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 ( .3112-0891في العراق لممدة) يواقع سياسة االستثمار وأثرة في النمو الزراع

 يسرى محمود قاسم ألمولى

 جامعة ألموصل-كمية ألزراعة والغابات

  -: الخالصة

المةدالتت الويةيطة القطاع الزراعي في اغمب البمدان النامية والمتقدمة دورًا كبيرًا في توفير المنتجات الزراعيةة والذذاييةة و  يلعب        

في العديد من الصناعات التحويمية وفي تةوفير دةدر كبيةر مةن فةرم العمةح لوةريحة وايةعة مةن فيةات المجتمةد ر ففةت عةن دور  فةي 

توريد العمتت األجنبية التزمة لتمويح جزء كبير من برامج والطط التنمية االدتصادية . في حين يوير الوادد االدتصةاد  فةي العةرا  

طاع الزراعي له دور دميح األهمية في تحقي  اإلغراض الموار أليها يابقا ًر ففت عن معاناتةه مةن موةكمة الذةذاء التةي يكمةن بان الق

يةةةببها فةةةي تزايةةةد أعةةةداد اليةةةكان بمعةةةدالت التواكةةةب معةةةدالت النمةةةو فةةةي النةةةاتج الزراعةةةي ر ووةةةحه المةةةوارد الماييةةةة ر وتالمةةة  التقنيةةةة 

فةاءة األيةد  العاممةة الزراعيةة ر والهجةرة غيةر المنظمةة مةن الرية  إلة  المدينةة. واعتمةدت الدرايةة الميتالدمة في الزراعة ر وفع  ك

( وتة  االعتمةاد عمة  2003-1980فةي العةرا  الةتح المةدة   يعم  فرفية مفادها وجود عدد من العوامح التي تؤثر في النمو الزراع

د العوامةح المةؤثرة عمة  نمةو النةاتج الزراعةي فةي العةرا ر والتةي تة  الحصةوح مفاهي  النظريةة االدتصةادية والدرايةات اليةابقة بوةدن تحدية

عميهةةا مةةن بيانةةات اليتيةةح الزمنيةةة وتةة  التحميةةح بطريقةةة المربعةةات الصةةذرط واالتيةةرت الدالةةة الالطيةةة كدففةةح توفيةة  لممعادلةةة وفةة  

وهةي  رأس المةاحر  .(p≤ 0.05 )ة وبميةتوط معنويةة المفاهي  االدتصادية وتبين من التح التحميح معنوية أربعة مةن المتذيةرات المةؤثر 

ر القةةوط العاممةةة الزراعيةةة( وتبةةين أيفةةا عةةد  معنويةةة متذيةةر  االيةةتثمار الزراعةةي ( ويةةبب ةالميةةاحة المزروعةةةر التكنولوجيةةا الميكانيكيةة

مار  عمةة  موةةاريد البنةة  ذلةةا االنعكايةةات اليةةمبية لمحةةروب والحصةةار المفةةروض عمةة  العةةرا  باإلفةةافة إلةة  تركيةةز اإلنفةةا  االيةةتث

هماح مواريد اإلنتاج الزراعي وكح ذلا أدط إل  فع  االيتثمار في العرا .  التحتية وا 

 

 

Abstract:  

The Agricultural sector in the most developing and developed countries which contribute largely to 

provision the Agricultural and foods products and also the mediating savings of many transformation 

industries which had a role to provision the jobs opportunities for many of the society classes . 

Moreover which has an important role to provision foreign currency for the final of great part of 

economic development plans and programs . The economic reality in Iraq has been a slight role in 

realizing the objectives mention above and the suffer from food problem that is represented by 
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increase number of population more than Agricultural production rate and decrease of the water 

resources, technique failure were used in agriculture sector, weakness of laborers forces in agricultural 

performance,and negative emigration from the rural to the city.This study was depend on hypothesis 

of economic knowledge that deals with have many factors effecting on growth of Agricultural 

production in Iraq within period (1980 – 2003 ).The data of this study was collected and were 

analyzed by using smallest squares method and then chose the liner familiarity as optimal 

reconciliation of equation with according to the economic knowledge's.The results observation that 

there were a significant effect ( p≤ 0.05).Four variables which were (to make fortune , farm area, 

mechanic technology , Agriculture laborer force ) , Moreover, the results of this study was indicated 

that there were no significant effect on the Agricultural utilization because the negative reflects of 

wars and investment economic in Iraq.In addition,the utilization exchanges were constricted on many 

builds negliance of Agricultural products projects that leads to fall the utilization in Iraq at the bottom 

projects and at the built sat the bottom. 

