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)٢٠٠٥–١٩٨٥(للمدة الزراعي في العراقلإلنتاجالعوامل المحددة 
زوید فتحي عبد

جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة
الزراعياستھدف البحث دراسة وتحلیل العوامل المحددة لالنتاج 

٢٠٠٥-١٩٨٥ .
المال : معتمد ثمر في راس  ت لعمل ةالمس ا  ،

ئوعةالزراعي، المساحة المزر
.متغیرات مستقلة لتمثل العالقة بینھما

لمساحو مزروعةا ل ا وة 

نسبةوراس المال % ٥٧.٨بنسبةوالمساحة المزروعة ساھمت % ٦٤.٧مساھمة اكبر بلغت  % ٣١.٦ب
و حك% ١٤.٥-و حالمناخیة بنثم المتغیرات ا% ١٤.٧بنسبةالعمل الزراعي 

–٥٤.٥ . %
ذلك باتباع  و

.مادام ھذا القطاع یمثل موقعا ھاماً في االقتصاد الوطنيلمنتجاتھ والحمایة الكمركیة المضمونة 

المقدمة 

.مباشراً او غیر مباشر من السلع والخدمات الزراعیة
)١٩٨٤ (

) Production(واالنتاج . ومستوى االداء
 .(Productivity)

) ٢٠٠١(واما سامویلسون . ومعاییر مختلفة
.استخدام كمیات معینة من المدخالت

Facter)وتقاس انتاجیة عنصر االنتاج  Productivity)
العنصر المطلوب

)(.)
٢٠٠٧(

راً عد مؤیو
تصادي .االق

)١٩٩٧(النعیمي 

هوالتي تعیق نمو
االنتاج االقتصادیة، وقد انطلق الباح في 

ة
.االنتاج الزراعيمستوى 

عواخصائص لكل منووعوامل تتعدد 
وھذه. اداریة-سیاسیة وثالثة فنیة تكنولوجیة، ورابعة بشریة-اقتصادیة واخرى اقتصادیة–اجتماعیة 

١٩/٦/٢٠٠٨:   وقبولھ ٧/٤/٢٠٠٨: تاریخ تسلم البحث 
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.)١٩٩٤،جامعة الدول العربیة(.وفقا للتطورات السیاسیة واالقتصادیة والتكنولوجیة واالجتماعیة تتغیر
عالقطاع الزراعي من اھم القطاعات االقتصادیة ویسیعد

تى یصبح من الحالمؤثرات االساسیة والعوامل الفاعلة في االنتاج الزراعي 
لالسلیمة لضمان االستقرار والتطور في 

.تستھدف تنمیة ھذا القطاعيالعراق التي تقف عائقا امام السبل والسیاسات الت
االنتاج حوتكمن مشكلة البحث في ان ھناك حاجة لت ات  د

. ٢٠٠٥-١٩٨٥على مستوى القطاع الزراعي في العراق للمدة 
.زراعي في العراق خالل مدة الدراسة غیرات المؤثرة في االنتاج التعدد من الم

لالنتاج  محددة  ل مل ا ا لعو اسة ا در اعيان  لزر من اا
. وتحدید أثرھاالباحثین والمھتمین بھذا القطاع الحیوي للوقوف على دور ومساھمة كل من ھذه العوامل

) ١٩٩٣(الدراسة ھي امتداد للدراسات والبحوث ا

االستخدام. زراعیةلا
. في حقول االنتاج الزراعي سواء من العمل او راس المالموارد االمثل لل

)١٩٩٦ (
اً 

مساھمة ارتفاع تضح وا. واالسمدة والزمن
 .)١٩٩٧ (

وووو
.ووال,

لمصادر . ئأالعن ا وان 
ئ

)١٩٩٩ (

في كفاءة 
) ٢٠٠١(دراسة اعدھا الحالقوفي. استخدام تلك المدخالت

.لة بالنسبة للحجمغاالنتاجیة وان القطاع الزراعي االردني یتمیز بثبات ال
Gerdin)للمدة ینغزراعة –) ٢٠٠٢ -١٩٦٤ا 

