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  الخالصة

/ اســتهدفت الدراســة تحدیــد وقیــاس دالــة التكــالیف االنتاجیــة لمحصــول الطماطــة فــي منطقــة الرمــادي 

,) 2002(تشــمل االنتــاج والتكــالیف لموســم انتــاجي واحــد عتمــاد علــى البیانــات المقطعیــة التــيباال، االنبــار

وقـد تضـمن ، ة المتغیر المعتمد عند تقـدیر التكـالیف وعدت الطاقة االنتاجیة المفسر الوحید والتكالیف االجمالی

  .ل الخطیة والتربیعیة والتكعیبیةنموذج البحث ثالثة اشكال للدوا

ممــا یعنــي امكانیــة تحقیــق , تبــین مــن نتــائج التحلیــل ان الصــیغة الخطیــة هــي افضــل الصــیغ المقــدرة

تحدیـدامكانیـة لخطیة تعني عدم وجـودعالقة الامن وفورات االنتاج هذا من جهة ومن جهة اخرى فانالمزید 

االنتاج الذي یعظم االرباح ولـذلك تـم االكتفـاء بتحدیـد نقطـة الالربـح والالخسـارة وحسـاب متوسـط الـربح مستوى

وذلـك 42810دینار وان متوسـط كلفـة الطـن الواحـد 68180وتبین ان متوسط عائد الطن الواحد بلغ . الكلي 

 Break even(طـن وان نقطـة تعـادل التكـالیف الكلیـة واالیـراد الكلـي   24.2577عند متوسط االنتـاج البـالغ 

point  ( طن7.855هي.  

  

Estimation of tomato cost production in Ramadi region /AL-Anbar 
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Abstract
The cost of tomato region were estimated using cross –section on 

production and cost for the 2002 season .the study showed that cost function of 
tomato was a linear ,it wasn't possible to determine out put which maximizes 
profit. There for the break-even point about 7.855 ton and average return in one ton 
about 68180 ID and average cost ton about 42.810 Ton average production 
24.2577 ton.

  المقدمة 

یعــد محصــول الطماطــة احــد محاصــیل الخضــروات المهمــة وواحــدًا مــن االنمــاط االســتهالكیة اضــافة 

الى مساهمته في انعاش الصناعة الوطنیة مما یشـكل طلبـًا ممیـزًا علیـه وهـو مـن محاصـیل المربحـة اذ یتطلـب 

هــذا المحصــول بشــكل اكثــر مــن شــر زراعــة تفــي الرمــادي تن, وتحقیــق انتاجیــة عالیــة . كلفــة قلیلــة فــي االنتــاج 

لمحاصـیل مختلفـة لقد اجریـت فـي العـراق عـدة بحـوث تناولـت تقـدیر ودراسـة تكـالیف االنتـاج ,المناطق االخرى 
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بتقــدیر دوال التكــالیف الكلیــة لمحصــول الحنطــة والشــعیر ) 1(مقطعیــة حیــث قــام النجفــي تبیانــااعتمــادًا علــى 

) 2(فـــي حـــین قـــام الســـعیدي . التكـــالیف الكلیـــة متوســـطات لـــثالث منـــاطق مطریـــة ومـــن ثـــم اشـــتقاق منحنیـــات 

بدرلسـة دوال االنتــاج والتكــالیف لمحصــول فــول الصــویا فــي العـراق وقــد أظهــرت النتــائج ان الدالــة الخطیــة هــي 

فقد تضمن دوال التكالیف لمحول البصل الیـابس  فـي ) 3(اما بحث سلیم والسعیدي . السائدة في هذه المزارع 

االنتاج بدراسة داالت) 4(ام الزبیدي وق,تبین ان العالقة الخطیة هي السائدة في هذه المشاریع ناحیة بعشیقة و 

والتكالیف لمحصول البنجر السكري في محافظة نینوى وقد اوضحث الدراسة ان الدالـة الخطیـة والتربیعیـة هـي 

