
تـنمية الرافديـن 
  
 

  
 ٢٢/٧/٢٠٠٧ تاریخ قبول النشر________________________________ ٢١/٥/٢٠٠٧م ّتاریخ التسل

 
 

  

العوامل الرئیسة المؤثرة على األھمیة النسبیة للناتج الزراعي 
  في دول نامیة مختارة

  
  آالء محمد عبد هللالدكتورة 

   الزراعيقتصادقسم اإل-مدرس
  جامعة الموصل- كلیة الزراعة والغابات

aaalasam@yahoo.com 
  

  
  
  

  المستخلص
 ضوء تكوینھ الھیكلي واألھمیة في،  ماإقتصادیمكن التنبؤ بقدر كبیر من التأكید بمستقبل 

 األھمیة إلىدراسات المنظمات العالمیة عدد من وتشیر ، یة المختلفةقتصادالنسبیة لنشاطاتھ اإل
المالحظة أن ارتفاع مساھمة النشاط الزراعي في بر یوجد .النسبیة للقطاع الزراعي في العالم

یة قتصادكیب النسبي للنشاطات اإلجاء لتواضع التر، إجمالي الناتج المحلي في الدول النامیة
ة تنخفض في الدول المتقدمة الرتفاع مساھمة النشاطات ھم أن ھذه المساّاألخرى كالصناعة إال

 ظروف السوق أن التعرف على مؤشرات الناتج الزراعي من أھمیة وتأتي، غیر الزراعیة
 ظھور إلىمما یؤدي ، ملةتتسم بصفات غیر كا،  النامیةلدولالزراعیة ومقوماتھا في العدید من ا

عمل بعیدا عن تالموارد  ھذه أنمما یترتب على ذلك ، في تخصیص الموارد الزراعیةھات تشو
 مصفوفة إطار الزراعي في اإلنتاجتكییف  إلى أدتمؤشرات ھذه ال، یةقتصادمقاییس الكفاءة اإل

ومن  .ھذه الدولید من  احتماالت التنمیة الزراعیة في العدأماممن المشاكل تعد محصلتھا محددة 
ؤشرات أو  ھناك عددا من المأن فرضیة مفادھا إلىلدول متقدمة استندنا خالل التجارب التاریخیة 

لذلك ،  النسبیة للناتج الزراعياألھمیة في تأثیرھاطبیعة تتباین في في القطاع الزراعي العوامل 
 أسوة النامیة دولجابي نفسھ في ال االیالتأثیریة قتصاد یكون لھذه المتغیرات اإلنأمن المتوقع 

 لھذه العوامل في األھمیة ًا متباینًاالنتائج اإلجمالیة للبحث أظھرت أن ھناك تأثیر .لمتقدمةاب
 أو للسلسلة الزمنیة ٢٠٠١النسبیة لناتج الزراعي سواء كان ذلك في الدراسة المقطعیة لعام 

  . لعینة الدول النامیة المدروسة٢٠٠١- ١٩٨٠للمدة 
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ABSTRACT 
 

It is possible however to forecast much greatly in future of certain economy in the light 
of structural formulation, relative importance and other various economic activities. The 
international organizations referred to the relative importance of the agricultural sector in 
the world. It is worth mentioning that the high participation of agricultural activity in GDP 
in developing countries has come to be with the relative structure of other economic 
activities such as industry. But this participation may be reduced in advanced counties due 
to the rise of participation of activities other than agricultural. This importance comes to 
consider the conditions of agricultural markets in so many developing countries. This will 
lead to the emergence of unbalances in allocating agricultural resources. These resources 
may work far from the standards or measurements of economic efficiency. These indicators 
have led to the adjustment of agricultural production in the term of a matrix of problems 
and the result is limited in front of agricultural development and its probability in many of 
these countries. Through historical experiments of advanced states, we have relied upon a 
hypothesis which tells that there are a number of indicators inside agricultural sector vary 
with respect to the nature of its effect upon relative importance of the agricultural product 
.Therefore, it is expected that these economic variances have appositive effect the same in 
developing states. 

  
  مقدمةال

ھ ف  ي ض  وء تكوین  ،  م  اإقت  صادبم  ستقبل ، یمك  ن التنب  ؤ بق  در كبی  ر م  ن التأكی  د
دراس  ات ع  دد م  ن وت  شیر ، یة المختلف  ةقت  صادلن  سبیة لن  شاطاتھ اإلالھیكل  ي واألھمی  ة ا
ق  درت ھ  ذه إذ  . األھمی  ة الن  سبیة للقط  اع الزراع  ي ف  ي الع  المإل  ىالمنظم  ات العالمی  ة 

 بالمئ ة م ن ٢٤ بالمئة و٣٢ بالمئة و٤٢األھمیة في الدول ذات الدخل المنخفض بنحو 
 تقدر في حین، على التوالي ٢٠٠١ و١٩٨٦ و١٩٦٥عوام الناتج المحلي اإلجمالي لأل

وف ي ال دول ،  بالمئ ة١٠ بالمئة و١٥ بالمئة و٢٢في الدول ذات الدخل المتوسط بنحو 
 عل   ى ًآنف   ا بالمئ   ة ف   ي األع  وام ال   ذكورة ٢ بالمئ  ة و١٩ بالمئ   ة و٣٠المتقدم  ة بنح   و 

 ارتفاع مساھمة القطاع الزراعي إلىویشیر ذلك  .,The World Bank)  (2003التوالي
ومن ثم الدول المتوسطة الدخل ، لي الناتج المحلي في الدول المنخفضة الدخلفي إجما

 مقارن ة بمثیلتھ ا ٢٠٠١كما انخفضت تلك المساھمة ف ي ع ام  .مقارنة بالدول المتقدمة
 الكل ي قتصاد سیاسات اإلإلىحد أھم أسبابھ أویعود ذلك في ، في الثمانینات والستینات

وم ا یترت ب ، صناعي مقارنة بنمو القط اع الزراع ي ترجیح نمو القطاع الإلىالمؤدیة 
 Human ,2003)عل   ى ذل   ك م   ن تغی   رات ھیكلی   ة ف   ي مكون   ات الن   اتج الق   ومي

Development Report) . ف ي الن اتج الزراع ي ف ي ال سنوي ات سمت مع دالت النم و و
-١٩٩٠للم  دة  بالمئ  ة ١.١إذ بلغ  ت ف  ي المتوس  ط نح  و ،  بالتواض  عمتقدم  ةدول الال  
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 ٢.٦ر ھذا المعدل ف ي ال دول المنخف ضة والمتوس طة ال دخل نح و ّقدن في حی، ٢٠٠١
ویعك س ھ ذا المع دل الزی ادة الحاص لة ، لى الت واليللمدة نفسھا وع بالمئة ٢.١وبالمئة 

ن   اول العدی   د م   ن وت .ف   ي التكثی   ف المح   صولي والتوس   ع ف   ي الم   ساحة الزراعی   ة
یة وم  ن ھ  ؤالء قت  صاداإلیین أھمی  ة القط  اع الزراع  ي وت  أثیره ف  ي التنمی  ة قت  صاداإل

Kuznets و Johnston و Kristen و Mellor ، ال   ذین أك   دوا بدراس   اتھم عل   ى إس   ھام
 إم ا،  التنمی ة وف ي العدی د م ن البل دان النامی ةتیاإقت صادالموارد الزراعیة ف ي تموی ل 

بسبب طبیعة الروابط القوی ة بینھ ا وب ین أو بسبب حجمھا وقدرتھا على توفیر العمالة 
-٢٧، ١٩٨٧، النجف  ي( الق ومي قت صادن ھیك  ل اإلّك وتطاع ات األخ  رى الت ي بقی ة الق

ي قصیر األجل ف ي كثی ر م ن قتصاد في التكییف اإلً مھماًوتؤدي الزراعة دورا ).٣٤
فتحسن میزان المدفوعات في ھ ذه ، یات التي تكون معظم صادراتھا زراعیةقتصاداإل

ن الزراعة وأل، أجنبیةر من عمالت  تدأن على ما یمكن للزراعة ًتوقف كثیرایالبلدان 
ن إ ف النامی ةتمثل نسبة كبیرة من الدخول ومن عائدات التصدیر ف ي كثی ر م ن البل دان 

ویؤثر في نم و ، یاتھا لسنوات طویلة قادمةإقتصاد في مسار ً قویاًتأثیراالنجاح سیؤثر 
 ل یس ف ي بأن ھ یمتاز معدل التبادل التجاريإذ ،  المجتمع الریفيفرادألالقدرة الشرائیة 

ضعف قدرتھم الشرائیة مقارنة بنظائرھم في القط اع ال صناعي ومن ثم قد أ، صالحھم
(Ray, 1986, 2-5) ، نصیب الزراعة م ن ال دخل الق ومي ی نخفض أنوعلى الرغم من 

 الزراع ة فإھم ال،  یح دث ب شكل طبیع يأنن ھ ذا االتج اه ینبغ ي إ الطویل فاألجلفي 
وتؤك د خب رة العق ود  .يقت صادع بانكم اش النم و اإل حصتھا على الھبوط ی سروإجبار

 إذ، ي الكل يقتصاد للنمو اإلأساسي أمر وجود قطاع زراعي نشط وكفوء أنالماضیة 
 ق د ح دثت ف ي أنھا إلى، تشیر االتجاھات المبكرة للنمو الصناعي في بریطانیا وفرنسا

