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من  كثيرة،ان التغيرات الهيكلية التي حدثت في االقتصاد العراقي اثرت فيها عوامل 
المفروضة على البلد ومنها المتغيرات الداخلية  والضغوطات الخارجيةهذه العوامل 

مثل تأميم النفط في السبعينيات وانعكست على استثمارات قطاعات الزراعة 
استهدف  والخدمية،والصناعة والخدمات متمثلة بالمشاريع الزراعية والصناعية 

البحث الوقوف على اسباب تفاقم االختالالت الهيكلية وعدم سالمة النمط الذي 
كته مؤشرات التغيرات الهيكلية المرتبطة بهذا القطاع او كان لها أثر السلبي في سل

النمو االقتصادي على مستوى االقتصاد بصوره عامة. اعتمد الباحث المنهج 
 2002-1971باستخراج دالة االنتاج الزراعي للمدة  والرياضي والقياسيالتحليلي 
لقطاع الزراعي في الناتج . استهدف البحث قياس دور ا2014-2004والمدة 

ومعرفة االختالالت الهيكلية وطبيعة تطورها خالل مراحل  االجمالي،المحلي 
للحلول العقبات او المعوقات الخاصة بالقطاع الزراعي  وايجاد فرص الدراسة،

بتحسين وضعه واداءه في االقتصاد العراقي. استنتج البحث وجود اختالالت هيكلية 
عي الى الرقعة الزراعية )عامل لكل دونم(. لذا يوصي بضرورة في نسبة العمل الزرا 

االهتمام بتوسيع المساحة الزراعية والمحافظة على موجوداتها وعدم تحويلها الى 
وتخفيض عدد العاملين وفق االحتياجات  ،القطاع السكني والخدمي والصناعي

ومواكبة  ،عاملدل قيمة االنتاج الحدي لكل الحقيقية للقطاع الزراعي مما يعا
وايقاف هروب رؤوس االموال  ،التطورات التكنولوجية الحديثة في االنتاج الزراعي

 واعادة استثمارها داخل القطاع الزراعي. ،الى خارج القطاع الزراعي

 .(2014-2004)( و2002-1971المدتين ) ،لة انتاجدا ،هيكليةتغيرات  :كلمات مفتاحية
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Abstract 

The structural changes that occurred in the Iraqi economy affected many factors, 

including these external factors and pressures imposed on the country, including 

internal variables such as nationalization of oil in the seventies and reflected on the 

investments of the agricultural, industrial and services sectors represented by 

agricultural, industrial and service projects. Structure and lack of integrity of the 

pattern that the indicators of structural changes associated with this sector have had or 

have had a negative impact on economic growth at the level of the economy in 

general. The researcher adopted the analytical, mathematical and standard approach to 

extract the agricultural production function for the period 1971-2002 and the period 

2004-2014. The research aimed to measure the role of the agricultural sector in the 

gross domestic product, and to know the structural imbalances and the nature of their 

development during the study stages, and to find opportunities for solutions to 

obstacles or obstacles related to the agricultural sector by improving its position and 

performance in the Iraqi economy. The research concluded that there are structural 

imbalances in the ratio of agricultural work to the agricultural area (one per acre). 

Therefore, it is recommended that attention be paid to expanding the agricultural area, 

preserving its assets and not transferring it to the residential, service and industrial 

sector, and reducing the number of workers according to the real needs of the 

agricultural sector, which is equivalent to the value of the marginal production for 

each worker, keeping pace with modern technological developments in agricultural 

production, and stopping the flight of capital to outside the agricultural sector , And 

reinvest it into the agricultural sector.   
 

Keywords: Structural Changes, Agricultural Production, Periods (1971-2002) and 

(2004-2014). 

 المقدمة

اذ يؤدي النشاط الزراعي دورا بارزا في الحياة  ،يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسة في االقتصاد العراقي
تحتل مساهمته في تكوين الناتج القومي موقعًا مهمًا بين القطاعات و  ،االقتصادية واالجتماعية في العراق

مما يجعله مصدرا رئيسا لتلبية الحاجات االستهالكية الغذائية وإسهامه في تنشيط الصناعات التحويلية  ،األخرى 

mailto:ag.emad.ammar@uoanbar.edu.iq
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خالت اإلنتاج. تظهر اهمية التنمية الزراعية في معالجة زيادة استهالك المواد الغذائية الذي يحدثه بتزويدها بمد
ارتفاع معدالت نمو السكان وارتفاع مرونات الطلب الغذائية وتغير النمط الغذائي الذي يتطلب زيادة الكفاءة 

 القطاع الزراعي.  االنتاجية لسد النقص الكمي والنوعي للحاجات الغذائية وتالفيا لعجز
قصور النشاط الزراعي عن اداء دوره في المدتين ما قبل االحتالل تكمن مشكلة البحث في  :مشكلة البحث

ي ضآلة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلووظيفته في الحياة االقتصادية واالجتماعية مما يؤشر  ،وبعده
ؤشر يفيه وضعف االنتاج الزراعي وتذبذبه خالل مدة الدراسة بما اإلجمالي بما ال يتناسب وحجم الموارد الموظفة 

  عدم القدرة على سد الحاجات المحلية من المواد الغذائية ومتطلبات القطاع الصناعي والقطاع الخدمي.
يهدف البحث الى معرفة مرونة العوامل االنتاجية التي أثرت في دور الزراعة لكل مرحلة من  :هدف البحث

اصة ايجاد فرص للحلول العقبات او المعوقات الخو  ،يق دالة االنتاج الزراعي رياضياالدراسة من خالل توفمراحل 
 بالقطاع الزراعي بتحسين وضعه واداءه في االقتصاد العراقي.

