Online ISSN: 2572-5149

مجلة المثنى للعلوم الزراعية المجلد ( )6العدد ( )2لسنة 2018
Al-Muthanna J. For Agric. Sci.. 6(2), Pp. 51-59, 2018,
Print ISSN: 2226-4086,

مجلة المثنى للعلوم الزراعية
www.muthjas.com
Measuring the total productivity and the contribution of the growth of production elements in the growth of
)the agricultural GDP for the period (1990-2015
Farah Anwar Taqi, Agric. College, Baghdad Univ.
Aida Fawzi Ahmed, Agric. College, Baghdad Univ.

Abstract
The study aimed to identify the determinants of the progress in agricultural production and its
contribution to total productivity and production inputs to achieve economic growth for the period
(1990-2015). Therefore, total productivity was calculated on the basis of the Cobl Duklasm function
using the OLS method. The results of the estimation indicated the significance of the variables and
their ability to interpret 67% of the changes in the agricultural GDP. The labor component was more
intensive than the growth rate, with a contribution of 58%, while its growth rate reached 0.9% The
capital component had a contribution of 38%. No relationship was found between the rate of growth
of production components and their contribution to the agricultural GDP. The contribution of total
productivity reached 39%, and thus it required raising the productivity of agricultural work through
strengthening and intensifying the role of agricultural extension and research centers in training
workers, to provide information, advisory services and assistance to solve problems in the
production process. This will lead to raise the technical, managerial and technological capabilities of
workers in the agricultural sector.
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قياس االنتاجية الكلية و نسبة مساهمة نمو عناصر االنتاج في نمو الناتج المحلي الزراعي للمدة ( )2102- 0991
فرح انور تقي  /كلية الزراعة /جامعة بغداد
عائدة فوزي احمد  /كلية الزراعة /جامعة بغداد

المستخلص
يعد القطاع الزراعي من القطاعات المهمة  ,اال ان مساهمته في الناتج المحلي االجمالي ال تتالئم مع طبيعة ودور هذا القطاع  .ولهذا هدفت الدراسة الى
التعرف على محددات نمو االنتاج الزراعي وتحديد مساهمة كل من االنتاجية الكلية ومدخالت االنتاج في تحقيق النمو االقتصادي للمدة ( )5151- 5991
حيث تم حساب االنتاجية الكلية باالعتماد على دالة كوب دوكالص بأستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية (  ) OLSوقد تضمن االنموذج كل من
( العمل والخزين الرأسمالي والمساحات المزروعة ) لقياس مساهمتها وتحديد اكثر المتغيرات تأثيرا" في نمو النا تج المحلي الزراعي  .وقد اشارت نتائج
التقدير الى معنوية المتغيرات وقدرتها على تفسير  % 76من التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الزراعي  ,كما اشارت النتائج الى ان عنصر العمل
كان اكثر مساهمة في النمو اذ بلغت نسبة مساهمته  %15اما معدل نموه فقد بلغ (  )%1.9خالل مدة الدراسة  ,اما عنصر رأس المال فقد بلغت نسبة
مساهمته  , % 85اما المساحات المزروعة فقد انخفضت نسبة مساهمتها الى  , % 8.1وبينت النتائج عدم وجود عالقة بين معدل نمو عناصر االنتاج
ونسبة مساهمتهم في الناتج المحلي الزراعي  ,اما مساهمة االنتاجية الكلية فقد بلغت  , %89وهذا مايتطلب رفع انتاجية العمل الزراعي من خالل
تعزيز وتكثيف دور االرشاد الزراعي والمراكز البحثية في تدريب العاملين وتوصيل المعلومة وتقديم الخدمات االستشارية والمساعدة في معالجة
المشاكل التي تعترض العملية االنتاجية وهذ مما يؤدي الى رفع القدرات الفنية واالدارية والتكنولوجية للعاملين في القطاع الزراعي اضافة الى تكثيف
دور عنصر رأس المال واالستثمار في البنى التحتية له االثر االيجابي في نمو الناتج الزراعي.
البحث مستل من رسالة الباحث االول

المقدمة

لمحدودية هذه الموارد وللرغبة في الحصول على اكبر عائد من

يعد النمو االقتصادي احد العوامل المهمة في رفع مساهمة القطاع

استخدامه ا و فأن موضوع االنتاجية يحتل مكانا" متصدرا" في

الزراعي في الناتج المحلي االجمالي وبالتالي تحقيق النمو

حسابات كل المعنيين في العملية االنتاجية (الجليلي , )5151 ,كما

االقتصادي  .كما تؤثر االنتاجية الكلية في سرعة النمو االقتصادي

ان اهم مصدر من مصادر النمو هو مستوى االنتاجية الكلية عبر

وتساعد في ارتفاع مستويات الدخول و تحسين الميزان التجاري .