 النشاط إلىائب  ضرأو إیجاراتھذه البلدان نتیجة انتقال الفائض الزراعي في صورة 
،  معدل التبادل التجاري كان في غیر ص الح ھ ذه الزراع اتأن عن ًفضال، الصناعي

 خ الل الح ربین الع المیتین أوف ي ن شاطاتھ المبك رة ) ًسابقا(ولم یكن االتحاد السوفیتي 
، ٢٠٠٣، النجف ي (األخ رى في نمط العالقة بین القط اع الزراع ي والقطاع ات ًامختلف

٨٩-٨٣.(  
  

  ةاألھمی
 درجة كبیرة إلى للقطاع الزراعي اإلنتاجي للجھاز األداء مؤشرات تتأثر

إلنتاج المحاصیل " معامل التقلب"وقیمة من جانب ، باتجاھات المخاطرة والالیقین
مؤشرات الناتج الزراعي من معرفة  أھمیة وتأتي .الرئیسة كالحبوب من جانب آخر

سواء من جانب ،  من البلدان النامیة ظروف السوق الزراعیة ومقوماتھا في العدیدأن
 ظھور إلىمما یؤدي ، تتسم بصفات غیر كاملة،  مخرجاتھاأو اإلنتاجیةمدخالتھا 
عمل ویترتب على ذلك أن ھذه الموارد ت، في تخصیص الموارد الزراعیةتشوھات 

 الكفاءة انحراف مسببات إرجاعویمكن  .یةقتصاد عن مقاییس الكفاءة اإلًابعید
 تشدد بعض الدول في إلى للموارد الزراعیة عن الحدود المتعارف علیھا یةقتصاداإل

 تخصیص ھذه الموارد أو، التوجیھ لتشغیل الموارد الزراعیة في استخدامات محددة
  . الغذائي األمن إطاردون غیرھا في من معینة  محاصیل زراعیة إنتاجفي 
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  المشكلة

 اإلنتاج تكییف إلىالنامیة  مؤشرات الناتج الزراعي في زراعة البلدان أدت
 احتماالت التنمیة أمام مصفوفة من المشاكل تعد محصلتھا محددة إطارالزراعي في 

  .یاتقتصادھذه اإلالزراعیة في العدید من 
  

  الھدف
 من المؤشرات وصفھا ب الزراعیة بعدة عواملةیقتصاداإلیرتبط نجاح الخطط 

 عن الطبیعة التطوریة للبنى ًنفصالیعد ذلك م كما ال، الھیكلیة للتنمیة الزراعیة
 أو یرتبط ھذا النمو في الزراعة بعدة عوامل إنما،  النامیةدولالمؤسسیة في زراعة ال

 حدود إلىن قیاس اتجاھات الناتج الزراعي یعكس تلك البنیة إولذلك ف، مؤشرات
ن تاریخ التطور أ القول بإلىیین الزراعیین قتصادوقد دعا بعض من اإل بعیدة،

 ویسود ً محدداً زمنیاًیتبع نمطا، یةقتصادالبنیة االجتماعیة واإلالذي یعكس  ،زراعيال
  .في معظم دول العالم بصرف النظر عن مستویاتھا الدخلیة

  
   الفرضیة

 من ًاتضح أن ھنالك عددا، من خالل التجارب التاریخیة للدول المتقدمة
ا االیجابي في األھمیة النسبیة المتغیرات في القطاع الزراعي تتباین في طبیعة تأثیرھ

یة التأثیر قتصادلذلك من المتوقع أن یكون لھذه المتغیرات اإل، للناتج الزراعي
  .االیجابي نفسھ في الدول النامیة أسوة بالمتقدمة

   
   القیاسي المستخدم في التقدیراألنموذج

 مراحل بناء أھم من Specification Stage األنموذجتعد مرحلة صیاغة 
 أنوذلك من خالل ما تتطلبھ من تحدید المتغیرات التي یجب ، وأصعبھا نموذجاأل

 كلي أنموذج البحث ھذا وأنموذج،  التي یجب استبعادھا منھأو األنموذجیشتمل علیھا 
ویمكن النظر ،  كلھقتصاد التي تخص اإلاإلجمالیةیة قتصادیتعامل مع المتغیرات اإل

یة ونوع ودرجة قتصادبط ما بین السیاسات اإل للرأدوات أنھا ھذه النماذج على إلى
فھي وسیلة تعتمد للبحث في المستقبل من وبھذا ،  مع تلك السیاساتقتصادتفاعل اإل

، یة وحسب االفتراضات الموضوعةقتصادتنبؤات للمتغیرات اإلمن خالل ما توفره 
 الناتج يإجمال إلى النسبیة للناتج الزراعي األھمیة فرضیة البحث وباعتماد وإلثبات

 جملة من المتغیرات تختلف في درجة إلىالمحلي في عینة من البلدان النامیة كدالة 
یة والدراسات التجریبیة قتصادفقد تم اعتماد منطق النظریة اإل،  في تلك الدالةتأثیرھا

وفي  . وحجم المعلماتإشارةالسابقة في تحدید المتغیرات والتوقعات المسبقة حول 
اتج  النسبیة للناألھمیةمتعلقة بالعوامل الرئیسة المؤثرة في ع الدراسة الوموض

   :األتي األنموذجتم تحدید ، الزراعي لدول نامیة مختارة
 
Y = BO + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7X7 + Ui 

   :إن إذ
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Y =  المتغیر المعتمد (اإلجمالي الناتج المحلي إلىنسبة الناتج الزراعي(  
  :    ما المتغیرات المستقلة فھي      أ

X1 =  الصادراتإجمالي إلىنسبة الصادرات الزراعیة   
 X2 =  العمالة الكلیةإلىنسبة القوة العاملة الزراعیة   
X3=  التقانة البایولوجیة( المزروعة لألراضيھكتار / كغماألسمدة استھالك(  
X4 =  ة المیكانیكیةالتقان( المزروعة لألراضيھكتار /المكننة الزراعیة(  
X5 =  مقیاس لحجم دور الدولة ( الناتج المحلي اإلجمالي إلىنسبة النفقات الحكومیة

  )ي للبلدقتصادفي النشاط اإل
X6 =  اإلنتاجكم وتعكس اتجاھات المزارعین بالتوسع في /المساحات اإلنتاجیة 

  .الزراعي
X7 = عات المحصولیةوتعكس االتجاھات التكثیفیة للمجمو،  الزراعیةاإلنتاجیة ،

  .كفاءة برامج التنمیة الزراعیة  مقاییسإحدىوھي 
Bo = الحد المطلق.  
Bi =  معامالت المتغیراتCoefficient.  
Ui = المتغیر العشوائي.  

 ذات متوسط ً نامیاً بلدا١٦فیما یتعلق ببلدان موضوع البحث فقد تم اختیار  أما
 لمتوسط ً وفقا٢٠٠٠لدولي لعام  حسب تقریر البنك اوالمصنفةدخول فردیة مختلفة 

تمثلت و(The World Bank Group, 2002)  اإلجماليالقومي دخل الفرد من الناتج 
ویتراوح متوسط دخل الفرد من الناتج  متوسطة الدخل تیاقتصاداإلبمجموعة دول 

، كولومبیا( وتضم ًدوالرا) ٩.٣٦٠-٠.٧٦١(بین  ما١٩٩٨ فیھا لعام اإلجمالي
، تایلندا، االتحاد الروسي، رومانیا، فلبین، ھنداروس، سلفادورال، مصر، إكوادور

بلغ نصیب ، منخفضذات الدخل الدول الومجموعة ) كرواتیا، مالیزیا، برازیل، تركیا
، ١٩٩٨ منھ عام أقل أوً  دوالرا٧٦٠ فیھا ما یوازي اإلجماليالفرد من الناتج القومي 

تمت عملیة تقدیر ، االنحدار المتعدد وبأسلوب ).سري النكا، كینیا، بنغالدیش(وتضم 
 وباعتماد Y المتغیر المعتمد  فيXi المتغیرات المفسرة تأثیرالمعلمات التي تحدد 

 وباستخدام (Minitab)وفق برنامج على  وOLSطریقة المربعات الصغرى االعتیادیة 
وكذلك لبیانات سلسلة زمنیة للمدة ،  لدول العینة٢٠٠١البیانات المقطعیة لعام 

، تایلندا، مصر(وھي ،  دول مختارة ضمن العینة المدروسةألربع ٢٠٠١-١٩٨٠
 The)لكي یمكن قیاسھا من البیانات المتوفرة في إحصائیات ) بنغالدیش، تركیا

World Bank, 2003) ١٩٨٠ والمجموعة اإلحصائیة لمنظمة الغذاء والزراعة-
یة قتصاد النظریة اإلیة التي تحددھاقتصادوباالعتماد على المعاییر اإل، ٢٠٠٣

 من للتأكد )tاختبار  (اإلحصائیةومن ثم المعاییر ،  المعلماتوإشارةالمتعلقة بقیمة 
 للعالقة الخطیة  لمعنویة الدالة)Fاختبار (و، تقدیرات التي تم الحصول علیھامعنویة ال

