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٢٠٠٣-١٩٨٠للمدة ) دول عربیة مختارة(في زراعاتاإلنتاجیةصادر نمو م
١أسوان عبد القادر زیدانلنعیمياسالم یونس 

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات-قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة

وتونسومصروالمغربوالسعودیةطاع الزراعي للدول العربیة كل من القالتطور في إمكانیاتعن 
.٢٠٠٣-١٩٨٠للمدة 

بعاً  امل تا لعو لعملواألرضكل منيوا لمالوا أس ا ر
لة كممتغیرات  Taylorامستق

Expansion . العناصر الكلیةإنتاجیةإیجادكما تم)TFP ( ًفي ومن خالل ذلك تبین ان ھناك نموا
وأخرىف

بنحو  %٨٧,٣٩تتل%٩١.٣و
، %٥,١٨ـ األخیرةسوریا فقد احتلت المرتبة أما%٦٢,١١ومصر بنحو%٧١,٤٨

فیھاالنظر ببرامج التنمیة االقتصادیة الزراعیةبإعادةلذلك توصي الدراسة 
.األمثلالزراعیة االستغالل 

المقدمة
على 

وطرق قیاسھا بین االقتصادییناإلنتاجیةوقد تباینت مفاھیم ، تقدم المجتمع ورقیھلمدى لكفاءة ومقیاساً لمؤشراً 
إال، ) ٢٠٠١،الحالق(

مثل أوضحتت
األفرادإلى، ، ، اإلنتاج و

ثر مؤشرات ) ١٩٩٧،الطراونة(الموضوع قطاعاإلنتاجياألداءتتأ عربي لل ل لزراعي ا درجة إلىا
 ،

نجفي( إذ) ١٩٩٣،ال
، واإلنتاجیةاإلنتاجإجماليبتنامي 

نما،  إ
.رأس المال الثابت الذي یتطلبھ التقدم التقنيبمستویاتفي الزراعة النمو

اإلجابة
لعملواألرضاإلنتاجالى التوسع في استخدام عوامل أساساً عود الزراعي للدول قید البحث ی لمالوا أس ا ر

، اأم
نمواحدھما مضاعفة المدخالت وثانیھما ھو التحسن في كفاءة تلك المدخ

لكفاءة فالزراعیة المتبعة في الدول قید الدرس ومعیار موضوعي لمعرتالسیاسالدرجة نجاح مقیاس ة حجم ا
، السیاسات للموارد المتاحة في تلكم البلدان وھو معین مھم لمتخذ القرار عند تقییم ستخدام الفي ا

نمو قطا◌ً ال منقائم في ال
، أثراً األقلوالعامل ھفي غالباإلنتاجمسببات ذلك النمو ھو مضاعفة موارد 

اإلنتاجیةقیاس معدالت نمو إلىویھدف البحث 
األسواقىعلالتطوإمكانیاتعن 

.ي المیزان التجاري لھذه البلدانففائقةأھمیةتعتبر ذات 

نجفيھذا النمو والطرق والوسائل الممكأسباب )١٩٨٨(ال
اسيالنامیةفي العدید من البلدان يالزراعفي معدالت النمو فیھا ان ھناك انخفاض أكدوالتي  أس
عالقة، بكفاءةعإلىمنھا  ل ا

١٩/٦/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٣/٣/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث
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اسةوفي .التي تمكن من االستخدام الرشید األدواتإحدىزراعیةال نجفياشارأخرىدر ان إلى) ١٩٩٣(ال
لموارد األمثلمعظم الدول النامیھ تعاني من عدم االستخدام  اإلنتاجل

االستعمال إلىإعادةوھذا یستدعى الزراعیة
لعمل اإلنتاجللموارد في حقول األمثل من ا اء  اعي سو لزر لمالآوا أس ا في ) ١٩٩٥(.ر

اعي وبطیئاً محدوداً ان ھناك نمواً إلىدراستھ  لزر تج ا لعراقفي النا مع ل
استمرار مي ب ا المتن طلب  ال ألمرا، تطور حجم 

الى ان ھناك حالھ من عدم االستقرار في )٢٠٠١(الحالقوتوصل. ثغره كبیره في المیزان التجاريوإحداث
قطاع األردنرأسإنتاجیة ان  و

