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ر النمو الزراعي في الحد من الفقریثأت
آالء محمد عبد هللا

العراق–جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة
كركخاصة أھمیةالنمو الزراعي یكتسب البحث في أنأھمیةتأتي 

إجماليلنمو أنالبلدان تبین المتحدة بین مختلف األممیة ،ومن تقدیرات الغذائي في البلدان النام

أثیركتلأنفي لةكالمشالزراعیة ،في حین تتحدد 
أن؟الفقر في كیفعلىلتعرفلالبحث یھدفو،

مالأن؟ي
ایجابیة تأثیراتل الذي یولد كو الناتج الزراعي وبالشالمتسارعة في معدل نمالتأثیراتكاالقتصادیة لم تولد تل

النتائج إن.٢٠٠٤
بارتباط معنوي وسلبي كھناأنظھر تالمستخلصة من الدراسة 

يالنمو الزراعتأثیرأنإلىكلویعود ذ،العینة 
اإلعاقةبمفرده وفي غیابالنمو الزراعي أنما كالدخل ،

بكأعدادالقطاع الریفي قد یخلف وراءه 
.حجمھ وسرعتھ وعلى طبیعة وتوزیع النمو یعتمد إنمافحسبفي خفض الفقرال یقتصر النمو تأثیرأن

المقدمة
إلىاإلنتاجالزراعة في وأھمیةالفقر في المناطق الریفیة ز كترإن

دي للفقر الدور المحوري لقطاع الزراعة  تص إلى.في ال
إلىأنن ككالفقر في من الحد 

املة ول مباشر عن طریق زیادة الطلب على كزیادة دخل الفقراء بش لع كشبا
متحدة األمممؤتمر (ا ال

،إذ)٢٠٠١الثالث ،
النامیة من المتوقع أن یرتبط البلدانوفي كثیر من ال،من حدة الفقر 

.
األنشطة الریفیة الزراعیة 

رأس

ف.نتاج الزراعي واألخذ باألسالیب التكنولوجیة الزراعیة المحسنة اإل
رأساألخذ

الفقراء النإنأوال:إلىیؤدي القد اإلنتاجیة
إنوالثاني ،رأسعلى 

إلىیترجم 
نظمة (نمو الزراعي الریفیة وبالتالي فان ال اعة ،م لزر )٢٠٠٥وا

اسة أخرى، در ان  نمو ف اعيال لزر ا
یع األصول وفي حالة وجود تفاوت شدید في توز.في الریفالریفي غیر الزراعي على مستویات الدخل والفقر

اإلنتاجیة واألسالیب التكنولوجیة القائمة
) (

١٩/٤/٢٠١٠وقبولھ١/٢٠١٠/ ١٠تاریخ تسلم البحث  
،وقد أمیا كتحدیدا  قر  اعي على الف لزر ا نمو  ل لدراسة التي ثر ا ) ١٩٩٨(RavallionوDattا

إن
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نمو كعلى ذلفضالل قطاع الصناعة التحویلیة وقطاع الخدمات ،مثأخرىالنمو في قطاعات تأثیرمن أقوى لل
كحد إلى،فالفقر الحضري ھو أیضابیر من حیث الحد من الفقر في المناطق الحضریة كالریفي اثر 

إلى
نظمة (الفقر وفي  اعة ،م لزر أدلة) ٢٠٠٥وا

اإلجمالينمو الناتج المحلي أنإلىفیما بین البلدان االقتصادي 
كالبن(أخرىعات األقل

كبالزراعة ھي القطاع الذي یقدم اأنوحتى في الدراسات التي ال تجد .) ٢٠٠٧،
ما ككبلھ اثر األوليالنمو في ھذا القطاع إنیستمر االعتراف ،

تصاد إلیھیشیر  االق في  كذلك)٢٠٠٥،LedermanوBravo(دوره 
)Timmer،٢٠٠٢ (

اعة إن ) ٢٠٠٧و٢٠٠٤والزراعة ،األغذیةمنظمة (ةدراسھذه الوقد حددت .االقتصاد وفي العمالة  لزر دور ا
،یخفف من الفقر أنن من خاللھا للنمو الزراعي كئیسیة یمقنوات رفي أربعیكمن 

اضياألولىبالقناة الحقیقیة ،وفیما یتعلق األجوروزیادة العمالة ورفع األغذیةأسعاروخفض  األر
لمنافع أكثریوفر توزیعا إنصافااألكثر دال  نمتعا اعيوال لزر أكثرونان كاألجورأننجد لك،ولذا

وAnriqvezامل كتأكثرأسواقون ك
Lopez)أثرهكما أن) .٢٠٠٧

أونمو ،،وتعني المرونة مقدار التغیر في معدل الفقر نتیجة التغیر في معدل ال
ك،و)٢٠٠٧،Easterly(نسبة التغیر في النمو 