 :  المقدمة

يعد القطةاع الزراعةي مصةدرا ريييةيا  لتجهيةز المةواد الذذاييةة التزمةة لميةكان كمةا ييةاه  بةدور بةالا  األهميةة فةي الحصةوح عمة           

 تويةةيد الصةةادرات والحةةد مةةن االيةةتيرادات ر هةةذا الةةدور لةةه أهميةةة بةةارزة فةةي المراحةةح المتقدمةةة مةةن التنميةةة ر تنوةةد طريقق النقةد األجنبةةي عةةن 

 الموكمة االدتصادية نتيجة  دمةة المةوارد أو يةوء ايةتالدامها ممةا يترتةب عميةه دمةة اليةمد الذذاييةة والالةدمات اإلنيةانية ر ولمتذمةب عمة  هةذ 

المواكح تعمح الدولة جاهدة عم  أعادة توزيد مواردها االدتصادية بذية أيتالدامها بدرجة عالية من الكفاءة اإلنتاجية لمحصةوح عمة  أكبةر 

دةةومي ممكةةن . وبةةالرغ  مةةن أن الزراعةةة تمعةةب دورًا هامةةًا فةةي التنميةةة االدتصةةادية فةةي العةةرا  ر حيةةث يعةةد القطةةاع الزراعةةي  مةةن أهةة  دالةةح 

القطاعات االدتصادية كونه يؤمن الذذاء بوقيه الحيواني والنباتي  لممواطن وييتوعب من التح نوةاطه وفعالياتةه اإلنتاجيةة عةدد كبيةر مةن 

  وألنه اكتيب هذ  األهمية البالذة  فت بد من تيالير اإلمكانيات المتاحة لتعزيةز وتفعيةح نوةاطه وايةتذتح المةوارد الةوفير  األيد  العاممة ر

التي يمتمكها العرا  من أرافي وميا   والبرات ممةا ييةه  فةي زيةادة اإلنتةاج وتحيةين األمةن الذةذايي. ودةد بمذةت ميةاهمة النةاتج الزراعةي  

.  1989%( مةةةن العمالةةةة الكميةةةة فةةةي عةةةا   30.42المحمةةةي اإلجمةةةالي  .ر وكانةةةت  ميةةةاهمة العمةةةاح الةةةزراعيين  %(  مةةةن النةةةاتج  5.69

%( مةن النةاتج المحمةي اإلجمةالي وبالمقابةح هبطةت نيةبة العمةاح الةزراعيين لتصةح  13.71وازدادت مياهمة النةاتج الزراعةي لتصةح إلة    

% مةةن العمالةةة الكميةةة ويعةةود 12.61تمر انالفةةاض العمةةاح الةةزراعيين حتةة  وصةةح وايةة 2000%( مةةن العمالةةة الكميةةة عةةا    21.92إلةة   

%( مةةن  32.10يةةبب ذلةةا إلةة  الهجةةرة اليةةمبية مةةن الريةة  إلةة  المةةدن ولكةةن النةةاتج الزراعةةي وصةةح ارتفاعةةه بوةةكح ممحةةوظ ليصةةح إلةة    
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حيةاب تعةادح الةدينار العرادةي بالةدوالر األمريكةي الناتج المحمي اإلجمالي . ويعود يبب ذلا إل  تفال  ديمةة اإلنتةاج الزراعةي عةن طرية  

 ( . 2001  التقرير االدتصاد  عا  

 أهمية البحث :

يعتبةةر االيةةتثمار فةةي القطةةاع الزراعةةي مؤوةةرًا مهمةةًا ألداء القطةةاع الزراعةةي وتةةدتي هةةذ  األهميةةة مةةن دور القطةةاع الزراعةةي فةةي أنتةةاج       

اليةةكان وتةةوفير فةةرم العمةح لوةةريحة وايةةعة مةةن اليةةكان ومصةةدرًا لتوريةةد العمةةتت الصةةعبة الذةذاء إلوةةباع حاجةةات اإلعةةداد المتزايةةدة مةةن 

التزمةةة لالطةةط التنميةةة االدتصةةادية وميةةاهمته فةةي تكةةوين النةةاتج المحمةةي اإلجمةةالي وفةةي مةةوازين المةةدفوعات ففةةًت عةةن دورة فةةي تنميةةة 

 دطاعات أالرط ترتبط به وتتفاعح معه كالصناعة والتجارة والالدمات .

 هدف البحث :

 (. 2003-1980يهد  البحث إل  دراية وادد يياية االيتثمار وأثر  في نمو الناتج الزراعي في العرا  ولممدة  

 مشكمة البحث :

 فع  االيتثمار في القطاع الزراعي في العرا  نتيجة عد  وجود ايتراتجيات وافحة المعال  تعتمد عم  إمكانيات البمد .  

  

 منهج البحث : 

 اعتمد البحث في منهجه عم  أيموب الربط بين اتجاهين :  

 وصفي ييتند إل  الدرايات النظرية التي دريت الموفوع نفيه . -أ

 كمي ييتند إل  طراي  االدتصاد القيايي وايالبه ومن ث  تفيير النتايج .  -ب

 يو  نتطر  لمموفوع من التح المحاور اآلتية :

 الزراعي في العرا  . _المحور األوح : وادد االيتثمار

 _المحور الثاني : الدرايات اليابقة .

