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 الخالصة
العذراق  وأخذهت, اإلجمذالياستهدفت هذهه الدراسذة تيليذل الع قذة بذيا الاذاتا الزراعذي والاذاتا الميلذي 

وتاذاول  ،(8112-0331) المذد  والسعودية وتذوا  كيالذة تيبيةيذة, واعتمذد البيذ  علذا بيااذات سذاوية خذ ل

 وتذثييريرديذة  ع قةعلا وجود  اإلجماليالاظري للع قة بيا الااتا الزراعي والااتا الميلي  األسا البي  
علذا عذدم وجذود ع قذة  ،رجذرا اجذ. وكما بيا التيليل السببية بمفهوم اإلجماليالااتا الزراعي بالااتا الميلي 

الكفذاء   إا. وبااء علذا اتذا ا الدراسذة تبذيا األخريؤير كل وايد ماهما في  سببية مزدوجة بيا الااتجيا بيي 
واليذااي اسذبة  اإلجمذاليالاذاتا الميلذي  إلذاالزراعية تعتمد علا متغيريا همذا اسذبة مسذاهمة الاذاتا الزراعذي 

مذا  األول مساهمة العمالة الزراعية في العمالة الكلية ووجد ما خ ل هذهه الكفذاء  بذاا تذوا  ايتلذت المركذز
الكفاء  الزراعية الهتمامهذا بالةيذاا الزراعذي بشذكل خذا  ييذ  سذجلت اعلذا متوسذي كفذاء  زراعيذة يي  

الزراعيذة  اآلالت(. وتوصي ههه الدراسة بضرور  تةيذيم كفذاء  واسذتخدام 1932خ ل مد  الدراسة بلغ تةريبا )

وبالتالي زياد  اصيبه الاسذبي فذي  ،اا الزراعيللةي اإلاتاجيةوزياد  االستيمارات الزراعية بهدف رفع الكفاء  
 .اإلجماليالدخل الميلي 

 .اإلجماليالااتا الميلي  ،Agricultural Efficiency ،المشترك  لكلمات دالة : التكام

   
 80/5/8100 :وقبوله 81/00/8100 :تاريخ تسلم البي 

 
 المقدمة
 ،الدول العربية وبشكل كبير علا الةيذاا الزراعذيتعتمد التامية االقتصادية واالجتماعية في العديد ما 

 ،ييذذ  يسذذهم هذذها الةيذذاا فذذي تذذوفير الماتجذذات الغها يذذة والمذذدخ ت الوسذذيية للعديذذد مذذا الصذذااعات التيويليذذة
والخدميذة  اإلاتاجيذة األاشذيةوكهلك للعامليا فذي  ،ويوفر فر  العمل والمعيشة لاسبة كبير  ما سكاا الريف

مذا خذ ل مسذاهمته  األجابذيكما يسهم الةياا الزراعي في توفير موارد الاةد  ،ا الةيااالمرتبية بهه األخرى
الزراعات العربية تتسذم بم مذ   إاوبالرغم ما في توفير السلع التصديرية. وهو مايدعم تمويل براما التامية 

تعلذذق بالةيذذاا فيمذذا ي األخذذرى األقيذذارلكذذل قيذذر خصذذا   وم مذذ  متميذذز  عذذا  إامتةاربذذة بصذذفة عامذذة اال 
ويتااول هها الجزء مذا البيذ  عذرذ هذهه الم مذ  بذالتركيز علذا الذدول موضذوا الدراسذة وهذي  ،الزراعي
 أهميذة: األولتوا (. ويتم التركيز علا ههه الم م  ما ييذ  عذدد مذا الميذاور تشذمل  –سعودية  -)العراق

والةذو  العاملذة  اإلجمذاليما الااتا الميلي الةياا الزراعي في االقتصاد الوياي فيما يتعلق بمساهمته في كل 
المشك ت التي تواجه الةياا الزراعي والمعوقات التي تعرقذل التاميذة  ألهموالميور اليااي فيعرذ  ،والغهاء
الاسبية للةياا الزراعي في الدول العربية ليالة عدم توازا في المذوارد  األهميةويعك  التبايا في  ،الزراعية
الزراعيذة اليذدود  ميذل مجلذ  التعذاوا  اإلمكاايذاتالةياا في الذدول العربيذة هات  أهميةخفذ اه تاالزراعية 

سذوريا(  -العراق -)السوداا والموارد الزراعية ميل اإلمكااياتالخليجي في ييا ترتفع في الدول العربية هات 
مذذا تعريذذف  أوالراعيذذة البذذد وقبذذل البذذدء بتيديذذد الكفذذاء  الز والتذذي يلعذذق الةيذذاا الزراعذذي فيهذذا دورا ر يسذذيا.

 اإلجمذالياسذبة مسذاهمة الاذاتا الزراعذي فذي تكذويا الاذاتا الميلذي  بثاهذاويعبر عاهذا  ،معاا الكفاء  الزراعية
 أولهمذا ،ويعتمذد ارتفذاا الكفذاء  علذا متغيذريا ،اسبة مساهمة العمالة الزراعيذة فذي العمالذة الكليذة إلامةسوما 

الزراعي. ودرجة الكفاء  العليا ال تعاي بالضذرور  تيسذا  اإلاتاجهما زياد  هبوي عدد العمال الزراعييا ويااي
تةلصذذت مسذذاهمة اليذذد العاملذذة  إاالزراعذذي ومذذع هلذذك ترتفذذع الكفذذاء   اإلاتذذاجفةذذد يذذاخفذ  ،الوضذذع الغذذها ي

تا الزراعذذي. فكلمذذا ارتفعذذت اسذذبة مسذذاهمة الاذذا اإلاتذذاجالزراعيذذة فذذي العمالذذة الكليذذة باسذذبة تفذذوق اسذذبة تةلذذ  
وااخفضذت اسذبة مسذاهمة العمالذة الزراعيذة فذي العمالذة الكليذة كذاا هلذك  اإلجماليالزراعي في الااتا الميلي 

يجذم  مجموا( يعرف علا ااه GNP) اإلجماليبالاسبة للااتا الةومي  إما. دلي  علا تيسيا الكفاء  الزراعية

