
 2018السنة الثالثة      1المجلد الثاني     العدد     Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419        

المیكانیكیة في نمو الناتج الزراعي في العراق  التكنولوجیااثر االستثمار الزراعي و
للفترة (1990- 2010)
لوره باسم بشیر الساعور 

قسم االقتصاد الزراعي / كلیة الزراعة والغابات / جامعة الموصل / العراق 
 Lora.basim@yahoo.com

 الخالصة

المیكانیكیة في نمو الناتج الزراعي في  االتعرف على اثر االستثمار الزراعي والتكنولوجیالبحث  استھدف
     باستخدام البرنامج االحصائي الجاھز التحلیل بطریقة المربعات الصغرى), وتم 2010 -1990العراق للمدة (

 )Minitab كافضل توفیق للمعادلة وفق  المزدوجة اللورغارتیمیة , واختیرت الدالة) في الحصول على النتائج
المفاھیم االقتصادیة ومثلت العالقة بین الناتج الزراعي بوصفھ متغیرا معتمدا والعوامل المحدد لھ بوصفھا 

), وقد تبین من خالل x2المیكانیكیة ( ) والتكنولوجیاx1متغیرات مستقلة وھي كل من االستثمار الزراعي (
 البحث , وتوصل ھناك عالقة ایجابیة بین المتغیرالتابع والمتغیرات المستقلةیة كل المتغیرات وان التحلیل معنو

ایضا على استخدام االیجابي للحاصدات الزراعیة بسبب تلمس المزارعین الھمیة التقنیة الزراعیة الحدیثة في 
وكما عملیات االنتاج والحصاد فضال عن عدم امكانیة استخدام الحاصدات في اماكن اخرى غیر القطاع الزراعي 

 االجمالي وانخفاض التخصیصات االستثماریةفي الناتج المحلي  اسھامھ االنتاج الزراعي وقلة  ان االنخفاض
جعلت  استقطاب االموال الالزمة لالستثمار في القطاع الزراعي وانعدام سیاسة سعریة ومالیة مالئمة تستطیع

 . المساحات المستصلحة في العراق سالبا نمومعدل 
  التكنولوجیةالفجوة , الناتج الزراعي , اجمالي تكوین راس المال الثابت:  لمات دالةك

 مقدمة
في تكوین  اسھامھ یحتلیعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئیسیة في االقتصاد العراقي, اذ  

ومي موقعا مھما بین القطاعات االخرى, ویاتي بالمرتبة الثانیة بعد قطاع النفط من ناحیة الناتج الق
ا لتلبیة الحاجات یجعلھ مصدرا رئیسن انخفاضھ, مما في الناتج المحلي االجمالي بالرغم م اسھامھ

االستھالكیة الغذائیة واسھامھ في تنشیط الصناعات التحویلیة من تزویدھا بمدخالت االنتاج, وبدال 
من تطورھا تراجعت كثیرا في عصرنا الحالي لتقف عاجزة عن االیفاء باالحتیاجات المتزایدة 

العراقیة وتطورھا الى ان القطاع الزراعي لسكان العراق وقد یعزى ھذا التراجع في نمو الزراعة 
جراء السیاسات الماضیة, وكان للحروب التي مر بھا العراق  ظل طیلة العقود الماضیة یتخبط

تاثیر سلبي على االقتصاد العراقي عامة والزراعة خاصة نتیجة لتدمیر البنى التحتیة وعدم 
 مما ادى الى تدھور القطاع الزراعي. امكانیة توفیر المستلزمات االساسیة للعملیة االنتاجیة

 ث :اھمیة البح
یعتبر تطویر وتحسین معدالت االنتاجیة الزراعیة احد اھم المحاور التي یتعین التركیز علیھا من 

من االختالل المتنامي بین النمو العالي للسكان من جانب واحتیاجاتھم الغذائیة المتزایدة  اجل الحد
ى تحقیق ذلك في االعتماد على التقدم التكنولوجي الذي یفتح افاق من جانب ویتمثل السبیل ال

واسعة لتطویر االسالیب الزراعیة المتبعة في انتاج المحاصیل من اجل تطویر كفاءة استغالل 
وتوسیعھا وتحسن استخدام التقاوي والبذور المحسنة والتوسع في المكننة المساحات المتوفرة 

الحدیثة باالضافة الى تطویر االصول الوراثیة باستخدام التقانة الزراعیة وتبني اسالیب الري 
 الحیویة والھندسة الوراثیة وانطالقا مما تقدم وتاسیسا علیھ فان البحث یكتسب اھمیتھ.
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  مشكلة البحث:
الناتج المحلي الیغطي احتیاجات السكان رغم اشارة  لكونیصنف العراق من بلدان العجز الغذائي 