 ألولىا بالمرتبة الغذائي األمن في أهمية من له لما الزراعي القطاع أهمية من الدراسة أهمية تتأتى :البحث اهمية
 نتاجاال بها يسهم التي القيم كل الزراعي للقطاع المضافة القيمة تشمل. اإلجمالي المحلي الناتج رفد في وأهميته
 لناتجا في الزراعي القطاع مساهمة بمعنى اي العراقي االقتصاد على كبير إثر المضافة وللقيمة والحيواني النباتي
 .االجمالي المحلي

يعاني اذ  ،الزراعة ال تسهم في العراق بوضعها الحالي في فرص التنمية لالقتصاد العراقيان  فرضية البحث:
 عناصر االنتاج والعالقة بين تلك العناصر. هيكلية فياالقتصاد الزراعي من اختالالت 

 المواد وطرائق العمل 

اقي القتصاد العر القطاع الزراعي وا: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لواقع منهجية البحث ومصادر البيانات
تمت  ،ثم اساليب المنهج التحليلي الرياضي والقياسي بما يخص دالة االنتاج والتغيرات الهيكلية والعالقة بينهما

الدراسة عن طريق ايجاد عالقات اقتصادية تعد مؤشرات مهمة في معرفة اهداف البحث وتحقيقه. تم اخضاع 
م تالبحث الى اختبارات جذر الوحدة لمعرفة مدى استقراريتها وجاهزيتها للتحليل. بيانات السالسل الزمنية في 

 ،يطوزارة التخطلإلحصاء والحسابات القومية في  االعتماد على بيانات منشورة وغير منشورة من الجهاز المركزي 
خطيط شرات دائرة التدائرة االحصاء الزراعي في وزارة التخطيط وسجالت ون تقارير وبيانات سنوية منشورة منو 

 .والمتابعة في وزارة الزراعة
مصطلح النمو االقتصادي ومصطلح التنمية االقتصادية يستخدمان في بعض الحاالت للداللة  النمو االقتصادي:

لكن الفرق الرئيسي بينهما هو النمو  االقتصادي،على معنى واحد في النقاشات االقتصادية التي تدور في الوسط 
 الهيكلية،بينما تتضمن التنمية االقتصادية زيادة في االنتاج فضال عن التغيرات  أكثر،تضمن انتاجا االقتصادي ي

 االنتاج،من عوامل  أكبرفقط من خالل استخدام كميات  أكبربمعنى اخر ان النمو االقتصادي ال يتضمن انتاجا 
من االنتاج. بينما تعتبر التنمية  أكبرلكن من خالل الكفاءة ايضا في استخدام تلك العوامل إلنتاج كميات 

االقتصادية عملية مستمرة تذهب الى ابعد من ذلك لتتضمن التغيرات في تركيب االنتاج وفي توزيع عوامل 
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تتلخص الطرق التي يمكن عن طريقها تحقيق النمو في االنتاج  المختلفة،االنتاج بين القطاعات االقتصادية 
او  الراهنة،ات في مستويات استخدام او التشغيل عناصر االنتاج عن مستوياتها الزراعي بثالث طرق وهي التغير 

ومن خالل التغيرات في المؤسسات التي تغير  التقني(، )التغيرمن خالل تطوير وادخال عوامل انتاج جديدة 
 نمو ان الجدد الكالسيكيون  يرى  (.1)الحوافز وحقوق استخدام عوامل االنتاج الحالية وتطوير العوامل الجديدة 

 المال، رأس العمل، االساسية االنتاج لعوامل دالة انه بل فحسب الرأسمالي تراكم على يعتمد ال القومي الدخل
 عوامل من عامل كل ناالخرى، وا للعوامل االنتاجية زيادة في ينعكس الذي التكنولوجي التقدم عن فضال االرض
 اي التوازن، تحقيق على قادرة االسعار الية وان القومي، الدخل نمو في انتاجيته مع يتناسب بما يساهم االنتاج

ويالحظ ان دالة االنتاج الكالسيكية لم تأخذ بنظر (. 15) االجل طويلة او قصيرة تقلبات حصول تنفي انها
واثره على االعتبار الجوانب الهيكلية بالنسبة للعمل ورأس المال فقد اغفلت اهمية الهيكل المهاري لأليدي العاملة 

حجم التشغيل ومن ثم على مستويات االنتاج ومعدالت النمو االقتصادي كما انها اغفلت خصائص الهيكل 
االنتاجي والعوامل غير االقتصادية والتي تلعب دورا مهما في التأثير على مستويات االنتاج وخاصة في البلدان 

جي وضعف البنية االجتماعية وما يرافق ذلك من حاالت النامية التي تعاني من اختالالت كبيرة في هيكلها االنتا
يشير النمو االقتصادي الى  (.3عم استقرار وزيادة اهمية العوامل المؤسسية التي تتضمنها الدالة الكالسيكية )

فعندما يزداد او يرتفع انتاج السلع والخدمات في دولة ما بأي وسيلة هذا  الفردي،ارتفاع الدخل القومي او الدخل 
قسم  (.2من ذلك ) أكثرلكن مصطلح التنمية االقتصادية يتضمن  اقتصادي،يعني ان ذلك البلد يمر بحالة نمو 

االولى توفير الظروف المناسبة للتنمية الزراعية  ،جونستون وميلور عملية تطور القطاع الزراعي الى ثالث مراحل
ستوياتهم المعيشية من خالل توفر الخدمات ودعم القدرة والرغبة لدى المزارعين لتحسين دخولهم وتطوير م

بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي تشجيع استخدام االبتكارات المكثفة للعمل  ،االساسية وقوانين االصالح الزراعي
والموفرة لرأس المال وذلك من خالل تطوير مهارات العاملين في الزراعة ورفع انتاجيتهم وتوفير المدخالت 

وفي المرحلة الثالثة ومع ارتفاع انتاجية العمل الزراعي يمكن االتجاه  ،اف الجديدة واالسمدة وغيرهاالحديثة واالصن
يرى الكالسيكيون الجدد  (.6نحو استخدام التقنيات كثيفة رأس المال والموفرة للعمل باستخدام المكننة الزراعية )