لغلةبثبات ألزراعھللحجم بینما یتمیز قطاع بالنسبةالغلةاقص یتمیز بتن نسبةا بال
لمعالم  )٢٠٠٣(Pfefferدراسةوفي .ا

اذ ٢٠٠٠-١٩٧٢لمدةل) ، ، إكوادور، ، (
اصلةالفترةیكون بشكل سلبي خالل تلك  لح إالاإلنتاجا

استخدام اإلنتاجوكفاءة النوعیة في  لف  تخ بب ال (.اإلنتاجفي بس
ناصر) ١٩٩٩ لعملواألرضللع ووالمالرأسوا

، ١٩٩٣-١٩٦٨للمدةواوا
االنتا ج في 

)٢٠٠٦(Williamأعدھاوفي دراسھ .نابع من الزیادة في كفاءة استخدام تلك المدخالت
بة من TFPحساب تمامولدو فیالمزارع الصغیرة والكبیرة في إنتاجبین معدل  كنس

لمقدرة السوق وبعد ذلك جرى حساب المعامالت أسعارالمدخالت في غیاب باستعمالالتكلفة إلىقیمة الناتج  ا
تاجاً أكثركاألوزان إن

.یرة وذلك بسبب تحیز الحكومة بسیاساتھا لمصلحة المزارع الصغیرةالمتعلقة بالشركات الكب

ھقائوطرمواد البحث
لكمي األسلوباعتمد  ا

 ،
لنمو لمغرب، (يا الة مفردة ) ، تونس، ، ا بد

-:االتيوبالشكل الریاضي 
Y=Bi ∑xi+Ui------------------------- 1) (

:حیث ان 
Yالمتغیرات المستقلة فھيأما، ) تابعمتغیر (لزراعياالناتج المحلي تمثل: -
x1دونم(المزروعةاألرض (
x2سنة/عامل(العمل (
x3ملیون دینار(المستثمر في الزراعةرأس المال (

أخذتاإلنتاجوقد تم استخدام دالة 
-:االتيالشكل

Y=A x1
B 1x2

B 2-----------xn
Bn +Ui---------------- 2) (

-:الصورة اللوغارتمیة المزدوجة تأخذ الشكل التاليإلىوبتحویلھا 
Logy=a+b1Logx1+b2Logx2+ b3Logx3

صیغ موافقة للأفضللتحدید ) OLS(االنحدار المتعدد بطریقةأسلوبواعتمد 
) t ،F ،R2(اإلحصائیةوقد تم التأكد من معنویة النتائج عن طریق االختبارات .في التحلیل

)D.W ( . في

مستخدمة ل لعملواألرضاإلنتاج، ا لمالوا أس ا في ر
) (Taylor Expansion)١٩٩٧(
-:لصیغة كما یليالھذهاألولدوكالص یكون التقریب 
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Δx33x
yb3 +x2Δ

2x
yb2 +x1Δ

1x
yb1 =y

-:أنحیث 
Y : العینةإنتاجیةمتوسط

X1:بالدونماألرضتوسط م
X2:سنة/عامل(متوسط العمل المستخدم في العینة (
X3:ملیون دینار(المستخدم في العینةمتوسط رأس المال (
b 1 ،b 2 ،b مرونات 3 ل لعمل، لألرضا لمال، ا أس ا وتم .ر

:المعادلة 
A (t) =Q ∕ ∑ wixi

:حیث ان
A (t) : ًمع الزمناألعلىإلىھو عنصر انتقال الدالة بیانیا.

Q :الكلياإلنتاج
Wi: اإلنتاجيالوزن للعنصر)xi ( واستخدم في ذلك معامل مساھمة العنصر والذي یساوي المرونة

.للعنصر مضروبة في معدل النمو السنوي المركب لذلك العنصر
Xi : اإلنتاجیةمستخدمة في العملیة الاإلنتاجیةالعناصر.