مدخالت عناصر االنتاج الداخلة في العملية االنتاجية في القطاع

حيث تحتل االنتاجية (  , )productivityالنها ترتبط بكل نشاط

الزرعي في الناتج المحلي الزراعي .

اقتصادي وتدخل في مسألة استغالل الموارد ( Resources

اال ان حجم القطاع الزراعي في االقتصاد العراقي وخاصة انه

وبالنظر

يستوعب كما" هائال" من اليد العاملة اليشكل اي اهمية  ,اذ بلغ

 ) Utilizationالمتستخدمة في العملية االنتاجية
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نمو الناتج المحلي الزراعي على نحو  %5.1خالل مدة الدراسة (

وبذلك تنبع اهمية دراسة االنتاجية من اهمية النمو االقتصادي

 .) 5151- 5991وهذا يشير الى ان القطاع الزراعي قد تدهور

كهدف محوري للسياسات االقتصادية حيث تعتبر االنتاجية بشقيها

بسبب انخفاض معدالت ال نمو خالل مدة قيد الدراسة والمتمثلة في

الجزئي والكلي اهم مصادر النمو االقتصادي في العالم .اما

نمو االنتاجية الكلية وكذلك مساهمة عناصر االنتاج ( االرض

بالنسبة للدول العربية

فتكتسب االنتاجية اهمية خاصة لكون

والعمل وراس المال) .

االرتقاء بها يمثل احد اهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية

ان االرتقاء بمعدل مستوى االنتاجية يمثل احد المكونات واالهداف

االقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي في

االساسية في برامج االصالح الزراعي والهيكلي على المستوى

المنطقة .

الكلي  ,اذ تعد االنتاجي ة احد المصادر الرئيسية للنمو االقتصادي

مشكلة البحث

في كل دولة سواء كان متقدما" ام ناميا"  .ان ارتفاع معدالت نمو

تكمن مشكلة البحث في تدني مستوى االنتاجية الكلية وانخفاض

االنتاجية يعطي انطباع عن تحقيق معدالت مرتفعة من النمو

وتذبذب معدل نمو االناتج المحلي الزراعي بما اليتالئم مع اهمية

والتطور في هذا النشاط  .في حين يعتبر تدني االنتاجية احد

هذا القطاع الحيوي والدور الذي يمكن ان يؤديه في تحقيق التنمية

االسباب الرئيسية المفسرة لتراجع معدالت النمو .

الزراعية والمساهمة في النمو االقتصادي .

أهمية البحث

الكلية لعوامل االنتاج وبالتالي انخفاض معدالت نمو الناتج المحلي

ان قياس االنتاجية الكلية يساعد في الوصول الى بعض المؤشرات

الزراعي االجمالي.

التي تسهم في رسم السياسات التي تهدف الى تحسين مستوى

هدف البحث

االنتاجية الكلية

يهدف البحث الى

ورفع نسبة مساهمتها في نمو الناتج المحلي

التعرف على اهم محددات النمو الزراعي

الزراعي .

وقياس االنتاجية الكلية ونسبة مساهمة عناصر االنتاج في نمو

فرضية البحث

الناتج المحلي االجمالي الزراعي .

ينطلق البحث من فرضية مفادها ان انخفاض مستوى الناتج
المحلي الزراعي في العراق مرتبط بأنخفاض مستوى االنتاجية
الحصول على البيانات واسلوب التحليل

وتم استخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية )  ) OLSبعد

تم الحصول على البيانات من مصادرها الثانوية المتمثلة بوزراة

اخذ الصيفة اللوغارتمية الخطية للمتغيرات التي تضنمها االنموذج

التخطيط والتعاون االنمائي \ الجهاز المركزي لألحصاء

وكما يأتي :

وتكنولوجيا المعلومات  .كما استخدمت االساليب الوصفية

) (

والتحليلية من خالل الجداول واالشكال وحساب معدالت النمو

حيث ان :

والمعايير االحصائية  .وكذلك استخدام االسلوب الكمي بأستخدام

 = Ln yالناتج المحلي الزراعي.

