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  Factor Share Approachباستخدام  التغیرات الھیكلیة في الزراعة العراقیةقیاس مساھمة 
  ٢٠٠٠- ١٩٧٥للمدة 

  ١أسوان عبد القادر زیدان                            سالم یونس النعیمي
  كلیة الزراعة والغابات -قسم االقتصاد الزراعي 

  جامعة الموصل
  

  الخالصة
  لیoل التغیoرات الھیكلیoة التoي تنتoاب القطoاع الزراعoي فoي القطoر العراقoي للمooدةاسoتھدف البحoث تح       
ومثلت العالقة بoین . الزراعيتغیرات في الناتج المحلي األ التعرف على من خالل وذلك م٢٠٠٠-١٩٧٥

القیمooة المضooافة، (والعوامooل المحooددة لooھ وھooي كooل مooن " تابعooا" بوصooفھ متغیooرالزراعooي النooاتج المحلooي ا
الزراعیoة،  ةالرقعo ،العمoل الزراعoي، رأس المoال الثابoت/ الزراعoي، نسoبة رأس المoال الثابoت رمااالستث

تبoین مoن  دوقo، بوصoفھا متغیoرات مسoتقلة)  العمالة الكلیoة/العمالة الزراعیة ة، نسبكثافة استخدام األسمدة
، العمل الزراعoي/لثابترأس المال ا ةنسب، الزراعي راالستثما القیمة المضافة،( صحة اثرخالل التحلیل 

 Factorكمoا تoم احتسoاب نسoبة مسoاھمة العنصoر) العمالة الكلیة/العمالة الزراعة ة، نسبالرقعة الزراعیة
Share Approach اھمةoبة مسoر نسoل اكبoة تحتoة الزراعیoى ان الرقعoاھمات إلoذه المسoوقد أشارت ھ ،

والقیمoooooة المضoooooافة  %٣١.٣العمoooooل الزراعoooooي بنحoooooو/ونسoooooبة رأس المoooooال الثابoooooت% ٣٧.٢وبنحoooooو
یلیھooا % ٢٥.٣یلیھooا كثافooة اسooتخدام األسooمدة بنحooو% ٢٥.٩واالسooتثمار الزراعooي بنحooو % ٢٩.٣بحooدود

ومoن % ٦٩.٣-العمالoة الكلیoة وبحoدود /نسبة العمالة الزراعیة" وأخیرا% ٢٠.١رأس المال الثابت بنحو
ائoق األساسoیة للتنمیoة الزراعیoة إذ خالل ذلك تبین ان القدرة االستیعابیة للقطاع الزراعي كانoت احoد العو

لم یتمكن القطاع الزراعي من تقبل النمو السریع مما خلق صoعوبة أنجoاز التحoول الھیكلoي باتجoاه تعoدیل 
  .ھیكل القطاع الزراعي مما یؤدي إلى حدوث اختالالت ھیكلیة في ھذا القطاع

  
  المقدمة

الذي یبoین أن ) ١٩٦٨ (القتصادي منھم بیترسونلقد أشار عدد من االقتصادیین إلى مفھوم الھیكل ا      
oر فoل التغیoا ویحصoادیة ذاتھoطة االقتصoات لألنشoاھمة القطاعoى مسoل  يالھیكل االقتصادي یدل علoالھیك

االقتصooادي عنooدما یطooرأ تغییooر علooى األھمیooة النسooبیة للقطاعooات المكونooة للنooاتج القooومي أو عنooدما یطooرأ 
یoرى ) ١٩٧٩ (Cheneryبینما االقتصادي  .عاملة في تلك القطاعاتتغییر على التوزیع النسبي للقوى ال

مؤسسoاتھ ومكوناتoھ المختلفoة  لفoي نظoام اقتصoادي معoین، تشoك"أن الھیكل ھو تلك العالقات الثابتة نسبیا
oین انماذج معینة في تخصیص الموارد وتطویرھا وبشكل یمیزھا عن غیرھoد بoوق ،Chenery)١٩٧٥  (

یكلیooة تتمیooز بأنھooا أكثooر واقعیooة مooن النظریooات األخooرى وتطooور طریقooة التحلیooل إن نظریooة التغیooرات الھ
وتعooد التغیoرات الھیكلیooة فoي القطooاع .الھیكلoي فیھoا السooتخدامھا نمoاذج تعتمooد التحلیoل التجریبooي والقیاسoي

التجاھooات نمooو النooاتج الزراعooي إذ أن الثبooات النسooبي للمكونooات الموردیooة للقطooاع " الزراعooي مؤشooرا
كور تؤدي إلى تباطؤ معدالت النمو في الناتج الزراعي بینما اتجاه التغیoرات الھیكلیoة نحoو المحتoوى المذ

 ) .١٩٩٤النجفoي، (احد أھم المتغیرات المؤدیة إلoى تسoارع معoدالت النمoو للنoاتج الزراعoي  يالتكنولوج
النooاتج واألولooى فooي  مرتبooة متدنیooة مooن حیooث تولیooد بأحتاللooھیتمیooز الھیكooل الزراعooي فooي الooدول النامیooة 

