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 الخالصت

استهدف البحث صياغة سياسات واجراءات عملية تسهم في تعديل مسار القطاا  الزراعاي وتحقياق افدافا  
واإلنتاجية، وتمثلت متغيرات القطا  الزراعي )المسااحات المزروعاة، العمال األمر الذي سيسهل في رفع اإلنتاج 

 الزراعي، تراكم راس المال الزراعي، التقانة اآللية، التقانة الكيميائية، القروض الزراعية، الصاادرات الزراعياة،
ت )إنتاجياة واساتثمارية االستيرادات الزراعية، الدخل القومي، االستهالك المحلي( والتاي تام التعبيار عنهاا بسياساا

( وتارتبط عملياة 2010-1990) وتسويقية وسعرية( اوضحت اثرفا في نمو القطا  الزراعي وإنتاجية الكلية للمدة

تطوير وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية في القطا  الزراعي بعوامل إقتصاادية وإجتماعياة ومسسسااتية متعاددة ومتداخلاة 
وتاام قياااس ذلااك بموجااو دالااة إنتاااج تجميعيااة  فااا علاان الناااتا الزراعااي،تااسثر وبكاااكال ونسااو متفاوتااة فااي تكثير

( TFPلمتغياارات السياسااات الزراعيااة ومسااافمتها فااي نمااو اإلنتاجيااة فضااال عاان قياااس إنتاجيااة العناصاار الكليااة )
( وتباين مان نتاائا التحليال ان DEAP( باالعتمااد علان تحليال مغلاف البياناات )Malmaquist) باستخدام مساار

سات الزراعية التي انتهجت لم تكن ترتقاي إلان مساتول الكفااءة فاي االساتخدام وإنعكااس ذلاك علان انخفااض السيا
اإلنتاجيااة الكليااة علاان مسااتول القطااا  الزراعااي، ممااا يسااتدعي بضاارورة تاادخل الدولااة فااي رساام سياسااة زراعيااة 

افمة فااي تطااور الاارقم القياسااي متكاملااة وبخاصااة السياسااة اإلنتاجيااة واالسااتثمارية والتااي اثبتاات دورفااا فااي المساا
 لإلنتاجية للنهوض بالقطا  الزراعي العراقي وتمكن  من تحقيق امن  الغذائي. 

 الكلمات الدالة: االقتصاد الزراعي، االنتاجية الكلية، مغلف تحليل البيانات، مالماكويست.

 .6/4/2102: وقبول ،  22/01/2102 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمت

كان علن القطا  الزراعي العراقي ان يكاون مان القطاعاات الرئادة فاي دعام وتنوياع االقتصااد الوطني،لماا 
يمتلك  من قدرات تمكن  من المسافمة في تحقيق تنمية زراعياة اااملة بماا يتمتاع با  مان مزاياا نسابية قاادرة علان 

التااي يعاااني منهااا وتعماال السياسااات تلبيااة الطلااو المحلااي ماان الساالع األساسااية وتقلاايل حجاام الفجااوة الغذائيااة 
االقتصادية الزراعية علن إحداث تغيرات فيكلية )نوعية( داخل القطا  الزراعي وذلك في ضاوء التغييار البنيااني 
الطلوو لالقتصاد الوطني باكل متكامل، ذالك ان الحاجة إلن االستخدام الكفء للموارد االقتصاادية يتطلاو تادخل 

ات اقتصادية وعملية تعمل علن خلق االستغالل األمثال للماوارد االقتصاادية وبماا يحقاق الدولة من خالل بناء وحد
الصااالا العااام للحاضاار والمسااتقبل. وتتضاامن السياسااة االقتصااادية الزراعيااة جوانااو عاادة كالسياسااة الزراعيااة 

الخارجياااة للسااالع اإلنتاجياااة والساااعوية والتساااويقية والتمويلياااة والسياساااية الزراعياااة الضاااريبية وسياساااة التجاااارة 
( وتكمان مااكلة 1990الزراعية، وتسعن فذه السياسات إلن تحقيق افداف السياسة االقتصاادية )النجفاي وااريف 

البحث بعدم تمكن السياسات الزراعية الحالية )اإلنتاجية، االستثمارية، التسويقية، الساعوية( مان النهاوض بالقطاا  
طبيعتها تسافم بالنهوض الزراعي مما انعكاس سالبا علان مساافمت   الزراعي العراقي ألن السياسات الزراعية في

في الناتا المحلي اإلجماالي وضاعفت قدرتا  علان المساافمة فاي دفاع عجلاة التنمياة وتسابب  فاي ماااكل اقتصاادية 
ادل ذلااك  واجتماعيااة متمثلااة بانتاااار البطالااة ورهااور رااافرة التصااحر وفوضاان فااي عالقااات الملكيااة لاا رض،

عدم فاعلية فاذا االقتصااد وعادم اخاذ دوره الرياادي فاي التنمياة االقتصاادية الاااملة. وعليا  ينطلاق  بمجموعة إلن
البحث من فرضيت  مفادفا تبني سياسات زراعية كفسة ستكون كفيلة بإعادة القطا  الزراعاي إلان دوره كونا  احاد 

 الزراعاااي العراقاااي للمااادة افااام ركاااائز التنمياااة المسااادامة. ويهااادف البحاااث إلااان الوقاااوف علااان واقاااع القطاااا  
( وقياس حجم التغير فاي اإلنتاجياة الكلياة للعناصار، وفحال السياساات الزراعياة المتبعاة للتركياز 2011-1990)

علن عوامل الجذو واجتناو مسببات الطرد من خالل صياغة سياسات زراعية رصينة وإجاراءات عملياة تساافم 
 في تعديل مساره وتحقيق افداف . 

