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 الخالصت

الزراعمً العراقمً والمدول المحلمً ٌهدف البحث الى التعرف على أهمم العواممل الممؤ رل علمى لجممالً قٌممة النمات  
 (.2010-1980االهمٌة النسمبٌة لهم ا العواممل خملل الممدل )العربٌة المجاورل )سورٌا واالردن والسعودٌة( والوقوف على 

أعتمد البحث على فرضٌة مفادها وجود عدد من العوامل االقتصادٌة التً تتباٌن فً  أ ٌرهما فمً قٌممة النمات  الزراعمً فمً 
 اق وهم ا المدول.(. وهناك تفاوت فً تأ ٌر ه ا العواممل بمٌن العمر2010-1980العراق والدول العربٌة المجاورل له للمدل )

ومن اجل ا بات فرضٌة البحث اختٌر عدد من العوامل االقتصادٌة التً تتباٌن فً تأ ٌرها فً قٌمة النات  المحلمً الزراعمً 
)المساحة المحصولٌة المزروعة, عدد العمال الزراعٌٌن, الجرارات الزراعٌة, الحاصمدات الزراعٌمة, االسممدل ـوالمتم لة ب

زراعٌة, االعانات الزراعٌة, سعر الصمرف(, وقمد اسمتخدمت البٌانمات عمن تلمك المتغٌمرات لسلسملة الكٌمٌاوٌة, القروض ال
زمنٌة أمدها احدى و ل ون عاماً للحصول على أفضل النتائ  تم تطبٌق اسلوب تحلٌل المكونات الرئٌسمٌة, وخلما البحمث 

 العٌنة. ت  المحلً لدولمن أجل زٌادل قٌمة النا بعدد من االستنتاجات والتوصٌات

 االنتاج الزراعً, النات  المحلً الزراعً, تحلٌل المكونات الرئٌسة. دالة:الكلمات ال

 .30/12/2013: وقبوله ،3/11/2013 :تارٌخ تسلم البحث

 المقذمت

متمٌزل فً هٌكل االقتصاد فمً ك ٌمر ممن المدول والسمٌما فمً المدول  واقعٌحتل القطاع الزراعً على مر العصور م
وٌعد ه ا القطاع من أوسمع الفعالٌمات االقتصمادٌة والسمٌما فمً المدول التمً ٌسماهم بأهمٌمة نسمبٌة عالٌمة فمً لجممالً  ,النامٌة

للغم اء والمموارد الولٌمة أنمه ٌعمدم مصمدرا  ,وٌتحدد دور القطماع الزراعمً فمً االقتصماد بمأمور عدٌمدل منهما .ناتجها القومً
فهمً تعمدم اٌضماً مصمدراً مهمماً  ,ففضلً عن أن الزراعة توفر الغ اء اللزم من خلل لنتاج السلع  وات االستهلك المباشمر
كم لك تلعمب  .(Frank,2005) من مصادر الموارد الولٌة الضمرورٌة فمً القطاعمات الخمرى والسمٌما القطماع الصمناعً

التمً تسماهم فمً االحتٌاجمات الساسمٌة للتنمٌمة  ,ناحٌة قمدرتها علمى تموفٌر المموارد النقدٌمة الجنبٌمة الزراعة دورا مهما من
وتعانً البلدان النامٌة من عجز فً غ ائها ٌتم ل فً قصور االنتاج الغ ائً المحلً عن تغطٌمة الطلمب المحلمً  .االقتصادٌة

عمل ممن ابرزهما محدودٌمة المموارد الزراعٌمة وتخلفهما, وتمدنً على الغ اء و لك نتٌجمة العدٌمد ممن المعوقمات والمشمكلت, ل
المستوى التقنً المستخدم فً االنتاج, واتجاا الطلب الغم ائً للزٌمادل بمعمدالت مرتفعمة, فمً ضموء معمدالت النممو السمكانً 

وممما فرضممته  العالٌممة فممً تلممك البلممدان, والتحسممن النسممبً فممً مسممتواها المعٌشممً, وفممً  ممل التحمموالت االقتصممادٌة العالمٌممة
اتفاقٌات من مة التجارل العالمٌمة ممن تحمدٌات علمى االقتصماد العربمً, وممع ارتفماع مؤشمر الطلمب علمى المنتجمات الغ ائٌمة 
بسممبب مصممفوفة مممن العوامممل اهمهمما, تزاٌممد الممدخول وارتفمماع معممدالت النمممو السممكانً والهجممرل مممن الرٌممف الممى المدٌنممة 

أهمٌممة الزراعمة كمصممدر للغمم اء وجماءت مشممكلة البحمث مممن  .(2008 ,لسممماعٌل) ومحدودٌمة الممموارد الزراعٌمة والطبٌعٌممة

والمواد االولٌة وكقطاع ٌستوعب نسبة عالٌة ممن قمول العممل وهنماك مسمتجدات ك ٌمرل زادت ممن الهمٌمة النسمبٌة للزراعمة 
فً الونة الخٌرل وبصمفة  تتم ل فً لستمرار العجز الغ ائً خلل العقدٌن االخٌرٌن وتفاقمه وتحقٌق لنجازات علمٌة مهمة

خاصة فً مجمال التكنلوجٌما الحٌوٌمة واالنشمطة المرتبطمة بهما بح ماً وتطموٌراً وانتاجماً هم ا باالضمافة المى تنمامً أهمٌمة أخم  
االعتبارات البٌئٌة فً الحسمبان وتلفمً ال مار السملبٌة المتم لمة فمً زٌمادل التصمحر وتلموث التربمة والمٌماا والهمواء وتمدمٌر 

عتمد البحمث له ا أ ,ال ي ٌؤدي الى تدنً قٌمة االنتاج الزراعً وال ي بدورا ٌؤ ر فً تدنً دخل االنتاج الزراعً المراعً
على فرضٌة مفادها وجود عدد من العوامل االقتصادٌة التً تتباٌن فً  أ ٌرها فً قٌمة النات  الزراعً فً العراق والمدول 

ٌهدف البحث الى  ناك تفاوت فً تأ ٌر ه ا العوامل بٌن العراق وه ا الدول.(. وه2010-1980العربٌة المجاورل له للمدل )
تحدٌممد أهممم العوامممل المممؤ رل عممل لجمممالً قٌمممة النممات  الزراعممً العراقممً والممدول العربٌممة المجمماورل لممه والمقارنممة بٌممنهم, 

صمٌف هم ا العواممل, قٌممة النمات  والوقوف على الهمٌة النسبٌة له ا العوامل, وفً ضوء البٌانات المتوفرل حٌمث ٌمكمن تو
الزراعممً, لجمممالً المسمماحة المحصممولٌة المزروعممة, لجمممالً عممدد العمممال الممزراعٌٌن, لجمممالً عممدد الجممرارات الزراعٌممة 
المسممتخدمة, لجمممالً عممدد الحاصممدات الزراعٌممة المسممتخدمة, لجمممالً االسمممدل الكٌمٌاوٌممة المسممتخدمة, لجمممالً القممروض 

 ومممن أهممم الدراسممات التممً تناولممت االنتمماج الزراعممً. دراسممةات الزراعٌممة, سممعر الصممرف. الزراعٌممة, لجمممالً االعانمم
(Mohamed ,2006), حول تحلٌل االنتاج الزراعً فً نٌجٌرٌا التً ركزت علمى نممو القطماع الزراعمً وتسملٌط  فكانت

ا  تبمٌن ممن هم ا  ,االحصمائًالضوء على العوامل التً تمؤ ر فمً االنتماج الزراعمً المحلمً وباسمتخدام التحلٌمل الوصمفً و
الدراسممة ان لتحسممن زٌممادل االنتاجٌممة الزراعٌممة ا ممرا فممً زٌممادل االنتمماج وان  لممك ٌممتم مممن خمملل ادخممال التكنلوجٌمما الحٌوٌممة 

وممن  مم زٌمادل  ,والتكنلوجٌا المٌكانٌكٌة والكٌمٌائٌمة الحدٌ مة والتمً تعممل بمدورها علمى رفمع االنتاجٌمة الزراعٌمة للمحاصمٌل
بح اً بعنوان تقدٌر وتحلٌل بعض العوامل المؤ رل فً  ,(2007,قدم )غزال وقاسم, فً حٌن زراعً النٌجٌري ككلاالنتاج ال

 بحث مستل للباحث الثاني
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وقد اختٌرت عٌنمة ممن البلمدان النامٌمة التمً قسممت المى  ,(2000-1970نمو النات  الزراعً فً بلدان نامٌة مختارل للمدل )
وال انٌة الدول  وات الدخل المتوسط االدنى. وتوصمل الباح مان المى مجموعتٌن الولى الدول  وات الدخل المتوسط العلى 

وقلمة مسماهمة الصمادرات الزراعٌمة فمً رفمع معمدالت النممو  ,تدنً كفماءل اداء قمول العممل الزراعٌمة فمً اغلمب دول العٌنمة
نمة الزراعٌمة فمً رفمع وارتفماع نسمبة مسماهمة التقا ,طلب البلدان المتقدمة علٌها النخفاضالزراعً فً عدد من دول العٌنة 