 أوالقطاع الزراعي في سد الطلب المحلي على المواد الغذائیoة  ماستیعاب األیدي العاملة في حین ال یساھ
المooواد األولیooة إذ أن إنتاجیتooھ منخفضooة ویسooتخدم األسooالیب البدائیooة فooي الزراعooة وتعooاني البلooدان النامیooة 

وفooي مواردھooا المادیooة والبشooریة واخooتالل فooي  ومنھooا العooراق مooن اخooتالل ھیكلooي كبیooر فooي الزراعooة
 البد من مسألة التنمیة لمعالجة تلoك االخoتالالت أي البoد مoن حoدوث تغییoرات اقتصoادیة كصادراتھا، لذل

مشكلة البحoث فoي تعoدد مصoادر التغیoرات الھیكلیoة  ناجتماعیة من شأنھا تصحیح تلك االختالالت، وتكم
 عي العراقي خالل المدة موضوع البحoث وصoعوبة تشoخیص اثoر كoلالتي أحدثت النمو في القطاع الزرا

ومحاولooة معرفooة أي مoن ھooذه التغیooرات كooان صooاحب " كooان أم ایجابیooا" منھoا ومooا أحدثتooھ مooن نمooو سoلبیا
الطول في النمو وأي منھا كان السبب في تثبیطھ األمر الoذي یعoد مoن أھoم الoدوافع التoي توجoب دراسoتھا 

القیمoة : وعلیھ فقد استھدف البحث دراسة وتحلیل التغیرات الھیكلیة المتمثلة بـ والغور في بحر أسرارھا 

                                           
  ٢٠٠٧ / ٥/  ٢٣وقبولھ  ٧/٣/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث  ١
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الرقعoة  و رأس المال الثابت و العمل الزراعي/ رأس المال الثابت  ةنسبو الزراعي راالستثماو ةالمضاف
العراقیooة الزراعooة  فooيوأثرھooا   العمالooة الكلیooة/ونسooبة العمالooة الزراعیooةاسooتخدام األسمدة ةكثافooوالزراعیة

، لزراعoيم من خالل قیاس مساھمة تلك التغیرات في رفع أو خفض الناتج المحلي ا٢٠٠٠-١٩٧٥للمدة 
 التجاھoات نمoو النoاتج" الھیكلیة في القطاع الزراعي تعد مؤشرا من فرضیة مفادھا ان التغیرات" منطلقا

األسooلوب الكمooي  "ویسooعى البحooث إثبooات صooحة ھooذه الفرضooیة مooن عooدمھا معتمooدا ،الزراعooي المحلooي
لقoد حفoز االھتمoام  .سنده من مفاھیم نظریات التنمیة وإجراءات السیاسة االقتصادیة الزراعیة" ومستوحیا

مoن الدراسoات فoي تقصoي أسoباب ھoذا النمoو " كبیoرا" العام بoالنمو االقتصoادي كسیاسoة موضoوعیة عoددا
 بoین فیھoا) ١٩٨٦(Syrquin  دراسoةوالطرق والوسائل الممكنة والتي من المحتمل إن تؤثر فیھ ومنھoا 

كانت منخفضoة وذلoك  ١٩٨٠-١٩٦٠إن التغیرات في الھیكل االقتصادي ألمریكا الالتینیة خالل العقدین 
بسبب السیاسات الداخلیة الموجھة واالعتماد الشدید على الدین الخارجي اذ أعطت أسعار فائدة منخفضoة 

 ) ١٩٩٣(فحoة الوفoي دراسoة أعoدھا الط. ءةفoوغیoر ك في منتصف السبعینات أي إنھoا اتبعoت اسoتراتیجیة
لقیاس اثر التغیرات الھیكلیة فoي القطoاع الزراعoي وعالقتoھ الھیكلیoة مoع القطاعoات االقتصoادیة األخoرى 

فoي األردن حیoث اسoتھدفت الدراسoة تحلیoل التغیoرات فoي مسoاھمة القطoاع الزراعoي فooي  ١٩٩٠-١٩٦٨
ooبة العمالooالي ونسooي اإلجمooاتج المحلooین النooة بooل العالقooى تحلیooافة إلooة باإلضooة الكلیooى العمالooة إلooة الزراعی

انoھ نتیجoة للنمoو االقتصoادي  الoى القطاع الزراعي والقطاعoات األخoرى فoي االقتصoاد األردنoي وتوصoل
بالناتج المحلي اإلجمالي على مستوى الفoرد والنمoو السoكاني تناقصoت مسoاھمة القطoاع الزراعoي " مقاسا

اإلجمالي كما تناقصت العمالة الزراعیة كنسبة من العمالoة الكلیoة وبشoكل مطلoق وذلoك  في الناتج المحلي
توصooل إلooى أن القطooاع  ) ١٩٩٤(دراسooة أعooدھا الooوادي  ي، وفooنباسooتخدامھ لنمooوذج تشooنري سooیر كooوی

الزراعي یعاني من اختالل ھیكلي انعكس في تباین أھمیتھ في تكوین النoاتج الزراعoي بoین شoقي القطoاع 
دات مooن السooلع الزراعیooة خooالل فتooرة الدراسooة االسooتیراوارتفooاع قیمooة )  النبooاتي والحیooواني(اعooي الزر