اإلنتاج
.االستنتاجات والتوصیات إلىمحاولة للوصول الزراعیة

النتائج والمناقشة
ادلة(اإلنتاجتم تقدیر دالة  لمع ذج ا ) ) ١(نمو

لبرنامج باستخدام Minitabا
.في عالقتھا بالظاھرة موضوع الدرستوفیق للمعلمات أفضل

مع أفضلتم اختیار الصیغة اللوغارتمیة المزدوجة والتي مثلت العالقة :السعودیة-١
:الشكل التاليأخذتوالتي األخرى

Logy= -3.6 + 2.12 logx1 - 0.473logx2 + 0.078logx3
)t) (-3.59)  (13.76) (-4.03) (1.11 (

R2=98.2          D.W=2.09       F=31.9
:صیغة كوب دوكالص لتأخذ الشكل التاليإلىتحویلھا یعدو

Y=2.23x1
2.12 x2

- 0.473 x 3
0.078

) ٠,٠٥(األرضtوقد تأكدت معنویة معامالت الدالة بأختبار 
% ٩٨ان حوالي إلىR2ویشیر معامل التحدید ، ) x3(ولم یتأكد معنویة رأس المال

 ،D.W ان
.النموذج یخلو من ظاھرة االرتباط الذاتي

Increasingاإلنتاج
returns of scale ان ومضمونھ) ١,٧٢٥(تزید عن الواحد الصحیحاإلنتاجالن مجموع مرونات عناصر

الزراعة السعودیة یمكن

اقصة عنصر ، المتن ) ٢,١٢(األرضل
انإلىإشارة) ٠,٤٧٣-(ـ، االرض غیر مستغلة بالكامل

إحالل
اي ان العمل یستخدم في المرحلة زراعة القمح

إلى% ١فمرونة رأس المال اما 
أكثر% ٠,٧٨

، خاصة المیكانیكي منھيالتكنولوجتكثیف رأس المال المتمثل باالستخدام بدأت مرحلة 
إلىإشارة) ١(جدولالبین*لإلحاللالمعدل الحدي 
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٠,٢٢٨MRSx1x2(والعملاألرض في إننااإلحاللموجبة مع زیادة مستویات إشارةقد اخذ )
احل ااالنتاج و اإلنتاجمن مر

اخذ MRSx1x3المال ورأس األرضبین موردي لإلحاللوان المعدل الحدي ، رشیدة اقتصادیاً المرحلةال قد 
احل الثةاألرضاستخدام اإلحاللمع زیادة مستویات سالبةإشارة من مر

الغیراإلنتاج
MRSx2x3 إشارةفقد اخذ

رأس (x3لإلحاللعلى تناقص المعدل الحدي كداً مؤمنحنى الناتج المتساوي
لعمل(x2إلضافةالالزمة ) المال استمرا) ا نحداررمع  نحنىاال لم لى ا ع

.مراحل اإلنتاج الرشیدة اقتصادیاً الجزء سالب المیل من المنحنى التي تمثل المرحلة الثانیة من 
لعملوو وا

لعمل األرضحیث بلغت نسبة مساھمة كل من ) ٣المعادلة (صیغة توسع تایلر ال في ورأسوا الم
.ملیون طن٦٧,٨٦

ملكة المغرب وبصیغ ریاضیة مختلفة تم تقدیر العالقة بین الناتج الزراعي ومصادر النمو لم: المغرب -٢
:واختیرت الصیغة اللوغارتمیة المزدوجة كأفضل تعبیر عن تلك العالقة وھي بالشكل األتي

Log y=- 15.6 +  3.74 logx1+ 1.20 logx2+ 0.574logx3
)t)         (1.22)  (2.52)           (0.36)        (1.75 (

R2=80.6                 D.W=2.62          F=26.31
ولم ) ٠,٠٥(

% ٨٠حوالي R2وفسر معامل التحدید ) العمل(X2یتأكد معنویة المتغیر 
ى ان النموذج یخلو من مشكلة االرتباط الذاتي إلD.Wالتابع ھي بسبب المتغیرات المستقلة، كما یشیر اختبار 

d* الغة dlو) ١.٦٥(du) ٢.٦٢(والب
)١.١٤ (.

