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  تقدیر دالة  تكالیف طویلة األجل واقتصادیات الحجم األمثل في مزارع القمح تحت نظام الري

  قضاء القائم للموسم اإلنتاجي–محافظة االنبار /بالرش في األراضي الصحراویة 

2010 / 2009  

                     29/1/2012: تاریخ االستالم

  م  ضاهد فالح حسن الحمداني. م

  كلیة الزراعة /جامعة االنبار 

  

  الخالصة  

أن الحاجــة إلــى أرشــاد المســتثمرین فــي زراعــة محصــول القمــح تحــت نظــام  الــري بــالرش المحــوري فــي 

األراضي الصحراویة في محافظة االنبار وتحدید الحجم األمثل للمزرعة وتكلفة الوحـدة المنتجـة تحـت الـري بـالرش 

الدراســة  تقــدیر دالــة التكــالیف طویلــة األجــل وتحلیــل الدالــة عنــد اعتمــاد الحجــم األمثــل ، لــذلك كــان الهــدف  مــن 

ویتحقـق عنـدما تكـون مسـاحة المزرعـة         k.g)  170950( حیث تبین بأن حجـم اإلنتـاج األمثـل بلـغ . اقتصادیًا 

م دینـار وتبـین أن حجـم اإلنتـاج المعظـ) 115( دونم وتبلغ معدل كلفة أنتاج الكیلـو غـرام الواحـد نحـو ) 239.8( 

دونم وبلغ معدل كلفة الكیلو )  ( 324.8ویتحقق عندما تكون مساحة  المزرعة   k.g) 232010.850(للربح 

وكذلك تبـین . دونم / كغم)  (713دینار وكان متوسط اإلنتاجیة المثلى لوحدة المساحة ) (164غرام الواحد نحو 

34أن المزارع التـي تعمـل ضـمن منطقـة الكفـاءة االقتصـادیة بلغـت  مـن  % ) 85( مزرعـة وتشـكل مـا نسـبته ) (

  .  عدد المزارع في عینة البحث  

Estimate the cost Long-run function and economies of the optimal 
size in wheat farms under sprinkler irrigation system Be pivotal role 
in the desert land – Anbar province-AL- Kahem constituency for the 

productive season 2009 /2010  
  

Dahid falih hassan All Hamdani  
University of anbar / college of Agriculture  

  

Abstract  
The need to guide investors in the cultivation of wheat under sprinkler 

irrigation central  role in the desert land in the province of Anber ,and  determine the 
optimal size of  the farm and the cost per unit produced under sprinkler irrigation in 
the adoption of ideal size , so it was the goal of the study estimate the cost long-run 
function economical analysis of the function. It was found that the volume of 
production optimization were (170950) k.g is achieved when the area bit the farm       
(239.8) donm and an average cost of production per kg about ( 115 )  dinars, and 
show that the production volume majesty for-profit (232010.850 ) k.g is achieved 
when the area of the farm (324.8) donms and miximution cost per kilogram to (164) 
dinars, and the average optimal productivity per donm (713) k.g / sq.m and also found 
that the farms that  operate within the area of economic efficiency was ( 34) farm and 
constitution (85%) of the number of farms in the sample.
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  المقدمة

لــذا فــأن الفجــوة ,تعــد محافظــة االنبــار مــن المحافظــات المنتجــة لمحصــول القمــح وكــذلك المســتهلكة  لــه 

طــن علــى 70400ل إلیــة اإلنتــاج الغذائیــة بــین االســتهالك و اإلنتــاج كبیــرة وملفتــة لالنتبــاه إذ بلــغ أقصــى مــا وصــ

الـذي ) العجـز فـي اإلنتـاج ( ضوء المطلوب وفق البطاقة الغذائیة ومن هذا یتضح بأن الفجوة الغذائیة والتي تمثل 

هـذا ) محلیًا أو خارجیًا  (من الحاجة یعتمد على  االستیراد % 67هنسبتطن أي أن ما) 140800( بلغ نحو 

مــن حاجــة % 33فــي حــین أن اإلنتــاج المحلــي ال یغطــي أكثــر مــن .بشــري فقــط یمثــل الحاجــة لالســتهالك المــا

لـــذا بـــات مـــن الضـــروري أن یلتفـــت المعنیـــون بالعملیـــة . )1(االســـتهالك أذا مـــا اســـتبعدت االســـتخدامات األخـــرى  

فـي الزراعیة  من باحثین ومنتجین و واضعي السیاسة الزراعیة الى خطورة هذا الجانب الذي یشـكل حجـر الزاویـة

االسـتقالل االقتصـادي وسـیادة البلــدان ، حیـث یتطلـب الكثیــر مـن المعالجـات  وخصوصــًا زیـادة اإلنتـاج واإلنتاجیــة 

وٕاذا ما علمنا أن محافظة االنبار تعاني من مشكلة مزدوجة محدودیة األراضي الصالحة للزراعة , ) رأسیا و أفقیاً (

میاه الري على الرغم من وقوع المحافظة على عمود نهـر وانخفاض إنتاجیة وحدة المساحة لهذا المحصول وشحه

شـملت المحافظـة ) (2000فـي عـام . وسعتها الجغرافیـة التـي تبلـغ ثلـث العـراق , كم تقریبًا ) (500الفرات بطول 

الـذي تبنتـه وزارة الزراعـة فـي حینـه وكـان قضـاء القـائم ) تطـویر تقانـات الـري الحدیثـة  ( بأعمال المشروع التنموي 

ن المنـاطق المشـمولة بالمشـروع  لـوفرة وجـودة أراضـیها الصـحراویة القابلـة للزراعـة ومالئمـة المیـاه الجوفیـة لهكـذا م

