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)٢٠٠٥-١٩٨٠(تقدیر وتحلیل معدالت نمو االنتاج واالنتاجیة الزراعیة في العراق للمدة 
وفاء عبد المنعم محمودعبد السالم محمد حسین

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة
للدراسات دتعد ھذه  الدراسة امتدا

.العربیة 
واإلنتاجیة  اإلنتاج من خالل دوال إنتاج تجمیعیة ،إذ أشارت نتائج التحلیل إلى وجود  معدالت نمو في اإلنتاج 

الزراعیة  إال انھ من خالل مقارنة األرقام القیاسیة لمتوسط نصیب الفرد من الناتج  الزراعي في بعض الدول 

.التنمیة الزراعیة زالت منخفضة   ودون المستوى المطلوب  لتحقیق 
منھا عدم كفایة  معدالت قد خرجت الدراسة ببعض االستنتاجات و

و
ةفي ھذه الدراسة بضرورنوصي كما العالم ، 

.اإلنتاجیة ویقلل التكالیف  الزراعیة 

المقدمة

ت 

،

فعندما تكو

األمر ئمفاجمضمونا ،
ً من  وان جزءا

مباشر في إنتاج القطاع الزراعي ،غیر

ومما ال

، و)١٨، ٢٠٠٥یحیى، ( الناتج الزراعي 

مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
٤/١/٢٠١٠وقبولھ ٢٧/٩/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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الموارد ،

)١٩٧٢(Nai-Ruenn-chenالدراسة التي أجراھا 
 : )١٩٣١-١٩١٤ (

مؤشرات )  ١٩٥٧-١٩٤٩() ١٩٤٥-١٩٣٢( حسب  و
اإلنتاجیة الزراعیة لكل م

لتي نصت على ) شولتز( ان  ا
: بمعنى) (

) شولتز(غیر واضح في فترات الحكم الثالث، وبھذا فان فرضیة 

.    بنسب تتقارب لم تظھر تبایناتھا خالل مدة الدراسةأنھا كانت 
١٩٩٥وفي عام 

) ١٩٩٠-١٩٨٠(سلسلة زمنیة  للمدة 

د 

.  والالیقین والسیما أسلوب الري التكمیلي
١٩٩٩وفي عام 

(ة الكلیة للعناصر باستخدام الزراعة العراقیة وتمكنا فیھا من تحدید اإلنتاجی
) الناتج الزراعي 

اذ . 
% ٠.٤٧٣% ١.٣٦١تغیرالتكنولوجیا الكیمیائیة على نسبة إسھام استحوذ م
لمال  % ٠.٢٩٩واألرض  أس ا لعمل  % ٠.١٨٨ور ا % ٠.٠٢٣% ٠.١٧٣و

١.٥٤-% ٠.٠١٤ %

المركب للمتغیر نفسھ، وقد تم تقدیر دالة اإلنتاج  التجمعیة للقطاع الزراعي العراقي بمختلف الصیغ الریاضیة 
وباستخدام نموذج االنحدارالمتعدد وكان أفضلھا تم

.  إسھامھ في رفع معدالت نمو اإلنتاجیة في الزراعة العراقیة نسبة
Ander-Gerdin)٢٠٠١ (

ة)دوكالس –كوب (
والعمل ورأس المال في ال

) ١٩٩٦-١٩٦٤() ١٩٦٤–١٩٧٣(المدة األولى تمتد مابین 
لمدة في% ١.٢ولكن ركد إلى  % ٤تجاوز ) ١٩٦٤-١٩٧٣( معدل نمو اإلنتاج الزراعي في المدة األولى  ا

)٣) ١٩٩٦-١٩٦٤ %

والعمل المتغیر األقل أھمیة في نميفي نمو الناتج الزراع

. ھذا المتغیر من اجل توفیر الوسائل الالزمة للزراعة في كینیا من ان تحقق االكتفاء الذاتي للسكان
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أجرى كل ٢٠٠٧وفي عام 

(%  ٧٠ةالزراعی
 (٣٠ %)

