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    في بلدان نامیة مختارة للمدة نمو الناتج الزراعي في تقدیر وتحلیل بعض العوامل المؤثرة 
)٢٠٠٠-١٩٧٠(  

یسرى محمود                   قیس ناظم غزال 
  قاسم

  العراق -جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 
  

  الخالصة
لمؤثرة في نمو الناتج الزراعي في بلدان نامیة یھدف البحث الى تقدیر وتحلیل بعض العوامل ا

وقد اختیرت عینة من البلدان النامیة التي قسمت على مجموعتین  ٢٠٠٠-١٩٧٠مختارة خالل المدة 
األولى الدول ذوات الدخل المتوسط االعلى وضمت كل من تركیا ، وتایلند ، وتونس ، وسوریا ، 

ط االدنى وضمت كل من المغرب ، ومصر ، واالردن ، والیمن ، والثانیة الدول ذوات الدخل المتوس
وقد استخدم نموذج قیاسي بثالثة صیغ ھي الخطیة وشبھ اللوغاریتمیة . والباكستان ، وبنغالدیش 

واللوغاریتمیة المزدوجة وفیھا تم االعتماد على مفاھیم النظریة االقتصادیة والدراسات السابقة بشأن 
في نموھا الزراعي والتي تم الحصول علیھا من بیانات السالسل الزمنیة تقدیر وتحلیل العوامل المؤثرة 

ولكل بلد على انفراد كونھا تعكس العوامل المؤثرة في نموه الزراعي بحسب ما لھ من خصائص 
  .     وسمات تختلف عن البلد اآلخر

  المقدمة
المتقدمhة علhى حhد سhواء یعد القطاع الزراعي احد اھم القطاعات االقتصادیة فhي البلhدان النامیhة و

مفhردات لكونھ یسھم وبدور كبیر في تحقیق النمو والتنمیhة االقتصhادیة ، وفhي تكhوین الجhزء االكبhر مhن 
ویعمhل % ٦٠-%٣٠الناتج المحلي االجمالي في البلدان النامیة اذ تتراوح نسبتھ وفhي العدیhد منھhا بنحhو 

من اجمالي عدد السكان وتصل ھhذه النسhبة % ٤٠فیھ عدد كبیر من القوى العاملة التي تصل نسبتھا إلى 
في بلدان نامیة اخرى ، فضال عن ذلك یسhھم القطhاع الزراعhي فhي تhوفیر الجhزء االكبhر مhن % ٦٠إلى 

في عدد من الدول ، وترتفع ھذه النسبة في دول اخرى إلhى % ٢٠النقد االجنبي ، اذ تبلغ مساھمتھ بنحو 
وللقطhhاع الزراعhhي ایضhhا دور فhhي تhhوفیر القhhدر األكبhhر مhhن مhhن إیراداتھhhا مhhن العمhhالت الصhhعبة % ٩٠

  . من سكان البلدان النامیة % ٦٠المحاصیل الزراعیة والغذائیة الكثر من 
ان الواقhhع االقتصhhادي للبلhhدان النامیhhة یشhhیر إلhhى أنھhhا تعhhاني مhhن مشhhكلة الغhhذاء ، وان الفجhhوة بhhین 

زاید عبر الزمن ، وسبب ھذه المشكلة یكمن فhي تزایhد المحلیة منھ اخذة بالت ھاالزراعي واحتیاجات ھاانتاج
اعداد السكان بمعدالت ال تواكب معhدل الزیhادة فhي االنتhاج الزراعhي ومhن ھhذا الشhأن، اعتبhر موضhوع 
النمو الزراعي من المواضیع المھمة التي تستحق البحث والدراسة المستمرین وھذا مhا اكدتhھ العدیhد مhن 

  . ات االقتصادیةالدراسات وركزت علیھ االدبی
تتلخص مشكلة البحhث فhي ان نمhو النhاتج الزراعhي یعhد مؤشhراً مھمhاً مhن مؤشhرات اداء القطhاع 
الزراعي ، وھو بذلك محصhلة للعدیhد مhن المتغیhرات المhؤثرة فیhھ والسhیما السیاسhات القطریhة والجھhود 

ج الزراعي یرتبط بعالقhة سhببیة مhع االقلیمیة المعتمدة في التنمیة الزراعیة ، ومما الشك فیھ ان نمو النات
معدل النمو االقتصادي ، وان تزاید المعدل االخیhر یhؤدي إلhى تحفیhز االنتhاج الزراعhي مhن خhالل تنمیhة 
االسhhتثمارات فیhhھ واعhhادة توزیhhع الhhدخول بالصhhیغة التhhي تسhhھم فhhي تزایhhد العhhرض المحلhhي مhhن النhhاتج 

ان ، وھhhذه االھمیhhة تبhhرز وبشhhكل اكثhhر وضhhوحاً الزراعhhي الhhذي لhhھ مسhhاس مباشhhر بhhاالمن الغhhذائي للسhhك
الزراعhي الhذي ال یفhhي باحتیاجhات االسhhتھالك االنتhhاج البلhدان النامیhة مhhن عجhز فhي سhhكان عhاني یعنhدما 

المحلhhي ، وممhhا الشhhك فیhhھ ان القطhhاع الزراعhhي فhhي البلhhدان النامیhhة ھhhو اكثhhر القطاعhhات االنتاجیhhة تخلفhhاً 
لبات الواسعة في معدالت نمو الناتج الزراعي لتأثره بالعوامل الخارجیة السباب باتت معروفة ، منھا التق