:وقد تم تحویل الدالة اللوغارتمیة المزدوجة إلى صیغة كوب دوكالص فكانت كاألتي
-----------------------------------------------------------

*

:خالل المعادالت التالیةویمكن الحصول على المعدل الحدي لإلحالل من ثابتاً 
X2B1

MRSx1x2=- (------ )  (------)
X1B2
X3B1

MRSx1x3=- (--------)  (------ )
B3 X1

B2 X3
MRSx2x3=- (-------)  (------)

B3 X2

Y=2.5x1
3.74 x2

1.0 x3
0.574

وتشیر ھذه القیمة إلى ان الزراعة المغربیة یمكنھا ان ٤,٧١٤المرونات تزید عن الواحد الصحیح حیث بلغت 
.مدخالتتزید العرض من المجموعات المحصولیة بنسبة اكبر من نسبة مضاعفة ال

، MRSx1x2) ١(جدولالومن 
MRSx1x3 ،MRSx2x3 سالبسالبةقد اخذ إشارة

االنتاج ان 
.للمنتج المرحلة الثالثة من مراحل اإلنتاج وھي المرحلة غیر الرشیدة اقتصادیاً 
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لمالوالعملواألرضاإلنتاجموارد من غرض تحدید مساھمة كل ل أس ا في ر
.ملیون طن٤٦,٨٨صیغة توسع تایلر حیث بلغت النسبة 

ناتج الزراعي ومصادر النمو لجمھوریة مصر العربیة وبصیغ تم تقدیر العالقة بین ال:مصر -٢
:  األتيتعبیر عن تلك العالقة وھي كأفضلالصیغة اللوغارتمیة واختیرتریاضیة مختلفة 

Logy =- 16.8 + 1.28 logx1+1.01 logx2 + 0.70logx3
)t) (0.98)  (1.73) (0.85) (2.33 (

R2=60.0 D.W=2.90          F=17.80
ولم ) ٠,٠٥(ورأساألرض

% ٦٠حوالي R2وفسر معامل التحدید ) العمل(X2یتأكد معنویة المتغیر 
 ،D.W

.الذاتي
:كاألتيت نصیغة كوب دوكالص فكاإلىوقد تم تحویل الدالة اللوغارتمیة المزدوجة 

Y=1.58 x1
1.28x2

1.01x3
0.700

٤,٨٨د عن الواحد الصحیح حیث بلغت المرونات تزی
لإلحالل) ١(المجموعات المحصولیة بنسبة اكبر من مضاعفة المدخالت ومن جدول

المال واألرضMRSx1x2األرض رأس  MRSx1x3MRSx2x3و
الجزء  في 

راالولىیتم في المرحلةاإلنتاجأنإيموجبةالناتج الحدي ذو قیمةأنأيالمتساوي 
.اقتصادیاً 

.ملیون طن٣٧,٩٦٦
٣-:

:كاألتيتعبیر عن تلك العالقة وھي كأفضلالصیغة اللوغارتمیة المزدوجة تواختیر

Logy= -19.8 – 3.24 log x1 + 1.36logx2+ 1.74logx3
)t) (-2.31)  (-0.63) (3.26) (6.57 (

R2=90.5             D.W=2.33           F=61.7
أكدتوقد  ولم ) ٠,٠٥(ورأست

تغیراتالمن % ٩٠حواليR2معامل التحدید وفسر، X1األرضعنصر ةیتأكد معنوی
االرتباط ط الذاتياإلىD.Wاختبار یركما یش، المتغیرات المستقلةإلىالتابع تعود 

d* الغة dlو ) ١.٦٥(du) ٢.٩٠(والب
.)١.١٤(البالغة 

:كاألتيفكانت قیمتھا صیغة كوب دوكالصإلىلوغارتمیة المزدوجة وتم تحویل الدالة ال
Y=1.58X1

-3.24 X2
1.36 X3

1.74

الن مجموع اإلنتاج
اإلنتاجان دوال ) ٠,١٤-(

مرحلة انإلىاإلنتاجیةالسعة إلىتعكس حالة تناقص العائد  ل نطقة ا لم ارعي ا لمز
ااإلنتاجاإلنتاج 

لمعدل إن) ١(جدولالومن ، اإلنتاجیةاني من المرحلة وبدایة النصف الثاألولواقعة في نھایة النصف  ا
لعملاألرضلإلحاللالحدي  لمالواألرضMRSX1X2وا أس ا لعمل ورأس MRSX1X3ور وا
موجبفي الجزءإننااإلحاللمع زیادة مستویا ت موجبةإشارةقد اخذ MRSX2X3المال 

بمن منحنى الناتج المتساوي 
".الرشیدة اقتصادیا

رأس المالوالعملواألرضولغرض تحدید مساھمة العناصر
.ملیون طن٩٧,٦النسبة
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مختلفةة سوریا وبصیغ ریاضیة تم تقدیر العالقة بین الناتج الزراعي ومصادر النمو لدول:سوریا -٤
:كاألتيتعبیر عن تلك العالقة وھي كأفضلواختیرت الصیغة اللوغارتمیة المزدوجة 