لمدةخالل % ٤واتضح ان ھناك نمو متوسط للمخرجات بلغ مدتینھذه المدة الى إذ تم تقسیم١٩٩٦ االولى ا
١٩٩٦-١٩٨٨المدةخالل % ١٩٧٣١.٢-١٩٦٤

.لمخرجات وعنصر العمل ھو المصدر االقل اھمیة من مصادر النمو االقتصادي االكبر في نمو ا
في الفترة % ١٠.٢كما توصل الباحث الى ان مساھمة النمو لالنتاجیة الى نمو المخرجات ازداد من 

) ٢٠٠٣(Pfeiffer. المدة% ٢٦.٨
توصل الباحث الى ان نمو الناتج ٢٠٠٠-١٩٧٢خالل المدة )بیرووفنزویال، واكوادور، وبولیفیا، (االندیریة 

اج برغم  االنت
.الزیادة الحاصلة في كمیة االنتاج

لذا استھدف البحث دراسة وتحلیل العوا
. في نمو وتطور االنتاج الزراعي في العراق خالل مدة الدراسة

.جانب التطبیقي في ھذه الدراسةاللتقییم

قھ ائمواد البحث وطر
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أداةاالقتصاد القیاسي أسالیبتعد 
مي في األسلوب إثباتامكوناتھا واختبار فرضیتقییم  لك ا

اإلنتاجالمتمثل بدالة أألسيوباستخدام النموذج . بحثالوصول لنتائج ال
:بالشكل التالي 

  uixii

وصیغتھا الخطیة 
Log Yi = b0 + b1 Log x1 + b2 Log x2 + b3 Log x3 + b4 Log x4 + b5 Log x5 + b6 Log x6 ---- (1)

:أنإذ
X1 =ملیون دینار/ ستثمر في الزراعةالمالمال رأس
X2 = عاملألف/ العمل الزراعي
X3 = دونمألف/ المساحة المزروعة
X4 = حصانألف/ التكنولوجیا المیكانیكیة
X5 =طنألف/ یة ئالتكنولوجیا الكیمیا
X6 = درجات الحرارة، الرطوبةاألمطار(المتغیرات المناخیة ،(
Yi = ملیون دینار/ الزراعيقیمة الناتج

.وإفرازاتھوالقیاسیة ومعطیات الواقع اإلحصائیةاالختبارات 
بو

لعراقلإلنتاجاعتبرناھا عوامل محددة  في ا اعي  تحسبأناألمرالزر
وللاالق
:وبالصیغة التالیة 

Y = Ae
rT ---------- (2)

: إنإذ 
Y =المتغیر المراد قیاس نسبة نموه السنوي المركب
r =نسبة النمو السنوي المركب

T = ٢٠٠٥-١٩٨٥(الزمن للمدة(
(Factor Share)تمد نااع

مضروبة ) ١(ل ضرب حاص
) ٢(نسبة النمو السنوي المركب معادلة في

Factor shear = bi.ri
حصاء(من مصادرھا الرسمیة األولیةھذا واعتمدت البیانات  ، لإل

).والزراعة الدولیة، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةاألغذیةمنظمة 

النتائج والمناقشة
اعياإلنتاجاألثر لزر استخدام البرا حصائيامج نب اإل

فضلMinitabالمكتبي  ر أ
:وھي كاآلتي في المتغیر المعتمد الحاصلةالتغیرات

Log Y = 6.52 + 0.368 Log X1 + 0.525 Log X2 + 0.918 LogX3 – 0.339 LogX4 + 0.415
LogX5
T         = (1.99)  (0.67)                 (1.91)                (4.73)               (2.13)               (2.41)

-0.234LogX6
(1.13)

F  = 27.51                R-2=0.92 D-W = 1.89

إذ٠.٠٥عند ةالجدولیالمحسوبة مقارنة مع قیمتھا (t)قیمة أنتبین 



٢٠٠٩)١(العدد )٣٧(المجلد (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین         

والجد(t)عن(x6, x1)ولم تثبت معنویة ) x2 ،x3 ،x4 ،x5(من 
.على نظیرتھا المحسوبة

% ٩٢بان R-2وتوضح قیمة معامل التحدید 
نضمتلدراسة تفسر بواسطة التغیرات الحاصلة في المتغیرات المستقلة التي خالل مدة ا