دراسمة اقتصمادٌة ل مر المدعم  فقمد كانمت( 2007 ,)عبمد ه , أمما دراسمةمعدالت نمو النات  الزراعً فً اغلمب دول العٌنمة

 الحكمممممممومً علمممممممى نممممممممو النمممممممات  الزراعمممممممً لمممممممبعض المحاصمممممممٌل الزراعٌمممممممة الرئٌسمممممممٌة فمممممممً العمممممممراق للممممممممدل 
هممدفت فٌهمما الممى التعممرف علممى مممدى تممأ ٌر أسمملوب الممدعم فممً توسممٌع أو انكممما  العممرض المحلممً مممن  ,(1990-2003)

المنتجممات الزراعٌممة مممن اجممل االسترشمماد بقٌمممة المتغٌممرات االقتصممادٌة ومممدٌات تأ ٌرهمما فممً رسممم سٌاسممة الممدعم الحكممومً 
االنتاجٌممة الزراعٌممة والتغٌممر  سممتهم,فممً درا ,(2008 ,واخممرون Gaseni), فممً حممٌن تنمماول الملئمممة للزراعممة العراقٌممة

التكنلوجً كان الهمدف منهما قٌماأ تمأ ٌر التغٌمر التكنلموجً فمً االقتصماد االمرٌكمً فمً مختلمف القطاعمات الزراعٌمة علمى 
المى ان هنماك علقمة اٌجابٌمة بمٌن انتاجٌمة االراضمً الزراعٌمة وا وخلص ,انتاجٌة االراضً فً عدد من الوالٌات االمرٌكٌة

تكنلوجً بوصف عام وقد وجد ان هناك عوامل اخرى مهمة فً الدراسة الى ان تكون مرجحة الن تصبح اك مر والتطور ال
دراسة عن معدل النمو  ,(2008 ,اهمٌة فً السنوات المقبلة وهً العمالة الزراعٌة الماهرل. و قدم كل من )القحطان وغانم

 المحمممممممددل هنتاجٌتمممممممه ا نممممممماء الممممممممدل فمممممممً القطممممممماع الزراعمممممممً السمممممممعودي ممممممممع دراسمممممممة العواممممممممل االقتصمممممممادٌة 
واعتمدت ه ا الدراسة فً تقدٌر العلقة بٌن انتاجٌة القطاع الزراعً واهم العوامل االقتصادٌة المحددل لها  ,(1985-203)

 واسفرت النتائ  على انه بالرغم من تراجع كل من عدد اآلالت الزراعٌة وقٌمة االعانات المقدمة من البنك ,ه ا المدلا ناء 
القطاع الزراعً حقق نموا اقتصادٌا فً مدل الدراسة و لك اال ان  ,الزراعً العربً السعودي ووزارل الزراعة والقروض

عممن طرٌممق الممدعم الحكممومً المباشممر وغٌممر المباشممر وزٌممادل االسممت مارات الزراعٌممة وعممد كممل مممن العمالممة واالسممت مارات 
دراسة بعنوان العوامل ب ,(2008 ,)عبد , و قامل هنتاجٌة القطاع الزراعًالزراعٌة ال ابتة واآلالت من اهم العوامل المحدد
هممدف فٌهمما الممى دراسممة وتحلٌممل العوامممل المحممددل لتنتمماج  ,(2005-1985المحممددل لتنتمماج الزراعممً فممً العممراق للمممدل )

ان القطماع  ممن خللهما وتبمٌن ,الزراعً فً العراق وبٌان ا ر مساهمة كل منهما فمً نممو وتطمور النمات  الزراعمً العراقمً
الزراعً فً العراق ٌعانً من عدم االستخدام االم ل لمواردا الزراعٌة مما ٌستدعً تبنً سٌاسة زراعٌة فعالة عن طرٌق 
وضع الخطط الزراعٌة الم لى و لك باتباع سٌاسة زراعٌة قوامهما اسمتخدام التكنلوجٌما الحدٌ مة والمدعم الممالً الكبٌمر الم ي 

السعار العالٌة المضمونة لمنتجاته والحماٌة الكمركٌمة ممادام هم ا القطماع ٌم مل موقعماً هامماً فمً االقتصماد تمنحه للمزارع وا
   الوطنً.

(, واقممع القطمماع الزراعممً فممً سممورٌا واهممم الخصممائا التممً ٌمتمماز بهمما 2009 ,)الخلٌمملبدراسممة وصممفٌة تنمماول و

لتسوٌق الزراعً وك لك الٌات التسعٌر وتحدٌد المشماكل التمً والمشاكل التً ٌعانً منها, وحاول استبٌان طرائق وأسالٌب ا
وٌركمز البحمث علمى دراسمة  ,تشكل عائقماً اممام تطمور القطماع الزراعمً ممن ناحٌمة االرض والعممل ورأأ الممال والتن مٌم

ٌة ودراسمة وصمف ,الخصائا العامة للزراعة فً سورٌا وممن  مم اسمتقراء اهمم المشمكلت التمً ٌواجههما القطماع الزراعمً
وٌسمتمد البحمث اهمٌتمه ممن اهمٌمة القطماع  ,لتطور االنتاج الزراعً فً سمورٌا وتحلٌمل اسملٌب تسموٌق المنتجمات الزراعٌمة

الزراعمً والمدور الم ي ٌشمغله فمً تحقٌمق االممن الغم ائً ومكانتممه فمً السٌاسمة العاممة للدولمة. أمما دراسمة كمل ممن )حسممٌن 
 معمممدالت نممممو االنتممماج واالنتاجٌمممة الزراعٌمممة فمممً العمممراق للممممدل  فقمممد كانمممت بعنممموان تقمممدٌر وتحلٌمممل ,(2010 ,ومحممممود

ا فٌها تقدٌر معدالت نمو االنتاج من خلل دوال انتاج تجمٌعٌمة, ا  أشمارت نتمائ  التحلٌمل المى ٌحٌث أجر ,(1980-2005)

سمط نصمٌب الفمرد ممن وجود معدالت نمو فمً االنتماج واالنتاجٌمة الزراعٌمة اال انمه ممن خملل مقارنمة االرقمام القٌاسمٌة لمتو
النمات  الزراعممً فمً بعممض المدول المتقدمممة ممع الممرقم القٌاسمً لمتوسممط نصمٌب الفممرد ممن  لممك النمات  فممً العمراق تبممٌن ان 

دراسمة  ,(2011 ,وقمام )البجماري معدالت النمو فٌه الزالت منخفضة ودون المسمتوى المطلموب لتحقٌمق التنمٌمة الزراعٌمة.
رل على االنتاج واالنتاجٌة لبعض محاصٌل الحبموب النقدٌمة فمً بلمدان عربٌمة مختمارل ممع حول تقدٌر وتحلٌل العوامل المؤ 

الشمعٌر,  ,حٌث كان الهدف من الدراسمة معرفمة واقمع انتماج محاصمٌل )القممح ,(2008-1985اشارل خاصة للعراق للمدل )

مكنة لمعالجة المشماكل التمً تواجمه الرز( والتعرف على محددات االنتاج واالنتاجٌة والعمل على وضع عدد من الحلول الم
دراسة عن االقتصاد العراقً, واقع ومتغٌرات ونتمائ  )تحلٌمل كممً  ,(2013 ,قدمت )الجبوريوأخٌرا,  ,ه ا القطاع الهام

استهدفت فٌها صٌاغة سٌاسات واجراءات عملٌة تسمهم فمً تعمدٌل مسمار القطماع الزراعمً وتحقٌمق  ,(2011- 1990للمدل 
واالسمت مارٌة والتمً ا بتمت دورهما فمً المسماهمة فمً تطمور المرقم القٌاسمً لتنتاجٌمة   ي سٌسمهل فمً رفمعاهدافه االمر الم 

تناولنما العواممل الممؤ رل فمً قٌممة  دراسمتنا هم ا أما فً للنهوض بالقطاع الزراعً العراقً وتمكنه من تحقٌق امنه الغ ائً.
كون ه ا التحلٌل ٌتمٌز بعمدم  دقٌقةنتائ   المكونات الرئٌسة وال ي ٌعطًتحلٌل  نالستخدامالنات  المحلً الزراعً من خلل 
ممن ان هم ا القطماع همو القطماع , وممن خملل الدراسمات السمابقة جماءت أهمٌمة البحمث, حصول ارتباط  اتً بٌن المتغٌرات

سمتهلك واالسمت مار والمٌمزان الغالب فً الدول النامٌة ا  تكممن أهمٌتمه فمً التمأ ٌر علمى المتغٌمرات االقتصمادٌة الكلٌمة كاال
التجاري وتلعب الزراعة دوراً كبٌراً فً خلق السواق للقطاعات االقتصادٌة االخرى عمن طرٌمق شمراء المنتجمات النهائٌمة 
له ا القطاعات كمدخلت لقطاع الزراعة وتلعب الزراعة دوراً مهمماً فمً زٌمادل انتماج القطاعمات االقتصمادٌة االخمرى عمن 