طريقة المربعات الصغرى االعتيادية  OLSفي تقدير دالة كوب

 = α1الحد الثابت ( حد التقاطع ) .

دوكالص لقياس االنتاجية الكلية وقياس نسبة مساهمة عناصر

 = Ln kالخزين الرأسمالي.

االنتاج في نمو الناتج المحلي الزراعي .

 = Ln lالقوى العاملة في القطاع الزراعي.

المواد وطرائق العمل

(  ) α5 , α5مرونتا الخزين والقوى العاملة في القطاع الزراعي .

تم استخدام دالة كوب دوكالص لتقدير المتغيرات ()y , L , K

كما تم الحصول على قيم االنتاجية الكلية بأستخدام انموذج سولو

حسب الصيغة االتية :

سوان لقياس االنتاجية الكلية كما مبين في المعادلة التالية :

) (

(
)

(
 :TFPاالنتاجية الكلية لعوامل االنتاج.

حيث ان :
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 :Yالناتج المحلي الزراعي.

الموظفة في االنتاج  ,فانتاجية العوامل الكلية افضل مقياس للكفاءة

 :Kالخزين الرأسمالي.

االنتاجية لالقتصاد الوطني (الخلف .)5958 ,ويقصد باالنتاجية

 : Lعدد العاملين في القطاع الزراعي.

الجزئية هي االنتاجية الخاصة بكل عنصر من عناصر االنتاج ,

( :) α , αمرونة االنتاج بالنسبة للخزين الرأسمالي والعمل على

ونحصل عليها من حاصل قسمة الناتج المتحقق على الععنصر

التوالي .

االنتاجي المراد قياسه  ,ويمكننا ان نميز بين انواع متعددة من

تعرف االنتاجية بوصفها المعيار الذي يمكن من خالله قياس

االنتاجية الجزئية  ,كأنتاجية العمل  ,وانتاجية رأس المال ,

استغالل الموارد المتاحة  .وعلى هذا االساس يمكننا تقييم وتحديد

وانتاجية االرض (درة.)5955 ,

درجة االستفادة من توجيه الموارد وصوال الى الناتج النهائي

طرائق قياس االنتاجية

المستهدف ( ,الجومرد .)5955,كما تتفق معظم المفاهيم الواردة

يمكن تقسيم اساليب قياس االنتاجية الكلية للموارد الى منهجين

في االدب االقتصادي حول اال نتاجية بكونها تعني ( كمية االنتاج

رئيسين  :المنهج التقليدي او طريقة اال حدود conventional

بالنسبة لكل عنصر من عناصر االنتاج ) (الحسن, ) 5151 ,

 non-frontier methodوطريقة

ذات الحدود frontier

وهذا التعريف يمكن فهمه على اساس عالقة االنتاج بعنصر

 . methodوانموذج سولو في النمو االقتصادي ( السعيدي,

انتاجي واحد  ,او عالقة االنتاج بجميع عناصر االنتاج التي

 , ) 5999وبما ان االنتاجية الكلية تم حسابها بأستخدام هذا

ساهمت في العملية االنتاجية  .ويمكن ان نبين اهمية االنتاجية

االنموذج فسنتكلم عنه بشيء من التفصيل .

على النحو االتي (الخطيب:)5115,

استخدم سولو دالة انتاج كوب – دوكالص التي تسمح لرأس المال

انتاج كميات اكبر من الوحدات المنتجة بمجهود اقل وبموارد اقل ,

والعمل بالنمو بمعدالت مختلفة وصيغتها هي

اكثر قدرة على منافسة مثيالتها المستوردة في
مما يجعل
السلعة (
)
السوق المحلية .