.RavallionوDatt)١٩٩٦ (

١,٩-إلى١,٢-
الدراسةمیةمن ھنا تأتي أھ.٠,٥-إلى ٠,٤-تتراوح من

المشكلةمن الفقر ولتحقیق األمن الغذائي في البلدان النامیة ،في حین تتحدد للحد
یھدفنھایة األمر إلى التأثیر في مستویات الفقر ،و

،٢٠٠٤لعینة مختارة من بلدان نامیة لعام الفقر 
لزراع يا

.الفقر الزراعي

لبحث وطرائقھامواد 

أخذت كما ھي علیھ في الواقع ،مما یجعل من الصعوبة د

إن) .١٩٧٨،Golladay(مبسطة من الحقیقة 
(Cross Section Data) تماد٢٠٠٤لعام االع Humanو ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(FAOعلى وب
Development Report)٢٩(لـ ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨ (

المتغیرات النادرة د منـجیني الذي یعاملـیرات المعتمدة في البحث وخصوصا فیما یتعلق بمعالخاصة والمتغ
لجزائر : ا و

نداروس والھند واندونیسیا وجورجیا وھوأثیوبیاوالسلفادورومصر وإكوادوروبنغالدیش وكولومبیا وكرواتیا 

إذاستؤثأنھاأوبصورة مباشرة على مستویات الفقر 
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(2SLS)(Statistical) باعتباره،
:خذ الشكل اآلتي القیاسي افاألنموذج

Y = B0 +B1X1 +B2X2 +B3X3 +B4X4 +B5X5 +B6X6 +B7X7 +B8X8 +Ui
إلىلإلنتاجمعدل النمو السنوي ھو والمتغیر المعتمدYیمثل 

نسبة =X1:اآلتي 
=X2.ا

المھارات األساسیة وخدمات اإلرشاد لھ تأثیر مباشر وایجابي 
% ٨,٧على أربعة سنوات من التعلم االبتدائي تكون إنتاجیتھ أعلى بنسبة 

.X3= نسبة.X4=
لمال رأس=X5.اإنتاجوتقیس ،الزراعیة المضافة  ا

.X6=/
.X7=.X8=

:كاآلتيالمعادلة الثانیة فكانت أما.وھي العامل المساعد الرئیسي لالستثمار في الزراعة عیة الزراالخارجیة 

G =B0 +B٩


Y + Ui
،Gیمثل

) .ومن ثم یعكس مدى(الدخل لھذه الدراسة 

نى لدرجة٤٥البیاني لمنحنى لورنز تم استخراج مؤشر جیني الذي یمثل نسبة المساحة بین خط  منح ورنز ،و
٤٥ة الكلیة تحت خط إلى المساح

)١ (
أما.ا



Yو.فBo=Bi=
Coefficient.Ui=ي.Economic Criteria

لماتلتحدید قیم وإشارات ال( ) t،F،R،R-2الختبار(.Statistical C) مع
Econometrical C.كالین(اختبار متمثلة ب()D-W (

قطع والتي تصاحب بیانات المHeteroscedasticityللكشف عن ظاھرة عدم ثبات التباین )Park(واختبار 

)١٩٨٨ (
.

النتائج والمناقشة
ثر أ) :(-١

(X1,X2,….X8)(Y)
اعدةوالذي) ياالخطي ،اللوغ(االقتصادي وفق طبیعة الشكل الدالياألنموذج  قره ق ت
:وكما یلي الخطي األنموذجھو ) ١٩٧٧،Maddala(البیانات 

Y =13.4 + 0.444X1 +1.36X2 - 0.136X3 +1.03X4 - 0.081X5 +0.040X6
t* (-0.99) (2.08) (0.57)     (-0.83) (1.59) (-1.48) (2.87)

- 0.106X7 - 0.036X8
(-0.79)      (-0.39)

R = 57.31% R-2=40.3%
F=3.36 D.W=2.98

%٤٠,٣ت(R-2)،استطاعت المتغیرات المفسرة بوساطة قیمة أعالهمن نتائج التقدیر الموضحة 
وان والذي 

لمقدر نموذجألاأخرىلبوسا% ٥٩,٧ .ا
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محسوبة *tأن ل ا
X1,X4,X6٠,٠٥

إلى المذكورة آنفا.المتغیرات والمتغیر الممؤكدة بین ھذه
X1،١(أنإذ(%

الة فقراء الریف معظم فرص كسب الدخل  في حأن،یعود ذلك إلى % ٣,١٣وبمرونةوحدة%٠,٤٤بمقدار 
% ٥٥تمثل الزراعة في إذ غیر مباشر بالزراعة ،أوترتبط ارتباطا مباشرا 

