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 الخالصة                   

برين اررايرتي التغيررات الييكليررة والأترر يترر تل مرن ان التغييررر الييكلري فرري الردول الءاميررة يتت ري  جرررا   الترراب      
اءع افات حادة في مسرارات السياسرات االقتصرادية التا مرة علرل وفرق حزمرة مرن التوجيرات االقتصرادية مغرايرة لتلر  

ما يت تل عن يذه التغيررات اارار اقتصرادية غيرر مرغوبرة تردفت بأ رات عديردة مرن افرراد " اعتمدتيا الدولة ، وغالبا التي
المجتمررت ءحررو لرر  الأتررر ،و دوءررق ، لررذل  فتررد اسررتيد  البحررت قيررال ااررر التغيرررات الييكليررة فرري الأتررر الريأرري للرردول 

تعر  علل المتغيررات الييكليرة التري ترعار علرل الأترر، وذل  من لالل ال2404-0994للمدة ( العراق،مصر)العربية 
والعوامرل المحرددة لرق " تابعرا" بوصرأق متغيررا( متوسر  ءصريا الأررد مرن الردلل)وقد مالت العالقة برين معررر الأترر 

ويرري كررل مررن مسررايمة الءرراتي لزراعرري فرري الءرراتي المحلرري الجمررالي ، العمالررة الزراعيررة ، الرقعررة الزراعيررة ، ءسرربة 
الميكاءيكيررة ، ر،ل المررال المسررتامر فرري الزراعررة بوصررأيا متغيرررات  االعمالررة الكليررة ، التكءولوجيرر/لررة الزراعيررةالعما

مستتلة ، ومن لالل ذل  تبين عدم قدرة الت اع الزراعي في العراق من تتبل الءمرو السرريت ممرا للرق صرعوبة اءجراز 
ممرا للرق مرركلة الأترر لرذل  تسرتدعي ال ررورة ت روير عملية التحول الييكلي باتجاه تعرديل ييكرل الت راع الزراعري 

البءي االرتكازية في الري  وزيادة وت روير مراكرز البحرت الزراعري ودعميرا و قامرة  صرال  زراعري مال رم وبرركل 
،ساسرري فرري المءررا ق الترري تعرراءي مررن تءاق ررات اجتماعيررة قويررة ومررن الأتررر واءعرردام اعمررن الغررذا ي كوسرريلة لترررجيت 

امرا فري مصرر فتررير ءترا ي الدراسرة . ،وست علل اعرا ي والمياه والموارد ال بيعية والرتحكم بيرا الحصول بصورة 
الترررأ ،كاررر مءيررا فرري  ي لررل ان ءسرربة الأتررر ءسرربة اليسررتيان بيررا وان ررردة الأتررر والتأرراوت فرري توزيررت الأتررر يتركررز فرر

  توصرري الدراسررة ب تبرراع عرردد مررن الح ررر ممررا يرررير  لررل و رر ة الصررال  االقتصرراده والتغيرررات الييكليررة ، لررذل
مردلل تردعيم :الجرا ات لمكافحة الأتر وذلر  مرن لرالل تءأيرذ االارة مردالل غيرر مسرتتلة عرن بع ريا الربع  ويري 

 .الءمو ، مدلل التءمية البررية ، مدلل الرفايية 
                                            

 المقدمة

 أ عرن الأترر علرل ال رالق واذا ماوجرد الرتال  برين الردول ف ءمرا يكمرن فري السرعة التوجد دولرة فري العرالم بمءر      
فرري دولررة قررد اليكررون كررذل  فرري دولررة ،لرأ،وميمررا كاءررت صرري  الأتررر " ودرجررة التركيررز ، وليررذا فرر ن مايعررد فتيرررا

بعرد مكراءي ولكرن  اليحرد الأترر(2440كرداوه ،")و،لالقيرا"واجتماعيا" غير متبول  ءساءيا" ومستوياتق ف ءق يمال وصأا
مت تكويءق التاريلي في المجتمعات القليميرة العربيرة، وقرد ايتمرت بارايرة الأترر العديرد " يكتءأق بعد زماءي يمتد عمتا

فكلرروا مءيررا وا عمرروا البررا ل )بررق الرروحي عررن قولررق تعررالل  مررن المررذايا والءاريررات االقتصررادية، تصرردريا ماجررا
 (.الترآن الكريم()الأتير
اعتمراد العديرد :مءذ م لت عتد الاماءيءات وذل  لحردوت ت رورين ،وليمرا " جديدا" ،لذت ق ية الأتر مءع أالتد         

في ،و اع ال بترات الأتيرة،وااءييمرا تمارل فري "من الدول الءامية لبرامي الصال  والتكيي  الييكلي، مما اءعكل سلبا
ده الترا م علرل التصرءيت وتكروين ر،ل المرال واالسررتامار التحرول الكبيرر فري ،دبيرات التءميرة مرن مأيروم الءمرو االقتصرا

واذاكرران ( 2440الأررارل،)المكارر  مررن وسررا ل الءتررات  لررل التءميررة البررررية كوءيررا ،سررال عمليررة التءميررة وجويريررا 
حالرة تعبرر عرن الرءت  ،و العجرز فري االحتياجرات اعساسرية وال ررورية ل ءسران وان ،يرم يرذه )التترير العرام للأترر 

الغذا  ، الرعاية الصحية، التعليم، السكن وتوفر االحتيرات المراده لمواجيرة اعمرور ال ار رة ،و اعزمرات )ياجات االحت
يروجز وصر  الأترر باحتياجرات معروفرة فري الغالرا  ال ان المردأ فري حصرر تلر  ( التي تتعر  ليا اعسرة ،و الأرد

ويمكرن قيرال ، "صرعبا" امررا" ومكاءيرا" ءة زماءيالمتاريجعل من تبءي ،دوات قياسية صالحة ل"وءوعا" االحتياجات كما
الأتر عن  ريق التعبير عن عدد الأترا  كءسبة من السركان او عرن  ريرق قيرال مسرتوأ المعيررة معبررا عءيرا بردلل 