الدراسات السابقة الى توافر الموارد البشریة وغیر البشریة, اال ان القطاع الزراعي ظل یعاني 
ھذا القطاع منخفضة جدا في الناتج  اسھامھمن انخفاض انتاجیتھ الزراعیة بشكل عام جعلت 

ستثمار في الزراعة السیما وان لھذا االستثمار المحلي االجمالي باشارة واضحة الى ضعف اال
تاثیرا جلیا اكثر في القطاع الزراعي الذي یسھم في رفع معدالت النمو التي تعد منخفضة فضال 

من عن ضعف التخصیصات االستثماریة وضعف القدرة االستیعابیة لالستثمارات الزراعیة فیھ. 
راضي الزراعیة مع الزیادة السریعة في السكان العقالنیة ان تقارن بین التوسع البطيء في اال

رغم ان الزیادة في االراضي الزراعیة تكون غیر ملموسة نتیجة انحسار ھذه الرقعة بسبب 
الزحف العمراني والتصحر واالمالح التي اثرت على مورفولوجیتھا وصفاتھا والتي تعد اھم 

قة بین االراضي الزراعیة وزیادة عدد المشاكل التي یعاني منھا االنتاج الزراعي مما جعل العال
السكان غیر متكافئة لذلك البد من التوسع االفقي الذي یتطلب المزید من استصالح االراضي 

 بھدف زیادة كمیة االنتاج ولیس مجرد زیادة المساحات المزروعة.
 ھدف البحث: 

نمو الناتج الزراعي  فيالمیكانیكیة ا یھدف البحث الى دراسة اثر االستثمار الزراعي والتكنولوجی
). والوقوف على دورھا ومساھمتھا في نمو وزیادة انتاجیة 2010-1990في العراق للمدة (

 الموارد من خالل كفاءة استخدامھا.
 فرضیة البحث:

ینطلق البحث من فرضیة مفادھا ان االستثمار الزراعي والتغیرات التكنولوجیة تحتل دورا مھما 
), لذا فھناك عالقة بین نمو 2010-1990و في االنتاج الزراعي العراقي للمدة (في احداث نم

المیكانیكیة حیث یسعى البحث الى بیان صحة  االناتج الزراعي واالستثمار الزراعي والتكنولوجی
 الفرضیة او عدمھا.

 مواد البحث وطرائقھ
سات السابقة التي درست اعتمد البحث في منھجھ على االسلوب النظري الذي یستند الى الدرا

الموضوع نفسھ فضال عن اعتماد االسلوب الكمي الذي یستند الى طرائق االقتصاد القیاسي 
واسالیبھ ومن ثم تفسیر نتائج االسلوب الكمي لتقییم الجانب التطبیقي من الدراسة وقد اختیر 

تعطي النظریة العراق لیكون عینة البحث, اذ تعد اسالیب االقتصاد القیاسي اداة رئیسیة 
االقتصادیة المظھر التطبیقي الذي یساعد في تقییم مكوناتھا واختیار فرضیاتھ والتاكد من صحتھا 
على نحو یقربھا من الواقع لتكون اكثر منطقیة وقبوال في تقییم سلوك الوحدات االقتصادیة, ومن 

لى تاكید ھذه الفرضیة تم استخدام عدد من النماذج القیاسیة القادرة عاجل اثبات فرضیة البحث 
وبصورة تعكس الھیكل النظري للمشكلة االقتصادیة موضوع البحث اي تصویر العالقة الرابطة 
بین نمو الناتج الزراعي واالستثمارالزراعي  وتكنولوجیة المیكانیكیة والمستنبطة من منطق 

قتصادي قیاسیا جرى النظریة االقتصادیة والدراسات السابقة في ھذا الشان ولمعالجة النموذج اال
تحدید المتغیرات الداخلة فیھ بوصفھا خطوة اولى من خطوات توصیف االنموذج ثم صیاغة 

ل بقیاس وتحلی وفي موضوع دراستنا المتعلق [1]  العالقة التي تربط بین المتغیرات كخطوة ثانیة
العراق اختیرت المیكانیكیة في النمو الناتج الزراعي في اثراالستثمارالزراعي وتكنولوجیا 

المعتمد في تقدیر الظاھرة قید  المتغیرات االتیة بوصفھا اكثر المتغیرات تاثیرا في النموذج
 الدراسة وكاالتي :

المتغیر المعتمد, لقد تم االعتماد على الناتج الزراعي بوصفھ المتغیر المعتمد في النماذج  -اوال:
 القیاسیة.