لت االنتاج له ا القطاعات من المنت  النهائً الزراعً. فضلً عن  لمك أن القطماع الزراعمً وفمً شمتى طرٌق توفٌر مدخ
الدول ٌلعب دوراً رئٌسٌاً فً تحقٌق المن الغ ائً الوطنً مما ٌوفر القدرل على مواجهة الزمات وبالتالً القول التفاوضمٌة 

 .فً التعامل مع الدول االخرى
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 مواد البحث وطرائقه

االسلوب الوصفً الم ي ٌسمتند المى  :عتمد البحث فً تنفٌ  منهجٌته التً تعتمد على اسلوب الربط بٌن اتجاهٌن هماا
لتقٌم الجانب التطبٌقً وال ي ٌسمتند المى الدراسات الن رٌة التً تطرقت الى ه ا الموضوع, أما االخر فهو االسلوب الكمً 

الطرق االحصمائٌة والقٌاسمٌة لتقٌمٌم النتمائ  المتحصمل علٌهما ممن خملل دراسمة العواممل الممؤ رل علمى اجممالً قٌممة النمات  
ا ا  ٌعمد هم  ,الزراعً العراقً والدول العربٌة المجاورل له والمقارنة بٌنهم وقد اسمتخدم اسملوب تحلٌمل المكونمات الرئٌسمٌة

المم ي ٌهممدف الممى تحلٌممل وتفسممٌر ( Multivariate Analysis) المتغٌممرات لتعممددم االسمملوب احممد االسممالٌب االحصممائٌة
العلقممات بممٌن مممدى واسممع مممن المتغٌممرات مممن خمملل مجموعممة صممغٌرل مممن العلقممات الخطٌممة فممً المتغٌممرات االصمملٌة 

"Original Variables" بأنهمما تولٌفممات خطٌممة مممن المتغٌممرات العشمموائٌة االصمملٌة  ,جبرٌمماً  وتعممرف المكونممات الساسممٌة

وهندسٌاً تم ل ه ا التولٌفة الخطٌة ن ام احدا ٌات جدٌد ٌتم الحصول علٌمه بتمدوٌر محماور الن مام                    
بوصف اك مر  كما تمدنا اٌضاً  ,وبالتالً فإن المحاور الجدٌدل تمدنا بأكبر قدر من التشتت .                  االصلً

 .بساطة واختصاراً لهٌكل المتغٌرات االصلٌة

و لمك ممن  ,اسلوب المكونمات الرئٌسمٌة همو قدرتمه علمى التعاممل ممع البٌانمات بصمورل مختصمرلان اهم ممٌزات    
والتً تفسر مجملها لكبمر جمزء ممن التباٌنمات بمٌن تلمك  ,خلل اقل عدد ممكن من العلقات الخطٌة فً المتغٌرات االصلٌة

وٌعتمممد اسمملوب تحلٌممل المكونممات الرئٌسممٌة فممً تحلٌممل وتفسممٌر تلممك العلقممات لممما علممى مصممفوفة التغمماٌر "  .المتغٌممرات
Covariance Matrix  " أو علممممى مصممممفوفة معمممماملت االرتبمممماط "Covariance Matrix, p " للمتغٌممممرات العشمممموائٌة 
                   

وبصورل عامة فان استخدام تحلٌل المكونات الرئٌسٌة فمً تحلٌمل االنحمدار همو للمتخلا ممن مشمكلة تعمدد العلقمات 
جمماد معادلممة االنحممدار  ات . Xالخطٌممة بممٌن قممٌم  كممما ٌسممتخدم تحلٌممل المكونممات الرئٌسممٌة فممً تحلٌممل االنحممدار كوسممٌلة الٌا

بممٌن المتغٌممرات  Multicolinearityتعممدد العلقممة الخطٌممة  المعمماملت االنحدارٌممة المرغوبممة وكمم لك للممتخلا مممن مشممكلة
من اك ر طرق  1933"هوٌتلن " عام  تعد طرٌقة المكونات االساسٌة التً وضعها (.2009اخرون, و Poulsonالمستقلة )

ك فماان كمل وك ل .وله ا الطرٌقة مزاٌا عدل منها تؤدي الى تشبعات دقٌقة ,التحلٌل العاملً دقة وشٌوعاً فً بحوث الشخصٌة
عامممل ٌسممتخرج اقصممى كمٌممة مممن التبمماٌن )اي ان مجممموع مربعممات تشممبعات العامممل تصممل الممى اقصممى درجممة بالنسممبة لكممل 

كما ان المصفوفة االرتباطٌمة تختمزل المى اقمل عمدد ممن العواممل المتعاممدل  ,وتؤدي الى اقل قدر ممكن من البواقً ,عامل(
 ساسٌة فً البداٌة قبوالً كبٌراً بٌن الباح ٌن ن مراً لحاجتهما المى وقمت حسماباتولم تلق طرٌقة المكونات اال .)غٌر المرتبطة(

ولكمن بعمد االعتمماد علمى االالت  ,طوٌل هتمامهما ولم ا كمان ممن المسمتحٌل اسمتخدامها ٌمدوٌاً فمً حالمة المصمفوفات الكبٌمرل
اصمبحت هم ا الطرٌقمة االًن ممن بمٌن اك مر  ,الحاسبة االلكترونٌة  ا السمرعة الفائقمة والدقمة الشمدٌدل وطاقمة التخمزٌن الكبٌمرل

طرٌقة المكونات االساسٌة ال تفترض تسلسمل التبماٌن النموعً فمً   الطرق شٌوعاً ن راً لدقة نتائجها بالمقارنة ببقٌة الطرق.
ضمئٌلة شكل عوامل نوعٌة وٌدم  ه ا التباٌن فً ه ا الطرٌقة فً التباٌن العام مكوناً فئة  ات تصنٌفٌة كبرى تتضمن نسمبة 

من ه ا التبماٌن النموعً ال ت همر واضمحة فمً العواممل المبكمرل االسمتخلا عاملٌماً والتمً تعمد  ات اهمٌمة كبٌمرل فمً هم ا 
بمعنمى  ,ٌضاف الى  لك مٌزل رئٌسٌة فً المكونات االساسٌة هً ان كل عامل فٌها ٌستخلا اقصى تباٌن ممكن .االسلوب

كمل عاممل وعلمى  لمك تمتلخا المصمفوفة االرتباطٌمة فمً اقمل عمدد ممن ان مجموع المربعات ٌصل الى اقصى حدودا فمً 
وه ا معناا ان اسلوب المكونات االساسمٌة ٌتمٌمز بقدرتمه علمى الوصمول المى حمل ٌتفمق ممع محمك او فمً  .العوامل المتعامدل

مجمال االسمالٌب  للمصفوفة االرتباطٌة وهو احد المحكال الرٌاضٌة التً تلقً قبوالً واضحاً فً Least Squaresمربعات 
 Denis and). التلخٌصمٌة للعلقمات بمٌن المتغٌمرات وطرٌقمة المكونمات االساسمٌة تهمتم بعملٌمة شمرن وتفسمٌر بنماء التبماٌن

Enachescu, 2002:وشمممملت متغٌمممرات البحمممث .) (X1)المسممماحة المحصمممولٌة المزروعمممة( ), (X2 قمممول العممممل( )
)القمروض  (X6) ,( )االسممدل الكٌمٌائٌمة(X5) ,حاصمدات الزراعٌمة(( )الX4) ,( )الجرارات الزراعٌمة(X3) ,الزراعٌة(
 .(االعانات) (X8) ,( )سعر الصرف(X7) ,الزراعٌة(

 النتائج والمناقشت

اسملوب علممً عمام لتحلٌمل البٌانمات تم تحلٌل البٌانات التً حصلنا علٌها بااسمتخدام تحلٌمل المكونمات االساسمٌة وهمو 
حٌث ٌساهم  ,حٌث تقوم ه ا الطرٌقة على استخلا المكونات ,( متغٌرات8الخاصة لمجموعة من المتغٌرات والتً هً )

المكون الول بأكبر قدر من التباٌن المشترك للمتغٌرات وٌساهم المكون ال انً غٌر المرتبط بالمكون الول بمأكبر قمدر ممن 
تؤدي هم ا الطرٌقمة المى تشمبعات دقٌقمة وكم لك فماان كمل عاممل ٌسمتخرج  (.1967 ,مشترك المتبقً وهك ا )سلطانالتباٌن ال

أقصى كمٌة من التباٌن أي أن مجموع مربعات تشبعات العامل تصل الى اقصى درجة بالنسبة لكل عاممل وتمؤدي المى أقمل 
فقمد تمم  ,اقل عمدد ممن العواممل المتعاممدل )غٌمر المرتبطمة(كما أن المصفوفة الرتباطٌة تختزل الى  ,قدر ممكن من البواقً

وتمم  لمك  .وضع المتغٌرات فً مصفوفة تتكون أساساً لحسماب مصمفوفة معماملت االرتبماط التمً بلغمت ) ( معاممل ارتبماط
جماد تمم تحلٌمل مصمفوفة االرتبماط المختزلمة الٌ ,( لتحلٌمل المكونمات االساسمٌةMINITABبااستخدام البرنمام  االحصمائً )

