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 الغابات مع القطاعات االقتصادیة في كل من ویلز وكندا باستخدام أسلوب كدراسة تشاب
  )فالیونیتی(المنتج /المستخدم

  شھلة عبد الرزاق بشیر                        زكي متي سلیم عقراوي               
  العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات/ قسم الغابات

  

  الخالصة
    싰싰ات تش싰싰ىیر الدراس싰싰ـداول  إل싰싰داد ج싰싰ة إع싰싰تخدمإمكانی싰싰تج / المس싰싰ة المن싰싰دول المتقدم싰싰ادات ال싰싰ي اقتص싰싰ف

لما تمتاز بھ المتقدمة م싰ن ت싰وفر للبیان싰ات المطلوب싰ة وم싰ن ھ싰ذا المنطل싰ق ت싰م اختی싰ار اقتص싰اد ،ولیست النامیة 
تص싰싰ادیة المن싰싰تج ف싰싰ي مج싰싰ال ت싰싰داخالت قط싰싰اع الغاب싰싰ات والنش싰싰اطات االق/ ویل싰싰ز الش싰싰تقاق ج싰싰داول المس싰싰تخدم

التصنیعیة التي تعتمد األخشاب كمادة أولیة من جھة والقطاعات االقتصادیة ذات العالقة من جھة أخرى 
وأظھرت النتائج بأن ھنالك تداخالت للغابات مع قطاعات النشر والطباع싰ة وال싰نفط والمنتج싰ات الكیمیائی싰ة 

ی싰싰ة وان إجم싰싰الي مش싰싰تریات القط싰싰اع واألث싰싰اث والكھرب싰싰اء والمك싰싰ائن والمبیع싰싰ات والفن싰싰ادق الس싰싰یاحیة والرفاھ
ملیون باون م싰ن دول اخ싰رى كم싰ا تش싰یر النت싰ائج ال싰ى حج싰م  ٣.٦ملیون باون من المملكة المتحدة و  ١٣.٤

ھ싰ذا فض싰الً ع싰ن ت싰داخالت . االستھالك اإلجمالي والض싰رائب وأج싰ور المس싰تخدمین وإجم싰الي ف싰ائض العم싰ل
ع싰싰دت ج싰싰داول لح싰싰التین م싰싰ن الت싰싰داخالت ف싰싰ي كم싰싰ا أ.قط싰싰اع إنت싰싰اج ال싰싰ورق م싰싰ع القطاع싰싰ات االقتص싰싰ادیة األخ싰싰رى

االقتصاد الكندي األولى لألجور المدفوعة للعمالة في قطاع الغاب싰ات واألخش싰اب وأوض싰حت النت싰ائج حج싰م 
العمالة في القطاعات الغاباتیة وظھرت خالل النتائج بأن أجور العمل في قطاع الغابات للذكور واإلن싰اث 

ملی싰ون دوالر وكان싰ت موزع싰ة  ٧.٥اضیة  الزراعی싰ة الغاباتی싰ة ملیون دوالر وفي النشاطات االفتر ٢٩٣٤
عل싰싰싰ى الفئ싰싰싰ات العمری싰싰싰ة لقط싰싰싰اعي الغاب싰싰싰ات والنش싰싰싰اطات االفتراض싰싰싰یة للزراع싰싰싰ة والغاب싰싰싰ات والثانی싰싰싰ة ج싰싰싰داول 
االستھالك النھائي م싰ن المنتج싰ات الخش싰بیة المختلف싰ة الت싰ي أوض싰حت نس싰بة مس싰اھمة النش싰اطات االقتص싰ادیة 

والت싰ي أظھ싰رت إجم싰الي .اد والتصدیر في اس싰تھالك المنتج싰ات الخش싰بیة المختلف싰ةالمتمثلة باإلنتاج واالستیر
استھالك األخشاب الصناعیة واأللواح المنشورة واأللواح الخشبیة والعجینة الورقیة وال싰ورق والك싰ارتون 

ملی싰싰싰ون دوالر عل싰싰싰ى الت싰싰싰والي وق싰싰싰د أع싰싰싰دت أیض싰싰싰اً مص싰싰싰فوفة ) ٥┗.٢٦،  ٧١.٧،  ٥.٩،  ٢١.٧،  ١٩٩.٩(
  . تخدم المنتجمعامالت المس

  
  المقدمة

عرف معظم االقتصادیین المھتمین بشؤون الغابات التالف بین المدخالت والمخرج싰ات م싰ن خ싰الل         
  .عملیات التحلیل كطریقة للدراسات اإلقلیمیة التي تتأثر بالتغیرات في اإلنتاج الصناعي

س싰اس اش싰تقاق الع싰رض ض싰د اش싰تقاق الطل싰ب لتوض싰ح إن احد التغیرات في التقنی싰ة التحلیلی싰ة یق싰وم عل싰ى أ              
المن싰싰تج الت싰싰ي ھ싰싰ي عب싰싰ارة ع싰싰ن ج싰싰داول / العالق싰싰ات ب싰싰ین ألم싰싰دخالت والمخرج싰싰ات، باعتم싰싰اد ج싰싰داول المس싰싰تخدم

والتي تجري بین المنتج싰ین لمنتج싰اتھم لغ싰رض االس싰تخدام ) بیع وشراء(تتضمن القیود الحسابیة للمبادالت 
الطلب النھائي وبتعبیر أخ싰ر فھ싰و نم싰وذج خط싰ي مك싰ون م싰ن ع싰دد  الوسیط وما یذھب من ھذا اإلنتاج لتلبیة

م싰싰ن المع싰싰ادالت مس싰싰اویة لع싰싰دد القطاع싰싰ات واألنش싰싰طة أو لف싰싰روع اقتص싰싰اد مع싰싰ین تتح싰싰دد معلماتھ싰싰ا م싰싰ن واق싰싰ع 
القطاعی싰싰싰싰ة والتكنولوجی싰싰싰싰ة الس싰싰싰싰ائدة ف싰싰싰싰ي اإلنت싰싰싰싰اج ویك싰싰싰싰ون مس싰싰싰싰توى اإلنت싰싰싰싰اج متغی싰싰싰싰ر داخل싰싰싰싰ي  تالترابط싰싰싰싰ا

)Endogenous (تغیر خارجي والطلب على كل نشاط م )Exogenous.(  داول싰وبصورة عامة فإن ج
التطبیقی싰ة ف싰ي االقتص싰اد  تع싰د إح싰دى الص싰یغ) W.Leontief(المستخدم المنتج ال싰ذي أوج싰دھا  االقتص싰ادي 

اإلنت싰اج، وبتعبی싰ر أخ싰ر الریاضي الذي یقوم على أساس كون السلع ف싰ي اقتص싰اد م싰ا تن싰تج بواس싰طة عوام싰ل 
ت إنتاجیة تنشأ عالقات متبادلة بینھما یمكن التعرف علیھ싰ا باس싰تخدام فإن ھنالك وحدات استھالكیة ووحدا

وق싰싰د ت싰싰م تطبی싰싰ق نم싰싰وذج المس싰싰تخدم المن싰싰تج معتم싰싰داً عل싰싰ى فك싰싰رة العالق싰싰ات  )١٩٦٦ Tsukul(ھ싰싰ذا األس싰싰لوب 
المتبادلة بین القطاعات االقتصادیة وعلى قوانین المصفوفات لحل ھ싰ذا النم싰وذج اذ توض싰ح ھ싰ذه العالق싰ات 

خ싰الل  یة في جداول والتي تعد وصف لحركة السلع والخ싰دمات ب싰ین القطاع싰ات االقتص싰ادیةبشكل قیم عدد
اذ ی싰싰تم توض싰싰یح العالق싰싰ات االقتص싰싰ادیة الفنی싰싰ة ب싰싰ین قطاع싰싰ات ) ١٩٥١ Leontief(م싰싰دة زمنی싰싰ة س싰싰نة م싰싰ثالً 

الت싰싰ي توض싰싰ح ) output coefficients(االقتص싰싰اد ال싰싰وطني ع싰싰ن طری싰싰ق م싰싰ا یع싰싰رف بمع싰싰امالت اإلنت싰싰اج 
 والمنتج اإلجمالي لكل قطاع مما یساعد ف싰ي التنب싰ؤ باآلث싰ار الت싰ي. المستخدمات في كل قطاع العالقات بین

