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٢٠٠٥-١٩٨٠دور التنمیة الریفیة في مكافحة الفقر في العراق للمدة 
١أسوان عبد القادر زیدان

جامعة الموصل-كلیة الزراعة والغابات-قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة
 ،

، او بفترة زمنیة معینة واذا ماتفاقمت مشكلة الفقر ولم تعالج، جغرافي معینمحدد بأقلیم 
، سلبیة قد تھدد كیان المجتمع برمتھ

، ٢٠٠٥-١٩٨٠القطر العراقي للمدة 
بعا" )متوسط نصیب الفرد من الدخل(العالقة بین مؤشر الفقر  " تا

ووو
، غیرات مستقلةاالنفاق على التعلیم بوصفھا متوسكان الریفو

، وواالنتاجیة الزراعیة ورأس المال المستثمر في الزراعة 
نسبة اذ،  غت ال ٧,١بل

ومن ، في االستھالك من السلع الضروریةتھدل على ان دخل الفرد في ھذا القطاع الیكاد یشبع رغبمما ی، %

، االنتاجیة التي واجھھا االقتصاد العراقي
تستدعي ، % ٨٠-٧٠ لك  لذ

ت
. على الفقراء وتشجیع التنمیة المستدامة وایجاد فرص جدیدة للعمل

المقدمة
 ،

Poverty، ، "مؤكدا
 ، ،

" بعد مكاني اال ان لھذه الظاھرة خصوصیتھا المجتمعیة واالقلیمی
نجفي(" ، التاریخي وقد )  ١٩٩٩، ال

: " جدیدا" اخذت قضیة الفقر منعطفا
، " االصالح االقتصادي والتكییف الھیكلي مما انعكست سلباالدول النامیة لبرامج

)النمو االقتصادي(تمثل في التحول الكبیر في ادبیات التنمیة من مفھوم : وثانیھما

() ٢٠٠١، الفارس(وجوھرھا
لسكن وتوفر ، ، ،  ا

) االحتیاج المادي لمواجھة االمور الطارئة او االزمات ال
محددات (یجعل من تبني " ونوعا" باحتیاجات معروفة في الغالب اال ان المدى في حصر تلك االحتیاجات كما

". صعبا" امرا" ومكانیا" صالحة للمقارنة زمانیا) قیاسیة
االحاطة بالمقاییس 

التطورات التي حدثت خالل العقود الخمسة الماضیة وما تبعھا من تاثیرات سلبیة في العدید
 ، "

ن. 
والبنیة التحتیة بوصفھا وسائل Physical Capitalتمثلت الرؤى النظریة باالستثمار في راس المال البشري 

٢٩/١٠/٢٠٠٨وقبولھ  ٧/٧/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث
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، راس المال البشر

.)٢٠٠٤، عبد المجید("الفقراء ایضا
یعاني معظم الفقراء في البیئة الریفیة للبلدان النام

تمان، االرض(المنتجة  تعد )، ، االئ تي  ال
اإلنتاجالبنى التحتیة لدالة 

، " صغار المزارعین فقراالمزرعیة لیزداد مستوى الدخول 
% ٢٠) ١٩٩٥، Dowell(من ثلثي الفقراء یعیشون في مناطق ریفیة 

تحددت  تي 
، ١٩٨٥م اعلى اساس تعادل القوى الشرائیة لع)دوالر واحد للفرد(

في نسبتي الفقر المدقع والمطلق على حد " نسبیا" فقد عكست تحسنا٢٠٠٥اما في عام % ٨١.٧نحو ١٩٩٥
اذ١٩٨٨عما كانت علیھ في عام سواء 

% ٤.٧-٣.٦ھما یالفقر المدقع ف
% ٢٠ر

% ٧٢مستوى الفقر المطلق اذ قدر بالحضر والریف وتبع ذلك تدھور كبیر في

.)٢٠٠٦، منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة(والصحة والنقل
تكمن مشكلة الدراسة في البحث عن وسائل متعددة

حیث یعد نمط برامج التنمیة والمرحلة االقتصادیة التي یمر بھا القطر واحدة من ، التنمیة االقتصادیة والبشریة

ال
بصورة واسعة على االراضي والمیاه والموارد الطبیعیة االخرى وغیرھا من االصول الخاصة بسبل المعیشة 