وتصل إلى أكثروأعلى
األمممؤتمر (أكثرأو%٣٤% ٧٠

أخرى،)٢٠٠١

) (

لمرجح واإلنفاقوالمنتجات  من ا
اإلنتاجیحصلوا على مستلزمات أن

املة التأثیرات لع ا
لسماد استخدامفي%١زیادة مقدارھا أنإذیا ،ایجابX4البیولوجیةاستخدام التقانة تأثیروكان . دي إلى سا تؤ

إذ أن ،% ٦,١١وحدة %١,٠٣
ن أ)١٩٨٩،Binswanger(،كما )١٩٨٨،Timmer(یأتي المدى الطویل 

وان 
مجموعة . وتصور 

ن یحسفي تواسعة 
)٢٠٠٠(OmarوNoraالمال رأسكثیفتواإلنتاجیة 

سب بل براثن الفقر بتولید فرص للدخل الریفي ال  فح
اعة(أسعار .) ٢٠٠٨،لزر

س% ١بمقدار X6الزیادة في القیمة المضافة الزراعیة أن إلىالدالیة 
بمرونةوحدة %٠,٠٤بمقدار  ،% ٢,١٢و

الزراعیة ،فضال عن توفر الداریة والمعرفة الفنیة والتعامل مع باإلصالح الزراعي والضرائب واالستثمارات
التقنیات الحدیثة قد أدى إلى زیادة اإلنتاجیة الزراعیة 

.وجود إستراتیجیة زراعیة على صعید الدول النامیة تسعى إلى تحدید اتجاھات النمو 
) :(قدیر اثر تقویم نتائج ت-٢

لمقدر (ا


Y املمعو2SLSــ)
(G)جیني 

:النتائج كما یأتي

G = 44.1 – 0.334


Y
t* (15.5) (-2.11)
R = 58.8%       R-2 = 55.2%
F = 6.63 D.W = 1.87

لمعد لغت ل ا وان % ٥٥ب
)٠,٠٥ (

دت على اإلیھأشارتجاءت ھذه النتیجة متفقة مع ما، إذ أك
"U" كوسة لمع ) ١٩٥٥،Kuznetz(ا

الفارس (تبقى معدالت النمو متب
تحسین أوضاع التنمیة والنمو الزراعي یكون النمو االقتصادي مصحوبا بتدھور بوجدیر بالذكر أنھ ) .٢٠٠١،
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بھا مرونة الموارد 

") "
وھناك ) .٢٠٠١،

) ٢٠٠٨عبد هللا ،(وتوزیع الدخل أن فوائد النمو ال تتوزع توزیعا عادال ،لعدم توافر عالقة واضحة بین النمو 

لتعطي انطباعا بان طبیعة 
كذلك فان.) ٢٠٠٤عبد المجید ،(أن تلك العالقة تكون مقعرة 

إن النمو االقتصادي بمفرده وفي غیاب التدابیر النوعیة لمكافحة الفقر قد یخلف وراء
اسات ) .٢٠٠٥( در حت  أوض و

فا) ٢٠٠٧منظمة األغذیة والزراعة ،(حجمھ وسرعتھ 
.لالقتصاد الریفي لذا فان النمو الزراعي عامل حاسم في الحد من الفقر 

،إذ أن ) (
ة

ةمناسب

) .٢٠٠٧سلطان ،(السیاسات الحدیثة 
ل ــفي تخفیض مستویات الفقر كما عكستھا تجارب شرق أسیا في تقلیص الفقر من خالل النمو المتسارع للدخ

) .٢٠٠٦االسكوا ،(دل في توزیع الدخــلالعاوالنمط 

) .٢٠٠٢،JohnوHoevenوDagdeviren(ت
:وھي كالتالياالستنتاجات ستخالص أھمیمكن االدراسة 

االقتصادیة لم تولد تلك التأثیرات المتسارعة في معدل نمو الناتج متغیرات الإثبات صحة الفرضیة في أن-١
.معدالت الفقر الزراعي ایجابیة باتجاه تخفیف الزراعي وبالشكل الذي یولد تأثیرات 

.التخفیف من حدة الفقر یرتبط ارتباطا ایجابیا بالتنمیة االقتصادیة عموما إن-٢
.إن النمو في الریف یقلل من حدة الفقر في كل من المناطق الحضریة والریفیة على السواء -٣
.تأثیر النمو الزراعي في البلدان النامیة أقوى من تأثیر النمو في القطاعات األخرى إن-٤
.دة الفقر یكون أساسا من خالل سوق العمل ،السیما عن طریق زیادة األجور إن التخفیف من ح-٥
.تأثیرھا على التخفیف یتضاءل إذا كان ھناك تفاوت متزاید في الدخل إن-٦
كل بلد قد یواجھ مستوى معینا من التباین وان درجات التباین تختلف عبر البلدان المختلفة اعتمادا على إن-٧