نضمتلم یأخرىعوامل إلىمنھا یعزى % ٨
. (F)اختبار إلىل اعتمادا كك

١.٨٩(D-W)إذ
.ولم تظھر مشكلة تداخل خطي بین متغیرات النموذج المستقلة بحسب اختبار كالینالمنطقة الحرجة
باس لمرونات (و رأسأنت) ا

رأسأنبإشارةوھي ٠.٣٦٨بلغ X1المال 
%.٣٦٨نسبةباعي زیادة الناتج الزرإلىقد تؤدي % ١المال المستثمر في القطاع الزراعي العراقي نسبة 

X2بإشارة٠.٥٢٥
قد تؤدي % ١أنتعنيو

.إلنتاجیةافي العملیة اإلنتاجعناصر أھماحد يالمزرعالعمل إنمما یؤكد % ٠.٥٢٥
X3٠.٩١٨كما بلغ معامل انحدار المساحة المزروعة 

أفقيأنعلى % ٠.٩١٨إلىتؤدي % ١بنسبة 
.على زیادة الناتج الزراعيأثارهالمساحات الزراعیة الذي عكست 

لغ إشارة٠.٣٣٩-X4وب وب
قطاع خصوإلىالطردیة بین ھذا المتغیر والناتج الزراعي ویعود السبب االقتصادیة التي تؤكد العالقة  ة ال

غالل كامل اآلالت ت وكذلك . اس
لوكة الزراعیة المساحاتلمحدودیة  لمم إلضافةا ا اآلالتإلىب

.مما یؤدي بتعطیل جزء منھا في مساھمتھا في زیادة الناتج الزراعي
المتمثلة X4٠.٤١٥ئ و

األسمدة% ١أن
.اإلنتاجیةالعناصر في العملیة هودور ھذأھمیةمما یؤكد ٠.٤١٥زیادة الناتج الزراعي بنسبة إلىتؤدي 

X6-بإشارة٠.٢٣٤
إلىوھذا یعود اإلحصائیةمعنویة من الناحیة 

أنكما . لإلنتاجبل من الممكن توفیر ظروف مناسبة إنتاجیتھعلى تأثیریكون لھذه التغیرات 
.األمطارتعتمد میاه سطى والجنوبیة الاغلب المحاصیل الزراعیة في المناطق الو
اعياإلنتاجأنومن نتائج التحلیل السابق اتضح  لزر ا

إجماليالتأثیرولبیان . في العراق لمدة البحث
لإلنتاجالقطاع بمعنى زیادة في كمیة العوامل المحددة ھذا بالمستوى التكنولوجي السائد في 

ماأو
.المدة تسیر بعوائد الحجم المتزایدة

البحث بیان اثر وقیاس نسبة مساھمة كل متغیأھدافاحد أن
لیھالزراعي وعاإلنتاجوتطور 

إلىباإلضافةالنمو السنوي المركب لكل متغیر 
المزدوج تعبر قیمة معلمة المتغیر

) ١(خالل مدة الدراسة والجدول . الناتج الزراعي نسبة مساھمة المتغیر المستقل في نمونحصل على 
.نسبة مساھمة كل متغیر من المتغیرات المستقلة في نمو الناتج الزراعي لمدة الدراسة

٢٠٠٥-١٩٨٥مساھمة المتغیرات في نمو الناتج الزراعي للمدة نسبة : )١(الجدول 
قیمة معلمة المتغیر المتغیرات المستقلة

المستقل 

B)١(

نسبة النمو السنوي
)٢(المركب للعنصر 

نسبة مساھمة المتغیر
)٢×١(في النمو 

x1٠.٣٦٨٠.٨٦٠.٣١٦المال رأس
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x2٠.٥٢٥٠.٢٨٠.١٤٧العمل الزراعي 
x3٠.٩١٨٠.٦٣٠.٥٧٨المساحة المزروعة 