 

 من رسالة ماجستير للباحث الثاني.البحث مستل 

( ان الالل الذي اصاو المفاصل االساسية للقطا  الزراعي العراقاي عبار 0994 ،وقد ااار )عبد العريم

سنوات طويلة جعلت  غير قادر علن االسهام باكل فاعل وبناء في توفير األمن الغذائي للساكان كهادف اساساي او 
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الوطنية وتقليل العجز المتزايد في الميزانياة التجارياة وان فنااك نماوي بطيئا  توفير المواد الالزمة لدعم البضاعة 
في الناتا الزراعي لم يكن منسجم  مع تطور حجم الطلو الكلي باستمرار األمر الذي قااد إلان تزاياد االساتيرادات 

الهيكلياة وافمياة  ( نررياة التغيارات0991 فيماا اوضاا )الياوزبكي، .الزراعية وإحداث ثغرة في الميزان التجاري

التكنولوجياة، التجارياة، )تحقيقها في التنمية االقتصادية الزراعية في العراق وكان للسياسات االقتصادية الزراعية 
األكثار فاعلياة وافمياة فاي تحقياق التغيارات الهيكلياة فاي قطاا  الزراعاة فاي العاراق. امااا  (الساعرية، االساتثمارية

ان السياسات التنموية للقطا  الزراعاي قاد ركازت علان جواناو معيناة منهاا  فقد بين في دراست  (2101العزي، )

إال انهااا افملاات جوانااو تنمويااة مهمااة. كمااا ااااار إلاان فقاادان بعااض  (االسااتثمار، التسااويق، استصااالض االراضااي)
 الحلقات المهمة ضمن السياسات التنموية للقطا  الزراعي إضاافة إلان ضاعف فاعلياة كال مان السياساات الساعرية

 (2112فيما بينت دراسة انجزفا )المعهد العرباي للتخطايط،  (2112ـ0921والتسويقية التي اعتمدت خالل المدة )

بالرغم من انخفاض االفتمام بالقطا  الزراعي للدول النامية إال ان التنمية االقتصادية واالجتماعياة الزالات تعتماد 
لنااتا المحلاي اإلجماالي للادول العربياة ككال منخفضاة وباكل كبير علن القطا  الزراعاي غيار إن مساافمت  فاي ا

قياااس معاادالت نمااو  (2119النعيمااي وزياادان،)وادل ذلااك إلاان تفاااقم ماااكلة العجااز الغااذائي. واسااتهدفت دراسااة 

اإلنتاجية للقطا  الزراعي وتحديد حجم مصاادر النماو للكااف عان إمكانياات التطاور فاي القطاا  الزراعاي لادول 
وااااارت النتااائا إلاان ان  (2112ـاا 0911)السااعودية، سااوريا، المغاارو، مصاار، تااونس( للماادة )عربيااة مختااارة 

السعودية اهدت اكبر تطور في نمو اإلنتاجية حيث حصل فيها توسع  افقي  وعمودي  كذلك الحال بالنسبة للمغرو. 
ر بخصخصااة ( وبعاد فااذا العااام بادات مصاا1997-1985اماا مصاار ااهدت تطااوري بمعاادالت بطيئاة خااالل الماادة )

الماادخالت وازدات إنتاجيتهااا، فيمااا اااهدت تااونس تطااوري بطيئااا خااالل الثمانينااات امااافي التسااعينات فقااد حققاات 
الحكومة التونسية زيادة في اإلنتاج بسبو تطبيق براما اإلصالض االقتصادي في قطاعها الزراعي واخيرا ساوريا 

( علاان 2009ة السااائدة فيهااا بينمااا ركز)الخلياال، اااهدت انخفاضااا ملحورااا فااي انتاجيتهااا بساابو الرااروف المناخياا

دراسة الخصائل العامة للزراعة السورية وافم الخصائل التي يمتااز بهاا والماااكل التاي يعااني منهاا، وحااول 
اسااتبيان طاارق واساااليو التسااويق الزراعااي وتحديااد الماااكالت التااي تاااكل عائقااا امااام تطااور القطااا  الزراعااي. 

( ان تادخل الدولاة فاي رسام سياساة زراعياة متكاملاة امارا ضاروريا فاي إعاادة 2010 ،)النجفي واخرون واوضا

تخصيل الموارد االقتصادية وبناء قواعد سعرية مكملة للسياسات الزراعية إذ اساتنتا ان وضاع سياساة زراعياة 
وتطاور اإلنتاجياة  ممثلة باالستغالل الكفء واألمثل للموارد الزراعية حيث افرزت نتائجها االيجابية زيادة اإلنتاج

 وتحقيق نسو عالية من االكتفاء الذاتي.