التhhي یhhنعكس اثرھhhا فhhي معhhدالت التبhhادل التجhhاري السhhعار المhhدخالت والنhhواتج الزراعیhhة ، والعوامhhل 
الداخلیة المتمثلhة فhي اعتمhاد مسhاحات واسhعة مhن االراضhي الزراعیhة علhى االرواء الhدیمي التhي التعhد 

مطار وموجات الجفاف واالرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة االمر الذي یعكhس اثhره فhي مضمونة اال
تقلبات الناتج الزراعي ، فضالً عن التباین الكبیر في االنتاج بین سنة واخhرى ، وان جhزءاً مhن مسhببات 

تسhhھم ذلhhك یعhhود إلhhى اخhhتالف كفhhاءة اداء االقتصhhادات النامیhhة فhhي مواجھhhة المhhؤثرات الخارجیhhة التhhي 
بتأثیرات مباشرة أو غیر مباشرة في االنتاج الزراعي ، ویعود سبب ذلك إلhى عوامhل عدیhدة اھمھhا عhدم 
تكامل خطط التنمیة الزراعیة في البلhدان النامیhة بقhدر مhا ھhي متنhافرة فhي مضhامینھا الرئیسhة ومhن ھhذا 

   ٢٠٠٥مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 
 ٤/٤/٢٠٠٧وقبولھ  ١٤/١/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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تج الزراعhي وفhي عینhة مhن العوامل المؤثرة في نمhو النhابعض الشان تتضح أھمیة دراسة تقدیر وتحلیل 
البلدان النامیة للتعرف عن التغیhرات التhي یمكhن ان تطhرأ علhى القطhاع قیhد الhدرس وعائداتhھ خhالل مhدة 

   .البحث 
التhي اوضhحت ) ٢٠٠١(التي اجریت في ھhذا الشhان دراسhة العلhوان والدراسات من اھم البحوث 

شhلھا فhي تحقیhق أھhدافھا ویعhزى السhبب فhي ان خطط التنمیة العربیة شھدت اخفاقhات عدیhدة أدت الhى فب
قصور التنمیة الزراعیة العربیة الى تعرضھا للعدید من األزمات والمعوقات التي صاحبت خطط التنمیة 

السhhبعینات وحتhhى الوقhhت الحاضhhر والتhhي أدت الhhى إصhhابة ھیاكلھhhا االقتصhhادیة عقhhد منhhذ االقتصhhادیة 
التحدیات الخارجیة األمر الذي جعhل فضال عن ة العربیة باختالالت ناجمة عن تخلف األنظمة االقتصادی

 استمرار التنمیة ونجاحھا مرھوناً بتجاوز المعوقات والتحدیات وإعادة خلق ظروف جیhدة لإلنتhاج ونمhوه
 .  

الیمن اعتمدتھا التي أوضح فیھا نمط السیاسات الزراعیة التي ) ٢٠٠٢(في دراسة عبد الباقي 
نذ عقد السبعینات وفیھا أشار الى ان الیمن خصصت الجزء األكبر من في تنمیة قطاعھا الزراعي م

نفقاتھا األساسیة بھدف التوسع في استصالح أراضیھا الزراعیة واستغالل موارد المیاه الجوفیة في 
الري وتكثیف الزراعة في بطون األودیة والسفوح الجبلیة والمنحدرات الغربیة والجنوبیة األمر الذي 

االستغالل األمثل لمیاه األمطار وبذلك تمكنت الیمن من تحقیق الجزء األكبر من اكتفائھا  حقق لھا حالة
  .  الذاتي من محاصیل الحبوب

والتي العالقة بین البیئة والتنمیة االقتصادیة ، ) ٢٠٠٣(وتضمنت دراسة النجفي والجلبي 
كن ربط البرامج التنمویة برامج التنمیة لم تعد تقتصر على تحقیق أھداف المجتمع ولاوضحت بان 

بشقیھا االقتصادي واالجتماعي مع البیئة عن طریق استیعاب النفایات واالنبعاثات وإعادة تدویر الموارد 
الطبیعیة الى المجتمع مع األخذ بنظر االعتبار تأثیر عوامل البیئة في نمو الناتج الزراعي وما لذلك من 

  .االقتصادیة ناتج وزیادة معدالت الرفاھیة دور في تحقیق التنمیة االقتصادیة ونمو ال
أن العولمة والتحرر االقتصادي یعمالن على إخضاع ) ٢٠٠٣(وأوضحت دراسة السید علي 

األقطار النامیة الى قرارات سیاسیة تتخذھا مؤسسات دولیة بحیث تؤدي نتائجھا الى إعاقة نمو الناتج 
ات ھذه البلدان على منافسة نظیراتھا من الدول الزراعي في البلدان النامیة بسبب ضعف مقدرة منتج

األجنبیة وما ینجم عن ذلك ظھور فجوة واسعة بین البلدان النامیة والمتقدمة وتعمیق عناصر الضعف 
  .  والتبعیة في البلدان النامیة وإعاقة تطویرھا عبر الزمن

لدان النامیة ھو أوضح فیھا ان معدل نمو الناتج الزراعي في الب) ٢٠٠٣(وفي دراسة جویلي 
أدنى من معدالت نمو نظیراتھا في البلدان المتقدمة األمر الذي جعل ھذه البلدان مستوردة للحبوب القمح 