الاذاتا الميلذي  إمذا ،خ ل مد  معياة ما الذزما السوق بثسعارالااتا الكلي ما السلع والخدمات الاها ية مةومة 
صذافي ضذرا ق  إليذهبسعر التكلفة مضذافا  اإلجماليالااتا الميلي  بثاهيعرف  (GDP) بسعر السوق اإلجمالي
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المتايذة للةيذذاا  اإلمكاايذاتالبيذ  مذا خذ ل الكشذف عذا  أهميذة وتذثتي (.Yiannia، 0311) غيذر المباشذر 

الماتجذات الزراعيذة ويرفذع مذا  أهذمما ماظور تكاملي بما ييةق االكتفاء فذي  ،الزراعة في بلداا عياة البي 
الغها ي فذي هذهه البلذداا. وتظهذر هذهه المشذكلة فذي البلذداا العربيذة بشذكل عذام ييذ  تعذااي مذا  األمامستوى 

تاميذة ااخفاذ درجة الكفاء  الزراعيذة وبذالرغم مذا اهتمذام والتشذجيع الذهي تةدمذه الذدول لذدفع عجلذة عمليذة ال
االقتصادية والهي يتميل في رفع مستوى كفاء  الزراعية اال ااه لم يخفق المسذتويات ودرجذة الكفذاء  الميلوبذة 

فذايا لذهلك  ،العديد ما المعوقات والتيديات التي تواجه الاشاي االقتصذادي الزراعذي إلاوقد يعزى هلك  ،ماه
وماهذا بيذ  الع قذة الةا مذة بذيا المتغيذريا  ،الع قةالةيام ببي  ودراسة العديد ما المواضيع هات  إلابياجة 

ع قذة ميلذا بذيا جذاابي الاذاتا  إلذاوبالتذالي الوصذول  ،اإلجمذالياالقتصادييا الااتا الزراعي والااتا الميلذي 
السلبية التي تؤير وتعوق مسير  االقتصذاد الذوياي. ويهذدف  اآليارلليد ما  اإلجماليالزراعي والااتا الميلي 

في المدى اليويل واتجاه الع قذة  اإلجماليدراسة الع قة بيا ااتا الةياا الزراعي والااتا الميلي  لاإالبي  
اليابتذة فذي المذذدى اليويذل والتعذرف علذذا  باألسذذعارالسذببية بياهمذا وهلذذك مذا خذ ل تةذذدير الع قذة االايداريذة 

قيذا   إلذا باإلضافة اإلجماليتا الميلي علا معدل الامو ااتا الزراعي واا تثييرهاجوااق ههه الع قة ومدى 
واجراء مةاراة ما يي  درجذة تلذك الكفذاء  بذيا هذهه الذدول مذا اجذل  ،كفاء  الزراعية في بلداا عياة الدراسة

هاذاك  إااختبارهذا  إلذاالةياا الزراعي فيهذا. والفرضذية التذي تسذعا الدراسذة  أداءالعمل علا تيسياها ورفع 
فذي المذدى  اإلجمذاليووجود اير لههه الع قة بذيا الاذاتا الزراعذي والاذاتا الميلذي  ع قة سببية بيا المتغيريا

 فذذذي هذذذها المجذذذال دراسذذذة أجريذذذتومذذذا الدراسذذذات التذذذي  الةصذذذير واليويذذذل وقيذذذا  درجذذذة الكفذذذاء  بياهمذذذا.
(Monadjam، 0332) أسذعارالفا د  في االقتصاديات الكبرى علذا  ألسعارالميتملة  التثييرات. بتيليل مدى 

يجمذذا  األصذذغرااذذه سذذعر الفا ذذد  فذذي الذذدول  إلذذاوتوصذذلت الدراسذذة  ،يجمذذا األصذذغرالفا ذذد  فذذي االقتصذذاديات 
سذعر الفا ذد   تذثيير. باختيار (Papas ،8111و  Shanيجما. وكهلك دراسة ) األكبرتكام  مشتركا مع الدول 

اغافور  مسذتخدمة تيليذل السذببية ( ميل استراليا وسAPECبعذ دول الكتلة االقتصادية ) أسعاراليابااي علا 
عذذدم معاويذذة ع قذذة سذذعر  إلذذاوتشذذير اتذذا ا الدراسذذة  (VARلجرااجذذر علذذا امذذوهج متجذذه االايذذدار الذذهاتي )

 الفا د  لسببية جرااجر بيا الياباا وساغافور  ولكا وجود سببية جرااجر بيا الياباا واسذتراليا. وكذهلك دراسذة
لتمويذل الذواردات علذا الذواردات الكليذة فذي المملكذة العربيذة المصذرفي  اال تماا تثيير. يول (8115 ،ديرة)ال

تةدير دالة اليلق علا الذواردات الكليذة للمملكذة العربيذة السذعودية باسذتخدام  إلايي  يهدف البي   ،السعودية
 وقذذد دل اختبذذار التكامذذل المشذذترك علذذا وجذذود ع قذذة ،ماهجيذذة التكامذذل المشذذترك وتجز ذذة تبذذايا خيذذا التابذذؤ

الاسبية للذواردات واال تمذاا المصذرفي  واألسعار اإلجماليبيا الواردات والااتا الميلي  األجلتوازاية يويلة 
الع قذة اليرديذة بذيا التةلبذات فذي الاذاتا الميلذي  إلذادوال ابضذات االسذتجابة  أشذارتوقذد  ،لتمويل الواردات

فذي يذيا كااذت الع قذة عكسذية بذيا  ،الذوارداتواال تماا المصرفي لتمويل الذواردات والتةلبذات فذي  اإلجمالي
 الاسبية للواردات والتةلبات في الواردات. األسعارالتةلبات في 

بدراسة يول البعد االقتصادي لتامية الةياا الزراعي باستخدام معذادالت  .(8111 ،وكهلك دراسة )الةييااي 

الةيذاا الزراعذي مذع دراسذة العوامذل  اسذتهدفت هذهه الدراسذة قيذا  درجذة الامذو فذي ييذ  ،التكامل المشترك
( واعتمذذدت هذذهه الدراسذذة فذذي تيةيذذق اهذذدافها علذذا 8114-0325) االقتصذذادية الميذذدد  الاتاجيذذة خذذ ل المذذد 