 _المحور الثالث : مواد البحث وطرايقه .

 _المحور الرابد : النتايج والمنادوة .

 االستثمار الزراعي في العراق :
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و االدتصةاد  ودةةوة دافعةةة لةةه والةةذ  لة  تنظةةر الييايةةات المتعادبةةة فةي العةةرا  إلةة  القطةةاع الزراعةةي باعتبةار  عنصةةرًا فعةةااًل فةةي النمةة        

بويةةعه تقةةدي  ميةةاهمات مهمةةة فةةي التحةةوح الهيكمةةي لتدتصةةاد . لقةةد كانةةت هةةذ  الييايةةات تفهةة  التنميةةة بوةةكح عةةا  مةةن زاويةةة تعةةاظ  دور 

را لمنمةةةو القطةةاع الصةةةناعي وتةةةدني الحصةةةة النيةةةبية لمزراعةةة فةةةي اإلنتةةةاج القةةةومي ر فقةةةد ركةةةزت هةةذ  اآلراء عمةةة  الصةةةناعة باعتبارهةةةا محةةة

االدتصةاد  ر انطتدةًا مةن أن االيةتثمارات فةةي الصةناعة تةدفد إلة  ايةةتثمارات الحقةة فةي أنوةطة ادتصةادية أالةةرط مولةد  لمةدالح فةي ميةةيرة 

التنميةة ممةا يةيؤد  بةدور  إلة  نمةو ادتصةةاد  أيةرع وأويةد داعةدة . أمةا االيةتثمارات فةةي القطةاع الزراعةي وأليةباب تةرتبط بطبيعةة القطةةاع 

إنها حيب وجهة نظره  لييت بنفس هذا الميتوط من الديناميكية .أن األهمية النيبية لمقطةاع الزراعةي ايةتمرت فةي التةرد  حتة  نفيهر ف

كةان معةدح نمةو  1960ر والةتح العوةرين يةنة التةي تمةت  1960%( فقط مةن النةاتج المحمةي اإلجمةالي لعةا  14وصمت إل  نيبة ددرها  

%( مةةن اإلنتةةةاج الزراعةةي حتةةة  أواالةةر الالميةةةينات ر 100%( فقةةةط . أن العةةرا  كةةةان مكتفيةةًا ذاتيةةةًا   2,6القطةةاع الزراعةةي فةةةعيفا جةةدًا  

%( الةةتح 30%( الةةتح اليةبعينات لتصةةح إلة  أدنةة  ميةتوط لهةةا  67%( الةتح اليةةتينات ومةن ثةة  إلة   75انالففةت هةةذ  النيةبة إلةة   

تح وتنمية القطاع الزراعي والعمةح عمة  أدامةة بنيةة تحتيةة زراعيةة ( . عم  الرغ  من تعدد الطط وبرامج أص2002الثمانيات  الويالمي ر 

مثةةح أدامةةة اليةةدود والالزانةةات وتقةةدي  الةةدع  لممةةزارعين مةةن بةةذور وأيةةمدة ومعةةدات ووةةراء المحاصةةيح الزراعيةةة ر مةةازاح االدتصةةاد الزراعةةي 

نتاجيةةة ألردعةةة الزراعيةةة منالففةةة يصةةاحبها فةةع  كبيةةر فةةي ايةةتالدا  التقنيةةا (.أن افتقةةار العةةرا  إلةة  2010ت الحديثةةة  داوؤد رمتالمفةةا وا 

ايتراتيجيات وافحة أدط إل  فع  ادتصةاد  وةامح والاصةة فةي القطةاع الزراعةي وتهميوةه فةي الطةط التنميةة ونةدرة االيةتثمار فةي هةذا 

لبنةةاء دطةةاع زراعةةي نةةاج   القطةةاع بفرعيةةه النبةةاتي والحيةةواني . يتةةوفر فةةي العةةرا  ميةةتمزمات زراعيةةة وفيةةرة مةةن ارض ومةةوارد ماييةةة وبوةةرية

ففًت عم  أن القطاع الزراعي في العرا  بحد ذاته يعد ارفًا الصبه لتيتثمار فيه وذلا لما يتمتد به العةرا  مةن المقومةات اليةابقة ممةا 

ة حيةث يمتمةا العةرا  بييةة بةالثروة الحيوانية ةيجعح المواريد االيتثمارية الزراعية ذات فوايد كبيرة وكثيرة باإلفافة إلة  الموةاريد االيةتثماري

والزراعةةي   جيةةدة جةةدًا لتطةةوير وتويةةيد هةةذ  الثةةروة تطويرهةةا . أن االيةةتثمار فةةي دطةةاع الزراعةةة يفةةت  أفادةةا وايةةعة مةةن النوةةاط االدتصةةاد

فةرم ويطور مةن وادةد الزراعةة فةي العةرا  ويجةذب الكثيةر مةن رؤوس األمةواح والميةتثمرين اإلفةافيين إلة  هةذا القطةاع إفةافة إلة  المة  

 عمح جديدة.