الدلل يو احد المتاييل المستلدمة فري اسرتراجتيجيات تلأير  حردة الأترر وكرذل  وفتر العا لة او متوس  ءأتات الأرد 
اليسررت يت فييررا الءسرران عبررر  يالأتررر المرردقت والررذه يعررر  ب ءررق الحالررة ،لترر.الأرررد مررن السررعرات او البررروتين حصررة 
اريرة التري يمكءرق مرن الغذا يرة والمتمالرة بعردد معرين مرن السرعرات الحر ر  بدللق الوصول  لل  رباع الحاجاتالتص

 فرراد ،ه التأراوت فري توزيرتاالبرين  القتصرادية واةويمكن  رجاع ،سباا اءترار الأترر  لرل عردم المسرامواصلة حياتق، 
ب ءلأرا  فري الردلل الأررده وعردم المسراواة " الاروات والدلول وعادة ما يكون الأتر علرل مسرتوأ الدولرة مصرحوبا

 اا االقتصادية  لل ،سباا مباررة وغير مباررة ،فاعسباا المباررة تل  اعسباافي توزيعق ويمكن تتسيم اعسب
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 2402/  9/  04وقبولق  2402/  6/  00تاريخ تسلم البحت 
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ذات اعار المبارر علل الدلل التومي وعلل ءم  توزيعق في االقتصاد ، اما اعسباا غير المبارررة فيري التري تتمارل                         
اجيرة العمرال وعردم المسراواة ب ءلأا  معدل الءمو السءوه في ءصيا الأرد من الءاتي المحلي الجمرالي واءلأرا   ءت

 .في توزيت الدلل 
وتت تل العالقة بين الأتر والتغيرات الييكلية من اتجايات متعددة في متردمتيا،  ن التغيررات الييكليرة تعرد مرن الرررو  

ات ال رورية للءمو والتءمية االقتصادية وبالتالي ف ن معدل الءمو يحدد اتجايات الأتر ورردتق فري حرين ان يرذه التغيرر
مايترتا علييا في بادئ اعمر تزايد في معدل الب الرة وارتأراع الررقم التياسري لرسرعار ممرا اءعكرل ،ااريرا فري " غالبا

تزايررد اعيميررة الءسرربية للأتررر فرري المرردأ التصررير بلاصررة ومررن يررذا المء لررق فرر ن التعررر  علررل الييكررل االقتصرراده 
عرن " ورية لو رت البررامي التري تعرالي مسر لة الأترر ف رالواتجايات تغيره في بع  الدول العربيرة يعرد مسر لة  رر

، وتعررد ( 0991، حمديررة زيررران) ت رررورتيا لو ررت البرررامي المعديررة  لررل اعمررن الغررذا ي فرري يررذه االقتصرراديا
التكويءات االقتصادية الييكلية المستترة عءد مستوأ مبكر من المراحل التءموية في متدمة اعسباا المعديرة  لرل  دامرة 

ر في الري   ذ تحافا علل  بيعة العالقات الت اعية ومكون يذه العالقات فيما بيءيا ،و ان تغيريرا يتسرم بتردر مرن الأت
الرب   اليررعار فرري معردالت الءمررو بالترردر الرذه يأرروق معرردالت ءمرو السرركان ، وتتماررل االلرتالالت الييكليررة فرري الت رراع 

لءسربية للعالقرة برين الءراتي الزراعري  لرل  جمرالي الءراتي المحلري الزراعي للدول العربيرة قيرد البحرت بارتأراع اعيميرة ا
وارتأراع اعيميررة الءسربية للعمالررة الزراعيررة والرتالالت الييكررل السرركاءي يرن الريرر  والح ررر، وقرد ،رررار االقتصرراده 

ية  لل ان معررر االلرتالل الييكلري يمكرن تترديره مرن الأررق برين اعيميرة الءسرب( Kuznets،0992)سيمون كوزءتل 

واعيميرة الءسربية للعمرل فري ذلر  الت راع وتجمرت يرذه ( زراعرة ، صرءاعة ، لردمات )للءاتي المحلي للت اع الءتراجي 
%  24الأروقات للءرا ات الءتاجية الت اعية الملتلأة بغ  الءار عن الرارة ف ذا كان مجموعيرا اكبرر ممرا ءسربتق 

 .مو وع البحت تقتصادياف ن ذل  يرير  لل وجود االلتالالت الييكلية في اال
يعرراءي معاررم الأترررا  فرري البي ررة الريأيررة للبلرردان العربيررة ومءيررا العررراق ومصررر مررن  ررع  الحصررول علررل اعصررول 

التري تعرد البءرل التحتيرة ( اعر ،اال تمان،التتءية،لدمات الرراد والتدريا وءاام الره والءتل واالتصاالت)المءتجة 
يرة ممرا اءعكرل فري تردءي العوا رد الزراعيرة الءلأرا  الءتاجيرة وتردءي الردلول المزرعيرة لدالة الءتات في البي ة الريأ

علررل فترريم ، وترررير معاررم الدراسرات  لررل ان ،كارر مررن الارري الأتررا  يعيرررون فرري " ليرزداد صررغار المرزارعين فترررا
وءحرو مليروءي كان مرن  جمرالي عردد السر% 24فأي العراق تبلر  ءسربة الأترر ءحرو (  Dowell ،0991)مءا ق ريأية 

علرل ،سرال تعرادل التروأ ( دوالر واحرد للأررد)عا لة عراقية تعيش دون مستوأ ل  الأتر وفق اعسل التري تحرددت 
فتررد  2441امررا فرري عررام %  10،9ءحررو  0991، وتبلرر  ءسرربة الأتررر فرري المءررا ق الريأيررة لعررام  0911الررررا ية لعررام 
م لق علل حد سروا  ارم ترديور المسرتوأ المعارري برركل كبيرر بعرد في ءسبتي الأتر المدقت وال" ءسبيا" عكست تحسءا