خذة بالتزاید وبین أیضا أن الزراعة العربیة ال زالت تخضع للظروف الطبیعیة المتمثلة آوبمعدالت 
لدیمي التي ال تعد مضمونة األمطار ، باعتماد مساحات واسعة من األراضي الزراعیة على االرواء ا

األمر الذي جعلھا عرضة لحاالت المخاطرة والالیقین وذلك یعكس أثره في تقلبات االنتاج الزراعي 
، ویھدف البحث الى تقدیر وتحلیل بعض العوامل المؤثرة  واخرى فضال عن التباین في االنتاج بین سنة

  . ٢٠٠٠-١٩٧٠النامیة خالل المدة  في نمو الناتج الزراعي في عدد من  البلدان
  
  وطرائقھ  مواد البحث

  : اعتمد البحث في منھجھ على اسلوب الربط بین اتجاھین 
  . وصفي یستند إلى الدراسات النظریة التي درست الموضوع نفسھ  :االول 
مhي لتقیhیم كمي یستند إلى طرائق االقتصاد القیاسhي واسhالیبھ ومhن ثhم تفسhیر نتhائج االسhلوب الك :الثاني 

  .الجانب التطبیقي من الدراسة 
اختیرت مجموعة من البلدان النامیhة لتكhون عینhة لدراسhتنا لقد : اختیار البلدان النامیة موضوعة البحث 

  : وھي بلدان ذوات متوسطات دخول فردیة متباینة وكاالتي 
تhونس ، سhوریا ، الhیمن  د ،تایلن ، الدول ذوات الدخل المتوسط االعلى وتشمل تركیا : لمجموعة االولىا

 .  
الدول ذوات الدخل المتوسط االدنhى وتشhمل المغhرب ، مصhر ، االردن ، الباكسhتان  :المجموعة الثانیة 

  .، بنغالدش 
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وجود عدد من العوامل االقتصادیة "مما تقدم ولغرض إثبات فرضیة البحث التي نصت على 
، " ٢٠٠٠-١٩٧٠عدد من البلدان النامیة خالل المدة  التي تتباین في تأثیرھا في نمو الناتج الزراعي في

تم استخدام عدد من النماذج القیاسیة القادرة على تأكید ھذه الفرضیة بصورة تعكس الھیكل النظري 
الزراعي والعوامل  ناتجاالقتصادیة موضوعة البحث أي تصویر العالقة الرابطة بین نمو الللمشكلة 

نطق النظریة االقتصادیة والدراسات السابقة التي بحثت في ھذا الموضوع والمستنبطة من م، المؤثرة فیھ 
، ولمعالجة النموذج االقتصادي قیاسیاً جرى تحدید المتغیرات الكلیة الداخلة في النموذج بوصفھا خطوة 

العالقة التي تربط المتغیرات بصیغة ریاضیة الخطوة الثانیة  ةأولى من خطوات توصیف النموذج وصیاغ
الزراعي في الناتج العوامل المؤثرة في نمو بعض وفي موضوع دراستنا المتعلق بتقدیر وتحلیل  لھ ،

بلدان نامیة مختارة فإن العدید من الدراسات االقتصادیة والمنطق االقتصادي یشیران الى ان المتغیرات 
-١٩٧٠،  Nations(لدرس ھي أكثر المتغیرات تأثیراً في النموذج المعتمد في تقدیر الظاھرة قید االتالیة 
   ) .١٩٩٩  Fund، و ١٩٩٧

معتمد ال متغیراللقد تم االعتماد على قیم الناتج الزراعي في دول العینة بوصفھ : المتغیر المعتمد  .أوال
  . في النماذج القیاسیة 

التي رات المتغیاالقتصادیة التي تمثل العوامل لقد تم االعتماد على عدد من : المتغیرات المستقلة  .ثانیا
  : تؤثر في نمو الناتج الزراعي في دول العینة وكما یأتي 

X1   = ھكتار/ إنتاجیة القطاع الزراعي ھیكتوغرام  
X2   =العمالة الزراعیة ملیون نسمة  
X3  =الصادرات الزراعیة دوالر  
X4  = متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي دوالر  
X5  = حصانیةالتقانة المیكانیكیة الزراعیة قوة  
X6  =المساحة المزروعة ھكتار  

  Y = f (X1, X2, X3, X4, X5, X6)لذا فإن الشكل الریاضي للنموذج المقدر ھو 
  : ویمكن صیاغة العالقة الموضحة آنفاً بصیغة نموذج قیاسي یأخذ الشكل اآلتي 

Yi = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + ui  
وفیھا اعتمد تحلیل  ٢٠٠٠-١٩٧٠نیة مداھا واحد وثالثون عاماً تضمنت الدراسة سلسلة زم

كونھا تعطي أفضل  OLSاالنحدار الخطي المتعدد وباستخدام طریقة المربعات الصغرى االعتیادیة 
  . التقدیرات الخطیة غیر المتحیزة والتي غالبا ما تتفق ومنطق النظریة االقتصادیة 

  
  النتائج والمناقشة

النhاتج الزراعhي فhي دول العینhة فhي نمhو ثر المتغیرات المستقلة أللتحلیل الكمي توضیح نتائج اتم 
  :ة ول االتیاكما في الجدوة البحث دوخالل م