 وطرائقه البحث مىاد

فاادف البحااث تقياايم السياسااات الزراعيااة القائمااة حيااث تاام تقساايم المتغياارات المااسثرة فااي اإلنتاااج واإلنتاجيااة 
ولتناا للقطا  الزراعي العراقي إلن مجموعة سياسات زراعية ضمت كل سياسة مجموعة من المتغيرات وفاي محا

  :للتحقق من صحة الفرضية تم اعتماد نموذج مكون من اربعة مراحل في

تاام قياااس نساابة النمااو الساانوي المركااو للمتغياارات المسااتقلة والمتغياار التااابع الماااكلة للسياسااات  :المرحلةةاألالىلةة 
 مد في ذلك دالة نصف لوغارتمية في:( واعت2011-1990) الزراعية المتعددة وللمدة

( تمثال نسابة النماو السانوي المركاو، rالمتغير المراد قياس نسبة نموه السنوي المركو و) ( تمثلYحيث )
وعنااد اخااذ اللوغااارتيم الطبيعااي للمتغياار المعنااي والاازمن تصاابا المعادلااة  .( الثابااتA( فتعنااي الاازمن و)T) امااا

 كاالتي: 

( كال المادة r) مثل معدل النماووبذلك فهي عالقة خطية بين اللوغارتيم الطبيعي للمتغير المعني والزمن، وي

 الزمنية موضوعة البحث او االتجاه العام للنمو. 

تقدير مرونة المتغيرات المسثرة في اإلنتاج واإلنتاجية بموجو دالة إنتاج تجميعية من ناو  كاوو  :المرحلاألالثانيا
   :دوكالل والتي اخذت الصيغة التالية

Y=g(xi,ui)………(2) 

( فهاااااااااااو uiفي مجموعة المدخالت القابلة للقياس اما ) xi)المحلي الزراعي )متغير الناتا  (yi)حيث ان 

متغير عاوائي وفي النموذج المستخدم يمكن التعبير عن مدخالت االنتاج الزراعي وعالقتها مع منتا واحاد وفاو 
 :بالصيغة االتية  (1990-2011)قيمة االنتاج الزراعي في العراق للمدة

                                                
                             +ui……..(3) 
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تمثل قيمة الناتا المحلي الزراعي )مليون دوالر(. وتم التككاد مان معنوياة النتاائا عان طرياق  y))حيث ان 

( وافاتم البحاث بتفساير العالقاة الدالياة باين قيماة D.Wواالختبار القياساي )          االختبارات االحصائية 

الناتا الزراعي والمتغيرات المسثرة اقتصاديا فاي ضاوء معطياات النررياة االقتصاادية وقاد تام اعتمااد المتغيارات 
 ن السياسات الزراعية المقاسة وفي:التالية معبرة ع

أل:تغيراتاىال:ألالسياساألاالنتاجياألىتضمألالم

X1 )العمل الزراعي )الف عامل 

X2 )التقانة االلية )قدرة حصانية 

X3 ( 1000التقانة الكيمائية )طن 

أل:ثانيا:ألالسياساألاالستثمارياألىتضمألالمتغيرات

X1 )تراكم راس المال الزراعي )مليون دوالر 

X2 )القروض الزراعية )الف دوالر 

X3 )الدخل القومي )مليون دوالر 

أل:السياساألالتسىيقياألىتضمألالمتغيراتثالثا:أل

X1 )الصادرات الزراعية )مليون دوالر 

X2 )االستيرادات الزراعية )مليون دوالر 

ألا:ألالسياساألالسعرياألىتضمألالمتغير:رابع

X1  االستهالك المحلي )مليون دوالر(. اما متغير المساحة المزروعة )الف فكتار( فقد إعتمد متغير مسثر

 الذكورة انفا.  ولم يضمن السياسات

: قياس نسبة مسافمة العناصر وذلاك مان خاالل حاصال ضارو نسابة النماو السانوي المركاو لكال المرحلاألالثالثا
( المتحصاال عليهااا ماان دالااة االنتاااج b( فااي قيمااة معلمتاا  او مرونتاا  )1( المتحصاال علياا  ماان المعادلااة )rمتغياار )

 لعناصر المسثرة في االنتاج واالنتاجية ( وذلك لقياس نسبة مسافمة كل عنصر من ا3التجميعية )

( بعااد إكتمااال احتساااو نساابة 1990-2011: تقاادير التغياار فااي اإلنتاجيااة الكليااة للعناصاار للماادة )المرحلةةاألالرابعةةا

مسافمة العناصر الداخلة فاي نماو اإلنتااج واالنتاجياة يصابا باالمكاان قيااس التغيار فاي االنتاجياة الكلياة للعناصار 
 :( والذي يكخذ الصيغة التاليةDEAPلما كويست وباالعتماد علن برناما )باستخدام مسار ما

    
                [

   
    

         

  
           

   
                 

  
  

    
]….(4) 

 . tمتج  المدخالت والمخرجات خالل الفترة  (         ) حيث ان

 علن التوالي.  t+1والفترة  t( تدل علن ان الدالة تعتمد علن التقنيات في الفترة          ,) 

 .t+1( متج  المدخالت والمخرجات خالل الفترة           )

 tوالفتارة  t+1مزيجا من ابعاد الدالة التي تقاارن مازيا الماوارد والنااتا فاي الفتارة  (            )

بطريقة فنية وتمثل فنا اإلنتاجية عند نقطة اإلنتاج وعالقتها مع نقطة االنتاج. ويتكون الساار مان جازاين 
لكلياة للعناصار ( وعليا  يكاون التغيار فاي االنتاجياة اTC( والتغيار التقناي )TECفما التغير في الكفااءة )

  :وحسو المسار مالماكويست كاالتي

( علاان اناا  مقياااس التغياار فااي االنتاجيااة الكليااة Malmaquist Indexويعاارف مسااار مالمااا كويساات )

للعناصاار بااين فتاارتين زمنيتااين لاانفس المناااكة او القطااا  او مناااكتين لاانفس العااام ويعتمااد فااذا المسااار علاان دالااة 
( ويعتبااار فاااذا المساااار جياااد Coelli ،0991البياناااات ومااان جهاااة المخرجاااات )المساااافة بإعتمااااد تحليااال مغلاااف 

 واليتطلو اي افتراضات سلوكية حول وحدات االنتاج، واليتطلو اي بيانات حول اسعار المدخالت.