)وبنغالدش
. الذاتي من المنتجات الزراعیة في دول عینة الدراسة 

. رقمیة بین قیم اإلنتاجیة لدول العینة مع دول أخرى

الطلب المتزاید على 

لمدة العراق ،واستند البحث إلى فرضیة مفادھا وجود نمو في اإلنتاج و اإلنتاجیة الزراعیة  في ا اق خالل ا لعر
)٢٠٠٥-١٩٨٠ (

. ق باستخدام ادوات التحلیل الریاضي واالحصائي والقیاسي مفاھیم النظریة االقتصادیة والتحلیل الكمي المتعل

البحث وطرائقھمواد 
:قیاس  إنتاجیة عناصر اإلنتاج في القطاع الزراعي .١

:تم اعتماد المعادلة اآلتیة لقیاس اإلنتاجیة الجزئیة لعناصر اإلنتاج 

:نتاج كما تم استخدام المعادلة اآلتیة لقیاس اإلنتاجیة الكلیة لعناصر اإل
-:حیث  ان 

t)(A:اإلنتاجیة الكلیة .
Q:اإلنتاج الكلي .

Wi: اإلنتاجي نصر  لع )xi(وزن ا
. مضروبة في معدل النمو السنوي المركب لذلك العنصر

xi :یةالعناصر اإلنتاجیة المستخدمة في العملیة اإلنتاج .
:وھذه الطریقة بدیلة للطریقة االعتیادیة لحساب اإلنتاجیة الكلیة  لعناصر اإلنتاج المتضمنة 

)٢٠٠٩ألنعیمي وزیدان ،(

تماد :.٢ اع تم 
) y(المتغیر المستقل و )t(العالقة بین الزمن 

:الریاضیة اآلتیة وفق الصیغة) e(االنحدار البسیط بصیغتھا اللوغاریتمیة لألساس الطبیعي 
InY = In A + rt

تج : .٣

.على متوسط نصیب ألفرد من اإلنتاج الزراعي لسنة األساس وضربھ في مئة
:تقدیر العالقة بین الناتج الزراعي وعناصره .٤

: والتي كانت  صورتھا كما یأتي )e(لألساس الطبیعي 
Lny = 1nA + b11nX1 + b21nX2 + … bn1nXn

كمیة االنتاج
كمیة عنصر االنتاج
∑ wixi A(t) = Q /

كمیة الناتج
مجموع كمیات عناصر االنتاج = اإلنتاجیة الكلیة 

) ١٩٨٨الجومرد ، (

)٢٠٠٢كاظم ومسلم ، (
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: إن إذ
=y الناتج الزراعي
=a كفاءة عنصر اإلدارة
X1=األرض الزراعیة
X2= العمل الزراعي
X3=  رأس المال المستثمر في الزراعة

النتائج و المناقشة
على %٢.٩٥و % ٢.٩٨والسكان بما مقداره الزراعيلإلنتاجالمركبالسنويالنمومعدلتقدیرتم
یساويالقسمةحاصلإنتبینالسكاننمومعدلعلىالزراعيالناتجنمومعدلقسمةخاللمنالتوالي ،و

)*(القیاسيالرقموبمقارنةالسكاننمومعدلیساويالزراعيالناتجنمومعدلإنیعنيوھذا،١.٠١٠
أوالزراعياإلنتاجعلىألفرديالطلبحجمیمثلالذيالعراقفيالزراعيالناتجمنألفردنصیبلمتوسط

عاموفي٤٩داره مامق١٩٨٥عامفيوالبالغالزراعیةالمحاصیلتلكمنألفردياالستھالكحجم
نصیبلمتوسطالقیاسیةباألرقام٣٩مامقداره ٢٠٠٠عاموفي٣٢مامقداره ١٩٩٥وفي٥٦مامقداره ١٩٩٠

:اآلتي )١(الجدولفيموضحةھيكماالمتقدمةالدولومنھاالدوللبعضالزراعيالناتجمنألفرد
الدوللبعضالزراعيجالناتمنألفردنصیبلمتوسطالقیاسیةاالرقام:)١(لجدولا

Region١٩٨٥١٩٩٠١٩٩٥٢٠٠٠
Africa٩٦٩٧٩٧٩٩

North  America١٠١٩٥١٠٣١١٠
South  America١٠٤١٠٤١٠٩١١٨

Asia١١٢١٢١١١٥١٢٥
Europe١٠٦١٠٦٨٥٨٦
Oceania١٠٢٩٦١٠١١١٠

Former   ussrt١٠٥١١٠....................
) .٢٠٠٠( Rome: المصدر 

)*(
.١٠٠لكل سنة وناتج القسمة لسنة المقارنة ثم قسمتھ على ناتج القسمة لسنة االساس وضرب الناتج في 