وقرد اءعكرل يرذا الترديور علرل % 24فرر  الحصرار االقتصراده علرل العرراق فترد ارتأعرت ءسربة الأترر المردقت  لرل 
سكان الري  والح ر وتبت ذلر  ترديور كبيرر فري مسرتوأ لأترر الم لرق  ذ ان االارة ،ربراع سركان العرراق يعراءي مرن 

 (.2446مجيول ،)ر في ت مين االحتياجات الغذا ية والمسكن والملبل ولدمات التعليم والصحة والءتل عجز كبي
اما مصر فتعد واحدة من الدول العربية اعكار معاءراة مرن الأترر ورريدت لرالل العترد الما ري فتررة مرن الركرود ،دت 

فرري مصررر ،دأ  لررل تأرراقم " ل اعميررة ءسرربيا لرل ترر ار الررررا ق الأتيرررة بررركل حرراد ومررن ءاحيررة ،لرررأ فرر ن ارتأرراع معررد
ورغم تباين التتديرات الرسرمية وغيرر الرسرمية بءسربتيا، ال ،ءيرا تبترل مرتأعرة (  2441يوس ،)،و اع تل  الررا ق 

% (  6.6)بركل ملحوا وتتركز فري اعريرا  ،كارر مرن الح رر، وتتأراوت ءسربة الأترر مرابين المحافارات الح ررية
عحردت تتريرر عرن لري رة الأترر التري ،صردرتيا وزارة التءميرة االقتصرادية فترد " وفتا% (  00.0)والمءا ق الريأية 

 ن معرردالت الأتررر التررزال  2441قريرة، وجررا  فرري تتريررر التءميررة البرررية لعررام  0000" بلر  عرردد الترررأ اعكاررر فترررا
وان كاءرت الءسربة قررد %  09،6مرتأعرة برركل عرام فرري مصرر حيرت تبلرر  الءسربة الجماليرة علررل مسرتوأ الدولرة  لررل 

،  2401عرام % 00ومرن المسرتيد  الوصرول بالمعردل  2441عرام % 09 لرل  0994عام %  20.0تراجعت من 
لر  " ان يءا  ال  قرية مصرية يعيش فييا لمسة ماليرين مروا ن تحرت  2441و،و ق تترير التءمية البررية عام 

لتتريرر " مصرر البرال  مجمروعيم مليرون ررل  ، ووفترا من  جمالي عدد الأترا  فري%  09،ه مايعادل ءحو " الأتر 
ان يءررا  مررايترا مررن ءصرر  اعسررر  2449الصررادر فرري ( الأرراو)مءامررة اعغذيررة والزراعررة التابعررة لرمررم المتحرردة 

المصرية تعاءي من سو  التغذية  ءتيجة لتدءي مستوأ الدلل لردأ يرذه اعسرر ويءأرق محردوده الردلل ءسربة اكبرر مرن 
الرتأرراع ،سررعار الغررذا  ، وقررد تزايررد الأتررر فرري مصررر بصررورة " علررل الغررذا  ءارررا%  60-19ين دلليررم تتررراو  برر

مرن السركان %  9.1ملحواة سوا   ذا ماقيل بعدد اعسر التي تعريش عءرد مسرتوأ الأترر ،و اقرل مءرق حيرت ان يءرا  
مررن السرركان مررن % 00مررت عرردم قرردرة "( يعيرررون علررل اقررل مررن دوالر واحررد يوميررا")مرردقعا" يعتبرررون فترررا  فترررا

 .الحصول علل الحد اعدءل من الغذا  المءاسا
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فري تللر  يرذا الت راع " وتكمن مرركلة البحرت بر ن الت راع الزراعري العربري يعراءي مرن ارايرة الأترر التري تعرد سرببا                        
الرذه يسرتوجا  حردات تغيررات ييكليرة فري يرذا الت راع  رواءلأا  ءسبة مسايمتق في الءاتي المحلري الزراعري، اعمر

 .لحد من اايرة الأترل
وتت تل ،يمية البحت من ،يمية التغيرات الييكلية الالزمة لحدات التحول الم لوا ليرذا الت راع لردول عربيرة ملترارة 

مررن فر ررية مأاديررا ان التغيرررات الييكليررة مررن الممكررن ان تررعده الررل الءيررو  بالت رراع الزراعرري عءيررا تعررد " مء لتررا
ءاتي المحلي الزراعي والحد من اايرة الأترر ويسرعل البحرت لابرات يرذه الأر رية المعرر الر يسي التجايات ءمو ال

لترد حأرز االيتمرام العرام برالتغيرات .سرءده مرن مأراييم ءاريرات التءميرة" اعسرلوا الكمري ومسرتوحيا" من عديا معتمردا
توصرل فييرا  لرل اءررق  (2440)مرن الدراسرات  فأرري دراسرة قرام بيرا كررداوه" الييكليرة و،اريرا علرل الأترر الريأرري عرددا
فرري اجتاررات الأتررر والتلأيرر  مررن حدتررق عبررر تبءرري اسررتراتيجية " حيويررا" بإمكرران السياسررة الماليررة ان تمررارل دورا

للتحوالت وتوجيق الءأاق الذه يأ ي  لل  ع ا  الأتررا  ،حتيرة ،ف رل فري السرلت العامرة ويرذا يسرتلزم توسريت الردور 
مررن (  2449)وتوصررل سررل ان .للمعرايير االجتماعيررة ولرريل االقتصرادية" االحكرومي فرري المجتمررت وتتيريم جدارتررق وفترر

سلبية ،و محايدة ل صالحات االقتصادية علل مستوأ الءمو في متوسر  ءصريا الأررد " لالل بحاق  لل ان يءا  ااارا
ترعتي اماريرا من الءاتي المحلي الجمالي وارتأاع معدالت الأتر ااءا  يذه الصالحات واءرق ربمرا يرذه الصرالحات ال

 ال في مديات ، ول ، اما في المدأ التصير ف ن اآلارار السرلبية لعمليرة الصرالحات االقتصرادية السريما علرل مسرتوأ 
الءمو في متوس  ءصيا الأرد من الءاتي المحلي الجمالي وتزايد معدالت الأتر تتجلل مرن لرالل الءترا ي المسرتلرجة 

. 
 نان الت راع الزراعري فري العرراق يعراءي مرن قصرور فري تروفير العديرد مرمن لرالل البحرت ( 2449)وتوصل زيدان 

المت لبات ال روريةلالءتات واالستامار، وان تلل  التءمية في العراق يمارل احرد ماراير االلرتالالت الءتاجيرة التري 
 . واجييا االقتصاد العراقي وبالتالي اءعكل ،اره علل الأتر في الت اع الزراعي 

للمردة ( العرراق ، مصرر )   البحت دراسة اار التغيرات الييكليرة فري الأترر الريأري للردول قيرد البحرت لذل  فتد استيد
0994-2404 . 