تح싰싰دثھا تنمی싰싰ة قط싰싰اع مع싰싰ین عل싰싰ى بقی싰싰ة القطاع싰싰ات االقتص싰싰ادیة لتك싰싰ون المحص싰싰لة النھائی싰싰ة اس싰싰تبعاد ح싰싰دوث 
  في المواد األولیة المجھزة إلنتاج كمیة معینة من السلعـة خالل مـدة زمنیة اختالل
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  ٧┗┗٦/٢/┗٢وقبولھ   ٧┗┗٢/  ١٦/٥تسلم البحث   تاریخ
معینة والتي تعالج العالقات بین األنشطة والقطاعات االقتصادیة المكونة القتصاد بلد ما ویمكن ذلك م싰ن 

تمثل القطاعات االقتصادیة وفق عالقة بین السلع المنتجة وم싰ا یس싰اھم ب싰ھ خالل المعادالت الریاضیة التي 
ط اقتصادي أو قط싰اع اقتص싰ادي أخ싰ر ویمك싰ن تمثی싰ل ھ싰ذه العالق싰ات بالمتطابق싰ات إنتاج قطاع معین في نشا

معرفة حجم اإلنتاج المطلوب من كل قطاع من اجل تلبیة مس싰توى آخ싰ر م싰ن   تحول الى معادالت لغرض
                                                                                                   -:مستویات الطلب النھائي في مدة زمنیة أخرى عبر الفترة التي أعدت عنھا الجداول وكما یاتي 
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  في إنتاج وحدة واحدة من إنتاجھ i من إنتاج القطاع  jمعدل استخدام القطاع =aijعلیھ فإن        
         =Xj  مجھولة تستخدم بداللةFi  

  -:وبصیغة المصفوفات تأخذ المعادالت الشكل التالي 
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 X= مستویات اإلنتاج لكل قطاع/متجھ عمودي  
 ِ◌A =مصفوفة المعامالت المكونة من العناصرaij 
F =متجھ عمودي عناصره الطلب النھائي على منتجات كل قطاع  

  ):معكوسة لیونیتیف(عكوسة المصفوفة وتحویرھا یمكن التوصل إلى مایسمى وبأخذ م
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المنتج والتي تعد مھمة جدا في التخطیط االقتص싰ادي ك싰ون / وتستخدم ھذه المعكوسة كنموذج للمستخدم   
مس싰توى إنت싰اج أي عناصرھا تمثل مضاعفات الطلب النھائي لكل قطاع، إذ یمكن معرفة معدل التغیر في 

  .قطاع نتیجة التغیر الحاصل في الطلب النھائي بمقدار وحدة واحدة 
المنتج في رسم األھداف اإلنتاجی싰ة لك싰ل نش싰اط م싰ن أنش싰طة االقتص싰اد ف싰إذا ت싰م /تستخدم نماذج المستخدم     

 تحدی싰싰د مس싰싰تویات الطل싰싰ب النھ싰싰ائي یمك싰싰ن معرف싰싰ة مس싰싰توى اإلنت싰싰اج المطل싰싰وب م싰싰ن ك싰싰ل قط싰싰اع لمالق싰싰اة الطل싰싰ب
تحدی싰د  حج싰م التوس싰ع المطل싰وب ف싰ي القطاع싰ات  يالنھائي والطلب المستحدث منھ،كما وتستخدم الجداول ف

اإلنتاجیة القائمة عن طریق تحدید مستوى اإلنتاج المطلوب ومقارنتھ بالطاقة اإلنتاجیة الت싰ي یمك싰ن بع싰دھا 
قتص싰싰اد ال싰싰وطني أو وبالت싰싰الي حج싰싰م االس싰싰تثمارات المطلوب싰싰ة ف싰싰ي عم싰싰وم اال بمعرف싰싰ة حج싰싰م التوس싰싰ع المطل싰싰و

یستخدم النموذج في تق싰دیر حج싰م الق싰وى العامل싰ة ع싰ن طری싰ق إع싰داد ج싰داول الق싰وى العامل싰ة لك싰ي ی싰تم تحدی싰د 
مع싰싰دل ماتحتاج싰싰ھ وح싰싰دة اإلنت싰싰اج الواح싰싰دة م싰싰ن الق싰싰وى العامل싰싰ة یس싰싰تنبط م싰싰ن خ싰싰الل ذل싰싰ك حج싰싰م الق싰싰وى العامل싰싰ة 

ل싰ى رأس الم싰ال ف싰ي العملی싰ة اإلنتاجی싰ة المطلوبة لتحقیق مستوى إنتاجي معین وھذه الحالة یمكن تطبیقھا ع
فضال ع싰ن ذل싰ك یس싰تخدم النم싰وذج ف싰ي سیاس싰ات توزی싰ع ال싰دخل ورس싰م . كما في حالة العمل والقوى العاملة

إن تحقی싰ق األھ싰داف الموض싰وعة م싰ن .األھداف اإلنتاجیة للتج싰ارة الخارجی싰ة والتخط싰یط اإلقلیم싰ي وغیرھ싰ا 
نم싰اذج ( -:االتی싰ةالمن싰تج /ل أن싰واع نم싰اذج المس싰تخدم المن싰تج ی싰أتي م싰ن خ싰ال/اجل اس싰تخدام ج싰داول المس싰تخدم

  ).نماذج قومیة وإقلیمیةونماذج ساكنة وحركیة و مغلقة ومفتوحة
المنتج في جوانبھ النظریة والتطبیقیة ظھر منذ مدة زمنیة بعی싰دة /إن التطرق إلى منھج المستخدم

ف싰ي الق싰رن الس싰ابع عش싰ر وم싰ا  ةدیوھي مستمرة إل싰ى یومن싰ا ھ싰ذا إذ تنس싰ب متعلقات싰ھ إل싰ى النظری싰ات االقتص싰ا
تط싰싰ور ھ싰싰ذا األس싰싰لوب یع싰싰ود  نتبعھم싰싰ا الت싰싰ي مھ싰싰دت الس싰싰تخداماتھ العملی싰싰ة إال إن ھنال싰싰ك دراس싰싰ات تش싰싰یر إ

إال إن النم싰싰وذج ینس싰싰ب إل싰싰ى واس싰싰لي )الت싰싰وازن الع싰싰ام(ف싰싰ي نظریت싰싰ھ ١٨٧٧لالقتص싰싰ادي وال싰싰رأس لی싰싰ون ع싰싰ام 
معتم싰싰دا عل싰싰ى فك싰싰رة العالق싰싰ات ) ١٩٢٩-١٩١٩(لیونیتی싰싰ف ال싰싰ذي طبق싰싰ھ عل싰싰ى االقتص싰싰اد األمریك싰싰ي للفت싰싰رة

المتبادلة بین القطاعات االقتصادیة وقوانین المصفوفات وال싰ذي ح싰دد م싰ن خ싰الل الج싰داول أوالت싰ي وض싰عھا 
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الت싰ي توض싰ح العالق싰ة ب싰ین المس싰تخدمات م싰ن ك싰ل    (output coefficient)اإلنت싰اج م싰ا یس싰مى بمع싰امالت
싰ي التنب싰ات قطاع واإلنتاج النھائي للقطاعات والذي یساعد ف싰ة القطاع싰ع بقی싰دثھا م싰ي یح싰ة الت싰دى التنمی싰ؤ بم

  .االقتصادیة 
وتش싰싰싰یر الدراس싰싰싰ات والنش싰싰싰رات بأن싰싰싰ھ توج싰싰싰د العدی싰싰싰د م싰싰싰ن الدراس싰싰싰ات ف싰싰싰ي مج싰싰싰ال اس싰싰싰تخدام نم싰싰싰وذج 

المنتج في معالجات مختلفة تتعلق بالتطبیقات في مجاالت تحدید األس싰عار واألجور،النقل،تحدی싰د /المستخدم
،كم싰싰ا وق싰싰د  ةخارجی싰싰ة، التخط싰싰یط التعب싰싰وي والخ싰싰دمات المدنی싰싰ة والحكومی싰싰حج싰싰م العمال싰싰ة  تخط싰싰یط التج싰싰ارة ال

المخرج싰싰ات م싰싰ع قط싰싰اعي الزراع싰싰ة والص싰싰ناعة وقط싰싰اع الغاب싰싰ات بالتحدی싰싰د فق싰싰د /اس싰싰تخدم نم싰싰وذج الم싰싰دخالت
المخرج싰ات منھ싰ا ف싰ي مج싰ال الزراع싰ة فحس싰ب /وضعت دراسات عدة في مجال استخدام جداول المدخالت

األمریكی싰ة /حول مساھمة الزراعة في اقتص싰اد والی싰ة وسكإنس싰ون) ١٩٩٥( Dellerالدراسة التي أجراھا 
بقطاعاتھ싰싰ا المختلف싰싰ة والترابط싰싰ات المتع싰싰ددة ف싰싰ي ھ싰싰ذا القط싰싰اع وقط싰싰اع تص싰싰نیع منتجات싰싰ھ باس싰싰تخدام نم싰싰وذج 