حيث ان :

تؤدي زيادة االنتاجية الى تخفيض اسعار المنتجات  ,وبالتالي

 :Qاالنتاج

زيادة الطلب وزيادة المبيعات  ,وعندئذ يؤدي الى زيادة الدخول

 :Kرأس المال

واالرباح .

 :Lالعمل

تحقق االنتاجية االستخدام االمثل للموارد النادرة ذات االستعماالت

 :Yثابت

المتعددة .

( : ) α , αمرونات االنتاج بالنسبة لرأس المال والعمل على

تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية

التوالي

للسكان .

وفي هذه الدالة يتم افتراض )

االنتاجية هي المصدر الوحيد لزيادة الثروة القومية  .اذ ان استخدام

عوائد الحجم وهذا يعني ان الزيادة في االنتاج تساوي حاصل

المنتج للموارد يقلل الفاقد في االنتاج  ,وعليه يحافظ على الموارد

ضرب الناتج الحدي لكل عنصر بالزيادة في كمية ذلك العصر .

النادرة من الضياع .

وبمعنى اخر فأن الزيادة في االنتاج تساوي حاصل ضرب الناتج

تعكس االنتاجية الكلية مدى كفاءة استخدام الموارد االقتصادية

الحدي للعنصر المستخدم بالزيادة في ذلك العنصر  .فمثال" اذا كان

المتاحة ( المادية والبشرية ) ,بهدف الحصول على اكبر قدر

هناك زيادة في العمل ورأس المال بنسبة  %5فأن تلك الزيادة

ممكن من السلع والخدمات بنفس الكمية او بكمية اقل من عناصر

ستؤدي الى زيادة في االنتاج بنسبة ( %5هنية. )5111 ,

𝛂

) اي افتراض ثبات

االنت اج  ,فالمدخالت هي مجموع كمية العمل وراس المال والطاقة
النتائج والمناقشة

مرونات عناصر االنتاج  ,واوضحت النتائج االولية بعدم معنوية

تم تقدير نتائج المتغيرات التي تضمنها انموذج دالة االنحدار

المتغيرات وخضوعها الى مشاكل قياسية من الدرجة االولى لذا

بطريقة المربعات الصغرى االعتيادية (  )OLSمن اجل تقدير
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تمت معالجتها بادخال المتغير التابع كمتغير مستقل لسنة سابقة (

التابع( الناتج المحلي الزراعي)  ,وهذا يعني ان يزداد الخزين

 ) LAG Yوكانت نتائج التقدير كاالتي :

الرأسمالي بنسبة  % 5سوف ينخفض الناتج بمقدار( )- 1.565

يبين جدول ( )5معنوية االنموذج المقدر ككل ممن خالل احصاءة

وبعد التاكد من خلو االنموذج من المشاكل القياسية واجتيازه

 F-statisticsوالتي بلغت (  , )55.9555كما ان المتغيرات

اختبارات الدرجة االولى تبين ان الخزين الرأسمالي في االساس

التي تضمنها االنموذج تفسر( )% 1.76من التغيرات في المتغير

في تناقص مستمر وهو ما يوضحة معدل نمو الخزين الرأسمالي

التابع كما جاءت اشارة المعلمات للمتغيرات المتستخدمة في

اذ بلغ (  )%1.55من خالل مدة الدراسة (  )5951- 5151وهذا

االنموذج مطابقة لمنطق النظرية االقتص ادية  ,كما انها معنوية عند

يعني ان االضافات السنوية من خالل االستثمار الزراعي التغطي

مستوى  %5عدا المتغير ( الخزين الرأسمالي ) الذي جاءت

قيم االندثارات للخزين الراسمالي كما اشارت اليه بعض الدراسات

اشارته سالبة وهي مخالفة للمنطق االقتصادي  ,وهو مايعكس

السابقة

العالقة العكسية بين المتغير المستقل( الخزين الراسمالي) والمتغير
جدول ( .)5نتائج دالة االنحدار بطريقة  OLSلتقدير نسبة مساهمة نمو عناصر االنتاج واالنتاجية الكلية في نمو الناتج المحلي الزراعي (
من عمل الباحث بأستخدام الحزمة االحصائية )Eviews.10