القٌم ال اتٌة ونسب التباٌن والتبماٌن المجتممع لمتغٌمرات المصمفوفة وتعمد هم ا القمٌم مؤشمرات احصمائٌة مهممة تؤكمد دقمة أدال 
وتكمون المكونمات المستخلصمة  .وشمولٌة اسمتخدامها فضملً عمن انهما تسماعد فمً التوصمل المى افضمل المدالالت االحصمائٌة
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وللوصمول المى أفضمل تشمبع للمتغٌمرات بالمكونمات تمم اتبماع  ا فمً تفسمٌر التبماٌن.مرتبة تنازلٌاً اعتماداً على مدى مسماهمته
( بعممد  لمك تمم اختبممار 0,3طرٌقمة التمدوٌر المتعاممد لكممل دولمة الختٌمار التشممبعات الخاصمة بكمل مكمون وهممً ضممن القٌممة )

 .(Regressionمعنوٌة المكونات باستخدام طرٌقة االنحدار )

بعمد تحلٌمل مصمفوفة االرتبماط الخاصمة بمالعراق و المبٌنمة فمً الجمدول  :العررا عرض النتائج التي تم الحصول عليها في 
% ( ممن التبماٌن الكلمً, 99( مكونمات أساسمٌة جم رها الممٌمز اكبمر ممن واحمد وفسمروا مما نسمبته )5( تمكنا ممن تمٌٌمز )1)

  تباٌن من المكونات الرئٌسة الخرى.وٌلح  دائما أن المكون الول ٌأخ  أعلى نسبة 

كما ٌمكن تمٌٌز المتغٌرات المؤ رل فً كل عامل من خلل مصفوفة تشبعات المكونمات الرئٌسمة والتمً قٌمتهما أك مر 
 (.2( والمبٌنة فً الجدول )0,3من )

 

 .بة ما ٌفسر كل منها من تباٌن العراقالممٌز ونس ٌوضح المكونات الرئٌسة وقٌمة الج ر :(1) جدولال
Table (1): Shows the major components and the value of the characteristic root ratio explains 

each variation of Iraq 

PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 

  Characteristic Rootالج ر الممٌز  6.644 4.674 3.651 2.474 1.413 0.828 0.068

  Contrast Ratio         سبة التباٌنن 0.434 0.222 0.126 0.109 0.101 0.007 0.001

 Total variance         الكلً التباٌن 0.434 0.656 0.782 0.891 0.992 0.999 1.000

 Source: Results of the analysis of the basic components                 المصدر: نتائ  تحلٌل المكونات االساسٌة

 
 ٌوضح مصفوفة االرتباط للمكونات الرئٌسة فً العراق :(2جدول )ال

Table (2): Shows the correlation matrix of the main components in Iraq 

 المتغٌرات
Variables 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

X1 0.810 -0.062 -0.190 0.814- 0.258 0.086 0.103 

X2 0.428 0.801- 0.824 0.128 0.166 0.025 0.046 

X3 -0.113 -0.124 0.385 0.021 0.428- 0.174 0.171 

X4 0.573- 0.289 0.401 -0.156 0.637 0.237 0.108 

X5 0.435- 0.333- 0.053 0.868 -0.077 0.177 -0.005 

X6 0.888 0.843 0.057 0.739 -0.030 0.099 0.100 

X7 240 0.580- 0.426- 0.302 0.557 0.160 -0.065 

 Source: Results of the analysis of the basic components                      : نتائ  تحلٌل المكونات االساسٌةالمصدر

 

%( ممن 43قمام بتفسمٌر ) االول, كمل مكمون:وفٌما ٌلً المكونات الخمسة الرئٌسة مع بٌان المتغٌرات التمً ٌحتوٌهما 
 ,(0,810( )المسمماحة المحصممولٌة المزروعممة( وبتشممبع مقممدارا )X1( متغٌممرات وهممً )5) التبمماٌن الكلممً وٌحتمموي علممى

( X5و) ,(0,573-( )الحاصمدات الزراعٌمة( بتشمبع مقمدارا )X4(, و)0,42( )قول العمل الزراعٌة( بتشبع مقمدارا )X2و)
ٌفسمر هم ا , ال مانً. (0,888( )القمروض الزراعٌمة( بتشمبع مقمدارا )X6و) ,(0,435-( بتشمبع مقمدارا ))االسمدل الكٌمٌائٌمة
( متغٌمرات وهمً كمل 4) %( من التباٌن الكلً وٌأتً بالمرتبة ال انٌة من حٌث الهمٌمة وٌحتموي علمى22المكون ما نسبته )

 ( )االسمممدل الكٌمائٌممة( بتشممبع مقممدارا X5ٌممر )( ومتغ0,801-) ( )قممول العمممل الزراعٌممة( بتشممبع مقممداراX2مممن متغٌممر )
( )سممعر الصممرف( بتشممبع مقممدارا X7( ومتغٌممر )0,843( )القممروض الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )X6( ومتغٌممر )0,333-)
( X2( متغٌمرات وهمً متغٌمر )4) %( ممن التبماٌن الكلمً وٌحتموي علمى13ٌفسر ه ا المكون ما نسمبته ) ,(. ال الث-0,58)

( ومتغٌممر 0,385( )الجممرارات الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )X3( ومتغٌممر )0,824راعٌممة( بتشممبع مقممدارا ))قممول العمممل الز
(X4( بتشممممبع مقممممدارا )( ومتغٌممممر)0,401( )الحاصممممدات الزراعٌممممةX7( بتشممممبع مقممممدارا )0,426-( )سممممعر الصممممرف.) 

( )المسماحة X1متغٌمرات وهمً متغٌمر )( 3) %( ممن التبماٌن الكلمً وٌحتموي علمى11ٌفسر هم ا المكمون مما نسمبته ),الرابع
( )القمروض X6ومتغٌمر ) (0,868( )االسمدل الكٌمائٌة( بتشبع مقدارا )X5( ومتغٌر )0,814 -المزروعة( بتشبع مقدارا )
( 3) %( ممن التبماٌن الكلمً وٌحتموي علمى10ٌفسمر هم ا المكمون مما نسمبته ) والخٌمر,(. 0,739الزراعٌة( بتشمبع مقمدارا )

( )الحاصمممدات X4( ومتغٌممر )0,428-( )الجممرارات الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )X3كممل مممن متغٌممر )متغٌممرات وٌشمممل 
   (.0,557( )سعر الصرف( بتشبع مقدارا )X7( ومتغٌر )0,637الزراعٌة( بتشبع مقدارا )
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وعنمد اختبمار نتمائ   الزراعري فري العررا :المحلري النراتج  قيمر  تفسير نتائج المكونات االساسري  للعوامرل التري ترفير فري
الزراعً فً العراق وباستخدام االنحدار المتعدد كانمت المحلً النات  قٌمة تحلٌل المكونات االساسٌة للعوامل التً تؤ ر فً 

 معادلة االنحدار الخطً كما ٌلً:

Y= -7.75+ 1.69 PC1-5.12 PC2 -2.71 PC3 +6.27 PC4  

t:   (-1.87)    (2.84)     (-3.04)       (-2.12)      (1.68)   

-1.65 PC5     
 (-0.65)       

R
2
= 67.7%,   R

-2
= 61.3%,  F=21.50,  D.W=2.13495  

 ,PC1, PC2للمعادلمة السمابقة  همرت معنوٌمة المكونمات الرئٌسمة ) بعمد لجمراء االختبمارات اهحصمائٌة والقٌاسمٌة

PC3, PC4, PC5 من خلل قٌمة )F ( ( فقمد أكمدت معنوٌمة النممو ج ككمل الن )21,50المحتسبة والبالغمةF المحسموبة )
( علمى عمدم وجمود 2,1( فقمد ا بتمت قٌمتمه )D.W( امما فٌمما ٌخما اختبمار )0.05اكبر من الجدولٌة عند مسمتوى معنوٌمة )

%( تعمزى المى 32,3ة )وتبقمى نسمب ,%( ممن ال ماهرل قٌمد الدراسمة67,7فسمرت متغٌمرات النممو ج ) مشكلة ارتباط  اتمً.
%( تفسر بواسمطة التغٌمرات الحاصملة 61,3عوامل اخرى لم تدخل فً النمو ج, كما توضح القول التفسٌرٌة للنمو ج بأن )

 ( (Y همرت العلقمة موجبمة بمٌن  ,(PC1, PC2, PC3, PC4, PC5)فمً كمل ممن المتغٌمرات ضممن المكونمات الرئٌسمة 
حٌممث همم ا  ,( وهمم ا منطقممً مممن الناحٌممة االقتصممادٌةX6( و)X1( ,)X2( ,)X4( ,)X5( المتكممون مممن كممل مممن )PC1)و

النات  الزراعً فالزٌادل فً كل من المسماحة الزراعٌمة واسمتخدام االسممدل و القمول قٌمة المتغٌرات تؤ ر بشكل طردي على 
 ت انملزٌمادل ا ا ا اسمتخدمت ممن قبمل الممزارعٌن بصمورل كفموءل أدى  لمك المىالحاصدات و القمروض الزراعٌمة والعاملة و