مزرعــة تعمــل بنظــام الــري بــالرش المحــوري ونتیجــة ) 12( حیــث كانــت بدایــة المشــروع فــي القــائم . نمــط زراعــي 

ریــة  أتســع العمــل فــي هــذا الــنمط مــن الزراعــة الحدیثــة للــدعم والتشــجیع مــن الجوانــب الفنیــة والعلمیــة والعملیــة واإلدا

ولمـا كـان االهتمـام . مزرعة تعمل بنفس النظام ) 400( إلى أكثر من ) 2009/ 2010( حتى وصل في عام 

بدراسة تكالیف اإلنتـاج الزراعـي الغـرض منـه التعـرف علـى هیكلیـة المشـروع الزراعـي وطبیعـة سـلوك دوال اإلنتـاج 

یسترشــد بهــا واضــعو  السیاســات الزراعیــة وعلــى األخــص تلــك التــي تتعلــق بالسیاســات الســعریة باعتبارهــا مؤشــرات

  .فضًال عن كونها دلیل نجاح عمل اإلدارة المز رعیة التي تهدف إلى تحقیق الحجم األمثل واإلنتاج األمثل  

اسـات المماثلـة التـي سـبق ولغرض االسترشاد بالدراسات السابقة لضمان منهجیة البحـث تـم االطـالع علـى الدر     

وأن تناولت مواضیع مشابه أو قریبـة وخاصـة تلـك التـي اسـتهدفت تقـدیر دوال  تكـالیف اإلنتـاج فـي األجـل الطویـل 

  : ومنها األتي 

دراسـة اقتصــادیات أنتــاج الــرز فــي محافظـة النجــف حیــث أشــتق دالــة التكـالیف باألجــل الطویــل مــن دالــة 

وقدرة دالة التكالیف في األجـل الطویـل ألصـناف القمـح تحـت أنمـاط . 11)( التكالیف وأحتسب اقتصادیات الحجم

الـري المختلفــة لمزارعـي القمــح فـي محافظــة صـالح الــدین وتحدیـد الحجــوم المثلـى لإلنتــاج  والمسـاحة واقتصــادیات 

نموذج / م في  محافظة التأمی2009وقدرة  دوال تكالیف واقتصادیات الحجم لمحصول القطن لعام   ).2(الحجم 

وأجریت دراسة  تحلیل اقتصادي لتكـالیف  أنتـاج تمـور السـكري فـي منطقـة القصـیم فـي  المملكـة . )3(. تطبیقي

    2009دوال تكـالیف أنتــاج مشـاریع الثــروة الحیوانیـة فــي محافظـة االنبــار لعـام . ، وقــدرة4). ( العربیـة السـعودیة 

المملكــة األردنیــة الهاشــمیة/ غنــام والمــاعز واألبقــار فــي إقلــیم  الوســط وكــذلك قــدرة  دوال تكــالیف تربیــة األ. )5( 

7) .( وقدرة دوال تكالیف أنتاج وتكالیف القمح في منطقتي الریـاض والخـرج فـي المملكـة العربیـة السـعودیة .   6)(

ة االنبـار لعـام محافظـ/وقدرة دالة تكالیف واقتصادیات الحجم ودالة العرض لمشاریع تربیة العجول في قضـاء هیـت

محافظة –و أجریت  دراسة اقتصادیة قیاسیة لدوال تكالیف محصول الخیار في منطقة الرمادي . )9( 2009
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 2002وقدرة دراسة  دالة تكالیف أنتاج األسماك  في محافظة بابل للعام . ) 10(2002االنبارللموسم الصیفي 

  . 8)(  مبینا الكمیة المعظمة للربح في تلك المشاریع

  

  المواد وطرائق العمل

كیـف المعـدة مـن قبـل الباحـث والتـيةالبحـث مـن خـالل اسـتمارة االسـتبانتم جمع البیانات التي أعتمدها

محتواهــا بمــا یــتالءم وطبیعــة المعلومــات التــي تخــدم أهــداف البحــث وخاصــة فیمــا یتعلــق بهیكلــة التكــالیف التــي تــم  

مزرعة تعمل بنمط الري بالرش المحوري ذات سعات  400ثل عینة ألكثر منأنفاقها في مثل هذه المزارع التي تم

في أرواء مـزارع محصـول القمـح للموسـم والتي استثمرت.دونم )  240,120,80,60(إنتاجیة مختلفة تتراوح بین 

و    50مزرعــة بحجــوم مختلفــة تراوحــت بــین  40والتــي مثلــت عینــة البحــث ,2009 / 2010اإلنتــاجي 

ومـن خـالل . مـن العـدد اإلجمـالي للمـزارع فـي منطقـة الدراسـة % 10دونمًا للمزرعة الواحدة مكونة مـا نسـبته 360

اب المــزارع فـي المنطقـة وبأشــراف مباشـر مـن قبــل الباحـث تـم الحصــول اسـتمارة االسـتبانة التـي وزعــت علـى أصـح

على البیانات المقطعیة التي تمثل هیكـل التكـالیف بأنواعهـا وبنودهـا وكـل مـا یمثـل  اإلیـرادات والمسـاحات المنتجـة 

حـث فـي األمـر الـذي سـهل علـى الباحـث الحصـول علـى البیانـات التـي تـتالءم وطبیعـة أهـداف الب, واقیام اإلنتـاج  

تقــدیر دالــة التكــالیف طویلــة األجــل والحصــول علــى تقــدیرات الحجــم األمثــل للمزرعــة الــذي یحقــق اإلنتــاج األمثــل 

وكذلك مستوى الحجم واإلنتاج المعظم للربح في هكذا أنواع  مـن ا لمـزارع  التـي تعتبـر مـن المحـاوالت األولـى فـي  