)٢٠٠٣، النجفي(خالل الزمن " المستدامة التي التشھد فیھا المنفعة واالستھالك انخفاضا

بأن لیس ھناك مایؤكد وجود عالقة ایجابیة بین التنمیة الریفیة والتي اوضح فیھا)١٩٧٤(Ahlwaliaدراسة 
 ،

ولكن خالف ذلك تشیر دراسات .الدراسة
برامج التنمیة

.من خالل النمو المتسارع للدخل

توصل في ) ٢٠٠٢(" ا لذي  ا
قنیاتدراستھ الى ضرورة بناء ت

.قود الى تحقیق التنمیة االقتصادیةالفقر الریفي الذي ی
)٢٠٠٤ ( " "

" احقیة افضل في السلع العامة وھذا ی
" من خالل التحلیل الى ان ھناك اثارا)٢٠٠٧(وتوصل سلطان.االجتماعیة ولیس االقتصادیة

محليي ل ا
مع

اما في المدى القصیر فأن االثار السلبیة، اطول
.جلى من خالل النتائج المستخرجةمتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي االجمالي وتزاید معدالت الفقر تت
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القرارات والسیاسات التي تحسن حیاتھم على ا
.انفسھم من خالل معالجة مشكلة الفقر

ھقائوطرمواد البحث
على التحلیل النظري الذي یدعمھ العمل القیاسي التجریبي الثبات الفرضیة وذلك ثیعتمد البح

تم توصیف النموذج ، لتي تخص موضوع الدراسةباالستعانة ببعض المفاھیم االساسیة والنظریات االقتصادیة ا
بوصفھ متغیر معتمد )٢٠٠٤، كداوي) (متوسط نصیب الفرد من الدخل(القیاسي للعالقة بین مؤشر الفقر 

، رأس المال المستثمر في الزراعة، االستثمار الزراعيوالمتغیرات االخرى بوصفھا متغیرات مستقلة وھي
استخدم ، االنفاق على التعلیموعدد سكان الریف ، راعیةللمحاصیل الرئیسیةاالنتاجیة الز، المساحة المزروعة

:اآلتیةالبحث في ھذا الصدد نموذج ریاضي مكون من المعادلة 
6

Y=Bi ∑ Xi + Ui
1

حیث ان استخدام المؤشرات )متوسط نصیب الفرد من الدخل(یمثل المتغیر المعتمد مؤشر الفقر 
توضیحیة فضال عن كونھا مؤشرات ، الدخلیة یمكن ان تحدد موقع الفرد او االسرة دون خط الفقر او فوقھ

في حین ، لمستوى الرفاھیة النسبیة في االقتصاد واختالف مستویات الرفاھیة فیما بینھا واالقتصادات االخرى
-:كانت المتغیرات المستقلة كاالتي 

X1ملیون دینار(البنى التحتیةياالستثمار ف(
X2 ملیون دینار(رأس المال المستثمر في الزراعة(
X3 نمدو(المساحة المزروعة(
X4ھكتار/ كغم (االنتاجیة الزراعیة للمحاصیل الرئیسیة(
X5 ملیون نسمة(عدد سكان الریف(
X6 ملیون دینار(االنفاق على التعلیم(

Multipleبعدھا جرى تقدیر النموذج بموجب طریقة االنحدار الخطي المتعدد Regressionباستخدام
" تلي ذلك تفسیر لقیم المعلمات المقدرة واختبارھا اقتصادیا،OLSطریقة المربعات الصغرى االعتیادیة 

الفقر الریفي في وبما یمكن من االستفادة منھا في تفسیر سلوك تلك المتغیرات واثرھا على" وقیاسیا" واحصائیا
.العراق

:وبھدف قیاس مستوى الرفاھیة فقد تم استخدام المرونة الدخلیة والتي تساوي 
YcΔ
.e =

CYΔ:أنحیث 
cΔ االستھالكياإلنفاقالتغیر في.

YΔالتغیر في الدخل.
Yلدخلا.
Cاالستیرادات الزراعیة+ الناتج المحلي الزراعي (يستھالكالااإلنفاق(.