.العوامل الھیكلیة 
.تحقیق نمو مستدیم یتم توزیعھ توزیعا عادال یعد عامال أساسیا في تخفیض مستویات الفقرإن-٨

:ویمكن تحدید التوصیات التالیة 
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ویكون النمو االقتصادي محایدا ) أو رفع متوسط الدخل(ال یتاتئ الحد من الفقر بدون النمو االقتصادي .١
.الدخل بالنسبة لتوزیع الدخل أو یقلل من عدم المساواة في

.التفاوتات الواسعة في الدخل لھا تأثیر سیئ على الحد من الفقر والنمو االقتصادي .٢
النمو الزراعي ذو األصول منخفضة التركیز وتكنولوجیا األیدي العاملة المكثفة شئ جدید بالنسبة للحد من .٣

.الفقر 
یجیة للنمو الزراعي وحدوث تحول إن سیاسات الحد من الفقر یجب أن تأخذ في االعتبار األھمیة اإلسترات.٤

،ومختلف القنوات التي قد تسھم ) وبخاصة نحو الصادرات كثیفة االستخدام للید العاملة(في مزیج اإلنتاج 
.من خاللھا الزراعة في التخفیف من وطأة الفقر 

اآلالت (إلغاء الضرائب على الصادرات الزراعیة وإلغاء التعریفات الكمركیة على المدخالت الزراعیة .٥
في البلدان النامیة من شانھ أن یؤدي إلى تحسین معدالت التبادل التجاري الزراعیة ) واألسمدة والمبیدات

.وان یساعد المنتجین على التنافس في األسواق الدولیة وفي أسواقھم المحلیة 
ریف من حیث تصحیح السیاسات الزراعیة والریفیة بالشكل الذي تحقق فیھ نتائج مؤاتیھ للفقراء في ال.٦

.لتدعیم المكاسب االقتصادیة والحد من الفقر ) األراضي والتقنیة والعمالة الزراعیة(األصول المختلفة 
تحسین فرص الحصول على األصول اإلنتاجیة مثل األرض والري " بإعادة التوزیع مع النمو"یمكن .٧

.ومدخالت اإلنتاج 
تاجیة غیر عملھم فقد تكون زیادة فرص عمالتھم عن إذا لم یكن الفقراء یملكون كثیرا من األصول اإلن.٨

في سیر سوق العمل وسیلة فعالة لزیادة دخولھم واألرجح أن تكون مثل ھذه البرامج تطریق التحسینا
.الھیكلیة ھي أفضل من مشاریع االستخدام قصیرة األجل 

في معظم البلدان ،لكن الحاجة یعد تحسین البنیة التحتیة الریفیة عامل مھم من اجل إصالح ناجح للسیاسات .٩
إلیھ ماسة بشكل خاص في المناطق ذات الدخل المنخفض ،ویترافق ذلك مع دعم االستثمارات اإلنتاجیة 

لحوافز المزارعینلصغار المزارعین فمن الصعب بدون ھذه االستثمارات أن یستجیب مثل ھؤالء 
.األسعار 

IMPACT OF AGRICULTURAL GROWTH IN POVERTY REDUCTION
Alaa M. Abdullah

Agric. Economic Dept.,College of Agric. and Foresty , Univ.of Mosul,Iraq

ABSTRACT
The importance of research in agricultural growth comes particularly as the

cornerstone of poverty reduction and food security in developing countries .The
United Nations estimates that among the various countries shows that GDP growth
from agriculture effective in reducing poverty at least equivalent to the effectiveness
of growth resulting from the non-agricultural sectors .While is determined by the
problem in that relationship translated to the eventual impact on poverty levels, the
research aims to identify how they will impact of agricultural growth in poverty .It
is possible ,that the rates of agricultural growth alone is an effective tool to reduce
poverty. Based on the premise that economic variables did not generate these effects
in accelerating the growth rate of agricultural output and in a form that generates a
positive impact towards easing the rates of agricultural poverty. The study identified
a sample of selected developing countries in 2004. The findings of the study shows
that there is a negative and significant correlation between the rate of agricultural
growth and the Gini coefficient of the sample countries, due to the impact of
agricultural growth to alleviate poverty, diminish the presence of increasing
disparity in income, and agricultural growth alone in the absence of a number of
factors that address the situation of disability suffered by the rural sectors which
may leave behind large numbers of poor people for a long time, especially in rural
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areas, as well as the effect of growth in reducing poverty depends on the nature and
growth distribution as it depends on its size and speed.
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