وقد تم التحليل في ضوء مكونات النررية القتصاديات االنتاج الزراعي والسياسة والتنمية الزراعية 
 تاجات والتوصيات.وصوال إلن االستن
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 والمناقشت النتائج

( تام الحصاول علان نساو النماو السانوي المركاو للمتغيارات المكوناة للسياساات 1باستخدام الدالة اآلساية )
( حياث بلغات نسابة النماو امتغيارات السياساة االنتاجياة والمتمثلاة باـ)العمل 1الزراعية وتثبيت النتاائا فاي جادول )

( علن التوالي حيث نمت خاالل مادة الدراساة 4.1(، )1.6(، )0.02التقنية الكيميائية( )الزراعي، اآللية الزراعية، 

الكيميااائي( بااالربغم ماان انخفاااض معاادل النمااو  -نتيجااة اسااتجابة الزراعااة العراقيااة للتغياار التكنولااوجي )الميكااانيكي
باري إضافة إلن عدم اساتقرار للعمل الزراعي ضمن السياسة اإلنتاجية إلحالل التقنية الميكانيكية محل العنصر ال

الدخل الزراعي وانخفاض  مقارنة بالدخول التي يحصل عليها العامل في القطاعات االقتصاادية األخارل مماا ادل 
إلن انخفاض حجام العمالاة الزراعياة فيماا بلغات نسابة النماو السانوي لمتغيارات السياساة االساتثمارية والمتمثلاة باـ 

( علاان التااوالي حيااث 2.5، )0.45)(، )2.3قااروض الزراعيااة، الاادخل القااومي( )تااراكم راس المااال الزراعااي، ال)

تسهم السياسة االساتثمارية فاي زياادة معادالت النماو وتوسايع الطاقاات اإلنتاجياة واإلساهام فاي حال قضاية التغذياة 
النمااو  واألماان الغااذائي عاان طريااق اختبااار المااااريع األكثاار افميااة وربحيااة وخدميااة لالقتصاااد الااوطني امااا نساابة
(، 0.49السنوي المركو لمتغيرات السياسة التسويقية )الصاادرات الزراعياة، االساتيرادات الزراعياة( فقاد بلغات )

( علن التوالي ويعد تزايد نسبة النمو لمتغير االستيرادات ضمن فذه السياسة السبو في انخفاض قيماة النااتا 8.1)

عماالت إلان الخاارج وتضاييق نطااق االساتثمار الزراعاي المحلي الزراعي حيث تسابو فاذه الزياادة فاي تسارو ال
وبالتالي انخفاض الناتا المحلي الزراعي. فيما بلغ معدل النمو السنوي المركو لالستهالك المحلي مماثال للسياساة 

( وتعكااس فااذه السياسااة النااااط 6.1) السااعرية والتااي فااي نتاااج المجمااو  الكلااي لالنفاااق علاان الساالع االسااتهالكية

اماا متغيار  .كي الناجم عن استخدام جزء من السلع والخادمات التاي سابق انتاجهاا إلاابا  حاجاات األفاراداالستهال
( وفاي 0.70المساحة المزروعة والذي لم يضمن ضمن السياساات التاي تام اإلااارة اليهاا فقاد بلغات نسابة النماو )

بادو واضاحا فاي نماو القطاا  تعكس حجم التوسع في األراضي المزروعاة وفاذه النسابة فاي جازء مان اثار كلاي ي
 الزراعي.

لقياس نسابة مساافمة العناصار للمتغيارات المنضاوية  تحقيقا   :نتائجألتقديرألدالاألاالنتاجألالتجميعياألللزراعاألالعراقيا
تحت السياساات المختلفاة وبعاد قيااس نسابة النماو لهاا يتوجاو االمار تقادير معلماات فاذه المتغيارات لمعرفاة حجام 

 دوكالل، حيث تاير نتائا التقدير األحصائي للمعادلة ادناه:-اثرفا عن طريق دالة إنتاج تجميعية من كوو

                                                            

              T (1.97) (2.50) (-2.31) (3.32) (1.92) (3.66)أل 

                                                             

 أل(2.33-) (1.88) (2.44-) (0.36) (1.98)                

  S=0.01346                                                        

( وتااراكم راس المااال الزراعااي X2( والعماال الزراعااي )X1إلاان معنويااة كاال ماان المساااحة المزروعااة )
ْ(X3( والتقنية اآللية )X4( والتقنية الكيميائياة )X5( والقاروض الزراعياة )X6( واالساتيرادات الزراعياة )X8 )

واالساتيرادات  (X7)( ولام تثبات معنوياة الصاادرات الزراعياة X10( والساتهالك المحلاي )X9والدخل القاومي )
 (x7)عياة ولام تثبات معنوياة الصاادرات الزرا (x10)واالستهالك المحلاي (X9)والدخل القومي  (X8)الزراعية 

الجدولياة علان نرريتهاا المحساوبة وان إااارات جمياع معلماات انحادار  tلتفاوق قيماة  0.05عند مساتول معنوياة 
( الااذي رهاار بإاااارة سااالبة X2المتغياارات موافقااة لمنطااق النرريااة االقتصااادية باسااتثناء متغياار العماال الزراعااي )