المخرج싰ات ،وتب싰ین م싰ن خ싰الل الدراس싰ة ألت싰أثیرات الكبی싰رة للترابط싰ات الص싰ناعیة المتداخل싰ة م싰ع /ألمدخالت
الدراسة بان اإلنتاج الزراعي والعملیات التطبیقی싰ة ذات ت싰أثیرات معنوی싰ة عل싰ى  تجدالزراعة ،كما وقدا و

اقتصاد الوالیة وتمتاز بأھمیة عالیة بعالقاتھا الصناعیة ،ومن جھة أخرى في دراسة على الوالی싰ة نفس싰ھا 
لمعرفة مس싰اھمة الص싰ناعة ف싰ي اقتص싰اد والی싰ة وسكانس싰ون وباس싰تخدام  )١٩٩٥( Deller و Janke أجراه

ملی싰ون دوالر كمس싰اھمة مباش싰رة ١٦٢المنتج تبین بإن الصناعة بص싰ورة عام싰ة تس싰اھم ب/موذج المستخدمن
ملیون دوالر بمساھمات غیر مباشرة ،كم싰ا وإنھ싰ا تس싰اھم بش싰كل آخ싰ر ف싰ي ایج싰اد ١٢٨في اقتصاد الوالیة و

فق싰د تض싰منت ) ١٩٩٩( Freothling Horvthأم싰ا.فرصة عمل في الس싰نة بص싰ورة عام싰ة┗٤٧٢مایقارب 
لإلنفاق싰ات الس싰یاحیة ف싰ي االقتص싰اد المحل싰ي م싰ن خ싰الل  (Multiplier)استھا حساب تأثیرات المض싰اعفدر

اس싰싰تخدم لنمذج싰싰ة ألت싰싰أثیرات االقتص싰싰ادیة ) (PIMSцالمخرج싰싰ات والمس싰싰مى /النم싰싰وذج اإلقلیم싰싰ي للم싰싰دخالت
وتوص싰싰لت الدراس싰싰ة إل싰싰ى إن ت싰싰اثیر DC)  (Washingtonالس싰싰یاحیة بوج싰싰ود الغاب싰싰ات عل싰싰ى اقتص싰싰اد والی싰싰ة

مضاعف یمكن إن تدل على حاالت التداخل بین ألتأثیرات االقتصادیة للسیاحة والغابات أكثر م싰ن ت싰اثیر ال
.                                                                                                     مضاعف الطلب النھائي،وكذلك ھو الحال في تأثیرات قطاع العمل 

معرف싰ة ألت싰أثیرات اإلجمالی싰ة للس싰یاحة )١┗┗٢( Westو  Gamageدراسة مشابھة أجراھ싰ا وفي 
المخرج싰ات غی싰ر الخط싰ي إلظھ싰ار ألت싰أثیرات /في استرالیا باستخدام نم싰وذج الم싰دخالت  افي والیة فیكتوری

م تط싰ویر االقتصادیة للسیاحة التي لھا ارتباط وثیق بقطاع الغابات ،وطبقا الستخدام ھذا النموذج فإنھ قد ت
وال싰싰ذي یس싰싰مح للتب싰싰ادل ب싰싰ین العوام싰싰ل األولی싰싰ة ) (Householdمعلم싰싰ات نم싰싰وذج ال싰싰دخل الح싰싰دي للمنظم싰싰ون 

المخرجات یتوضح دخل المنظمون الذي استبدل بمرونات الدخل للطل싰ب /لإلنتاج ،ومن جداول ألمدخالت
ذج اوجد توض싰یحا لحل ھذه المعادلة ،إن استخدام ھذا النمو) (Gauss,scidelومن ثم استخدمت طریقة .

لمدى التداخالت بین إجمالي إنتاج الوالیة مع العمل ،كما وإن السیاح على المستوى ال싰وطني ق싰د اظھ싰روا 
اقتصادیا من خالل إنفاقاتھم في االتج싰اه الس싰یاحي ال싰ذي أعط싰ى محص싰لة نھائی싰ة ألكب싰ر كمی싰ة ممكن싰ة  تأثیراً 

  ن العمالة من خالل السیاح المحلیی عمن إنتاج الوالیة وقطا
 أم싰싰ا الدراس싰싰ات الس싰싰ابقة ذات العالق싰싰ة المباش싰싰رة بالغاب싰싰ات وإنتاجھ싰싰ا ف싰싰یمكن ع싰싰رض م싰싰ا ق싰싰ام بــــ싰싰ـھ

Vincent  )ادة / حول استخدام نماذج ألمدخالت)١٩٨٦싰ة للزی싰أثیرات اإلقلیمی싰ة ألت싰ي معالج싰المخرجات ف
 ف싰싰ي ع싰싰رض الخش싰싰ب ف싰싰ي مقاطع싰싰ة اتاس싰싰كا ، وذل싰싰ك م싰싰ن خ싰싰الل اس싰싰تخدام نم싰싰وذج الطل싰싰ب وق싰싰د توص싰싰لت ھ싰싰ذه
الدراس싰싰ات إل싰싰ى إن ھنال싰싰ك زی싰싰ادة ف싰싰ي الطل싰싰ب الن싰싰اتج ع싰싰ن الت싰싰داخل القط싰싰اعي وخاص싰싰ًة ف싰싰ي أخش싰싰اب الرق싰싰ائق 
الخش싰싰بیة والمنتج싰싰ات الورقی싰싰ة، ف싰싰ي ح싰싰ین إن싰싰ھ وباس싰싰تخدام نم싰싰وذج الع싰싰رض أظھ싰싰رت النت싰싰ائج إن المبیع싰싰ات 

أو اإلنف싰اق  المتزایدة یمكن زیادتھا ودفعھا إلى األمام من خالل عرض اكبر كمیة م싰ن األم싰وال الحكومی싰ة
ف싰ي ح싰ین أج싰싰رى . الحك싰ومي وإن ك싰ال النم싰وذجین ت싰م اش싰تقاقھما بواس싰طة المتغی싰رات الخارجی싰ـة للنم싰و فیھ싰ا

Leather man )ف ) ١٩٩٥싰싰싰ي ری싰싰싰ل ف싰싰ـول العم싰싰싰ة ح싰싰دراس(KickaPoo)  ال싰싰싰ات واألعم싰싰싰ول الغاب싰싰ح
ح싰د ھ싰ذه الج싰داول الغاباتیة، وقد تبین بأنھ قد تم إعداد أربع싰ة ج싰داول لدراس싰ة الوض싰ع االقتص싰ادي للری싰ف ا

تض싰싰منت إع싰싰داد ق싰싰وائم ش싰싰ملت الموج싰싰ود والف싰싰رص المتاح싰싰ة والمقترح싰싰ة ف싰싰ي قط싰싰اع الغاب싰싰ات ف싰싰ي المنطق싰싰ة ، 
المخرجات الذي أوضح بأن اإلنتاج ألغاباتي والعملیات الغاباتی싰ة تتمث싰ل بس싰وق / استخدم نموذج ألمدخالت

싰싰اتي ی싰싰اج ألغاب싰싰وذج إن اإلنت싰싰الل النم싰싰ن خ싰싰رف م싰싰ك ع싰싰ى ذل싰싰افة إل싰싰اص باإلض싰싰ذا خ싰싰تخدمي ھ싰싰ى مس싰싰ھ إل싰싰تم بیع
اإلنتاج لجراء العملیات التحویلیة علیھ والذین ھم من خارج المنطقة في حین یمكن إن یتم ذل싰ك محلی싰اً إذا 

) ١٩٩٦(وآخ싰رون   Kroenkeدراس싰ةف싰ي  دونج싰. استحدثت إعمال جدیدة أو توسعت األعمال الموج싰ودة
التص싰싰نیعیة والوجھ싰싰ة االقتص싰싰ادیة باس싰싰تخدام الت싰싰ي أجروھ싰싰ا ح싰싰ول إنت싰싰اج األخش싰싰اب والعملی싰싰ات التحویلی싰싰ة و
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المخرج싰싰싰ات، فق싰싰싰د جمع싰싰싰ت ثالث싰싰싰ة مج싰싰싰امیع م싰싰싰ن البیان싰싰싰ات تتعل싰싰싰ق باقتص싰싰싰اد مقاطع싰싰싰ة / نم싰싰싰وذج الم싰싰싰دخالت 
Florence) (ذ싰ي  هوھ싰싰اد المحل싰싰ي االقتص싰싰ة ف싰싰وارد الغاباتی싰싰ة للم싰رات المعنوی싰싰لة أألثی싰싰من سلس싰싰ات تتض싰싰البیان