 هقائوطر مواد البحث                                                  

ية وذلر  باالسرتعاءة يعتمد البحرت علرل التحليرل الءارره الرذه يدعمرق العمرل التياسري التجريبري لابرات الأر ر       
برربع  المأرراييم اعساسررية والءاريررات االقتصررادية الترري تلرر  مو رروع الدراسررة ، تررم توصرري  الءمرروذت التياسرري 

بوصررأق متغيررر معتمررد والمتغيرررات ( 2440كررداوه ،) (متوسرر  ءصرريا الأرررد مررن الرردلل)للعالقررة بررين معرررر الأتررر 
 :اعلرأ بوصأيا متغيرات مستتلة ويي 

X1 تي الزراعي في الءاتي المحلي الجمالي مسايمة الءا. 
X2 العمالة الزراعية. 
X3 الرقعة الزراعية. 
X4  العمالة الكلية/ ءسبة العمالة الزراعية. 
X5 الميكاءيكية االتكءولوجي. 

X6 ر،ل المال المستامر في الزراعة. 
باستلدام  ريتة  Multiple Regressionالمتعدد  يبعديا جرأ تتدير الءموذت بموجا  ريتة االءحدار الل 

" واقتصاديا" ، تلي ذل  تأسير لتيم المعلمات المتدرة والتباريا  حصا يا OLSالمربعات الصغرأ االعتيادية 
وبما يمكن االستأادة في تأسير سلو  تل  المتغيرات وااريا علل الأتر الريأي في اعق ار العربية قيد " وقياسيا

 (.العراق ، مصر)البحت والدراسة 
 

 النتائج والمناقشة
والمتغير ( X1,X2,---- Xn)،ايرت الءتا ي التي تم التوصل  لييا في تأسير العالقة بين المتغيرات المأسرة      

للبياءات يو اعءموذت اللوغارتمي المزدوت في الدولتين " ب ن ،كار الءماذت المعتمدة توفيتا( معرر الأتر) Yالمعتمد
 :لدام ،سلوا االءحدار الل ي المتعدد ،فأي العراق ،لذت المعادلة ركل العالقة اآلتيةقيد البحت والدراسة وباست

              Logy=14.0 – 0.121Logx1+0.488Logx2 – 1.83Logx3 
 (t)      (3.64)       (-1.91)         (1.94)           (-3.09)                                       

0.095Logx4 – 0.141Logx5 – 0.015L0gx6                                         
(0.27)            (-1.71)         (-0.51)                                                      

F = 9.56                 D.W= 1.94             R
2
= 80%                                              
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المحسرروبة اكبررر مررن قيمتيررا الجدوليررة ، حيررت ابررت معءويررة كررل مررن (  t)،و ررحت االلتبررارات الحصررا ية ان قيمررة                        
 ا، التكءولوجيررx3، الرقعررة الزراعيرةx2، العمالررة الزراعيرة  x1يمسرايمة الءرراتي الزراعري فرري الءراتي المحلرري االحتمرال)

، ر،ل  x4العمالرة الكليرة/ءسربة العمالرة الزراعيرة )من  ولم تابت معءوية كل4.41عءد مستوأ معءوية(  x5الميكاءيكية 
 .عءد المستوأ ءأسق من المعءوية( x6المال المستامر في الزراعة

Rو،رارت قيمة 
 (Yمتوس  ءصيا الأرد من الدلل ) من التغيرات الحاصلة في معرر الأتر%  14ان  2

مءيرا تأسرر بواسر ة عوامرل ،لررأ د %  24دلرة و تأسر بواس ة التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستتلة في المعا
 . Uiيأسريا المتغير العروا ي 

ت كد معءوية الدالة في  ابات صحة العالقة بين المتغير المعتمد والمتغيرات المستتلة، كما ترم الت كرد مرن  Fومن التبار 
 . duواقل من  dlبر من ويي اك 0.90المحسوبة  D.Wللو الءموذت من مركلة االرتبا  الذاتي حيت بلغت قيمة 

بر ن ليرا تر اير  x1اما االلتبارات الءارية فتد دلت ارارة متغير مسرايمة الءراتي الزراعري فري الءراتي المحلري الجمرالي
من يذا المتغير يرعده  لرل اءلأرا  % 0سلبي ومعءوه في متوس  ءصيا الأرد من الدلل،ومن ام ف ن زيادة قدريا 

، ويعزأ يذا االءلأا   لل المراكل التري يعراءي مءيرا % 01.0بءسبة تصل  لل في متوس  ءصيا الأرد من الدلل 
الرره  تيذا الت اع من الجيود فري اسرتغالل كافرة اعرا ري الصرالحة للزراعرة واستصرال  اعرا ري و قامرة مرراري
فررت الءتررات والبررزل المتكاملررة و دلررال المكءءررة واسررتلدام البررذور المحسررءة  واعسررمدة والمبيرردات الحررررية عجررل ر

مررن حيرت المروارد ال بيعيرة التري يمتلكيررا " زراعيرا" والءتاجيرة فري يرذا الت راع ، فعلرل الرررغم مرن كرون العرراق بلردا
وعيميررة الت رراع الزراعرري فرري بءررا  اقتصرراده،  ال ان  سرريامق فرري الءرراتي المحلرري الجمررالي اليتءاسررا مررت حجررم تلرر  