بتلكمقارنةمنخفضاالعراقفيالزراعيالناتجمنألفردنصیبمتوسطإنمن الجدول السابقیتبیناذ 
االھتمامزیادةیستدعيممامنخفضیزالالالعراقفيللفردلمعاشياالمستوىإنعلىیدلوھذا،الدول

تالمتغیرااثرتقدیراجلومن.السكانفيالنمومعدالتتفوقفیھنمومعدالتتحقیقوالزراعيبالقطاع
الناتجنموالمستثمر في الزراعة فيالمالورأسالزراعيوالعملالزراعیة األرضمنكلالمستقلة

االنحدارمعادلةباستخدامالزراعياإلنتاجدالةتقدیرتمفقد،)٢٠٠٥-١٩٨٠(للفترةالعراقيالزراعي
: یأتيكماصورتھاكانتالتي) e(الطبیعيلألساساللوغارتمیةبصیغتھاالمتعدد

Iny = 10.6 + 0.668InX1 – 0.174InX2 – 0.125InX3
t =    ( 3.52)     (5.03)           (-1.20)         (-2.93)
p =   (0.002)    (0.000)         (0.245)         (0.008)
F =27.96                       p =(0.000)
R-2 = 0.76 D-W=1.23

:كانتلھاالمقابلة) دوكالس–كوب(الحدودمتعددةالزراعياإلنتاجدالةوان
Y = 4.953X1

0.668X2
-0.174X3

-0.125

المالورأسوالعملاألرضمنكلالمستقلةالمتغیراتتأثیرمعنویةإلىالمحسوبةtقیمتشیرإذ
الدالةمعنویةإلىالمحسوبةFقیمةشیرتكما،دـمتعمـالالمتغیروھوالمحليناتجـالإجماليفيالتواليعلى

القبولفیھایرجحوالتيالحرجةالمنطقةضمنوالواقعة١.٢٣والبالغةالمحسوبةD-Wقیمةوإنككل،
العلیاالقیمةمنواقلالدنیاالقیمةمناكبرالقیمةهذھإنحیثالقبول،منطقةمنلقربھاالعدملفرضیة

du=1.65,dl=1.14٠.٧٦قیمةإنكمااالختبار،اذھلالجدولیةR-2 التأثیرمن%٧٦نسبتھماإنتبین=
تأثیرفضال عن المال،ورأسوالعملاألرضمنكلاإلنتاجعناصرإلىیعودالزراعيالناتجإجماليعلى
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% ٢٤نسبتھمایعودحینفي،bo= ١٠.٦معادلةـالثابتبقیمةالمتمثل)اإلداریةالكفاءة(اإلدارةعنصر
اختبارخاللمنوظھر. uالعشوائيبالمتغیرعادةوالمتمثلةج،ذالنموفيتدخللممتغیراتإلىالتأثیرمن

االنحدارلمعاملالتربیعيالجذرإنإذالمستقلةالمتغیراتقیمبینخطيتداخلوجودعدمكالین
Matrixالجزئیةاالرتباطامالتـمعةـصفوفـمفيتغیراتـالمنـبییطـالبسباطـاالرتعامالتـممناكبر

correlation coefficientنأإلى٠.٦٦٨والبالغةاألرضلعنصراإلنتاجلمرونةالموجبةالقیمةتشیرو
أوساطھاعنداإلنتاجعناصرقیمباقيثباتافتراضمعمتناقصةقیماتأخذالعنصراذلھالحدیةالعوائد

إضافةكلمعمتناقصةبزیاداتیزدادالزراعياإلنتاجإجماليإنآخروبتعبیر،الزمنیةللسلسلةلحسابیةا
فيزیادةإلىتؤديالزراعیةاألرضمساحةمن% ١قدرھازیادةإناذالزراعیةاألرضمساحةمن