Logy= -0.3 +1.03 log x1 + 0.65logx2-0.106 logx3
)t) (-0.01)  (0.70) (1.75) (-1. 88 (

R2=75.1 D.W=2.66 F=10.89
ولم ) ٠,٠٥(ورأستأكدتقد و

الحاصلة في المتغیر تغیراتلأمن % ٧٥حواليR2وفسر معامل التحدید ، X1األرضمعنویة عنصر یتأكد
ط الذاتيابإلىD.Wاختبار ركما یشی، المتغیرات المستقلةإلىالتابع تعود 

.) ١.١٤(الجدولیة البالغة dlو ) ١.٦٥(الجدولیة والبالغة duاعلى من قیمة ) ٢.٩٠(والبالغة *dقیمة 
:كاألتيصیغة كوب دوكالص فكانت قیمتھا إلىوتم تحویل الدالة اللوغارتمیة المزدوجة 

Y=0.50X1
1.03 X2

0.65 X3
-0.106

إنن یتباإلنتاج
الزالى ان ١,٥٧المرونات تزید عن الواحد الصحیح حیث بلغت 

) ١(جدولالان
لعمل األرضلإلحاللالمعدل الحدي  لمالاألرضوMRSx1x2وا أس ا لعمل ورأس MRSX1X3ور وا

إلحالللإشارةفقد اخذ MRSX2X3المال
على نفس النحدارمع استمرار ااألخرضاألول

.اإلنتاجمن مراحل لثةوالذي یمثل المرحلة الثاالمنحنى وھو الجزء السالب المیل 
تم تطبیق صالمالرأسوالعملواألرضولغرض تحدید مساھمة العناصر

.ملیون طن٨٨,٤٤٤النسبة 

المعدل لحدي لالحالل ومساھمة كل من االرض والعمل ورأس المال في اإلنتاجیة) : ١(الجدول 
مساھمة األرض والعمل ورأس المالتوسع تایلرMRSX1X2MRSX1X3MRSX2X3الدول

٠,٠٧٠٠,٢٢٨٦٧,٨٦-٠,٢٢٨السعودیة
٠,٣٤٢٤٦,٨٨-١,٦٧٠-٠,٣٤٢-المغرب

٠,٢٧٠٣٧,٩٦-٣,٤٣٠-٠,٢٧٠-مصر
١,٤٥٥٩٧,٦-٣,٤٩١-١,٤٥٥-تونس
٢,٨٤٠٨٨,٤٤-٩,٩٧٠-٢,٨٤٠-سوریا

احتسبت النسب من قبل الباحث

Factor Shearب
مستخدمةإلنتاجاوالذي سیعتمد كأداة وزن لعناصر  ل ا

.) ٢(جدولالالنتائج في
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.یوضح معدل النمو السنوي للدول العربیة:)٢(جدولال

المرونةالعناصرالدول
)١(

معدل النمو السنوي 
%المركب 

)٢(

نسبة مساھمة 
Wiالعنصر

)٣(

السعودیة
٢,١٢٠,١٢٤٠,٢٦٢األرض
١,٥٩٠,٧٥٢-٠,٤٧٣-العمل

٠,٠١٢٥-٠,١٥٩-٠,٠٧٨٧رأس المال

المغرب
٣,٧٤٠,٣٥٨١,٣٣٨األرض
١,٣٨-١,١٥-١,٢٠العمل

٠,٥٧٤١,٧٨١,٠٢١رأس المال

مصر
١,٢٨٠,٨١٥١,٠٤٣األرض
١,٣١٣-١,٣-١,٠١العمل

٠,٧٠٠١,٨١,٢٦رأس المال

تونس
١,٣٢٨-٣,٢٤٠,٤١-األرض
١,٣٦١,٤٧١,٩٩٩العمل

١,٧٤٠,١٨٥٠,٣٢١رأس المال

سوریا
١,١٨٤-١,١٥-١,٠٣األرض
٠,٦٥٣,٥٩٢,٣٣٥العمل

٠,٢٠٠-٠,١٠٦١,٨٩-رأس المال
احتسبت النسب من قبل الباحث

(Total Factor Productivity(:كلیةالالعناصر إنتاجیة (TFP (:تساب ثم جرى اصر العاح ن
تم ٢٠٠٣-١٩٩٠١٩٩٠-١٩٨٠من األولىمدتینإلىبتقسیمھا ٢٠٠٣-١٩٨٠الكلیة للمدة 