التيليل االقتصادي الةياسي واعتمدت علا اختبارات جهر الويذد  وتةذدير معذادالت التكامذل المشذترك بيريةذة 
الزراعيذة وقيمذة االعااذات  اآلالتلدراسة عا تراجع كذل مذا عذدد واسفرت ههه ا ،جرااجر وجوهااسا -ااجل

الذذدخل الزراعذذي ازدادت بمعذذدل  إاالمةدمذذة مذذا الباذذك الزراعذذي العربذذي السذذعودي والةذذروذ الزراعيذذة اال 
 .8114-0325%( خ ل مد  490) ساوي بلغ

 
 مواد البحث وطرائقه
المذاها  أسذلوق كما تم استخدام ،الدراسة دافأهاستخدم في هها البي  الماها الوصفي التيليلي لتيةيق 
 ،(اإلجمذاليلاذاتا الميلذي )الاذاتا الزراعذي وا الةياسي لدراسة الع قة بيا المتغيرات االقتصادية ميل الدراسة

 األسذاليقايذد  إتبذااوهلك عا يريذق  ،للس سل الزماية لههه المتغيرات اإليصا ية   والتعرف علا الخصا
التكامذل المشذترك متعذدد المتغيذرات وامذوهج  أسذلوققة بذيا المتغيذرات االقتصذادية وهذو اليديية لدراسة الع 

اختبار الع قة السببية لتيديذد اتجذاه الع قذة بذيا المتغيذرات االقتصذادية ميذل الدراسذة  وأخيرا ،الخيثتصيي  
 األوليذةااته علا مصذادرها في بياواعتمد البي   قيا  الكفاء  الزراعية في بلداا عياة الدراسة. إلا باإلضافة

وبخاصة اشرات وزار  التخييي والزراعة وكما تم االستعااة علذا بيااذات الماظمذة العربيذة للتاميذة الزراعيذة 
 الشبكة الدولية للمعلومات )االاترات(. وأيضاوبعذ البيو  والرسا ل الجامعية 
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 النتائج والمناقشة
 ية:الدراسة في الخيوات التال ةيمكا بياا ماهجي

( اها كذذاا لهذها المتغيذذر Non-stationary) سلسذذلة غيذر سذاكاة بثاهذا( ytتعذرف السلسذلة الزمايذذة للمتغيذر) -0
د تبذايا وتكوا السلسذلة غيذر سذاكاة اتيجذة لوجذود اتجذاه عذام لبياااتهذا او اتيجذة لتزايذ ، unit rootجهر الويد 

 سلسذذلة( لتكذذويا yt=yt-yt-1لهذذا ) األولوفذذي هذذهه اليالذذة يمكااذذا اخذذه الفذذرق  ،يذذدها العشذذوا ي مذذع الذذزما
 قسميا: إلا. وتةسم السلسلة الزماية integrated of degree one (1) األولاجديد  متكاملة ما الدرجة 

 قيم السلسلة تتهبهق يول وسي يابت والتتاير بتغير الزما. إاس سل زماية مستةر  والمةصود بها  -
قذيم تتذاير  إاقيم السلسلة تتهبذهق يذول عذد  اوسذاي وهذها يعاذي  إاة غير مستةر  والمةصود بها سلسلة زماي -

 لـ (d.......098 )ااخه مستوى م  م للفروق  يالة االستةرارية إلاولتيويلها  ،بتغير الزما

Yt=yt-yt-1  للسلسذذلة المتكاملذذة اها كااذذت هذذهه السلسذذلة  األول ه الفذذرق(. ويكذذرر اخذذ03234831 ،)الاةذذا
dوعلذا هلذك يمكذا اليصذول علذا سلسذلة سذاكاة) ،الجديد  غير ساكاة

yt= (1-L)
d
yt)  مذا بيااذات المتغيذر

 وعاذد هلذك تكذوا ، Lyt=yt-1 التذثخير( معامذل Lييذ  تميذل ) ،( مذا الفذروقdتيت الدراسة اها اخذه عذدد )
ما سكوا السلسذلة باسذتخدام عذد   للتثكد. ويمكا اختبار جهر الويد   I(d)السلسلة الساكاة متكاملة ما الدرجة

(  Phillips test (pp)اختبذار )  أو Augmented Dickey-Fuller testماهذا )اختبذار إيصذا يةاختبذارات 
(phillip   وsetal، 1988ويشمل اليد العشوا ي للسلسلة مكواات االر .) تباي المتسلسذل: االايذدار الذهاتي او

( بياااتذذه فذذي الفتذذرات السذذابةة ytويمكذذا التعبيذذر عذذا أي متغيذذر ) ARAMA( q،p)المتوسذذي المتيذذرك أي 

 بمعادلة يكوا فيها اليد العشوا ي مستة  علا الايو التالي:
Yt= y1yt-1 + y2yt-2 + ……..+ ykyt-k +   t 

 .( ARMA(0.0))للع قة السابةة هي  اات اليد العشوا يوهاا تكوا مكو

 :اإلجماليالتكامل المتزاما) المشترك( واتجاه الع قة السببية بيا الااتا الزراعي والااتا الميلي 
اختبذذار  أجذذراءيسذذتلزم : Cointegration Equation)المشااترك(  اختبااار عالقااة التكاماال المتاازامن -0

فعلذا سذبيل  ،جميعهذا متكاملذة مذا افذ  الرتبذة الس سذل الزمايذة لهذهه المتغيذرات  تكذوا إاالتكامل المشذترك 
(. ولهها فذاا الهذدف مذا  I(1))،تكوا كل سلسلة ما ههه الس سل متكاملة ما الدرجة االولا إاالميال يابغي 

 ،في الدراسذة اختبار جهر الويد  هو تيديد رتبة التكامل المشترك لكل متغير ما المتغيرات المستخدمة أجراء
سذوف  ،ومذا يذم بعذد معرفذة هذهه الرتذق ،وهلك يتا يمكا تيبيق اختبار التكامل المشترك بيا ههه المتغيرات

 وااتا الزراعي في المدى اليويل الشكل التالي: اإلجماليالصور  الخيية للع قة بيا الااتا الميلي  اثخه
Yt = B0 + B1xt 