جدول ( .) 5قياس االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج وتغير النمو السنوي خالل مدة الدراسة ( ) 515- 5991بيانات وزارة التخطيط والتعاون
االنمائي جدول ( )5و( )5من اعداد الباحث)
تغير النمو السنوي ()5
االنتاحية الكلية لعوامل االنتاج ()5
السنوات
8.33
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

6.94
8.43
8.26
8.74
9.67
10.21
9.24
9.84
11.37
9.93
9.52
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-0.16
0.21
-0.020
0.058
0.106
0.055
-0.09
0.064
0.15
-0.12
-0.041

0.16
11.13
2002
-0.29
7.88
2003
0.17
9.24
2004
0.31
12.12
2005
0.042
12.63
2006
-0 .27
9.12
2007
-0.13
7.91
2008
0.060
8.39
2009
-0.001
8.38
2010
-0.11
7.40
2011
0.11
8.28
2012
0.18
9.83
2013
-0.05
9.25
2014
-0.09
8.34
2015
0.025
9.2453
AVERAGE
والتي يمكن ان تحد من نمو وتطور عملية النمو الزراعي وهذا ما
تم الحصول على السلسة الزمنية لبيانات االنتاجية الكلية لعوامل
االنتاج باالعتماد على انموذج سولو من خالل معادلة رقم ()8

نالحظه ايضا من خالل معدالت النمو لالنتاجية الكلية لعوامل

ويعبر عن قيم االنتاجية الكلية محددات اخرى تؤثر فيها بصورة

االنتاج التي اخذت باالنخفاض والتناقص خالل مدة الدراسة اذ

مباشرة ام غير مباشرة لكنها لم تدخل في االنموذج ومنها

تهبط معدالت نمو االنتاجية الكلية بسبب انعدام تاثير عوامل

االيرادات النفطية واالنفتاح االقتصادي والتضخم في االسعار

االنتاج االخرى والمحددة للنمو الزراعي على االنتاجية الكلية

واالستقرار االمني وغيرها من المؤثرات التي تجعل من االنتاجية

لعوامل االنتاج وهذا سيؤدي بدوره الى تدهور وتراجع عملية

الكلية لعوامل االنتاج متغيرا تابعا يؤثر فيها واحد او اكثر من هذا

النمو الزراعي في القطاع ال زراعي في العراق  .والشكل التالي

العوامل المستقلة في دالة معينة لبيان تاثيرها على االنتاجية الكلية

يوضح معدل النمو لالنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في العراق

لكنها لم تؤخذ بنظر االعتبار المحددات والعوامل التي تؤثر على

خالل المدة (. )5151- 5991

االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج التي تؤثر بدورها على نمو الناتج

يوضح شكل ( )5ان معدل نمو االنتاجية الكلية خالل مدة الدراسة

المحلي الزراعي وينعكس ذلك مساهمة الناتج المحلي االجمالي

يكاد ان يكون معدوم او يسير على وتيرة واحدة ويعزى سبب ذلك

الزراعي في الناتج المحلي االجمالي في االقتصاد العراقي  .ومن

الى الوضع المتردي الذي عاشه البلد من النواحي االمنية

خالل تطبيق الصيغة الرياضية تبين بشكل عام ان قيم االنتاجية

واالقتصادية بشكل عام خالل مدة الدراسة .

الكلية لعوامل االنتاج خالل السلسة الزمينة المدروسة للمدة

حساب مساهمة عناصر االنتاج في الناتج المحلي الزراعي:

( )5151- 5991منخفضة جدا حيث تراواحت بين حد اعلى بلغ

تشير مساهمة العنصر االنتاجي الى النسبة التي يسهم بها المتغير

( )55.78في عام  5117وبين حد ادنى بلغ ( )7.95في عام

المستقل في نمو المتغير التابع  ,وبذلك تعكس اهميته في في

 5995وتعزى اسباب انخفاض االنتاجية الكلية نتيجة انخفاض

العملية االنتاجية  .وتقدر هذه النسبة من حاصل ضرب نسبة النمو

محددات االنتاج االخرى ( تخلف االيدي العاملة وراس المال

السنوي للمتغير (العنصر االنتاجي ) في قيمة معلمته المقدرة

وعدم االستغالل االمثل لمساحات االراضي الصالحة للزراعة )