النتائج والمناقشة
)x1,x2,--------x6(المتغیرات المفسرة النتائج التي تم التوصل الیھا في تفسیر العالقة بینأظھرت

للبیانات ھو االنموذج اللوغارتمي المزدوج" اكثر النماذج المعتمدة توفیقابأن)مؤشر الفقر(والمتغیر المعتمد 
-:اخذت المعادلة شكل العالقة االتیة ، وبأستخدام اسلوب االنحدار الخطي المتعدد

Logy= -60.7  + 0.02  logx1 +0.582logx2 - 0.350logx3+0.413 logx4 +0.105logx5
(1.91)(-4.03)(0.64) (2.32) (-0.77))6. 71((t)

+ 0.050logx6)2.07(
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R2=0.90                        F=26.0                       D.W=2.80
ثبت معنویة كل من  ، المحسوبة اكبر من قیمتھا الجدولیة) t(ان قیمة اإلحصائیةاالختبارات أوضحت

x6واالنفاق على التعلیم x5عدد سكان الریف وx4الزراعیة اإلنتاجیةوx2رأس المال المستثمر في الزراعة 
عند المستوى x3المساحة المزروعة وx1الستثمار الزراعي اولم تثبت معنویة كل من٠.٠٥عند مستوى معنویة 

.المعنویةمننفسھ 
متوسط نصیب الفرد من الدخل (من التغیرات الحاصلة في مؤشر الفقر % ٩٠ان R2قیمة وأشارت

Y(منھا تفسر بواسطة عوامل % ١٠التغیرات الحاصلة في المتغیرات المستقلة في المعادلة وةتفسر بواسط
.Uiوائي اخرى قد یفسرھا المتغیر العش

كما .تأكد معنویة الدالة في اثبات صحة العالقة بین المتغیر المعتمد والمتغیرات المستقلةFومن اختبار 
dlوھي اكبر من ٢.٨٠المحسوبة D.Wحیث بلغت قیمة ، تم التأكد من خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي

بان لھا تأثیر ایجابي وغیر x1ر االستثمار الزراعي اما اختبارات النظریة فقد دلت اشارة متغی.duواقل من 
من ھذا المتغیر یؤدي الى زیادة في % ١ومن ثم فأن زیادة قدرھا ، معنوي في متوسط نصیب الفرد من الدخل
ارتبطت إذوھي نسبة متدنیة وغیر كافیة لزیادة دخل الفرد % ٠.٠٢متوسط نصیب الفرد من الدخل بنسبة تصل

وشھدت السنوات ، الدراسةمدةار بالظروف االقتصادیة والسیاسیة التي مر بھا القطر خالل مستویات االستثم
اعلى مستویات لحجم االستثمار وھي مدة انتعاش صادرات النفط من حیث الكمیة واالسعار ) ١٩٨٢-١٩٨٠(

القطاع ولكن انخفاض الصادرات من جھة وانخفاض مستویات اسعار النفط العالمیة وبشكل خاص من لدن 
ادى الى تراجع كبیر في حجم المبالغ المخصصة لالستثمار سواء بشكل )١٩٨٩-١٩٨٦(الخاص في السنوات 

عام او على مستوى القطاع الزراعي فضال عن مواصلة سیاسة الدولة في السنوات االخیرة من عقد الثمانینات 
عن عدد من المشاریع وعدم تنفیذھا وبیع مشاریع اخرى الى القطاع الخاص مما نتج عنھ انخفاض في التخلي 

في حجم االستثمار فضال عن االثار غیر االیجابیة للحرب االیرانیة والحصار المفروض على القطر في بدایة 
، ي خفض حجم االستثمارعقد التسعینات وما تطلب من حاجة الى الصمود وادامة مستویات العیش كسبب كفیل ف

ع الري والبزل ودرء اخطار الفیضانات التعطي یاالستثمارات الزراعیة وخاصة في مشاروكذلك ان بعض 
اعداد المستثمرین الكلي من% ٢٥ازداد عدد المستثمرین بنسبة ٢٠٠٣وفي عام ، نتائجھا في الفترة القصیرة

ر العراقي واالجنبي ومن خالل مجاالت االستثمار بسبب تشجیع االستثما١٩٨٣لسنة ٣٥وفق القانون رقم 
.بشقیھ النباتي والحیواني

یجابیا في متوسط نصیب الفرد من افقد كان x2متغیر رأس المال المستثمر في الزراعة إشارةأما
من ھذا المتغیر یؤدي الى زیادة في متوسط نصیب الفرد بنسبة قدرھا % ١ومن ثم فأن زیادة قدرھا ، الدخل
حیث شھد القطر خالل عقد الثمانینات زیادة ، وجاءت ھذه النتیجة متفقة مع مفاھیم النظریة االقتصادیة% ٠.٥٨