وبیان싰싰ات ع싰싰ام ) Micro IMPLAN( ت المس싰싰مىالمخرج싰싰ا/ تللمقاطع싰싰ة، باستخ싰싰ـدام نم싰싰وذج ألم싰싰داخال
، أوجدت الدراسة ألت싰أثیرات المتذبذب싰ة عل싰ى االقتص싰اد الكل싰ي م싰ن خ싰الل التغی싰ر ف싰ي قط싰اع الغاب싰ات ١٩٩٢

الذي تم برمجتھ، كما إن قوائم البیانات عرضت كیف إن س싰تراتیجیة إح싰الل اس싰تیرادات منتج싰ات الغاب싰ات 
ف싰ي قیم싰ة ألم싰دخالت %) ١(ث싰رت عل싰ى االقتص싰اد، فم싰ع تغی싰ر وكذلك ستراتیجیة المش싰تریات المحلی싰ة فق싰د أ

عمل وأحدثت تغی싰ر  ١.٥ رالمستوردة فإن فوائد مباشرة وغیر مباشرة قد أحدثت زیادة في اإلعمال بمقدا
ال싰ف ٤١ال싰ف دوالر ف싰ي األج싰ور وأكث싰ر م싰ن ٢٣الف دوالر في المبیعات المحلیة وأكثر م싰ن  ١١١بمقدار 

دراس싰ة ح싰ول العوام싰ل الم싰ؤثرة عل싰ى ) ٦┗┗٢(Cristobelأخیرا فقد ق싰دم و. دوالر في جمیع أنواع الدخل
االقتص싰اد والت싰ي ت싰ؤدي إل싰ى خف싰ض الم싰وارد الغاباتی싰ـة كمقارن싰ة للت싰داخالت الوطنی싰ة ف싰ي مجموع싰ة االتح싰اد 

المخرجات لتقییم جوانب عرض الموارد الغاباتیة ف싰ي / وذلك باستخدام نموذج ألمدخالت) Eu( األوربي 
ي تعد الغابات فیھا قطاعاً ذو أھمیة عالی싰ة وتوص싰لت الدراس싰ة إل싰ى التباین싰ات االقتص싰ادیة ف싰ي تلك البالد الت

إن الھ싰دف م싰ن البح싰ث ی싰تلخص ف싰ي .تأثیر المتغیرات االقتصادیة عل싰ى الغاب싰ات ف싰ي دول االتح싰اد األورب싰ي
싰ي االقتص싰ة ف싰رى العامل싰ات االخ싰ة والقطاع싰ومي تحدید العالقات المتداخلة بین قطاع الغابات من جھ싰اد الق

  .   قطاع الغابات أھمیةذات العالقة من جھة اخرى لتحدید التداخالت التي تظھر 
  

 مواد البحث وطرائقھ
المنتج من احد األس싰الیب الریاض싰یة ف싰ي االقتص싰اد الت싰ي یمك싰ن م싰ن /یعد استخدام نموذج المستخدم

ختلف싰ة والت싰ي یمك싰ن التع싰رف علیھ싰ا خاللھ تحدید العالقات المتبادلة التي تنشأ بین القطاعات االقتصادیة الم
. من خالل تطبیق ھذا األسلوب عن طریق إع싰داد ج싰داول خاص싰ة لك싰ل حال싰ة خاص싰ة أو مش싰كلة معروض싰ة

وقد مھدت النظریة االقتصادیة الطریقة للبحث في ھذا المجال وذلك من خالل توض싰یح اس싰تخداماتھ عب싰ر 
مستخدم المن싰تج ف싰ي مقدم싰ة ھ싰ذا البح싰ث، أم싰ا التقادم الزمني وتم عرض الصیغة الریاضیة إلعداد جداول ال

التطبیق العملي إلعداد الجداول فیجب إن تحدد القطاعات التي سوف تتم علیھ싰ا الدراس싰ة ف싰ي بدای싰ة األم싰ر 
كخطوة أولى في سلسلة خطوات إعداد الجداول وتحویراتھا وتفسیرھا علمیاً واقتص싰ادیاً إن ھ싰ذه الج싰داول 

ن القطاع싰ات وعل싰ى إن یت싰وفر البیان싰ات الدقیق싰ة الالزم싰ة إلع싰داد العالق싰ات تقوم أساس العالقات المتبادلة ب싰ی
االقتصادیة والفنیة بین القطاعات وتجدر اإلشارة ھنا بأن ھنالك اعتقاد سائد یش싰یر إل싰ى تحلی싰ل  المس싰تخدم 
المن싰تج ال یص싰لح لل싰싰دول النامی싰ة كون싰ھ یتطل싰싰ب بیان싰ات تفص싰یلیة دقیق싰싰ة ق싰د ال تك싰ون متاح싰싰ة إض싰افة إل싰ى ع싰싰دم 

عن وجود مشكلة تجمیع القطاعات والت싰ي تك싰ون  وافر العالقات المتداخلة بین قطاعات اقتصادھا، فضالً ت
صعبة الحصول لتعدد القطاعات والفروع التي قد تكون خارج نط싰اق الس싰یطرة وعل싰ى ال싰رغم م싰ن إج싰راء 

ال싰ذي  )Chopper Allman( التحلی싰ـل م싰ن خ싰ـالل نظری싰ات منھ싰ا نظریـ싰ـة  تالتطورات على استخ싰ـداما
وك싰싰싰ذلك نظری싰싰싰ة    Samlson substitutionاوج싰싰싰د نموذج싰싰싰اً متط싰싰싰وراً لنم싰싰싰وذج لیونتتی싰싰싰ف، ونظری싰싰싰ـة 

)Hawkins-Simon.(  
  

  النتائج والمناقشة
أما في الجانب التطبیق싰ي لمعرف싰ة الت싰داخالت فیم싰ا ب싰ین قط싰اع :   تطبیق نموذج المستخدم المنتج في ویلز

ھة فقد تم االعتماد على الجدول اإلقلیم싰ي للمس싰تخدم المن싰تج الغابات والقطاعات االقتصادیة األخرى من ج
وق싰د . الذي یشار إلیھ كثیراً في تقدیرات ال싰دخل الق싰ومي ) المنتج/ وھو احد أنواع نماذج المستخدم( لویلز 

قطاعاً ف싰ي الثمانین싰ات م싰ن الق싰رن الماض싰ي وھ싰و یس싰تخدم للتنب싰ؤ باقتص싰اد ویل싰ز وق싰د ت싰م ) ٣١(كان یتضمن 
 ٧٤ال싰ذي یش싰مل ) ┗┗┗٢(دول اإلقلیمي بحیث تمكننا من الحصول على نسخة معدلة لعام تطویر ھذا الج

وبم싰ا إن الت싰داخالت الغاباتی싰ة ض싰من اقتص싰اد  وآخ싰رون Bryan من قبل ٤┗┗٢قطاعاً والذي اعد في عام 
ویل싰싰ز ق싰싰د أدرج싰싰ت ض싰싰من الج싰싰دول فب싰싰ذلك تمكن싰싰ا م싰싰ن إع싰싰ادة الج싰싰دول الخ싰싰اص بقط싰싰اع الغاب싰싰ات وتداخالت싰싰ھ 

  : مع القطاعات األخرى ذات العالقة وھو كما یلي لقطاع الغابات تفصیلیاً  االقتصادیة
) القطاع싰싰ات المجھ싰싰싰زة(ویتض싰싰ح م싰싰ن الج싰싰싰دول ت싰싰داخل الغاب싰싰ات للمبیع싰싰싰ات ع싰싰ن طری싰싰ق مجموع싰싰싰ة اإلنت싰싰اج 

وتظھ싰ر قطاع싰ات اإلنت싰اج م싰ع ) القطاع싰ات المس싰تلمة( والمشتریات للمجموعات الصناعیة بأسعار األساس
ل قطاع싰싰ات النش싰싰ر والطباع싰싰ة ومع싰싰امالت ال싰싰نفط والمنتج싰싰ات الكیمیاوی싰싰ة واألث싰싰اث قط싰싰اع الغاب싰싰ات م싰싰ن خ싰싰ال

ف싰ي ح싰ین إن مجم싰وع . والكھرباء والمركبات والمك싰ائن وإجم싰الي المبیع싰ات والفن싰ادق والس싰یاحة والرفاھی싰ة
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  مش싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰تریات المحلی싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰싰ة
  

  ٢┗┗٢ز لعام مصفوفة المستخدم المنتج للنشاطات الغاباتیة في االقتصاد القومي في ویل :)١(الجدول 