 يي  تميل:
Yt  الزراعي          ياإلجمال= الااتا الميليXt  اإلجمالي= الااتا الميلي ( في الساةt) 

 فتفسذر بذالةيم السذابةة للمتغيذرات اإلجمذالياما الع قة في المدى الةصير بيا الااتا الزراعي والااتا الميلي    
 )يالة فتر  سابةة وايد ( وفةا للع قة التالية:

Yt = B0 + B1yt-1 + B2xt-1 + u t 

 يي  تميل:
B1 = ( الميذذل اليذذدي او اسذذتجابة الاذذاتا الزراعذذي فذذي السذذاةt للتغيذذرات التذذي تيذذرأ علذذا الاذذاتا الميلذذي )

 ( . t( يميل الخيث العشوا ي في الساة )ut) ،( t-1في الساة)  اإلجمالي

 
 المريلة االولا ما اختبار التكامل المشترك:

 لتةدير الاماهج الي ية التالية: ( استعمل يريةة المربعات الصغرىADFما اجل اختبار دكاي فيلر)
 ( :yاوال: بالاسبة لااتا الميلي الزراعي)

 yt =  a*yt-1 -  


p

j 2

bj* yt- j+1 +  t 

 yt =  a*yt-1  - 


p

j 2

 bj* yt- j+1 + c +  t 

 yt =  a*yt-1 -  


p

j 2

 bj* yt- j+1 + c + d*t +  t 

 ( :x)اإلجماليشر الااتا الميلي ؤياايا: بالاسبة لم
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 xt =  a*xt-1 - 


p

j 2

bj* xt- j+1 +  t 

 xt =  a*xt-1 - 


p

j 2

bj* xt- j+1 + c +   t 

 xt =  a*xt-1 - 


p

j 2

bj* xt- j+1 + c + d*t +  t 

 : إايي  

y لااتا الميلي الزراعي. األول= تميل التفاضل 

x  اإلجماليلااتا الميلي  األول= تميل التفاضل. 
P   3= عدد التاخيرات الهي غالبا ما يساوي  . 

 ( يةوم علا فرضتياADFيي  يةوم اختبار دكاي فيلر) 
              H0        :0  =bj  الفرضية العدمية    

  | H1       :0 > | bjالفرضية البديلة       

أي عذدم اسذتةرار السلسذلة الزمايذة سذوف  ،فهها يعاي وجود جهور ويديذة ،في يالة قبول الفرضية العدمية    
ة المربعذات باسذتعمال يريةذ H0   :0  =bjبدال مذا اختبذار الفرضذية    H0  =1      0- bjاختبر الفرضية 
(  student( التذي تخضذع لتوزيذع سذتودات )  tbjفي الامذاهج الي يذة فاااذا ايصذل علذا ) bj الصغرى لتةدير
أي وجذذود جذذهور  ،( الجدوليذذة فاااذذا اةبذذل الفرضذذية العدميذذةstudent( اكبذذر مذذا ايصذذا ية )  tbjفذذاها كااذذت )

 السلسلة الزماية. وبالتالي عدم استةرار ،ويدية
 

 في دول العياة. اإلجماليللمتغيريا الااتا الزراعي والااتا الميلا  األولاالتفاض ت (: 0الجدول)
Table (1): First differentials for two variable agrarian resulting and total local 

resulting in sample country. 

 البلد
Country 

 

 المتغير
Variable 

اختبار دكاي 
 فيلر 
ADF 

0% 5% 01% 

 العراق
Iraq 

y -089320 

   x -39134 

 سعودية
Saudi 

y 49411 

x 059333 

 توا  0901- 0933- 8953-
Tunisia 

y 19152 

x 089543 

 
( وقيمذذة الاذذاتا y( يتبذذيا مذا خ لهذذا بذذاا قيمذة الاذذاتا الزراعذي )0) الاتذا ا التذذي تظهذر فذذي جذذدول رقذم إا    

 ،%0عاذد مسذتوى )ية وتوا  وباستيااء العراق هي اكبر ما الةيمذة الجدوليذة سعود لكل ما اإلجماليالميلي 
فذذ  تةبذذل فرضذذية وجذذود الويذذد  بالاسذذبة لةيمذذة الاذذاتا الزراعذذي والاذذاتا  ،بالاسذذبة للعذذراق إمذذا %(.01 ،5%

عذذا  للمتغيذذرات وهذو عبذار  األولذا( فيبذيا التفاضذ ت 8جذذدول ) إمذاعاذد كذذل المسذتويات.  اإلجمذاليالميلذي 

أي  األولذاوبالتالي فالس سل الزماية لكل المتغيرات متكاملة ما الدرجذة  ،س سل مستةر  عاد كل المستويات
 .I(1)الشكل  تثخه

ومذذا خذذ ل هذذهه المريلذذة سذذوف يذذتم تةذذدير ع قذذة  المريلذذة الياايذذة مذذا اختبذذار التكامذذل المتذذزاما) المشذذترك(:
دام اختبار جوهااسا لع قة التكامل المشذترك ييذ  يبذيا مذا المدى اليويل بيريةة المربعات الصغرى باستخ

(.لبيااات ااتا الزراعي والااتا الميلذي اإلجمذالي خذ ل johansen ،1991:160استخدام اختبار جوهااسا ) 
( باعتبذذذذار فتذذذذر  ابيذذذذاء وايذذذذد . بوجذذذذود معلمذذذذة ااقلذذذذة او عذذذذدمها لامذذذذوهج الخيذذذذا 8112-0331المذذذذد )

فة ع قة التكامل المشترك تساوى الوايد الصيي  ) مما يعاي وجود معادلذة ( إا رتبة مصفوECMالمصي )

 وايد  للع قة في المدى اليويل بيا المتغيريا(.
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فذذي دول  اإلجمذذالي(: التفاضذذ ت األولذذا فذذي التغيذذر للمتغيذذريا الاذذاتا الزراعذذي والاذذاتا الميلذذا 8) الجذذدول

 العياة.
Table (2): First differentials in change for two variable agrarian resulting and total 

local resulting in sample country. 