في رأس المال المستثمر في الزراعة بھدف النھوض بمستوى االنتاج الزراعي وتعبئة طاقاتھ وموارده وبشكل 
مساھمة كل من القطاع الخاص اما في عقد التنسعینات فقد انخفضت ، خاص من لدن القطاع االشتراكي

واالشتراكي بسبب ظروف الحصار المفروض على القطر فضال عن عرقلة استیراد االالت ووسائط النقل 
.تكازیة واعمار المدمر منھا اثناء العدوانواقتصرت الجھود على صیانة البنى االر

ر سلبي وغیر معنوي في متوسط بأن لھا تأثیx3واوضحت النتائج بأن اشارة متغیر المساحة المزروعة
في ھذه النسبة یؤدي الى انخفاض في متوسط نصیب % ١ومن ثم فان زیادة قدرھا ، نصیب الفرد من الدخل

الزراعیة للفقراء الریفیین یتطلب اعادة متوسط الحیازات فانخفاض% ٠.٣٥بنسبة تصل الفرد من الدخل
بالرغم من قلة المحاوالت الناجحة في ھذا ، ح الزراعيتوزیع االراضي الزراعیة عن طریق سیاسات االصال

كما قدمت العدید من الوكاالت الدولیة توصیات تتمثل بتحسین استصالح االراضي وتحسین خصوبتھا ، المجال
والحد من تفتیت الحیازات الزراعیة عن طریق دمجھا واعادة توزیع االراضي بھدف جعلھا حیازات مستدیمة 

.)١٩٩٦،جیلیتي(اقتصادیا 
فتشیر بان لھا تأثیر ایجابي في متوسط x4الزراعیة للمحاصیل الرئیسیة اإلنتاجیةمتغیر إشارةاما 

زیادة في متوسط نصیب الفرد إلىفي ھذه النسبة یؤدي %١ومن ثم فأن زیادة قدرھا ، نصیب الفرد من الدخل
ان ھذه الزیادة إالالزراعیة اإلنتاجیةي فبالرغم من الزیادة الحاصلة ف% ٠.٤١إلىمن الدخل بنسبة تصل 

یاسة سالإلىویعود السبب ، في الریف العراقيلإلفرادتعتبر ضئیلة وغیر كافیة لتحسین المستوى المعاشي 
أوفي السیاسة المالیة الزراعیة أوالزراعي واإلرشادء في عملیة التوجیھ اسوآلیاتھاالزراعیة المتبعة في كل 

في عملیة تجھیز المزارعین بمستلزمات الزراعة أووحمایتھ اإلنتاجفي مسألة تنظیم أویة السیاسة االئتمان
باتت اآللیاتالزراعیة وھذه تالمنتجاتسویقلو دعم لعملیات وتمكینھم من القیام بعملیات االستثمار الزراعي
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مزارعین ورغباتھم في زیادة الأمالولم تلبي متطلبات الزراعة ولم تحقق األحیانغیر موجودة في كثیر من 
.دخولھمعوارتفاالزراعیة اإلنتاجیة

في ھذا %١ومن ثم فان زیادة قدرھا ، تأثیر ایجابيلھان كاx5متغیر عدد سكان الریف إشارةوتشیر 
األریافحیث ان تنمیة ، %٠.١٠إلىزیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلىالمتغیر تؤدي 

توطین بعضا منھم احد الوسائل المھمة في وإعادةجدیدة تستوعب االعداد الكبیرة من السكان افأریوخلق 
أوكمزارعین وعمال لدى المزارعین مكافحة الفقر من خالل تشجیع بعض االفراد على العمل في الزراعة

التي یجب االنتباه یاتواألوللذلك فأن التنمیة الریفیة تأتي في مقدمة، علیھمتعلیمھم بعض الحرف التي تدر دخال 
المدینة وتوزیع السكان على اكبر مساحة ممكنة وخلق فرص إلىللحد من الھجرة من الریف إلیھاواالتجاه لھا 

.عمل تتناسب مع ظروف كل منطقة ومعطیاتھا
في ھذا % ١ومن ثم فأن زیادة قدرھا ، ان لھ تأثیر ایجابيx6االنفاق على التعلیم إشارةفیما تبین ان 

غیر ویعد ھذا المتغیر ضعیف % ٠.٠٥زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل بنسبة إلىالمتغیر تؤدي 
حیث یتأثر رأس المال البشري ، )١٩٩٨، ألنعیمي(مجدي االستثمار فیھ اقتصادیا وھو بھذا المستوى من التدني 