" فترد كران ايجابيرا x2ة ،لررأ، امرا  ررارة متغيرر العمالرة الزراعيرة الموارد من جية و،يمية الت اع الزراعي مرن جير

من يذا المتغير يرعده  لرل زيرادة فري متوسر  ءصريا الأررد مرن الردلل بءسربة % 0ومعءوه ومن ام ف ن زيادة قدريا 
" ، حيت  ن تءمية اعريا  وللق ،ريا  جديدة تستوعا العداد الكبيرة من السركان و عرادة ترو ين بع را%  01.9

مءيم احد الوسا ل الميمة في مكافحة الأتر من لالل ترجيت الفراد علل العمل فري الزراعرة كمرزارعين وعمرال لردأ 
علرييم ، لرذا فر ن التءميرة الريأيرة تر تي فري متدمرة اعولويرات التري " المزارعين وتعليميم بع  الحر  التي تدر دلرال
مرن الرير   لرل المديءرة وتوزيرت السركان علرل اكبرر مسراحة ممكءرة يجا االءتبراه ليرا واالتجراه  لييرا للحرد مرن اليجررة 

 .وللق فر  عمل تتءاسا مت ارو  كل مء تة ومع ياتيا
ب ن ليا ت اير سلبي ومعءوه في متوسر  ءصريا الأررد مرن الردلل ، ومرن ارم  x3وترير  رارة متغير الرقعة الزراعية 

تصرل  لررل  ةي متوسر  ءصرريا الأررد مررن الردلل بءسررباءلأرا  فرر لمررن يرذا المتغيررر يرعده  لرر% 0فر ن زيررادة قردريا 
الررريأيين يت لررا  عررادة توزيررت اعرا رري الزراعيررة عررن  ريررق   فاءلأررا  الحيررازات الزراعيررة للأترررا%  01.1

سياسات الصال  الزراعري برالرغم مرن قلرة المحراوالت الءاجمرة فري يرذا المجرال ، كمرا قردمت مرن الوكراالت الدوليرة 
ستصرال  اعرا ري وتحسرين لصروبتيا والحرد مرن تأتيرت الحيرازات الزراعيرة عرن  ريرق توصيات تتمال بتحسرين ا

،امررا متغيررر العمالررة ( 0996جبليترري ، " )دمجيررا و عررادة توزيررت اعرا رري بيررد  جعليررا حيررازات مسررتديمة اقتصرراديا
يرذا المتغيرر يرعده  مرن% 0وغير معءروه ، ومرن ارم فر ن زيرادة قردريا " فتد كان ايجابيا x4العمالة الكلية / الزراعية 

ويررذه الزيررادة تكررون متدءيررة ممررا يعءرري ان الزيررادة %  06.0 لررل زيررادة فرري متوسرر  ءصرريا الأرررد مررن الرردلل بءسرربة 
السكاءية تدفت العمال  لل لارت الت اع الزراعي بءسبة تزيد عن معدل الزيرادة السركاءية ءأسريا ،ه ان فرا   العرر  

 .لت اع من العمالة الزراعية يدفعيا  لل لارت ا
في يذا المتغير  %0 لل الت اير السلبي والمعءوه حيت ان زيادة قدريا  x5الميكاءيكية  ابيءما يرير متغير التكءولوجي

ويذا ملال  للءارية االقتصادية %  00.0يعده  لل اءلأا  في متوس  ءصيا الأرد من الدلل بءسبة تصل  لل 
ة تعده بال رورة  لل زيادة في متوس  ءصيا الأرد من الدلل الميكاءيكي احيت ان زيادة استلدام التكءولوجي

وتعزأ يذه السلبية  لل الحصار االقتصاده المأرو  علل الت ر العراقي كان لق اعار الكبير في عدم تءأيذ الل ة 
ن واآلالت المعدة للمكءءة ف تجيت الدولة  لل ءاام المكءءة الموجيق حيت في يذا الءاام لم يتم التيار وفرز المكا 

الزراعية بموجا ل ة المكءءة وعدم  تمام التح ير المسبق لآلالت واعيده العاملة لتءأيذ العمل وال يعتمد علل 
كايرة لءأاذ البذور والسماد " لتءأيذ العمليات الزراعية ، بال افة  لل توق  المعدات ،حياءا ةلرا   تكءولوجي

ذل  من اعسباا التي ،دت  لل قصور المكءءة عن المسايمة الأعالة  والوقود وتع ل المعدات لأترات  ويلة وغير
فتد  x6، اما متغير ر،ل المال المستامر في الزراعة ( 0911ال حان ،)في رفت معدات الغلة للمحاصيل الزراعية 

أرد في يذه الءسبة يعده  لل اءلأا  في متوس  ءصيا ال% 0وغير معءوه ومن ام ف ن زيادة قدريا "كان سلبيا
ويذا ملال  للءارية االقتصادية ، وتعزأ يذه السلبية ،و االءلأا   لل %  0.19من الدلل بءسبة تصل  لل 

" اءلأا  مسايمة كل من الت اع العام واللا  في الزراعة فأي عتد التسعيءات ريد الت اع الزراعي اءلأا ا
عن عرقلة " علل الت ر العراقي ف الفي رععل اعموال المستامرة بسبا ارو  الحصار المأرو  " ملحواا
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استيراد اآلالت ووسا   الءتل واقتصرت الجيود علل صياءة البءل التحتية واالرتكازية واعمار المدمر مءيا ااءا                          
 .الحرا

 :اما في مصر فتد ،لذت المعادلة ركل العالقة اآلتية 
Log y = 0.1 4 - 0.042Logx1 – 0.489Logx2 + 0.403Logx3 – 0.0514 Logx4 + 

(t)     (0.07)   (-0.05)             (-1.73)            (1.71)                  (-0.75)            
 0.713Logx5 + 0.108 Logx6                                                                
(2.36)           (0.82)                                                                            

