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  في العراقاالستثمار الزراعي في نمو الناتج الزراعي  آلثرالقیاس الكمي والتفسیر االقتصادي 
  أسوان عبد القادر زیدان                           عباس حمودي البطاح

  جامعة الموصل كلیة الزراعة والغابات
  

  الخالصة
لقطاع الزراعpي فpي العpراق اثر االستثمار الزراعي في تطور ا ت الدراسة التعرف علىاستھدف

واختیppرت ) s.l.s.2(م، وتppم التحلیppل بطریقppة المربعppات الصppغرى ذات المppرحلتین ٢٠٠٠-١٩٨٠للمppدة 
الدالة الخطیة كأفضل توفیق للمعادلة وفpق المفpاھیم االقتصpادیة ومثلpت العالقpة بpین االسpتثمار الزراعpي 

ات مسpتقلة وھpي كpل مpن القpروض الزراعیpة بوصفھ متغیرا معتمدا والعوامل المحددة لھ بوصفھا متغیر
X1 ي وppت الزراعppال الثابppوین رأس المppتكX2  اليppي اإلجمppاتج المحلppوالنX3  اريppزان التجppوالمیX4 

والنppاتج المحلppي  X7والقppوى العاملppة الزراعیppة  X6والتكنلوجیppا المیكانیكیppة  X5والتكنلوجیppا الكیمیائیppة
ویة كل من المتغیرات تكوین رأس المال الثابت الزراعpي ، وقد تبین من خالل التحلیل معن X8الزراعي 

والمیزان التجاري والتكنلوجیا المیكانیكیة والناتج المحلي الزراعي أما المرحلة الثانیة من التقpدیر فقpد تpم 
استخدام قیم االستثمار الزراعي بوصفھ مفسرا ومعدل النمو الزراعي بوصفھ متغیرا معتمدا علpى الدالpة 

بین ان ھناك عالقة سلبیة بین معدل النمو للناتج الزراعي واالسpتثمار الزراعpي وھpذه العالقpة المقدرة وت
داللpة علppى االنعكاسppات السppلبیة للحppرà والحصppار المفppروض علppى القطppر باإلضppافة إلppى تركppز اإلنفppاق 

یع اإلنتpاج االستثماري على مشاریع البنى االرتكازیة واعمار المpدمر منھpا أثنpاء العpدوان وإھمpال مشpار
وبالتppالي ضppعف أثرھppا علppى نمppو النppاتج  الزراعppي كppل ذلppك أدى إلppى ضppعف االسppتثمارات الزراعیppة

  .الزراعي 
  

  المقدمة
إن لالستثمار دورا بارزا ومؤثرا فpي اقتصpادیات البلpدان النامیpة والمتقدمpة وذلpك لكونpھ وسpیلة 

لدور الذي یؤدیھ االسpتثمار فpي توسpیع كل مجتمع لتحقیق نموه االقتصادي واالجتماعي، ونظرا ألھمیة ا
قدرات المجتمع اإلنتاجیة في المجاالت المختلفة، فقد احتل مكانا بارزا لدى واضعي السیاسة االقتصpادیة 
وبخاصة البلدان النامیpة ومنھpا العpراق خpالل المرحلpة الراھنpة فpي إطpار سpعي ھpذه البلpدان نحpو تحقیpق 

  .اإلنتاجیة الجدیدة إلى جانà المحافظة على الطاقات القائمة فعالالتنمیة الشاملة، فھو یخلق الطاقات 
بppرز االھتمppام باالسppتثمار فppي مختلppف قطاعppات وأنشppطة االقتصppاد القppومي ومنھppا االسppتثمار 
الزراعي كونھ یمثل وسیلة أساسیة في زیادة الطاقات اإلنتاجیة سیما وان قضیة تطویر القطاع الزراعpي 

لقطpاع الصpناعي بشpكل خpاص نظpرا لالعتمpاد المتبpادل وللعالقpة التشpابكیة بpین تحتل أھمیة في تطویر ا
بیppد إن ھppذا االسppتثمار ال یمكppن إن یتحقppق إال بادخppار جppزء مppن . القطppاع الزراعppي والقطاعppات األخppرى