  
  لمجموعة الدول ذوات الدخل المتوسط األعلى للمدة  ينتائج التحلیل الكم) : ١(الجدول 

٢٠٠٠-١٩٧٠  

X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi الدول  
  تركیا 

-R2= 0.94  
F=151.995  
D-W=1.289 

 0.0871 -0.0539 0.0164 -0.239 0.173 βi 

 )3.303( )6.672(-  )1.777(  )6.737(-  )2.010( t* 

1.595  -0.159  -0.608  -1.113 1.685  βi  تایلند  
-R2=0.92  

F=267.751 
D-W=1.776  

)3.196(  )1.978(- )5.166(  )1.806(-  )4.46( t* 

  8.106  -3.390  5.174 -8.034 4.625  βi   تونس  
-R2=0.94  

F=107,731 
D-W=1.966  

  )6.575( )3.129(- 3.070 )3.178(-  )3.130( t* 

  0.159  -0.227    2.879 0.786  βi   سوریا  
-R2=0.90  

F=711.474 
D-W=1.575  

  )3.169( )2.968(-  )5.396(  )1.784( t* 
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0.344  0.0018  -0.147  -0.08 -0.438 0.180  βi   الیمن  
-R2=0.66  

 F=11.024 
D-W=1.677  

)3.137( )5.252( )2.303(- )2.47(-  )4.378(-  )1.78( t* 

فhhي دول المجموعhhة األولhhى  X1معنویhhة متغیhhر االنتاجیhhة الزراعیhhة الhhى  ١نتhhائج جhhدول تشhhیر 
ا ھالت زراعیة كبیرة مكنتھا من تحقیق تطورھhمؤدول العینة تتمتع ب نتعني أ تھواالشارة الموجبة لمعلم

زراعhة الحبhوب مسhاحة واسhعة احتلhت الزراعي منھا الظروف المناخیة المالئمة والموارد المائیة وفیھا 
  . األمر الذي جعل ھذا التغیر یرتبط بعالقة ایجابیة مع الناتج الزراعي )١٩٩٥(من اراضیھا یونس 

بیhة مhع المتغیhر وبعالقhة غیhر ایجا X2الhة الزراعیhة موتشیر النتhائج ایضhا إلhى معنویhة متغیhر الع
لمجتمhع الریفhي ایعود السبب في ذلك إلى توسhع قاعhدة والمعتمد في كل من تركیا وتایلند وتونس والیمن 

المhhذكورة انفhhا اذ بلغhhت نسhhبة  لالhhدوالقطhhاع الزراعhhي فhhي نتیجhhة الشhhتغال اعhhداد كبیhhرة مhhن السhhكان فhhي 
وھhhذا  ١٩٩٥عhhام % ٦١الhhى  وارتفعhhت ١٩٩٠عhhام مhhن اجمhhالي قhhوة العمhhل % ٥٠نحhhو بالعhhاملین فیhhھ 

الوضhع ادى الhhى انخفhاض انتاجیhhة قhوة العمhhل الزراعیhة بسhhبب زیhادة اعhhداد العhاملین بنسhhب تفhوق نسhhبة 
االمhhر الhhذي جعhhل ھhhذا المتغیhhر یhhرتبط ، ) ٢٠٠٢(الزیhhادة الحاصhhلة فhhي المسhhاحة المزروعhhة عبhhد البhhاقي 

hر بعالقhد بعالقة غیر ایجابیة مع المتغیر المعتمد إال انھ ظھhوریا وقhي سhي فhاتج الزراعhع النhة مhة طردی
من اجمالي قhوة العمhل % ٢٥تصل إلى السوریة یعود السبب في ذلك إلى أن نسبة العاملین في الزراعة 

مhن اجمhالي صhادراتھا وتحتhوي % ١٥فیھا فضال عن أن الصادرات الزراعیة في سوریا تسhھم وبنحhو 
ختلفhة التhي تشhكل فیھhا العمالhة الزراعیhة احhد اھhم نhوع مhن المحاصhیل الزراعیhة الم ٨٠علhى اكثhر مhن 

الذي جعل ھذا المتغیر یرتبط بعالقة ایجابیة مع المتغیhر المعتمhد االمر ) ٢٠٠٣(عناصر االنتاج المتحدة 
.  

بعالقhhة طردیhhة مhhع المتغیhhر المعتمhhد فhhي كhhل مhhن تركیhhا  X3وظھhhر متغیhhر الصhhادرات الزراعیhhة 
التhي اوضhح فیھhا  )١٩٨٧( Clarkم النظریhة االقتصhادیة ودراسhة وتونس وھذه النتیجة اتفقت مع مفhاھی

بhhأن زیhhادة صhhادرات المنتجhhات الزراعیhhة مhhن البلhhدان النامیhhة الhhى االسhhواق العالمیhhة مhhن خhhالل تحریhhر 
الحhhاجز التجhhاري بینھمhhا یعhhد مhhن العوامhhل االساسhhیة فhhي حصhhولھا علhhى العمhhالت االجنبیhhة ، فضhhال عhhن 

ة في ھذه البلدان وذلك یعد مصدراً مھماً من مصhادر التشhغیل فhي القطhاع قیhد توسیع الطاقات االستثماری
االجنبیة الالزمة لتوسیع نطاق االستثمارات الزراعیة فیhھ االمhر الhذي جعhل ھhذا  تورید العمالتلالدرس 

تغیhر آنفhاً ، وبینhت نتhائج الجhدول معنویhة الم المتغیر یسھم في زیادة الناتج الزراعي في الhدول المhذكورة
المذكور آنفا وبعالقة عكسیة مع المتغیر المعتمد في كل من تایلند والیمن وھذه النتیجة اتفقhت مhع دراسhة 