والتعلیم لزیادة قدرتھا على األساسیةرعایة الصحیة على الكاإلنفاقعلى الفقراء اإلنفاقھیكلیة بإعادة) التعلیم(
".مرتفعااألجورفمن غیر ھذا االستثمار سیبقى تباین ، المنافسة والنمو المؤید للفقراء

وقد شھد ، ن الذین یعیشون في فقر مدقعاتعني الرفاھیة االقتصادیة خفض نسبة السك:الرفاھیة االقتصادیة 
الثاني من القرن العشرین تجارب تنمویة متباینة اعتمدت نسبیا سیاسات لیبرالیة خالل النصفاالقتصاد العراقي 

في حین استندت في عقدي الستینات والسبعینات على قدر كبیر من ، في معظم سنوات عقد الخمسینات
مطلع ثم وضع العراق في ، وتحولت فیما بعد نحو سیادة  المناخ المحفز للنشاط الخاص، المتضمنات االشتراكیة

التغیرات المختلفة على مسارات همتضمنات ھذوقد انعكست ، التسعینات ضمن محددات الحصار االقتصادي
وفي العدید من الفترات الزمنیة لم یكن ھناك مستویات مرضیة من "الرفاھیة " ومستویات تحقیق ممكنات 

" قي ذوي الدخول المنخفضة وفقاالعراالمجتمعإفرادأعباءالرفاھیة والسیما تحت ظروف الحصار وتزایدت 
أصبحواالذین اإلفرادللعدید من القیم والقیاسات المعیاریة مما ترتب على ذلك تدھور رأس المال البشري وتزاید 

تحقیق الرفاھیة االقتصادیة إن.االقتصادیة واالجتماعیة العراقیة الراھنةاألوضاعتحت خط الفقر في 
رفع مستوى معیشة المواطن أخرىأمورالقطاع الزراعي یتطلب من بین واالجتماعیة للفرد العراقي في 

ذات الصلة الحیویة بالمستلزمات لألسعارالعراقي من خالل زیادة متوسط الدخل النقدي مع تثبیت المستوى العام 
الذین ادلإلفرعلى ذلك فقد تم قیاس مستوى الرفاھیة االقتصادیة " بناء، الضروریة للمواطن العراقيالمعایشة

حیث ان ، للسلع الزراعیة والغذائیةلیةخالدیعملون في القطاع الزراعي وذلك عن طریق مقیاس مرونة الطلب 
وقد بلغت ) ١٩٩٨، Mosley(على مرونة خفض الفقرأثرهاثر النمو االقتصادي في الفقر یتضح من خالل 

اقي الیكاد یشبع رغبتھ في االستھالك من مما یدل على ان دخل الفرد في القطاع الزراعي العر% ١.٧نسبتھا 
.وھذا مما یؤكد سیادة الفقر في ھذا القطاع للمدة موضوع البحث والدراسة، السلع الضروریة

تحدیات خارجیة : تشیر نتائج الدراسة الى ان الزراعة في العراق قد واجھت نوعین من التحدیات اولھا 
ذھلة التي شھدھا العالم وخاصة في مجال تقنیات االنتاج الزراعي تتمثل في التطورات العلمیة والتكنلوجیة الم

دیات الداخلیة المرتبطة بالظروف التي مر حتاما النوع الثاني من التحدیات فھي ال، عنھا" والتي كان العراق بعیدا
ثیر من حیث مازال الكامام تنمیة وتحدیث القطاع الزراعيبھا العراق وادت الى تزاید المحددات والعقبات 
بحیث ان كما ان المستغل منھا دون االستغالل االمثل" كامال" الموارد والطاقات الزراعیة غیر مستغلة استغالال

نسب االكتفاء الذاتي للعدید من السلع الغذائیة االستراتیجیة متدنیة بدرجة كبیرة وظل القطاع الزراعي یعاني من 
" والمتعلقة بالتقنیات الزراعیة وتكنلوجیا االنتاج فضاللإلنتاجة تطلبات الضروریممن الدتوفیرا لعدیقصور في 

عن التخصیصات االستثماریة والتسھیالت االئتمانیة والمالكات البشریة المؤھلة وعدم كفایة الھیاكل االساسیة 
وان ، والمؤسسات الالزمة لتطویر وتحدیث القطاع الزراعي وتخلف نمط االدارة وملكیة االرض الزراعیة