R
2
=75%                   F=9.63%             D.W=2.18                                        

العمالة )المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية ،حيت ابت معءوية كل من  (t)،و حت االلتبارات الحصا ية ان قيمة 
ولم تابت معءوية كل من  4.41عءد مستوأ معءوية (  x5،التكءلوجيا الميكاءيكية  x3الزراعية ، الرقعة  x2الزراعية 

المال  ل، ر،x4العمالة الكلية / ، ءسبة العمالة الزراعية x1مسايمة الءاتي الزراعي في الءاتي المحلي الجمالي )
 .عءد المستوأ ءأسق من المعءوية(  x6المستامر في الزراعة

R و،رارت قيمة
تأسر (  yمتوس  ءصيا الأرد من الدلل )من التغيرات الحاصلة في معرر الأتر %  91ان  2

مءق تأسر بواس ة عوامل ،لرأ قد %  21بواس ة التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستتلة في المعادلة وان 
 . uiيأسريا المتغير العروا ي 

القة بين المتغير المعتمد والمتغيرات المستتلة ، كما تم الت كد ت كد معءوية الدالة في اابات صحة الع Fومن التبار 
واقل من  dlويي اكبر من  2.01المحسوبة  D.Wمن للو المعادلة من اايرة االرتبا  الذاتي حيت بلغت قيمة 

du . 
ب ن ليا ت اير  x1اما االلتبارات الءارية فتد دلت  رارة متغير مسايمة الءاتي الزراعي في الءاتي المحلي الجمالي 

من يذا المتغير يعده  لل % 0سلبي وغير معءوه في متوس  ءصيا الأرد من الدلل ، ومن ام ف ن زيادة قدريا 
ويذا ملال  للءارية االقتصادية ويعزأ يذا %  0.2اءلأا  في متوس  ءصيا الأرد من الدلل بءسبة تصل  لل 

لي الجمالي اكبر من ءسبة الزيادة في الءاتي الزراعي وذل  االءلأا   لل ءسبة الزيادة ،و الءمو في الءاتي المح
بسبا زيادة العوا د من صادرات الءأ  اللام الذه ،دأ  لل تءاق  اعيمية الءسبية للت اع الزراعي في اقتصاد 

عن الصعوبات التي واجيت يذا الت اع والتي تمالت بتصور الموارد ال بيعية والتتلبات الجوية كل " مصر ف ال
يذه العوامل ،دت  لل اءلأا  ءصيا الأرد من الدلل والذه ،دأ  لل زيادة الأتر وقد احتلت مسايمة الءاتي 

، اما  رارة متغير العمالة (2440غزال،  %) 06.9الزراعي في الءاتي المحلي الجمالي في عتد التسعيءات 
في يذا % 0، ومن ام ف ن زيادة قدريا ومعءوه في متوس  ءصيا الأرد من الدلل " فتد كان سلبيا x2الزراعية 

وذل  الن الت اع الزراعي في %  01،9المتغير تعده  لل اءلأا  متوس  ءصيا الأرد من الدلل بءسبة تصل 
من السكان لذل  الت اع % 14مصر يعد من اكبر الت اعات في االقتصاد المصره حيت يءتمي مايتارا من 

من %  09ن في يذا الت اع علل لمسة مليون عامل زراعي اه حوالي ويعتمدون عليق، كما ويزيد عدد العاملي
عن كوءق احد مصادر الءتد اعجءبي لحصيلة الصادرات كما اءق يسايم بءحو لمل قيمة " التوة العاملة الكلية ف ال

تكون  2404-0991وان لسياسات الصال  االقتصاده في مصر في عام ( 2404المريداءي ،)الءاتي الجمالي 
ات اار سلبي علل التوة العاملة الزراعية وذل  الن يذه السياسات ترجت علل استلدام المكءءة الزراعية الحدياة ذ

التي قد تحل محل عدد العمال ويذا يعده  لل تتلي  عدد العمال والعمالة المايرة ويذا من ر ءق ان يتل  العمالة 
عية متذبذبة وكذل  يعزأ يذا االءلأا  لو و  بوادر الزراعية علل مرور الزمن ،حيت ءجد ان العمالة الزرا

الللل في سياسات االقتصاد الكلي وعدم الموا مة االقتصادية المرتب ة بسياسات االقتصاد الزراعي المصره علل 
 x3الرغم من المحاوالت اليادفة  لل  صال  يذا الت اع مءذ مءتص  التسعيءات، وان  رارة متغير الرقعة الزراعية 

من يذا المتغير تعده  لل زيادة في % 0ابية في متوس  ءصيا الأرد من الدلل ، ومن ام ف ن زيادة قدريا ايج
وذل  بسبا الزيادة في الرقعة الزراعية حيت ازدادت من %  04.0ءصيا الأرد من الدلل بءسبة تصل  لل 

، 2449ل  يكتار عام ، 0109.9ام  لل  0999،ل  يكتار عام  0296.0الل0990،ل  يكتار عام  0409.6
 لل ،ءيا ذات ت اير سلبي في متوس  ءصيا الأرد من  x4العمالة الكلية / وترير  رارة متغير العمالة الزراعية 

من يذا المتغير يعده  لل اءلأا  في متوس  ءصيا الأرد من الدلل بءسبة % 0الدلل ومن ام ف ن زيادة قدريا 
 14،1ا ايا العمال الزراعيين قد اءلأ ت في فترة التسعيءات بءسبة حيت ان اعجور التي يتت%  10.0تصل  لل 

ويتمارل يذا التراجت في اعجور الحتيتية لعمال الزراعة مت %  01.9بالرغم من زيادة اعجر الءتده بءسبة % 
عدالت االتجاه العام للتراجت في كل ق اعات ال بتة العاملة في مءتص  التسعيءات وحتل الوقت الحا ر ، وان م