) ٣(جدولال
اذلبحث تطورت خالل المدة موضوع اسوریاوتونسومصروالمغربوالسعودیة

%٦٢,٣٢-و٢٣,٦٠١,٤٧و٥٥,٤١و١٩٩٠٧٧,١٠١-١٩٨٠للمدة
لمدة تباعاً  لتطور ل لغت نسبة ا ب ،%٥٧,٠٨و٦٨,٩٨و٣١,١٥و٨٩,٤٧٣,٩٨حوالي٢٠٠٣-١٩٩٠و
وعند %٥,١٨-و٧١,٤٨و  ٦٢,١١و٨٧,٣٩و٩١,٠٣حوالي٢٠٠٣-١٩٨٠للمدة بلغت تلك النسبةكما 

أفقيحصل توسع ١٩٩٢في المساحة المزروعة وبالذات في عام كبیراً تطوراً 
بسبب انتوسعاً 

إصالحاإلنتاجلعناصر ألسعري
اإلصالح

خفضت إذالقمح إنتاجالحد من الفوائض في إلىھدف المملكة بتبني سیاسة ت

.الكلیة للدول العربیةاإلنتاجیةتطور :)٣(الجدول 
نسبة النمو في اإلنتاجیة الكلیة )%(٢٠٠٣–١٩٨٠الدولة ٢٠٠٣-١٩٩٠)%( ١٩٩٠-١٩٨٠)%(

٩١,٣ ٨٩,٤ ٧٧,١٠١ السعودیة
٨٧,٣٩ ٧٣,٩٨ ٥٥,٤١ المغرب
٦٢,١١ ٣١,١٥ ٢٣,٦٠ مصر
٧١,٤٨ ٦٨,٩٨ ١,٤٧ تونس

-٥,١٨ ٥٧,٠٨ -٦٢,٣٢ سوریا
احتسبت النسب من قبل الباحث
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شھده نصیب الوحدة األرضیة من القوى العاملة وعلى ھذا فان اإلحالل بین عناصر اإلنتاج في وحدة األرض 

.المحصولیة یؤكد دخول التغیرات التقانیة في زراعة العربیة السعودیة
الأما

اضيخاصة  إلصالح، عیینالزرااألر ا
١٩٩٧-١٩٨٥للقطاع الزراعي 

لحبوب إنتاجأداء ا
لعام اإلنفاقوازداد  ري  ا ثم نسبة ١٩٩٠بعام ١٩٩١االست تصالبسبب % ١٤ب اضيحاس األر

ةالري أسالیبالثروة المائیة وتطویر مشاریع االكتفاء الذاتي واالعتماد على 
سدود فضالً أربعةاستكمال بناء و

١٩٩٥بعام اإلنتاجحقق ١٩٩٦عام
تحریر االقتصاد وتقلیص دور الدولة في النشاط إلىالبالد وطبقت المغرب سیاسة تھدف 

دولة ١٩٩٢-١٩٨٨ذلك ضمن الخطة الخمسیة للعام  ل لوكة ل إلىم
إصالح نظام و

.في توجیھ الموارد وتخصیصھااألكبرالسوق الدور إلعطاءالمفروض علیھا 
ات الحیویة القطاعأھمیعد القطاع الزراعي فیھا من إذ، الزراعیةاإلنتاجیةفي وشھدت مصر تطوراً 

١٩٨٦-١٩٨٢لقد طبقت الخطة الخمسیة فیھ عام ، االقتصادیة
، ألمعاشيتشجیع القطاع الخاص وتحسین المستوى 

وأسھمت
إلىأدىالذي األمر، التمویلیة لھذا القطاع

تي عكست  فضت ١٩٨٢، ال نخ ا
وأسھمت، نسبة االستثمار الزراعي وتدنت كفاءة استخدام الموارد االقتصادیة

إنالزراعیة حیث األراضيواسعة من 
التقبأسالیب العلم ولألخذدول العالم حاجة كثرأمصر من 