الدخل في صورة مدخرات تستخدم في إقامة المبpاني وإنشpاء الطpرق وشpق التpرع والمبpازل واستصpالح 
اعیppة وإقامppة المرافppق العامppة وتجھیppز المنشppات بppاآلالت والمعppدات واألدوات الالزمppة األراضppي الزر

لإلنتاج وكلما زادت قدرة الدولة على االدخار واالستثمار أمكنھpا التغلàp علpى جpزء مpن مشpكلة التخلpف 
ع ولمppا كppان االسppتثمار الزراعppي یكتسàpp أھمیppة مppن الppدور الppذي یلعبppھ القطppا. واإلسppراع بعجلppة التنمیppة

یppة علppى زیppادة النppاتج القppومي مppن خppالل الزراعppي فppي التنمیppة لppذلك ال یppنعكس اثppر االسppتثمارات الزراع
االرتفاع بكفاءة اإلنتاج الزراعي فحسà بل وكذلك من خpالل مpا یpوفره مpن مpوارد وقpدرات فpي توسpیع 

النامیpة التpي تسpعى وبناء على ما تقدم وبمpا ان العpراق یعpد مpن ابpرز األقطpار . أنشطة االقتصاد القومي
وبشكل جاد في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیpة فقpد بpرز االھتمpام بتوسpیع االسpتثمارات فpي كافpة 

حیpث  ١٩٦٨قطاعات االقتصاد القومي ومنھا القطاع الزراعpي وخاصpة خpالل الفتpرة التpي أعقبpت عpام 
یھppات جppادة فppي إطppار سppعیھ نحppو دخppل العppراق مرحلppة التنمیppة والتخطppیط االقتصppادي واخppذ یعمppل بتوج

ان االسppتثمار الزراعppي یتppأثر .تحقیppق النھppوض فppي المجppاالت كافppة بغیppة تسppریع عملیppة التنمیppة الشppاملة
بppالظروف المناخیppة التppي تمثppل أھppم العوائppق فppي طریppق إنتppاج المشppاریع الزراعیppة ممppا یسppبà نفppور 

في الزراعة وتنطبpق المعطیpات السpابقة علpى المستثمرین وتشاؤمھم مما یقلل من اإلقبال على االستثمار 
لذلك فان التوفیق بین الموارد المتاحة واألھداف التي یمكن الوصول إلیھا ھو المحpور األساسpي . العراق

ان القضppاء علppى المشppاكل الموروثppة ھppو الخطppوة األولppى للنھppوض . لتخطppیط االسppتثمار فppي ھppذا القطppاع
  ما ینتظر حدوثpھ مpن تقلبpات فpي مسpتوى الطلàp علpى مخرجpات باستثمار وإنتاج القطاع الزراعي، وان
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  بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني بتاریخ 
  ١٦/٨/٢٠٠٦وقبولھ   ٢٨/٦/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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القطاع الزراعي وما ینتظر ان تكون علیھ منظومة السوق المتاحة من حیث العرض یعد من المؤشpرات 
تعلقpة بالحصpول علpى منتجpات التي تعزز طموح الدولة للنھوض بھذا القطاع، وان جمیpع المؤشpرات الم

القطاع الزراعي من منظومة السوق الخارجیة تشاؤمیة لpذلك ینبغpي وضpع اسpتراتیجیة تقpوم علpى تعبئpة 
مسppتلزمات اإلنتppاج المتاحppة وتppوفیر المppدخالت المالیppة الالزمppة لعملیppة اإلنتppاج وخاصppة ان مسppتلزمات 

متpوفرة تعمpل علpى زیpادة اإلنتpاج الزراعpي  اإلنتاج البشریة والمادیة من ارض صالحة للزراعة وبحالpة
وتوفیر دخول عالیة للمزارعین ومن ثم ارتفاع مدخراتھم واستخدام ھذه المدخرات لغرض االسpتثمارات 