ان ( 0991يوس ، ) فتار عمال الزراعة كاءت اعلل بما اليتارن من مايلتيا لدأ عمال المدن وفي  حدأ الدراسات
من الدلل المتوس  لل  الأتر، اما دلل العمال المعقتين %  09.2دلل العمال الزراعيين الدا مين كان يوازه
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%  64.0حيازتيم ومن العمل الم جور مجتمعين فيمال  من( لدأ الغير" الأالحين الأترا  الذين يعملون موسميا)                        
 .من دلل ل  الأتر 
فيرير  لل العالقة االيجابية والمعءوية في متوس  ءصيا الأرد من الدلل ومن  x5الميكاءيكية  ااما متغير التكءولوجي

 90.0ءسبة تصل  لل من يذا المتغير يعده  لل زيادة في متوس  ءصيا الأرد من الدلل ب% 0ام ف ن زيادة قدريا 
ويعزأ السبا في ذل   لل زيادة استلدام اآلالت والمكا ن الزراعية في الزراعة المصرية التي عو ت عن 

فيرير  لل وجود العالقة االيجابية وغير المعءوية  x6اعيده العاملة ، اما متغير ر،ل المال المستامر في الزراعة 

من يذا المتغير يعده  لل زيادة في متوس  % 0 ن زيادة قدريا في متوس  ءصيا الأرد من الدلل ومن ام ف
ويعود " فعلل الرغم من الزيادة  ال ان يذه الزيادة تعتبر  عيأة جدا04.1ءصيا الأرد من الدلل بءسبة تصل  لل 

 ع  االستامار في الت اع الزراعي  لل تزايد الديون اللارجية لمصر والعجز المالي بحيت ،صبق من الصعا 
 .ستدامة ءم  الءمو فيقا

ترير ءتا ي الدراسة في العراق بعدم قدرة الت اع الزراعي من تتبل الءمو السريت مما للق صعوبة اءجاز عملية 
تعديل ييكل الت اع الزراعي مما للق مركلة الأتر حيت واجق العديد من التحديات والعتبات  باتجاهالتحول الييكلي 

، كما " كامال" ت مازال الكاير من الموارد وال اقات الزراعية غير مستغلة استغالالامام تءمية الت اع الزراعي حي
متدءية  الستراتيجيةبحيت ان ءسا االكتأا  الذاتي للعديد من السلت الغذا ية  اعمالالمستغل مءيا دون االستغالل   ن

 ل ءتاتيد من المت لبات ال رورية بدرجة كبيرة وال الت اع الزراعي في العراق يعاءي من قصور في توفير العد
اللذين يعيرون في  فاالفرادوالمعسسات الالزمة للت ا  علل الأتر في الري  ، اعساسيةوعدم كأاية اليياكل 

الأتر والجوع  ،فتيعالية وان دحر  ءسبةويي %  14 – 94المءا ق الريأية الواقعة تحت ل  الأتر يركلون 
 :يستدعي مايلي 

من اجل  واععمارلميادين كافة اه تحأيز التادرين علل العمل في الت اع الزراعي والبءا  ا تتحأيز وتوسي -1
 .الت ا  علل الجوع

االرتكازية في الري  وزيادة وت وير مراكز البحت الزراعي ودعميا وترجيت الصءاعات  البءلت وير  -2
 .ستمرار تمويءياقادرة علل ا ،ساسيةيمكءيا من للق بءية  اودعميا بمالزراعية الغذا ية 

في المءا ق التي تعاءي من تءاق ات اجتماعية قوية من الأتر  ،ساسيزراعي مال م وبركل   صال   قامة -3
والمياه والموارد  اعرا يومستدام علل  ،وستترجيت الحصول بصورة لالغذا ي كوسيلة  اعمنواءعدام 

 .ال بيعية والتحكم فييا 
مءيي متكامل يرمل تعزيز  و تباع( التعليم ، الصحة ، الغذا )البررية زيادة مبال  االستامار في الموارد  -4

 (0999مجيول ،)الرفاه االجتماعي 
 .للسكان" ال اردا" ت سيل برامي ت وير راملة للمءا ق الريأية والءا ية وجعل الري  جاذبا -5
 .ق رورة اعتماد سياسات زراعية واقتصادية كأيلة بت وير الري  والت ا  علل الأتر في -6

ان ءسبة الأتر فييا ءسبة اليستيان بيا، وان ردة الأتر والتأاوت في توزيت الدلل   للوترير ءتا ي التحليل في مصر 
علل %  60-19مءيا في الح ر ويءأق محدودو الدلل ءسبة اكبر من دلليم تتراو  بين ،كاريتركز في الترأ 
الغذا  بمعدل اعلل  ،سعارالييكلية وذل  بسبا ارتأاع  االقتصاده والتغيرات الصال و  ة   للالغذا  مما يرير 

االقتصاده  الصال المستيل ، فعلل الرغم من ان تءأيذ برءامي  عسعاربالرقم التياسي " من معدل الت لم متاسا
 عديدة لمكافحة الأتر في مصر وذل   جرا اتاءق توجد   للسلبية علل الأترا  " والتغيرات الييكلية كان لق ااارا

 ( Mosely) ،0991بو ت االاة مدالل

  لل التي تزيد من وصول الأترا  الجرا اتمدلل تدعيم الءمو االقتصاده ويتعامل يذا المدلل مت :  اعولالمدلل 
فتد ابت بالتجربة العملية  رورة استمرار تحتق الءمو االقتصاده للتتليل  اعصولوالل تمل   الءتاجيالتواي  

 :ريق صياغة السياسات التي تيد  للحد من الأتر ويي من حدة الأتر عن  
 :وييمن لالل و ت مجموعة من السياسات العامة  ":،وال

يركل حجر عارة  اعسعارتتليل حدة الت لم ذل  الن استمرار ارتأاع  لل  سياسات ءتدية ومالية تيد  -1
 .يت  امام تأاعل الأترا  في المجتمت ويزيد من تيميريم

 اعسواقلتجارة وسعر الصر  تيد  لترجيت التءافسية وتعمل علل تدعيم التراب  مت سياسات لاصة با -2
 .العالمية

 .توسيت المرروعات الصغيرة والمتوس ة" : ااءيا
تمال احد االاار اليامة لزيادة الأتر في الت اع الريأي في عدم كأاية الدلل : التءمية الريأية والزراعية " : االاا