منتجات   الغابات  مبیعات مجامیع اإلنتاج  ت
  األخشاب

المشتریات بواسطة المجامیع الصناعیة 
  )ملیون باون(بأسعار األساس 

 ٢.٩ ┗.٢٢  ٥.٣  الغابات  ١
 ٧.┗ - ┗.┗  استخالص الفحم ٢
 ٥.┗ - ┗.┗  قطاع مناجم ٣
 ١.┗ ┗.┗ ┗.┗  تصنیع اللحوم ٤
 ٨.┗ ┗.┗ ┗.┗  سماكالفواكھ والخضراوات وصناعة األ ٥
 ١.┗ ١.┗ ┗.┗  منتجات غذائیة أخرى ٦
 ١.┗ - ┗.┗  المنسوجات ٧
 ٨.٥ ١١.٣ ┗.┗  تصنیع األخشاب ومنتجاتھا ٨
 ٥٥.١ ١.┗ ┗.┗  إنتاج الورق ومنتجاتھ ٩
 ٢.٢ ٢.┗ ٣.┗  الطباعة والنشر ┗١
 ١.٨ ٢.┗ ٤.┗  تصنیع الزیوت ١١
 ١.٧ ٢.┗ ١.┗  إنتاج الكیمیائیات ١٢
 ٢.٩ ٥.٦ ┗.┗  البالستكمنتجات  ١٣
 - ٦.┗ ┗.┗  إنتاج الزجاجیات والسیرامیك ١٤
 ٨.┗ ١.٥ ┗.┗  المنتجات المعدنیة ١٥
 ٢.┗ ٦.┗ ┗.┗  المعادن التركیبیة ١٦
 ٤.٧ ١.٩ ┗.┗  الھندسة المیكانیكیة ١٧
 ┗.٤ ٢.┗ ┗.┗  المكائن المكتبیة والحواسیب ١٨
 ┗.┗ ٢.┗ ┗.┗  األجھزة الھندسیة ١٩
 ١.┗ ٢.┗ ┗.┗  حن والنقلمحركات الش ┗٢
 ┗.┗ - ٣.┗  أجھزة نقل أخرى  ٢١
 ٢.┗ ١.┗ ١.┗  أثاث  ٢٢
 ١٢.٩ ٤.٦ ٧.┗  كھرباء  ٢٣
 ٣.٥ ٦.┗ ┗.┗  الغاز  ٢٤
 ٨.┗ ٢.┗ ┗.┗  الماء  ٢٥
 ٣.٨ ١.٢ ١.٢  البناء واإلنشاءات  ٢٦
 ٢.١ ١.٧ ٢.┗  مبیعات وصیانة النقل  ٢٧
 ١٥.١ ١٢.٢ ١.٨  المبیعات العامة  ٢٨
 ٦.┗ ٤.┗ ١.┗  لتجزئةمبیعات ا  ٢٩
 ١.١ ٧.┗ ٤.┗  الفنادق والمطاعم  ┗٣
 ٥.┗ - ١.┗  خطوط السكك الحدید  ٣١
 ١١.١ ٥.٥ ٤.┗  وسائل نقل أرضیة  ٣٢
 ١.┗ - ┗.┗  وسائل نقل بحریة وجویة  ٣٣
 ١.┗ ٢.┗ ┗.┗  مكاتب السفر وخدماتھا  ٣٤
 ٢.٦ ٦.┗ ┗.┗  خدمات البرید  ٣٥
 ٨.┗ ٧.┗ ١.┗  خدمات االتصاالت السلكیة  ٣٦
 ٥.٩ ٣.١ ┗.┗  التوسطات المالیة  ٣٧
 ٢.٨ ٢.٥ ┗.┗  التـامین  ٣٨
 ٢.┗ - ┗.┗  مكاتب عقارات  ٣٩
 ٢.٢ ┗.٢ ┗.┗  تطور العالقات  ┗٤
 ٣.٢ ٢.٧ ┗.┗  اإلیجارات المتحركة  ٤١
 ٤.┗ ١.┗ ┗.┗  الخدمات القانونیة  ٤٢
 ٩.┗ ٢.┗ ┗.┗  خدمات حسابیة  ٤٣
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 ٩.┗ ٣.┗ ┗.┗  خدمات الكمبیوتر  ٤٤
 ٣.┗ ١.┗ ┗.┗  البحث والتطویر  ٤٥
 ١.٨ ١.٥ ┗.┗  خدمات مھنیة  ٤٦
 ٩.┗ ٥.┗ ١.┗  عقود خدمیة  ٤٧
 ٢.٢ ٧.┗ ┗.┗  خدمات ھندسیة  ٤٨
 ٣.┗ ١.┗ ١.┗  إدارة عامة  ٤٩
 ٦.┗ ١.┗ ┗.┗  تربیة وتعلیم  ┗٥
 ٦.┗ ١.┗ ┗.┗  الصحة  ٥١
 ٨.┗ ١.┗ ٤.┗  السیاحة والرفاھیة  ٥٢
 ٢.٢ ٥.┗ ┗.┗  خدمات صحیة  ٥٣
 ١٦٦.١ ٨٨.٢ ١٣.٤  مشتریات المحلیة األساسیةال  ٥٤

 ١٥٣.٩ ٢.┗١١ ٣.٦  االستیرادات من المملكة المتحدة
 ٥.١┗٢ ١.┗٦ ١.٨  االستیرادات من كافة أنحاء العالم

 ٥٢٥.١ ٢٥٨.٥ ١٨.٨  األسعار األساسیة لالستھالك
 ١٨.٣ ٢.٢ ١.┗  الضرائب على المنتجات

 ٥.٩ ٤.٨ ٦.┗-  الضرائب المحجوبة غیر الفعلیة
 ١٤٥.٦ ┗.٩٦ ٢٦.٩  أجور العمالة

 ٨٨.٩ ٥٨.٥  ١٩.٧  إجمالي فائض العمل
 ┗.٧٨٤ ┗.┗٢٤ ┗.٥٦  أسعار المحتویات األساسیة

Sources :Bryan J., et al.,2004, "Welsh Input-Output Tables for 2002, Welsh Economy 
Research      Unit ,Cardiff    Business School,Welsh 

  

  

 ٣.٦ملیون دوالر وكذلك بینم싰ا ھنال싰ك اس싰تیرادات م싰ن المملك싰ة المتح싰دة بمق싰دار ١٣.٤الغابات كان  لقطاع
وھنال싰ك  ١٨.٨االس싰تھالك فق싰د ك싰ان بمق싰دار  ي، إما إجمال١.٨واستیرادات أخرى من العالم إجماال بمقدار 

مین وأج싰싰ور المس싰싰تخد) ٦.┗(وجوان싰싰ب تخفی싰싰ف ض싰싰رائب بمق싰싰دار ) ١.┗(ض싰싰رائب عل싰싰ى اإلنت싰싰اج بمق싰싰دار 
  ) .┗.٦٥(وإن إجمالي المخرجات بأسعار األساس كانت )  ١٩.٧(وإجمالي فائض األعمال ) ٢٦.٩(

في حین تمثل العالقات والتداخالت لمنتجات األخشاب مع بقیة القطاعات االقتصادیة من خ싰الل 
المتح싰دة واالس싰تیرادات م싰ن المملك싰ة  ٨٨.٢الجدول یتبین بأن مجموع  المشتریات المحلیة إلنتاج الخش싰ب 

، أم싰싰ا إجم싰싰الي االس싰싰تھالك تتمث싰싰ل ب싰싰싰ـ )١.┗٦(واس싰싰تیرادات أخ싰싰رى م싰싰ن الع싰싰الم إجم싰싰اال ًبمق싰싰دار ) ٢.┗١١(
  ) . ┗.┗٤٢(إما إجمالي المخرجات بأسعار األساس فقد بلغت )٢٥٨.٥(

تمثل싰싰ت الت싰싰داخالت ب싰싰ین قط싰싰اع إنت싰싰اج ال싰싰ورق وھ싰싰و اح싰싰د المنتج싰싰ات الخش싰싰بیة م싰싰ع بقی싰싰ة القطاع싰싰ات 
싰싰ادیة ذات العالق싰싰دول االقتص싰싰ي الج싰싰ي ف싰싰ام الت싰싰رت األرق싰싰وع ) ١( ة وأظھ싰싰كل مجم싰싰ا تش싰싰داخالت بینم싰싰ذه الت싰싰ھ