وتتطمب عممية أنجاح االيتثمار الزراعي في العرا  أيجاد المناخ المنايب والمهيد لتفعيح هذا االيةتثمار والقيةا  بةه عمة  أكمةح وجةه   

وبنةةاء داعةةدة تيةةه  بةةالنهوض بةةالوادد الزراعةةي . والبةةد مةةن جعةةح األنظمةةة واإلجةةراءات مبيةةطة وفاعمةةة دةةدر اإلمكةةان ر أن تدهيةةح وتةةدريب 

 الفتحةين وتةوعيته  بفوايةةد االيةتثمار الزراعةي يالةةد  وادعهة  الحةالي ويعمةةح عمة  بنةاء أيةةموب التنميةة الريفيةة الوةةاممة والمتكاممةة مةن الةةتح

 ( .     2003توفير البن  التحتية الفرورية إلنجاح المواريد االيتثمارية الزراعية   ألكعبي ر 
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 الدراسات السابقة :

( حةةوح فعاليةةةة االيةةةتثمار 1983حةةوث والدرايةةةات التةةةي أجريةةت فةةةي هةةةذا الوةةدن درايةةةة أجراهةةا الباحةةةث مهيةةةد    أن مةةن أهةةة  الب        

الزراعي وأثر  عم  نمو الدالح القومي فةي العةرا   التةي بةين فيهةا إن رفةد اإلنتاجيةة فةي القطةاع الزراعةي ال يمكةن أن يةت  دون توجيةه مزيةد 

عي متمةةثت باليةةدود والةةر  والبةةزح وايتصةةتح األرافةةي مةةن جهةةة والمكننةةة الزراعيةةة واأليةةمدة مةن االيةةتثمارات لالدمةةة رأس المةةاح االجتمةةا

الكيمياويةةة مةةةن جهةةة أالةةةرط . وايةةتنتج أن العةةةرا  يعةةةاني مةةن عةةةد  ايةةتذتح األرافةةةي  الصةةةالحة لمزراعةةة بصةةةورة كاممةةة وكةةةذلا إنتاجيةةةة  

 ةتثمارية فةةةي العةةةةرا  ارتبطةةةت ارتباطةةةةا وثيقةةةا بةةةةالظرو  الييايةةةةياألرض الزراعيةةةة هةةةةي دون الميةةةتوط المطمةةةةوب وبةةةين أن الييايةةةةة االيةةةة

واالدتصادية التي مر بهةا . وان هةذا القطةاع لة  ييةتطد أن ييةاه  ميةاهمة فعالةة  فةي نمةو الةدالح القةومي  أو فةي تحقية  أهةدا  الالطةط 

 االدتصادية كونه ل  يحق  معدالت نمو جيد .    

متعمقةة بةالتطور الزراعةي فةي البمةدان الناميةة وأثةر  فةي توزيةد األيةد  العاممةة مةد أوةارة الاصةة ( أل1984وفي دراية أالرط   دصيرة ر كذلا

لمعرا  . ودد أوفحت تما ألدراية أن حالةة التطةور االدتصةاد  الحاصةمة فةي البمةدان الناميةة منهةا العةرا  ر وبةين فيةه العوامةح المةؤثرة فةي 

ديثةةةة رالبةةةذور المحيةةةنة ر وتحقيةةة  االيةةةتالدا  األمثةةةح لارافةةةي الزراعيةةةة ر وايةةةتالدا  نمةةةو ناتجهةةةا الزراعةةةي ومنهةةةا المكننةةةة الزراعيةةةة الح

المحاصةةيح المقاومةةة لمجفةةا  . وأوفةة  ايفةةًا بةةان ارتفةةاع معةةدالت نمةةو هةةذا القطةةاع فةةي العةةرا  والتةةي يةةاهمت بةةدور ايجةةابي وفاعةةح فةةي 

لواحةدة ففةت عةن دور  فةي الحةد مةن ظةاهرة الهجةرة مةن الرية  إلة  توجيه المزارعين نحو تنويد المحاصيح الزراعية التح الدورة الزراعيةة ا

 ي( فةي درايةته عةن  الدولةة ونمةط التنميةة فةي العةال  الثالةث ( وأوةار فيهةا إلة  أن وادةد القطةاع الزراعة 1990المدينة .وكذلا تطر  زايةد  

جعمةةت منةةه دطاعةةًا اليقةةدر عمةة  تحقيةة  االيةةتذتح  فةةي البمةةدان الناميةةة التةةي أوفةة  فيهةةا انةةه مةةرتبط بالنوةةاط الالةةام فةةي القطةةاع الزراعةةي

األمثةح لمةةوارد  الزراعيةةة واالدتصةةادية ولةة  يةةتمكن مةةن توجيههةةا نحةةو اليةةبيح الةةذ  ييةةه  فةةي رفةةد معةةدالت نمةةو النةةاتج الزراعةةي وأوةةار إلةة  

يةةة األرافةةي الزراعيةةة بصةةيذة فةةرورة تةةدالح الدولةةة فةةي القطةةاع الزراعةةي النةةامي بهةةد  القيةةا  بإصةةتحات جذريةةة أهمهةةا إعةةادة توزيةةد ممك

 جديدة من ودنها أن تحق  العدالة في التوزيد والتي يتحق  منها االيتذتح األمثح لارافي الزراعية.