التي اوضحت بان صادرات المنتجات االولیة والزراعیhة فhي العدیhد مhن ) ١٩٦٠( Narkesاالقتصادي 
عملیhة النمhو بسhبب ضhعف  البلدان النامیة ال تسھم في حفز نموھا االقتصhادي بقhدر مhا تسhھم فhي عرقلhة

ارتباط قطاع صادرات المنتجات االولیة والزراعیة مع بقیhة قطاعhات االقتصhاد الhوطني االخhرى االمhر 
الذي جعل ھذا المتغیhر ال یسhھم فhي زیhادة النhاتج الزراعhي فhي الhدول المhذكورة آنفhا ولhم تظھhر معنویhة 

قhد  X4بان متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي المتغیر المشار الیھ آنفاً في سوریا ، واظھرت النتائج 
ظھر بعالقة سلبیة مع الناتج الزراعي في دول العینة اذ یعد متوسط نصیب الفرد من الhدخل القhومي فhي 
دول العینة مhنخفض وذلhك ادى الhى عhدم مقhدرة افhراد مجتمعhات الhدول قیhد الhدرس مhن الحصhول علhى 

مhن حصhة السhوق المحلیhة مhن المنتجhات الزراعیhة فhي حhین  اغلب انواع المنتجات الزراعیة وذلhك قلhل
  ) .١٩٩٤(ازدادت حصة السوق الخارجیة منھا المتحدة 

قhد ظھhر بعالقhة طردیhة مhع المتغیhر المعتمhد فhي  X5وقد تبین ایضا بان متغیر التقانة المیكانیكیة 
hhع االسhhي توسhhیرھا فhhد تفسhhة تجhhذه النتیجhhیمن وھhhوریا والhhونس وسhhا وتhhن تركیhhل مhhال كhhي مجhhتثمارات ف

المكننة الزراعیة واعتماد اسالیب علمیة حدیثة في العدید من العملیات الزراعیة فضال عن التطhور الhذي 
شhhھده ریhhف الhhدول المhhذكورة انفhhا عقhhب اتبhhاع طرائhhق حدیثhhة فhhي اسhhتخدام مسhhتلزمات االنتhhاج وتوسhhع 

طردیhة بhین ھhذا المتغیhر والمتغیhر وذلhك یبhرر العالقhة ال) ١٩٨٨(المساحات الصالحة للزراعhة العربیhة 
المعتمد ولم تظھر معنویة المتغیر المhذكور آنفhا فhي تایلنhد ، واوضhحت النتhائج ایضhا أن متغیhر المسhاحة 

قد ظھر بعالقة طردیة مع المتغیhر المعتمhد فhي كhل مhن تایلنhد والhیمن وھhذه النتیجhة تجhد  X6المزروعة 
من التدابیر الالزمة لزیادة ناتجھا الزراعي مhن خhالل اعتمhاد  تفسیرھا في ان كال الدولتین قد اتخذتا عدد

اسلوب التوسع االفقhي وذلhك تطلhب منھhا توسhیع مسhاحات االراضhي الصhالحة للزراعhة مhن خhالل مhنح 
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القروض بھدف تنمیة االستثمارات الزراعیhة وتطhویر وسhائل التسhویق وخhدمات البنhى االرتكازیhة التhي 
hhري ومشhhبكات الhhى شhhتملت علhhدة اشhhة المتحhhة الریفیhhر ) ١٩٩٠(اریع التنمیhhذا المتغیhhل ھhhذي جعhhر الhhاالم

  .یرتبط بعالقة طردیة مع المتغیر المعتمد 
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   ٢٠٠٠-١٩٧٠لمدة لمجموعة الدول ذوات الدخل المتوسط االدنى ل ينتائج التحلیل الكم) : ٢(الجدول 

X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi 
 الدول

 المغرب
2R  =0.94  

F=79.348 
D-W=1.644 

1.572 0.804 0.235 1.317 -0.358 0.286 βi 

(2.62) (5.24) (2.94) (6.19) -(1.71) (2.66) t* 

0.261 0.011 -0.035 0.014   βi 
 مصر 
2R  =0.91 

 F=79.412 
D-W=1.216 (1.947) (2.985) -(4.419) (1.777)   t* 

0.222 1.502 -0.594 0.156  0.210 Βi 
  االردن 
2R  = 0.92 

 F=76.441 
D-W=1.328 (0.48) (2.957) (5.182) (1.878)  (2.786) t* 

 -0.1200 0.758 0.078 0.226  βi 
  باكستان
2R  =0.98, 

F=556.047 
D-W=1.912  -(4.322) (11.543) (2.96) (3.061)  t* 

1.382 -0.581  0.833 2.907  βi 
 بنغالدش
2R  =0.74 

 F=23.319 
D-W=1.873 (1.716) -(2.849)  (3.792) (6.058)  t* 

  
  وبعالقhhhhة ایجابیhhhhة مhhhhع  X1معنویhhhhة متغیhhhhر االنتاجیhhhhة الزراعیhhhhة  ٢توضhhhhح نتhhhhائج الجhhhhدول 

لنتیجة اتفقت مع مفاھیم النظریة االقتصادیة ودراسhة الناتج الزراعي في كل من المغرب واالردن وھذه ا
التhhي اوضhhحت بhhان زیhhادة االنتاجیhhة الزراعیhhة تعhhود الhhى حالhhة التوسhhع فhhي مشhhاریع  )١٩٨٣(شhhومان 