رأس  العمل،ان نمو الدخل القومي ال يعتمد على تراكم الرأسمالي فحسب بل انه دالة لعوامل االنتاج االساسية 
كل عامل من  ناالخرى، وااالرض فضال عن التقدم التكنولوجي الذي ينعكس في زيادة االنتاجية للعوامل  المال،

وان الية االسعار قادرة على تحقيق  القومي،انتاجيته في نمو الدخل  عوامل االنتاج يساهم بما يتناسب مع
 (.8اي انها تنفي حصول تقلبات قصيرة او طويلة االجل ) التوازن،

المشـاهدات اإلحصائية التي تصف  اي السلسلة الزمنية بانها عدد منيمكن تعريف  :الزمنيةاستقرار السالسل 
اتها قياس ظاهرة معينه مع الزمن وهي تستخدم لدراسة تلك الظاهرة للتعرف على سلوكها واتجاهاتها والتنبؤ بمعلم

 ليكون ذلك أسـاس ،كانت هذه الظاهرة تخضع لتقلبات دورية او موسمية إذافي مرحلة زمنية مقبلة والتحقق ما 
 .(7لة )للتخطيط والدراسات المقب
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 :ثالث خصائصتوفرت فيها  إذاة الزمنية ساكنة تعد السلسل
 ،  µtE(Y=(ثبات معدل القيم عبر الزمن -1
   2δ=2)µ -t)= E(Ytvar(Yثبات التباين عبر الزمن. -2
الفجوة الزمنية بين  ،تغير نفسه. معتمد علىبين اي قيمتين للم يكون  (Covarianceالتغاير المشترك ) -3

توفي إذا كانت السلسلة التي ال تس (5القيمتين. ال تعتمد على القيمة الفعلية للزمن. الذي يحسب عند التغاير )
 .(10)هذه الشروط فإنها غير ساكنـــــــــــة 

 Dickeyاقترح كل من ديكي وفولر 1979في سنة  :Dickey – Fuller Test (DF)اختبار دكي فولر البسيط 
and Fuller وإدخاله في  ،مع الفـروق األولى كمتغير تـابع ،يتطـلب القيام بانـحــدار ذاتـي لكل سـلسـلة اختـبارا

  :(11) تبـاطؤ سنــة واحـدة كمتغير مستقل باالعتماد على ثالث صيغ للمعـادالت. وعـلى النـحـو التالي
 . من دون الحد الثابت وبدون اتجاه زمني (DF)اختبار ديكي فولر-1

∆𝑦𝑡 = 𝛿1 𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 
 مع الحد الثابت. (DF)اختبار ديكي فولر-2

   ∆𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝛿1 𝑦𝑡−1 
 مع الحد الثابت واالتجاه الزمني. (DF)اختبار ديكي فولر-3

∆yt = a + Bt + δ1 yt−1 + ut  
ت لجذر االختبارا أكفأوهو من  :) Fuller–DickeyAugmented) فولر الموسع لجذر الوحدة-اختبار ديكي

الوحدة يتم من خالله التغلب على مشكلة. االرتباط الذاتي في بواقي االنحدار. يتم تصحيح مشكلة االرتباط 
 -كاالتي: في معادلة انحدار المتغير كي تصبح معادلة االنحدار  y∆الذاتي. في البواقي من خالل تضمين 

∆𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝐵𝑇 + ∑ 𝑎𝑖∆𝑦𝑡−1

𝑚

𝑖=1

+ 휀𝑡 

وهي )صيغة االنموذج  سكونها،يعتمد االختبار على ثالثة عناصر. للتأكد من سكون السالسل الزمنية او عدم 
ومعنوية  𝑡 ديكي فولر البسيط من حيث اختبار مستخدمًا طريقه (.المعنوية ى العينة، مستو حجم  المستخدم،

المعلمة احصائيا  ومدى قبول او رفض فرضيه العدم بشأن احتواء السلسلة لجذر الوحدة ام ال. وصـوال الختبار 
 .منية المستعملة في التقدير ساكنةكما يجب ايضا ان نتأكد من السلسلة الز  (9) سكون السلسلة الزمنية

 معلميه ال احصائية طرق  وبيرون  -فيلبس من كل ماستخد :(Phillips –perron Test) بيرون  – فيلبس اختبار
 نفأ وبذلك زمني تباطؤ فترة تحديد الى الحاجة دون  تجانس عدم وكذلك التسلسلي الذاتي االرتباط وجود لمعالجة
 ذاتيا مرتبطة البواقي كون  حالة في الموسع فولر دكي اختبار من وافضل عمومية اكثر بيرون  فيلبس اختبار
 فترات لعدد الخاطئ التوصيف حالة في سلبا تتأثر ان يمكن التقدير وقوة معنوية عن فضال متجانسة وغير

 نفسها الحرجة القيم استـخدام يتم وبالتالي فولر دكي الختبار التقاربي توزيع نفس االختبار ولهذا ،(12) التباطؤ
 نتائج انسجام وعدم تضارب حالة وفي االحصائية المعنوية ونفس التكراري  التوزيع جداول ونفس لالختبارين
 .(14) بيرون  فيلبس اختبار نتائج على االعتماد االفضل فأن االختبارين
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 والمناقشة النتائج

مكنهم تيهتم مخططي االقتصاد الزراعي بالقيمة المضافة للناتج الزراعي حيث األراضي الزراعية واإلنتاج النباتي: 
اإلنتاج ممثلة بعوائد األرض المزروعة والعمل المزرعي ورأس المال من إعادة توزيع هذه القيمة على عناصر 