 األنموذجلمعرفة مدى مقدرة متغیرات  R-2ید المعدل دواختبار معامل التح، المفترضة
 (Pindyck, 1976, 58-59المستقلة على تفسیر التغیرات الحاصلة في المتغیر المعتمد 

& (Rubifeld والمعاییر القیاسیة وتتمثل باختبار D.W  لكشف ظاھرة االرتباط الذاتي
 Parkواختبار  .(Maddala, 1977, 183-190)بین قیم المتغیرات العشوائیة المتعاقبة 
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 إذ، ًالتباین التي تصاحب بیانات المقطع العرضي عادةللكشف عن ظاھرة عدم ثبات 
 الخطي غیر كفوءة ومتحیزة في األنموذج وجود ھذه الظاھرة تجعل من مقدرات إن

 واختبارات النموذج تكون غیر مقنعة وال یمكن األنموذجتقدیراتھا لقیمة معلمات 
من وتم احتساب مساھمة كل متغیر  ).٣٠٧-٣٠٥، ١٩٨٨، وفالسی(اعتمادھا 

، الزبیدي " (Taylor"صیغة واعتمدت المتغیرات المستقلة في المتغیر المعتمد 
   :اآلتیةوحسب المعادلة ) ٥٧-٥٦، ١٩٩٨

  
Y = b1(y/x) Δx1 + b2(y/x) Δx2 + b3(y/x) Δx3 + b4(y/x) Δx4 + b1(y/x)  

Δ5 + b6(y/x) Δx6 + b7(y/x) Δx7 
  

  :إذ تمثل
Y:  الناتج المحلي اإلجماليإلىنسبة الناتج الزراعي (المتغیر المعتمد (.  

(y):  المعتمد للعینةالمتغیرمتوسط .  
x1---- x7 : متوسط المتغیرات المستقلة لعینة الدراسة. 

b1----b7 :المرونات للمتغیرات المستقلة.  
Δx1----Δx7 :الفرق بین أعلى وأدنى قیمة للمتغیرات المستقلة.  

  
  والمناقشةلنتائج ا

 ٢٠٠١ نتائج التقدیر باالعتماد على البیانات المقطعیة لعام ییمقت .١
نسبة الناتج في   (X1 ,X2 ,X3 --------X7)ثر المتغیرات المفسرةأجل تحدید من أ
تم اختبار عدة ، یمثل المتغیر المعتمد الذي (Y) الناتج المحلي إجمالي إلىالزراعي 
وكانت الصیغة نصف ، )ارتمیةالخطیة واللوغارتمیة والنصف لوغ (یمیصیغ للتق

 أخذتو، األخرى من بقیة الصیغ أفضل ًآنفااللوغارتمیة قد مثلت العالقة المذكورة 
   :اآلتیةشكل العالقة 

  
Log Y = 1.78 + 0.066 X1 + 0.009 X2 + 0.084 X3 – 0.001 X4 + 0.021 X5 

              t* = (7.36)    (2.45)       (2.08)          (2.35)        (-1.84)       (1.93)      
                       - 0.113 X7     

١ معادلة                                                                   (2.59-)                            
R-2 = 64.5% 
F  = 5.55                     D.W = 2.56 

  قیمة سطةااستطاعت المتغیرات المفسرة بو، ًآنفاحة تقدیر الموضمن نتائج ال
R-2 إجمالي إلىة في نسبة الناتج الزراعي من التغیرات الحاصل% ٦٤.٥ تفسیر 

من  %٣٥.٥ن أ واألنموذج المتغیرات المفسرة المقدرة في إلىیعود والناتج المحلي 
وعند  .ر المقداألنموذج اال یتضمنھ أخرىسطة عوامل اتغیرات تفسر بومھذه ال

اختبار مدى قابلیة المتغیرات المفسرة في تفسیر التغیرات الحاصلة في المتغیر 
مساحات  (X6باستثناء المتغیر كافة لمتغیرات ل المحسوبة *t قیمة أنتبین ، المعتمد
مما یدل على وجود ، ٠.٠٥  نظیرتھا الجدولیة عند مستوىقد فاقت قیمة) اإلنتاج
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ن قیمتھا تختلف عن أالمتغیرات والمتغیر المعتمد وھذه كدة بین ؤعالقة دالیة م
وھذا دلیل على افتقاد االرتباط ، ٢.٥٦ المحسوبة D.Wكما وبلغت قیمة ، الصفر

 مشكلة عدم ثبات التباین أما . العشوائیةاألنموذجالذاتي بین متغیرات 
(Heteroscedasticity)د من تم التأكفقد ، ً التي تصاحب بیانات المقطع العرضي عادة

 االنحدار بین لوغاریتم مجموع مربعات بإجراءوذلك ، Parkعدم وجودھا من اختبار 
 إذ، ً مستقالًً◌امالبوصفھ ع ولوغاریتم المتغیرات ًا معتمدًعامالبوصفھ  (ei2)الخطأ 
المحسوبة لمعامل انحدار لوغاریتم المتغیرات غیر معنویة مشیرة   (t) قیمة أنظھر 

خذ الصیغة أأوضحت نتائج التقدیر أن األنموذج الكلي و .رة عدم وجود ھذه الظاھإلى
  :اآلتیة 

  
Log Y  = 1.77 + 0.061 X1 + 0.008 X2 + 0.076 X3 – 0.001 X4  + 0.021 X5 
    t*     = (7.03)     (2.08)       (1.88)        (1.86)        (-1.80)          (1.77)  
                        + 0.024 X6 - 0.114 X7 

                      (0.49)        (-2.50) 
R-2 = 61.3% 
F = 4.39             D.W = 2.47 

  
 إلىأن لتأثیر متغیر نسبة الصادرات الزراعیة  ١ معادلةالیتضح من 
 زیادة مقدارھا وحدة واحدة في ھذا إن إذ،  ایجابیةأھمیة (X1)الصادرات الكلیة 

 بمقدار اإلجمالي الناتج المحلي إلى زیادة نسبة الناتج الزراعي إلىالمتغیر ستؤدي 
جاءت ھذه النتیجة و، %٢.٠٨٣وبمرونة وحدة مع ثبات المتغیرات األخرى  ٠.٠٦٦

-Tyler, 1980, 121) أعدھاوفي مقدمتھا الدراسة التي  مع العدید من الدراسات ةمتفق
 التأثیر إلى إذ أشارت، (Cupta,1984, 52-59)و(Ram, 1983, 861-872)  و (130

 إذ، ات النامیةقتصاد لبعض اإلقتصاديالمعنوي المؤكد لتزاید الصادرات في النمو اإل
 بالتزاید مثل الطلب على العمالة تأخذ المتغیرات المرتبطة بالنشاطات التصدیریة إن

الریفیة والطلب على االستثمارات المزرعیة واالتجاه نحو التغیرات التكنولوجیة في 
 التوسع في استخدام ھذه الموارد الزراعیة تؤثر أنوالشك ، التصدیریةقطاع السلع 

 االیجابیة ھذه یعتمد على عدد اآلثارتحقیق ن أو .حصیلتھا في زیادة الناتج الزراعي
في قطاعات والسیما  ًیاإقتصاد مدى تطور البلد المعني أھمھامن العوامل من 

 اإلنتاجیةیة في قطاعاتھ قتصاد الكفاءة اإل فیھ ومدىاإلنتاجیةالصناعة ومستوى 
 وحجم ً وتصدیراًھا على العالم الخارجي استیراداإقتصادالمختلفة ومدى انفتاح 

وقدرتھ على تمویل االستثمار في قطاعات البنى یة قتصاد اإلوإمكانیاتھموارده 
االرتكازیة وفي مجال البحوث والتطویر ومدى قدرتھ على التكیف مع التغیرات 

،  المختلفةاإلنتاج تخصیص الموارد بین قطاعات إعادةیة العالمیة من حیث قتصاداإل
كما  ).٤٩، ٢٠٠٣، السید علي (یمیةأقل بترتیبات تجاریة ً كان البلد مرتبطاإذاوما 

ساعد التسارع في التطورات التقانیة على تعمیق االعتماد المتبادل من خالل تحریر 
 اإلنتاج تزاید معدالت إلى ھذا التسارع أدى إذ، لزراعيالتجارة والسیما في القطاع ا

 في العرض ًحققت بعض المحاصیل في العدید من البلدان فائضاالزراعي ومن ثم 
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 عن ما حققتھ التطورات التقانیة من سرعة االتصاالت ًفضال، موازنة بالطلب علیھ
 أو ًات مكانیاوالمواصالت التي ساعدت على تحریر التجارة وانتقال السلع والخدم

 على نمط المیزات النسبیة على تعمیق طرأتالتغیرات التي كما ساعدت ، ًزمانیا
االعتماد المتبادل مما ترتب علیھ تحول ملحوظ في المیزة النسبیة والتركیب النسبي 

 األخیرةات النامیة خالل السنوات قتصاد المحاصیل الزراعیة بین اإلإنتاجفي 
  .)٧٣، ٢٠٠٥، النجفي(

 زیادة مقدارھا وحدة إن إذ، ً كان ایجابیا(X2) نسبة العمالة الزراعیة أھمیة أنبین وت
 وحدة ٠.٠٠٩ زیادة قیمة المتغیر المعتمد بمقدار إلى ستؤدي مؤشر الافي ھذواحدة 