فیم싰ا كان싰ت االس싰تیرادات م싰ن المملك싰ة المتح싰دة بمق싰دار ) ١┗١٦٦(المشتریات المحلیة لقطاع إنتاج ال싰ورق 
، إم싰싰ا ٥٢٥.٣، فیم싰싰ا ك싰싰ان إجم싰싰الي االس싰싰تھالك ٥.٣┗٢واس싰싰تیرادات و م싰싰ن إنح싰싰اء الع싰싰الم بمق싰싰دار  ١٥٣.٩

وتش싰싰یر ھ싰싰ذه األرق싰싰ام العالی싰싰ة إل싰싰ى ارتف싰싰اع أس싰싰عار ال싰싰ورق مقارن싰싰ة  ┗.٧٨٤خرج싰싰ات فق싰싰د بلغ싰싰ت إجم싰싰الي الم
بالمنتجات الخشبیة األخرى التي تحت싰اج إل싰ى تك싰الیف تص싰نیعیة عالی싰ة مقارن싰ًة بتل싰ك المنتج싰ات كم싰ا وتش싰یر 

لخش싰بیة إن ھنالك استیرادات من المنتج싰ات ا والتي تم استعراضھا على)  ١(األرقام الظاھرة في الجدول 
من دول العالم المختلفة فضالً ع싰ن المملك싰ة المتح싰دة وھ싰ذا م싰ا یؤك싰د الحاج싰ة إل싰ى قط싰اع الغاب싰ات ومنتجات싰ھ 

  .والطلب العالي علیھا والتي ال یمكن تلبیتھا من اإلنتاج المحلي
ت싰싰م اختی싰싰ار كن싰싰دا إلج싰싰راء التطبی싰싰ق العمل싰싰ي عل싰싰ى جوانبھ싰싰ا  :تطبیقــات المســتخدم المنــتج فــي حالــة كنــدا

دیة فیم싰싰ا یتعل싰싰ق باس싰싰تخدام المس싰싰تخدم المن싰싰تج نتیج싰싰ة كونھ싰싰ا إح싰싰دى اكب싰싰ر ال싰싰دول الغاباتی싰싰ة فض싰싰الً ع싰싰ن االقتص싰싰ا
كونھ싰ا دول싰싰ة متقدم싰싰ة ومس싰싰تھلكة لمنتج싰싰ات الغاب싰싰ات بكمی싰싰ات كبی싰رة كم싰싰ا إنھ싰싰ا م싰싰ن ال싰싰دول الت싰싰ي تص싰싰نع ال싰싰دول 

راء التطبیق علیھ싰ا األنواع المختلفة من األلواح والورق والكارتون والمشتقات الخشبیة األخرى لذا تم إج
  :باتجاھین

ول اذكرن싰싰ا س싰싰ابقاً ب싰싰أن إع싰싰داد ج싰싰د .المنــتج فــي تحدیــد حùــم العمالــة/ تطبیقــات نمــوذج المســتخدم  -١
المنتج تعتمد بالدرجة األساس على توفر البیانات الالزم لألع싰داد وھ싰ذا یتطل싰ب دق싰ة وجھ싰د كبی싰ر /المستخدم

ول تمثل العالقات االقتصادیة بین القطاع싰ات من خالل البحث عبر شبكة اإلنترنیت تم الحصول على جدا
عم싰싰ل عل싰싰ى المس싰싰توى  وأج싰싰وراالقتص싰싰ادیة المختلف싰싰ة ف싰싰ي االقتص싰싰اد الكن싰싰دي وم싰싰ا یت싰싰داخل معھ싰싰ا م싰싰ن عم싰싰ال 
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وباألعم싰ار ) ال싰ذكور واإلن싰اث(اإلجمالي وعلى مس싰توى ال싰دفع للس싰اعة الواح싰دة م싰ن العم싰ل ولك싰ال الجنس싰ین 
ت فیم싰싰ا یخ싰싰ص قط싰싰اع الغاب싰싰ات والعم싰싰ل ف싰싰ي المج싰싰االت ذات المختلف싰싰ة وق싰싰د ت싰싰م حص싰싰ر المتعلق싰싰ات والت싰싰داخال

  ).٢( العالقة بھذا القطاع وكما ھو موضح في الجدول 
  
المنتج للتشابك القطاعي للعمل في األنشطة الغاباتیة م싰ع المس싰توى التعلیم싰ي /جدول المستخدم :)٢(جدولال

  )ات العمل بالساعةألجور العمل بالملیون دوالر وعدد ساع( ┗┗┗٢للعاملین في كندا للعام 

  العاملین
 النشاطات األجور المدفوعة للعاملین في

  )دوالر ملیون( الغاباتیة 
  ساعات العمل في النشاطات الغاباتیة

  )ساعة( 
  النشاطات االفتراضیة  الغابات والنشر  النشاطات االفتراضیة  الغابات والنشر

 ١٣.٧ ١٩.٩ ١١٨ ١٦٩  اإلناث
 ١٣.٤ ١٩.٩ ٢٢ ٤٤  ٣٤ -٢٥عمر 

 ٥.٩ ٢٥.٣ ┗ ١  عمر المدارس
 ٩.٣ ١٧.١ ١ ٢  بعض المدارس العلیا

 ٩.┗١ ┗.١٨ ٣ ┗١  خریجي المدارس العلیا
 ١٣.١ ١٨.٤ ٩ ٢١  المرحلة الثانویة المتقدمة

 ١٦.٣ ٢٩.٦ ٦ ٩  درجة البكالوریوس
 ١٦.١ ١٤.٦ ٣ ┗  اعلي من البكالوریوس

 ١٦.٣ ٢١.٦ ٤٤ ┗٧  ٤٤-٣٥عمر 
 ┗.٧ ١.┗٢ ┗ ١  عمر المدارس

 ١٤.٤ ١٧.٢ ٤ ٩  بعض المدارس العلیا
  ١٣.٩ ┗.┗٢ ١٢ ١٧  خریجي المدارس العلیا

  ١٧.٥ ٢٢.٣ ٢١ ٣٥  المرحلة الثانویة المتقدمة
 ٩.┗٢ ٣٧.٣ ٤ ٧  درجة البكالوریوس

 ٦.┗٢ ١١.٩ ٣ ١  اعلي من البكالوریوس
 ١٧.٩ ٢٤.٥ ٧٨٥ ٢.٧٣٩  الرجال
 ٤.┗٢ ٢٤.٥ ٢١٨ ٩٢٦  ٤٤-٣٥عمر 

 ١٦.٤ ٢٥.٧ ٧ ٧٥  عمر المدارس
 ١٨.٧ ٢١.٥ ٢٥ ٢٥٣  بعض المدارس العلیا

 ١٨.٩ ┗.٢٤ ٣٥ ٢١٣  خریجي المدارس العلیا
 ٩.┗٢ ٢٧.٩ ٨┗١ ٣٣٦  المرحلة الثانویة المتقدمة

 ┗.٢٣ ٢٦.٣ ٢٥ ٤٧  درجة البكالوریوس
 ٢٢.٨ ٣٥.١ ١٩ ٢  اعلي من البكالوریوس

 ١٩.٥ ┗.┗١ ١٥٢ ٨┗٧  ٥٤-٤٥عمر 
 ١٦.٢ ٢١.٢ ٩ ٦┗١  عمر المدارس

 ١٦.٣ ٢٩.٩ ١٥ ١٧٤  بعض المدارس العلیا
 ١٦.٨ ٢٦.٩ ١٧ ١٣٢  خریجي المدارس العلیا

 ١٩.٤ ٢٧.٨ ٦٨ ٢٤٩  المرحلة الثانویة المتقدمة
 ٢٤.١ ٤٤.٨ ٢٢ ٤٤  درجة البكالوریوس

 ٢٣.٤ ١٧.١ ٢٢ ٢  اعلي من البكالوریوس
 ┗.١٧ ٢٤.١ ٥┗٧ ٢.٩٣٤  المجموع

Sources: Siddiqi, Y.and M. Salem, 2004,'' Asocial Accounting Matrix for Canda",            
Candian  System of National Accounts Statistics Canada.   