ویل   في مناطق األراضي الصحراویة والتي مـن الممكـن أن تقدیر دالة كلفة هذا النمط من المزارع في األجل الط

ومـــن الممكـــن أن تعمـــم نتـــائج هـــذا البحـــث علـــى منطقـــة أعـــالي الفـــرات , یكـــون ري تكمیلـــي فـــي الســـنوات المطیـــرة 

والبادیة الغربیة  كونها تكاد تكون متشابه إلى حدًاً◌ كبیر من ناحیة نوعیة التـرب والمیـاه الجوفیـة وأعماقهـا ودرجـة 

وحتها  وباستخدام البیانات المقطعیة المتحصل علیها مـن اسـتمارة االسـتبانة المشـار ألیهـا أنفـًا تـم تفریـغ البیانـات مل

فــي اســتمارات ثانویــة بمــا یــتالءم وطبیعــة التحلیــل االقتصــادي وتبویبهــا بجــداول تتناســب وأســلوب التحلیــل الوصــفي 

  البحث والكمي للوصول إلى النتائج التي تتالءم وطبیعة هدف 

  

  هیكل التكالیف الكلیة لمحصول القمح في عینة البحث: أوال 

  . التحلیل الوصفي لتكالیف اإلنتاج لمحصول القمح في عینة البحث -

یشیر التكوین الوصفي لعینة البحـث فـي األراضـي الصـحراویة التـي تـروى تحـت أنظمـة الـري بـالرش المحـوري فـي 

تقریبـًا مـن أجمـالي مسـاحة القضـاء التـي شـملها % 60صبح یشكل بحـدود محافظة االنبار والذي أ/ قضاء القائم 

إال أن التكــالیف اإلنتاجیــة لمحصــول القمــح قــد توزعــت بــین التكــالیف  2010/2009البحــث للموســم اإلنتــاجي 

  التالي ) 1( الثابتة والتكالیف المتغیرة و ولبیان أهمیتها من التكالیف الكلیة یمكن مالحظة الجدول رقم 
  

القمح للموسم األهمیة النسبیة للتكالیف الثابتة والتكالیف المتغیرة في التكالیف الكلیة لمحصول.1جدول

  في عینة البحث 2009 /2010اإلنتاجي 

  %األهمیة النسبیة       مقدار التكالیف  دینار  بند التكالیف  ت

  87132668654.6  التكالیف الثابتة1

  72362725846.4  التكالیف المتغیرة2

1594953944100  التكالیف الكلیة3
  . حسبت من قبل الباحث باالعتماد  على استمارة االستبانة:المصدر 
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بینما شكلت التكالیف المتغیرة ما %) 54.6(أن التكالیف الثابتة شكلت نسبه مساهمة ) 1(یتبین من الجدول رقم 

وقـد تبـین ) . ( 2010/2009القمـح للموسـم اإلنتـاجيمن أجمالي التكالیف الكلیة لمحصـول % ) 46.4(نسبته 

وهـــذا , مــن مســـاهمه التكــالیف المتغیـــرة فــي أجمـــالي التكــالیف % 8.2أن مســاهمه التكــالیف الثابتـــة أكبــر بنســـبه 

  .مؤشر على ضخامة رأس المال المستثمر في مثل هذه المزارع 

, منهــا فــي عینــة البحــث مــن االنــدثارات وقــد توزعــت التكــالیف الثابتــة بــین بنودهــا الرئیســیة التــي تتكــون

منهـا أهمیـة نسـبیه والتـي شـكلت كـل. اإلیجـار السـنوي للـالرض والفائـدة علـى رأس المـال , العمل العائلي واإلدارة 

          )   . ( 2من التكالیف الثابتة الكلیة والتي یتضح أثرها من خالل الجدول التالي رقم 

  

ود التكالیف الثابتة من التكالیف الثابتة الكلیة لمحصول القمح  للموسم األهمیة النسبیة لبن.2جدول 

في عینة البحث2010/2009اإلنتاجي  

  %األهمیة النسبیة    مقدار التكالیف  دینار  بنود التكالیف الثابتة في عینة البحث                                             

31055868635.6  االندثارات1

18718000021.5  العمل العائلي واإلدارة  2

47710000.5  اإلیجار السنوي للالرض  3

36881700042.4  الفائدة على رئس المال4

871326686100  إجمالي التكالیف الثابتة5

  . حسبت من قبل الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة: المصدر 

  

الذي یمثل الفائدة على رأس المـال فـي ) ( 4ف الثابتة تسلسل  أن بند التكالی) ( 2یتضح من الجدول 

مــزارع أنتــاج القمــح مــن عینــة البحــث قــد تصــدر التكــالیف وشــكل النســبة األكبــر فــي هیكــل التكــالیف الثابتــة وأحتــل 

رجـة مـن التكـالیف الثابتـة الكلیـة فـي حـین تلتهـا بالد%) 42.4(المرتبة األولى من حیث األهمیة النسبیة آذ  بلغت 

من التكالیف الثابتة الكلیة أیضاً  أمـا العمـل العـائلي واإلدارة %)(35.6الثانیة بند األندثارات التي شكلت نسبتها 

أما نسـبه مسـاهمة بنـد بـدل اإلیجـار % )   (21.5فقد بلغت نسبة مساهمته في التكالیف الكلیة  الثابتة  ما نسبته

والتعلیمـات 1983لسـنة 35ائر وزارة الزراعة على وفق القانون رقم السنوي للالرض وحسب القیمة المقدرة في دو 