یات قتصاد لإلاإلنمائیة اإلستراتیجیةیتوضح في ذلك تفسیر ،  عالیةوباستجابة
 اإلحاللالتي دفعت باتجاه ،  نحو التصنیع السریعھةالمتجالزراعیة في الدول النامیة 

 العاملة بین القطاعات والذي تم بصورة األیدي عملیات تحول فبدأت، التكنولوجي
دون أن یتم من و،  دون مراعاة قدرة القطاعات األخرى على استیعابھا منعشوائیة

، وى العاملةتعویض القطاع الزراعي بالتقنیات الالزمة لسد النقص الحاصل في الق
  . زیادة الناتج الزراعيإلىن أیة زیادة في األیدي العاملة ستؤدي إولھذا ف

وحدة واحدة في زیادة مقدارھا  أن إلى فیشیر التقانة البایولوجیةأما استخدام 
  وحدة وبمرونة٠.٠٨٤ زیادة نسبة الناتج الزراعي بمقدار إلى تؤدي (X3)السماد 
 أنیمكن ،  من النمو الزراعيً كبیراً جانباأنة  دراسات عدیدأوضحت إذ، %٦.١٠٩
 دراسة وأكدت،  المال والعملرأس إسھامات جانب إلىالتغیر التقني  إلىیعزى 

(H.Binswanger, 1989) كبر أ التغییر التكنولوجي في النمو الزراعي یعد تأثیر أن
ئج التقدم ن التسارع باستخدام نتاأو . التغیرات السعریة للناتج الزراعيتأثیرمن 

،  یزید من حجم الناتج الزراعي الزراعي سوفاإلنتاجالعلمي في مجاالت 
 إلى انخفاض متوسط تكالیف الوحدات المنتجة مرتبط أنوالمرجعیة النظریة لذلك 

 معطیات االستخدام أھم التي تعد Economic of Scaleیات الحجم إقتصادحد ما ب
 البایولوجیة ید مؤشرات استخدام التقنیةوتزا ).٣٣-١٧، ٢٠٠١ ،النجفي( التكنولوجي

 الدولیة سوف یؤثر في اتجاه تزاید كفاءة الموارد التي تعد تیاقتصاداإلفي ھذه 
األرضیة مما یترتب على ذلك زیادة غلة الوحدة ، اإلنتاجیة الزراعیةمصادر نمو 

 تغیر في التركیب المحصولي وزیادة التخصیص وتقسیم العمل الزراعي وإحداث
 معدالت إلى تؤدي أن الزراعي التي یمكن اإلنتاجتجاه نحو المیزة النسبیة في واال

  .نمو متسارعة
 زیادة استخدام ھذه التقانة بمقدار أنظھر  (X4) ةالمیكانیكیوفیما یتعلق بالتقانة 

 وبمرونة ٠.٠٠١ انخفاض نسبة الناتج الزراعي بنسبة إلىوحدة واحدة سیؤدي 
 استخدام اإلفراط في مشكالت نتیجة لكثیفة قد تولدفزیادة الزراعة ا، %١.٠١٨

 الزراعیة قد استوفت حاجتھا األرض أنفي حین ، اإلنتاجالمكننة الزراعیة لتعزیز 
ة عند اإلضافات  الذي یعني دخولھا في مرحلة تناقص الغلاألمردخالت ممن ال

 أداءنھا من  یعني بقاءھا في مرحلة ال تمكإضافتھا أنكما الجدیدة من ھذه التقنیة 
أو قد یكون السبب في ذلك ھو ،  الكثیفاإلنتاج مرحلة إلىفعلھا المبتغى للوصول 

امتالك عدد كبیر من المزارعین الصغار مكائن ذات قوة حصانیھ عالیة ال تتناسب 
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ھناك كم ھائل من ھذه القوى معطلة من ثم والحیازة المزرعیة التي یستغلونھا و
التخصص الكبیر لھذه المكننة یجعلھا تصلح لعمل معین  عن ذلك ُفضال، خالل السنة

عمال أخرى مما یزید في ابتعادھا عن المساھمة في زیادة الناتج وقد  ألحوال تصل
  .لإلشارة السالبة لمعلمة المتغیرأكثر ً یعطي ھذا التفسیر وضوحا

دة ن زیادة مقدارھا وحإومن ثم ف، ً كان ایجابیا(X5)كما وأن أھمیة تدخل الدولة 
 وحدة مع ٠.٠٢١ بمقدار د زیادة المتغیر المعتمإلىواحدة في ھذا المعدل ستؤدي 

 على أن تأكیدتعكس ھذه النتیجة ال، %١.٥٩٢ثبات المتغیرات األخرى وباستجابة 
 توزیع الموارد إلىالمؤدیة "  النسبیةاألسعار" في تحقیق ًممثال، دور الدولة مھم

في الوقت الذي یعمل السوق على نھ إإذ ، راعيزیادة الناتج الزمن ثم الزراعیة و
ّ إال،  لفرص التكالیف البدیلةًتوزیع الموارد الزراعیة بین االستخدامات المختلفة وفقا

خاصة ، ات النامیةقتصاد تقدیر في اإلأقل قد تتزاید البطالة في المدى القصیر في نھأ
التغیر في یتجھ  وضاعاألوفي ظل ھذه ، تلك التي تتسم بقدر مرتفع من عرض العمل

 في زیادة للتأثیر مالیة بإجراءاتوفي حالة مرافقتھ ، ًنسبیا الزیادة إلىعرض النقد 
ات الزراعیة لھذه قتصادسیضع اإل، االستثمار الزراعي من خالل التحكم بسعر الفائدة

 من معدالت التضخم یرافقھ أعلى القبول بقدر إما :نی المفاضلة بین خیارأمامالدول 
 على اإلبقاء أو، "الدولة" تقوم بھا إجراءاتوھي ، ید في معدالت استخدام العملتزا

ولكن یرافق ھذا الخیار قدر من ، "مزایا السوق" الموارد من خالل أداءكفاءة 
ن االستثمار إ تم غیاب دور الدولة فوإذا، في العمل غیر الماھروالسیما ، البطالة

ویتحدد عند ھذا ، األفراداوي ادخار الزراعي سیكون عند ذلك المستوى من تس
 أن ّإال،  القطاع الزراعيوأي قتصادالمستوى الدخل التوازني سواء في النشاط اإل

من ھنا ،  النامیةتیاقتصاداإلیحقق التشغیل الكامل للعمل في   الًھذا المستوى غالبا
یكل  تركیب ھإعادة توسیع ھذا الدور وتفعیلھ في تنشیط االستثمار من خالل نإف

 یصبح من الشروط الضروریة لالرتفاع اإلجمالي على الناتج المحلي اإلنفاق
كبر أوالحصول على ستخدام ممكن للعمل إأقصى بمستوى الدخل التوازني وتحقیق 

 اتفقت ھذه النتیجة مع الفكر التنموي .)٨٧-٨٦، ٢٠٠٥، النجفي(ناتج زراعي 
 على أھمیة الدور، وب شرق آسیاوذلك في ضوء تجربة التنمیة في بلدان جن، الحدیث

 Strategicالتدخلي المحفز للدولة التنمویة الذي یأخذ شكل اإلرشاد االستراتیجي 
Guidanceوھناك العدید من األدلة ،  في توجیھ عملیات التنمیة في ھذه البلدان

 في Catalyst State" الدولة المحفزة"اإلحصائیة التي توضح أھمیة دور ما یسمى 
، غییرات كبیرة وجوھریة في التركیبة اإلقطاعیة للبلدان حدیثة التنمیةإحداث ت

یة والتركیبة قتصاد تحقیق تحول نوعي في البنیة اإلإلىوھدفت تلك اإلستراتیجیة 
األمر الذي نتجت عنھ معدالت ، یات بلدان جنوب شرق آسیاقتصاداإلقطاعیة إل

  ).٢٢٦-٢٢٥، ٢٠٠٠، یلالفض(استثنائیة للنمو في الناتج المحلي اإلجمالي 
 عجز إلى (X7) الزراعیة اإلنتاجیةنتیجة التقدیر السالبة لمعامل  كان لًوأخیرا

 الزراعي والضرائب واالستثمارات باإلصالحالحكومیة المتعلقة  السیاسات
 تفتقر أنھا ًوخصوصا، الزراعةفي  عن ارتفاع نسبة القوى العاملة ًفضال، الزراعیة

 انخفاض إلى أدى الفنیة وصعوبة تعاملھا مع التقنیات الحدیثة قد  الدرایة والمعرفةإلى



  ]٢٥٦ [عبدهللاـــــــــــ ـــــــــــــ... العوامل الرئیسة المؤثرة على األھمیة النسبیة للناتج الزراعي
 

 زراعیة على صعید الدول إستراتیجیةمما یؤكد غیاب وھذا ،  الزراعیةاإلنتاجیة
  . تحدید اتجاھات النموإلىالنامیة تسعى 

  
نتائج التقدیر لدول مختارة من عینة الدراسة ي والكمي لقتصاداإلیم یتقال .٢

  ٢٠٠١- ١٩٨٠مدة ولسلسلة زمنیة لل
  تایلند -ًأوال

فطبیعة الظروف المناخیة في ھذه الدولة ، بوفرة مواردھا الزراعیةتمتاز تایلند 
 للسلع والخامات إنتاجھاھا على مدى ؤویعتمد رخا، لھا دور كبیر في تنوع محاصیلھا