مما یدل على عدم كفاءة القطاع الزراعي وعجزه عن تلبیة الطلoب المحلoي مoن السoلع )  ١٩٩٠-١٩٧٠(
راق لقیooاس مؤشooرات النمooو والتغیooر الھیكلooي فooي العoo ) ١٩٩٨(الزراعیooة، وفooي دراسooة أعooدھا ألنعیمooي 

اذ احتسooبت مسooاھمة العناصooر األرض والعمooل ورأس  ١٩٩٨-١٩٨١و ١٩٨٠-١٩٦٥خooالل الفتooرتین 
باعتبارھooا متغیooرات تقلیدیooة والتكنلوجیooا المیكانیكیooة والتكنلوجیooا الكیمیائیooة  المooال والمتغیooرات المناخیooة

شoارت إلoى ان والبحث والتطویر كمتغیرات غیoر تقلیدیoة ومنھoا احتسoب نسoبة مسoاھمة ھoذه العناصoر وأ
رأس المال قد استأثر بأكبر نسبة مساھمة وان أھم أسباب النمو ھoي المتغیoرات غیoر التقلیدیoة فoي الفتoرة 

oة، وفoوزبكي  ياألولى والمتغیرات التقلیدیة في الفترة الثانیoدھا الیoة أعoل ) ١٩٩٨(دراسoأثیر كoت تoتناول
ي أحooداث التغیooرات الھیكلیooة فooي قطooاع السooعریة االسooتثماریة فoo ةالتجاریooوةمooن السیاسooات التكنولوجی

oي، كمoر الھیكلoي التغیoا فoرات وأثرھoذه المتغیoة ھoة أھمیoث  االزراعة وقد أثبتت ھذه الدراسoرى الباحoأج
فoي  ة، التجاریoةتنoاول فیoھ تoأثیر كoل مoن السیاسoات السoعریة، االسoتثماری"بحثoا) ١٩٩٩(نفسھ الیوزبكي 

لتحلیل المساھمة الرئیسیة للسیاسة االستثماریة في التغیرات قطاع الزراعة في تركیا وقد أظھرت نتائج ا
دراسoة عoن دور تكoوین رأس  ) ٢٠٠٢(في حoین اعoد باسoوید  .الھیكلیة تلیھا السیاسة السعریة فالتجاریة

السالسoل " المال الثابت في تغیرات ھیكل اإلنتاج إلى القطاعoات السoلعیة والخدمیoة والتوزیعیoة مسoتخدما
نت الدراسة إن متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمoالي قoد ارتoبط بعالقoة ایجابیoة الزمنیة وقد بی

فoي تكoوین النoاتج المحلoي اإلجمoالي وھoو )  الزراعة والصناعة(مع األھمیة النسبیة لناتج القطاع االولي 
األول عنoد زیoادة  مع االفتراضات الھیكلیة التي تقوم على أساس ارتفاع األھمیة النسبیة للقطاع مما ینسج

 القoولمن ھنا یمكن  .متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي السیما في المراحل األولى للتنمیة
إلى أن ھناك وسائل یلجأ إلیھا االقتصادیون لقیاس درجة تقدم أو تخلoف القطoاع الزراعoي وھoذه الوسoائل 

مستخدمة أو إنتاجیة المoزارع واألرض وال یمكoن قد تكون تقلیدیة مثل عدد الجرارات أو كمیة األسمدة ال
وتقoاس درجoة االخoتالل  یoدةعد حد للحكم على القطاع الزراعي وإنما استخدام مقoاییسااستخدام مقیاس و

كثافoة اسoتخدام (في القطاع الزراعي أما عن طریق مؤشرات التغیر الھیكلي في القطoاع الزراعoي وھoي 
الرقعoة /العمل الزراعي، نسبة رأس المoال الثابoت الزراعoي/ زراعي األسمدة، نسبة رأس المال الثابت ال

بطریقoة سoیمون  وعoدد السoكان، أ/النoاتج الزراعoي ةالعمالة الكلیoة، قیمo/العمالة الزراعیة ةالزراعیة، نسب
حیث استخدم ھذه الطریقoة لقیoاس درجoة االخoتالل الھیكلoي واعتمoدت )  ١٩٧٢،  Kuznets(كوزنتس 

oاب الفooى حسooذه علoذا ھooث أن ھooة حیoة الكلیooن العمالooتھ مoي وحصooاع الزراعooاھمة القطoبة مسooین نسooرق ب
عن اإلشارة الن بعض القطاعات حصoتھا مoن النoاتج اكبoر مoن  رالفرق یمثل درجة االختالل بغض النظ
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 ) .یمثoل تحلoیال قصoیر األجoل ھoوو(حصتھا من العمالة مثل القطاع النفطي وھoذا یمثoل درجoة االخoتالل 
 ) ١٩٧٩(Cheneryعلoى نمoوذج تشoنري " لتغیرات الھیكلیة فoي القطoاع الزراعoي اعتمoاداوقد تقاس ا

الoذي یفسoر التغیoرات الھیكلیoة ألي اقتصoاد بمعoدل الoدخل الفoردي الحقیقoي وعoدد السoكان وصoافي تooدفق 
لoى وبoذلك یمكoن االسoتناد إ.إن ھذه الطریقة تقدم تحلیال طویل األجل)  الصادرات -االستیرادات(الموارد 