  
 ┗┗┗٢من خالل الجدول نجد بأن مجموع أجور العم싰ل ف싰ي قط싰اع الغاب싰ات وتقطی싰ع الج싰ذوع ع싰ام 

ملی싰ون  ٧.٥ض싰یة للزراع싰ة والغاب싰ات بل싰غ ملیون دوالر، بینما للنش싰اطات االفترا ٢.٩٣٤للذكور واإلناث 
س싰싰نة ف싰싰ي مج싰싰ال الغاب싰싰ات وبواق싰싰ع ) ٤٤-٣٥(دوالر وك싰싰ان اكب싰싰ر األج싰싰ور مدفوع싰싰ة لإلن싰싰اث عن싰싰د أعم싰싰ار 

) ٣٤-٢٥(ملیون دوالر أما ف싰ي حال싰ة ال싰ذكور فق싰د بل싰غ اكب싰ر إجم싰الي أج싰ور مدفوع싰ة لألعم싰ار ) ٤٤،┗٧(
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أم싰ا . ملیون دوالر ف싰ي القط싰اعین الم싰ذكورین) ٩٢٦،٢١٨( أیضا ولكن بواقع اكبر بكثیر مما دفع لإلناث
فیم싰싰ا یخ싰싰ص دف싰싰ع اج싰싰ور العم싰싰ل للس싰싰اعة الواح싰싰دة ف싰싰ي القط싰싰اعین فق싰싰د تب싰싰ین ب싰싰ان إجم싰싰الي األج싰싰ور المدفوع싰싰ة 

دوالر للنش싰اطات االفتراض싰یة  ١٧دوالر للس싰اعة و  ٢٤.١للساعة ف싰ي قط싰اع الغاب싰ات وتقطی싰ع األخش싰اب 
س싰نة أكث싰ر ف싰ي حال싰ة القط싰اعین ) ٤٤-٣٥(ث عند أعم싰ار في الزراعة والغابات وكانت أجرة الساعة لإلنا
دوالر للس싰اعة وھ싰ي أكث싰ر م싰ن األج싰ور ) ١٦.٣، ٢١.٦(مما ھو عند األعمار األقل وكانت على الت싰والي 

دوالر للسـ싰ـاعة ف싰ي ح싰ین ك싰ان الدفـ싰ـع ) ١٣.٤-١٩.٩(سنة والتي كانت على التوالي ) ٣٤-٢٥(لألعمار 
-٢٦.٣(سنـــة والتي كانت ف싰ي القط싰اعین عـ싰ـلى التـ싰ـوالي ) ٥٤-٤٥(للذكور اكبر وخــاصًة عند أعمار 

  .دوالر للســاعة) ١٩.٥
وعند إجراء مقارنة بین مایدفع في الساعة الواحدة في قطاع الغابات فإنھ یفوق مایدفع للعام싰ل ف싰ي 
قطاع싰싰ات عدی싰싰دة م싰싰ن مكون싰싰ات االقتص싰싰اد ال싰싰وطني ف싰싰ي كن싰싰دا  منھ싰싰ا ك싰싰ل الص싰싰ناعات، المحاص싰싰یل، الص싰싰ید 

سماك، نجارة المبیعات، أنواع التجارة، النقل ، الصحة وخدمات األغذی싰ة، إن ھ싰ذا ن싰اتج م싰ن ص싰عوبة واأل
العمل في قطاع الغابات وما یتطلبھ العمل من جھد في ھذا المج싰ال األم싰ر ال싰ذي یتطل싰ب دف싰ع اج싰ور اكب싰ر 

ث وھ싰ذا أیض싰ا للعامل ك싰ي یعم싰ل ف싰ي قط싰اع الغاب싰ات وإن األج싰ور المدفوع싰ة لل싰ذكور اكب싰ر مم싰ا ی싰دفع لإلن싰ا
) ٢( یعتم싰싰د عل싰싰ى مق싰싰دار الجھ싰싰د المب싰싰ذول ف싰싰ي العم싰싰ل ف싰싰ي الغاب싰싰ات وھ싰싰ذا ماتش싰싰یر إلی싰싰ھ البیان싰싰ات ف싰싰ي الج싰싰دول 

. ملی싰ون دوالر لإلن싰اث) ١١٨-١٩٦(ملی싰ون دوالر ف싰ي القط싰اعین مقارن싰ة م싰ع ) ٥٨٧-٢.٧٣٩(ومقدارھا 
  . بما دفع لإلناث وكذلك الحال بالنسبة لألجور المدفوعة في الساعة الواحدة للذكور مقارنةً 

لق싰د ت싰م جم싰ع   -:المنـتج فـي كنـدا فـي مùـال اسـتھالك منتùـات األخشـاب/ تطبیـق نمـوذج المسـتخدم  -٢
البیانات الخاصة بالتجارة الخارجیة من استیراد وتصدیر ومن ث싰م إنت싰ا ج األن싰واع المختلف싰ة م싰ن المنتج싰ات 

  ) .٤( دول الخشبیة لتحدید االستھالك النھائي في كل منتج ووضعت لتمثل ج
  

  ٢┗┗٢النشاطات االقتصادیة ألنواع المنتجات الخشبیة في كندا لعام ) ٣(الجدول 

Source: F.A.O. , 2004, FAO STAT statistical data base, Rom. 
  

ة الخارجیة لھ عالق싰ة مباش싰رة بالكمی싰ات المنتج싰ة م싰ن س싰لعة م싰ا وك싰ذلك بالطل싰ب إن تخطیط التجار
النھائي على السلعة على الرغم من ظھور مشكلة في كلت싰ا ج싰انبي التص싰دیر واالس싰تیراد، عل싰ى اعتب싰ار إن 
التصدیر ال یخضع في معظم األحیان إلى س싰یطرة الدول싰ة كم싰ا وإن싰ھ یمث싰ل م싰ورداً مھم싰اً لتحوی싰ل االقتص싰اد 

ي وھو بالمحصلة مصدراً مھماً من مصادر الدخل القومي، إن الزیادة في اإلنتاج المحل싰ي یمك싰ن إن القوم
. في الطلب المحلي ولكن أحیانا أخرى سوف یزید من كمی싰ة الف싰ائض المت싰اح للتص싰دیر یكون لمقابلة النمو

نت싰اج المحل싰ي م싰ن أما االستیراد ف싰یمكن م싰ن خالل싰ھ مواجھ싰ة تنفی싰ذ الخط싰ة القومی싰ة ف싰ي حال싰ة ع싰دم مق싰درة اإل
تنفی싰싰ذھا عل싰싰ى ال싰싰رغم م싰싰ن ع싰싰دم إمكانی싰싰ة الس싰싰یطرة عل싰싰ى االس싰싰تیراد لمقابل싰싰ة الطل싰싰ب النھ싰싰ائي لض싰싰عف العالق싰싰ة 

یمك싰ن ال싰تكھن ب싰أن اإلنت싰اج الخش싰بي م싰ن األخش싰اب الص싰ناعیة المس싰تدیرة ) ٤(بینھما، وم싰ن خ싰الل الج싰دول 
ة ونجد بأن كمی싰ة االس싰تیرادات م싰ن ھ싰ذه الیمكنھ تلبیة االستھالك الذي یمثل الطلب النھائي على ھذه السلع

ف싰ي ح싰ین إن الحال싰ة . وبالت싰الي یك싰ون االس싰تھالك اكب싰ر م싰ن اإلنت싰اج األخشاب اكب싰ر م싰ن الكمی싰ات المص싰درة
مختلفة في األل싰واح المنش싰ورة حی싰ث إن االس싰تھالك اق싰ل م싰ن اإلنت싰اج عل싰ى ال싰رغم م싰ن إن ھنال싰ك كمی싰ة م싰ن 

نواع من األلواح المنشورة غیر المنتجة محلی싰اً والت싰ي الیمك싰ن االستیراد وھذا یبرر على إنھ یتم  استیراد أ
نمو أشجارھا في األراضي الكندیة لعدم توافق ظروفھا مع األج싰واء والترب싰ة الس싰ائدة ف싰ي كن싰دا فیم싰ا یش싰یر 
الج싰싰دول إل싰싰ى كمی싰싰ات كبی싰싰رة م싰싰ن التص싰싰دیر تف싰싰وق الكمی싰싰ات المس싰싰تھلكة وك싰싰ذلك الح싰싰ال بالنس싰싰بة إل싰싰ى األل싰싰واح 

ألف متر مكعب في حین إن اإلنتاج اكبر من ذلك بكثیر، كم싰ا وتص싰در  ┗٥٩٨ھلك منھا الخشبیة التي تست
وھ싰ذا الح싰ال یتمث싰ل . كمیات كبیرة من ھذه األلواح وكذلك تستورد كمیات من األنواع غیر المتوفرة محلیاً 

  االنشطة          
 منتجات الغابة

  االنتاج
 )٣م ┗┗┗١(

  االستیراد
  )٣م ┗┗┗١(

  التصدیر
 )٣م ┗┗┗١(

  االستھالك
  )٣م ┗┗┗١(

 ١٩٩٩٢٦ ٥┗٤٩  ٧٤٥٨  ١٩٧٣٧٣ الصناعیة الجذوع الخشبیة
 ٢١٧٧٢  ٣٧٣٥٧  ١٤٨٨  ٥٧٦٤١  ورةاأللواح المنش
 ┗٥٩٨  ٥٨┗١٢  ١٨٢٣  ١٦٢١٥  الواح خشبیة