  . من قیمة أجمالي التكالیف الثابتة الكلیة  %) 50.(الصادرة بموجبة  فقد بلغت 

و لبیــان تــأثیر عنصــر العمــل المــز رعــي  كمـــورد أنتــاجي لمحصــول القمــح فــي منطقــة عینــة البحـــث و  

الـــذي  یوضــح األهمیـــة النســـبیة للعمــل العـــائلي والعمـــل ) (3الجــدول رقـــم أهمیتــه فـــي هیكـــل التكــالیف  یتبـــین مـــن

  : الكلي  بالنسبة لتكالیف العمل المز رعي) العمل الیومي والعمل الموسمي (  المؤجر المكون من 

  

یبین األهمیة النسبیة للعمل العائلي والعمل المؤجر بالنسبة لتكالیف العمل الكلي في مزارع محصول .3جدول 

في عینة البحث) ( 2010/2009القمح للموسم اإلنتاجي  

  %األهمیة النسبیة   دینار/ قیمة التكالیف    بند تكالیف العمل  ت

18718000071.1  العمل العائلي واإلدارة1

7595000028.9  )من خارج المزرعة ( العمل المؤجر 2

263130000100  أجمالي العمل المز رعي3

  .من قبل الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة حسبت: المصدر 
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أن نسبة مساهمة العمـل العـائلي فـي أجمـالي مـورد العمـل المـز رعـي قـد شـكلت ) 3(یالحظ من الجدول   

وهذا یعكس أن النسبة األكبر من اإلعمال التي تقوم بها العائلة من األعمال المز رعیـة  فـي % ) 71.1( نسبة 

ط الزراعــة الحدیثــة یعتمــد علــى إعمــال تقنیــة ومهــارات فردیــة  یمكــن أن تــؤدى مــن قبــل أفــراد هــذا الــنمط مــن أنمــا

العائلــة  وان اإلعمــال األخــرى التقلیدیــة وخاصــة فــي ذروة العمــل المــز رعــي عنــد تحضــیر األرض واإلعمــال ذات 

عـــة  والتـــي  بلغـــت نســـبة الكثافـــة العملیـــة أثنـــاء الحصـــاد وتهیئـــة اإلنتـــاج للتســـویق والتـــي تســـتقدم مـــن خـــارج المزر 

  % ).  28.9( مساهمتها في العمل المز رعي الكلي  نحو 

, البـذور , وعند النظر إلى التكالیف المتغیرة فقد توزعت هذه إلى  عدة بنود والمكونـة مـن العمـل المـؤجر

وكمــا .فــة التســویق كل, كلفــة الحصــاد اآللــي , المحروقــات , المبیــدات , العملیــات المیكانیكیــة , األســمدة بأنواعهــا 

  : التالي ) 4( مبین في الجدول رقم 

  

االهمیه النسبیة لبنود التكالیف المتغیرة من التكالیف المتغیرة الكلیة في عینة البحث لمحصول .4جدول 

  ) ( 009 2010/2القمح للموسم اإلنتاجي 

  %ة النسبیة األهمی  قیمة التكالیف دینار  )في عینة البحث (بنودا لتكالیف المتغیرة   ت

  21.6  156300000  )عناصر صغرى , مركب, یوریا (األسمدة بأنواعها 1

  5 .14690000020  كلف شراء البذور2

10132125814.0  )كهرباء , زیت دیزل بنزین ,وقود دیزل ( المحروقات 3

85040000011.7  الحصاد اآللي4

7595000010.5  العمل المؤجر5

5541000007.6  )نقل ,تفریغ ,تحمیل,تعبئة ,تنقیة ,یاسأك(كلف التسویق   6

523210007.2  )الخ  ...تسمید,بذارألي ویدوي ,حراثة , تسویة (العملیات المیكانیكیة 7

504000006.9  )عریضة األوراق , رفیع  األوراق (مبیدات األدغال  8

723627258100  أجمالي التكالیف المتغیرة  - 

  . ن قبل الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة حسبت م:المصدر 

  

وأسـمدة ,المركبـة , سماد الیوریا ( أن بند كلفة األسمدة بكافة أنواعها والتي تشمل ) (4تبین من الجدول  

بینمـا احتلـت % ) 21.6(قد احتلت المرتبة األولى مـن حیـث األهمیـة النسـبیة والتـي بلغـت  ) العناصر الصغرى 

وقـود ( المرتبة الثانیة من حیث األهمیة النسبیة  مـن التكـالیف المتغیـرة الكلیـة وقـد جـاءت المحروقـات كلفة البذور

تلتهـا كلـف كـل , % ) (14.0وبلغـت أهمیتهـا النسـبیة , المرتبـة الثالثـة ) الكهربـاء ,البنـزین , زیـت الـدیزل , الدیزل 

(      مبیدات األدغال وقـد بلغـت , یات المیكانیكیة العمل,كلف التسویق ,العمل المؤجر , من بنود الحصاد اآللي 

  .  على التوالي من حیث األهمیة النسبیة من التكالیف المتغیرة الكلیة %  ) 9. 6,   10.5,7.6,7.2, 11.7

  

  :توصیف وصیاغة النموذج : ثانیًا 

طریق التوسع العمودي ، یمكن أن یحقق المنتج زیادة في الكفاءة اإلنتاجیة في فترة األجل  القصیر عن 

أال أنـة غالبــًا مــا یهـدف إلــى زیــادة الكفــاءة اإلنتاجیـة مــن خــالل التوسـع األفقــي والعمــودي وهــذا یـتم فــي فتــرة األجــل 

ویأخـــذ منحنـــى التكـــالیف 17). (الطویـــل التـــي تكـــون فیهـــا جمیـــع عوامـــل اإلنتـــاج متغیـــرة ومنهـــا حجـــم المنشـــأة 