 البلد
Country 

 

 المتغير
variable 

اختبار دكاي 
 فيلر

ADF 

0% 5% 01% 

 العراق
Iraq 

y -59814 

   x -09031 

 سعودية
Saudi 

y -19353 

x 19408 

 توا  0901- 0933- 8953-
Tunisia 

y -19183 

x -19310 

 
 Akaike Information Criteria( AICوللمفاضذلة بذيا وجذود معلمذة ااقلذة مذا عذدمها اسذتخدام معيذارا )

ييذذ  رجذذ  المعيذذاراا اسذذتخدام يالذذة عذذدم اعتبذذار يابذذت معذذادالت امذذوهج  ، Schwarz Criteria( SCو)
(ECM:وتتلخ  اتيجة اختبار جوهااسا لع قة التكامل المشترك بالمعادالت التالية .) 

 
 :بالاسبة للعراق

Y = -90.99 +  2.693 x 

T =    (-4.090)  ( 15.29) 

R
2
=  0.932        AIC = 189.360      SC =  192.193 

 وبالاسبة للسعودية:   
Y = 120.602 + 0.164 x 

T =    (18.86 )     (7.019) 

R
2
=  0.743       AIC = 122.119      SC = 124.952  

 وبالاسبة لتوا :
Y = 85.538   + 0.603 x 

T =    (5.814)       (9.9)  

R
2
=  0.854         AIC = 168.416       SC = 171.249 

زيذذذاد  ) ااخفذذذاذ( الاذذذاتا الميلذذذي بمةذذذدار مليذذذوا دوالر يصذذذايبه زيذذذاد  ) ااخفذذذاذ(  إاويعاذذذي هلذذذك     
( مليوا دوالر في اذاتا الزراعذي وهذو مذا يوضذ  مذدى ارتبذاي واهميذة اذاتا الزراعذي بالاذاتا 114(و)013)

 إاامذل المشذترك بالاسذبة للعذراق في المدى اليويل. وتفسر الةيمذة السذالبة ليابذت معادلذة التك اإلجماليالميلي 
مستوى الااتا الميلي اإلجمالي دوا مسذاهمة الاذاتا الزراعذي أي إا اسذبة اذاتا الزراعذي إلذا الاذاتا الميلذي 

 (.89134اإلجمالي التتعدى) 

 
ساياول في ههه المريلذة اختبذار اتجذاه الع قذة السذببية : Causality Test اختبار اتجاه العالقة السببية -8
( Grangerوهذها باسذتعمال يريةذة اختبذار جراجذر او غرااجذر) اإلجماليالااتا الزراعي والااتا الميلي  بيا

زيذاد   إلذا األخيريي  ادى ارتفاا  ،اإلجماليلدراسة مدى اعتماد الااتا الزراعي علا مستوى الااتا الميلي 
(. ويعتمذد هذها االختبذار 0332 ،يمذودي) ال والرأسذمالية األرضذيةدعم الدولة للةياا الزراعي لتامية الموارد 

 األخذرالمتغيذر  إضذافةالتةذدير بعذد  وإعذاد مااسذبة  إبيذاءمعادلة االايدار الهاتي لكل متغير لفترات  إيجادعلا 
 األخذربالاسبة للمتغير  األسلوقويكرر اف   ،واختبار مدى اخت ف معام ته عا الصفر اإلبياءباف  فترات 

 ( علا المعادالت التالية: Granger، 1969) ويركز اختبار جرااجر

 yt =  


n

i 1

a* xt-I  +   t ………….(1) 
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 xt = 


n

i 1

bi* yt-I  +  t ……………………….……..(2) 

 yt= 


n

i 1

ci*  yt-I   +  


n

i 1

di* xt-I  +   t …….…… (3) 

 xt= 


n

i 1

ei* xt-I     +   


n

i 1

hi* yt-I  +   t…………..(4) 

 :إايي  

y  لااتا الزراعي  األول= تميل التفاضل 
x   اإلجماليالميلي لااتا  األولالتفاضل = تمثل 

n     (.3الهي غالبا ما تساوي) التثخيرات= عدد 
( هذذي معادلذذة 8والمعادلذذة ) ،(4( للمعادلذذة)restricted( هذذي معادلذذة مختزلذذة)0)األولذذاالمعادلذذة  إا ا يذذظ
 :االتاليتيسوف استعمل الفرضيتيا  ،الختيار الع قة السببية ،(3( للمعادلة)restrictedمختزلة)

H0         :       di = 0                         H0                 = hi=0   

امذا اها تذم  ،مسذتةلتيا عذا بعضذهما الذبعذ  xو  yفذاا  ،اها لذم اسذتييع رفذذ أي مذا هتذيا الفرضذتيا

وقبذول الياايذة فذاا اتجذاه الع قذة  األولذافذذ فهااك ع قات سببية فذي االتجذاهيا. امذا اها تذم ر ،رفضهما معا
ورفذذ الياايذة فذاا اتجذاه الع قذة السذببية  األولذاامذا اها تذم قبذول  ،الزراعذي إلذا اإلجمذاليالسببية يكوا مذا 

( الجدوليذذة: تذذرفذ Fisher) فيشذذر إيصذذا ية( اكبذذر مذذا F) فذذاها كااذذت ،اإلجمذذالي إلذذايكذذوا مذذا الزراعذذي 
( الجدوليذة: Fisherفيشذر) إيصذا ية( اصذغر مذا Fامذا اها كااذت ) ،ع قذة سذببيةأي وجود  ،الفرضية العدمية

 أي عدم وجود ع قة السببية. ،تةبل الفرضية العدمية
 في ههه اليالة كما يلي: (Fisherلدياا قيم الجدولية اليصا ية فيشر) 

 0920       %(        5مستوى )عاد و       0953%(                    0عاد مستوى )
 8941%(                  01عاد مستوى )

 
 (.Fisher(: يبيا الةيم الجدولية اليصا ية فيشر)4الجدول)

 Table (3): Show values schedule for statistical fisher (Fisher). 