( (Yكممما و هممرت العلقممة عكسممٌة بممٌن  .زٌممادل قٌمممة النممات  المحلممً الزراعممًالمحلممً الزراعممً والمم ي بممدورا ٌممؤدي الممى 
( فزٌممادل اسممتخدام المممزارع االٌممدي العاملممة واالسمممدل ٌعنممً ان X7( و)X2( ,)X5( ,)X6( المتكممون مممن كممل )PC2)و

ووفممق قممانون تنمماقا الغلممة, كممما أن بممالرغم مممن زٌممادل صممرف القممروض  المممزارع ٌكممون فممً المرحلممة االولممى مممن االنتمماج
 من قبل الدولة كانخفاض سعر الفائدل فان المزارع ٌستخدم ه ا القروض فً المجاالت غٌر الزراعٌة الزراعٌة وبتسهٌلت

ات  المحلمً الم ي ٌمنعكأ علمى قٌممة النم الزراعمًالمحلمً فضل عن عدم استقرار سعر الصمرف المى انخفماض فمً النمات  
(, بالنسبة للقمول Y( فقد جاء بعلقة عكسٌة أٌضا مع )X7( و)X2( ,)X3( ,)X4( المتكون من كل )PC3أما ) .الزراعً

العاملة فالسبب نفأ ال ي  كر أعلا, أما بالنسبة للجرارات والحاصدات فزٌادل أعدادها ٌعمد الممزارع المى اسمتخدامها فمً 
الى انخفاض فً النات  الزراعً فضل عن عدم استقرار اسعار الصرف االمر الم ي  الغراض غٌر الزراعٌة وه ا ٌؤدي

ٌؤدي الى ت ب ب فً الصادرات الزراعٌة ومن  م ٌؤدي االنخفاض نطاق االست مار فً القطماع الزراعمً اي انخفماض فمً 
( و (Yو هممرت العلقممة موجبممة بممٌن  .المم ي ٌممنعكأ علممى قٌمممة النممات  المحلممً الزراعممًاٌضمما و الزراعممًالمحلممً النممات  

(PC4( المتكون من كل ممن )X1( ,)X5(و )X6 ًفالزٌمادل فمً كمل ممن المسماحة الزراعٌمة الم ي ٌحتماج المى زٌمادل فم ,)

المحلمً فمً النمات  القمروض الزراعٌمة و ا ا اسمتخدمت ممن قبمل الممزارعٌن بصمورل كفموءل أدى  لمك المى زٌمادل االسمدل و
وبالنسبة ل هور العلقة وكما ورد فً تفسٌر المكون الول.  قٌمة النات  المحلً الزراعً اٌضاً ال ي ٌنعكأ على  الزراعً

عمممزى  لمممك المممى اسمممتخدام كمممل ممممن الجمممرارات ت( X7( و)X3( ,)X4( المتكمممون ممممن كمممل )PC5( و )(Yعكسمممٌة بمممٌن 
ممن قبمل الممزارعٌن اي  الجمرارات والحاصمدات بكاممل طاقتهما و عمدم اسمتخداموالحاصدات فً الغراض غٌر الزراعٌمة 

ال ي ٌعمل علمى عن عدم استقرار اسعار الصرف  الزراعً فضلً المحلً ٌؤدي الى انخفاض فً النات  وجود فائض منها 
الزراعمً  لنمات  المحلمًٌمؤدي اٌضما المى انخفماض فمً اقلة االست مارات الزراعٌمة وقلمة الصمادرات ممن االنتماج الزراعمً 

 .نفأ السبب ال ي  كر سابقاً لوال ي ٌنعكأ سلبا على قٌمته 

( 3بعد تحلٌل مصفوفة االرتباط الخاصة بسورٌا و المبٌنة فً الجمدول ) عرض النتائج التي تم الحصول عليها في سوريا:
%( مممن التبمماٌن الكلممً, كممما 86( مكونممات أساسممٌة جمم رها الممٌممز اكبممر مممن واحممد وفسممروا ممما نسممبته )3تمكنمما مممن تمٌٌممز )

  أخ  أعلى نسبة تباٌن من المكونات الرئٌسة الخرى.المكون الول اٌضا 

كمما ٌمكممن تمٌٌممز المتغٌمرات المممؤ رل فممً كمل عامممل مممن خملل مصممفوفة تحمممٌلت العواممل المحممدودل والمبٌنممة فممً 
 .(4الجدول )

 منها من تباٌن سورٌا الممٌز ونسبة ما ٌفسر كل ٌوضح المكونات الرئٌسة وقٌمة الج ر :(3) جدولال
Table (3): Shows the major components and the value of the characteristic root ratio explains 

each variation of Syria 

 Source: Results of the analysis of the basic components                       : نتائ  تحلٌل المكونات االساسٌةالمصدر

 

PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 

  Characteristic Rootالج ر الممٌز  6.647 3.675 1.657 0.977 0.810 0.628 0.063

  Contrast Ratio         سبة التباٌنن 0.502 0.207 0.154 0.080 0.034 0.018 0.005

 Total variance         الكلً التباٌن 0.502 0.709 0.863 0.943 0.977 0.995 1.000
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 ٌوضح مصفوفة االرتباط للمكونات الرئٌسة فً سورٌا :(4جدول )ال
Table (4): Shows the correlation matrix of the main components in Syria 

 المتغٌرات
Variables 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

X1 0.183 0.984- 0.489- -0.111 0.276 0.156 0.004 

X2 0.052 -0.097 0.432- 0.232 0.038 -0.010 -0.021 

X3 0.440 0.767 -0.209 0.111 -0.139 0.282 0.062 

X4 0.838- 0.594 -0.070 -0.088 0.200 -0.258 -0.022 

X5 0.011 -0.107 0.809- -0.204 -0.005 -0.106 -0.090 

X6 -0.196 0.952 0.513- 0.040 0.016 -0.048 0.002 

X7 0.603- 0.246 0.065 0.039 -0.012 0.070 -0.193 

 Source: Results of the analysis of the basic components                      : نتائ  تحلٌل المكونات االساسٌةالمصدر 
 

%( ممن 50قمام بتفسمٌر), االول وفٌما ٌلً المكونات الم لث الرئٌسمة ممع بٌمان المتغٌمرات التمً ٌحتوٌهما كمل مكمون:
( X4ومتغٌممر ) ,(0,440( )الجممرارات الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )X3( متغٌممرات وهممً )3) التبمماٌن الكلممً وٌحتمموي علممى

ٌفسممر همم ا  ,ال ممانً (.0,603-( )سممعر الصممرف( بتشممبع مقممدارا )X7) ( و0,838-)الحاصممدات الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )
( )المسماحة المحصمولٌة( X1( متغٌرات وهً كل من متغٌمر )5) لً وٌحتوي على%( من التباٌن الك21المكون ما نسبته )
( )الحاصمممدات X4( ومتغٌمممر )0,767( )الجمممرارات الزراعٌمممة( بتشمممبع مقمممدارا ) X3( ومتغٌمممر )0,984-) بتشمممبع مقمممدارا

ٌفسممر همم ا  والخٌممر, (.0,952( )القممروض الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )X6( ومتغٌممر )0,594الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )
( )المسماحات الزراعٌمة( بتشمبع X1( متغٌمرات وهمً متغٌمر )4%( من التباٌن الكلً وٌحتوي علمى )15المكون ما نسبته )

السمممدل الكٌمائٌممة( ( ) اX5( ومتغٌممر )0,432-( )قممول العمممل الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )X2( ومتغٌممر )0,489-مقممدارا )
 .(0,513-ض الزراعٌة( بتشبع مقدارا )( )القروX6( ومتغٌر)0,809-) بتشبع مقدارا

عنممد اختبممار نتممائ  تحلٌممل  النرراتج الزراعرري فرري سرروريا:قيمرر  تفسررير نتررائج المكونررات االساسرري  للعوامررل الترري تررفير فرري 
الزراعمً فمً سمورٌا وباسمتخدام االنحمدار المتعمدد كانمت كمما المحلً النات  قٌمة المكونات االساسٌة للعوامل التً تؤ ر فً 

 ٌأتً:

Y= 8.40-0.189 PC1+1.14 PC2+0.773 PC3                    
t:      (5.11)  (-2.67)     (7.99)        (3.20)        
R2= 72.8%,     R-2= 69.9%,     F=24.12      D.W=1.80542 

( PC1,PC2,PC3للمعادلة السابقة  هرت معنوٌة المكونات الرئٌسة ) بعد لجراء االختبارات اهحصائٌة والقٌاسٌة
( فقمد أكمدت معنوٌمة النممو ج ككمل, امما فٌمما ٌخما 21,50المحتسمبة والبالغمة ) F(, أما قٌممة 0.05عند مستوى معنوٌة )

فسممرت متغٌممرات النمممو ج  ( وهمم ا ٌممدل علممى عممدم وجممود مشممكلة ارتبمماط  اتممً.1,8( فقممد  هممرت قٌمتممه )D.Wاختبممار )
%( تعزى الى عوامل اخرى لم تدخل فً النمو ج. وتوضح القول 27,2) وتبقى نسبة ,%( من ال اهرل قٌد الدراسة72,8)