يمة ( تحسب هذه الق4المستثمر فضال عن عوائد اإلدارة والتنظيم. ويمكن االستهداء بها كأحد اآلثار التنموية )
 .لوسيطة من إجمالي الناتج الزراعيمن طرح التكاليف ا

مل السياسات على نمو اإلنتاج الزراعي فقد يأخذ أثر أحد العوا لم تشير اإلحصائيات إلى أثر واضح ومحدد لتلك
ره مسارًا واسع لفترة زمنية ألحد المجاميع المحصولية ثم يظهر عكس ذلك األثر لفتـرة أخرى، في حين يكـون أث

المكونة ومن االستعراض الموسمي لواقع إنتاج المجاميع المحصولية سلبي على مجموعـة محصولية أخـرى. 
النباتي نالحظ ان النشاط الزراعي في العراق يكثف زراعة المحاصيل الحقلية في الموسم الشتوي  نتاجلإل

والخضروات في الموسم الصيفي، اذ يالحظ محدودية المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية بسبب قلة توفر 
% 95وندرة سقوط األمطار مما يعطي فرصة لسيادة المحاصيل الشتوية إذ يزيد معدل نسبتها على  الري،مياه 

 % معدال للمحاصيل الصيفية5من مجمل المساحات المزروعة في القطر تاركة أقل من 
 يرتش ولم الزراعية العراقية،لم تشير العديد من النتائج واالحصائيات الى وجود سياسة محددة بالنسبة للرقعة 

 اإلحصائيات إلى أثر واضح ومحدد لتلك السياسات على نمو اإلنتاج الزراعي فقد يأخذ أثر أحد العوامل مسارا
 واسع لفترة زمنية ألحد المجاميع المحصولية ثم يظهر عكس ذلك األثر لفتـرة أخرى، في حين يكـون أثره سلبي

النسبية  تمثل االهميةمحاصيل الحبوب باعتبارها على مجموعـة محصولية أخـرى. وبدراسة الرقعة الزراعية ل
 بيانات.خالل  الزراعية،الكبرى في اجمالي الرقعة 

اعي ومن االستعراض الموسمي لواقع إنتاج المجاميع المحصولية المكونة  لإلنتاج النباتي نالحظ ان النشاط الزر 
ات في الموسم الصيفي، اذ يالحظ في العراق يكثف زراعة المحاصيل الحقلية في الموسم الشتوي والخضرو 

محدودية المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية بسبب قلة توفر مياه الري، وندرة سقوط األمطار مما يعطي 
العراق يمتلك  ،إلى محاصيل شتوية ومحاصيل صيفيةيصنف اإلنتاج النباتي فرصة لسيادة المحاصيل الشتوية 

تاحة ملمواد الغذائية والمحاصيل الصناعية وذلك لما يمتاز به من إمكانيات القدرة على توفير كل ما يحتاجه من ا
 .1 يصنف اإلنتاج النباتي إلى عدة مجموعات  يوضحها الجدول لإلنتاج الزراعي ويمكن أن
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 100=1988سعار الثابتة باأل 2016-1970قيمة االنتاج للمحاصيل النباتية للمدة  1 جدول
 .طن100

الخضر و  % الحبوب السنة
 الدرنية

الصناعية  %
 و الزيتية

 المجموع % العلفية والبقولية %

1971 15921 42 18122 48 3051 8 405 1 37499 
1972 39010 64 18697 31 2397 4 403 1 60507 
1973 16031 45 16649 47 2490 7 351 1 35521 
1974 19596 55 13635 38 2273 6 371 1 35875 
1975 13718 34 14981 37 2345 6 8819 22 39863 
1976 21194 39 18853 35 2808 5 10836 20 53691 
1977 14444 26 20040 37 4093 7 16004 30 54581 
1978 18003 33 19915 37 2945 5 13548 25 54411 
1979 14785 27 19913 36 3187 6 17518 32 55403 
1980 18884 30 18459 29 2656 4 22672 36 62671 
1981 20319 31 20689 31 2428.2 4 22457 34 65893 
1982 20622 31 24739 38 1941.7 3 18402 28 65704 
1983 18196 31 23709 41 1223 3 15382 26 58510 
1984 10996 19 28616 50 1229.5 2 16469 29 57310 
1985 29316 36 33427 41 1281 2 17501 21 81525 
1986 22794 33 29600 43 909.9 1 15868 23 69171 
1987 17286 26 28646 44 1086 2 18678 28 65696 
1988 25891 36 27368 38 665 1 17427 24 71351 
1989 14976 24 31640 50 1236 2 15255 24 63107 
1990 34545 42 30531 37 1694 2 15571 19 82341 
1991 27337 46 22004 37 435 1 9849 17 59625 
1992 32182 42 31547 41 1320 2 12198 16 77247 
1993 22370 32 32976 47 1208 2 13485 19 70039 
1994 22212 32 34647 50 981.1 1 11611 17 69451 
1995 22235 27 40388 50 707 1 18174 22 81504 
1996 24401 32 45646 60 595 1 5634 7 76276 
1997 20721 23 51512 57 1330 1 16639 18 90202 
1998 30901 31 48199 49 2646 3 16765 17 98511 
1999 19863 22 51453 56 2695 3 17741 19 91752 
2000 14201 18 45652 59 1182 2 16382 21 77417 
2001 31739 32 47378 47 1702 2 19047 19 99866 
2002 42358 36 54173 46 2835 2 18978 16 118344 
2003 35219 38 41127 45 575.7 1 14802 16 91723 
2004 33297 34 44984 46 1109 1 19317 20 98707 
2005 37068 34 50840 47 1244 1 18351 17 107503 
2006 39854 36 49895 45 1066 1 18941 17 109756 
2007 37470 37 43440 43 862 1 19532 19 101304 
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2008 22258 28 38966 49 493 1 17298 22 79015 
2009 26498 33 36656 45 593 1 17064 21 80811 
2010 43620 52 23940 29 892 1 14852 18 83304 
2011 42696 41 43039 41 830 1 17932 17 104497 
2012 47904 46 40280 38 580 1 16393 16 105157 
2013 65000 51 43850 34 532 1 19052 15 128434 
2014 70929 56 34738 28 193 1 20012 16 125872 
2015 32663 28 13895 12 150 1 71393 60 118101 
2016 39930 27 11919 8 150 1 93644 64 145643 