و تكمpن أھمیpة البحpث فpي كpون القطpاع الزراعpي كpان وسpیبقى . ومنھا االسpتثمار فpي القطpاع الزراعpي
ن المواد الغذائیة وسpلع االسpتھالك ذات األصpل الزراعpي، و المصدر الرئیسي لتلبیة احتیاجات األفراد م

یعppد المجppال الppذي یعتمppد علیppھ فppي تشppغیل إعppداد كبیppرة مppن مppواطني الppدول النامیppة، فضppال عppن ان ھppذا 
لتوفیر قدرا غیر یسیر من المواد األولیة والمواد الخpام ذات األصpل الزراعpي " القطاع یعد مصدرا مھما

وبصورة عامة سینعكس ھpذا علpى االقتصpاد بشpكل عpام ثpم .ع الصناعي في إنتاجھوالتي یستخدمھا القطا
بضpالة رؤوس األمpوال المسpتثمرة فpي القطpاع وتتحpدد مشpكلة البحpث . في الرفاھیة االقتصادیة للمجتمpع

الزراعي و التي تتطلبھا العملیات الزراعیة المختلفpة، وكpذلك المشpاریع المختلفpة مpن ري وبpزل للتوسpع 
مساحات المزروعة، وكما ھو معلوم فان للزراعة دوراً كبیراً في تجھیز األفراد بمpا یحتاجونpھ مpن في ال

مواد أولیة إلقامة صpناعات ومpواد غذائیpة لتنpاول اإلنسpان، لpذلك فأنھpا تحتpاج إلpى رؤوس أمpوال كبیpرة 
تسمح بتpوفیر قpدر مpن السیما وان نسبة كبیرة من السكان تتمیز بتدني مستویات دخولھا إلى الحد الذي ال

المدخرات یمكن اسpتخدامھا فpي عملیpة االسpتثمار الزراعpي لpذلك تلجpأ إلpى االقتpراض لpذلك فpان مشpكلة 
البحث تكمن في الحصول على رؤوس األموال لتوظیفھا في إنشاء وإقامة المشاریع الزراعیpة واسpتثمار 

ة بpین االسpتثمار الزراعpي مpن جھpة بان ھناك عالقpة وثیقp ،البحثمن ھنا جاءت فرضیة . ھذه المشاریع
.  مpن جھpة أخpرى ٢٠٠٠-١٩٨٠والنمو الزراعي وأثره على تطور القطpاع الزراعpي فpي العpراق للمpدة 

توصل فpي بحثpھ إلpى ان التخطpیط ) ١٩٨٦(التاریخیة إلى ان جاللتشیر الدراسات السابقة وفقاً لحداثتھا 
بیpر بمسpالة تحدیpد الحجpم االمثpل لالسpتثمار الكلpي السلیم لالسpتثمار فpي العpراق یتطلàp إعطpاء اھتمpام ك

وربط ذلك بالطاقة االسpتیعابیة لالقتصpاد العراقpي وتحقیpق معpدالت نمpو تتجنàp أو تقلpل مpن االختناقpات 
و . والضغوط التضخمیة وھذا اآلمر یستوجà عدم الpربط المیكpانیكي بpین مpورد الpنفط وحجpم االسpتثمار

اد علpى تpوفیر المpوارد الحقیقیpة الالزمpة لتمویpل متطلبpات االسpتثمار عجز االقتص) ١٩٩٧( استنتج یسلم
بسبà انخفاض معدالت االدخار المحلیة الناجمة عن انخفاض الpدخول الفردیpة وعجpز السیاسpات المالیpة 

وتوصpل .والنقدیة عن القیام بدورھا بشpكل فعpال فpي تعبئpة المpدخرات وتقلیpل االسpتھالك الخpاص والعpام
االستثمار اإلجمالي یمثpل العنصpر األساسpي لعملیpة التنمیpة االقتصpادیة فpي إقلیمpي الpیمن  الباحث إلى ان