 ┗٧١٧٢  ٥٨٨٩٨  ١٣٧١  ١٢٩٢٤٧  العجینة الورقیة
 ┗٥┗٢٦  ٤٢٢٥٦  ٨٤٣٨  ٥٩٨٦٨  الورق والكارتون

 ٣٢٥٤٤٨ ١٥٥٤٧٨ ٥٧٨┗٢ ٣٤٤┗٤٦ المجموع



) ٤(العدد) ٣٥(المجلد                      (ISSN 1815 – 316X)مجلة زراعة الرافدین                         
٢٠٠٧  

  

تقدم싰ة ایضأ في استھالك العجینة الورقیة كذلك استھالك الورق والكارتون مما یدل عل싰ى إن كن싰دا دول싰ة م
تقوم بتصنیع األنواع المختلفة من المنتجات الخشبیة وتستھلك ج싰زءاً منھ싰ا وم싰ن ث싰م تص싰در كمی싰ات كبی싰رة 
منھا والتي یمكن إن تشكل لدیھا عائدات مالیة اكبر مما لو ت싰م تص싰دیر الخش싰ب الخ싰ام وھ싰ذا ھ싰و م싰ا یمك싰ن 

اع المختلف싰싰ة م싰싰ن األخش싰싰اب ال싰싰ذي یمث싰싰ل الحال싰싰ة المثل싰싰ى الس싰싰تھالك وحرك싰싰ة األن싰싰و) ٣(استش싰싰فافھ م싰싰ن الج싰싰دول
ومنتجاتھا، ومنھا یمكن التكھن بمدى أھمیة الغابات وإنتاجھا ف싰ي اس싰تھالك المنتج싰ات الخش싰بیة ف싰ي الدول싰ة 

 . المختارة
  

 ات األخشاب مصفوفة المعامالت للتشابكات االقتصادیة لمنتج :)٤(جدول ال

 االستھالك/ اإلنتاج االستھالك/ االستیراد االستھالك/ التصدیر
  األنشطة

 منتجات الغابة

الجذوع الخشبیة  ٩٨٧.┗ ٣٧┗.┗ ٢٤┗.┗
 الصناعیة

 األلواح المنشورة ٢.٦٤٧ ٦٨┗.┗ ١.٧١٥
 األلواح الخشبیة ٢.٧١١ ٤┗٣.┗ ١٦┗.٢
 العجینة الورقیة ٢┗١.٨ ١٩┗.┗ ٨٢١.┗
 الورق والكارتون ٢.٢٩٨ ٣٢٣.┗ ١.٦٢٢

  

الذي یمثل حصة النشاطات االقتص싰ادیة المتمثل싰ة باإلنت싰اج ) ٤(ویمكن أیضاًٍ◌ النظر إلى الجدول 
واالس싰싰تیراد والص싰싰ادرات م싰싰ن االس싰싰تھالك حی싰싰ث تش싰싰یر المص싰싰فوفة الجدی싰싰دة إل싰싰ى حرك싰싰ة ھ싰싰ذه المتغی싰싰رات م싰싰ن 

  .خالل مصفوفة المعامالت
اق싰ل م싰ن االس싰تھالك ف싰ي حال싰ة األخش싰اب المس싰تدیر  الت إن اإلنت싰احممن مص싰فوفة المع싰اویستبدل 

الصناعیة فقط بینما بقیة المنتجات فإن اإلنتاج یف싰وق االس싰تھالك ویؤك싰د دور ھ싰ذا النش싰اط االقتص싰ادي م싰ن 
خالل النشاط االخر المرتبط بھ اال وھو الصادرات فیمكن مالحظ싰ة االرق싰ام الت싰ي تف싰وق الواح싰د الص싰حیح 

ادات م싰ن خ싰الل ھ싰ذه المص싰فوفة اق싰ل م싰ن الواح싰د الص싰حیح بكثی싰ر وھ싰ذا للصادرات في حین كانت االس싰تیر
  .یدل على نسبة االستیرادات من االستھالك النھائي للمنتجات الخشبیة

إن لوضوح البیانات وتوفرھا عن القطاع싰ات االقتص싰ادیة المكون싰ة لالقتص싰اد الق싰ومي یمك싰ن إن ت싰ؤدي      
المن싰싰تج الت싰싰ي یمك싰싰ن إن یس싰싰تفاد منھ싰싰ا ف싰싰ي وض싰싰ع / خدمإل싰싰ى نت싰싰ائج ایجابی싰싰ة ف싰싰ي التوص싰싰ل إل싰싰ى ج싰싰داول المس싰싰ت

التخطیطات االقتصادیة الصحیحة ومعالج싰ة المش싰اكل االقتص싰ادیة لك싰ل قط싰اع والتنب싰ؤ بمس싰تقبل القطاع싰ات 
وھ싰ذه تعتب싰싰ر . الحل싰ول المناس싰بة لھ싰싰ا إیج싰싰ادالت싰ي یمك싰ن إن تواج싰싰ھ مش싰اكل وتالف싰싰ي ھ싰ذه المش싰اكل م싰싰ن خ싰الل 

싰یط االقتص싰یر التخط싰ي س싰ك ركیزة مھمة ف싰أن ھنال싰دالئل ب싰یر ال싰ة وتش싰ات المختلف싰ي المجتمع싰ید ف싰ادي الرش
العدید من الدول المتقدمة تمتلك مثل ھذه البیانات والجداول في حین تفتقر معظم إن لم یك싰ن جمی싰ع ال싰دول 
النامیة إلى ذلك األمر الذي یؤدي إل싰ى ص싰عوبة التعام싰ل م싰ع القطاع싰ات االقتص싰ادیة وت싰داخالتھا وال싰روابط 

  . لمجتمعات النامیةبینھا في ا
ماجس싰تیر ( ومن ھنا نؤكد ضرورة إجراء دراسات موسعة على صعید بح싰وث الدراس싰ات العلی싰ا 

القومی싰ة عل싰ى ال싰دول الت싰ي  تلمعرفة وتحدید أھمیة القطاع싰ات االقتص싰ادیة المكون싰ة لالقتص싰ادیا) ودكتوراه
مح싰ور دراس싰تنا ھ싰ذه وص싰والً یتطلب إجراء مثل ھذه الدراسات لھا وباألخص فیما یتعل싰ق بقط싰اع الغاب싰ات 

إل싰싰ى تحدی싰싰د الت싰싰داخالت ب싰싰ین القطاع싰싰ات االقتص싰싰ادیة م싰싰ع قط싰싰اع الغاب싰싰ات وم싰싰ن ث싰싰م تحدی싰싰د دور مس싰싰اھمة ھ싰싰ذا 
القط싰싰اع ف싰싰ي االقتص싰싰ادات القومی싰싰ة دعم싰싰اً لحرك싰싰ة التط싰싰ورات البیئی싰싰ة الت싰싰ي تس싰싰ود الع싰싰الم ف싰싰ي الوق싰싰ت الحاض싰싰ر 

  .اتھا االقتصادیة واالیجابیة األخرىومساھمة الغابات في تحسین وتطویر البیئة فضالً عن مردود
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ABSTRACT 
 The references and studies commend it is possible to put like these tables 
for developed, not for developing countries because it need perfect data, for that 
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the economy of Welsh and Canada were chosen  to derived the input-output of 
interference of forestry sector and other industrial economic activities which 
depend wood as raw materials with other sector which have relationship with 
forestry. And two tables for Canadian Economy were put using input-output 
model for the Employment and compensation in forestry sector and wood field. 
The results of welsh showed that these are an interrelationship of forestry with 
printing, publishing , petrolation, chemical products, furniture, electrical power, 
machine sales, hotels and recreation. And also welfare that the total purchase 
was 13.4 million dollars from UK and 3.6 million dollar from other countries, 
also the results declare the size of the whole- consumption, taxes , labor cost 
and the total surplus of employees. In addition to the interrelationship of the 
production sector and the other economic sectors. Concerning the results of 
Canada, which show the size of employment in forestry and wood sector, the 
cost of employments in forestry sector for both male and female, reached 2934 
million dollars and in the Agro forestry actives was 7.5 million dollar, it was 
distributed to ages of forestry and the proposed activities in Agro forestry. This 
study gives also the tables of final consumption of wood products with 
coefficient matrix of input- output tables which illustrates the contribution of 
economic actives such as  wood production import and export in the 
consumption of wood products, The total consumption of industrial wood, 
lumbers, composition boards, pulp and papers and paperboard, appeared to be: 
199.9 , 21.7, 5.9 , 71.7 and 26 million dollar respectively.  
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