،  التي تتمثل في الرز والمطاط الطبیعي وخشب الساج وخام القصدیرمھمةالنقدیة ال
من % ٤٨.٥ن نحو أیقدر بو .مكنت من االحتفاظ بمیزتھا النسبیة في التصدیرتو

من الناتج المحلي % ٨.٥١عملون في الزراعة لیسھموا بنسبة  العاملة فیھا یاألیدي
وبذلك ،  (The World Bank, 2003) ٢٠٠١-١٩٩٨ للمدة ًامتوسطبوصفھ  اإلجمالي
 طیلة ً الزراعي لتایلند بارزااألداء ویعد . للعملاألولالزراعة ھي المجال ما تزال 
 بلغ نمو إذ، ع الزراعي ھي التي تقود النمو وكانت تطورات القطااألخیرةالعقود 

 األراضيوكان التوسع في ، ٢٠٠١-١٩٩٠ للمدة ً معدال١.٧الناتج الزراعي السنوي 
 عن ًفضال، بأكملھ قتصادالمزروعة ھو العامل الحاسم في نمو الزراعة ونمو اإل

غلب أرامج الدولة وسیاساتھا الزراعیة التي تؤكد الحوافز واالستثمارات في ب
 دثر ضغط السكان على موارأ بقطاعات خاصة مستجیبة ودینامیكیة لموازنة األحوال
 الحیویة األمور الحاصالت الموجودة من إنتاجیةوتحسین كما أن تنویع  .األرض

ات تسمح للناتج بالتكیف بسرعة نسبة  سیاسإلىواحتاج ھذا ، للنمو الزراعي المستمر
  .یة الجدیدة قتصادمع التحوالت في المیزة النسبیة والفرص اإل

  بالشكل اآلتيھيو  الدوال المقدرةأفضل الدالة الخطیة أنظھر التحلیل الكمي أ
:  

Y  = 85.9 + 0.294 X1 – 3.52 X2 – 0.431 X5 
t* = (6.69)   (1.77)       (-6.44)     (-2.16) ٢ المعادلة                                 
R2 = 95.0% 
F= 75.5                D.W = 1.88 

   :إنإذ 
Y =  الناتج المحلي اإلجماليإلىنسبة الناتج الزراعي   

X1 =  إجمالي الصادراتإلىنسبة الصادرات الزراعیة   
 X2 =  العمالة الكلیةإلىالعاملة الزراعیة نسبة القوة   
X5 =  تدخل الدولة( الناتج المحلي اإلجمالي إلىنسبة النفقات الحكومیة(  

 R-2 المعدل د قیمة معامل التحدیأنیالحظ ، ًالمذكور آنفایم یمن نتائج التق
 إجمالي إلىمن التغیرات الحاصلة في نسبة الناتج الزراعي % ٩٥استطاعت تفسیر 

 (X1) الصادرات الزراعیةل من قیم كسطة التغیرات الحاصلة في ابو الناتج المحلي 
من ھذه التغیرات تفسر % ٥ وان ،(X5)  والنفقات الحكومیة(X2) العمالة الزراعیةو

 المحسوبة *t قیمة أنوتبین ،  المقدراألنموذجیتضمنھا   قد الأخرىطة عوامل اسبو
 الذكر قد فاقت قیمة نظیرتھا الجدولیة عند مستوى نفةاآللكل من المتغیرات المفسرة 
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مما یدل على وجود عالقة دالیة مؤكدة بین المتغیر المعتمد ، ٠.٠٥معنویة 
 المقدر لعدم األنموذجولم تظھر معنویة بقیة متغیرات ، والمتغیرات المفسرة ھذه

  .اإلحصائیةمقدرتھا على اجتیاز االختبارات 
   :اآلتیةخذ الصیغة أ الكلي األنموذج أن نتائج التقدیر أوضحتو

Y = 93.3 + 0.438 X1 – 3.77 X2 – 0.0008 X3 + 0.012 X4 
t* = (6.54)   (1.65)      (-5.13)       (-0.21)        (0.89)  

 -0.641 X5 -  0.0007 X6 
   (-2.11)        (-0.30) 

 R-2  = 99.9% 
F = 66.57               D.W = 1.67 

 إنإذ ، یجابیةإالصادرات الزراعیة  أھمیة أن الدالة  أوضحت٢من المعادلة 
 زیادة نسبة الناتج الزراعي إلىستؤدي ؤشر زیادة مقدارھا وحدة واحدة في ھذا الم

 %٠.١٣٤  وبمرونة مرتفعةاألخرى وحدة مع ثبات المتغیرات ٠.٢٩٤بمقدار 
جاءت ھذه ،  e= Bi . x/y :اآلتیةتحتسب المرونة للدالة الخطیة حسب الصیغة (

یة قتصادومعظم التوقعات سواء على صعید البحوث اإلالنتیجة متفقة مع واقع تایلند 
یة لتحریر قتصادن المضامین اإلأب،  المنظمات العالمیةأنجزتھا تلك الدراسات التي أو

 صادرات البلدان أمام أوسعالتجارة الخارجیة الزراعیة سوف تنعكس في خلق فرص 
 األسمدة أسعارح على  الدعم الممنوإلغاء أو األسعار سیاسات تحریر أدت إذ، النامیة

،  الزراعياإلنتاج زیادة إلى األخرى األساسیة اإلنتاج بعض مستلزمات وأسعار
 ھذه الدول نتیجة أسواق السلع الزراعیة في أسعاروعلى الرغم من احتماالت ارتفاع 

 أسعار في السوق الدولیة نتیجة تخفیض دعم أسعارھا ارتفاع أوم السعري عرفع الد
یة سواء على قتصاد ومنبھا للموارد اإلًا االرتفاع سیكون حافزان ھذإف، التصدیر

 ونقلھ من االستخدام خراآل تخصیص بعضھا إعادة أوصعید تشغیل الموارد العاطلة 
 ,Bagwell, 1999 كفاءة األكثر المجموعات المحصولیة إلى كفاءة قلاألالمحصولي 

215-248) (Staiger,.  
ولكن ، ل العمإجمالي إلىلعمالة الزراعیة  نسبة اأھمیة ًأیضاالتحلیل ظھر أ

 انخفاض إلى تزاید ھذه النسبة بمقدار وحدة واحدة سیؤدي أن ًموضحا، بقیمة سالبة
وھذا مؤشر على ارتفاع نسبة العاملین في ،  وحدة٣.٥٢نسبة الناتج الزراعي بمقدار 

   .)W.A.Lewisآرثر لویس (وجود بطالة مقنعة مع القطاع الزراعي 
 إن إذ،  سالبةأھمیتھافكانت ) X5تدخل الحكومة (النفقات الحكومیة ا یخص  فیمأما

 انخفاض المتغیر المعتمد إلىزیادة ھذه النفقات بمقدار وحدة واحدة سوف تؤدي 
الثمانینات نحو إذ اتجھت منذ ، سیاسة تایلندوھذا یتماشى مع ،  وحدة٠.٤٣١بمقدار 

السوق  في نظام وبذلك خلت قوى السوق  علىً اعتماداأكثریة إقتصادانتھاج سیاسات 
 التي ًفكانت من بین بلدان قلیلة نسبیا، )٢٩، ١٩٨٥، ادواردز وخان(مفتوح ال نصف

عن )  الفائدةأسعار، األجور، سعر الصرف(یة الرئیسة قتصاد اإلاألسعارال تبتعد فیھا 
ئب  والتي كانت فیھا حمایة الصناعات وضرا)١٩٨٤،١٥، حسن (التكالیف البدیلة

 على التضخم في حدود معقولة كما وأبقت، ًالصادرات على الزراعة معتدلة عموما
ٍإلى أسھممما ، ً على سعر الصرف تنافسیاأبقت كما ،  كبیر في نجاحھا التصدیري حد
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وشجع ،  من تكلفة مستلزمات زیادة الغلةّ انخفاض التعریفة على الواردات قللأن
 منتجي أسعار زیادة إلى أدت كلھا اإلصالحاته ھذ،  والمبیداتاألسمدةعلى استخدام 

 زیادة حجم االستثمار في شبكات الري إلى أدى الذي األمر، األرزبعض السلع مثل 
 الزیادة الطفیفة التي أنكما ،  زیادة استخدام المستلزمات الزراعیةإلىو، الصغیرة

 إلى دىأ الذي األمر، الیف ھذه المستلزمات عوضتھا زیادة الغلةحدثت في تك
 اإلنتاجزیادة على  ًیجابیاإ فانعكس ذلك اإلنتاج المتغیرة لوحدة فالتكالیانخفاض 

  .الزراعي
 نسبة الناتج  كل متغیر من المتغیرات المستقلة فيأھمیةلتعرف على ول

 معادلة حسباحتساب نسب المساھمة تم  إجمالي الناتج المحلي إلىالزراعي 
“Taylor” یأتي وكانت النتائج كما :  

Y = 0.167 (14.17/6.26)(8.22) – 0.334 (14.17/59.31) (22.3) – 
0.364(14.17/616)  
                          (x1)                                    (x2)                                   (x3) 
       (1024) + 0.048 (14.17/98.70)(202) – 0.083(14.17/11.56) (4.01) –  
                                         (x4)                                        (x5) 
         0.437(14.17/2260) (802) 
                       (x6) 