ان الدول المتقدمة ھي التي تسیطر وتھیمن على تدفقات االسpتثمار مpن )٢٠٠٢(في حین استنتج الجمیلي 
لعpام ان حصpة االسpتثمار ا) ٢٠٠٣( وقpد اسpتنتج ألعلpي و یpونس.خالل سیطرتھا على االقتصpاد العpالمي

من إجمpالي االسpتثمار مpن النpاتج المحلpي اإلجمpالي كبیpرة تفpوق حصpة االسpتثمار الخpاص طیلpة العقpود 
لقpد عكسpت معpدالت العائpد علpى االسpتثمار العpام ).السبعینات والثمانینات والتسعینات(الثالثة المنصرمة 

pاع الخpو القطpول نحpة التحpل، أھمیpتراتیجیة والخاص في كل من اآلجلین القصیر والطویpفھ سpاص بوص
بعیppدة اآلجppل فppي القطاعppات السppلعیة غیppر النفطیppة والقطاعppات التوزیعیppة فppي حppین ظھppرت أھمیppة نشppاط 

وقد ظھر ان كال من االستثمار العام والخpاص لpم . الدولة في میدان القطاعات الخدمیة في األجل الطویل
دور القطpاع العpام فpي قطpاع الخpدمات إذ  یؤدیا دورا مھما فpي إعpادة ھیكلpة االقتصpاد الpوطني، بأسpتثناء

كانت قیم مضاعف االستثمار صغیرة جدا تقل عن الواحد صحیح في حین ان مضpاعف االسpتثمار العpام 
مpن البpاحثین قpد  عpددنخلpص ممpا تقpدم ان ھنpاك .الدولpة فpي قطpاع الخpدمات تبما یفید تركز نشاطا٣.٢

الزراعي بصورة خاصة لما لھ مpن أھمیpة كبیpرة فpي  اھتموا بدراسة االستثمار بصورة عامة واالستثمار
من الدول ومنھا العpراق وبpذلك یمكpن االسpتناد إلpى ھpذه الدراسpات لتكpون عدد نمو القطاع الزراعي في 

وانطالقppا مppن أھمیppة  .بدایppة لبحثنppا ھppذا واثبppات صppحة أقppوالھم مppن عppدمھا عppن طریppق البحppث والدراسppة
لزراعppي فھppدف البحppث ھppو متابعppة تطppور حجppم االسppتثمارات االسppتثمار فppي مختلppف أنشppطة القطppاع ا

الزراعیppة ودوره فppي تطppور القطppاع الزراعppي فppي القطppر العراقppي والوقppوف علppى بعppض العوامppل التppي 
رافقت وزامنت عملیة االستثمار وأثرھا في تطور القطاع الزراعي انطالقpا مpن اآلراء االقتصpادیة التpي 
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 الطاقات اإلنتاجیة الجدیدة في المجتمع وان التخلpف فpي تحقیقھpا یpؤدي تؤكد على ان االستثمار ما ھو إال
  .إلى تخلف في أھداف اإلنتاج 
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  ھقائوطر مواد البحث
یعتمpد البحpث المppنھج االقتصpادي الكمpي، إذ تppم بنpاء النمpوذج، وشخصppت العوامpل المpؤثرة فیppھ 

میة لكي یمكpن قیاسpھا مpن البیانpات والتي تقترحھا النظریة االقتصادیة، وتم وضع المتغیرات في صیغ ك
علpى ) االنترنpت( المتوفرة في وزارة التخطیط والجھاز المركزي لإلحصpاء وكpذلك مpن الشpبكة الدولیpة 

الكتppاà (موقppع منظمppة الفppاو، وتقppاریر تكppوین راس المppال الثابppت ومنظمppة األغذیppة والزراعppة الدولیppة 
أسppالیà االقتصppاد القیاسppي، وباالعتمppاد علppى طریقppة ثppم تppم تقppدیر معلمppات األنمppوذج باسppتخدام ) السppنوي