االيجابية بين نمو الناتا الراعاي وزياادة المساتخدم مان  منافيا في ذلك مفافيم النررية االقتصادية بضرورة العالقة
فذا المورد، ومن خالل اختبار كالين رهر عدم وجود تاداخل خطاي باين قايم المتغيارات المساتقلة اماا قيماة دربان 

( ويوضا االختيار المذكورة عدم وجود ماكلة ارتباط ذاتاي باين المتغيارات 1.943( فقد بلغت )D.Wواطسون )
Rوتاير قيماة معامال التحدياد )العاوائية، 

( مان التغيارات قيماة النااتا الزراعاي 5.7%( ان )94.3%البالغاة ) (2
( من التغيير فاي قيماة النااتا الزراعاي، كماا 94.3%في غير مفسرة بهذه الدالة وان متغيراتها قادرة علن تفسير)

وماان خااالل  .قيمتهااا المحسااوبة علاان قيمتهااا الجدوليااة( لتفااوق Fثبتاات معنويااة الدالااة ككاال اعتمااادا إلاان اختبااار )

المرونااات االنتاجيااة للمتغياارات المنضااوية تحاات السياسااات المااذكورة انفااا وتبااين ان السياسااة اإلنتاجيااة المتمثلااة 
وانا  اليتمتاع  بـ)العمل الزراعي، التقانة اآللية، التقانة الكيميائية( تسكد ضاعف اداء قاوة العمال الزراعاي العراقاي،

قاادر مناسااو ماان المهااارة واإلاااارة السااالبة لمتغياار العماال الزراعااي تااايرإلن ان زيااادة العماال الزراعااي بمقاادار ب
( كما يوضا فذه السياسة العالقاة االيجابياة 1.2%( يسبو انخفاض في قيمة الناتا المحلي الزراعي بمقدار)%1)
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يمااة الناااتا المحلااي الزراعااي. امااا السياسااة لكاال ماان التقانااة اآلليااة والكيميائيااة( وفااذا باادوره يعكااس اثااره فااي ق
االسااتثمارية والمتمثلااة بااـ)تراكم راس المااال الزراعااي، القااروض الزراعيااة، الاادخل القااومي( فقااد كاناات مرونااات 

وقاد انعكاس فاذا مان خاالل زياادة المخصصاات  ( علان التاوالي،0.116) (،0.73) (،0.24) متغيراتهاا اإلنتاجياة

في الخطط التنموية علن المساتول القطاري باالرغم مان ان حصاة القطاا  الزراعاي  االستثمارية للقطا  الزراعي
فيما يخال السياساة التساويقية المتمثلاة  من االستثمارات الزالت منخفضة مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرل،

لناا ان فنااك االستيرادات الزراعياة( فمان خاالل مروناات متغيارات فاذه السيلساة يتضاا  بـ)الصادرات الزراعية،
اثار ايجابية علن القطا  الزراعي من خالل تاجيع الصادرات السدية إلن تحسين إنتاجية القطا  الزراعي وتقليال 
اعتمادفا علن واردات تتزاياد اساعارفا، فارتفاا  اساعار تلاك الاواردات سيساهم فاي تطاوير قطاا  الزراعاة ورفاع 

كماا توضاا السياساة  عدل التراكم األسمالي في القطا  الزراعي،الكفاءة اإلنتاجية األمر الذي ينعكس علن زيادة م
التسويقية األثر األيجابي من خالل معنوية االستيرادات الزراعياة فاي رفاع معادل نماو النااتا الزراعاي مان خاالل 

اماا استيراد مدخالت اإلنتاج الحديثة والتي اليكون االقتصاد المحلي قادر علان توفيرفاا لخدماة االقتصااد الاوطني 
( ان زياادة 0.19-السياسة السعرية فقد اوضحت مرونة االستهالك المحلي المنضوي تحت فذه السياساة والبالغاة )

االستهالك المحلي قد يكون حافزا لزيادة اإلنتاج ينسجم مع تزايد حجم الطلو الكلي والمتناامي باساتمرار ويانعكس 
( وفاي مرتفعاة 0.59) اإلنتاجية لمتغير المساحة المزروعاة ذلك اثره في الناتا الزراعي. فيما بلغت قيمة المرونة

مسااحات مان  فاي النااتا الزراعاي، االمار الاذي يمكان معا  اساتغالل وذلاك ل فمياة الخاصاة لهاذا العنصار نسابيا  
مسااحة االراضاي المزروعاة  االراضي الصالحة للزراعة مان خاالل التوساع االفقاي االمار الاذي اساهم فاي زياادة

 ره في زيادة الناتا الزراعي. ومن ثم عكس اث

( ماايرة إلان عوائاد الحجام المتناقصاة والمتكتياة مان 0.82اما مرونة الحجم الدالة المختارة فقد بلغت نحو )

نمو الناتا الزراعي بنسبة نمو عناصر اإلنتاج مما يدل علن ان دالة اإلنتاج التجميعية التي تمثل القطا  الزراعاي 
( ذات عوائاد الحجام المتناقصاة ومان نتاائا التحليال الساابق اتضاا ان فنااك دور 0.82دالة متجانسة من الدرجاة )

كبير لبعض متغيرات السياسات الزراعية زيادة كمية العوامل المحددة ل نتاج دون زيادة كفاءتها وباالعتماد علان 
المدة تسير بعوائاد الحجام تقدير درجة التجانس او مايسمن بمرونة الحجم رهر بكن القطا  الزراعي العراقي لتلك 

 المتناقصة. 