%( من التغٌمرات الحاصملة فمً نممو النمات  الزراعمً تفسمر بواسمطة التغٌمرات الحاصملة فمً 69,8التفسٌرٌة للنمو ج بأن )
المتكمون ( PC1)( و(Y همرت العلقمة عكسمٌة بمٌن  (.PC1,PC2,PC3)المتغٌرات الداخلة ضمن كل المكونات الرئٌسة 

(, ان قلممة كممل مممن الجممرارات و الحاصممدات أي عممدم اسممتخدام التكنولوجٌمما الحدٌ ممة فممً X3( ,)X4( ,)X7مممن كممل مممن )
الزراعة وأتباع االسالٌب البدائٌة فً نفأ الوقت فزٌادل أعدادها ٌعمد المزارع الى استخدامها فً الغراض غٌر الزراعٌة 

الزراعً فضل عن أن عدم استقرار سعر الصرف ال ي ٌعمل على االنخفماض المحلً وه ا ٌؤدي الى انخفاض فً النات  
وتعكمأ اهشمارل  .و ب لك تنخفض قٌمتمه الزراعً المحلً فً االست مار فً القطاع الزراعً و ال ي ٌسبب انخفاض النات 

, فالزٌادل فً المساحة (X6( و )X1( ,)X3(,)X4( المتكون من كل من )PC2)و Y) الموجبة الى العلقة الطردٌة بٌن )

المزروعة وأستغلل الراضً بصمورل كفموءل لهما ال مر الكبٌمر فمً زٌمادل النمات  الزراعمً والم ي ٌعكمأ بم لك زٌمادل فمً 
من خلل تموفٌر الوقمت والجهمد وٌعمزى سمبب  المحلً الزراعً  الناتاستخدام الجرارات الزراعٌة ٌؤدي بدورا الى زٌادل 

ال ي تقوم به الدولة نحو االدخمال الممدروأ والمخطمط للمكننمة الزراعٌمة فمً مختلمف عملٌمات   لك الى االجراء المتصاعد
ٌؤدٌمان المى زٌمادل فمً  بصول كفوءلاستخدام المكننة من جرارات و حاصدات الزٌادل الحاصلة فً  االست مار الزراعً, ان

اٌضمما, و الزٌممادل فممً النممات  المحلممً  ٌممةالطلممب علممى القممروض الزراعزٌممادل  اٌضمما تطلممبالنممات  المحلممً الزراعممً وهمم ا ٌ
(, X1( المتكمون ممن كمل ممن )PC3)و Y) أما بالنسبة للعلقمة الطردٌمة اٌضما بمٌن بمٌن )الزراعً تؤدي الى زٌادل قٌمته. 

(X2(,)X5( و )X6  بالنسبة لألراضً الزراعٌة نفأ السمبب اللمً  كمر أعملا وبالنسمبة المى ,)  زٌمادل اسمتخدام قمول العممل

الزراعً وه ا منطقً من الناحٌة االقتصادٌة فالزراعة فً سورٌا تتمٌمز بك افمة المحلً له آ ار اٌجابٌة فً النات   الزراعٌة
أنَّ  فً عنصر العمل, ل ا فإنم استخدام زراعة ك ٌفة العمل ٌساهم فً تخفٌض عدد العاطلٌن عن العمل من جهة, فضل عن

التوسع فً استخدام العنصر الم كور ٌعنً أنَّ أراضً جدٌدل ستست مر و زٌادل االراضً الزراعٌمة ٌتطلمب  لمك زٌمادل فمً 
 .تزداد اٌضا قٌمتهالزراعً المحلً النات   وبزٌادلاستخدام السمدل, وزٌادل فً الطلب على القروض الزراعٌة وبالتالً 
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بعممد تحلٌممل مصممفوفة االرتبمماط الخاصممة بهمم ا المجموعممة المبٌنممة فممً  فرري االر: :عرررض النتررائج الترري تررم الحصررول عليهررا 
  % ( من لجمالً التباٌن.98( مكونات رئٌسة فسروا ما نسبته ) 4( تمكنا من تمٌٌز )5الجدول )

تمٌٌممز المتغٌمرات المممؤ رل فممً كمل عامممل مممن خملل مصممفوفة تحمممٌلت العواممل المحممدودل والمبٌنممة فممً  ٌمكممنكمما 
 .(6ل )الجدو

 

 .الممٌز ونسبة ما ٌفسر كل منها من تباٌن االردن ٌوضح المكونات الرئٌسة وقٌمة الج ر: (5) جدولال
Table (5): Shows the major components and the value of the characteristic root ratio explains 

each variation of Jordan 

PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 

  Characteristic Rootالج ر الممٌز  13.628 7.475 2.885 1.613 0.246 0.099 0.045

  Contrast Ratio         سبة التباٌنن 0.493 0.225 0.139 0.127 0.014 0.008 0.004

 Total variance         الكلً التباٌن 0.493 0.718 0.857 0.974 0.988 0.996 1.000

 Source: Results of the analysis of the basic components                      : نتائ  تحلٌل المكونات االساسٌةالمصدر

 

 .ٌوضح مصفوفة االرتباط للمكونات الرئٌسة فً االردن :(6دول )الج
Table (6): Shows the correlation matrix of the main components in Jordan 

 المتغٌرات
Variables 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

X1 0.058 -0.085 0.912 0.632 -0.141 0.077 0.029 

X2 0.003 0.045 0.191 0.778- -0.145 -0.104 0.143 

X3 0.744 0.514- -0.103 0.548 0.077 -0.243 -0.142 

X4 0.848- 0.728- -0.219 0.263 -0.074 -0.204 -0.094 

X5 0.352- 0.441- 0.688- -0.179 0.116 -0.154 -0.039 

X6 0.063 -0.060 0.549- 0.922- -0.021 -0.021 0.006 

X7 -0.024 -0.052 0.488- 0.300 0.181 0.186 0.045 

 Source: Results of the analysis of the basic components                      : نتائ  تحلٌل المكونات االساسٌةالمصدر

 

%( ممن 97) قمام بتفسمٌر,وفٌما ٌلمً المكونمات االربمع الرئٌسمة ممع بٌمان المتغٌمرات التمً ٌحتوٌهما كمل مكمون:االول
( X4و) ,(0,744( )الجمممرارات الزراعٌمممة( وبتشمممبع مقمممدارا )X3( متغٌمممرات وهمممً )3) التبممماٌن الكلمممً وٌحتممموي علمممى

ٌفسمر هم ا  ,(. ال مان0,352ً-( )االسمدل الكٌمائٌة( بتشمبع مقمدارا )X5و) ,(0,848-بتشبع مقدارا ))الحاصدات الزراعٌة( 
( )الجمرارات الزراعٌمة( X3( متغٌرات وهً كل ممن متغٌمر )3) %( من التباٌن الكلً وٌحتوي على23المكون ما نسبته )

( )االسمممدل الكٌمائٌممة( بتشممبع X5و) ,(,0827-( )الحاصممدات الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )X4( و)0,514-) بتشممبع مقممدارا
( متغٌمرات وهمً متغٌمر 4) %( من التباٌن الكلً وٌحتوي علمى14ٌفسر ه ا المكون ما نسبته ) ,(. ال الث0,441-مقدارا )

(X1( بتشممممممبع مقممممممدارا )( ومتغٌممممممر )0,912( )المسمممممماحات الزراعٌممممممةX5 بتشممممممبع مقممممممدارا )االسمممممممدل الكٌمائٌممممممة( ) 
-( )سمعر الصمرف( بتشمبع مقمدارا )X7( ومتغٌر)0,549-( ) القروض الزراعٌة( بتشبع مقدارا )X6( ومتغٌر )0,688-)

( X1( متغٌمرات وهمً متغٌمر )5%( من التباٌن الكلً وٌحتموي علمى )13ٌفسر ه ا المكون ما نسبته )والخٌر, (. 0,488
( ومتغٌممر 0,778-( بتشممبع مقممدارا )( )قممول العمممل الزراعٌممةX2( ومتغٌممر )0,632)المسمماحات الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )

(X3( بتشبع مقدارا )( ومتغٌر)0,548( )الجرارات الزراعٌةX6( بتشبع مقدارا )ومتغٌمر 0,922-( )القروض الزراعٌة )
(X7( بتشبع مقدارا )0,300( )سعر الصرف .) 