 ااالعتماد على متغیري( االستثمار الزراعي, وتكنولوجیالمتغیرات المستقلة, لقد تم  -ثانیا:
 المیكانیكیة) بوصفھا المتغیرات المستقلة التي تؤثر في الناتج المحلي الزراعي في العراق.
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ویمكن صیاغة العالقة الموضحة انفا   y=f(x1,x2)لذا فان الشكل الریاضي لالنموذج ھو 
 :[2] بصیغة انموذج قیاسي یاخذ الشكل االتي

Yi = B0 + B1X1 + B2X2 + Ui 
 حیث ان:

Y   الناتج الزراعي =     
X1     االستثمار الزراعي = 
X2 المیكانیكیة.ا = التكنولوجی 

B0) ( =.الثابت 
)B1,B2) مقدار الزیادة في = (y) نتیجة الزیادة وحدة واحدة من (x1,x2.على التوالي ( 

Ui. المتغیر العشوائي = 
, وقد جمعت المتغیرات المذكورة انفا ولمدة سلسلة زمنیة مداھا احد وعشرون عاما تضمن البحث

ھي (اللوغارتیمیة الزدوجة وشبھ التقدیر والتحلیل تم تطبیق انموذج قیاسي بثالث صیغ 
اللوغارتیمیة والخطیة), وقد استخدم اسلوب االنحدار الخطي المتعدد وحسبت قیم المعلمات 

) في Minitabالبرنامج االحصائي الجاھز(  باستخدام )OLSرى (بطریقة المربعات الصغ
واعتمد البحث في بیاناتھ على مصادرھا األولیة وبخاصة نشرات وزارة  .الحصول على النتائج

التخطیط والزراعة وكما تم االستعانة على بیانات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وبعض 
 شبكة الدولیة للمعلومات ( االنترنت).البحوث والرسائل الجامعیة وأیضا ال

 المبحث االول 
 تحلیل مؤشرات القطاع الزراعي في العراق 

 : راس المال المستثمر في القطاع الزراعي  -اوال:
براس المال العام , االنفاق من قبل الدولة على تكوین روؤس اموال راس المال العام : یقصد  -1

منھا وزیادة الطاقات االنتاجیة, وتبرز اھمیة االستثمار العام في ثابتة جدیدة, او توسیع القائم 
) 1الدول النامیة ومنھا العراق والذي یسعى الى تنمیة القطاع الزراعي والذي یوضح الجدول(

تكوین راسمال الثابت الزراعي لمدة الدراسة والذي تذبذب بین صعود في فترات وانخفاض في 
قتصادي والظروف التي واجھھا. ففي الدول النامیة التي تمتاز فترات اخرى حسب وضع البلد اال

بانخفاض مستوى الدخل بشكل عام والمزرعي منھ بشكل خاص, ولحاجة القطاع الزراعي الى 
روؤس اموال ضخمة وخضوعھ الى ظروف المخاطرة والالیقین الى جانب ضعف القطاع 

ثمار الخاص من خارج القطاع, الخاص الموجود داخل القطاع الزراعي وضعف حوافز االست
س المال المستثمر في القطاع نتیجة للظروف التي ذكرناھا فضال عن طول مدة استرداد را

الزراعي, فان ذلك كان سببا لضرورة تبني الدولة تخصیص االستثمارات للقطاع الزراعي, 
 .وتوفیر الدعم المالي للقطاع الخاص كي یحفز النشاط الخاص

الخاص : یقصد بھ االنفاق من قبل االفراد والشركات والمنشات الخاصة لتكوین راس المال  -2
راس المال الثابت, او توسیع طاقتھا االنتاجیة, ومعظم ھذه االستثمارات قصیرة االجل ذات ربح 
سریع, وعادة ماتكون على شكل مشروعات فردیة التغطي االنشطة االقتصادیة للمجتمع كافة. 

ئیال نسبة ) انھ كان ض1الستثمار الخاص في العراق, والذي یتضح في الجدول(وھذا مایتمیز بھ ا
التسعینات مما كان لھ تاثیر سلبي في  مدةانخفض بشكل كبیر في  كما انھ انالى االستثمار العام, 

 .[3]ي نمو القطاع الزراعي العراق
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لى القطاعین العام والخاص عوزعا م) 1988 الثابتة للعامتكوین راس المال الثابت الزراعي( باالسعار ):1جدول(
 (ملیون دینار).