 الفرضية العدمية
Nihilistic hypothesis 

 اختبار)ف( 
F 

Iraq  

x   تسبق  الy 

y   ال تسبقx 

 
19031 
19814 

Saudi  

x    ال تسبقy 

y   ال تسبقx 

 
19833 
09452 

Tunisia  

x    ال تسبقy 

y   ال تسبقx 

 
19132 
19825 

    
وهذها  ،( الجدوليذةFisher( الميسوبة هي اقل ما ايصذا ية فيشذر)Fكل قيم ) إاا يظ  ،(4) ما الجدول     

أي عدم وجود ع قذة سذببية بذيا  ،%( وبهلك تةبل الفرضية العدمية01% و 5 % و0) عاد المستويات الي ية

 في كل ما العراق وسعودية وتوا . اإلجماليالااتا الزراعي والااتا الميلي 
 
لةد تم اعتماد المعادلذة التاليذة فذي يسذاق درجذة : Agricultural Efficiencyقياس الكفاءة الزراعية   -3

 كفاء  الزراعية
E  = rad / rat 

 :إايي  
E الكفاء  الزراعية =. 
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rad  اإلجمالي= اسبة مساهمة الااتا الزراعي في الااتا الميلي. 
rat  = اسبة مساهمة العمالة الزراعية في العمالة الكلية. 

الا  ،العامليا فذي الزراعذة وإعدادالزراعي  اإلاتاجتعتمد بصور  ر يسة علا كل ما  الزراعية  الكفاء إاأي 
مةسذوما علذا  اإلجمذاليتساوي اسبة مساهمة الاذاتا الزراعذي فذي الاذاتا الميلذي  أع هء  يسق المعادلة الكفا

الزراعي وازدادت اسبته فذي الاذاتا الميلذي  اإلاتاجاسبة مساهمة العمالة الزراعية في العمالة الكلية فكلما زاد 
ازدادت الكفذاء  الزراعيذة والعكذ  يذؤدي  المتكوا بالمةابل ااخفذ عدد العمال في الةياا الزراعذي اإلجمالي

 اإلجمذاليفكلما ارتفعت اسبة مساهمة الااتا الزراعي في تكويا الااتا الميلذي  ،ااخفاذ الكفاء  الزراعية إلا
 فضذذت اسذذبة مسذذاهمة العمالذذة الزراعيذذة فذذي العمالذذة الكليذذة كذذاا هلذذك دلذذي  علذذا تيسذذا الكفذذاء  الزراعيذذةخواا

ايتساق درجة الكفاء  الزراعية بصور  تعبذر عذا واقذع الةيذاا الزراعذي وبذدوا (. وما اجل 0324 ،)العلي

اليابتة وهلذك  وباألسعاروالااتا الزراعي بالدياار العراقي  اإلجماليمبالغة كاا البد ما ايتساق الااتا الميلي 
 األسذعارالرتفذاا فذي ا أسذبابهااليابتة اقل تشتتا لخلوها مذا االيذار التضذخمية التذي قذد يكذوا مذا  باألسعارالا 

سذاة  ألاهذا 0322 أسذا عياات وباعتمذاد علذا سذاة رتفاا أسعار الافي بعد ماتصف السذبالتي واكبت ا العالمية

بالاسذذبة لذذدولتي السذذعودية وتذذوا   اإلجمذذاليييذذ  لذذم يذذتم ايتسذذاق الاذذاتا الزراعذذي والاذذاتا الميلذذي  ،يبيعيذذة
 األمذرك لما تتمتع به ههه الدول ما استةرار سياسي واقتصذادي اليابتة وبالعملة الميلية لكل دولة وهل باألسعار

 إلذذاتتمتذذع هذذهه الذذدول بسذذعر صذذرف مسذذتةر تةريبذذا اها مذذا قراذذت بذذالعراق الذذهي يفتةذذر  إاالذذهي ترتذذق عليذذه 
 (:3الجدول ) إلاوما خ ل الاظر  ،وايياالستةرار في جميع الا

 
الزراعذي فذي الاذاتا الميلذي االجمذالي باالسذعار اليابتذة (: الكفذاء  الزراعيذة واسذبة مسذاهمة الاذاتا 3) الجدول

)مليذذوا دياذذار( واسذذبة قذذوى العاملذذة الكليذذة والزراعيذذة )الذذف اسذذمة( فذذي 0322وباسذذا  سذذاة 

 العراق.
Table (4): Agricultural efficiency and ratio sharing agrarian resulting and total local 

resulting for constant prices and foundation year 1988 (million dinar) 

and ratio forces total labor and agricultural (person 1000) in Iraq.   

 الساوات
Years 

اسبة مساهمة الااتا الزراعي الا الااتا 
 الميلا االجمالي

Ratio sharing agrarian resulting to 

total local resulting 

الزراعية الا  اسبة مساهمة العمالة
 العمالة الكلية

Ratio forces labor 

agricultural to total labor 

 الكفاء  الزراعية 
Agricultural 

efficiency 

0331 00911 81914 1933 

0330 81934 81950 0910 

0338 83934 81950  1933 

0334 02938 81958 1910 

0333 03958 81950 1914 

0335 80943 81933 1921 

0331 81911 81933 1912 

0331 05913 01914 1922 

0332 089534 01910 1910 

0333 08938 01914 1922 

8111 01924 01918 1910 

8110 01910 01918 1911 

8118 04931 02941 1914 

8114 03981 02921 1915 

8113 00931 02921 1911 

8115 00933 02925 1911 

8111 04911 03901 1910 

8111 05954 03901 1920 

8112 08912 03902 1911 

الكتاق الساوي لإليصاءات الزراعية لساوات مختلفة  ،( 8115مجهول ) ايتسق الجدول باالعتماد علا بيااات التالية: المصدر:

 السوداا . ،الماظمة العربية للتامية الزراعية  ، (0332-8111-8115)
(2005)  , yearbook for statistics agricultural for different years (1998- 2000-2005) , organization 

arabic for development agricultural , Sudan .   
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درجة كفذاء  زراعيذة خذ ل مذد   أعلاسجلت  إه( 3وما خ ل ايتساق درجة الكفاء  الزراعية في جدول)    
 الهي يضي به الةياا الزراعي في العراق.%( بسبق االهتمام الاسبي 0بلغت ) 0330الدراسة ساة 

 ( التالي :5جدول) إلاوما خ ل مةاراة الكفاء  الزراعية بيا دول العياة وبالاظر 

 
الجاريذة  باألسذعار اإلجمذالي(: الكفاء  الزراعية واسبة مساهمة الاذاتا الزراعذي فذي الاذاتا الميلذي 5) الجدول

 سعودية.الزراعية )الف اسمة( في الكلية و)مليوا دوالر( واسبة قوى العاملة 
Table (5): Agricultural efficiency and ratio sharing agrarian resulting and total local 

resulting for current prices (million dollar) and ratio forces total labor 

and agricultural (person 1000) in Saudi .   