مساحاتاستغاللمعھمكنیالذياألمرالعوامل،بقیةثباتبفرض% ٠.٦٦قدرھاالزراعيالناتجكمیة
للصفر،مساویةاألرضلعنصرالحدیةالعوائدعندهتصبحالذيالمستوىإلىللزراعةالصالحةاألرضمن
اإلنتاجلمروناتالسالبةالقیمإنكما. الزراعيالناتجإجماليفيزیادةأیةھناكتكونال عندماأي

الزراعيالناتجإجماليإنإلىتشیرالتواليعلى٠.١٢٥-، ٠.١٧٤-الغةـوالبمالـالورأسالعمللعنصري
عنداألخرىالعناصرثباتافتراضمعحدةعلىكلالعنصرینینذھمنلوحداتإضافةكلمعیتناقص
الناتجكمیةفينقصتسببالزراعيالعملقوةفي%١قدرھازیادةفان،الزمنیةللسلسلةالحسابیةأوساطھا
تسببالمالرأسفي% ١قدرھازیادةإنوكذلكالعوامل،بقیةثباتبفرض% ٠.١٧بمقدار الزراعي

تخفیضیتطلبالذياألمرالعوامل،بقیةثباتبفرض%٠.١٢بمقدارالزراعيالناتجكمیةفينقص
مساویةالحدیةعوائدھمافیھتكونالذي الحدإلىالمالورأسالعملعنصريمنالمستخدمةالكمیات
اإلنتاجعناصرمنامثلمزیجاستخدامآخروبتعبیرالعنصرین،ینذلھاألمثلاالستغاللیحققبماللصفر

خاللمنلكذوالعناصرتلكمناألمثلاالستخداممعھایتحققبطریقةالمالورأسوالعملاألرضمنكل
علىالعملنصرلعالحديالناتجقسمةبحاصلسعرهعلىاألرضلعنصرالحديالناتجقسمةحاصلمساواة
فياالقتصادیةالكفاءةتحقیقیمكنوعندھاسعرهعلىالمالرأسلعنصرالحديالناتجقسمةوحاصلسعره

السنويالنمومعدالتعززھاتالمذكورةجئالنتاإن)  ٥٧-١٩٨٠،٥٣،السامرائي( المواردتلكاستخدام
إنذا،%٠.٣١٦البالغوالعمل%١.٢٦لغالباواألرض%٢.٩٨البالغاإلنتاجإجماليمنلكلالمركب

المالرأسكمیةتناقصعنفضالوالعملاألرضعنصريمنكل نمومعدلمناكبراإلنتاجنمومعدل
لذياوالزمنیةالسلسلةخاللوالزیادةبالنموذخآاإلنتاجفانلكذأساسوعلىللتحلیل،الزمنیةالمدةخالل

الذي،٠.٣٦٩والبالغالمالورأسالعملواألرضمنكلاإلنتاجلعناصراإلنتاجمروناتمجموعكدهیؤ
القیممجموعمناكبراألرضلعنصرالموجبةإلنتاجامرونةقیمةالنمتناقصةبصورةیزیداإلنتاجإنیبین

لمروناتةالسالبالقیمإنإلىاإلشارةمنالبدانھكما.المالورأسالعملمنكلإنتاجلمرونتيالسالبة
اإلنتاجحقلفيمنھماكبیرةكمیاتاستخدامفياإلفراطتعنيالقدالمالورأسالعملعنصريإنتاج

االستخدامتتضمنالالزراعةفيالمستثمرالمالورأسالزراعیةالعاملةالقوةعنالبیاناتالنالزراعي
المنھمكبیرقسمیكونقدینذالاعیینالزرللسكانشاملحصرمجردھيوإنماالعنصرینینذلھألفعلي
أووطموحاتھم،تتفقأنھایعتقدونزراعیةغیرأخرىاقتصادیةنشاطاتیمارسوإنماالزراعةفيیعمل
المنھكبیرةكمیاتتكونقدفانھالمالرأسعنصرإلىبالنسبةالحالوكذلكالعمل،عنعاطلینأنھم

تستخدمالتيواألجھزةالموادبعضلشراءتستغلقدوإنماالزراعياإلنتاجفياستغالًالً فعلیاً تستغل
والخدمیةالترفیھیةالجوانبلبعضاستھالكھیكونوقدالمباشروغیرالمباشرالعائلياالستھالكألغراض