ھذه الدراسات لتكون بدایoة لبحثنoا ھoذا والخoروج باسoتنتاجات وتوصoیات تضoمن معالجoة الخلoل فoي ھoذه 
  .التغیرات

  
  ھقائوطر مواد البحث

علooى افتراضooات النظریooة " یعتمooد البحooث علooى األسooلوب الكمooي فooي الوصooول إلooى نتائجooھ معتمooدا     
اعتمد البحث على البیانات المتاحة فoي وزارة االقتصادیة ونتاجات ومؤشرات البحوث قي ھذا المجال، و

الكتooاب (الحسooابات القومیooة ومنظمةاالغذیooة والزراعooة الدولیooة -التخطooیط والجھooاز المركooزي لإلحصooاء
  ) .السنوي

  :وقد أمكن صیاغة النموذج لمحددات التغیرات الھیكلیة في القطاع الزراعي بالشكل األتي

                                                                                              xi +ui        å
7

1

Y=Bi        

  -:، أما المتغیرات المستقلة فھي) متغیر تابع( لزراعيتمثل الناتج المحلي ا Yاذ 
x1   ملیون دینار(القیمة المضافة (  
 x2 ملیون دینار(االستثمار الزراعي (  
 x3عامل/دینار(العمل الزراعي /نسبة رأس المال الثابت (  
 x4 ملیون دینار(رأس المال الثابت الزراعي (  
 x5  دونم(الرقعة الزراعیة (  
 x6 دونم/كغم(كثافة استخدام األسمدة (  
x7 ةoة الزراعیoرى/نسبة العمالoدھا جoة بعoة الكلیoوذج  العمالoدیر النمoبتقoدد بموجoدار المتعoة االنحoطریق 

)Multie Regresion ( تخدامoبأس )غرىoات الصoة المربعoة طریقoاالعتیادی OLS (oیر  ي، تلoك تفسoذل
وبما یمكن من االستفادة منھا فoي تفسoیر " وقیاسیا" وإحصائیا" لقیم المعلمات المقدرة واختبارھا اقتصادیا

  .سلوك تلك المتغیرات وأثرھا على التغیر الھیكلي في القطاع الزراعي
توجب حساب نسبة النمو السoنوي المركoب  Factor Shearى نسبة مساھمة العناصروبھدف الوصول ال

       -:للمتغیرات المستقلة وبموجب المعادلة التالیة
Yt=AerT 

  :حیث ان
Y:تمثل المتغیر المراد قیاس نسبة نموه السنوي المركب  
r:نسبة النمو السنوي المركب  

T: ٢٠٠٠-١٩٧٥(الزمن للمدة (  
مرونoة المتغیoرات المسoتقلة مoن " سoبة النمoو السoنوي المركoب المتحصoل علیھoا وایضoاوباالعتماد على ن

  الدالة
الرئیسیة یمكن احتساب نسبة مساھمة كل متغیر من المتغیرات المستقلة في نمو الناتج المحلoي الزراعoي 

  . Factor Shearوبما یسمى ب
  

  النتائج والمناقشة
تم اعتمoاد الصoیغة اللوغارتمیoة المزدوجoة كأفضoل صoیغة مoن  من خالل tلیات االختبار المعروفة       

  -:بین الصیغ األخرى لقدرتھا على تفسیر سلوك المتغیر التابع وھي كاألتي
Logy = 

2.51+0.198Logx1+0.0741Logx2+0.212Logx3+0.0348Logx4+0.465Logx5+0.08 
       T      (4.07) (2.90)           (2.22)               (2.60)            (0.90)              (3.71) 
    Logx6 -0.555Logx7 
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      (1.47)  (-2.58)   
   F=63.78    D.W=2.36      R2=96.1% 

 صoحة مoع قیمتھoا الجدولیoة ثبoت مقارنoة المحسoوبة ) t( قیمoة تبoین ان"وبعد اختبارھoا احصoائیا
 x3العمل الزراعي / نسبة رأس المال الثابت ، x2ياالستثمار الزراع،x1القیمة المضافة(معنویة كل من 

عنoooد مسoooتوى ) x7العمالoooة الكلیoooة/،نسoooبة العمالoooة الزراعیoooةx5الرقعoooة الزراعیoooة/رأس المoooال ة، نسoooب
عنoد نفoس )  X6، كثافة اسoتخدام األسoمدة  X4رأس المال الثابت الزراعي(ولم تثبت معنویة  ٠.٠٥معنویة

  .مستوى المعنویة
تفسoر )  y(الزراعoي  المحلoي النoاتجفoي مoن التغیoرات الحاصoلة %  ٩٦إن تبین R2 ومن قیمة 

تفسoر بواسoطة عوامoل  نھoام%  ٤ة في المعادلة وانالمعتمدبواسطة القیم التي تمثلھا المتغیرات المستقلة 
تأكoد معنویoة الدالoة فoي إثبoات صoحة العالقoة بoین  Fاختبoار مoنو.uiیفسرھا المتغیر العشوائي  قدأخرى 
كما تم التأكد من خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي حیoث بلغoت .التابع والمتغیرات المستقلة المتغیر