االستثمار الزراعي واستصhالح االراضhي فضhال عhن مسhاھمة الظhروف الجویhة فhي ھhذا المجhال االمhر 
تج الزراعي في الhدول المhذكورة انفhاً، ولhم تظھhر معنویتhھ فhي الذي جعل ھذا المتغیر یسھم في زیادة النا

قhد اسhھم بhدور ایجhابي فhي  X2بقیة دول العینة ، واوضحت نتائج الجhدول بhان متغیhر العمالhة الزراعیhة 
زیhhادة النhhاتج الزراعhhي فhhي كhhل مhhن باكسhhتان وبhhنغالدش اذ یعhhود السhhبب فhhي ذلhhك الhhى توسhhع المسhhاحات 

لیة االمر الذي تطلب توظیف مزید من قوة العمل الزراعیة وبhذلك ظھhر ھhذا المزروعة بالمحاصیل الحق
المتغیر بعالقة طردیة مع المتغیر المعتمد فیما بینت النتائج بان ھذا المتغیhر قhد ظھhر بعالقhة عكسhیة مhع 
المتغیر المعتمد فhي المغhرب ویعhزى السhبب فhي ذلhك الhى ان المغhرب قhد سhدت حاجتھhا مhن قhوة العمhل 

) ٢٠٠٢(العربیhة  ٢٠٠١من اجمالي قوة العمل سنة % ٣٧یة اذ یعمل في قطاعھا الزراعي نحو الزراع
لذا فان زیادة العمالة الزراعیة فیھا تؤدي الى تنhاقص انتاجھhا الزراعhي بفضhل ظھhور اثhار قhانون الغلhة 

الزراعي فhي  االمر الذي قلل من اھمیة ھذا المتغیر في زیادة الناتج) ١٩٩٠(المتناقصة النجفي وشریف 
الدولhhة المhhذكورة انفhhا ولhhم تظھhhر معنویhhة ھhhذا المتغیhhر فhhي بقیhhة دول العینhhة ، واتضhhح ایضhhا بhhان متغیhhر 

قد أسھم في زیادة الناتج الزراعي في جمیع دول العینة وھذه النتیجة اتفقhت مhع  X3الصادرات الزراعیة 
 Kravis و) ١٩٦٧( Maizels و) ١٩٦٦( Emeryمفhاھیم النظریhة االقتصhادیة، ودراسhات كhل مhن 

دولhة نامیhة والتhي اوضhحت وجhود عالقhة ایجابیhة بhین زیhادة الصhادرات  ٤٠التي طبقت على ) ١٩٧٠(
وھhذا االمhر یؤكhده ایضhا خبhراء ) ١٩٧٧( Michaelyالزراعیة ونمو الناتج الزراعي في الدول النامیة 

لhدخول فhي االسhواق العالمیhة وعhدم صندوق النقد والبنك الدولیین حول مقدرة صادرات دول العینة مhن ا
، وبینت نتhائج الجhدول بhان لمتوسhط نصhیب الفhرد ) ٢٠٠٣(تأثرھا باتجاھات العولمة االقتصادیة غزال 

دور في زیادة الناتج الزراعي في كل من المغرب والباكستان اذ یعزى سبب ذلhك  X4من الدخل القومي 
ین انفhا یعملhون فhي القطhاع الزراعhي لhذا فhان زیhادة في ان النسبة الكبhرى مhن سhكان الhدولتین المhذكورت
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نصیب الفرد من الدخل تعني توظیفھا في استثمارات زراعیة منتجة االمر الذي جعل ھذا المتغیر یhرتبط 
بعالقة ایجابیة مع المتغیر المعتمد ، وظھرت عالقة ھذا المتغیر عكسیة مع المتغیر المعتمhد فhي كhل مhن 

ة اتفقت مع توقعاتنا ومفاھیم النظریة االقتصادیة التي نصت في ادبیاتھا علhى مصر واالردن وھذه النتیج
ان ضغط االحتیاجات السكانیة المحلیة في عدد من البلدان النامیة عقhب زیhادة متوسhط نصhیب الفhرد مhن 
الدخل القومي فیھا یhؤدي الhى إضhعاف قhدرات ھhذه البلhدان فhي رفhع معhدل نمhو ناتجھhا الزراعhي نتیجhة 

مواردھا المحلیة من االنتاج لغرض التصدیر الى االنتhاج االسhتھالكي المعاشhي غیhر الضhروري  لتحول
وذلhhhك ینhhhتج عنhhhھ خسhhhارة مزدوجhhhة تتمثhhhل فhhhي تنhhhاقص غلhhhة االنتhhhاج وتحhhhول المhhhوارد الزراعیhhhة مhhhن 

، واتضhhح بhhان لمتغیhhر ) ١٩٥٨( Myintاالسhhتخدامات االكثhhر انتاجیhhة الhhى االسhhتخدامات االقhhل انتاجیhhة 
تأثیر ایجابي في زیادة الناتج الزراعي في كل المغhرب ومصhر واالردن اذ یعhزى  X5قانة المیكانیكیة الت

سبب ذلك في سعي الدول المذكورة انفا نحو التوسع في استخدام المكننة الزراعیhة بھhدف تغییhر خططھhا 
hات الحقلیhویر الفعالیhق الزراعیة وفي االوقات المناسبة وبكفاءة عالیة فضال عن تطhنة وتحقیhالل السhة خ