٠.٥٤٥-٠.٣٣٩٠.٦١-x4التكنولوجیا المیكانیكیة 
x5٠.٤١٥٠.٥٦٠.٦٤٧یة ئالتكنولوجیا الكیمیا

٠.١٤٥-٠.٢٣٤٠.٦٢-x6المناخیةالمتغیرات 
%٩٩.٨٤مجموع المرونات

احتسب ) ٣(العمود ، ن معادالت النمو السنوي المركب للمتغیرات المستقلةم) ٢(العمود ، )١(من معادلة ) ١(العمود :المصدر 
)١x٢(بضرب العمود 

x5أن
خصباأسمدهیة في الزراعة من ئوذلك بسبب التوسع في استخدام التكنولوجیا الكیمیا% ٦٤.٧ . وم

x3راضي األ
البنىوخدمات األفقيالتوسع أسلوباستحداث المشاریع االروائیة واالعتماد على نتیجةاالروائیة 

x1المال رأسبینما احتل متغیر % ٥٤.٥حیث ساھم ھذا المتغیر بحوالي 
٣١.٦ %

األمالحإلىأدىالزراعیة مما 
أدتيأخرى

 .
اعي مما اإلنتاجالمتبعة في عملیات الحدیثة األسالیببسبب دخول % ١٤.٧المرتبة التالیة نسبة مساھمة  لزر ا

إلىلىإأدى
قطاع أنمؤكدة % ١٤.٥–أنكما وضح الجدول . األخرى ال

اإلنتاجنأ
. األولىالمنطقة الوسطى والجنوبیة تعتمد بدرجة 

x5-حاصدات % ٥٤.٥ ال
لوكة نسب استغاللھا لم یتناسب مع حجم أنإالوالجرارات  لمم تعطإلىإضافةا

.أخرىمعینة دون إلعمالعن العمل بسبب تخصصھا 
لإلنتاجمحددة أن

ورأسیة والمساحة المزروعة ئالكیمیا
ي صلذا تو. تأثیرلیس لھا وأخرىكالعمل المزرعي منخفضةعوامل ساھمت بنسبة 

لمكائن األمثلاالستخدام  . واآلالتا
إتباعیستدعي األمروھذا ،لمواردھا الزراعیةسوء االستخدامعراقیة تعاني من الزراعة الأنوخالصة القول 

أناإلنتاجالفنیة واالقتصادیة في األسالیب
وإتباع

إلىالزراعیة، كالسیاسات السعریة الھادفة واإلنتاجیةاإلنتاجكبیرة في 
.زراعیة تشتمل على خطط وبرامج تنمویة بعیدة المدىإستراتیجیةوإعدادمعا، 

DETERMINING FACTORS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN IRAQ
FOR THE PRIOD (1985-2005)

Zouiyed Fatehy Abd
Agri.,Economy Dept.,College of Agric. And Foresty, Mosul Univ.,Iraq

ABSTRACT
The research aims at studying and analysis the determining factors of

agricultural production in Iraq and showing the effect of  sharing them in the growth
and development of  agricultural production for the period (1985-2005) values of
agricultural domestic product have been adopted being an affiliated Varian as well
as the determining factors and they are : agricultural capital, agricultural work, the
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farming area, mechanical technology, chemical technology and climatic variables
being an independent variables to represent the relation ship among them. It has
been confirmed through results of analysis that there is an effect for some
independent factors, agricultural work, the farming area and chemical technology in
both growth and development of agricultural product ratios of participation in each
element have been calculated in the development of the affiliated element .It has
been clear that the chemical technology has a larger participation (contribution)
amounted 64.7% and the farming area 57.8% ,the capital 31.6% then the
agricultural work 14.7% ,climatic variables -14.5% and finally the mechanic
technology-54.5%, this shows that the agricultural sector in Iraq suffers from the
lack of optimum use of agricultural resources which requires the adoption of an
effective agricultural policy through the usage of agricultural plans by using an
agricultural policy and modern technology as well as the large financial support
given to the farmer and the secured high prices for his products as well as customs
protection as long as this sector represents an important  location in the national
economy.
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