اضي األر
فضالً الصالحة للزراعة 

١٩٩٧-١٩٨٥واألخرمعدل نموه یرتفع بین الحین 
اضي لغتاألر أشكالمن جزءاً وأ

١٩٩٧إن
وألغتبخصخصة المدخالت والصناعات الزراعیة 

.الزراعیة
إالإنفبالرغم من ستونإما

، راعیةالزإنتاجیتھافي بطیئاً تطوراً 
األراضيوبناء السدود وتوسیع مساحة األساسیةالمشاریع ةوتنمیالزراعیة 

قطاع ١٩٨٦-١٩٨٢العاملة في القطاع الزراعي  حیث ركزت خطة البالد التونسیة خالل المدة  ة ال
قامة وإ

% ٤٠والتي خصصت ١٩٩٦-١٩٨٧وقد نفذت الخطة الخمسیة من عام ، عربیة
التحتیةلبنىافياإلنفاقالزراعي لكن معطیاتھا لم تظھر بشكل ملموس الن 

١٩٨٥، التي تعطي نتائجھا في المدى المتوسط  على اقل تقدیر
الدعم والقروض المیسرة لتنمیة موارد ثروتھا المائیة وتطویرھا كما 

في عام وأسھمت لمالئمة  ا روف  لظ إناإلنتاج١٩٩٦ا
اإلصالحبرامج 

.التدخل الحكومي وعملت على تحریر االسعارأشكالمعظم غتوألاالستیرادات 
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في األقطاراما سوریا فتعتبر من 
املة األیديحلت محل أنھااذالزراعیة في الثمانینات وذلك بفضل استخدامھا للتقانة الكیمیائیة والمیكانیكیة  لع ا

األسمدةمن األرضحیث ازدادت عدد الجرارات والحاصدات وارتفع نصیب األفقيعیة وسیادة التوسع الزرا
أما١٩٩٠-١٩٨٠عام دخول التقانة في الزراعة السوریة كان واضحاً إنحیث 

إنتاجیتھافي ملحوظاً فقد شھدت انخفاضاً ٢٠٠٢
إلىوالتجارة اإلنتاجوافتقار ھیاكل 

لمغربوإلىتشیر نتائج الدراسة .االقتصادیة وا
أخرىوتونسو

، االقتصادیة والسیاسیة للبلد
تطوراً ألخرىأمافي الزراعة خالل مدة البحث وعمودیاً 

-١٩٨٥أما٢٠٠٣نات حتى عام منتصف التسعی
١٩٩٧

في 
إلصالحاإلنتاجالحكومة التونسیة زیادة في  ا
.إنتاجیتھافي ملحوظاً سوریا فقد شھدت انخفاضاً 

اضح رالنظر ببرامج التنمیة االقتصادیة الزراعیة وبما یمكبإعادة لو ا
في األخرىإشراكاألرضعلى الناتج الزراعي والمتمثلة بمورد 

أخرىأثبتتتتفاعل وتأخذ دورھا كمتغیرات إنبشكل یمكنھا اإلنتاجیةالعملیة 
.من العالم

PRODUCTION GROWTH RESOURCES IN AGRICULTURE
(SELECT ARAB COUNTORY) FOR THE PERIOD 1980-2003

Aswan Abdul-Kadir Zaydan Salim Younis Al-Niaamy
Dept . of Agric.Econ., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ,Iraq

ABSTRACT
The Paper tries to measure growth rates and to limit the Volume of growth

resources for exploring the Capabilities of development in agricultural Sector of the
Arab states (Saudi Arabia,Morocco,Egypt,Tunisia and Syria) for the period 1980-
2003.This has been made through Knowing the changes taken place in the
agricultural product. The relation between agricultural product being a relevant
Variance and the Factors which limit it (Land,Labour,Capital) being independent
Variances.Also,Factors Participation in production growth has been estimated by
applying the Formula of Taylor Expansion. Total Factor production (TFP) has been
found and it was clear that there was a growth in total production for the abore
mentioned states were a differences in production growth between another state.
Saudi Arabia has got higher ratio in the growth of its production by 91.3% Morocco
87.39% ,Tunisia 71.48%, Egypt 62.11%, As For Syria, it has got the last grade by
its slow growth with a rtio of 5.18-%.Therefor, the paper recommends to review the
programs of agricultural economic development the best way to exploit its
agricultural resources.
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