 الساوات
Years 

مساهمة الااتا  اسبة
الزراعي الا الااتا 
 الميلا االجمالي
Ratio sharing 

agrarian resulting 

to total local 

resulting 

اسبة مساهمة العمالة 
الزراعية الا العمالة 

 الكلية
Ratio forces labor 

agricultural to total 

labor 

 الكفاء  الزراعية 
Agricultural 

efficiency 

0331 1954 43903 1901 

0330 1981 42940 1901 

0338 1950 41931 1901 

0334 1913 45933 1903 

0333 1952 43951 1903 

0335 1923 05901 1935 

0331 1931 03911 1934 

0331 1905 03985 1934 

0332 1915 1913 0911 

0333 1910 1911 1911 

8111 3933 1911 1914 

8110 5981 1913 1911 

8118 5... 1911 1915 

8114 3954 03911 1984 

8113 4935 01948 1983 

8115 4940 01941 1981 

8111 4954 02950 1903 

8111 5930 01910 1945 

8112 5923 01922 1943 
لفة الزراعية لساوات مخت لإليصاءاتالكتاق الساوي  ،( 8115مجهول ) ايتسق الجدول باالعتماد علا بيااات التالية: المصدر:

 السوداا . ،ة الماظمة العربية للتامية الزراعي ، (0332-8111-8115)
(2005)  , yearbook for statistics agricultural for different years (1998- 2000-2005) , organization 

arabic for development agricultural , Sudan . 

 

 0332سجلت اعلا درجة كفاء  زراعية خ ل مد  الدراسة سذاة السعودية قد  إا( اجد 5) جدولالوبالاظرالا 
بسذذبق االاخفذذاذ الواضذذ  فذذي اسذذبة  0335%( فذذي يذذيا ااهذذا كااذذت متهبهبذذة يتذذا عذذام 0911ييذذ  بلغذذت )

فذي  األساسذيالةياا الافيي والصااعات المرتبية به لها الدور  إا إلامساهمة الزراعة في توليد الااتا يعود 
كفذاء  زراعيذة فذي  أعلذا( ييذ  تيةةذت 1) جذدولال إلذاوبذالاظر  في السذعودية. اإلجماليي توليد الااتا الميل

االهتمذذام الواضذذ   إلذذا%( وهذذي اسذذبة مرتفعذذة تشذذير 8913اه بلغذذت ) 8113تذذوا  خذذ ل مذذد  الدراسذذة سذذاة 

مسذاهمة  ااخفذاذ اسذبة إلذاواا ارتفاا اسذبة الكفذاء  يعذود  ،التي يستيةها األهمية وإعيا هبالةياا الزراعي 
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اليديية واسذتخدام  اإلاتاجالعمالة الزراعية في العمالة الكلية ويرجع هها االاخفاذ اتيجة الستخدام مستلزمات 
 العمل. إاتاجيةالزراعية التي تزيد ما  واآلالتواستخدام المكا ا  واألسمد المبيدات 

 
تا الميلذي االجمذالي باالسذعار الجاريذة (: الكفاء  الزراعية واسبة مساهمة الاذاتا الزراعذي فذي الاذا1) الجدول

 )مليوا دوالر( واسبة قوى العاملة الكلية والزراعية )الف اسمة( في توا .
Table (6): Agricultural efficiency and ratio sharing agrarian resulting and total local 

resulting for current prices (million dollar) and ratio forces total labor 

and agricultural (person 1000) in Tunisia.   

 الساوات
Years 

اسبة مساهمة الااتا 
الزراعي الا الااتا 
 الميلا االجمالي
Ratio sharing 

agrarian resulting to 

total local resulting 

اسبة مساهمة العمالة 
الزراعية الا العمالة 

 الكلية
Ratio forces labor 

agricultural to 

total labor 

 الكفاء  الزراعية 
Agricultural 

efficiency 

0331  01941 83983 1911 

0330 01931 84945 1911 

0338 01915 88942 1912 

0334 02944 44981 1955 

0333 05931 41934 1933 

0335 04911 41911 1938 

0331 05915 81924 1951 

0331 05918 81924 1954 

0332 08931 81912 1911 

0333 08921 81901 1910 

8111 08945 80921 1910 

8110 00914 80914 1955 

8118 01948 1912 1933 

8114 08913 1903 0931 

8113 08952 5931 8913 

8115 00913 5921 0932 

8111 00950 1911 0910 

8111 04913 1912 0938 

8112 04903 1921 0912 
-0332الكتاق الساوي لإليصاءات الزراعية لساوات مختلفذة ) ،( 8115مجهول ) عتماد علا بيااات التالية:ايتسق الجدول باال

 السوداا . ،الماظمة العربية للتامية الزراعية  ، (8111-8115
(2005)  , yearbook for statistics agricultural for different years (1998- 2000-2005) , organization 

arabic for development agricultural , Sudan . 