إشoارة فقoد دلoت  مoا اختبoارات النظریoة .duاقل من و dl وھي اكبر من)  ٢.٣٦(المحسوبة  D.Wقیمة
ضoافة تoؤدي الoى فoي القیمoة الم% ١ان زیادة قدرھا  ثحی ،ایجابيان لھا تأثیر x1متغیر القیمة المضافة 

وھoي متفقoة مoع ادعoاءات النظریoة القائلoة بoأن %  ٠.١٩زیادة في الناتج المحلي الزراعي بنسبة مقدارھا
زیادة القیمة المضافة یؤدي الى زیادة في الناتج المحلي الزراعoي بشoقیھ النبoاتي والحیoواني وھoذه النسoبة 

قطoاع الزراعoي مoن سoد الطلoب المحلoي علoى تعتبر طفیفة إلحداث التغیرات المستھدفة حیث لم یoتمكن ال
ومoن إشoارة . المواد األولیة والمواد الغذائیة مما یضطر الدولة االستیراد من الخارج لمواجھة ھذا العجز

مoن ھoذا المتغیoر % 1ثoم فoأن زیoادة قoدرھا ن، ومoإن لھ تoأثیر ایجoابيیتبین  x2متغیر االستثمار الزراعي
ة متدنیة وغیoر بوھي نس % ٠.٠٧٤الزراعي بنسبة تصل حوالي إلى  تؤدي إلى زیادة في الناتج المحلي
المسooتھدفة حیooث ارتبطooت مسooتویات االسooتثمار بooالظروف االقتصooادیة  كافیooة الحooداث التغیooرات الھیكلیooة

شoھدت أعلoى )  ١٩٨٢ -١٩٨٠(والسیاسیة التoي مoر بھoا القطoر خoالل فتoرة الدراسoة حیoث إن السoنوات 
ھي مدة انتعا蔼 صoادرات الoنفط مoن حیoث الكمیoة واألسoعار ولكoن انخفoاض مستویات لحجم االستثمار و

-١٩٨٦(تلك الصادرات من جھة وانخفاض مستویات أسعار النفط العالمیة وبشكل خoاص فoي السoنوات 
أدى إلى تراجع كبیر في حجم المبالغ المخصصة لالستثمار الزراعي سواء بشoكل عoام اوعلoى )  ١٩٨٩

عن مواصلة سیاسة الدولة في السنوات األخیرة من عقoد الثمانینoات فoي " الفض.مستوى القطاع الزراعي
التخلooي عooن عooدد مooن المشooاریع وعooدم تنفیooذھا وبیooع مشooاریع أخooرى إلooى القطooاع الخooاص ممooا نooتج عنooھ 
انخفاض في حجم االستثمار بشكل عام والیخفى اثر الحرب العراقیة اإلیرانیة وحاجة البلد tنoذاك إلدامoة 

لدفاع الوطني وكذلك اثر الحصار االقتصادي المفروض علoى القطoر فoي عقoد التسoعینات ومoا متطلبات ا
متطلبات العی蔼 األساسoیة كسoبب كفیoل فoي خفoض حجoم االسoتثمار  وإدامةتطلب من حاجة إلى الصمود 

، ومoن ثoم فoأن كانoت ایجابیoة فقoد x3العمoل الزراعoي/إشارة متغیر نسبة رأس المال الثابoت اما. الزراعي
ع مo % ٠.٢١٢فoي النoاتج المحلoي الزراعoي بمقoدار في ھذه النسبة تoؤدي إلoى زیoادة %  ١ زیادة قدرھا

االسoتخدام  التكنلoوجي لوحoدة العمoل الزراعoي  حیث یعكoس ھoذا المؤشoر ثبات باقي المتغیرات األخرى 
راعooي وھooذا وارتفooاع قیمooة ھooذا المؤشooر تعنooي التوسooع فooي اسooتخدام رأس المooال الثابooت اتجooاه العمooل الز

مooایعبر عنooھ بالمعooدل الحooدي لإلحooالل بooین عنصooري العمooل ورأس المooال لإلبقooاء علooى اإلنتooاج ضooمن 
معoدالت إحoالل لمنحنoى النoاتج المتسooاوي أو زیoادة كoال العoاملین بمoا یضooمن االنتقoال إلoى منحنoى النooاتج 

  .األعلى الى المتساوي
نoت ایجابیoة وقیمoة معلمتھoا غیoر معنویoة كا X4كما إن إشارة متغیر رأس المال الثابت الزراعoي

%  ٠.٠٣٤منھ تؤدي إلى زیادة في الناتج المحلoي الزراعoي بمقoدار % ١زیادة مقدارھا الى  وھي تشیر
وھذا یتفق مع منطوق النظریة االقتصادیة والشoك إن ارتفoاع قیمoة ھoذا المؤشoر تعكoس تزایoد االسoتخدام 

م اآلالت والمكoائن الزراعیoة بعoد زیoادة اإلیoرادات النفطیoة التكنلوجي في الزراعة أي التوسع في اسoتخدا
وزیادة االستثمارات في عقد السبعینات وبدایة الثمانینات وانخفاض استخدامھا في عقoد التسoعینات بسoبب 