( في درايته حوح تالطيط االيتثمار في العرا  من التح ايةتعراض وتحميةح محةاوالت اليةمطات العراديةة 1986وكذلا ذكر جتح        

االيةتثمارية المتويةطة والقصةيرة المةدط  مةد اإلوةارة إلة  االيةتراتيجيات التنمويةة والييايةات االدتصةادية التةي تحكة   تنفيذ الالطط والبرامج

هذ  العممية رباإلفافة إل  توفي  الهياكح المؤييية التي من التلها تت  عممية إعداد وتنفيذ الطةط االيةتثمار ووةرح النتةايج التةي ترتبةت 

ووةةرح النتةةايج التةةي يترتةةب عميهةةا عمةة  تنفةةذ هةةذ  الالطةةط بقةةدر تعمةة  األمةةر بتكةةوين رأس المةةاح وزيةةادة الةةدالح عمةة  تنفيةةذ الطةةط االيةةتثمار 

القومي والتذيرات فةي النةاتج المحمةي اإلجمةالي . وتوةالم الدرايةة الموةاكح األيايةية التةي تواجةه عمميةة تالطةيط االيةتثمار فةي العةرا  . 
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التالطيط اليمي  لتيتثمار الزراعي في العرا  يتطمب أعطاء اهتما  كبير بميةالة تحديةد الحجة  األمثةح لتيةتثمار وتوصح الباحث إل  أن 

الكمي وربط ذلا بالطادة االيتيعابية لتدتصاد العرادي ر وتحقي  معدالت نمو تقمح مةن االالتنادةات والفةذوط التفةالمية.فيما أوفة  عبةد 

 اتجاهةات حديثةة فةي التنميةة ( وأوةار الة  أن تحقية  النمةو والتنميةة الزراعيةة فةي ألبمةدان ألناميةة فيهةا  ( فةي درايةته بعنةوان2000القادر   

ذلةةا مةةن ايةةتالدا  اآلالت والمعةةدات ألحديثةةه  بيتودةة  عمةة  عةةدد مةةن العوامةةح منهةةا إدالةةاح تقنيةةة حديثةةه فةةي دطاعهةةا الزراعةةي ومةةا يصةةاح

قيةة القطاعةات واالنفتةاح عمة  العةال  الالةارجي . عمة  اعتبةار أن ذلةا اليةبيح األمثةح والتوجه نحو التالصم وتقيي  العمةح والتكامةح مةد ب

 لتحقي  الرفاهية االدتصادية .

 :وطرائقه   ثمواد البح

 النموذج القياسي وتقدير المعممات وتفسيرها :

هةا تقةديرات عدديةة تقربهةا مةن الوادةد لتكةون يعد االدتصاد القيايي أداة ريييية تيه  في تقيي  مكونات النظرية االدتصادية من التح إعطاي

أكثةةر منطقيةةة ودبةةوال ويحةةاوح هةةذا العمةة  الجمةةد بةةين النظريةةة االدتصةةادية واأليةةاليب الريافةةية والطةةر  اإلحصةةايية لمحصةةوح عمةة  تقةةديرات 

يةة الحاليةة التةي توةمح درايةة وادةد كمية يمكن ايتالدامها في اتالاذ القرارات االدتصادية والتنبؤ ودراية التذيرات الهيكمية.في موفوع الدرا

(  فةةدن اغمةةب الدرايةةات اليةةابقة توةةير إلةة  إن  2003 – 1980ييايةةات االيةةتثمار وأثرهةةا فةةي نمةةو النةةاتج الزراعةةي فةةي العةةرا  ولممةةدة   

  يدتي :المتذيرات اآلتية هي أكثر المتذيرات تدثيرا في النماذج القيايية المعتمدة في تقدير الظاهرة موفوعة البحث وكما 

لتقةةدير اثةةر    : لقةةد تةة  االعتمةةاد عمةة  نمةةو النةةاتج الزراعةةي بوصةةفه المتذيةةر المعتمةةد فةةي النمةةاذج القيايةةية    المتغيرررات المعتمرردة -

 االيتثمار في نمو الناتج الزراعي .