محاولpppة التوصpppل إلpppى اسpppتنتاجات كمیpppة مھمpppة لتpppأثیر  (s.l.s.2)المربعpppات الصpppغرى ذات المpppرحلتین 
  .المتغیرات االقتصادیة المكونة لالستثمار الزراعي وأثره في معدل النمو الزراعي للقطر العراقي

ppون مppث یتكppي البحppتخدم فppوذج المسppتثمار واألنمppر االسppان اثppول بیppور حppي یتمحppوذج كلppن أنم
الزراعي في نمو القطاع الزراعي في العpراق، وبمpا ان التpأثیر المتبpادل بpین االسpتثمار الزراعpي ونمpو 

بالنسpبة ) معتمpد(القطاع الزراعي یسھمان في تفسیر االثنین، وبالتالي فpان كpال منھمpا ھpو متغیpر داخلpي 
 two stage least(ام طریقppة المربعppات الصppغرى ذات المppرحلتین لآلخppر، وھppذا مppا یتطلàpp اسppتخد

square method)  ذتاppین أخppي واللتppاع الزراعppو القطppدل نمppي ومعppتثمار الزراعppادلتي االسppویم معppلتق
  : الصیغ التالیة

Y=B0 + B1 x 1 + B2 x 2 + B3 x 3 + B4 x 4 + B5 x 5 + B6 x 6 + B7 x 7 + B8 x 8 + ui . .(1) 
تمثpل  uiتمثpل معpامالت المتغیpرات،  B1، تمثpل الحpد المطلpق B0تمثpل االسpتثمار الزراعpي،  yحیث ان 

  المتغیر العشوائي
متغیراً مفسراً ومعدل نمو النpاتج  ŷأما المرحلة الثانیة من التقدیر فتم استخدام االستثمار الزراعي المقدر 

 G= B0 + B9 ŷ ………….(2)        :                      متغیراً معتمدا وكما یلي Gالزراعي 
  

  النتائج والمناقشة
 فنصp، المزدوجpة(الpدوال الpثالث اختیرت الدالة الخطیة كأفضل توفیق للمعادلة من بین أنواع 

  *:، وكانت المعادلة المقدرة ھي كما یأتيوفق المفاھیم االقتصادیة) اللوغارتمیة، الخطیة
y= 242 + 0.297 x2 – 0.237 x4  – 0.0527 x6 + 0.899 x8  
T  (2.38)   (4.54)    (2.22)          (-1.79)         (2.0)  
R2 = 82.9 %   F=8.27  D.W = 2.0 

  
فیھpا معنویpة كpل مpن تكpوین راس  تأكpدتعلى الدالة الخطیة والتي  اإلحصائیةاالختبارات  إجراءوقد تم 

الناتج المحلي الزراعpي عنpد مسpتوى و انیكیةالتكنولوجیا المیكالزراعي والمیزان التجاري والمال الثابت 
اإلجمppالي والتكنلوجیppا النppاتج المحلppي و القppروض الزراعیppةوواسppقط مppن نتppائج االختبppار  ٠.٠٥معنویppة 

كانpت ذات تpأثیر  X1فبالنسpبة للقpروض الزراعیpة. ممعنویpاتھالنعpدام  القوى العاملة الزراعیةالكیمیائیة و
لقطppر العراقppي علppى اإلقppراض خppالل مppدة الدراسppة نتیجppة موجàpp وغیppر معنppوي بسppبà ضppعف قppدرة ا

أمppا بالنسppبة لتكppوین رأس المppال . العقوبppات االقتصppادیة المفروضppة علppى القطppر والحصppار االقتصppادي
فقد كان ذات تأثیر موجà ومعنوي إذ إن زیادة تكpوین رأس المpال یpؤدي إلpى زیpادة  X2الثابت الزراعي

لجھpد االسpتثماري الpذي بpذل خppالل مpدة الثمانینpات بھpدف النھppوض االسpتثمار الزراعpي ممpا یpدل علppى ا
بمستوى اإلنتاج الزراعي أما فpي التسpعینات فقpد انخفضpت مسpاھمة القطpاعین الخpاص واالشpتراكي فpي 

  .تكوین رأس المال الثابت الزراعي بسبà ظروف الحصار المفروض على القطر العراقي
حیpث ان المیpزان التجpاري " ومعنویpا" كان ایجابیpا X4ولقد أوضحت الدالة ان المیزان التجاري