تخلف التنمیة الزراعیة في العراق یمثل احد مظاھر االختالالت االنتاجیة التي واجھھا االقتصاد العراقي وبالتالي 
الواقعة تحت خط الفقر فاالفراد الذین یعیشون في المناطق الریفیة ، انعكس اثره على الفقر في القطاع الزراعي

:رة لذلك تستدعي الضرو، وھي نسبة عالیة% ٨٠-٧٠یشكلون 
تطویر البنى االرتكازیة في الریف وزیادة وتطویر مراكز البحث الزراعي ودعمھا وتشجیع الصناعات -١

الزراعیة الغذائیة ودعمھا بما یمكنھا من خلق بنیة اساسیة قادرة على استمرار تموینھا بالمواد االولیة 
.الزراعیة وتخزین انتاجھا



٢٠٠٩)٢(العدد) ٣٧(المجلد) ISSN 1815-316X(زراعة الرافدینمجلة 

ضات اجتماعیة قویة ومن تناقلمناطق التي تعاني من اقامة اصالح زراعي مالئم وبشكل اساسي في ا-٢
الفقر وانعدام االمن الغذائي كوسیلة لتشجیع الحصول بصورة اوسع ومستدامة على االراضي والمیاه 

.والموارد الطبیعیة والتحكم فیھا
تركیز وال، من خالل زیادة القدرات المحلیة، اعتماد سیاسات وبرامج للتنمیة الریفیة تشجع الالمركزیة-٣

وتشجیع التنمیة ، وعدم تقارب الفرص، بشكل خاص على الفقراء للتغلب على التفرقة االجتماعیة
.المستدامة وایجاد فرص اقتصادیة وفرص جدیدة للعمل

بالشعوب لضمان " اھتماماوأكثر" عدالأكثرإنمائیةوبرامج اتتعزیز دور الدولة في وضع وتنفیذ سیاس-٤
.میع المواطنیناالمن الغذائي والرفاه لج

.)التملك وحصول الفقراء على االصول المالیة(مشاركة الفقراء في النمو االقتصادي -٥
منھج متكامل وإتباع)الغذاء وتنظیم االسرة، الصحة، التعلیم(زیادة مبالغ االستثمار في الموارد البشریة-٦

.)١٩٩٧، یاآساللجنة االجتماعیة واالقتصادیة لغربي (یشمل تعزیز الرفاه االجتماعي
.للسكان" ال طاردا" تأسیس برامج تطویر شاملة للمناطق الریفیة والنائیة وجعل الریف جاذبا-٧
حول التنمیة اإلنسانبناء ال، اإلنسانتكون على نحو یسمح ببناء التنمیة حول أنالتنمیة یجب أسالیب-٨
.)٢٠٠٦، المتحدةلألمموالزراعة األغذیةمنظمة (

THE ROLE OF RURAL DEVELOPMENT IN FIGHTING POVERTY IN
IRAQ FOR THE PERIOD 1980-2005

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

ABSTRACT
Poverty is considered a complicated phenomenon which has serious social,

political and economic dimensions. Poverty scope is unlimited by a certain
geographic region or a certain period of time. If the problem of poverty had
increased and with no solution for it, then, there would have been negative
reflections that might have threatened the whole community. Thus, this research
aims at explaining the role of rural development in fighting poverty in Iraq for the
period 1980-2005 by recognizing the economic variables of development. The
relation represented poverty index (Individual Share of Income) being a relevant
variable and its Limited factors. These factors are (Agricultural Investment,
Invested capital in agriculture, cultivated area, Agricultural Productivity, Inhabitants
of the Countryside, and expenditure on Education) as being independent variables.
It has been clear throughout the analysis that there is an effect for Capital invested
in agriculture, agricultural productivity, income demand flexibility has been
estimated to recognize the economic welfare of agricultural sector in Iraq. The ratio
is 1.7%.This signifies that individual income in this sector does not achieve the
wishes in Consumption. Therefore, agricultural sector in Iraq Suffers from shortage
of providing so many necessary needs for production, investment and agricultural
techniques. The backwardness of agricultural development in Iraq represents the
most significant features of productivity imbalances in which the Iraqi economy
faces. This has been reflected upon poverty in agricultural sector. People living in
rural areas under poverty line from 70 -80 % and it is a high percentage . Therefore,
it is necessary to use policies and rural development programs which may work to
increase local capacities and to concentrate upon the poor and to encourage
sustainable development and to find out new chances for work.
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