نسبة  في ا المرتبة األولى في مساھمتھ(X3) وبذلك تحتل التقانة البایولوجیة
وتلیھ ، ٨.٥٨إذ قدرت تلك المساھمة بنحو ، ناتج المحلي إجمالي الإلىالناتج الزراعي 

  .األخرىومن ثم المتغیرات  الزراعیة الصادرات
  

  تركیا ً-ثانیا
بممیزات قابلة للتطور الزراعي حیث الظروف المناخیة المالئمة  تركیا تتمتع
في وتتداخل العوامل الطبیعیة والبشریة ،  الواسعة والموارد المائیة الوفیرةواألراضي

وتحتل العوامل البشریة مركز الصدارة في ،  الزراعي في تركیااإلنتاج على تأثیرھا
 في عملیة النھوض بكمیة أساسيمن دور لما لھا ،  الزراعياإلنتاجرسم صورة 

 نسبة إن إذ،  بالجھد البشريً مباشراً الزراعي ونوعیتھ الذي یرتبط ارتباطااإلنتاج
 ، قوة العملإجمالي من ٢٠٠١-١٩٩٨للمدة % ٥٣ مایقارب إلىالعاملین فیھ تصل 

 .٢٠٠١لعام % ١٤وبلغت مساھمة الناتج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي 
 نتجكما ت،  والرزوالذرة الحنطة والشعیر أنواعھا الحبوب على ةبزراعتشتھر تركیا و

 عن المنتجات ًفضال، بأنواعھاالقطن والتبغ والفاكھة والخضراوات والكرزات 
 الحكومة التركیة عن طریق دعم  قبل منً كبیراًنالت الزراعة اھتماماو .حیوانیةال

 والمستلزمات الزراعیة والحمایة من الواردات واحتكار التسویق ودعم األسعار
 زیادة األحیانوكانت دوافع الحكومة في بعض ،  فرض ضرائب علیھاأوالصادرات 

 الریفیة واستقرار دخول المزارعین وتوفیر  وتحقیق التنمیةاألغذیةاالكتفاء الذاتي من 
 األول نفذت تركیا برنامج التكییف الھیكلي أنومنذ ، تغذیة خاصة وتشجیع الصادرات

 األسواق الزراعیة بھدف خصخصة اإلصالحاتوھي تضع سلسلة من ، ١٩٨٠عام 
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 قتصادج تركیا في اإل الحواجز التجاریة واندماوإلغاء، وتخفیض دعم الزراعة
  ).٥٥-٢٥، ٢٠٠٢، زكي ونجیب(مي العال

وتكون بالشكل أفضل الدوال المقدرة ھي ظھر التحلیل الكمي أن الدالة الخطیة أ
   :اآلتي

Y  =  18.4 + 0.864 X1 - 0.291 X5 
t* =  (15.38) (12.58)    (-3.01)                                                 ٣ المعادلة  
R-2 = 91.5% 
F = 86.3             D.W = 1.88 

  :إنإذ 
Y =  الناتج المحلي اإلجماليإلىنسبة الناتج الزراعي .  

X1 =  إجمالي الصادراتإلىنسبة الصادرات الزراعیة .  
X5 =  تدخل الدولة(نسبة النفقات الحكومیة من الناتج المحلي اإلجمالي(.  

 التي R-2معدل تشیر قیمة معامل التحدید ال، ًآنفایم الموضحة یمن نتائج التق
من التغیرات الحاصلة في نسبة % ٩١.٥  نحوأن، لألنموذجتعكس القدرة التفسیریة 

 (X1) متغیري نسبة الصادرات إلىتعود  الناتج المحلي إجمالي إلىالناتج الزراعي 
 لم تدخل ضمن أخرى متغیرات إلىیعود % ٨.٥ن إو، (X7)والتدخل الحكومي 

وجود عالقة دالیة مؤكدة بین ھذین المتغیرین والمتغیر  المعادلة أثبتتوقد ، األنموذج
 نتائج وأوضحت .امعنویتھ المقدر لم تظھر األنموذج بقیة متغیرات أن ًإال، المعتمد
  :اآلتیةخذ الصیغة أ الكلي األنموذج أنالتقدیر 
  

Y = 19.9 + 0.944 X1 – 0.141 X2 + 0.003 X3 + 0.002 X4 
t* = (3.62)    (5.61)      (-1.56)        (0.98)         (0.53)   
        – 0.515 X5 + 0.001 X6 

  (-2.72)         (1.01) 
R-2 = 92.0 
F = 41.14               D.W = 2.22 

  
 ال صادرات إل ى نسبة الصادرات الزراعی ة أھمیة ٣المعادلة  لی تحل نتائجظھرأ
 زیادة نسبة الن اتج إلى واحدة یؤدي  زیادة ھذا المؤشر بمقدار وحدةإن إذ، (X1)الكلیة 

م ع ج اءت ھ ذه النتیج ة متفق ة و، %٠.٠٣٥ وحدة وباس تجابة ٠.٨٦الزراعي بمقدار 
یة قت  صادبع  د تبن  ي ال  سیاسة اإلن  ھ إ إذ، لتركی  اي والواق  ع العمل  ي قت  صادالمنط  ق اإل

 تخل  ت" ًإص  الحیاً برنامج  ا" لالس  تقرار والتكیی  ف الھیكل  ي ً متك  امالًالتركی  ة برنامج  ا
 الت  ي تمثل  ت ف  ي القی  ود الكمی  ة ةالزراع  الحكوم  ة ع  ن سیاس  تھا التقلیدی  ة ف  ي مج  ال 

 م ن ذل ك انخف ضت ً الجبریة وب دالواألسعار القطاع العام إنتاجواالعتماد الشدید على 
 بما یتماشى مع االتجاه العام للحكومة نحو سیاس ات ً شدیداًالحواجز التجاریة انخفاضا
، اإلس تراتیجیةق د س اند البن ك وال صندوق ال دولیین ھ ذه و، زراعیة تتج ھ نح و ال سوق

 اإلجم الينسبة من الناتج المحل ي بوصفھا  زادت الصادرات اإلصالحاتونتیجة لھذه 
 زیادة االستثمارات الزراعیة بشكل إلى أدىمما ، من حیث القیمة والحجم على السواء
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ً ات أثیر ھن اك أن تبین خرآمن جانب  . في زیادة الناتج الزراعيتأثیرھامن ثم و، كبیر
وھذا ، %٠.٠٣٦وبمرونة ضعیفة  على الناتج الزراعي (X7)  للنفقات الحكومیةًاسلبی

 غی  ر األخ  رى الزی  ادة ف  ي النفق  ات الحكومی  ة ت  ذھب باتج  اه القطاع  ات أندلی  ل عل  ى 
 التركي سلسلة من التحوالت الرئیسة بسبب النمو ال سریع قتصاد شھد اإلإذ، الزراعیة

 مب  دأیة ترتك ز عل  ى قت  صادإس تراتیجیة تنمیتھ  ا اإل وأص  بحتفی  ھ  الت صنیعف ي حرك  ة 
ھ  ذه انعك  س ال  دور الث  انوي للزراع  ة ف  ي ق  د و، األول  ىیة بالدرج  ة قت  صادالتنمی  ة اإل

  .اإلستراتیجیة
  النتیجة اآلتیةإلىنا حتساب نسبة مساھمة كل متغیر من المتغیرات المستقلة توصلإوب
: 

Y = 0.195(18.38/3.69)(12.47) – 0.420(18.38/44.40)(8) – 0.009  
                         (x1)                                      (x2)                               
       (18.38/713.3)(404) + 0.09(18.38/2.82)(0.31) – 0.072(18.38/10.94) 
                      (x3)                             (x4)                                  (x5) 
       (6.86) + 0.197(18.38/1972.4)(512) 
                                     (x6) 

 احتلت (X1) إجمالي الصادرات إلىیالحظ أن نسبة الصادرات الزراعیة 
لیھ نسبة تو، ١٢.١١ المكانة األكبر في نسبة مساھمتھا في المتغیر المعتمد بقیمة

  . العمالة الزراعیة من إجمالي العمالة
  

  مصر ً-ثالثا
 تسھم إذ، ي واالجتماعيقتصاد للبنیان اإلأساسیةتعد الزراعة في مصر دعامة 

 انھأ عن ًفضال، ٢٠٠١-١٩٩٨ للمدة ً معدالاإلجماليمن الناتج المحلي % ١٧بنحو 
روائیة اعة في مصر ھي الزراو، من السكان% ٣٢ مجال عمل رئیس یعول نحو

 الطاقة التخزینیة الكبیرة لشبكة الري التي كونت إلىمستندة ، %٩٥مؤكدة بنسبة 
تنتج و .)٢٠٠٤، ي العربي الموحدقتصادالتقریر اإل ( من الجفافً واقیاًدرعا

السكر  والذرة وقصب واألرز كالحنطة اإلستراتیجیةالمحاصیل الزراعیة 
 مصر بدأتو . عن المنتجات الحیوانیةًفضال، والخضروالمحاصیل الزیتیة والفاكھة 