فppي تطppور النppاتج الزراعppي واالسppتثمار الزراعpي فقppد حصppل تطppور كبیppر فppي قیمppة " مھمppا" یpؤدي دورا

                                           
    -:أوضحت نتائج التقدیر ان النموذج الكلي اخذ الصیعة اآلتیة *

Y=65.91+0.55X1+0.347X2-0.008X3+0.195X4-0.051X5-0.050X6+0.048X7+0.048X8 
T=(1.76)  (1.15)     (6.72)      (-0.17)     (2.31)     (-0.66)    (-1.83)      (1.68)       (1.79) 
R2 =85.51%                        F=8.4                           D.W=2.14 
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المستورد مpن مسpتلزمات الpدواجن والمكpائن الزراعیpة والمبیpدات ولھpذا تpأثیره المباشpر علpى االسpتثمار 
  .الزراعي

كانت سلبیة وغیر معنویة فبالرغم من ارتفpاع  X5 التكنلوجیا الكیمیائیةكما تبین من التحلیل ان 
وحجppم الرقعppة  مكمیppات األسppمدة المسppتعملة فppي الزراعppة العراقیppة خppالل مppدة الدراسppة إال إنھppا ال تppتالء

المحصولیة، ویعزى ذلك للعدید من األسباà من أھمھا عدم المعرفة التامة باسpتخدام تلpك األسpمدة وعpدم 
أصppناف مختلفppة تتناسàpp واالحتیاجppات المحصppولیة وكppذلك صppعوبة الحصppول علیھppا فppي مواعیppد تppوفر 

  .)١٩٨٧ألنجفي، (استخدامھا 
وغیppر معنویppة حیppث ان زیppادة " فقppد كانppت سppلبیة أیضppا X6أمppا بالنسppبة للتكنلوجیppا المیكانیكیppة

مخpالف للنظریpة االقتصpادیة، علیھا زیادة فpي االسpتثمار الزراعpي وھpذا  ال یترتàالتكنلوجیا المیكانیكیة 
الحpرà العراقیpة اإلیرانیpة والحصpار االقتصpادي المفpروض  àسلبیة التكنلوجیpا المیكانیكیpة بسpب روتفسی

كان لھ األثر الكبیpر فpي عpدم تنفیpذ الخطpة المعpدة للمكننpة فاتجھpت الدولpة إلpى نظpام  يعلى القطر العراق
تیppار وفppرز المكppائن واآلالت الزراعیppة بموجàpp خطppة المكننppة ألموجھppھ حیppث فppي ھppذا النظppام لppم یppتم اخ

pرائط تكنولوجیpد خpل والیعتمpذ العمpة لتنفیpدي العاملpآلالت واألیpبق لpةالمكننة وعدم إتمام التحضیر المس 
كثیpرة لنفpاذ البpذور والسpماد والوقpود وتعطpل المعpدات " لتنفیذ العملیات الزراعیة وتوقف المعدات أحیانpا

ppر ذلppة وغیppرات طویلppع لفتppي رفppة فppاھمة الفعالppن المسppة عppور المكننppى قصppي أدت إلppالت àباppن األسppك م
معدالت الغلة للمحاصیل الزراعیة وبالتالي كشف مواطن الضpعف لالسpتثمار غیpر االقتصpادي للمعpدات 

  .)١٩٨٨الطحان، (الزراعیة في مزارع الدولة
ر موجàpp وغیppر معنppوي ذات تppأثی X7كمppا تبppین مppن نتppائج التحلیppل ان القppوى العاملppة الزراعیppة

فبالرغم من ارتفاع حجم القوى العاملة في القطاع الزراعpي وارتفpاع األھمیpة النسpبیة للقpوى العاملpة فpي 
ھذا القطاع بالنسبة الجمالي القوى العاملة في االقتصاد إال أنھا تساھم بنسà متواضعة في إجمالي الناتج 