إن احاد افاداف البحاث بياان اثار وقيااس نسابة األالمتبعةا:ألنسباألالمساهماألللمتغيراتألالمكىنةاألللسياسةاتألالزراعية
مسافمة كل متغير من المتغيرات المكونة للسياسات الزراعية في نسبة نمو وتطاوير االنتااج الزراعاي، وعليا  تام 

المتغيرات المكونة للسياسات الزراعية باالعتماد علن قيمة معلمات النموذج المقدر ونسابة النماو احتساو مسافمة 
السنوي المركو لكل متغير باإلضافة إلن قيمة المرونة لكال عنصار مساتقل. وفاي النماوذج اللوغاارتمي المازدوج 

و السانوي المركاو نحصال علان تعبر قيمة معلمة المتغير المستقل عن مرونت  وبضرو فذه المروناة بمعادل النما
( 1نساابة مسااافمة المتغياارات المكونااة للسياسااات الزراعيااة فااي نمااو الناااتا الزراعااي خااالل ماادة البحااث الجاادول )

أليوضا نسبة مسافمة كل متغير من المتغيرات المستقلة في نمو الناتا الزراعي.

لزراعااي، التقانااة اآلليااة، التقانااة تبااين ان السياسااة اإلنتاجيااة والمتمثلااة بااـ)العمل ا (1)وماان خااالل جاادول 

الكيمائية( احتلت نسبة اكبر في نموذج الناتا الزراعي من خالل النسبة المرتفعة لمتغير السياسة اإلنتاجية )التقاناة 
كانات نتيجاة التوساع فاي   (0.25-)إال ان المسافمة السالبية للعمال الزراعاي والبالغاة (%154)الكيمائية( والبالغة 

ذات قوة حصانية اكبر من احتياجات الفالض االمر الذي تسبو في تقليال نسابة مساافمة فاذا المتغيار  امتالك مكائن
ويضاااف إلاان ذلااك الهجاارة التااي اااهدفا الريااف العراقااي خااالل ماادة الدراسااة نتيجااة التطااورفي باااقي القطاعااات 

راعياة واالجاور المرتفعاة االقتصادية االخرل مما ادل إلن زيادة معدل نمو فرل التورف في القطاعات الغير ز
مقارنة باالجور المنخفضة والمتذبذبة في القطا  الزراعي، كل فذا ادل إلن انخفاض نسبة مساافمة متغيار العمال 

( التي بينت ان القطاا  الزراعاي 2009الزراعي في نمو الناتا الزراعي وفذا يتفق مع دراسة )النعيمي واسوان، 

ة حياث انحساار القاول العاملاة الزراعياة وزياادة اإلنتاجياة الهكتارياة نتيجاة السعودي اهد تطورا في نمو اإلنتاجيا
دخول التغيرات التقنية في الزراعة السعودية فيماا احتلات نسابة المساافمة لمتغيارات السياساة االساتثمارية )تاراكم 

نمااو الناااتا  راس المااال الزراعااي، القااروض الزراعيااة، الاادخل القااومي( المرتيااة الثانيااة ماان حيااث المسااافمة فااي
الزراعي لما لهاا مان دور رئيساي فاي دعام وتطاوير القطاا  الزراعاي مان خاالل نساو المساافمة لمتغيارات فاذه 

حياث توضاا افتماام الدولاة بالقطاا  الزراعاي مان خاالل ألعلن التاوالي (%56 , %33 , %29)السياسة والبالغة 

اإلستخدامات وبما يتالءم ماع اتجافاات التغيارات تحديد اإلنفاق االستثماري حسو متطلبات التوازن بين الموارد و
الهيكلية في االقتصاد العراقي، يضاف إلان ذلاك ان إناااء صاناديق اإلقاراض الزراعاي اساهم فاي تحرياك القطاا  
الزراعي وان كان متواضعا اال ان  انعكس بدوره في نمو الناتا الزراعاي وكاان للادخل القاومي المنضاوي ضامن 
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 مساااافمة بسااابو الراااروف االقتصاااادية واالزماااات التاااي مااار بهاااا البلاااد خاااالل المااادة  فاااذه السياساااة اقااال نسااابة
أل.(2010-1990)

 

 .(1990-2010) نسبة مسافمة العناصر لدالة اإلنتاج في الناتا المحلي الزراعي للمدة :(1الجدول )

Table (1): Ratio The Factor Share Of The Production Function in agricultural GDP for 

the period (2010-1990). 

 المتغيرات
Variables 

معلمة المتغيرات في 
 دالة االنتاج

Parameter variable 

(1) 

نسبة النمو السنوي 
 المركو للمتغيرات
Growth Ratio of 

Compound Annual % 

(2) 

 نسبة مسافمة العنصر
Ratio Factor Share % 

(3) 

 

 المساحة المزروعة
Cultivated area 

0.590 0.70 0.41 

 العمل الزراعي
Agricultural work 

-0.124 0.26 -0.25 

 تراكم راس المال الزراعي
Agricultural capital 

accumulation 
0.244 2.3 0.56 

 التقانة االلية
Machine technology 

0.185 1.6 0.28 

 التقانة الكيمائية
Chemical Technology 

0.384 4.1 1.54 

 الزراعيةالقروض 
Agricultural loans 

0.730 0.45 0.33 

 الصادرات الزراعية
Agricultural exports 

0.046 0.49 0.22 

 االستيرادات الزراعية
Agricultural imports 

0.159 - 8.1 -1.22 

 الدخل القومي
National income 

0.116 2.5 0.29 

 االستهالك المحلي
Domestic consumption 

-0.19 6.1 -1.15 

   100.1 
مان معادلاة النماو السانوي المركاو لمتغيارات دالاة االنتااج التجميعياة،  (2)مان دالاة اإلنتااج التجميعياة، العماود  (1)المصدر: العمود 
 نسبة المسافمة للعناصر. (3)حيث يمثل العمود  (2)في العمود  (1)احتسو بضرو العمود  (3)  العمود