 : ت  االعتماد عم  المتذيرات اآلتية : المتغيرات المستقمة -

X1                    مميون دينار (                  ديمة رأس الماح   

X2    )  القوط العاممة الزراعية                      أل  عامح 

X3    الزراعية               حصان   ( ةالميكانيكي االتكنولوجي 

X4     ) المياحة المزروعة                          أل  هكتار 

X5                  مميون دينار (              االيتثمار الزراعي   

( بعةد تحويةةح ديمهةا مةةن األيةعار الجاريةةة  2003 – 1980اجةح إثبةات فرفةةية البحةث ايةةتالدمت بيانةات اليتيةةح الزمنيةة الةتح المةةدة   

تعكةةس إلةة  األيةةعار الثابتةةة بهةةد  ايةةتبعاد اآلثةةار التفةةالمية التةةي تةةنعكس مةةن القةةي  الجاريةةةر ففةةت عمةةا يةةب  فةةدن اليتيةةح الزمنيةةة 
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تةةدثير  طنمةةو النةةاتج الزراعةةي بحيةةب مةةا لمبمةةدان مةةن يةةمات والصةةايم مةةن حيةةث مرحمةةة تطةةور  التنمةةو  وميةةتو  يالمتذيةةرات الحاصةةمة فةة

ايتالد  نموذج ديايي وبعدة صيا ولمالتمة  حةاالت االنحةدار الالطةي المتعةدد والمعتمةدة عمة   حييايات اإلنتاج وإلغراض التقدير والتحمي

ط االعتياديةةة كونهةةا تعطةةي أففةةح التقةةديرات غيةةر المتحيةةزة ولمزيةةد مةةن االطةةتع عمةة  طريقةةة المربعةةات الصةةذرط طريقةةة المربعةةات الصةةذر 

( ومن اجح الوصوح إلة  أففةح النتةايج تة  تطبية  نمةوذج ديايةي بةدربد صةيا هةي 16-2,2002االعتيادية وف  ماجاء به  كاظ  وميم  ر

 D-W( والقيايةية   R2-T-F ة ر  المعكويةة ( التةي اجتةازت االالتبةارات اإلحصةايية     الالطية ر وبه الموغارتميةرالموغارتمية المزدوجة

Kelin   0.05( وبميةتوط معنويةة P≤  والتةي مةن التلهةا يةت  التعةر  عمة  مةدط توافة  إوةارات المعممةات المقةدرة وحجومهةا مةد مفةةاهي )

 النظرية االدتصادية . 

 النتائج والمناقشة  

 إلحصايية  لمدواح الميتالدمة تبين بدن الصيذة الالطية أعطت أففح النتايج اآلتية :يعد إجراء االالتبارات ا

Y= - 23851+0.009293X1+21.45X2+0.001902X3+0.01955X4-0.2301X5 

     (3.80)         (1.67)           (0.77)          (0.08)      (-120) 

t = (-1.67)  , F= 5.37 , D.W.= 1.91 , R2= 0.59 .  

( مةن التذيةرات الحاصةمة فةي 0.59( توةير إلة  أن المتذيةرات الميةتقح تفيةر    R2توف  نتةايج االالتبةار لمدالةة المقةدرة أعةت  بةدن ديمةة  
 ( من التذيرات التي تحصح في المتذير المعتمد تفير بوايطة المتذير العووايي .0.41المتذير المعتمدر في حين   

 ( عد  وجود موكمة ارتباط ذاتي بين المتذيرات .D.Wلة المقدرة من الناحية اإلحصايية ر وبينت ديمة  ( معنوية الداFوأوفحت ديمة  
(  وهةذا يعنةي أن زيةادة مقةدارها وحةدة واحةدة مةن هةذ  النيةبة تةؤد  إلةة   X1وكةذلا أوفةحت نتةايج التقةدير معنويةة ألمتذيةر   رأس المةاح 

النتيجةةةة مطابقةةةة لمفهةةةو  النظريةةةة االدتصةةةادية انةةةه كممةةةا زاد رأس  المةةةاح زاد االيةةةتثمار ( وجةةةاءت هةةةذ  0.009زيةةةادة فةةةي النةةةاتج الزراعةةةي  

ا إلة  وبالتالي زيادة في الناتج الزراعي وهذا يعود إل  الجهد االيتثمار  في بناء المواريد التحتيةة واإلنتاجيةة فةي عقةد الثمانينةات وأدط ذلة

 النهوض  بميتوط اإلنتاج الزراعي.