اھhhداف التوسhhع االفقhhي وامكانیhhة تعاقhhب زراعhhة اكثhhر مhhن محصhhول فhhي نفhhس المسhhاحة وفhhي ذات السhhنة 
  ) .١٩٩٠(الزراعیة حسن 

وظھhhر ھhhذا المتغیhhر بعالقhhة عكسhhیة مhhع المتغیhhر المعتمhhد فhhي كhhل مhhن باكسhhتان وبhhنغالدش ویعhhود 
تین الدولتین وارتفhاع نسhبة العhاملین فhي الزراعhة السبب في ذلك الى اتساع قاعدة المجتمع الریفي في ھا

الى اجمالي قhوة العمhل المحلیhة االمhر الhذي جعhل اغلhب المنتجhین الhزراعیین ینفhذون اعمhالھم الزراعیhة 
باالعتماد على االسالیب البدائیhة وقhد سhاھم تhدني مسhتواھم الثقhافي والتعلیمhي والعلمhي فhي الحیولhة دون 

في رفع معدل نمو النhاتج الزراعhي فضhال عhن طبیعhة طوبوغرافیhة االراضhي توظیف المكننة الزراعیة 
الزراعیhhة وصhhغر الحیhhازات التhhي تسhhمح بزراعhhة انhhواع معینhhة مhhن المحاصhhیل التhhي ال تتطلhhب اعمhhال 
میكانیكیة كثیرة ، لذا فقد تضافرت العوامل المhذكورة انفhا فhي جعhل متغیhر المكننhة یسhھم وبتhأثیر ضhئیل 

  . الناتج الزراعي في الدولتین المذكورتین آنفاً  االھمیة في نمو
  

  االستنتاجات والتوصیات
  االستنتاجات

تدني كفاءة أداء قوة العمhل الزراعیhة فhي أغلhب دول العینhة وذلhك یعhود بفعhل ارتفhاع معhدالت النمhو  .١
السhhكاني فیھhhا مقابhhل نhhدرة االراضhhي الزراعیhhة وانخفhhاض معhhدالت تhhراكم رؤوس االمhhوال المادیhhة 

 . البشریة واالستثمارات الزراعیة األمر الذي جعل العمل الزراعي یعاني من حالة البطالة المقنعةو
قلة مساھمة الصادرات الزراعیة في رفع معدالت النمو الزراعي في عدد مhن دول العینhة النخفhاض  .٢

حمایhة منتجاتھhا طلب البلدان المتقدمة علیھا ، فضال عن االجراءات التي تطبقھا البلدان المتقدمhة فhي 
الزراعیhhة وتhhدھور نسhhب التبhhادل التجhhاري للمنتجhhات الزراعیhhة فhhي البلhhدان النامیhhة االمhhر الhhذي جعhhل 
العوامل المذكورة آنفاً تسhھم بتhأثیرات غیhر مرغhوب بھhا فhي رفhع معhدالت النمhو الزراعhي فhي دول 

 . العینة 
٣. hو النhدالت نمhع معhي رفhة فhة الزراعیhة ارتفاع نسبة مساھمة التقانhب دول العینhي أغلhي فhاتج الزراع

ألنھا تسھم في زیادة انتاجیة العمل وتنفیذ الخطط الزراعیhة فhي األوقhات المناسhبة فضhال عhن التغلhب 
  . على قلة االیدي العاملة وتطویر الفعالیات الحقلیة 

  التوصیات
والتوسhhع فhhي  تحقیhhق االسhhتخدام االمثhhل للبhhرامج الزراعیhhة الھادفhhة لتطhhویر نوعیhhة العمhhل الزراعhhي .١

االسhhتثمار الزراعhhي الhhذي یسhhھم فhhي توسhhیع مسhhاحات االراضhhي الزراعیhhة والتوسhhع فhhي التصhhنیع 
  .   الزراعي الذي یوظف اعدادا كبیرة من قوة العمل الزراعیة الفائضة 

اسhتغالل الفhhرص التhي تتیحھhhا ظhروف السhhوق الدولیhة للتوسhhع فhي تصhhدیر المنتجhات الزراعیhhة مhhن  .٢
بمhhا یhhؤمن لھhhا قhhدر معhhین مhhن المنافسhhة فhhي االسhhواق الخارجیhhة ویرفhhع امكاناتھhhا فhhي البلhhدان النامیhhة 

تطویر حجم مبادالتھا التجاریة وذلك یتحقق من خالل الترابط بین القطاع الزراعhي والصhناعي مhن 
  . جھة وقطاع التصدیر من جھة اخرى 

٣. hقة فhي ومتناسhا الھیكلhي بنائھhة فhة متكاملhة زراعیhات تقنیhث تھیئة منظومhة بحیhتویاتھا المختلفhي مس
  . تكون ذو أثر فعال في تنفیذ كافة العملیات الزراعیة وفي رفع معدالت نمو الناتج الزراعي 
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ABSTRACT 

The study aims at estimating and analyzing some of the factors affecting 
the growth of agricultural production in selected developing countries for the 
period 1970–2000. A sample of the developing countries have been selected 
and divided into two groups, the first of which is the countries with higher 
medium income, including: Turkey, Thailand, Tunisia, Syria and Yemen. The 
second group is the countries with low medium income, including: Morocco, 
Egypt, Jordan, Pakistan and Bangladesh. An econometrical model was used 
with three models: linear, semi logarithmic, and double logarithmic where 
concepts of the economic theory and previous studies concerning estimating 
and analyzing the factors affecting the agricultural growth obtained from time 
series data for each country are used as they reflect the factors affecting the 
agricultural growth of each country as related to their characteristics differing 
from the other country.                