 
 الزراعي  % الخاص % العام السنوات

1990 235.75 92.8 18.25 7.2 254.00 
1991 42.79 82.7 8.98 17.3 51.77 
1992 121.31 96.5 4.36 3.5 125.67 
1993 125.16 99.0 1.29 1.0 126.45 
1994 96.40 99.2 0.73 0.8 97.13 
1995 51.76 99.8 0.08 0.2 51.84 
1996 19.35 99.6 0.07 0.4 19.42 
1997 107.67 99.9 0.07 0.1 107.74 
1998 92.28 99.9 0.07 0.1 92.35 
1999 102.79 99.9 0.06 0.1 102.85 
2000 138.62 100.0 0.06 0.0 138.68 
2001 287.31 100.0 0.06 0.0 287.7 
2002 228.18 100.0 0.05 0.0 288.23 
2003 - - - - - 
2004 10.07 99.7 0.032 0.3 10.11 
2005 70.99 100.0 0.034 0.0 71.03 
2006 288.96 100.0 0.026 0.0 288.99 
2007 14.07 99.8 0.034 0.2 14.11 
2008 20.64 99.9 0.02 0.1 20.66 
2009 4.61 99.4 0.026 0.6 4.64 
2010 8.94 99.7 0.028 0.3 8.97 

 المصدر: الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات, مدیر الحسابات القومیة, لسنوات مختلفة .
 

ویقصد بھ بالمعنى االقتصادي ھو تحویل راس المال من شكلھ النقدي  -راس المال الزراعي: -3
الى شكلھ المادي االنتاجي والخدمي. وعلى ھذا االساس فراسمال المستثمرفي الزراعة یمثل 
توظیف راس المال النقدي في مشاریع زراعیة لغرض زیادة تكوین راس المال الثابت في القطاع 

د من سلع غذائیة اساسیة وضروریة تسھم في تحقیق االمن الغذائي الزراعي وتلبیة مایحتاجھ البل
وان  .[4]وخلق نمو اقتصادي  من خالل استغالل الموارد االنتاجیة المتاحة في الزراعة 

االستثمار الزراعي بھذا المعنى ھو عملیة دمج عوامل االنتاج المتوفرة في الزراعة, من االرض 
ف زیادة انتاجیتھا بقصد االنتاج السلع الغذائیة التي تسد حاجة والعمل وراس المال وتشغیلھا بھد

الجمیع وھو نوع من االنفاق االستثماري على اصول وموجودات یتوقع منھا تحقیق عائد مستقبلي 
.ویعد االستثمار في القطاع الزراعي من افضل االستثمارات [5]الزمنطویلة من  مدةوعلى مدى 

االقتصادیة واالجتماعیة , حیث تساھم زیادة االستثمارات المخصصة  تولید لالرباح والمنافع
للقطاع الزراعي في دعم لالستقراراالقتصادي والسیاسي واالجتماعي الضروري لتحقیق التنمیة 

زیادة االستثمارات الموجھة نحو ھذا القطاع بما یتناسب مع االقتصادیة, وھذا مایتحتم على الدولة 
.وتزداد اھمیة االستثمار في القطاع الزراعي  [6]االقتصاد العراقيتھا في مكانة الزراعة واھمی

فوائد ومزایا للقطاع الزراعي ولمختلف قطاعاتھ االقتصادیة في  من خالل مایمكن ان یحققھ من
 البلد ومنھا:

تحسین اداء وفاعلیة القطاع الزراعي وزیادة نسبة مساھمتھ في تكوین الناتج المحلي   -1
 كوین راس المال الثابت.االجمالي وت

فیھ  وماتسھماستخدام التكنولوجیة الحدیثة واالختراعات الجدیدة في مجال القطاع الزراعي   -2
 من زیادة االنتاجیة واالنتاج في القطاع الزراعي.

 دعم مستلزمات تنمیة وتطویر القطاعات االقتصادیة االخرى للبلد. -3
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 المبحث الثاني

 توصیف نماذج االنتاج الزراعي
 -: االھمیة النسبیة للناتج الزراعي الى الناتج المحلي االجمالي:اوال

) ان اعلى نسبة اسھام للناتج الزراعي في الناتج المحلي االجمالي في العراق بلغت 2یبین الجدول(
% وبالرغم من 7.23اذ بلغت  2010, اما اقل نسبة اسھام كانت سنة 1991% خالل عام 26.93

الزراعي في االقتصاد القومي العراقي سواء من حیث حجم الموارد االقتصادیة اھمیة القطاع 
المستخدمة او تاثیراتھ المتبادلة مع القطاعات االقتصادیة االخرى اال ان اسھامھ في الناتج المحلي 
االجمالي الیتناسب واھمیتھ في الوقت الذي یزداد الطلب على المنتجات الزراعیة وخاصة 

متوسط دخل الفرد سیؤدي الى ارتفاع الحجم بالتالي , اذ ان ارتفاع الدخل القومي والغذائیة منھا
ولكي تبقى مساھمتھ متواضعة لعدة اسباب بعضھا  .[7]العائلي على السلع الغذائیة المطلق النفاق 

مقارنة بالقطاعات  یر ذلك ولعل النسبة المنخفضة لھذا االسھاموالبعض االخر غ موضوعیة
تدخل مبرراتھ بالدرجة االولى في الخصائص التي یتمیز بھا القطاع الزراعي والتي االخرى یجد 

ضمن طبیعة العمل المزرعي والموارد المتاحة وھناك اعتبارات اخرى اضافیة تعود للمستوى 
 االقتصادي والى طبیعة العالقات االقتصادیة التى تفرضھا العولمة واثرھا على اقتصادیات الدول.