    المحاصيل إنتاج -اإلحصاء الزراعي المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء:

عملنا على اإلفادة من اختبار ديكي فولر الموسع لتحليل استقرارية  :ختبار استقرارية السالسل الزمنيةطرق ا
 ،المحتسبة ومقارنتها مع قيمتها الجدولية tالسالسل الزمنية  للمتغيرات الداخلة في االنموذج وتم احتساب قيمة 

. تعتبر السلسلة الزمنية ألي من المتغيرات الداخلة في األنموذج غير %10و %5و %1عند مستويات معنوية 
𝐻𝑜المحتسبة اصغر من قيمتها الجدولية مما يعني قبول فرضية العدم  tمستقرة عند الفرق االول اذا كانت  =

 = H1ورفض فرضية البديلة  0 =  =  أي ان السلسلة الزمنية غير مستقرة عند مستوى معنوية معين. 1
المحتسبة  tتعتبر السلسلة الزمنية ألي من المتغيرات الداخلة في األنموذج مستقرة عند الفرق االول اذا كانت 

𝐻𝑜اكبر من قيمتها الجدولية مما يعني نرفض فرضية العدم  =  = 𝐻1ونقبل فرضية البديلة  0 =  = 1 
 أي انه السلسلة الزمنية مستقرة عند مستوى معنويه معين. 

 ج اختبار استقرارية المتغيرات الداخلة في النماذج الرياضية:فيما يلي نتائ
 قيم قد تم اختبارتم اعتماد هذا المتغير باعتباره متغير رئيسي في األنموذج و  القيمة المضافة للقطاع الزراعي:

 لقياس استقرارية القيمة المضافة PPو ADFهرت نتيجة اختبار اذ ظ 2016-1970للمدة  القيمة المضافة
وغير مستقرة  ،مستقرة بإدخال متغير الزمن كمتجه وكانت غير ،بصيغتها اللوغاريتمية غير مستقرة مع الثابت

 ،%1. وعند الفرق االول لوحظ استقرار السلسلة الزمنية عند مستوى معنوية وبدون الثابتبدون الزمن كمتجه 
وعند جميع المستويات اي مع الثابت ومع الثابت متضمنا عنصر الزمن وبدون الثابت غير متضمنا عنصر 

 الزمن.
تم اعتماد هذا المتغير باعتباره متغير توضيحي في األنموذج وقد تم اختبار قيمة المساحة للمدة  المساحة:

اس استقرارية المساحة غير مستقرة قي PPو ADFبصيغتها اللوغاريتمية وظهرت نتيجة اختبار 1971-2014
وغير مستقرة بدون الزمن كمتجه وبدون الثابت.  كمتجه،مستقرة بإدخال متغير الزمن  وكانت غير الثابت،مع 

ومع الثابت متضمنا  الثابت،% مع 1وعند الفرق االول لوحظ استقرار السلسلة الزمنية عند مستوى معنوية 
 عنصر الزمن وبدون الثابت غير متضمنا عنصر الزمن.

-1971تم اعتماد هذا المتغير باعتباره متغير توضيحي في األنموذج وقد تم اختبار قيمة العمل للمدة  العمل:
 ،الثابتقياس استقرارية العمل غير مستقر مع  PPو ADFبصيغته اللوغاريتمية وظهرت نتيجة اختبار 2014

وغير مستقر بدون الزمن كمتجه وبدون الثابت. وعند الفرق  كمتجه،مستقر بإدخال متغير الزمن  وكان غير
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مع  %،1وعند مستوى معنوية  الثابت،% مع 10االول لوحظ استقرار السلسلة الزمنية عند مستوى معنوية 
 ن الثابت غير متضمنا عنصر الزمن.الثابت متضمنا عنصر الزمن وبدو 

أس ر تم اعتماد هذا المتغير باعتباره متغير توضيحي في األنموذج وقد تم اختبار قيمة  رأس المال العام:تكوين 
قياس استقرارية رأس  PPو ADFبصيغته اللوغاريتمية وظهرت نتيجة اختبار 2014-1971المال العام للمدة 

%، وغير مستقر 5ستوى معنوية عند م كمتجه،متغير الزمن  ومستقر بإدخال الثابت،المال العام مستقر مع 
ع % م1بدون الزمن كمتجه وبدون الثابت. وعند الفرق االول لوحظ استقرار السلسلة الزمنية عند مستوى معنوية 

 متضمنا عنصر الزمن وبدون الثابت غير متضمنا عنصر الزمن. ومع الثابت الثابت،
أس ر غير توضيحي في األنموذج وقد تم اختبار قيمة تم اعتماد هذا المتغير باعتباره مت تكوين رأس المال الخاص:

قياس استقرارية رأس  PPو ADFبصيغته اللوغاريتمية وظهرت نتيجة اختبار 2014-1971المال الخاص للمدة 
الزمن كمتجه  ومستقر بدون  كمتجه،بإدخال متغير الزمن  وغير مستقر الثابت،المال الخاص غير مستقر مع 

% مع 1وعند الفرق االول لوحظ استقرار السلسلة الزمنية عند مستوى معنوية  %.10عند مستوى  الثابت،وبدون 
 متضمنا عنصر الزمن وبدون الثابت غير متضمنا عنصر الزمن. ومع الثابت الثابت،

العمل تم اخضاع بيانات السلسلة الزمنية لألرض و  :الزراعيالتحليل القياسي للتغيرات الهيكلية في دالة االنتاج 
لتحديد  المختلفة،رياضية للصيغ ال 2014-2004و 2002-1971ورأس المال العام ورأس المال الخاص للمدة 

انموذج رياضي يحظى بخصائص مقدرات المربعات الصغرى االعتيادية وتم  أفضلطبيعة العالقة التي تمثل 
التنموي وفق الصيغة الرياضية وتم وضع االنموذج اختيار دالة كوب دوكالص الجتيازها تلك الخصائص. 