عمة  اعتبةار أن ارتفةاع حجة  القةوط العاممةة فةي القطةاع الزراعةةي X2) ج التقةدير أيفةا معنويةة ألمتذيةر   القةوط العاممةة نتةاي تكمةا أوفةح

وارتفةةاع األهميةةة النيةةبية لمقةةوط العاممةةة لهةةذا القطةةاع بالنيةةبة إلجمةةالي القةةوط العاممةةة فةةي االدتصةةاد أدط إلةة  أن تيةةاه  بنيةةبة جيةةدة فةةي 

 الي مما يدح عم  زيادة كفاءتها اإلنتاجية .إجمالي الناتج المحمي اإلجم

يترتةةب  ةالميكانيكيةة  ا( وهةةذا يعنةةي أن زيةةادة التكنولوجيةة X3 ةالميكانيكيةة ابينمةةا أوفةةحت نتةةايج التقةةدير أيفةةا معنويةةة ألمتذيةةر   التكنولوجيةة

يةةة االدتصةةادية التةةي تؤكةةد بةةدن ايةةتالدا  عميهةةا زيةةادة فةةي االيةةتثمار الزراعةةي وبالتةةدتي زيةةادة فةةي كميةةة اإلنتةةاج وهةةذا مطةةاب  لمفهةةو  النظر 

 الميكانيكية له تدثير عم  زيادة اإلنتاج ث  زيادة االيتثمار الزراعي . االتكنولوجي
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( وهةةذا يعنةي أن زيةادة االيةتثمار فةي الميةاحات الزراعيةة بوةكح منةةتظ   X4وأوفةحت نتةايج التقةدير معنويةة متذيةر   الميةاحة المزروعةة 

حكومة عددا مةن التةدابير منهةا زيةادة ميةاحة األرافةي المزروعةة بةالحبوب وزيةادة أيةعار وةراء المحاصةيح الزراعيةة  وكفاءة نتيجة اتالاذ ال

الحبةةوب( وتقةةدي  دةةروض ذات معةةدالت فايةةدة منالففةةة إلةة  المةةزارعين .وكةةذلا أوفةةحت نتةةايج التقةةدير عةةد  معنويةةة ألمتذيةةر   االيةةتثمار 

االدتصةادية التةةي تؤكةةد معنويةة العتدةةة بةةين االيةتثمار الزراعةةي وكميةةة النةاتج الزراعةةي وذلةةا هةةذا مالةةال  لمفةاهي  النظريةةة  X5) الزراعةي

بيةةبب الييايةةات المتعادبةةة فةةي العةةرا  التةةي ركةةزت عمةة  القطةةاع الصةةناعي باعتبةةار  محةةرا لمنمةةو االدتصةةاد  أمةةا االيةةتثمار فةةي القطةةاع 

س الميةتوط مةن الديناميكيةة .كمةا أن تزايةد التالصصةات االيةتثمارية نتيجةةة الزراعةي وأليةباب تتعمة  بطبيعةة القطةاع نفيةه فدنهةا لييةت بةنف

 لتزايد اإليرادات النفطية ل  يرافقها تزايد في نيب التنفيذ المالي ويعود ذلا إل  تدني كفاءة األجهزة التنفيذية .

 : تاالستنتاجا

ددرتةه عمة  تمبيةة االحتياجةات الذذاييةة لميةكان بصةورة كافيةة أن القطاع الزراعي ل  يؤد   دور  فةي التنميةة االدتصةادية وذلةا لفةع   -1
 مما زاد من ايتيراد القطر لممواد الذذايية .

عم  الرغ  من التطور الحاصح في ايتالدا  المكننةة الزراعيةة إلة  إن العةرا  اليةزاح متالمفةًا فةي ايةتثمار المكننةة الزراعيةة ديايةًا بةدوح  -2
 العال .

 بصورة ادتصادية ر ةيات كبيرة متاحة لإلنتاج الزراعي أال أنها غير ميتذمأن العر  يمتما إمكان -3

عمة   بكبيةرة ممةا ترتة بدرجةة الفوع الزراعة فةي العةرا  لظةرو  المالةاطرة والتيقةين ر  ذ أن يةيطرت الظةرو  الطبيعيةة عمة  الزراعةة  -4
تذبةذب اإلنتةاج الزراعةي مةن يةنة ألالةرط واثةر ذلةا يةمبًا  فةي  ذلةا تكةرار حةاالت الجفةا  و اإلصةابة باآلفةات الزراعيةة التةي انعكيةت أثارهةا

 عم  نمو أنتاجها الزراعي .
 التوصيات 

 زيادة القدرة التنافيية وتمكين اإلنتاج الوطني من اإلحتح محح الواردات الزراعية. -1  
د الطبيعيةةة الزراعيةةة ومكافحةةة التصةةحر تحيةةين أداء القطةةاع الزراعةةي ورفةةد اإلنتةةاج الزراعةةي عةةن طريةة  االيةةتذتح األمثةةح لممةةوار  -2

 والزح  العمراني عم  األرافي الزراعية
 الحاجة لتيتهتا المحمي . تبني يياية زراعية واممة لمموازنة بين الكميات المنتجة من اليمد الزراعية  نباتية رحيوانية ( بين -3

ج ماليةةة تفةةعها لجةةان عمميةةة متالصصةةة ترصةةد األمةةواح التزمةةة تنميةةة االيةةتثمارات الزراعيةةة عةةن طريةة  تبنةةي الطةةه ادتصةةادية وبةةرام -4
 األرافي . حالصطت