انخفاض الى طابع القطاع الزراعي الممیز والمتمثل في كثافة استخدام راسمال ا ھذوقد یعزى 
البشري مقابل االنخفاض في كثافة راس المال وتكنولوجیا لیتاثر بذلك المردود النھائي من حیث 
الكمیة والفائض فال نجده مایفوق عن تلبیة االحتیاجات االستھالكیة الیومیة للعاملین في ھذا 

معینة الى تحقیق قدر اكبر من العدالة االجتماعیة  مدةعت السیاسة الزراعیة خالل القطاع. س
باعادة تركیب المنوال الحیازي, بینما اھتمت تلك السیاسة بالعدالة االجتماعیة وتعظیم الناتج 
القومي االجمالي وقد تحدد ذلك من خالل االھداف الرئیسیة للخطط التنمیة بشكل عام والزراعیة 

یكون جزء منھا یعتمد على میاه االمطار خاص اال ان طبیعة الزراعة العراقیة والتي بشكل 
والجزء االخر منھا یواجھ مشكلة الملوحة فضال عن قلة التخصیصات المالیة وانخفاض كفاءة 

 . [8]الزراعي المنتج انعكست في صعوبة تحدید كمیة اھداف كمیة الناتج 
اسھام الناتج الزراعي من الناتج المحلي االجمالي وكذلك ماسبق من انخفاض نسبة في ضوء 

انحراف المعاییر والمؤشرات لالنتاج الزراعي عن نظیره العالمي فیجب على السیاسة الزراعیة 
ان تاخذ بنظر االعتبار مفاھیم اقتصادیات االنتاج وترشید استخدام الموارد االقتصادیة الزراعیة 

 حقق معھا تعظیم حجم الناتج الزراعي او تدني تكالیفھ.واستخدامھا بشكل علمي بحیث یت
 

: التخصیصات االستثماریة والناتج المحلي االجمالي والناتج الزراعي والمساحات ثانیا
 ): 2010-1990في العراق للمدة(والمكائن الزراعیة المستصلحة 

 
) 2010-1990( السنوات) ان اجمالي المساحات المستصلحة في العراق ضمن 2یبین الجدول (

, اما اقل مساحة مستصلحة  2000دونم في عام  818700اذ بلغ اكبر مساحة  5779508بلغ 

اما بالنسبة للمبالغ المخصصة لالستصالح كان النصیب  11800وقد بلغت  1992فكانت في عام 

 .2002ثم ارتفعت ھذه التخصیصات ووصلت الى اعلى قیمة لھا في عام  1991االقل منھا عام 
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والمكائن الزراعیة التخصیصات االستثماریة والناتج المحلي والناتج الزراعي والمساحات المستصلحة  ):2جدول(
 [9,10,11] (اسعار ثابتة) 2010 -190في العراق للمدة 

 السنوات

التخصیصات 
االستثماریة 

لمشاریع استصالح 
  االراضي الزراعیة
 ( ملیون دینار)

الناتج المحلي 
 االجمالي

 (ملیون دینار)

المساحة 
المستصلحة 

 (دونم)
 الناتج الزراعي
 (ملیون دینار)

التخصیصات 
االستثماریة 

 للمكائن الزراعیة
 (ملیون دینار)

االھمیة 
النسبیة للناتج 
الزراعي الى 
الناتج المحلي 

 االجمالي
1990 732.5 29711.1 315644 3447.8 28.189 11.60 
1991 163.1 10682 21000 2877.2 2.538 26.93 
1992 2942.6 14163.5 11800 3531.9 13.200 24.93 
1993 3041.1 18453.6 119520 3492.4 34.936 18.92 
1994 395.6 19164.9 213000 3741 8.770 19.52 
1995 11047.6 19571.2 152233 4188.2 3.450 21.39 
1996 8472.1 21728.1 504258 4498.3 1.793 20.70 
1997 12345.4 26342.7 488900 4133.8 0.588 15.69 
1998 14028.8 35525 488900 4475.1 1.574 12.59 
1999 21944.7 41771.1 229500 5188.3 1.664 12.42 
2000 29683.1 42358.6 818700 4589 2.276 10.83 
2001 20739.3 43335.1 356812 4644 4.538 10.71 
2002 32130.2 40344.9 274150 5432.6 2.254 13.46 
2003 19624.1 26990.4 274150 5850.3 --- 21.67 
2004 24912.6 41607.8 28950 4521 1.902 10.86 
2005 16329.4 43438.8 103800 5939.6 6.442 13.67 
2006 4009.1 47851.4 291105 6195.9 6.07 12.94 
2007 5280.3 48510.6 270443 4479.7 9.931 9.23 
2008 8347.1 53523.6 278159 4244 7.742 7.92 
2009 7213.8 56527 268100 4488.2 9.013 7.93 
2010 7762.1 62309 270384 4510 9.027 7.23 