 

اضعف دور الدخل القومي وتوجه  نحاو تاوفير السالع االساتهالكية وباالرغم يضاف إلن ذلك التضخم الذي 
ماان ذلااك فااإن السياسااة اإلسااتثمارية كفيلااة باادعم القطااا  الزراعااي ومسااافمتها فااي نمااو الناااتا الزراعااي، وتاااكل 

لزراعياة السياسة التسويقية والمتمثلة بـ)الصادرات الزراعية، اإلستيرادات الزراعياة( جازءا فاماا مان السياساات ا
كونها تلعو دورا فاما في التنمية الزراعية ويتضا ذلك من خالل نسو المسافمة لمتغيرات فذه السياسة والبالغاة 

( وان مسافمتها في نماو النااتا الزراعاي متباطئاا، حياث يصاعو علان المنتجاات %1.22 ,%0.22علن التوالي )

ة )اإلقليميااة والعالميااة( الرتفااا  جودتهااا وانخفاااض الزراعيااة ذات االفاااق التصااديرية منافسااة المنتجااات الزراعياا
تكلفتها، اما الزيادة الحاصلة في اإلستيرادات الزراعياة فهاي تساهم فاي خفاض النااتا الزراعاي، إال إذا كانات فاذه 
الزيادة مخصصة لمادخالت االنتااج الحديثاة والتاي اليكاون اإلقتصااد المحلاي قتادر علان توفيرفاا فتكاون الطريقاة 

توفيرفا لخدمة اإلقتصاد الوطني. وبذلك نستدل ان السياسة التساويقية تحقاق نماو فاي النااتا الزراعاي اإل الوحيدة ل
(. فيماا توضاا نسابة المساافمة 1995إن  ال ينسجم مع تطور حجم الطلو الكلاي المتناامي باساتمرار)عبد العرايم، 
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ا نساابة متواضااعة إلاان جانااو السياسااات ( انهاا%1.15-لمتغياار السياسااة السااعرية )اإلسااتهالك المحلااي( والبالغااة )

اإلقتصااادية االخاارل فااي معالجااة بعااض مااااكل القطااا  الزراعااي فااي الرااروف التااي ماار بهااا البلااد، وفااذه النساابة 
تعكااس الضااغوط التااي يواجههااا صاانا  السياسااة السااعرية الزراعيااة ماان جانااو المنتجااين الااذين يسااعون إلاان رفااع 

ين يسعون إلن خفض االسعار ومن اجل تحقق المواءمة بين الجانبين فاذلك االسعار والجانو الثاني المستهلكين الذ
يتطلو زيادة اإلنتاج واإلنتاجية فانخفاض اإلنتااج ياسدي إلان عادم تحقياق التعاادل باين ساعر المساتهلك الاذي ياوفر 

س اثاره فاي دخل حقيقي وسعر المنتا الذي يسهم في تحسن دخل ، وإن تقليل اإلستهالك قد يكون بمثابة حافز ينعك
( في نماو النااتا الزراعاي إعتمااد %41زيادة الناتا الزراعي. وتدل نسبة المسافمة للمساحة المزروعة والبالغ  )

اسلوو التوسع االفقي من خالل توسع المساحات القابلة للزراعة األمر الاذي اساهم فاي زياادة مسااحات االراضاي 
 تا الزراعي.الزراعية وبالتالي انعكس اثره في زيادة نمو النا

جاارل إحتساااو التغياار فااي  (:2010_1990(ألللزراعةةاألالعراقيةةاألللمةةد أل TFPنتةةائجألتقةةديرألاجنتاجيةةاألالكليةةاأل 
( معتماادا علاان طريقااة index) Malmaqusit productivityاإلنتاجيااة الكليااة باسااتخدام مسااار مالماكويساات 

ة، ومان خاالل التحليال لبياناات فاذه المتغيارات ( باالستعانة بمتغيرات الدالة التفسيريDEAتحليل مغلف البيانات )
( وبضارو التغيار Techch( فضال عن مقدار التغير التقناي )EFFchتم الحصول علن التغير في الكفاءة التقنية )

فااي الكفاااءة التقنيااة بااالتغير التقنااي نحصاال علاان مقاادار التغياار فااي االنتاجيااة الكليااة للعناصاار وتاام تثبياات النتااائا 
( ومن  تبين ان التغير في االنتاجياة الكلياة للعناصار تقاع ماابين حاد اعلان بلاغ نحاو 2في الجدول )المتحصل عليها 

( 2001-2010اماا المتوساط للمادة الثانياة الممتادة ) ،2003( لسانة0.018وحد ادنن نحاو ) 1990( لسنة 1.385)
(، امااا %62ولاان بلغاات نحااو )( وبنساابة إنخفاااض فااي االنتاجيااة فااي الفتاارة الثانيااة قباال الفتاارة األ0.32بلااغ نحااو )

( وفي ناتجة من عرام اثار التغيار فاي الكفااءة 0.60( بلغت نحو )1990-2010متوسط المدة االجمالية اي المدة )
 (.0.617( والتغير التقني الذي بلغ )0.952التقنية التي بلغت )

( كاان بسابو 1990-2010ومن التحليل السابق تبين ان النمو في الناتا المحلي الزراعي من خالل المادة )