باستخدام دالة االنتاج (كوب دوكالص) وادخال متغير المساحات

وعليه يؤدي الى انخفاض في انتاجية هذه العوامل التي تؤثر

المزروعة كمحدد ثالث من محددات النمو الزراعي كما في

بمجملها على العملية االنتاجية وعلى القطاع الزراعي باكمله

الصيغة االتية :
 Yهو الناتج المحلي الزراعي و  kالخزين الراسمالي و  Lعدد

) (

)

العاملين غي القطاع الزراعي و  Aالمساحات المزروعة  .ويمكن

(

اعادة كتابتها بالصيغة اللوغارتمية الخطية كاالتي :

حيث ان :
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وكانت نتائج الدالة المقدرة بطريقة  OLSاالعتيادية كاالتي :

) (
( هي مرونات االنتاج بالنسبة

حيث ان (

للخزين الراسمالي والعمل والمساحات المزروعة على
التوالي (.
)
من جانب اخر تم احتساب معدل النمو السنوي المركب لكل
عنصر باستخدام برنامج SPSS

مساهمة نمو عناصر االنتاج في نمو الناتج المحلي الزراعي .

والجدول التالي يبين نسبة

شكل ( .)5معدل نمو االنتاجية الكلية خالل مدة الدراسة (  )5151- 5991من عمل الباحث بأستخدام برنامج )(Spss
جدول ( .)8نسبة مساهمة عناصر االنتاج في نمو الناتج المحلي الزراعي
المتغيرات

قيمة معلمة العنصر
المتغير

نسبة النمو السنوي
%
()5

راس المال
العمل
المساحات المزروعة
الناتج
المجموع

المصدر:

من

22.96
35.19
1.407

1.50681

100.99

59.35

()5

- 1.2
0.9
0.1
2.5

اعداد

مساهمة العنصر المتغير
في نمو الناتج

نسبة مساهمة
العنصر من
مجموع
المساهمة%
()5
38.09
58.38
3.51

()8

- 0.4784
0.9776
0.5301

الباحث

جدول

0.5740
0.8798
0.05301

النمو

()5حساب

جدول ( )5معلمات الدالة المقدرة ,جدول( )8حاصل ضرب
( , )5(×)5جدول ( )5حاصل قسمة ( )8على مجموع (, )8
جدول ( )1حاصل قسمة ( )8على نمو الناتج .
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السنوي

باالعتماد

على

نسبة مساهمة
العنصر في نمو
الناتج%
()1

برنامج

SPSS

يتضح من الجدول ( )8ان عنصر العمل هو اكثر تاثير او مساهمة

الزراعي  ,يليه راس المال بنسبة ( %)38.09ثم عنصر االرض

في نمو قيمة الناتج المحلي الزراعي من باقي العناصر االخرى

%

بنسبة

()3.51

خالل مدة الدراسة اذ بلغت مساهمته ) % )58.38من نمو الناتج
شكل ( .)5معدل نمو رأس المال خالل مدة الدراسة (( )5151 - 5991من عمل الباحث بأستخدام برنامج )spss
يوضح الشكل معدل نمو رأس المال الذي اخذ الشكل المنحدر

التغطي قيم االندثارات للخزين الراسمالي كما اشارت اليه بعض

داللة على انخفاض قيمة نمو رأس المال التي بلغت (  )- 5.5و

الدراسات السابقة .

هذا يعني ان االضافات السنوية من خالل االستثمار الزراعي

شكل ( .)8معدل نمو عدد العاملين في القطاع الزراعي ( من عمل الباحث بأستخدام برنامج )spss
يوضح الشكل زيادة عدد العاملين في القطاع الزراعي وهذه
الزيادة مرتبطة بعدد السكان االخذ بالزيادة خالل سنوات
الدراسة .
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شكل ( .)5معدل نمو المساحات المزروعة خالل المدة (( )5151- 5991من عمل الباحث ياستخدام برنامج ) spss
يوضح الشكل االرتفاع الضئيل للمساحات المزروعة حيث بلغ

واليجاد معدل نمو االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج ( )TFPنقوم

معدل نموها خالل مدة الدراسة  . %1.5ويعزى السبب الى

بحاصل طرح معدل النمو السنوي لالنتاج من مساهمة كل من

االهمال التي تعانيه االراضي من خالل القيام بعمليات االستصالح

عناصر االنتاج ( راس المال والعمل والمساحات المزروعة )

والتخلص من المشاكل المتعلقة بملوحة التربة وشحة المياه

عن طريق المعادلة التالية :

وغيرها .
للحصول على معدل نمو االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج وكاالتي :
) (
 = gمعدل نمو االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج (التقدم التقني).