 
: معدالت النمو للتخصیصات االستثماریة الستصالح االراضي الزراعیة في العراق للمدة ثالثا

1990-2010: 
للتطور الناتج في معدل نمو االنتاج الزراعي الذي یؤثر ایجابیا فیھ یولي الباحثون اھتماما كبیرا 

نمو التخصصات االستثماریة اذ انھ یعكس مدى نجاح السیاسات الزراعیة المطبقة في تلبیة 
على طلب السلع الغذائیة, وامكانیة خفض الواردات وزیادة الصادرات, ویعبر  الزیادة المستمرة

والسیاسات االقتصادیة من حیث قدرتھا على بلوغ االھداف  عن كفاءة النظام االقتصادي
المرسومة. یؤثر في معدل النمو ثالث عوامل مرتبطة مع بعضھا اولھا مدى التوسع في المساحة 
المستصلحة والثاني مدى التغیر في اجمالي االنتاج المحلي والثالث مدى تحسین االنتاج الزراعي 

للتخصیصات االستثماریة الستصالح  المركب لسنويیمكن استخراج معدل النمو ا. [12]
ة االراضي الزراعیة واالنتاج المحلي, والناتج الزراعي على مستوى العراق باستخدام الصیغ

 -االتیة: الریاضیة
Y = Ae bt      

Ln y = Ln a + bt 
 اذ ان :

Y  = المتغیرالتابع قیمة 
A الثابت = 
T      (الزمن) المتغیر المستقل = 
b .معدل النمو السنوي = 
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 .2010-1990معدالت النمو السنوي للتخصیصات االستثماریة والعوامل المؤثرة فیھ للمدة  ):3جدول(

 
التخصیصات  المدة

المكائن  الناتج الزراعي الناتج المحلي االستثماریة
 الزراعیة

المساحة 
 المستصلحة

1990-
2001 2472 2578 136 

 
1.88- 

 
- 42597 

2001-
2010 - 2538 2678 -95.2 

 
0.78 

 
677 

 ).2احتسب الجدول من قبل الباحثة اعتمادا على بیانات جدول (
 

) ویعود 2472بلغ معدل النمو السنوي للتخصیصات للمدة االولى وھي نصف مدة الدراسة (
الى تكثیف راس المال في مجال  اسھامھارتفاع معدل النمو في الوقت التي تنخفض فیھ نسبة 

االنتاج الزراعي السیما في تلك الفترة التي كان یعیش العراق فیھا تحت الحصار االقتصادي 
وكان البلد مھتما بمسالة االمن الغذائي وتوقف نشاط قطاع النفط والتعدین الممول لالستیراد لسد 

 العجز الحاصل في منتجات ھذا القطاع .
 

) شھدت معدالت سالبة لنمو التخصیصات االستثماریة في مجال 2001یة بعد (اما الفترة الثان
الزراعي وھذا یعكس االنخفاض المستمر في تخصیص االموال الستثمار في ھذا  االستصالح

, اذ لم تؤد المتغیرات االقتصادیة المدروسة اثارھا )2010-2001المدة (المجال ضمن تلك 
القدرة على صرف التخصیصات المرصودة في الخطط وتدنى كفاءة االیجابیة او یعزى الى عدم 

االجھزة التنفیذیة ومحدودیة الطاقة االستیعابیة لھذا القطاع . ویترتب على ھذا التفاوت بین االنفاق 
والتخصیصات عدم تحقیق اھداف الخطط التنمویة ووجود فجوة بین االھداف المخططة والمتحقق 

لتنمیة متناسبة مع االمكانیات التي توازن للقطاع الزراعي. كما یالحظ في الوقع ولم تكن وتائر ا
المكونان االساسیان لھذا  ان معدل النمو للناتج االجمالي التي تشكل االسعار وكمیة الناتج المتحقق