مضاعفة عناصر اإلنتاج وليس بسبو التحسن في كفاءة استخدامها، بما ياير إلن االنتاجية الذي بدا ذلاك جلياا فاي 
قيمة االنتاجية الكلية ومدل تغيرفا المتباين عبار الازمن. وفاذا التاردي فاي الارقم القياساي لمالماكويسات لإلنتاجياة 

ع السياسااات الزراعيااة )اإلنتاجيااة واالسااتثمارية والتسااويقية والسااعرية( التااي الكليااة فااو تعبياار واضااا لماادل تراجاا
وخلقات مان الحلقاات الفارغاة ماافي  افتقدت إلن التنسايق باين القطاا  الزراعاي والقطاعاات االقتصاادية األخارل،

وتاوفير سبو تخلف القطا  الزراعي وتراجع  عن مهام  في سد الحاجة المحلياة مان الساا  والخادمات الزراعياة 
فائض يمكن ان يعين االقتصاد في تصدير لحاجات المجتمع ومتطابات  ويمكان اساتخالل افام االساتنتاجات وفاي 

( نجاام عاان تناااقل كفاااءة اسااتخدام المااوارد 1990-2010ان انخفاااض اإلنتاجيااة الكليااة للزراعااة العراقيااة للماادة )

صار اإلنتااج ولايس بسابو التحسان فاي كفاءتهاا الزراعية، وان النمو في الناتا الزراعي كاان بسابو مضااعفة عنا
مما انعكس علن قيمة اإلنتاجية الكلية.  وكان التراجع للسياسات الزراعية المذكورة ينفا والتي افتقدت إلن التنسايق 
بااين القطااا  الزراعااي والقطاعااات االقتصااادية األخاارل الساابو فااي تراجااع القطااا  الزراعااي عاان مهاماا  وتااوفير 

ن االقتصاااد العراقااي فااي التخفيااف ماان اعبائاا . ويهاادف إلاان رفااع اإلنتاجيااة الكليااة للزراعااة فااائض يمكاان ان يعااي
 العراقية.

توصي الدراسة ضرورة تبني الدولة استراتيجية تنمية زراعية مستدامة علن ان تكون طويل  االمد وتاامل 
ت تعاالا ماااكل القطاا  الزراعاي جميع القطاعات الزراعية التي تهدف إلن زيادة االنتاج واالنتاجية، وبنفس الوق

وتنمياا  المجتمااع الريفااي واعتماااد فااذه االسااتراتيجية علاان بيانااات سااليمة وحديثااة تمثاال الواقااع الحقيقااي للقطااا  
الزراعااي، فضااال عاان ضاارورة الوصااول إلاان نساابة تنفيااذ عاليااة لمكوناتهااا ومواكبتهااا لتنميااة وتطااوير القطاعااات 

 االقتصادية االخرل وليس بمعزل عنها.
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 (. (2010-1990(: التغير في االنتاجية الكلية للمدة2الجدول )
Table (2): The Change in the Overall Productivity of the Period (2010-1990). 

 السنة
Year 

 التغير في الكفاءة التقنية
EFFch 

 التغير التقني
Techch 

التغير في االنتاجية 
 الكلية للعناصر

TFP 

1990 1.000 1.385 1.385 

1991 1.000 1.180 1.18 

1992 1.000 0.936 0.936 

1993 1.000 0.854 0.854 

1994 1.000 0.770 0.77 

1995 1.000 0.660 0.660 

1996 1.000 0.487 0.487 

1997 1.000 0.465 0.465 

1998 0.955 0.654 0.625 

1999 1.000 0.954 0.954 

2000 1.000 1.134 1.134 

First period mean 

2000-1990 
0.995 0.861 0.859 

2001 1.000 0.020 0.020 

2002 1.000 0.019 0.019 

2003 1.000 0.018 0.018 

2004 0.994 0.020 0.020 

2005 1.000 0.022 0.022 

2006 1.000 0.025 0.025 

2007 1.000 0.029 0.029 

2008 1.047 0.996 1.034 

2009 1.000 0.988 0.988 

2010 0.998 1.099 1.096 

Second period mean 

2010-2001 
1.0039 0.3236 0.328 

Total mean  
2010-1990  

0.952 0.617 0.605 

 .(deapالمصدر: إحتسبت من قبل الباحثة باالعتماد علن برناما )
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easier to raise production and productivity, Variables of agricultural sector were 

agricultural work, capital accumulation agricultural, technical mechanism, technical 

chemical, agricultural loans, agricultural export, import of agricultural, national 

income, domestic consumption, the cultivatedareas, that have been expressed as 

(policies of productivity and investment, marketing and price) where its impact was 

deare on the growth of the agricultural sector and overall productivity during (1990-

2010) and the development process and increase production and productivity in the 

agricultural sector associated with economic, social and institutional multiple and 

overlapping factors that effects the forms and varying proportions in its impact on 

agricultural output, which had been measured under function producing an aggregate 

of variables agricultural policy and its contribution to productivity growth as well as 

measuring productivity elements total (TFP) by using index (Malmaquist) depending 

on the (DEAP). Results of analysis showed that the adopted agricultural policies were 

not rise to the level of efficiency in the use and impact on low productivity total level 

agricultural sector, which calls for the need state intervention in the policy-making 

integrated farming, particularly production policy and investment, which proved its 

role in contributing to the evolution of the index of productivity for the advancement 

of Iraq's agricultural sector and enabling it to achieve food security. 

Key word: the economic agricultural, Total Factor Production, DEAP, malmaquist. 
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