كانoت ایجابیoة حیoث إن x5 ذلoك الحoال فoي إشoارة متغیoر الرقعoة الزراعیoة. الظروف غیر المستقرة للبلoد
فooي النooاتج المحلooي الزراعي،لقooد ارتفعooت %  ٠.٤٦٥تooؤدي إلooى زیooادة مقooدارھا % ١زیooادة مقooدارھا 

األھمیة الخاصة لألرض وبالذات في عقدي الثمانینات والتسعینات بسبب السیاسoة الزراعیoة المتبعoة مoن 
فقoد  x6كثافoة اسoتخدام األسoمدة امoا اشoارة متغیoر. قبل الدولة لتحقیoق األھoداف المرجoوة فoي ھoذا المجoال
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في ھoذه ا لنسoبة تoؤدي % ١بأشارة موجبة وقیمة معلمتھا غیر معنویة، ومن ثم فأن زیادة مقدارھا  كانت
" كبیoرا" السoتخدام األسoمدة الكیماویoة دورا ن، إ%٠.٠٨٧٥إلى زیادة في الناتج المحلي الزراعي بنسبة 

لكیماویoة یكoون نتیجoة في زیادة إنتاجیة المحاصیل الزراعیة المختلفة وان التوسoع فoي اسoتخدام األسoمدة ا
فیمoا تبoین إن . استجابة المنتجین لفعالیة ھذه األسمدة في تحسین خصوبة التربة وزیoادة اإلنتoاج الزراعoي

% ١قد كانت سلبیة ومعنویoة ومoن ثoم فoأن زیoادة مقoدارھا ٧xالعمالة الكلیة/ إشارة نسبة العمالة الزراعیة
oاتج المحلoي النoاض فoى انخفoدارفي ھذه النسبة تؤدي إلoي بمقoاض %  ٠.٥٥-ي الزراعoي انخفoذا یعنoوھ

oرالعمل في القطاع الزراعي بالنسبة للعمل في القطاعات األخرى وقد یتفق الحال والواقع حیث مع التغی 
الھیكلي لمجمل قطاعات االقتصاد والتغیoر فoي اسoتخدام المoوارد والنتoائج االیجابیoة للتغیoرات التكنلوجیoة 

المجتمooع مooن سooلع  ھالعooاملین فooي القطooاع الooزراع علooى إنتooاج مooا یحتاجoo ممooا یسooمح بقooدرة عooدد اقooل مooن
واالستثمار مما یتسبب في تناقص عدد العاملین في القطoاع  ةوخدمات مقارنة مع مراحل بدائیة في التنمی

الزراعooي مooع تزایooد حجooم النooاتج المحلooي الزراعooي ومooن ثooم قooدرة ھooذا القطooاع علooى إمooداد القطاعooات 
رى بقوى عاملة یمكن إن تساھم في تحقیق تنمیة وھي مرحلة متقدمة من مراحل التنمیoة االقتصادیة األخ

مooن قooیم معلمooات النمooوذج السooابق یمكooن احتسooاب نسooبة مسooاھمة كooل متغیooر مooن المتغیooرات . االقتصoادیة
عoن " المستقلة في سلوك الظاھرة ویتطلب ذلoك معرفoة نسoبة النمoو السoنوي المركoب لكoل متغیoر، فضoال

في النموذج اللوغارتمي المزدوج تمثل قیمة معلمة المتغیر في " لكل متغیر مستقل، وعادة  ةالمرونقیمة 
مرونة المتغیoر وبضoرب المرونoة للمتغیoر بمعoدل النمoو السoنوي المركoب نحصoل علoى  ) ^B(المعادلة 

ب احoد وتعoد ھoذه النسy ( Factor Share Approach o(في نمو المتغیر التoابع   xiمساھمة المتغیر
oة حیoداف الدراسoي  ثأھم أھoاتج المحلoو النoي نمoر فoن العناصoر مoل عنصoة كoى أھمیoرف علoن التعoیمك

  ).١الجدول (الزراعي خالل مدة الدراسة 
  
  ٢٠٠٠-١٩٧٥نسبة مساھمة المتغیرات الھیكلیة للزراعة العراقیة للمدة ) : ١(جدول ال

  المتغیرات المستقلة
قیمة معلمة 

  ^Bالمتغیر
)١(  

ي نسبة النمو السنو
  المركب للمتغیر

)٢(  

نسبة مساھمة 
  المتغیر في النمو

)٢×١(  
 ٠.٢٩٨ ١.٤٨ ٠.١٩٨ X1 القیمة المضافة

  ٠.٢٥٩  ٣.٥٠  ٠.٠٧٤ X2 االستثمار الزراعي
  ٠.٣١٣  ١٠٤٨  ٠.٢١٢ X3العمل الزراعي/ نسبة رأس المال الثابت

  ٠.٢٠١٨  ٥.٨  ٠.٠٣٤٨ X4 رأس المال الثابت الزراعي
  ٠.٣٧٢  ٠.٨  ٠.٤٦٥ X5 الرقعة الزراعیة

  ٠.٢٥٣٧  ٢.٩  ٠.٠٨٥٧  X6  كثافة استخدام األسمدة
  ٠.٦٩٣٧-  ١.٢٥  ٠.٥٥٥- X7 العمالة الكلیة/نسبة العمالة الزراعیة