 

تيةيةذذا لكفذذاء   اإلجمذذاليالع قذذة بذذيا الاذذاتا الزراعذذي والاذذاتا الميلذذي البيذذ  فذذي قيذذا   ألهذذدافوتيةيةذذا     
الزراعية تذم اعتمذاد معادلذة االايذدار الخيذي ومذا خذ ل الدراسذة لتيليذل بيااذات العذراق وكذل مذا السذعودية 

لذدول العياذة هذي الدرجذة  اإلجمذاليدرجة االايدار الهاتي لااتا الزراعذي والاذاتا الميلذي وتوا  تبيا لاا باا 
السلسلة الزماية لكل متغير ما المتغيرات المستخدمة فذي الدراسذة مسذتةر ومتكامذل مذا الدرجذة  إاأي  األولا
 اإلجمذاليااتا الميلي هااك ع قة تكامل مشترك بيا الااتا الزراعي وال إلا. وتوصلاا  I(0أي شكل ) األولا

هااك ع قات فذي المذدى اليويذل بذيا الاذاتا  إاوهها ما يتوافق مع المدار  االقتصادية في  ،في البلداا العياة
ليابذت معادلذة التكامذل المشذترك بالاسذبة للعذراق . يي  تفسر الةيمذة السذالبة اإلجماليالزراعي والااتا الميلي 

الاذذاتا  إلذذادوا مسذذاهمة الاذذاتا الزراعذذي أي اسذذبة اذذاتا الزراعذذي  الياإلجمذذفةذذي بذذاا مسذذتوى الاذذاتا الميلذذي 
ما الدراسة عدم وجود ع قة سببية بذيا المتغيذريا فذي كذل  أيضا(. ويتبيا 89134التتعدى ) اإلجماليالميلي 
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اسذبة  األولالكفذاء  الزراعيذة تعتمذد علذا متغيذريا همذا  إاوتبيات ما الدراسة  ،ما العراق وسعودية وتوا 
واليااي اسبة مساهمة العمالذة الزراعيذة فذي العمالذة الكليذة  اإلجماليساهمة الااتا الزراعي في الااتا الميلي م

تمكاذا مذا رفذع  ميذل العمالذة لرأسذمالتذدريجي  إي لوخفذ اليااي باتباا سياسة  األولفكلما استيعاا زياد  
ييذ  الكفذاء  الزراعيذة الهتمامهذا بالةيذاا  مذا األولدرجة الكفاء  الزراعية واجد باا توا  ايتلذت المركذز 

بشكل خا  وتليها السعودية وما يم العراق ييذ  سذجلت تذوا  متوسذي كفذاء  زراعيذة خذ ل مذد  الزراعي 
الةيذذاا  إلذذابعذذذ المةتريذذات ماهذذا بتوجيذذه االسذذتيمارات  إلذذاوتبياذذت الدراسذذة  تةريبذذا. 1932الدراسذذة بلذذغ 

الاسبية ل ستيمارات لما لهها الةيذاا  األهميةما يي   األخرىةياعات الزراعي ومساوا  الةياا الزراعي بال
للصذذااعات الميليذذة. وكذذهلك ضذذرور  تةذذيم كفذذاء  واسذذتخدام  األوليذذةمذذا دور فذذي تذذوفير الغذذهاء وتذذوفير المذذواد 

زيذاد  وبالتذالي  ،للةيذاا الزراعذي اإلاتاجيذةالزراعية وزياد  االستيمارات الزراعية بهدف رفع الكفاء   اآلالت
  .اإلجمالياصيبه الاسبي في الدخل الميلي 

 
COINTEGRATION EQUATION DECELERATION TIME TO MEASURE 

THE RELATIONSHIP BETWEEN AGRICULTURAL OUTPUT AND GDP 

INVESTIGATION “OF AGRICULTURAL EFFICIENYCY IN THE 

SELECTED DEVELOPING COUNTRIES ( IRAQ – SAUDI ARABIA – 

TUNISIA 

DURING (1990-2008) 

Lora B. Basher AI-Saor 
  Econ.dept., college of Agric. And Foresty , Mosul Univ.,Iraq. 

Lora.basim@yahoo.comEmail :  

 

ABSTRACT 
The study aims to analyses the relationship between agrarian resulting and 

total local resulting. Iraq, Saudi, Tunisia takes as applicative state. This research  

depended on the yearly data of (1990-2008) and on theoretic foundation of  

relationship between agrarian resulting and total local resulting there extrusive 

relation and agrarian resulting effect on the total local resulting , that appear 

throughout the causality analysis of granger concept , there is no duple causality 

relation between both resulting where each  affects on anther. The results appear 

that the agrarian efficiency depend on two variable the first rate agrarian resulting 

sharing on the total local resulting and the second rate agrarian force sharing on the 

total force. Its found through this efficiency, that Tunisia is the first throught the 

agrarian efficiency because attending with agrarian sector specifically where 

agrarian efficiency medial standard through of (1990-2008) amount nearly  (0.98). 

the stud recommend to evaluate efficiency of agricultural investment and machinery 

use in order to increase productivity efficiency of agricultural sector, and hence to 

increase its share in gross national income. 

Key words: cointegration, Agricultural Efficiency, Total local resulting. 
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 المصادر

مؤتمر المملكة  ،تةدم وامو الةياا الزراعي في المملكة السعودية (.0332)اعبدا لريمخالد با  ،ليموديا

 المملكة العربية السعودية. ،الرياذ ،في ما ة عام
 واألسعار(. الع قة السببية وع قات التكامل المتزاما بيا الاةود 0332دمحم ابا بو زياا با عمر) ،عبد اليق

 .05-08: (08) ،كلية االقتصاد ،الجزا ر ،مجلة جامعة تلمساا ،وا في الجزا ر وت

mailto:Lora.basim@yahoo.com
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المعهد الةومي  ،وزار  التخييي ،(األول)الجزء  التخييي العام أساليق (.0324) ايمد بريهي ،العلي

 للتخييي.
دام االقتصادي لتامية الةياا الزراعي باستخ(.البعد 8111) عادل دمحم خليفة ،ا وغاامسفر با يسي ،الةييااي

 .88-81: (3) ،اإلدارية مجلة العلوم ،جامعة الملك سعود مجلة ،معادالت التكامل المشترك
اال تماا المصرفي لتمويل الواردات علا الواردات الكلية في  تثيير(. 8115) عبد هللاخالد با دمحم با  ،الةدير

جلة جامعة دمشق للعلوم م ،جامعة الملك سعود ،اإلداريةكلية العلوم  ،المملكة العربية السعودية
 .88-81(: 8) 80 ،االقتصادية والةااواية

الماظمة  .(8115 -8111-0332) الزراعية لساوات مختلفة لإليصاءاتالكتاق الساوي  .(8115مجهول )

 .السوداا ،العربية للتامية الزراعية
مجلة تامية   ،ية في العراق(. تيليل الس سل الزماية للتابؤ بزراعة اليا0323) افتخار عبداليميد ،الاةا 
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