  التالية.
Q = αAB1 LB2 K1B3K2B4eU 

 ويمكن كتابتها بالصيغة اللوغاريتمية المزدوجة لتحويلها الى الصيغة الخطية: 
LnQ = lnα + B1lnA +  B2lnL + B3lnK1 + B4lnK2 + +Ui 

 اذ تمثل:
Qالزراعي ج: النات 
Lالعمل : 

K1رأس المال العام : 
K2رأس المال الخاص : 

A :المساحة 
Uiالحد الخطأ العشوائي = 

∑ويمكن االستفادة من مزايا هذه الدالة في معرفة اقتصاديات الحجم اذ تطهر عوائد الحجم متزايدة  Bi > او  1
∑ثابتة  Bi = ∑او متناقصة  1 Bi < 1. 
 :2002-1971دالة االنتاج الزراعي للمدة  اوال:
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ي تم صياغة العالقة بين القيمة المضافة كمتغير رئيسي لدالة االنتاج ممثال االنتاج الزراعي بشقيه الحيوان
 وبين عوامل االنتاج المتمثلة باألرض والعمل وراس المال الخاص ورأس المال العام. نقدية،والنباتي بصورة 

تم  ا(. كم1انات نصف سنوية في االحصائيات )لتوفر بي 1970ومن الجدير بالذكر انه تم استبعاد بيانات سنة 
وذلك لعدم توفر البيانات الصحيحة عن المحافظات  2016 – 2015استبعاد البيانات الخاصة بالسنوات 

ل االحتالمرحلة قبل  مرحلتين،السلسة الى  وتم تقسيم الفترة،المتضررة نتيجة التهجير والوضع االمني في تلك 
الصيغة  . وفق2014-2004لسنوات ومرحلة ما بعد االحتالل وتشمل ا ،2002-1971تشمل السنوات 

 يلي:الرياضية التالية التي تم اخضاعها لالختبارات االحصائية والقياسية واالقتصادية كما 
LnQ = −0.495 + 0.512lnA + 0.373 lnL + 0.067lnK1 − 0.056lnK2 … .1 
t         − 0.189     5.663       2.453            1.910     − 3.900   
R = 0.962         R2 = 0.926             R2ˋ = 0.915 
F = 84.165     df = 4,27           D. W = 2.320 
Simple Correl 

                 lnL                 lnK1          lnK2             lnA 
lnL             1 
lnK1     −  0.139            1 

lnK2      − 0.330           0.448            1 
lnA            0.411       − 0.231        − 0.474        1 

من التغيرات في المساهمة النسبية للقطاع  91.5%تم اخضاع االنموذج لالختبارات االحصائية تبين ان 
بينما يتبقى  ˋR2يعكسها معامل التحديد المعدلالزراعي تعود الى المتغيرات التوضيحية الداخلة في األنموذج كما 

 تعود الى متغيرات لم يتضمنها األنموذج.  %8.5
المحتسبة لمعلمات المتغيرات التوضيحية الى معنوية معلمات كل العمل من رأس المال الخاص  tواشار اختبار  

  %5، ومعنوية معلمة رأس المال العام عند مستوى معنوية  2.457والبالغة  %1والمساحة عند مستوى معنوية 
اكبر من  84.165اذ ان القيمة المحتسبة  نموذج ككلمعنوية االالى  Fويشير اختبار ، 1.697والبالغة 
 . 27,4 ودرجات حرية  1%عند مستوى معنوية  4.16الجدولية 

اذ تشير قيمة  ،االنموذج على االختبارات القياسية، تأكد خلو االنموذج من مشكلة االرتباط  الذاتي عند اخضاع
.Dدربن واتسن المحتسبة   W = كما ال توجد مشكلة  ،1.51الى انها اكبر من قيمتها الجدولية العليا  2.320

اذ يالحظ متغير العمل ال يرتبط كليا بارتباط خطي مع المتغيرات  ،طي متعدد خطيرة وفق اختبار كالينارتباط خ
كما هو واضح من االرتباطات البسيطة بين  واألرض،رأس المال العام ورأس المال الخاص  ،االخرى في الدالة

 تلك المتغيرات والعمل.
لزراعي وبمرونة نمو موجبة الى وجود عالقة طردية بين المساحة والقيمة المضافة للقطـاع ا 1تشير الدالة رقم 

في نسبة مساهمة القطاع  0.512% يؤدي الى تغير بنسبة 100تشير الى ان التغييـر النسبي في االرض بمقدار
 الزراعي. 
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وبمرونة نمو موجبة تشير الى ان التغييـر  ،لقيمة المضافة للقطـاع الزراعيوجود عالقة طردية بين العمل وا
كان  ،في نسبة القيمة المضافة للقطاع الزراعي 0.373يؤدي الى تغير بنسبة  %100النسبي في العمل بمقدار

كان العمل في القطاع الزراعي في هذة المدة مجزي اقتصاديا في  ،الزراعي تحت سيطرة وتأثير الدولةالقطاع 
وكان هناك ضغط ومراقبة وتوجية وادارة مباشرة من الدولة في توجية القطاع الزراعي بسبب الحاجة  ،السبعينيات

واضطر العراق توفير  ،الماسة جدا لتوفير الغذاء خالل الحرب العراقية االيرانية يأعتبارة قوة اقتصادية داخلية
ان بيانات العمل  الباحثويعتقد  اق.الغذاء خالل سنوات التسعينيات التي شهدت الحصار المفروض على العر 