عند اختبار نتمائ  تحلٌمل االر: : الزراعي في  المحلي الناتجقيم  تفسير نتائج المكونات االساسي  للعوامل التي تفير في 
الزراعً فمً االردن وباسمتخدام االنحمدار المتعمدد كانمت كمما المحلً النات  قٌمة المكونات االساسٌة للعوامل التً تؤ ر فً 

 ٌأتً:

Y= 0.772+ 0.751 PC1- 0.882 PC2 + 0.423 PC3  

t:    (2.61)      (-1.91)         (-4.31)         (8.88)      

+0.127 PC4                
     (2.28) 

R
2
= 99.2%,   R-2

= 99.1%,   F=94.10,   D.W=2.562 

( PC1,PC2,PC3للمعادلة السابقة  هرت معنوٌة المكونات الرئٌسة ) بعد لجراء االختبارات اهحصائٌة والقٌاسٌة
فسمرت متغٌمرات ت معنوٌمة النممو ج ككمل, ( فقمد أكمد94,10المحتسبة والبالغة ) F(, أما قٌمة 0.05عند مستوى معنوٌة )
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%( تعممزى الممى عوامممل اخممرى لممم تممدخل فممً النمممو ج. 0,8وتبقممى نسممبة ) ,%( مممن ال مماهرل قٌممد الدراسممة99,2النمممو ج )
%( من التغٌرات الحاصملة فمً نممو النمات  الزراعمً تفسمر بواسمطة التغٌمرات 99,1وتوضح القول التفسٌرٌة للنمو ج بأن )

ا بتمت عمدم وجمود  ( فقمد2,5( والبالغمة )D.Wضمن المكونات الرئٌسة االربعة. اما قٌممة ) الحاصلة فً المتغٌرات الداخلة
( والمتكمون ممن المتغٌمرات PC1( و)Yمشكلة ارتباط  اتً. ٌتبٌن من معادلة االنحدار الخطً أعلا العلقة الطردٌة بمٌن )

(X5), (X4),(X3 ًفضل ) عن زٌمادل  ( حٌث ان التوسع فً استخدام التقانة المٌكانٌكٌة الزراعٌة ) الجرارات والحاصدات

الم ي ٌعكمأ الزٌمادل فمً  الزراعمًالمحلمً النمات  قٌممة ٌسهم وبدور كبٌر فً رفع  ,سمدل الزراعٌةفً االستخدام االم ل لأل
( والمتكون من نفأ المتغٌرات للمكون الرئٌأ PC2( و)Yبٌن ) وفً نفأ الوقت  هرت العلقة .النات  المحلً الزراعً

لحاصدات وتوفرهما بك مرل ٌعممد الممزارع المى (, عكسٌة وه ا ٌ بت ان زٌادل أعداد الجرارات واX3),(X4) ,(X5االول )

الزراعمً و ك مرل اسمتخدام السممدل المحلمً استخدامها فً الغراض غٌمر الزراعٌمة وهم ا ٌمؤدي المى انخفماض فمً النمات  
المحلمً وال ي ٌكون المزارع فً المرحلة االولى ممن قمانون الغلمة المتناقصمة, وبهم ا ٌكمون بعٌمد معمدالت النمات   الزراعٌة
( Yٌتبٌن من معادلة االنحدار الخطً أعلا العلقمة الطردٌمة بمٌن ) .وال ي ٌؤ ر سلبا على قٌمته عً االعلى و االم لالزرا
( فقممد كانممت طردٌممة, فٌعنممً  لممك ا ا زادت المسمماحة و X7و) (X5(,)X6),(X1( متغٌممرات وهممً متغٌممر )PC3( )4و)

استخدام االسمدل وزٌادل فمً الطلمب علمى القمروض الزراعٌمة,  استخدمت بكفاءل زاد االنتاج الزراعً وٌتبعه  لك زٌادل فً
كممما ان اسممتقرار سممعر الصممرف فممً االردن أدى الممى الزٌممادل فممً االسممت مار الزراعممً, المم ي ٌتبعممه زٌممادل فممً الصممادرات 

( PC4( و)Yوفمً نفمأ الوقمت  همرت العلقمة طردٌمة بمٌن ) .وزٌمادل قٌمتمه لزراعمًالمحلً   لناتالزراعٌة نتٌجة زٌادل ا
لنمات  (, فزٌادل المساحة كما تم تفسٌر  لك سابقا زاد اX7( و)X6),(X2(,)X3) ,(X1( متغٌرات وهً )5والمتكون من )

الزراعً و  لك ٌتطلب زٌادل فً االٌدي العاملة فً القطماع الزراعمً وهم ا اٌضما ٌتطلمب الزٌمادل فمً الطلمب علمى المحلً 
زٌادل الطلب على القروض فضل عن استقرار سعر الصرف فً االردن ال ي الجرارات الزراعٌة وال ي ٌؤدي اٌضا الى 

 ٌعمل على الزٌادل فً االست مار الزراعً كما مبٌن فً المكون ال الث.

بعمد تحلٌمل مصمفوفة االرتبماط الخاصمة بهم ا المجموعمة المبٌنمة فمً  عرض النتائج التي تم الحصول عليها فري السرعو:ي :
  % ( من لجمالً التباٌن.99( مكونات أساسٌة فسروا ما نسبته )5ٌز )( تمكنا من تم7ٌالجدول) 

كمما ٌمكممن تمٌٌممز المتغٌمرات المممؤ رل فممً كمل عامممل مممن خملل مصممفوفة تحمممٌلت العواممل المحممدودل والمبٌنممة فممً 
 .(8الجدول )

%( ممن 40قمام بتفسمٌر) , الرئٌسة ممع بٌمان المتغٌمرات التمً ٌحتوٌهما كمل مكمون:االول الخمسةوفٌما ٌلً المكونات 
( X2%( و)0,719)المساحة المحصولٌة المزروعمة( بتشمٌع مقمدارا ) (X1)( متغٌرات وهً 5التباٌن الكلً وٌتكون من )

( X5%( و)0,309( )الجممرارات الزراعٌممة ( بتشممبع مقممدارا )X3%( و)0,685-)قممول العمممل الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )
ٌفسر هم ا  ,ال انً %(.0,619( )االعانات الزراعٌة( بتشبع مقدارا )X8%( و)0,610)االسمدل الكٌمٌائٌة( بتشبع مقدارا )

( )المسماحة المحصمولٌة X1( متغٌمرات وهمً كمل ممن متغٌمر )4%( ممن التبماٌن الكلمً وتكمون ممن )19المكون ما نسمبته )
( )الحاصمدات X4و)%(, 0,514( )الجمرارات الزراعٌمة( بتشمبع مقمدارا )X3%( و)0,885-المزروعة( بتشمبع مقمدارا )
( )سمعر الصمرف( X7)و  %(0,655( )االسممدل الكٌمٌائٌمة( بتشمبع مقمدارا )X5%(. و)0,304الزراعٌة( بتشبع مقدارا )

( متغٌمرات وهمً 4%( من التباٌن الكلمً وتكمون ممن )17ٌفسر ه ا المكون ما نسبته ), %(. ال الث0,803-بتشبع مقدارا )
(X4بتشمممبع مقمممد )الحاصمممدات الزراعٌمممة( )( ( و)0,558-ارا%X5( بتشمممبع مقمممدارا )0,364-( )االسممممدل الكٌمٌائٌمممة )%
%( ممن التبماٌن الكلمً 13ٌفسمر هم ا المكمون مما نسمبته ), الرابمع .%(0,557( )القروض الزراعٌة( بتشبع مقمدارا )X6و)

( X5تغٌمر )%( وم0,936( )المساحة المحصمولٌة المزروعمة( بتشمبع مقمدارا )X1( متغٌرات وهً متغٌر )4وتكون من )
%( 0,915( ) القممممروض الزراعٌممممة( بتشممممبع مقممممدارا )X6%( ومتغٌممممر )0,366)االسمممممدل الكٌمائٌممممة( بتشممممبع مقممممدارا )

%( ممن التبماٌن 10ٌفسر هم ا المكمون مما نسمبته )والخٌر, %(. 0,436( )االعانات الزراعٌة( بتشبع مقدارا )X8ومتغٌر)
( X4%( ومتغٌممر )0,341جممرارات الزراعٌممة( بتشممبع مقممدارا )( )الX3( متغٌممرات وهممً متغٌممر )4الكلممً وٌتكممون مممن )

 %(.0,447-( )االسمدل الكٌمٌائٌة( بتشبع مقدارا )X5%( ومتغٌر)0,666)الحاصدات الزراعٌة( بتشبع مقدارا )
 

 .السعودٌةالممٌز ونسبة ما ٌفسر كل منها من تباٌن  ٌوضح المكونات الرئٌسة وقٌمة الج ر :(7) جدولال
Table (7): Shows the major components and the value of the characteristic root ratio explains 

each variation of Saudi Arabia. 