) (

 = Yمعدل نمو الناتج المحلي الزراعي.

ولحساب نسبة اسهام نمو االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج () TFP

 = Kمعدل النمو الخزين الراسمالي.

في نمو الناتج المحلي الزراعي عن طريق حاصل قسمة معدل نمو

 = Lمعدل نمو العمل (عدد العاملين في القطاع الزراعي).

االنتاجية الكلية على معدل نمو الناتج المحلي الزراعي مضروب

 = Aمعدل نمو المساحات المزروعة.

في % 100

(

) = مرونات االنتاج بالنسبة لعناصر االنتاج ( راس

المال والعمل والمساحات المزروعة ) و على التوالي  .استنادا الى
) (
النتائج التي حصلنا عليها في جدول ( )1يتم تعويضها في المعادلة
توضح المعادلة اعاله ان نسبة مساهمة او تاثير االنتاجية الكلية في

المساحات المزروعة  ,كما ان كثرة البطالة وقلة عنصر العمل

نمو الناتج الزراعي بلغت ) % )39.72وهي نسبة قليلة  ,ويعزى

يسهم في انخفاض انتاجية العمل وبالتالي انخفاض االنتاج  ,كما

سبب انخفاضها الى ظروف االهمال التي يعانيها القطاع الزراعي

ان انخفاض راس المال واهمال البنى التحتية واالعتماد على

وعدم تقديم الدعم لعناصر االنتاج مما ادى الى انخفاض االنتاجية

التكنولوجية الحديثة واهمال المكائن والمعدات التي من الممكن ان

الجزئية لعناصر ا النتاج من خالل عدم استصالح االراضي

تزيد من راس المال وتضيف الى الخزين الراسمالي يؤدي ذلك

الصالحة للزراعة

الى انخفاض انتاجية هذا العنصر .

وقلة خصوبة االرض مما يضعف انتاجية
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االستنتاجات

اال انه كان اكثر العناصر مساهمة في نمو الناتج  .وهذا يدل على

ان عنصر العمل هو اكثر العناصر المساهمة في نمو الناتج

هناك تحسن في مستوى العمالة من حيث الخبرة والتدريب .

الزراعي يليه عنصر راس المال والمساحات المزروعة  .اما

اثبت البحث صحة فرضية الدراسة بانخفاض مساهمة االنتاجية

االنتاجية الكلية فقد انخفضت نسبة مساهمتها مما يشير الى ضعف

الكلية لعوامل االنتاج  TFPفي نمو االنتاج الزراعي اي ان

استخدام التقنيات والتكنولوجة الحديثة في العراق .

القطاع الزراعي بحاجة الى زيادة التقنيات الحديثة من االسمدة

ال توجد عالقة بين معدل نمو كل من عناصر االنتاج ونسبة

واالصناف المحسنة والمكننة المتطورة لخلق طفرة في مستوى

مساهمة كل عنصر في نمو الناتج اذ بلغ معدل نمو العمل %0.9

االنتاج بدون مضاعفة العناصر االنتاجية .

التوصيات

االنتاجية وهذ مما يؤدي الى رفع القدرات الفنية واالدارية

 - 5العمل على رفع انتاجية العمل الزراعي من خالل تعزيز

والتكنولوجية للعاملين في القطاع الزراعي .

وتكثيف دور االرشاد الزراعي والمراكز البحثية في تدريب

 - 5ضرورة تحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في العمليات

العاملين في القطاع الزراعي وتوصيل المعلومة وتقديم الخدمات

االنتاجة

ومالئمتها لطبيعة االنتاج وظروف وبيئة القطاع

االستشارية والمساعدة في معالجة المشاكل التي تعترض العملية

الزراعي وتوفير البنى التحتية الالزمة من طرق معبدة ووسائط
نقل للمنتجات الزراعية  . . .الخ
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