المتوفرة غير دقيقة النها عبارة عن تقديرات تتم داخل دائرة االحصاء الزراعي السيما اذا علمنا ان التعداد 
 .2017و 2007و 1997السكاني يتم اعداده لكل عشرة سنوات ولم يتم انجازه في العقود الثالثة االخيرة 

والقيمة المضافة للقطـاع الزراعي وبمرونة نمو موجبة تشير الى رأس المال العام بين  ظ وجود عالقة طرديةويالح
في نسبة القيمة المضافة  0.067% يؤدي الى تغير بنسبة 100بمقداررأس المال العام ان التغييـر النسبي في 

الن تكوين رأس المال الثابت للقطاع العام غالبا ما يذهب الى البنى التحتية في القطاع  ،للقطاع الزراعي
وغالبا ال تعطي نتائجها بعد فترة قصيرة لذلك يظهر اثرها ضعيف بالرغم من اثره االيجابي بسبب  ،الزراعي

 مراقبة الدولة له.
والقيمة المضافة للقطـاع الزراعي وبمرونة نمو سلبية رأس المال الخاص كذلك يالحظ وجود عالقة عكسية بين 

في نسبة  0.056% يؤدي الى تغير بنسبة 100بمقداررأس المال الخاص تشير الى ان التغييـر النسبي في 
وجاءت قيمة المعلمة ضعيفة جدا الن راس المال الثابت الخاص يتضمن نسبة  ،القيمة المضافة للقطاع الزراعي

الزراعي غالبا ما تخرج الى خارج القطاع الزراعي وال تسهم في تطوير القطاع هذه القروض  ،عالية من القروض
 لهذا ظهرت سالبة وضعيفة.
م صياغة العالقة بين القيمة المضافة كمتغير رئيسي لدالة االنتاج ت: 2014-2004دالة االنتاج الزراعي للمدة 

مل وراس وبين عوامل االنتاج المتمثلة باألرض والع نقدية،ممثال االنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي بصورة 
 .السنواتتشمل بيانات هذه السلسلة وشملت فترة ما بعد االحتالل و  وتم تحليلالمال الخاص ورأس المال العام. 

LnQ = −13.320 + 1.816lnA + 0.084 lnL + 0.032lnK1 + 0.070lnK2 … .2 
t           − 1.759    2.992        2.270             1.684       1.944  
R = 0.850         R2 = 0.722             R2ˋ = 0.536 
F = 3.890     df = 4,6           D. W = 1.999 
Simple Correl 

                 lnL                  lnK1          lnK2             lnA 
lnL             1 
lnK1      0.048                   1 

lnK2      − 0.198         −  0.292          1 
lnA        − 0.360           0.374        − 0.292        1 

من التغيرات في القيمة المضافة للقطاع الزراعي  53.6%تم اخضاع االنموذج لالختبارات االحصائية تبين ان 
ل بينما يتبقى  ˋR2تعود الى المتغيرات التوضيحية الداخلة في األنموذج كما يعكسها معامل التحديد المعد
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محتسبة لمعلمات المتغيرات التوضيحية ال tتعود الى متغيرات لم يتضمنها األنموذج. واشار اختبار   %46.4
و معنوية معلمة رأس المال العام  ،2.764والبالغة  %1الى معنوية معلمة االرض والعمل عند مستوى معنوية 

اذ يلجأ القطاع الخاص دائما الى االستثمار في المشاريع قصيرة  ،%5ورأس المال الخاص عند مستوى معنوية 
كما ان هروب القروض الزراعية التي  ،االمد، والتي التحتاج الى رؤوس اموال كبيرة ويكون مردودها سريعا وعاليا

في يستلمها القطاع الخاص من الدولة الى خارج القطاع الزراعي السباب تعود الرتفاع عوائد االستثمارات 
او التلكؤ في العمليات االنتاجية او تأكد الفالح من اطفاء هذه القروض من  ،القطاعات االخرى وخاصة الخدمية

. كما يالحظ ضعف معلمة العمل ورأس المال العام ورأس المال الخاص لنفس االسباب قبل الدولة وعدم تسديدها
 التي ذكرت في المدة السابقة. 

عند  3.37اكبر من الجدولية  3.890اذ ان القيمة المحتسبة  نموذج ككلاال معنويةالى  Fويشير اختبار 
 .6,4 ودرجات حرية  %5 مستوى معنوية

اذ تشير قيمة  ،تأكد خلو االنموذج من مشكلة االرتباط  الذاتي ،عند اخضاع  االنموذج على االختبارات القياسية
.Dدربن واتسن المحتسبة   W = كما ال توجد مشكلة  ،1.70الى انها اكبر من قيمتها الجدولية العليا  1.999

اذ يالحظ متغير العمل ال يرتبط كليا بارتباط خطي مع المتغيرات  ،ي متعدد خطيرة وفق اختبار كالينارتباط خط
كما هو واضح من االرتباطات البسيطة بين  ،رأس المال العام ورأس المال الخاص والمساحة ،االخرى في الدالة

 .تلك المتغيرات والعمل
الى وجود عالقة طردية  بين االرض والقيمة المضافة للقطـاع الزراعي وبمرونة نمو موجبة  2تشير الدالة رقم 

ة في نسبة القيمة المضاف 1.816% يؤدي الى تغير بنسبة 100تشير الى ان التغييـر النسبي في االرض بمقدار
 للقطاع الزراعي. 