فقد یكون علـى شـكل خـط أفقـي وهـذا یعبـر عـن ثبـات ,  أشكاًال متعددة ) LRAG( المتوسطة في األجل الطویل 
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وهذا یعني عدم , ) لیف المتوسطة أي أن جمیع حجوم المنشْات تنتج ناتج بنفس المستوى من التكا( عوائد السعة 

ظهــور الوفـــورات أو الالوفـــورات فـــي الســـعة أو یكــون شـــكل المنحنـــى متنـــاقص مـــع زیــادة اإلنتـــاج وهـــذا یشـــیر إلـــى 

وهــذا یعبــر عــن الحــاالت الــثالث المشــار , وفــورات الســعة أو قــد یكــون علــى شــكل منحنــى یتنــاقص أوًال ثــم یتزایــد 

  )U ( , )17(أو على شكل حـرف , حالة تناقصه والالوفورات في حالة تزایده حیث یمثل وفورات السعة في . إلیها

أن مبررات دراسة التكالیف في األجل الطویل هو أن عناصر اإلنتـاج الثابتـة الیمكـن تغیرهـا أال فـي فتـرة األجـل . 

كــن التخطــیط لهــذا یم, وهــذا التغبیــر یعطــي فرصــة إلــى ظهــور وفــورات الحجــم فــي فتــرة األجــل الطویــل , الطویــل 

على افتراض ثبات السیاسة .بصورة أكثر عقالنیة بعد استیعاب التغیرات كافة والتي تظهر في فترة األجل الطویل 

ویمكــن اشـتقاق دالـة الكلفـة الكلیــة لألجـل الطویـل باعتمــاد . 10)(السـعریة لمـدخالت ومخرجـات اإلنتــاج لتلـك الفتـرة 

  )   .  15( ,مة التالیة  دوال الكلفة في األجل القصیر بالصیغة العا

1)...... (                                 i4 QA b5A² +Ub3Q³ +b2Q² +b−Qıb=LRTC

  

  : حیث أن         

     TC  =   ألف دینار ( التكالیف الكلیة لإلنتاج (  

      Q     =  كغم  (   كمیة اإلنتاج(  

      A   =    نشأة للم)    المساحة( حجم  

        b =  معامالت االنحدار  

        Ui = المتغیرات العشوائیة الذي یعكس أثر المتغیرات ذات العالقة والغیر متضمنة في  النموذج  .  

  
  )  A( وبأخذ المشتقة الجزئیة  إلى       

  b4Q +2b5A  = 0    ……..  ( 2)                                                          
  ومنھا نحصل علي

                                                          )3    )   ............(4Q /2b5A =( b  
  

نحصل على دالة ا لتكالیف   الكلیة في األجـل ) (1بما یساویه في الدالة األصلیة  رقم     Aوبالتعویض عن  

  ). منحنى المظروف للدوال كافة في األجل القصیر ( الطویل بداللة اإلنتاج فقط 

  

  )LRTC: (  2010/2009تقدیر دالة الكلفة في األجل الطویل لمحصول القمح للموسم اإلنتاجي -

صــیرة المــدى وتــم اســتخدام نمــاذج متعــددة فــي تقــدیر تـم اعتمــاد نمــاذج متعــددة فــي تقــدیر دالــة التكــالیف ق

أال أنهــا لــم تظهــر . التكعیبیــة , التربیعیــة , دالــة التكــالیف الكلیــة باســتعمال ثالثــة أشــكال لــدوال التكــالیف الخطیــة 

التـي مثلـت عینـة ) مسـاحة المـزارع (النتائج المرضیة قیاسیا وقد یعزى ذلـك إلـى التبـاین الواضـح فـي حجـم المـزارع 

  . دونم )  350–45( بحث التي تتراوحت بین ال

  
4) ( .............  LRTC= 496.5Q – 0.02Q² + 0.000000013Q³– 34.717AQ + 12374.7A²   
                           )10.217 )       (11.1–  )         (3.96              (9.29 ) )       (4.1     (T    
  

                            1.9  D.W =                  ،102.8   =  F                       ,0.927=²R  
  

ولكون الدالة غیر خطیة فأن مثل هذا النموذج یستوفي افتراض عدم وجود عالقـة خطیـة بـین المتغیـرات   

دم خطـــورة مشـــكلة االرتبـــاط كمـــا یشـــیر اختبـــار دربـــن واتســـن إلـــى عـــ) .Multicollinearity   (, )14( المســـتقلة 
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ونظرًا العتمـاد البحـث علـى بیانـات مقطعیـة وجـد مـن الضـروري الكشـف .  الذاتي بین األخطاء من الدرجة األولى

  ) .Park.( ,)16( وقد تم اعتماد اختبار  ) Heteroscedasticity( عن وجود مشكلة عدم ثبات التباین  

وكانـت نتـائج الدالـة المقـدرة غیـر , مد والنـاتج كمتغیـر مسـتقل تم تقدیر معادلة انحدار الخطأ كمتغیر معت

المحسـوبة لمیـل معـامالت انحـدار الخطـأ ) t(كمـا أن قیمـة ) F( حسب اختبار %  ) ( 5معنویة تحت مستوى 

  .  الجد ولیة مما یشیر إلى عدم وجود مشكلة ثبات التباین )  ( tأقل من قیمة 

ا الختبــارات اإلحصــائیة وانســجامها مــع النظریــة االقتصــادیة  لــذا یــتم بعــد اجتیــاز الدالــة المقــدرة جمیــع

  . ومساواتها بالصفر فحصلنا على  ) A(تحویلها إلى دالة ضمنیة وأخذ مشتقتها بالنسبة للحجم  