التي  الجرا اتعلل ذل  فم لوا اتلاذ " الزراعي لمت لبات ءمو عدد السكان في الري  وبءا المتولد من الءرا  
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غير الزراعية في الت اع الريأي ويت من ذل  ت بيق الحواجز  اعءر ةتيد  لترجيت االستامار اللا  في                         
 .في الري   ءراعياال ريبية الممءوحة للمرروعات التي يتم  والعأا ات

التي تزيد من االستامار في ر،ل المال البرره لتعزيز  الجرا اتمدلل التءمية البررية ويت من :ءي المدلل الاا 
 (االستامار في التعليم والتدريا والصحة) المتوقت للأترا   الءتات

التي تتعامل مت الأتر لالل  الجرا اتمدلل الرفايية االجتماعية ويعتمد يذا المدلل علل : المدلل الاالت 
 .الدعم و،يميالمدفوعات التحويلية ا

للحد من ااار الأتر توصي الدراسة ب ن تكون المدالل الاالاة غير مستتلة عن بع يا البع  وذل  علل ذل  " وبءا 
في مصر فتوفير لدمات التعليم والصحة ب سعار مدعومة يي في الواقت استامار في ر،ل المال البرره وتتت 

 . من ء اق مدلل الرفايية
MEASURE THE IMPACT OF MAJOR STRUCTURAL CHNGES IN RURAL 

POVERTY FOR SELECTED ARAB COUNTRIES FOR THE PERIOD (1990-

2010) 

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

Aswan_Alkese@yahoo.com 

 

ABSTRACT 
Correlation between the phenomena of structural changes and poverty comes from the 

structural change in developing countries That requires sharp turns in the paths of 

economic policies based on the package according to of Economic trends that differ from 

those adopted by the stste,and often,What comes from this The effects of economic 

changes is desirable to pay several categories of members of the community toward or 

below the poverty line, so it has targeted a research measure the effect of structural 

changes in rural poverty for the Arab States (Iraq, Egypt) for the period 1990-2010, 

through the dentification of structural variables that affect poverty, has  represented the 

relationship between poverty index (the average per capita income) As a variable \ 

"follower \" and has a determinant of the contribution of the agricultural output in GDP, 

agricultural labor, agricultural area, the proportion of   agricultural labor / employment 

College, mechanical technology, capital invested in agriculture as independent variables, 

and through the identification of the inability of the agricultural sector in Iraq to accept 

the rapid growth of The difficulty of creating complete the process of structural 

transformation toward modify the structure of the agricultural sector, creating the 

problem of poverty to that of necessity require the development of the infrastructure in 

the countryside and increase and develop Agricultural research centers and support for 

agrarian reform and the establishment of appropriate and mainly in areas with strong 

social disparities and poverty and food insecurity as a means to encourage Get more 

broadly on the land, water and natural resources and control. As in Egypt to study results 

indicate that the percentage of the poverty rate for the Aasthen and severity of poverty 

and inequality in Distribution of poverty is concentrated in the villages than in urban 

areas, indicating the impact of economic reform and structural changes, so the study 

recommends that the followers of a number of measures to combat  Poverty through the 

implementation of the three entrances is not independent from each other: the entrance to 

strengthen growth, human development entrance, the entrance of well-being. 

 المصادر
تجميت للت ايا الر يسية فيمرا كترا عرن الأترر، فري مءاي رة و زالرة : الأتر في الو ن العربي (0996)جيليتي، كارلو 

الأتر، البرءامي الءما ي لرمم المتحدة، تترر اجتماعات اللبررا  عرن الت رايا مرت ارايرة الأترر وتروفير سربل 
 .العيش المستدام في الدول العربية، دمرق
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 .019لتءمية ، مكتبة عين رمل ، التايرة ،   اقتصاديات ا( 0991)زيران ، حمدية                        
 ،2441-0994دور التءمية الريأية في مكافحة الأتر في العراق للمدة ( 2449)زيدان ، اسوان عبد التادر 

اار الصالحات االقتصادية في الأتر دراسة متارءة، ، روحة دكتوراه، كلية الدارة ( 2449)سل ان، داعد سليمان 
 .الموصلوالقتصاد، جامعة 
اقتصاديات وادارة المكا ن واآلت الزراعية ، ءرر وتوزيت دار الحكمة لل باعة ( 0990)ال حان ، ياسين يارم 

 .والءرر ، رارع ابن االاير ، الموصل ، العراق 
،  2440لعام ( بءصالوة وداره توو) قيال ل و  الأترومعرراتيا في مجمعي( 2449)عامان ، صابر بيرداود 

 0(:29)11فدين ،تءمية الرا
اار العولمة في االدا  الزراعي في بلدان ءامية ملتارة ، كلية االدارة واالقتصاد ، ( 2440)غزال ، قيل ءاام 

 .جامعة الموصل
 مركز دراسات الوحدة العربية.الأتر وتوزيت الدلل في الو ن العربي( .2440)ق رل، عبد الرزاالأا

 . 21، سورة الحي ، االية  الترآن الكريم
اار السياسات الحكومية في او اع الأتر، تءمية الرافدين :الدولة والأتر( 2440)كداوه ،  الل محمود 

،96(06:)0 
وقا ت اجتماع فريق لبرا  بر ن تحسين مستويات المعيرة في دول المررق العربي ، اللجءة (. 0999)مجيول 

 .ور  االجتماعية واالقتصادية لغربي اسيا ،االمم المتحدة ، ءيوي
المعتمر الدولي ل صال  الزراعي والتءمية الريأية، مءامة االغذية والزراعة لالمم المتحدة ، (. 2446) مجيول

 .ايكاردا 
 االاار االقتصادية لسياسة االصال  االقتصاده علل اال تمان الزراعي في ( 2404)المريداءي ، احمد يارم 

 .في مصر ، مركز الدراسات االرتراكية ، مصراحوال العمال الزراعيين ("0991)يوس  ، ميا 
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