 من ً متدرجاًمنھجاوقد اتبعت ، ١٩٨٦ القطاع الزراعي منذ عام إلصالحجھودھا 
 بتخفیض التدخل الحكومي مع لإلصالح األولىجاءت المرحلة إذ ، حیث التطبیق

ر  في تقدیةالمغاالوقد الحظت الخلل الذي یحدث بسبب ،  المدخالتأسعارتحریر 
للحد من التدخالت الحكومیة في في مطلع التسعینات بذلت الجھود لذا ، قیمة عملتھ

 اإلصالحاتتنفیذ وھكذا فقد تم ، اإلنتاج الزراعي والتحكم في توزیع اإلنتاجتسعیر 
فقد لجأت مصر ،  الھیكليلإلصالح دمحد من برنامج ًافي السیاسات الزراعیة جزء

ورفعت القیود المفروضة على ، حاصیل الرئیسة الزراعیة للماألسعارر ی تحرإلى
 جمیع المحاصیل تتمتع بحریة تامة فیما عدا القطن فأصبحت،  والتسویقاإلنتاج

یة الكلیة من قتصاد السیاسة اإلأھمیةوبذلك انصب االھتمام على ، وقصب السكر
  ومستوىلألسعارسعر الفائدة وسعر الصرف والمستوى العام ( الكلیة األسعارخالل 



  )٣٠ (٩٠  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/كلیة االدارة واالقتصاد] ٢٦١[
 

 قتصادالستعادة التوازن بین الطلب الكلي والعرض الكلي للموارد في اإل، )األجور
  .)٨٣-٨١، ٢٠٠٣، ناظم(

بالشكل ھي وأفضل الدوال المقدرة ھي ظھر التحلیل الكمي أن الدالة الخطیة أ
  :اآلتي

Y  = 5.27 + 0.143 X2 + 1.07 X3 + 0.282 X5 
t* = (3.25)    (3.63)       (4.02)       (5.25)                                       ٤المعادلة  
R-2 = 87.6% 
F = 50.36           D.W = 1.85 

   :إن إذ
Y =  الناتج المحلي اإلجماليإلىنسبة الناتج الزراعي   

X2 =  العمالة الكلیة إلىنسبة القوة العاملة الزراعیة  
X3= ھكتار/ استھالك األسمدة كغم  
X5 = الناتج المحلي اإلجماليإلىات الحكومیة نسبة النفق   

 المعتمد رالمتغیمن التغیرات في % ٨٧.٦ أن المقدر اتضح األنموذجمن نتائج 
 األخرى بقیة المتغیرات أما،  وبمعنویة مؤكدة(X7) و(X3) و(X2) كل من إلىتعود 

  .امعنویاتھ تظھرفلم 
  :تیةاآلخذ الصیغة أ الكلي األنموذج أن نتائج التقدیر أوضحتو

Y = 12.2 + 0.696 X1 + 0.055 X2 + 1.35 X3 – 0.007 X4 + 0.115 X5 – 0.48 X6  
t* = (3.23)   (1.25)        (0.69)       (4.54)       (-0.64)       (1.33)     (-1.15) 
R-2 = 88.4% 
F = 27.72          D.W = 2.13 

  
إذ ،  العمالة الكلیةإلىیة عا نسبة العمالة الزر أھمیة٤المعادلة یتضح من خالل 

 زیادة نسبة الناتج الزراعي إلىدي ھا وحدة واحدة في ھذه النسبة ستؤ زیادة مقدارإن
 المناطق أن إلى ًیمكن تفسیر ذلك استنادا، %٠.٢٩٥ وباستجابة ٠.١٤٣بمقدار 

 لالمحاصی إلنتاجالعمالة الالزمة الریفیة تمتاز عادة بقدرتھا على تولید عمالة تتجاوز 
 التناوب بین البطالة الجزئیة إلىفموسمیة العمل الزراعي تؤدي ، وتربیة الحیوانات

، ًن عرض العمل یعد مرتفعاإعلیھ ف،  الماللرأسالموسمیة للعمل والبطالة الجزئیة 
 تكالیف اإلنتاج ویزداد الناتج ذلك فتنخفض ب نحو االنخفاضاألجورتتجھ ومن ثم 

    .الزراعي واألرباح
 بسبب ندرة المساحة الصالحة للزراعة في األسمدةوسع في استخدام اء التجو

 األمر، األرض عن ً بدیالاألسمدة تعد إذ، مصر من جھة وسھولة استخدام ھذه التقانة
 من خالل العالقة الدالیة في تأكیده قیام زراعة عمودیة وھذا ما تم إلى أدىالذي 
  %.٠.٢١٨وباستجابة ناتج الزراعي  في ال(X2) الموجب لمؤشر ھذه التقانة التأثیر

إذ ، ًیجابیاإ الناتج اإلجمالي فكان إلى نفقات الحكومیةتعلق بأھمیة نسبة الوفیما ی
 زیادة قیمة المتغیر المعتمد إلى زیادة ھذه النسبة بمقدار وحدة واحدة ستؤدي إن

یة الكلیة في قتصادسعت السیاسة اإلإذ ، %٣.٧٠٧ وحدة وبمرونة ٠.٢٨٢بمقدار 
 الزراعي لإلنتاجتقدیم الدعم المالي  إلىي یھدف إقتصاد نظام إقامةصر نحو م



  ]٢٦٢ [عبدهللاـــــــــــ ـــــــــــــ... العوامل الرئیسة المؤثرة على األھمیة النسبیة للناتج الزراعي
 

وتوفیر الخدمات الزراعیة وتغطیة تكالیف التشغیل والصیانة وتوفیر المدخالت 
 األراضي التعاونیات الزراعیة وتوفیر رقابة على وإنشاء األراضي توزیع وإعادة

 إذ النائیة األراضيمجال استصالح الزراعیة وتنفیذ مشاریع استثماریة كبیرة في 
 أن إلىمما یشیر ،  القابلة للزراعةاألراضي زیادة رقعة إلى ھذه العوامل أدت

 الكلي اعتمدت وبقدر كبیر على تدخل الدولة في تحدید نمط قتصادسیاسات اإل
 التحكم في تجارة ًأیضاوقد شمل تدخل الدولة ، التركیب المحصولي في مصر

 قتصادة النقدیة التي تعد المنتجات الرئیسة التي یعتمد علیھا اإلالمنتجات الزراعی
ومن ثم المساھمة في االستثمارات الزراعیة ، األجنبيالمصري في توفیر عوائد النقد 

 االنفتاح أنكما  .)٢٣٣، ١٩٩٧، ةاألمم المتحد ( النمو الزراعيإلىالمؤدیة 
عات تتسم بمیزة نسبیة عالیة  ابتعاد مصر عن زراًي قد ترتب علیھ جزئیاقتصاداإل

 إحداث إلىالتثبیت والتغیر الھیكلي  سیاسات أدتفي حین ، )المحاصیل النقدیة(مثل 
 تلك إنتاجتغیر في ھیكل الناتج الزراعي في المرحلة الراھنة وقادتھ نحو التراجع عن 

، ١٩٩٩، المركز الوطني للدراسات( ًآنفاالمحاصیل التي تتمتع بالمیزة المذكورة 
٢٩٠-٢٨٩ (.  

المتغیرات المؤثرة في نسبة الناتج  كل متغیر من أھمیةوللتعرف على 
   :یأتي وكما ”Taylor“تم تطبیق صیغة ، الزراعي

Y=0.024(18.40/9.09)(2)+0.124(18.40/36.77)(12)+ 0.267(18.40/3.90)(1.593) 
                          (x1)                                (x2)                                   (x3) 
 –0.018(18.40/76.31)(4) + 0.271(18.40/13.09)(9) – 0.180(18.40/5.55)(3.186) 
                           (x4)                                  (x5)                                (x6) 

  
 أخذت النسبة X5  الناتج المحلي اإلجماليإلىنسبة النفقات الحكومیة یالحظ أن 

 استھالك األسمدة  ومن ثم٣.٤٣األعلى في مساھمتھا في الناتج الزراعي بمقدار 
   .احتل المرتبة الثانیة ومن بعده المتغیرات األخرى 

  
  بنغالدش ً-رابعا

 الصالحة للزراعة فیھا نسبة األراضي تشكل إذ، تعد بنغالدش دولة زراعیة
یسھم القطاع الزراعي بنسبة و، ١٩٩٦ عام األراضي من مجموع )%٦٨.٥-٦٥.٣(
ومما یمیز الزراعة في ھذا البلد ، ٢٠٠١ لعام اإلجمالي من الناتج المحلي )%٢٣(

زرع في بنغالدش ت . مقارنة مع الوفرة النسبیة للعمللألرضھو الندرة النسبیة 
ة وقصب السكر والتبغ  الجوت والرز والبقول والبذور الزیتیأھمھامحاصیل متعددة 

وتتعرض  . الخضر خارج موسمھاإلنتاج كبیرة بإمكانیاتكما تزخر ، والفواكھ
،  الزراعي عرضة للتقلباإلنتاجمما جعل ، للریاح الموسمیة المتقلبةالزراعة ھنالك 

،  الزراعياإلنتاج إلىولما كان االستثمار المنتج ھو االستثمار المتجھ بشكل مباشر 
 مشاریع الري للسیطرة على میاه أنظمة عدد من األخیرةالسنوات فقد توسعت في 