 X8حین أوضحت الدالة ان الناتج المحلpي الزراعpي  في. المحلي مما یدل على ضعف كفاءتھا اإلنتاجیة 
إلpى زیpادة فpي " ومعنوي حیث ان زیادة الناتج المحلي بشقیھ النباتي والحیواني ستؤدي حتما" كان موجبا

  .االستثمار الزراعي ولكن ھذه الزیادة تعد طفیفة في اإلنتاج النباتي وضعیفة في االنتاج الحیواني
اسpتخدام قpیم االسpتثمار الزراعpي بوصpفھ  تpمفقpد ل النمpو الزراعpي دعpنتائج تقpدیر معادلpة مأما 

الزراعppي بوصppفھ متغیppرا للنppاتج ومعppدل النمppو مراحppل التقppدیر المرحلppة الثانیppة مppن  يمفسppرا فpp" متغیppرا
  -:اآلتیةمعتمدا على الدالة المقدرة 

G= 17.0 – 0.05 12 ŷ 
t (2.44)     (1.74) 
R2 = 17.3%       Ŕ2 = 12.4% 
F=3.02      D.W= 2.34 

  .االستثمار الزراعي المقدر= ŷ،الزراعيللناتج معدل النمو = G :حیث ان
 لألنمppوذجوالتppي تعكppس القppدرة التفسppیریة  R2قیمppة معامppل التحدیppد  ان نالتقppدیر تبppیمppن نتppائج 

تفسppر بواسppطة )  G (الزراعppيللنppاتج مppن التغیppرات الحاصppلة فppي معppدل النمppو % ١٧.٣ بلغppت حppوالي
مppن ھppذه التغیppرات تفسppر بواسppطة عوامppل % ٨٢.٧وان  الزراعppي،غیppرات الحاصppلة فppي االسppتثمار الت

ممpا یpدل علpى  ٠.٠٥ عنpد مسpتوى معنویpة ةالجد ولیt pمن قیمة اكبر المحسوبة  tوتبین ان قیمة . أخرى
علpى  وھpذا دلیpل ٢.٣٤ D.Wوجود عالقة دالیة بین المتغیر المفسر والمتغیر المعتمpد، كمpا بلغpت قیمpة 

لقppد ظھppرت  .متغیppرات النمppوذجاألخطppاء العشppوائیة المرافقppة ل عppدم وجppود ظppاھرة االرتبppاط الppذاتي بppین
العالقppة سppلبیة بppین معppدل النمppو للنppاتج الزراعppي واالسppتثمار الزراعppي المقppدر وھppذه العالقppة داللppة علppى 

ق، والتpي لpم تpتح المجpال والحصpار المفpروض علpى العpرا اإلیرانیةاالنعكاسات السلبیة للحرà العراقیة 
فpي قطpاع الزراعpة وقpد لpوحظ ذلpك واضpحا مpن خpالل تذبpذà حجpم االسpتثمارات  ةلالستثمارات الكبیpر

االسppتثماري  اإلنفppاقخppالل مppدة الدراسppة، وقppد تمثلppت السیاسppة االسppتثماریة خppالل فتppرة الدراسppة بتحدیppد 
التغیpرات الھیكلیpة فpي  اتجاھpاتمpع  میpتالءحسà متطلبpات التpوازن بpین المpوارد واالسpتخدامات، وبمpا 

االقتصاد، والظروف السائدة خالل ھذه الفترة، فقد اتخذت السیاسpة االسpتثماریة مسpارا بpدا مpن منتصpف 
تقشفیة تpتالءم مpع الظpروف المتجpددة اقتصpادیا لمواجھpة  اتوسیاس إجراءاتتمثل في اتخاذ  ١٩٨٢عام 

الpنفط الدولیpة نحpو  أسpعارالدولpة واتجpاه  إیpرادات à، وخصوصpا بعpد ان تقلصpترمتطلبات اقتصاد الح
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م البدایpة الحقیقیpة لتكییpف االقتصpاد لمواجھpة ١٩٨٢عد عpام یاالنخفاض،مشاریع النفط االقتصادیة، لذلك 
التغیرات التي حدثت في ھیكلیة االقتصاد وظروف الحرà، الن القطاع الزراعpي كغیpره مpن القطاعpات 