  
4Q + 2b5A = 0                                                 bA  = −∂LRTC / ∂  

5A                                                                                      b2=Qb4  
    A  =b4Q / 2b5                                                                                 

  : وكاالتي 
  −34.717Q + 24749.4 A = 0                                        =A∂/C.T∂  

   A =  −34.717 /  24749.4 = 0.0014Q   ……………… (  5 )              
  

  : بما یساویها في الدالة األصلیة نحصل على  Aوبتعویض قیمة 

  
LRTC = 496.5Q− 0.0Q²−34.717( 0.0014Q)Q +12374.7(0.0014Q)² +0.000000013Q³    

496.5Q − 0.02Q² − 0.0487Q² +0.024Q² +0.000000013Q³                               =  
496.5Q −0.00445Q² +0.0000000013Q³……………………… ( 6 )                 =T.C    

  

  (LRTC ):                            وهذه هي دالة الكلفة في األجل الطویل  

  

  النتائج والمناقشة

تعرف على معادلة متوسط الكلفة الكلیة في األجل الطویل            ألجل دراسة اقتصادیات الحجم فال بد من ال   

)LR ATC  (  والتي یتم اشتقاقها من معادلة الكلفة الكلیة بقسمتها علىQ    :  

  

   A.C = 496.5 − 0.0044446Q + 0.000000013Q² ……………( 7  )                      

ني التكالیف  فال بد من تطبیق الشرط  الضروري لتدنیه التكالیف ولغرض تحدید الحجم األمثل للآلنتاج الذي ید

  : وكاالتي 

  

AC/ ∂Q = − 0.0044446 + 0.000000026 Q =   0                           ∂  

Q = 0.0044446/ 0.000000026 =  170950 k,g   ……………( 8  )                         

ل لإلنتاج الذي یدني التكالیف في مزارع أنتاج القمح في منطقة عینـة البحـث وبهذا یتم الحصول علي الحجم األمث

  وأما فیما یتعلق بحجم المزرعة التي تحقق اإلنتاج المشارالیه الذي یمكن. k .g) 170950( الذي  بلغ نحو 

  ) .5( من العالقة بین اإلنتاج والمساحة في المعادلة رقم   Qأیجادة من خالل تعویض قیمة 

  

  حجم المزرعة األمثل =  حجم اآلنتاج األمثل  ×   0.0014                                      

            A =170950 ×0.0014                                                                     
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   A= 239.3/  دونم                                                                                      

تــم تحدیــد كلفــة أنتــاج الكیلــو غــرام الواحــد مــن أنتــاج , وبعــد التوصــل إلــى الحجــم األمثــل للمزرعــة واإلنتــاج األمثــل  

محصول القمح في األراضي الصحراویة والمروي بأنظمـة الـري بـالرش المحـوري وعلـى میـاه اآلبـار الجوفیـة والـذي 

یـنم بمسـاواة التكـالیف , ونم  الحصول على  أفضل مستوى لإلنتاج  الذي یعظم الربح . دینار ) 115( بلغ نحو 

علمـًا أن السـعر المسـتخدم هـو  الـذي تتعامـل بموجبـة وزارة التجـارة  لتشـترى , الحدیة مع السعر للكیلو غرام الواحـد

. طــن / دینــار600000نحــو  و الــذي یبلــغ  2010/2009حبــوب القمــح مــن المــزارعین للموســم اإلنتــاجي لعــام 

  : ویتضح ذلك من المعادالت اآلتیة .  دینار للكیلو غرام الواحد  600أي ما یعادل 

  

  MC = ∂ T C/ ∂Q = 496.5 ─ 0.0089Q + 0.000000039Q² = 600                    

  

          0.0089Q − 103.5  = 0                        −  0.000000039Q² =  

  :  وبعد تطبیق الدستور على المعادلة یتم الحصول على 

  

Q = 0.018096847/ 0.000000078  =  232101   k .g                                       

  : یساوي  Qأي                      

                                      Q = 232010.859  k .g        

وللحصــول علــى حجــم المزرعــة المعظــم k.g)    232010.859(نتــاج المعظــم للــربح هــو أذن فـأن مســتوى اإل

  للربح 

  :  یتم أتباع اآلتي  

  × A = 0.0014اإلنتاج األمثل                                                                          

                            A = 0.0014×232010.859                                                

A = 324.8دونما                                                                                   

  وبذلك تم الحصول على  اإلنتاج المعظم للربح في مزارع القمح التي تروى على میاه اآلبار والمزروعة في 

وكـذلك كـان الحجـم  األمثـل للمزرعـة   k .g) ( 232010.859یة القابلـة للزراعـة والـذي بلـغ األراضي الصحراو 

دونم والذي بموجبة یتحقـق  اإلنتـاج المعظـم للـربح فـي المزرعـة و المشـارالیه أنفـًا كمـا وتـم الحصـول ) 324.8 (

یعنـي ان هـامش الـربح كبیـر جـدا وهذا .  دینار  164على كلفة إنتاج الكیلوغرام واحد في ظل معظمة الربح هو 

  .بمقارنة كلفة اإلنتاج مع سعر الشراء 

  

  :  اقتصادیات الحجم 

في اقتصادیات الحجم األمثل وفقًا للنظریة االقتصادیة یحقق مستوى اإلنتاج األقل مـن المسـتوى األمثـل           

أمـا التوسـع فـوق مسـتوى اإلنتـاج , األمثل نسبًا متزایدة من وفورات الحجم كلما أقترب مستوى اإلنتاج من المستوى 

  ) . 16( , ویمكن حساب اقتصادیات الحجم وفقًأ للصیغة اآلتیة, األمثل فیترتب علیة الوفورات الحجم 

  

Econ = [ LRATCм − LRATCі ] /  [ LRATCм  — LRATCo]                           
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Econ          = الحجم ) وفورات (نسبة اقتصادیات  

LRATCм   = متوسط الكلفة الكلیة المتوقع عند أخفض مستوى أنتاج متحقق  .        