 بإعانات ھذه المشاریع إنشاءوتم ،  الجافةلألشھر األمطارالفیضان ولالحتفاظ بمیاه 
مع فرض رسوم سنویة ثابتة  الدولة إشراف تعمل تحت أنھاكما ، واسعة من الدولة



  )٣٠ (٩٠  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/كلیة االدارة واالقتصاد] ٢٦٣[
 

 الثقیلة التي اإلعاناترجة وتعكس ھذه الرسوم د، خدمات ريبوصفھا على الفالحین 
  .)٩٥-٩٣، ٢٠٠١، یحیى(تخصص فقط السترداد تكالیف العمل 

  :بالشكل اآلتيھي وأفضل الدوال المقدرة ھي ظھر التحلیل الكمي أن الدالة الخطیة أ
Y  =   69.4 – 0.004 X1 – 1.0 X2 – 1.26 X5 
t* = (22.73) (-2.05)      (-12.92)   (-3.20)                                   ٥المعادلة  
R-2 = 90.2 
F = 65.12            D.W = 1.86 

   :إن إذ
Y =  الناتج المحلي اإلجماليإلىنسبة الناتج الزراعي   

X1 =  إجمالي الصادراتإلىنسبة الصادرات الزراعیة   
 X2 =  العمالة الكلیةإلىنسبة القوة العاملة الزراعیة   
X5 = میة من الناتج المحلي اإلجماليكونسبة النفقات الح  

من التغیرات في نسبة الناتج % ٩٠.٢ أناتضح ، ًالمذكور آنفایم یمن نتائج التق
 ونسبة القوة العاملة (X1) كل من نسبة الصادرات الزراعیة إلىالزراعي تعود 

 األنموذج بقیة متغیرات أما،  وبمعنویة مؤكدة(X5) والتدخل الحكومي (X2)الزراعیة 
 .اإلحصائیةر فلم تظھر معنویاتھا لعدم مقدرتھا على اجتیاز االختبارات المقد

   :اآلتیةخذ الصیغة أ الكلي األنموذج أن نتائج التقدیر وأوضحت
Y  =  92.7 – 0.005 X1 – 1.84 X2 + 4.42 X3 – 0.132 X4 – 1.54 X5 + 1.29 X6  
t* = (4.10)  (-2.02)        (-2.35)     (0.91)       (-0.35)      (-3.30)      (0.95)      
R-2 = 89.3 
F = 30.35         D.W = 2.04 

 إجمالي إلى نسبة الصادرات الزراعیة أن تأثیر  تبین أھمیة٥من المعادلة 
 إلى زیادة مقدارھا وحدة واحدة في ھذه النسبة ستؤدي إنإذ ،  سالبالصادرات

 مع اإلشارةجاءت و، عالیةونة وبمر ٠.٠٠٤تناقص نسبة الناتج الزراعي بمقدار 
 وذات دخل ً نمواقلاألغالدش بوصفھا دولة من الدول في بن المحتمل حدوثھا اآلثار

االتصاالت والمعلومات  وتسھیالت األسواق في أساسیة بنیة إلىفھي تفتقر  ،منخفض
 إجمالي سلعتین في أو ھیمنة سلعة إلىكذلك یعود ،  السوقبأوضاعالمتصلة 

ً فضال،  على السلع الزراعیةي تراخي الطلب العالمإلى إضافة، راعیةصادراتھا الز
 الزراعیة التي تعاني منھا الصادرات الزراعیة لیس في بنغالدش األسعارتذبذب عن 
ٍغلب أولكن ، فقط  أدى لالعوام المركب لھذه التأثیرھذا ،  سواءالدول النامیة على حد
  . محاصیل التصدیرإنتاجع  خفض في مستوى المحفزات المقدمة لتشجیإلى

 العمالة الكلیة في إلىوجاءت نتیجة التأثیر السلبي لنسبة القوة العاملة الزراعیة 
ي في أن القطاع الزراعي قد قتصادالناتج الزراعي متفقة مع واقع الحال والمنطق اإل

األمر الذي یعني خضوعھ لمرحلة تناقص الغلة ، استوفى حاجتھ من األیدي العاملة
 كان على (X5)في حین أن مؤشر تدخل الدولة  .اإلضافات الجدیدة من العمالةعند 

والتي قد تعود ، %٢.٢٩٩ وحدة وبمرونة ١.٢٦عالقة عكسیة بمعامل تأثیر مقداره 
 . القطاعات األخرى غیر الزراعیةإلى أن الزیادة في النفقات الحكومیة تذھب إلى
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نسب مساھمة المتغیرات المستقلة في تم احتساب  ”Taylor“ معادلة ىوباالعتماد عل
  :یأتيالمتغیر المعتمد وكما 

Y = - 0.180(28.09/185.71)(326.13) – 2.20(28.09/34.81(8.44) +0.148 
                         (x1)                                       (x2)         
         (28.09/1.07)(1.236) – 0.0175(28.09/4.96)(3.56) – 0.216(28.09/4.5)(2)  
                          (x3)                                (x4)                                    (x5) 
         + 0.124(28.09/2.50)(1.54)  
                          (x6)  

 إلىة الناتج الزراعي احتل المساھمة األكبر في نسب (X3)إن استھالك األسمدة 
وتلیھا ، ١٤.٩٨ (X2)  ومن ثم العمالة الزراعیة٤٩.٩٦إجمالي الناتج وبمقدار 

  . ومن ثم المتغیرات األخرى٨.٨٧وبمقدار  (X1)الصادرات الزراعیة 
 لھذه العوامل ًا متباینًان النتائج اإلجمالیة للبحث أظھرت أن ھناك تأثیرإ فًأخیرا

 ٢٠٠١ج الزراعي سواء كان ذلك في الدراسة المقطعیة لعام لناتلفي األھمیة النسبیة 
  . لعینة الدول النامیة المدروسة٢٠٠١-١٩٨٠أو للسلسلة الزمنیة للمدة 

  
  اجعالمر
   المراجع باللغة العربیة-ًأوال

األمم المتحدة، حالة األغذیة والزراعة، الصناعات الزراعیة والتنمیة اإلقتصادیة، منظمة  .١
  . ١٩٩٧، روما، ة لألمم المتحدةاألغذیة والزراع

 خالد یاسین، التحلیل اإلقتصادي والقیاسي لداالت اإلنتاج والتكالیف لمحصول البنجر ،الزبیدي .٢
 كلیة إلى، أطروحة دكتوراه مقدمة ١٩٩٧السكري للزراعة الخریفیة في محافظة نینوى 

  . ١٩٩٨الزراعة والغابات، جامعة الموصل،  
، سلسلة دراسات "الركیزة اإلقتصادیة"لسیاسة العامة في تركیا  ووصال نجیب، ا، رواء،زكي .٣

، بغداد،  ٣٠إستراتیجیة، مركز الدراسات الدولیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، العدد 
٢٠٠٢.  

 اإلقتصاد القیاسي، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، إلى ولید إسماعیل، المدخل ،السیفو .٤
  .١٩٨٨جامعة الموصل،  

، مركز دراسات الوحدة "الدروس المستفادة" محمود، العرب والتجربة األسیویة ،عبد الفضیل .٥
  .٢٠٠٠العربیة بیروت،  

 عبد المنعم السید، العرب في مواجھة العولمة اإلقتصادیة بین التبعیة واالحتواء والتكامل ،علي .٦
، ٢٩٠، العدد ٢٥ربي، السنة اإلقتصادي العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل الع

  .٢٠٠٣بیروت،  
اإلصالحات اإلقتصادیة وسیاسات ، راسات والتحالیل الخاصة بالتخطیطالوطني للد المركز .٧

الخوصصة في البلدان العربیة، بحوث الندوة الفكریة، مركز دراسات الوحدة العربیة، 
  .١٩٩٩الجزائر،  

بلدان نامیة مختارة، أطروحة دكتوراه مقدمة  قیس، اثر العولمة في األداء الزراعي في ،ناظم .٨
  .٢٠٠٣ كلیة اإلدارة واإلقتصاد، جامعة الموصل،  إلى

 سالم توفیق ، التنمیة اإلقتصادیة الزراعیة، الطبعة الثانیة، وزارة التعلیم العالي ،النجفي .٩
  .١٩٨٧والبحث العلمي جامعة الموصل،  

، وزارة التعلیم العالي "مبادئ ومتضمنات"ة  سالم توفیق، التجارة الخارجیة الزراعی،النجفي .١٠
  .٢٠٠٥والبحث العلمي، جامعة الموصل،  



  )٣٠ (٩٠  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/كلیة االدارة واالقتصاد] ٢٦٥[
 

، تنمیة الرافدین، "مقاربات إقتصادیة"سالم توفیق، الزراعة العربیة وإقتصاد العولمة ، لنجفيا .١١
  .٢٠٠٣ ، ٧١، العدد ٢٥المجلد 

یت الحكمة، بغداد،  ، ب"مقاربات إقتصادیة" سالم توفیق، موروثات القرن العشرین ،النجفي .١٢
٢٠٠١.  

 إنعام، تأثیر التغیرات الھیكلیة على األمن الغذائي في دول نامیة مختارة، أطروحة ،یحیى .١٣
  .٢٠٠١ كلیة اإلدارة  واإلقتصاد، جامعة الموصل، إلىدكتوراه مقدمة 
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