  %٩٩.٨٨    ٠.٠٥١٤  مجموع المرونات
  :المصدر

  من دالة معادلة االنحدار)  ١(العمود 
  ات المستقلةمن معادالت النمو السنوي المركب للمتغیر)  ٢(العمود 
وھي تمثoل نسoبة مسoاھمة المتغیoر المسoتقل فoي نمoو المتغیoر  ٢×١احتسبت من قبل الباحث بضرب قیمة )  ٣(العمود 

  ) . الناتج المحلي الزراعي(المعتمد 
  
احتلooت المسooاھمة االكبooر فooي نمooو النooاتج المحلooي )  االرض(الرقعooة الزراعیooة  x5ومنooھ یتضooح ان      

وذلoك بسoبب االضoافات الواضoحة فoي االراضoي االروائیoة % ٣٧.٢نسبة حoواليالزراعي وبلغت ھذه ال
) العمoل الزراعoي/رأس المال الثابت الزراعoي( x3تالھا متغیر. من جراء المشاریع االروائیة المستحدثة

من نسب النمو في الناتج المحلoي وھoو انعكoاس للتوسoع فoي المكننoة %  ٣١.٣الذي استحوذ على حوالي 
قامة السدود والخزانات خالل فترة السبعینات وھي ولیدة زیادة االیoرادات النفطیoة حتoى عoام الزراعیة وا

في نمو الناتج المحلي الزراعي وھoذه النسoبة %  ٢٩.٣حیث ساھم  x1ثم متغیر القیمة المضافة.  ١٩٨٢
ة والمoواد المتواضعة دلیل عجز الزراعة العراقیة عن سد حاجة السكان من المنتجات الزراعیoة االساسoی

فoي % ٢٥.٩فقoد سoاھم بنسoبة)  االسoتثمار الزراعoي( x2امoا متغیoر . االولیة الزراعیة للصناعة المحلیoة
نمو الناتج المحلي الزراعي وتبین ھذه القیمة مدى اھتمام الدولة بقطاع الزراعة بأعتباره احoد القطاعoات 
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تنمیoة االقتصoادیة والمسoاھمة فoي تoوفیر المھمة التي تشكل االقتصاد العراقي ودوره المؤثر فoي عملیoة ال
متطلبات االقتصاد المحلoي، وبسoبب عوائoق تنفیoذ خطoط التنمیoة فoي عقoد التسoعینات اثنoاء فتoرة الحصoار 
االقتصادي مما اضطر الدولة الى التخلي عن مشاریع تنمویة كبیoرة كoان مoن المتوقoع لھoا ان تسoاھم فoي 

فقد بلغoت )  كثافة استخدام االسمدة( x6 اما مساھمة متغیر. احداث طفرة في نمو الناتج المحلي الزراعي
مoع النوعیoة " التوسoع الoذي حoدث فoي اسoتخدامھ انسoجاما" في نمو الناتج الزراعي مؤكدا%  ٢٥.٣بنحو

فoي حoین سoاھم . التي تبنتھا مراكز االرشاد الزراعي في حثھا على استخدامھ في الفترة موضوع البحoث
في نمو الناتج المحلي الزراعي، الذي تمثل فoي % ٢٠.١بنسبة )  ابت الزراعيرأس المال الث( x4متغیر

.  مجoاالت بنoاء السoدود والخزانoات االروائیoة والمكننooة الزراعیoة خاصoة فoي عقoد السoبعینات والثمانینooات
وھي %  ٦٩.٣٧-والذي ساھم بنسبة  ) العمالة الكلیة/العمالة الزراعیة( x7نسبة مساھمة متغیر" واخیرا

العاملooة، ونتیجooة  سooاھمة سooلبیة مؤكooدة قooدرة القطooاع الزراعooي علooى امooداد القطاعooات االخooرى باالیooديم
حتمیة لالسالیب الحدیثة المتبعة في عملیتي االنتاج والتسویق المدعمة باستثمارات كبیرة في ھoذا القطoاع 

المحلoي الزراعoي خoالل نتج عنھا اختصار عدد العاملین في القطاع الزراعoي والالزمoین لتحقیoق النoاتج 
إلى إن القدرة االستیعابیة للقطاع الزراعي ھoي احoد تشیر نتائج الدراسة . الحقبة الزمنیة موضوع الدرس

العوائooق األساسooیة للتنمیooة الزراعیooة، إذ لooم یooتمكن القطooاع الزراعooي مooن تقبooل النمooو السooریع ممooا خلooق 
القطoاع الزراعoي، إذ إن النمoو السoنوي للنoاتج  صعوبة إنجاز عملیة التحول الھیكلoي بأتجoاه تعoدیل ھیكoل

مooع طبیعooة وحجooم  بأي إن معooدالت النمooو فooي القطooاع الزراعooي ال تتناسoo% ١٩.٤المحلooي الزراعooي 
وإمكانیات ھذا القطاع وھذا یعني إن وفoرة المoوارد الطبیعیoة والبشoریة مازالoت تواجoھ تoدني فoي طریقoة 