قیمةانخفاضفيالسببیرجعقدكما.الزراعیةواآلالتللمكائنألفعلیةالطاقةاستخدامعدمفضال عن
تعطيالألفیضاناتودرءوالبزلالريفيالسیماوالزراعیةاالستثماراتبعضإنإلىالمالرأسمةمعل

إنكما،االرتكازیةالبنىمشاریعقبیلمنفھيالسنینعشراتمدىعلىبلالقصیرةألفترةفينتائجھا
اقتصادیاً استثماراً األراضياستثمارتعذرإلىمماأدىكبیرةالمشاریعهذھمثلفياالستثمارتخصیصات

یتأثرالذاتھالوقتوفيتقنیاً المتقدمالزراعيالمالرأسرصیدفيزیاداتإلىتؤديمجملھافيهذوھ
خرآوبمعنىالناتج،إلىالمالرأسنسبةرفعإلىیؤديمماالمال،رأسفيالزیاداتهذبھالزراعيالناتج

فقدللزراعة،الصالحةباألراضيالخاصةالبیاناتإلىبالنسبةحالالوكذلكالمال،رأسكفاءةانخفاض
العراقیةالزراعةفيوانھوالسیمااستغاللغیرمنمتروكةالزراعیةاألراضيمنواسعةمساحاتتكون
آخرجزءوتركالزراعیةاألرضمنجزءاستغاللیعنيالذيونیربالنیرعلیھیطلقزراعينمطھناك
األرضمنواسعةمساحاتوجودفضال عنالالحق،الزراعيالموسمفياستخدامھیتمإنلىعبورمنھا

قدوالعمرانالبناءإعمالفيوالتوسعالسكانیةالزیاداتإنكمااستغالل،بدونمتروكةللزراعةالصالحة
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بعضإنعنفضالالزراعي،اإلنتاجحلبةمنوأخرجتھاالزراعیةاألراضيمنكبیرةمساحاتاجتاحت
ومتكاملمنتظموالبزلللرينظاموجودلعدمفیھاالملوحةنسبةارتفعتقدللزراعةالصالحةاألراضي
.الزراعياإلنتاجفيمستغلةغیرالزراعیةاألراضيمنالكثیرجعلتالتيالعواملمنوغیرھا

القطاعیصیبماتبیانفيأھمیةاألكثراألداةالكلیةالزراعیةاإلنتاجیةتعد:الكلیةالزراعیةاإلنتاجیة
خاللومنمجتمعة،اإلنتاجعناصرإلنتاجیةالنھائیةالمحصلةألنھاوتقنيعلميوتقدمتطورمنالزراعي
عامفيبلغقدالعراقفيالكلیةاإلنتاجیةمعدلنالنایتضح) ٢(الجدولفيالموضحةالبیاناتمالحظة

لیصلالدراسةفترةخاللوالتبایناالستقراربعدمالمعدلاذھاستمروقد، ٠.٠٣٤٢٠٩مقدارهما)١٩٨٠(
.٠.٤٠٤٤٦٧مقدارهما) ١٩٩٥(عامفيلھمعدلأعلى

التذبذب الحاصل في مستویات اإلنتاجیة الكلیة یعود إلى قلة فعالیة السیاسات الزراعیة التي وھذا
والتي الكلیةالزراعیةلإلنتاجیةالمركبالسنويالنمومعدلدیرتقتموقد. انتھجتھا الدولة خالل تلك الفترة 

:یأتيكانت معادلتھا الریاضیة التقدیریة كما 
Iny= 0.0411718+ 0.0791t
t=  (-14.09) (5.40)
P=(0.000) (0.000)
F=(29.14) p=(0.000)
R-2 = 0.35  D-W = 0.63

مدةخالل% ٧.٩١همقدارمابلغقدالكلیةالزراعیةاجیةاإلنتنمومعدلإنالتحلیلنتائجبینتإذ
.البحث

:االستنتاجات 
.للعراق الكلیةالمساحةمعمقارنةللزراعةالصالحةاألراضينسبةانخفاض.١
) .٢٠٠٥-١٩٨٠(شھدت مؤشرات أجمالي الناتج الزراعي في العراق ارتفاعاً  واضحاً خالل المدة .٢
عجزلسدالزالتالمختارةللدولالزراعیةإلنتاجیةوااإلنتاجنمومعدالتإن.٣ ل اصلا لح فيا

.علیھاالمتزایدالطلبلمواجھةالزراعیةالمنتجاتمنالمحليالمعروض
.انخفاض متوسط نصیب ألفرد من اإلنتاج الزراعي با لمقارنة مع بعض دول العالم .٤

:التوصیات 
١.