  
  المصادر

حالة االغذیة والزراعة ، استعراض الحالة في العالم واالقhالیم التكیhف الھیكلhي ) . ١٩٩٠(االمم المتحدة 
 . ٥٩-٥٨والزراعة ، منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة ، روما ، 

حالة األغذیة والزراعة ، التنمیة الحرجة ومشhكلة السیاسhات ، منظمhة االغذیhة ) . ١٩٩٤(االمم المتحدة 
 . ١٥٨-١٥٧والزراعة لالمم المتحدة ، روما ، 

اللجنhhhة االقتصhhhادیة واالجتماعیhhhة لغربhhhي آسhhhیا ، دور المhhhرأة فhhhي الزراعhhhة ) . ٢٠٠٣(االمhhhم المتحhhhدة 
 . ٣-١والتصنیع الغذائي ، الجمھوریة العربیة السوریة ، 

المنظمhhة العربیhhة للتنمیhhة الزراعیhhة ، الكتhhاب السhhنوي لالحصhhاءات ) . ١٩٨٨(جامعhhة الhhدول العربیhhة 
 . ١٦-١٥الزراعیة ، الخرطوم ، 

 . ٤٤-٤٣التقریر االقتصادي العربي الموحد ، دار الفجر ، أبو ظبي ، ) . ٢٠٠٢(جامعة الدول العربیة 
اإلقلیمیhhة للتنمیhhة الزراعیhhة واألمhhن الغhhذائي فhhي دول مشhhروع االسhhتراتیجیة . ) ٢٠٠٣(، احمhhد جhhویلي 

، جمھوریة مصhر العربیhة ، مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة ، مجلة الوحدة االقتصادیة العربیة 
٢٧  :  
٤-٣  . 

التوسع الزراعhي الرأسhي والتكنولوجیhا والعمالhة واالنتاجیhة ، المجلhة : رباعیة ) . ١٩٩٠(حسن ، احمد 
  .   ١٢١-١١٩) : ٣( ٢٧قومیة ، االجتماعیة ال

العhhرب فhhي مواجھhhة العولمhhة االقتصhhادیة بhhین التبعیhhة واالحتhhواء  .) ٢٠٠٣(عبhhد المhhنعم ، السhhید علhhي 
:  ٤، والتكامhhل االقتصhhادي العربhhي ، مجلhhة المسhhتقبل العربhhي ، مركhhز دراسhhات الوحhhدة العربیhhة 

٤٣-٤٢ .  
  لقضhhhhhیة السhhhhhكانیة ، مجلhhhhhة الدراسhhhhhات التنمیhhhhhة الزراعیhhhhhة وا) . ١٩٨٣(شhhhhhومان ، محمhhhhhد مھhhhhhدي 
 .  ١٣٩-١٣٣:  ٣٢االعالمیة ، مصر ، 

  االمكانhhhات الطبیعیhhhة للتنمیhhhة الزراعیhhhة فhhhي الhhhیمن ، مجلhhhة المخطhhhط  .) ٢٠٠٢(قhhhادري ، عبhhhد البhhhاقي 
- ١١٧:  ١١، مركhhز التخطhhیط الحضhhري واالقلیمhhي للدراسhhات العلیhhا ، جامعhhة بغhhداد ، والتنمیhhة

١١٩  . 
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أراء حhhول اوجhhھ القصhhور والخلhhل فhhي التنمیhhة الزراعیhhة العربیhhة  .) ٢٠٠١(الصhhاحب  عبhhد، العلhhوان 
  :  ٧، ومتطلبhhات األمhhن الغhhذائي ، مجلhhة كلیhhة بغhhداد للعلhhوم االقتصhhادیة الجامعhhة ، جامعhhة بغhhداد 

٢٩- ٢٥  .  
 اثhhر العولمhhة فhhي االداء الزراعhhي فhhي بلhhدان نامیhhة مختhhارة ، اطروحhhة) . ٢٠٠٣(غhhزال ، قhhیس نhhاظم 

 .  ٢١٥-٢٠٩دكتوراه ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ، 
البیئhhة والتنمیhhة المسhhتدامة ، مقاربhhات اقتصhhادیة ) . ٢٠٠٣(النجفhhي ، سhhالم توفیhhق والجلبhhي ، ایhhاد بشhhیر 

  :  ٧٣معاصhhhhhhhرة ، تنمیhhhhhhhة الرافhhhhhhhدین ، ، كلیhhhhhhhة االدارة واالقتصhhhhhhhاد ، جامعhhhhhhhة الموصhhhhhhhل ، 
٥٥-٣٧  . 

  السیاسhhhhhة االقتصhhhhhادیة ) . ١٩٩٠(یhhhhhق وشhhhhhریف ، عبhhhhhد الhhhhhرزاق عبhhhhhد الحمیhhhhhد النجفhhhhhي ، سhhhhhالم توف
 .  ١٢١-١١٧الزراعیة ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

، وحhhhدة التوثیhhhhق  ١٩٩٤-١٩٧٥تطhhhور االنتhhhاج الزراعhhhي التركhhhي ) . ١٩٩٥(یhhhونس ، رواء زكhhhي 
  . ٢٩-٢٨ل ، واالرشیف، مركز الدراسات التركیة ، جامعة الموص
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