PC8 PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 

  Characteristic Rootالج ر الممٌز 31.703 10.517 6.631 3.565 1.439 0.800 0.138 0.070

  Contrast Ratio      سبة التباٌنن 0.401 0.189 0.174 0.125 0.101 0.006 0.003 0.001

 Total variance       الكلً التباٌن 0.401 0.590 0.764 0.889 0.990 0.996 0.999 1.000

 Source: Results of the analysis of the basic components                       : نتائ  تحلٌل المكونات االساسٌةالمصدر
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 ٌوضح مصفوفة االرتباط للمكونات الرئٌسة فً السعودٌة :(8جدول )ال
Table (8): Shows the correlation matrix of the main components in Saudi Arabia 

 المتغٌرات
Variables 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

X1 0.719 0.885- -0.274 0.936 -0.046 0.003 0.066 0.207 

X2 0.685- 0.172 -0.032 0.003 -0.214 0.146 0.218 -0.050 

X3 0.309 0.514 0.257 -0.024 0.341 0.141 -0.051 -0.124 

X4 0.084 0.304 0.558- 0.077 0.666 -0.211 0.273 -0.076 

X5 0.610 0.655 0.364- 0.366 0.447- -0.195 -0.257 0.061 

X6 -0.102 -0.266 0.557 0.915 0.185 0.197 0.071 -0.009 

X7 -0.238 0.803- -0.041 -0.138 0.021 0.244 0.004 -0.210 

X8 0.619 -0.185 -0.274 0.436 -0.046 0.003 0.066 -0.007 

 Source: Results of the analysis of the basic components                       : نتائ  تحلٌل المكونات االساسٌةالمصدر

 

عنمد اختبمار نتمائ  الزراعري فري السرعو:ي :المحلري النراتج  قيمر  تفسير نتائج المكونات االساسي  للعوامرل التري ترفير فري
الزراعمً فمً السمعودٌة وباسمتخدام االنحمدار المتعمدد المحلمً النمات  قٌممة تحلٌل المكونات االساسٌة للعوامل التً تؤ ر فمً 

 كانت كما ٌأتً:

Y= -4.81+0.487 PC1+0.268 PC2 -0. 071PC3 +0.216 PC4 - 

t:   (-2.20)    (-1.64)         (2.12)        (-3.58)        (1.95)     

1.35 PC5        

  (-5.27)        
 R2= 94.7%,     R-2= 93.6%,     F=88.52      D.W=1.99692 

 ,PC1, PC2للمعادلمة السمابقة  همرت معنوٌمة المكونمات الرئٌسمة ) بعمد لجمراء االختبمارات اهحصمائٌة والقٌاسمٌة

PC3, PC4, PC5( عند مسمتوى معنوٌمة )أمما قٌممة 0.05 ,)F ( فقمد أكمدت معنوٌمة النممو ج 88,52المحتسمبة والبالغمة )
%( 94,7فسمرت متغٌمرات النممو ج )  ( فقد ا بتت عمدم وجمود مشمكلة ارتبماط  اتمً.1,99( البالغة )D.Wككل, اما قٌمة )

%( تعزى الى عوامل اخمرى لمم تمدخل فمً النممو ج. وتوضمح القمول التفسمٌرٌة 5,3وتبقى نسبة ) ,من ال اهرل قٌد الدراسة
%( من التغٌرات الحاصلة فً نممو النمات  الزراعمً تفسمر بواسمطة التغٌمرات الحاصملة فمً المتغٌمرات 93,6للنمو ج بأن )

( المتكمون ممن كمل PC1( و)Yقة طردٌة بمٌن )ٌتبٌن من معادلة االنحدار الخطً أعلا العل .الداخلة فً المكونات الرئٌسة
الزراعمً فكلمما زادت المحلمً (, ان المسماحة الزراعٌمة لهما تما ٌر كبٌمر علمى النمات  X8( و)X2(,)X3(,)X5,)(X1)من

وه ا ٌؤ ر اٌضا على القول العاملة فً الزراعة فتزداد فضل عمن زٌمادل اسمتخدام  ,االراضً الصالحة للزراعة زاد االنتاج
السمدل وت هر ضرورل تقدٌم العانمات ممن  استخدام ت وأعدادها و نتٌجة لزٌادل المساحة الصالحة للزراعة ٌزدادالجرارا

كل  لك ٌؤدي الى زٌمادل النمات  المحلمً الزراعمً وبزٌادتمه تمزداد  قبل المصرف الزراعً لغرض تشجٌعهم على الزراعة
( PC2( و)Yالزراعمً. وبالنسمبة للعلقمة بمٌن )لنمات  المحلمً ا, وبالعكأ فً حالة انخفاض كمل هم ا المتغٌمرات ٌقمل قٌمته

(, فقمممممد كانمممممت طردٌمممممة اٌضممممما, فبالنسمممممبة لمتغٌمممممرات X7و) (X5) ,(X4) (,X3) ,(X1)المتكمممممون ممممممن كمممممل ممممممن
(X1)(,X3(,)X5فلنفأ االسباب التمً  كمرت أعملا ), ( امما بالنسمبةX4 فأنمه فمً حالمة ازدٌماد النمات  الزراعمً ٌتطلمب )

انخفماض  ايخدام المكننة نتٌجة اتساع المساحة المزروعة و ٌحصل العكأ فً حالة انخفاض ه ا المتغٌرات زٌادل فً است
( سعر الصرف فزٌادته و استقرارا ٌؤدٌان الى زٌادل الصادرات الزراعٌة نتٌجمة ((X7, وبالنسبة )الزراعًالمحلً النات  

( المتكمون ممن PC3( و)Yقد  همرت العلقمة العكسمٌة بمٌن )لزٌادل النات  المحلً الزراعً وال ي ٌنعكأ  لك على قٌمته. 
ل وعمدم اسمتخدام القمروض (وه ا ٌعنً أن الزٌادل فً سوء استخدام كل من الحاصدات والسممدX6)و (X5,)(X4)كل من

. وكانمت وال ي ٌنعكأ سلبا على قٌمتمه الزراعًالمحلً الى انخفاض النات   ؤديكل  لك ٌ ,الزراعٌة لألغراض الزراعٌة
(, وهم ا ٌمدل اٌضما علمى أهمٌمة X8( و)X5(,)X6,)(X1)( المتكمون ممن كمل ممنPC4( و)Yالعلقة طردٌمة اٌضما بمٌن )

امها بكفماءل عالٌمة واسمتخدام االسممدل الكٌمائٌمة التمً تعممل علمى زٌمادل خصموبتها, العمل على استصلن الراضً واسمتخد
االمر الم ي ٌتطلمب ممن الممزارعٌن االقبمال علمى القمروض الزراعٌمة وفمً نفمأ الوقمت تعممل الدولمة علمى تقمدٌم االعانمات 

زراعممً وبممالعكأ فممً حالممة ال المحلممً لمسمماعدل صممغار المممزارعٌن و زٌممادل كممل همم ا المتغٌممرات تممؤدي الممى زٌممادل النممات 
وٌعنً انه مهما كان هناك  ,(X5)و(X4,)(X3)( المتكون من كل منPC5( و)Yانخفاضها. وجاءت العلقة عكسٌة بٌن )

عن زٌادل اسمتخدام االسممدل فمً  زٌادل فً الجرارات والحاصدات الزراعٌة ولكن ال تستخدم فً االغراض الزراعٌة فضلً 
والم ي ٌمنعكأ سملبا علمى قٌمتمه  الزراعمًالمحلمً المى انخفماض النمات   ؤديكل  لك ٌ, سمٌداالراضً التً ال تحتاج الى ت

( وهم ا الت بم ب 2010-1980. ومن أهمم االسمتنتاجات شمهد النمات  الزراعمً فمً العمراق ت بم با خملل ممدل الدراسمة )اٌضا
ت  الزراعمً ارتفاعماً واضمحاً خملل ممدل ٌرجع الى ال روف غٌر المؤاتٌة التً مر بها العراق, أما فً سورٌا فقد شهد النما

الدراسة, وفً االردن تبٌن ان النات  الزراعً شهد تقلبات حادل فً قٌمته أما فً السعودٌة فقد شهد النات  الزراعً ارتفاعاً 
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 واضمحاً و لمك ٌعمود نممو القطماع الزراعمً, لم ا ٌوصمً البحمث االسمتغلل االم مل للمموارد االقتصمادٌة الزراعٌمة و تنشمٌط
وتطوٌر القطاع الزراعً بما ٌمكنه من المساهمة الفاعلة فً النات  المحلً االجمالً ومواكبة التطورات الحاصملة فمً هم ا 
القطاع سواء من حٌث الكم او النوع بما ٌؤدي الى زٌمادل الكمٌمات المتاحمة منمه للسمتهلك المداخلً او التصمدٌر وهم ا ٌعمد 

 اعات فً الدول المتقدمة.الطرٌق الوحٌد منافسة أم ٌله من القط

 

AFFECTING FACTORS OF AGRICULTURAL GDP VALUE IN IRAQ AND 

NEIGHBORING ARAB COUNTRIES DURING (1980-2010) 

 

Dawood, H. S. Basma K. S. 
Agricultural Economy Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq 

E-mail: Hanaa242@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

The research aims to identify the most important factors affecting the total value of 

agricultural GDP of Iraq and neighboring Arab countries (Syria, Jordan and Saudi Arabia) to 

grasp the relative importance of these factors during the period (1980-2010). The research 

depended on a hypothesis that there are a number of economic factors that vary in impact in 

the value of agricultural output in Iraq and its neighboring Arab countries for the period 

(1980-2010), and that there is a variation in the impact of these factors between Iraq and these 

countries. In order to prove the hypothesis of this search a number of economic factors that 

vary in their impact on the value of agricultural GDP and of (b crop area planted, the number 

of agricultural workers, agricultural tractors, combine harvesters agricultural, fertilizer, 

chemical, agricultural loans, farm subsidies, the exchange rate) had been selected the data had 

been used from those for time - series variables standing thirty -one-year– old. To get the best 

results has been used principal components analysis had been used. The research found a 

number of conclusions and recommendations in order to increase the value of agricultural 

GDP sample countries. 
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