     LRATi    = متوسط الكلفة الكلیة المتوقع عند مستوى اإلنتاج )і . (  

LRATCo       = متوسط الكلفة الكلیة عند مستوى اإلنتاج األمثل  

  . . ( 17 ). أما معامل مرونة الكلفة فنستخدم العالقة التالیة

Q ] * [ Q / LRATCі ]                                ∂Elasticity = [ ∂ LRATCі /  
  

نسبة اقتصادیات الحجم المتحققة عند مستوى اإلنتاج المتحقق لفئات الحجم لعینة البحث لمزارع . 5جدول 

  2009 /2010القمح للموسم اإلنتاجي 

  ت
  
  
  

فئات الحجم 
  ادونم/ 

  
1

عدد 
  المزارع

  
2

نسبة 
  المساھمة

%  
3

مستوى 
اإلنتاج 

المتحقق 
4كغم 

ATC     
للفئة الواحدة 

  دینار
5

  

ATP
لكل فئة  

  كغم
6

AC
  دینار
  
7

Econ . 
          
%  
8

  ةعوائد السع
  
  
9

1100-501332.545738276370255813347531Economies
2150-1011127.586520328500358666537949Economies
3  200-151922.51147514366459213677731961Economies
4250-20112.51709505092966625200020283Economies
5300-25137.5185640527733318713328268Dis-Economies
6350-301252261258029962922650035454Dis-Economies
7400-35112.527000010133066627000037550Dis-Economies

  حسبت باالعتماد على استمارة االستبانة من قبل الباحث )    2,3,4,5 ,1( األعمدة :المصدر  
  . حسبت من خالل نتائج التحلیل من قبل الباحث )      6  , 7 , 8 , 9  (ألعمدة  ا

  

      مــــزارع القمــــح فــــي العینــــة موضــــوعة البحــــث للموســــم اإلنتــــاجيأعــــاله أن) ( 5یتبــــین مــــن الجــــدول 

والتـي تـم تقسـیمها إلـى سـبعة فئـات حجمیـه آذ أظهـرت كـل فئـة مـا تحققـه مـن اقتصـادیات الحجـم 2009 /2010

ومن خالل النتائج التي  تم التوصل ألیها  باستعمال الصیغة السـابقة للحصـول علـى اقتصـادیات الحجـم المتحققـة 

) 170950(ظهرت أن المرونة سالبة لمستویات اإلنتاج األقـل مـن مسـتوى اإلنتـاج األمثـل الـذي بلـغ نحـو والتي أ

k .g وهذه تشیر إلى العالقة العكسیة بین الناتج ومتوسط الكلفـة فـي منطقـة الوفـورات وسـبب ذلـك یعـود إلـى كـون

الكلفــة اإلشــارة الموجبــة عنــد مســتویات فــي حــین تأخــذ مرونــات دالــة. الكلفــة الحدیــة أســفل متوســط الكلفــة الكلیــة 

اإلنتاج التي تزید عـن مسـتوى اإلنتـاج األمثـل مؤكـدة العالقـة الطردیـة بـین النـاتج ومتوسـط الكلفـة الكلیـة لمسـتویات 

أن اقتصــادیات الحجــم المتحققــة بــین النقطتــین ) 1( یبــین الشــكل .   اإلنتــاج التــي تفــوق الحجــم األمثــل للالنتــاج 

A,B ) ( تتضـح العالقـة بـین , مزرعـة   40أعلى نسبة متحققة بین مستویات الناتج لمـزارع العینـة  البالغـة تمثل

متوسـط الكلفـة الكلیــة المتوقـع ومنحنــى اقتصـادیات الحجـم عنــد مسـتویات الفئــات لحجـوم المـزارع التــي  تمثـل عینــة 

تقریبـا ) 101- 150(ج عنـد الفئـة التـي تمثـل مسـتویات اإلنتـا A  آذ یتقـاطع المنحنیـان عنـد النقطـة , البحـث 

- 301(التـي تمثـل مسـتوى اإلنتـاج عنـد الفئـة )  (Bوالنقطـة   تقریبـًا وكانـت نسـبة اقتصـادیات الحجـم  ) 350

مــن مجمــوع المــزارع المكونــة % ) (22.5تعبــر عــن أعلــى حالــة مــن الكفــاءة االقتصــادیة والتــي تشــكل مــا نســبته 

مزرعـة )  ( 34والحجـم األمثـل واإلنتـاج األمثـل فقـد بلغـت ) (Aعمل بین النقطـة أما المزارع التي ت, لعینة البحث 

 Economies(من أجمالي عینة البحث والتي تحقـق نسـبة متزایـدة مـن وفـورات الحجـم % ) ( 85وتشكل نسبة 
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of size ( و األخرى عند االستمرار بزیادة حجـم المزرعـة تظهـر ) ال وفـوران الحجـم(  Dis Economies of 

size  من حجم العینة % ) ( 15مزرعة وتشكل نسبة ) ( 6والتي بلغت .  