 مياواة القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي من حيث من  االمتيازات الفريبة والمالية . -5

 الالاصة بالتقنية الزراعية لذرض زيادة اإلنتاج كمًا نوعًا .   ااالعتماد عم  التكنولوجي -6
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 وضح  تحميل ألبيانات لممتغيرات ألمعتمدة في أالستثمار ألزراعي .( :  ي0جدول )

 (.0881-0891لمينوات   اييةاإلحصالمجموعة  لإلحصاءاتالجهاز المركز  
 

 المصادر 
-WWW.forums.b(ر أراء فةي الموةاكح والتنميةة الزراعيةة فةي العرا رالمودةد عمة  االنترنةت  2008الويالمي ر عةادح عبةاس  

99.com 
االنتةر  ( .  فةا  االيةتثمار الزراعةي فةي العةرا  ر وةبكة اإلعةت  العراديةة ر جريةدة الصةباح ر المودةد عمة 2010ألكعبي ر جتح  

 www.alsbaah.comنت 
 رالالرطو .69م  -(.الييايات الزراعية في عقد التيعينات2000المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  

 بذداد . (. القياس االدتصاد  المتقد  النظرية والتطبي ر مكتبة دنيا األمح ر2002أمور  هاد  كاظ  وباي  ومبيه ميا   

 السنة

الناتج     أجمالي
الزراعي  )مميون 

 دينار(

المال  رأستكوين 
الثابت ) مميون 

 دينار(

القوى العاممة 
ألف )ةالزراعي

 عامل(

      االتكنولوجي
 ألفالميكانيكية    )
 حصان(

المساحة 
 ألفالمزروعة )
 هكتار(

 يثمار الزراعاالست
 (رمميون دينا)

Y X1 X2 X3 X4 X5 

1980 7419 827136 976 2020.9 5628 267 

1981 7425 948896 976 2222 4772 365 

1982 8331 972541 976 2429.6 5750 368 

1983 778 754105 981 2788.64 7200 247 

1984 8527 964885 965 2782.79 7200 219 

1985 1002 611416 976 2972 7200 215 

1986 937 454831 1005 3227.89 7200 112 

1987 861 362544 1029 3142 7200 86 

1988 908 437400 1057 2993.4 8000 100 

1989 982 435650 1082 2973.02 8000 100 

1990 1027 253996 1046 2973.03 61866 739 

1991 801 51769 1096 2961 61866 352 

1992 983 125668 1128 3000.44 61866 116.5 

1993 965 136454 1025 3000.44 62686 185.3 

1994 1460 97134 1036 3948.45 63474 55.9 

1995 1180 51936 1040 3954.8 65064 34.15 

1996 1182 19125 1036 4085 67211 43.5 

1997 1248 36108 1040 4425.41 62688 34.8 

1998 1829 28182 1120 4645.84 65663 431 

1999 2336 26102 1145 4445.84 5540 96.3 

2000 2673 35878 1136 4645.84 5540 101.8 

2001 2279 30054 1128 4745.82 6090 100.8 

2002 2429 30678 1136 4679.18 6090 968 

2003 2460 32203 1133 4690.29 6090 948 

http://www.alsbaah.com/
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 (.التقرير االدتصاد  العربي الموحد ر دار الفجر ر أبو ظبي .2001جامعة الدوح العربية 
( .ادتصاديات اإلنتاج الزراعي في العرا ر جريدة الصباح ر وبكة اإلعةت  العراديةة.المودد االنترنةت  2010رافير محين داؤود  

paper baah.comWWW.als . 
(.فعاليةةة االيةةتثمار الزراعةةي وأثةةر  عمةة  نمةةو الةةدالح القةةومي فةةي العةةرا  رريةةالة ماجيةةتيرر جامعةةة 1983مهيةةد  ر الميةة  فيةةروز 
 الموصح

( .التطةور الزراعةي فةي البمةدان الناميةة وأثةر  فةي توزيةد األيةد  العاممةة مةد أوةارة الاصةة لمعةرا  ر مجمةة 1984دصيرةرأنور نعي   
 ( ر كمية اإلدارة واالدتصاد ر جامعة الموصح .11( العدد  6ين ر المجمد  تنمية الرافد

 ( . تالطيط االيتثمار في العرا  ر مجمة االدتصاد   رالعدد األوح ر تموز .1986فرهنا ر جتح  
 درية .(.اتجاهات حديثة في التنميةرالدار الجامعة لمطباعة والنور والتوزيدر اإليكن2000 رعطية ر محمد عبد القاد

 (. القياس االدتصاد  المتقد  النظرية والتطبي ر مكتبة دنيا األمح ر بذداد .2002أمور  هاد  كاظ  وباي  ومبيه ميا   
 ( .1994-1980وزارة التالطيطر هيية التالطيط االدتصاد  ر الجهاز المركز  لإلحصاءاترالمجموعة اإلحصايية لمينوات  
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