وكان موجبا ومتزایدا بفضل ارتفاع حجم التخصیصات للقطاعات واالنشطة االقتصادیة  المؤشر
كمیة النفط المصدرة والتي انعكست في زیادة معدل النمو للفترة الثانیة , وكذلك المختلفة وخاصة 

معدل النمو للناتج الزراعي كان موجبا في الفترة االولى اذ نمى الناتج الزراعي في تلك المدة 
بشكل متزاید ومتسارع بسبب الظروف التي كان یعیشھا العراق الذي كان یعتمد على الزراعة 

ر الحصار االقتصادي واتباع سیاسات زراعیة جعلت مزارعین یتوجھون لزراعة لمواجھة اثا
االراضي الحدیة ومناطق غیر مضمونة االمطار فضال عن تذبذب التركیب المحصولي وتطور 
االنتاج الحیواني وبذل طاقات استثنائیة لبلوغ االكتفاء الذاتي. اما الفترة الثانیة كان معدل النمو 

 اك عالقة ارتباطیة بین الزمن التغیرات التكنولوجیة وكمیة االنتاج الزراعي.سالبا اي لیس ھن
في الناتج المحلي االجمالي وانخفاض  اسھامھخفاض االنتاج الزراعي وقلة وكما ان ان

التخصیصات االستثماریة وانعدام سیاسة سعریة ومالیة مالئمة تستطیع استقطاب االموال االزمة 
 جعلت معدل نمو المساحات المستصلحة في العراق سالبا.لزراعي لالستثمار في القطاع ا
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 المبحث الثالث
 تحلیل نتائج تقدیر النموذج 

تقدیر اثر االستثمار الزراعي والتكنولوجیا المیكانیكیة في نمو الناتج الزراعي العراقي ومن اجل 
المتغیرات المستقلة  , تم استخدام عدد من العوامل االقتصادیة التي مثلت2010 -1990للمدة 

والمتغیر المعتمد , ومن اجل استبعاد اثر التضخم في قیم المتغیرات المستقلة تم تحویلھا من 
االسعار الجاریة الى االسعار الثابتة وقد تم استخدام نموذج قیاسي بعدة صیغ ھي ( الخطیة 

االعتیادیة  لصغرىواللوغارتمیة المزدوجة وشبھ اللوغارتمیة) وباستخدام طریقة المربعات ا
)OLS وتشیر نتائج ) وقد تبین بان النتائج المقدرة كانت وفق الصیغة اللوغارتمیة المزدوجة

 ):4الجدول (
 

الناتج الزراعي في العراق للمدة  فيالمیكانیكیة  االثراالستثمار الزراعي والتكنولوجی نتائج التحلیل الكمي )4جدول(
1990-2010. 

 الدولة X2 X1 Y الدوال المقدرة انواع
 (العراق)

 الخطیة

0.274 3.22 Bi  
R2 = 31.79 
F = 4.20 

D.W = 1.092 (2.83) 

 
(1.67) 

 
 

 
t* 

 لوغارتمیة مزدوجة

0.491 
 

0.0898 Bi  
R2 = 58.67 
F =12.07 

D.W = 1.65 (4.90) 
 

3.12)( 
 

 
t* 

 نصف لوغارتمیة من الیمین

4872 
 

966 Bi  
R2 = 56.87 
F = 11.21 

D.W = 1.40 
 
 

 
(4.70) 

 
(3.24) 

 
t* 

 نصف لوغارتمیة من الیسار

 
0.000028 

 
0.000298 

Bi  
R2 = 34.38 
F = 4.72 

D.W = 0.97 
 
 

 
(3.03) 

 
(1.61) 

 
t* 

 .نتائج التحلیل الكمي احتسب الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على 
 

اللوغارتمیة المزدوجة والتي تاكدت فیھا معنویة وقد تم اجراء االختبارات االحصائیة على الدالة 
), فالبنسبة لتكوین 0.05المیكانیكیة عند مستوى معنویة (ا كل من االستثمار الزراعي والتكنولوجی

, اذ ان زیادة تكوین راسمال  معنويموجب و) فقد كان ذات تاثیرx1راسمال الثابت الزراعي (
ذي بذل خالل مدة الثمانینات بھدف النھوض بمستوى ال یؤدي الى زیادة على الجھد االستثماري

االنتاج الزراعي, اما في التسعینات فقد انخفضت مساھمة القطاعین الخاص والعام في تكوین 
 راس المال الثابت الزراعي بسبب ظروف الحصار المفروض على القطر العراقي.