  

  
محافظة االنبار  –اقتصادیات الحجم لمزارع القمح تحت الري بالرش المحوري في قضاء  القائم . 1شكل 

  2009 /2010للموسم اإلنتاجي 

  
  

  االستنتاجات والتوصیات   

  

  :وكاألتي جاز یمكن استعراض ما توصلت إلیه الدراسة بإی

مــن خــالل النتـــائج التــي توصــل ألیهـــا البحــث أن الحجــم األمثـــل للمزرعــة التــي تحقـــق اإلنتــاج األمثــل بلغـــت –1

والتـي تعمـل بـنمط الـري بـالرش المحـوري    k g) ( 170950دونم والتي حققت أنتاج أمثـل بمقـدار  239.8

حجــام والســعات اإلنتاجیــة المختلفــة علمــًا أن وهــذه المســاحة مــن الممكــن تغطیتهــا بعــدد مــن المرشــات ذات األ

دونمـا ومـن خـالل التجربـة الشخصـیة )   240 , 120 , 80 , 60(المتـوفر منهـا فـي وزارة الزراعـة السـعات

دونم كونها تـتالءم مـع الكفـاءة التصـریفیة للالبـار فـي (80)للباحث من الممكن استخدام  ثالث مرشات بسعة 

  . المنطقة 
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ت النتائج  أن مستوى اإلنتاج الذي یعظم الربح یمكن بلوغه عند تحقق مساحة المزرعة كما أظهر   –2

تحت نظام الري بالرش المحوري k.g (232010.8)دونما وبها یبلغ اإلنتاج المعظم للربح نحو324.8(

ي ویمكن استخدام ما یمكن من عدد مرشات بما یتالءم مع سعة نوع المرشة المستخدمة كما أوضحنا ف

  . أنفا) (1التوصیة 

مزرعة والتي تحقق نسب متزایـدة ) 34(من مزارع العینة التي شملتها الدراسة و تمثل%)  (85أن مانسبتة –3

وأن , وهي تعمل ضمن المنطقة القریبة من اإلنتـاج األمثـل  ( Economies of size  )من وفورات الحجم

مـن عـدد المـزارع %) ( 15ونسـبه , لكفـاءة االقتصـادیة مـن المـزارع تعمـل ضـمن منطقـة ا% )( 22.5نسـبة 

  ) . (. Diseconomies of sizeتعمل ضمن منطقة التي أظهرت ال وفورات الحجم 

دینار في ظل اإلنتاج األمثل والحجم األمثـل للمزرعـة ) (115توصلت الدراسة أن كلفة أنتاج واحد كغم بلغت –4

  . یحقق معظمة اإلنتاج والحجم المعظم للمساحة دینار في ظل المستوى الذي) (164وبلغت 

مــن خــالل النتــائج التــي توصــلت لهــا الدراســة أصــبح مــن الممكــن التوســع  فــي زراعــة المحاصــیل االقتصــادیة -5

ذات البعـد اإلســتراتیجي بأتجــاة األراضــي الصــحراویة لوجــود مسـاحات واعــدة وواســعة جــدًا ومتــوفرة لهــا الحصــة 

وبـذلك نكـون قـد , ر الجوفیة والتي أثبتـت كثیـر مـن الدراسـات وفرتهـا وصـالحیتها للزراعـة المائیة من میاه اآلبا

  .  تجاوزنا مشكلتي محدودیة األراضي الزراعیة من جانب وتقنین میاه السقي من جانب أخرفي محافظة االنبار

الـه األثـر الكبیـر فـي زیـادة لم) تطویر تقانـات الـري الحدیثـة (توصي الدراسة بإعادة العمل بالمشروع التنموي –6

اإلنتــاج و اإلنتاجیــة وخاصــة محاصــیل الحبــوب ومــن خاللــه إمكانیــة مواكبــة كافــة التطــورات الحدیثــة فــي هــذا 

المجــال علــى المســتوى المحلــي والخــارجي كمــا ویمكــن التنســیق مــع المؤسســات البحثیــة علــى مســتوى الجامعــة 

  .  ار من العمل وتبادل الخبرات العلمیة والعملیة وتشجیع البحوث المیدانیة المشتركة في هذا المضم

  

  المصادر

التنمیــة الزراعیــة المســتدامة فــي محافظــة االنبــار -ضــاهد فــالح حســن الحمــداني, عصــام خضــیر ,ألحــدیثي -1

العـدد األول  المجلـد , للعلوم االقتصادیة  واإلداریـة , مجلة جامعة االنبار , اإلستراتیجیات والحلول

  .2008األول 

مـزارع القمـح فـي محافظـة (الحجـم األمثـل للمزرعـة تحـت أنمـاط الـري المختلفـة , حسن ثـامر زنـزل , االسودي -2

  .2004, أطروحة دكتورا  , كلیة الزراعة –جامعة بغداد ) . صالح الدین أنموذج تطبیقي 

لمحصــول القطــن لعــام تقــدیر دوال التكــالیف واقتصــادیات الحجــم, فــرح موســى عبــد الكــریم علــي , الجشــعمي -3

أطروحــة ماجســـتیر , كلیــة الزراعـــة -جامعــة بغـــداد) محافظــة التـــأمیم أنمــوذج تطبیقـــي ( 2009

,2011 .  

المملكــة ( تحلیــل اقتصــادیات أنتــاج التمــور الســكري فــي منطقــة القصــیم , محمــد بــن عبــداهللا علــي , العلیــوي   -4

أطروحــــة , كلیــــة األغذیــــة والزراعــــة –جامعــــة الملــــك ســــعود بــــن عبــــد العزیــــز ) العربیــــة الســــعودیة 

  . هجري 1428, ماجستیر 

تقدیر دوال تكالیف أنتاج مشاریع الثـروة الحیوانیـة فـي محافظـة االنبـار , عثمان نجم محمود عوید , العباسي –5

  . 2011, أطروحة ماجستیر –الرمادي -جامعة االنبار و كلیة اإلدارة واالقتصاد , 
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التحلیل االقتصادي القیاسي لدوا ل تكـالیف تربیـة , عبد الفتاح القاضي , سمعان عطوف خالد ،, المحسین –6
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