فoي تغطیoة " مكانیoات البoد إن یكoون للقطoاع الزراعoي فیoھ دوراإن العoراق بھoذه اإل ذوكفاءة استغاللھا، إ
لoذلك توصoي الدراسoة بإعطoاء نسoبة اكبoر مoن التخصیصoات المالیoة . احتیاجاتھ مoن المنتجoات الزراعیoة

علoى رفoع كفoاءة األجھoزة  لللقطاع الزراعي وخاصة الفروع التي تخص اإلنتاج بصورة مباشرة، والعم
عي وكذلك االھتمام بالعنصر البشري الذي یعد أھم وسoیلة مoن وسoائل اإلنتoاج، التنفیذیة في القطاع الزرا

فما جدوى من إقامة الوحoدات اإلنتاجیoة وامoتالك المكoائن واآلالت إذا لoم یتoوفر العنصoر البشoري القoادر 
وضooرورة تشooجیع االسooتثمار الخooاص فooي القطooاع الزراعooي "فعooاال" منتجooا" علooى اسooتغاللھا اسooتغالال

ضooرورة االعتمooاد علooى السیاسooات الزراعیooة واالقتصooادیة الكفیلooة بتطooویر القطooاع الزراعooي " وأخیooرا
  .علي غیره من القطاعات" لھا ولیس عبأ"ومؤازرا" وربطھ بباقي القطاعات مكمال
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ABSTRACT 

 This paper tries to analyze structural changes of agricultural sector in 
Iraq for the period 1975-2000A.D in order to understand the changes taken 
place in agricultural domestic product. The relation ship between the 
agricultural domestic product being a followed Variance and all (the added 
Value, agricultural investment, the ratio of Fixed agricultural Capital, 
agricultural Fixed Capital, agricultural area, the density of using Fertilizer, the 
ratio of agricultural Labour Force, total Labour Force) as independent changes. 
It was clear from  the analysis the effect of each (added Value, agricultural 
investment, the ratio of Fixed agricultural Capital, agricultural Labour, 
agricultural area, ratio of agricultural Labour Force, total Labour Force) . The 
ratio of elements of Factor Share Approach had been calculated and these 
shares had remanded that the agricultural area had got a huge growth of 37.2% 
and the added Value about 29.3% and ratio in participation with investment 
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about 25.9%.then there is the density of Fertilizers usage about 25.3% and the 
agricultural Fixed Capital about 20.1% and finally the ratio of agricultural 
Labour force/total labour force about 69.3-%. 
 Throughout this, it clear that the whole capacity of agricultural sector 
was one of the main obstacles in the face of agricultural development, that the  
Agricultural sector was unable to accept the rapid growth and this creat a 
difficulty in a chieving the process of Structural change in order to organize the 
Structure of agricultural sector and this will lead to creat Structural imbalances 
in this sector. 

  
  المصادر

تكوین رأس المال الثابت في تغیرات ھیكل اإلنتاج  ردو). "٢٠٠٢(عبد هللا محمد  ماسوید، سالب
  .، رسالة ماجستیر، جامعة الموصل"٢٠٠٠-١٩٨٠لالقتصاد   الیمني خالل المدة 

، المكتبة ٢صالح الدباغ ج ة، ترجم"والعمالة والنمو االقتصادي لالدخ. ")١٩٦٨(، واألس نبترسو
  .٣٨٣، صالعصریة، بیروت

الھیكلیة في القطاع الزراعي وعالقتھ الھیكلیة مع القطاعات  تالتغیرا. ")١٩٩٣(الطالفحة، حسین 
  .، االردن٧٩) :٥( ٨، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ١٩٩٠-١٩٦٨االقتصادیة األخرى 

، مجلة ) "١٩٩٠-١٩٦٠(والتغیر الھیكلي في االقتصاد العراقي  والنم). "١٩٩٤(توفیق  مالنجفي، سال
  .، االردن١٩٥)  : ٥( ٩مؤتھ للبحوث والدراسات، 

-١٩٦٥والتغیر الھیكلي في الزراعة العراقیة خالل الفترتین  والنم). "١٩٩٨(یونس  مالنعیمي، سال
  .     ،العراق٢٢) :٢( ٣٠، مجلة زراعة الرافدین، "دراسات مقارنة ١٩٩٨-١٩٨١و ١٩٨٠

الھیكلیة في القطاع الزراعي وأثرھا على  تالتغیرا). "١٩٩٤(الحسن عبد الرضا  دعب دالوادي، محم
  .ماجستیر، جامعة الموصل ة، رسال"١٩٩٤-١٩٥٠التنمیة الزراعیة في العراق للفترة 

سیاسات اقتصادیة مختارة في تحقیق التغیرات الھیكلیة في  راث). "١٩٩٨(محمد صالح  مالیوزبكي، سال
  .الموصل ة، أطروحة دكتوراه، جامع"١٩٩٣-١٩٧٠قطاع الزراعة في العراق للفترة من 

بعض السیاسات االقتصادیة الزراعیة في تحقیق التغیرات  راث). "١٩٩٩(محمد صالح  مالیوزبكي، سال
): ٤( ٣١زراعة الرافدین،  ة، مجل١٩٩٥-١٩٨٠الھیكلیة في قطاع الزراعة في تركیا للفترة 
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