وبمرونة نمو موجبة تشير الى ان التغييـر  ،الزراعي وجود عالقة طردية بين العمل والقيمة المضافة للقطـاع
 ،في نسبة القيمة المضافة للقطاع الزراعي 0.084% يؤدي الى تغير بنسبة 100النسبي في العمل بمقدار

واقعية اذ يحسب عدد العاملين في القطاع الزراعي  وكانت المرونة ضعيفة الن طريقة احتساب العمل غير
خاصة اذا اشرنا الى ان العمل  ،ملهم قد يكون خارج قطاع الزراعةاجماليا لكل اصحاب المزارع بالرغم من ان ع

تعتبر ظاهرة البطالة المقنعة ظاهرة منتشرة بشكل واضح في القطاع  ،في القطاع الزراعي هو عمل موسمي
 الزراعي.

والقيمة المضافة للقطـاع الزراعي وبمرونة نمو موجبة تشير رأس المال العام ويالحظ وجود عالقة طردية  بين 
في نسبة القيمة  0.032% يؤدي الى تغير بنسبة 100بمقداررأس المال العام الى ان التغييـر النسبي في 

ل الثابت للقطاع العام غالبا ما يذهب الى المضافة للقطاع الزراعي. وكانت المرونة ضعيفة الن تكوين رأس الما
 أثرهوغالبا ال تعطي نتائجها بعد فترة قصيرة لذلك يظهر ضعيف بالرغم من  الزراعي،البنى التحتية في القطاع 

 االيجابي بسبب مراقبة الدولة له.
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مو موجبة تشير والقيمة المضافة للقطـاع الزراعي وبمرونة نرأس المال الخاص كذلك وجود عالقة طردية بين 
في نسبة القيمة  0.070% يؤدي الى تغير بنسبة 100بمقداررأس المال الخاص الى ان التغييـر النسبي في 

المضافة للقطاع الزراعي. وكانت المرونة ضعيفة الن راس المال الثابت الخاص يتضمن نسبة عالية من 
وال تسهم في تطوير القطاع الزراعي لهذا غالبا ما تخرج الى خارج القطاع الزراعي هذه القروض  القروض،

 ظهرت سالبة وضعيفة.
 تم لتي تم اعتمادها في هذا البحثالمعايير ا واستنادا الىبعد تحليل البيانات وتفسير النتائج  االستنتاجات:

 التوصل الى االستنتاجات االتية:
-2004ثة اضعاف ونصف مرونتها عن قيمتها للمدة الى ثال 2002-1971ارتفعت مرونة المساحة للمدة 

ويرجع ذلك الى خروج مساحات كبيرة  المدتين،في القطاع الزراعي خالل  اهمية المساحةمما يشير الى  2014
لعدم  االخرى،في القطاعات  او بسبب ترك الفالحين زراعتهم واللجوء الى وظائف واعمال الزراعي،من االنتاج 

ت وارتفاع التكاليف االنتاجية لمعظم المنتوجا الخارج،قدرتهم على منافسة المحاصيل الزراعية المستوردة من 
من مما يشير الى وجود اعداد وفيرة  الدراسة،بالرغم من ان مرونة العمل كانت منخفضة خالل مدتي  الزراعية.
تزايدت مرونة المساحة  فسر وجود ظاهرة البطالة المقنعة.العمل غير مستغلة في القطاع الزراعي بما ي عنصر

لى وما يقابلها من انخفاض مرونة العمل في هذه الدراسة يؤشر وجود اختالالت هيكلية في نسبة العمل الزراعي ا
رأس المال بشقيه العام والخاص للمدتين ان انخفاض مرونة تراكم  الزراعية )عامل زراعي لكل دونم(.الرقعة 

وهذا يظهر واضحا وجليا في  الزراعي،المشار اليها ما هو اال تعبير عن انخفاض دور رأس المال في القطاع 
 الزراعي،وعدم مواكبة التطورات الحديثة في االنتاج  القطاع،انخفاض مساهمة التكنولوجيا الزراعية في هذا 

ان نسبة مساهمة  عادة استثمارها داخل نفس القطاع.خارج القطاع الزراعي وعدم ا لهروب رؤوس االموال الى 
ية الزراع مرونة الرقعةالى  والخاص بالنسبةراس المال التي يشير اليها مجموع مرونتي تراكم رأس المال العام 

مما يشير الى تزايد  2014-2004انخفضت انخفاض كبير جدا عنه في المدة  2004-1971 للمدة
عة القطاع الزراعي في التخصيصات االستثمارية لهذا القطاع بالنسبة الى الرق وتخلف دعماالختالالت الهيكلية 

كل من ان المتغيرات الداخلة في االنموذج والمتمثلة بالقيمة المضافة للقطاع الزراعي كمتغير رئيسي و  الزراعية.
يرات توضيحية كانت مستقرة زمنيا باستخدام كل من االرض والعمل ورأس المال العام ورأس المال الخاص كمتغ

 .ADFواختبار  PPاختبار 
 في ضوء االستنتاجات التي خرج بها البحث فأننا نوصي بما يلي: :التوصيات

بالنظر الى اهمية المساحة ودورها في انتشال القطاع الزراعي من واقعه المتخلف ودوره الضعيف في التنمية 
الى  بضرورة االهتمام بتوسيع المساحة الزراعية والمحافظة على موجوداتها وايقاف تحولهاالقتصادية لذا نوصي 

دل تخفيض عدد العاملين وفق االحتياجات الحقيقية للقطاع الزراعي مما يعا القطاع السكني والخدمي والصناعي.
الرقعة لعمل الزراعي الى ضرورة مالحظة نسب االختالالت الهيكلية في نسبة ا قيمة االنتاج الحدي لكل عامل.

االهتمام  القطاع الزراعي خارج هذا القطاع.وايجاد فرص العمل للعاملين ضمن  الزراعية في تهيئة الظروف
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الى خارج القطاع الزراعي بتوفير فرص  القطاع الخاصبالتطور التكنولوجي وايقاف تسرب رؤوس االموال في 
 االستثمار ناجحة داخل القطاع مما يعمل على تقليل حدة االختالالت الهيكلية.
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