 إقامpةالتي عاشھا العراق، لذلك فقد تركز التوجpھ بشpكل عpام نحpو رر من ظروف الحرà والحصار ضت
لقدرة الدفاعیpة في االمباشر  ألثرھا تأجیلھاالمشاریع ذات الصلة بالمجھود الحربي المباشر والتي الیمكن 

السpppدود والخزانpppات والتخpppزین واستصpppالح (والقتالیpppة، وتpppم التركیpppز علpppى مشpppاریع البنیpppة االرتكازیpppة 
  ).١٩٩٤المنظمة العربیة للتنمیة، (لمشاریع التي تسھم في تعویض االستیراداتاو) األراضي

لppم یppؤد  ٢٠٠٠-١٩٨٠تشppیر نتppائج الدراسppة إلppى ان القطppاع الزراعppي فppي العppراق خppالل المppدة 
دوره في التنمیة االقتصادیة وذلك لضعف قدرتpھ علpى تلبیpة االحتیاجpات الغذائیpة للسpكان بصpورة كافیpة 

مpن زیpادة التخصیصpات االسpتثماریة ألموجھpھ صpوà  میراد القطpر لھpذه المpواد، فبpالرغمما زاد من است
القطاع الزراعي كأتجاه عام إلى ان نسبة اإلنفاق الفعلي لم تكن مناسبة ومنسجمة مpع ھpذه التخصیصpات 
مما یشیر إلى وجود عجز في كفpاءة األجھpزة المشpرفة علpى تنفیpذ البpرامج األمpر الpذي أدى إلpى ضpعف 

  .ثر االستثمارات الزراعیة على نمو القطاع الزراعي في العراقا
لذاك توصي الدراسة بضرورة تركیز اإلنفاق في المرحلة االستثنائیة التي یمر بھا العراق علpى 

والمشpاریع التكمیلیpة التpي تقلpل مpن حجpم " سpریعا" إقامة المشاریع اإلنتاجیة الجدیدة التي تعطpي مpردودا
على ضpرورة إعطpاء اكبpر نسpبة مpن التخصصpات المالیpة  دبالعملة الصعبة، والتأكیاالستیراد والصرف 

للقطاع الزراعي وخاصة الفروع التي تخص اإلنتاج الزراعي بصورة مباشرة والعمpل علpى رفpع كفpاءة 
  .األجھزة التنفیذیة في القطاع الزراعي

  
THE QUANTITATIVE MEASUREMENT AND THE ECONOMIC 

EXPLANATION FOR THE EFFECT OF AGRICULTURAL 
INVESTMENT IN DEVELOPING THE AGRICULTURAL PRODUCT 

IN IRAQ 
Aswan Abdul-Kadir Zaydan                                Abbas Hamudee Al-Battah  

College of Agric. & Forestry Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
The study tackles the effect of agricultural investment in developing the 

agricultural sector in iraq for the period 1880-2000.analysis has been made by 
the minimum square method in two stages (2.s.l.s). Linear function has been 
chosen as the best means for the equation in accordance  with economic aspects 
representing the correlation between agricultural investment being a variance 
and the limited factors being independent variances. They are agricultural loons 
to form the fixed agricultural capital, G. D. P., trade balance, chemical 
technology, mechanical technology, agricultural work force, agricultural 
domestic product. It is clear from analysis the significance of all variances 
(forming fixed capital, trade balance, mechanical technology, agricultural 
domestic product).as for the second stage of estimation, values of agricultural 
investment have been used being a variance and the agricultural growth being a 
variance dependent upon the decided function. There is also a negative 
correlation between the agricultural product growth and the agricultural 
investment. This correlation shows the negative reflections of both war and 
blockade as well as concentrating investment expenditure upon projects of 
infrastructure and reconstruction neglecting protects of agricultural product, all 
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this has led to the weakness of agricultural investment and in consequence the 
weakness of the agricultural product growth. 
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