س القدرة التفسیریة لالنموذج بلغت تعكوالتي ) R2ومن نتائج التقدیر تبین ان قیمة معامل التحدید(
) من التغیرات الحاصلة في معدل النمو الناتج الزراعي تفسر بواسطة 58.67%حوالي (

) من ھذه 41.4%المیكانیكیة وان ( االتغیرات الحاصلة في االستثمار الزراعي والتكنولوجی
) الجدولیة tن قیمة () المحسوبة اكبر مtالتغیرات تفسربواسطة عوامل اخرى, وتبین ان قیمة (

). مما یدل على وجود عالقة دالیة بین المتغیر المفسر والمتغیر 0.05عند مستوى معنویة (
) وھذا دلیل على عدم وجود ظاھرة االرتباط الذاتي بین D.W )1.65المعتمد, كما بلغت قیمة 
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المحسوبة البالغة ) Fاالخطاء العشوائیة المرافقة لمتغیرات النموذج . وقد اوضحت قیمة(

) الجدولیة وذلك یعني معنویة النموذج المقدر من الناحیة F) بانھا اكبر من قیمة (12.07(
) فیالحظ انھا موجبة ومعنویة اذ x2المیكانیكیة ( ااما بالنسبة الى معلمة التكنولوجی االحصائیة.

الت استخدام المكننة ) وھذا متفق مع النظریة االقتصادیة ایضا اذ ان زیادة معد0.491بلغت (
الزراعیة وزیادة القدرات التدریبیة للعاملین الزراعیین على وسائل التكنولوجیة فضال عن عوامل 

 التحدیث والتطویر تؤدي الى رفع الكفاءة وزیادة في االنتاجیة.
 وفي ضوء ما تقدم توصل البحث الى مجموعة من النتائج من اھمھا:

  
ت كبیرة متاحة لالنتاج الزراعي اال انھا غیر مستغلة بصورة ان العراق یمتلك امكانیا - 1

 اقتصادیة.
االنتاج الزراعي من الناتج المحلي االجمالي وتذبذبھ خالل مدة الدراسة بما اسھام ضالة  -2

 الیتناسب وكثافة عناصر االنتاج الرئیسیة المتوافرة بداخلھ غیر المستغلة استغالل عقالنیا.
استخدام المكننة الزراعیة وزیادة القدرات التدریبیة للعاملین الزراعیین على ان زیادة معدالت  -3

وسائل التكنولوجیة فضال عن عوامل التحدیث والتطویر تؤدي الى رفع الكفاءة وزیادة في 
 االنتاجیة.

 وفي ضوء النتائج التي تم التوصل الیھا یمكن تقدیم بعض التوصیات االتیة:
ي االرتقاء بمستوى االنتاجیة ھو التطویر المستمر لوسائل وتكنولوجیة ان العامل االساسي ف – 1

االنتاج الزراعي, وھذا یتطلب نشر المكننة الزراعیة بما یتناسب مع انحسار القوى العاملة في ھذا 
 القطاع.

 ضرورة قیام الدولة بتقدیم كل اشكال الدعم للمراكز البحثیة النتاج الحزمة التكنولوجیة باعتبار -2
 ان االنتاج الزراعي متغیر تابع للمتغیر المستقل المتمثل بالعامل التكنولوجي.

 % للقطاع الزراعي.5ضرورة تخصیص نسبة سنویة من میزانیة الدولة التقل عن  -3
بحیث تكون  تھیئة منظومات تقنیة متكاملة في بنائھا الھیكلي ومتناسقة في مستویاتھا المختلفة -4

 كافة العملیات الزراعیة وفي رفع معدالت نمو الناتج الزراعي. ذو اثر فعال في تغیر
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ABSTRACT 
Research is aim to recognize  an impact of agricultural investment and 
technology in agricultural output growth in Iraq(1990-2010), it was 
analysis by  least squares method, by using available statistical program ( 
Minitab) for get the results, double logarithmic function was selected it as 
the best documentation of the equation such as the economic concepts so 
that represented the relationship between agricultural output as an variable 
is dependent and their determinants as an variable is independent each of 
agricultural investment (x1) and mechanical technology (x2). Throughout 
the analysis  shows  morale all variables and  there are a positive 
relationship between the variables ( dependent , independent) .research 
also found on appositive use of agricultural harvesters because of the 
farmers discovered  the important of modern agricultural technique on the 
production processes and harvest. As well as in most possible to use 
harvesters on other places are only the agricultural sector. Also the decline 
of agricultural production and the lack of his contribution to gross 
domestic product (GDP), decline an investment allocation, lack of price 
policy and suitable fiscal can polarization the necessary found to invest in 
the agricultural sector which made rate the growth of the reclaimed areas 
in Iraq is negative. 
Keywords: Gross fixed capital formation, Agricultural output, The technology gap  
Corresponding author: Lora B.Basher AI-saor,  
Email: Lora.basim@yahoo.com   

36

mailto:Lora.basim@yahoo.com