.وذلك بإتباع األسالیب الحدیثة في اإلنتاج 
٢.

. ة القطاع الزراعي وتوفیر مستلزمات اإلنتاج للمزارعین بأسعار مدعوم
توسیع دور اإلرشاد الزراعي في توعیة وتثقیف المزارعین لتطبیق التقنیات الزراعیة الحدیثة في اإلنتاج .٣
.
٤.

.اسعار االنتاج أو مدخالتھ 

ةانتاجیةالمساحة  المزروعالسنوات
ھكتار/ طن

انتاجیة العمل الزراعي
عامل/ طن 

انتاجیة راس المال
الف دوالر/طن 

االنتاجیة الكلیة
لعناصر االنتاج

١٩٨٠٢.١٤١٤٤٧.٢٦٠٣٠.٠٢٢١٣٤٠.٠٣٤٢٠٩
١٩٨١٢.٢٦٤٠٠٦.٣٥١٩٠.٠١٦٤٢٦٠.٠٢٥٤٨٠
١٩٨٢٢.٢٧٠٤٨٦.٦٦٢١٠.٠١٧٠٣٥٠.٠٢٦٤١٥
١٩٨٣١.٩٧٤٤٠٥.٠٩٨٢٠.٠٢٣٦١٣٠.٠٣٦٤٦٦
١٩٨٤١.٧٨١٩٦٤.١٠٢٣٠.٠٢٦٤١٨٠.٠٤٠٧٠٩
١٩٨٥٢.٣١٥٠٤٨.٤٨٠٢٠.٠٣٨٤٩٦٠.٠٥٩٠٨٩
١٩٨٦٢.٢٣٤٤٥٧.٠٣٩٠٠.٠٦٥٦١٣٠.٠٩٩٤٧٦
١٩٨٧١.٩٩٥٥٤٦.٠٦٣٣٠.٠٧٣٦٧٦٠.١١٠٨٩١
١٩٨٨٢.٥٥٩٢١٦.٩٧٥٢٠.٠٧٢٦٨٢٠.١١٠٤٣٠
١٩٨٩٢.٣٠٧٦٥٦.٦٣٩٠٠.٠٦٩١١٢٠.١٠٤٧٩٧
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)٢٠٠٥-١٩٨٠(للمدة العراقفيالزراعياإلنتاجلعناصرالكلیةوالجزئیةاإلنتاجیة:)٢(الجدول
.احتسبت من قبل الباحثین وفقاً لبیانات البحث : المصدر 

ASSESING AND ANALYSING THE RATE OF AGRICULTURAL
GROWTH CONCERNING PRODUCT AND PRODUCTIVITY IN IRAQ

FOR THE PERIOD (1980 – 2005)
Abdul Salam Mohammad Hussein Wafa Abdul Mun'im Mahmood

College of Agriculture and Forestry / Univ. of Mosul / Iraq

ABSTRACT
This study is considered part of the studies that concern with assessment of

the growth rates for the agricultural product and productivity in the Arab states. The
assessment of the product and productivity growth rates has been made in Iraq as
well as the analysis of the effective factors on the product through aggregate
production function. The results of the reports indicated that there are growth rates
in the agricultural product and productivity. But through the compares on with the
standard numbers of the average share of person from the agricultural product in the
progressing countries and with that in Iraq, that comparison pointed out that the
growth rates in Iraq are still low and below the desired level to achieve the
agricultural development. The study has made some conclusions first dropping in
the areas that are good for agriculture comparing with the total area. Second
dropping in the planted crops in these areas and in sufficiency of growing rates'
standards of product and productivity as to meet the shortage which is happening in
the local exhibit. Finally dropping in the average share of the Iraqi person in
agricultural product as compared with some other countries. So as to increase the
unit area's productivity.

المصادر
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.٤٣، جامعة الموصل ، 
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