ف لمحصـول القطـن فـي الشـرقاط بدراسة داالت االنتاج والتكالی)5(سلیم السائدة في هذه المزارع كذلك اوضح 

تهدف هذه الدراسة الى تقـدیر التكـالیف االنتاجیـة , هي السائدة في هذه المزارعالخطیةوتبین ان صورة الدالة 

ول الطماطة وهـي العالقـات االقتصـادیة االنتاجیـة بـین المـدخالت والمخرجـات وتحدیـد  مسـتوى االربـاح صلمح

  مثل الذي یتم من خالله افضل استخدام للموارد االقتصادیة والخسائر ومحاولة تحدید المستوى اال

  

  المواد وطرق البحث

2002اعتمد البحث على بیانات البنود المختلفة لتكالیف زراعة محصول الطماطة للموسم الزراعي 

حیث شملت العینة العشوائیة المزراعین , وهي البیانات التي تم تجمیعها عن طریق استمارة االستبیان , 

كعینة مزرعة 150مزارعًا من مجموع حوالي 37العینة أفرادالعاملین في منطقة الرمادي وقد بلغ مجموع 

  ).1(عشوائیة للدراسة جدول 

  

  اإلرباح المتحققة عند مستویات اإلنتاج . 1جدول

المساحة المطلوب 

  )دونم (زراعتها 
  

  اإلیراد الكلي

  باآلالف

  التكالیف الكلیة

  باآلالف
Q ) كغم(  

0.206  107.084-  340.900  447.984  5000  
0.412  80.496  681.8  601.304  10000  
0.618  268.076  1022.7  754.624  15000  
0.824  455.656  1363.6  907.944  20000  
1.03  43.236  1704.5  1061.264  25000  

1.236  830.816  2045.4  1214.584  30000  
1.442  1018.396  2386.3  1367.904  35000  

1.648  1205.976  2727.2  1521.224  40000  

2.06  1581.136  3409  1827.864  50000  

  

انة بالحاسوب الستخراج احسن تم االستعأنفاألیهالمشار باألسلوبوعند تحلیل البیانات المجمعة 

  : لدالة التكالیف وبالصیغة النمطیة لهذه الدالة وهي الصیغة التي یمكن التعبیر عنها بالمعادلة التالیة توفیق

  

Y=a+b1
xi+b2x

2
i+…..bnx

n
i

  

a/xiتقدیرها لمتوسط التكالیف الكلیة الثابتة على العالقة واذا كانت هذة الدراسة قد اعتمدت في 

  :فان تقدیرها لمتوسط التكالیف المتغیرة قد تم بواسطة المعادلة الریاضیة التالیة
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Y=a+b1
xi+b2x

2
i+…..bnx

n
i  

ـــ   ــــــــــــــــــــــــ

x1  

  

  :ة في صورتها التالیة االول لدالة التكالیف الكلیللذلك تم ایجاد التكالیف الحدیة بالتفاض

  

dy/dx=b1+2b2x+3b3x
2i…..bnxi

n-1  
  

y=التكالیف الكلیة للمحصول المدروس  

x=الناتج الكلي للمحصول المدروس  

b0=قیم كائنة  

  

  النتائج والمناقشة

قدرت دوال التكالیف بالصورة الخطیة والتربیعیة والتكعیبیة ومن ثم اختیار نموذج او صورة التي 

وتم اختیار الدالة .مع المنطق االقتصادي من جهة ومع معنویاتها االحصائیة من جهة اخرى تتفق معامالتها

  :وفیما یلي النتائج اإلحصائیة لهذه الدالةT,F,R2)(اإلحصائیةالخطیة لتفوقها باالختبارات 

  

Tc=294.66+30.664Q
t   4.5254     13.228

R2=0.84      R=0.92      F=174.92    D.w=1.705

  حیث ان 

Tc= دینار(التكالیف الكلیة(  

Q= طن(اإلنتاج الكلي(  

  

بــین التكــالبف % 1تؤكــد نتــائج المعادلــة علــى وجــود عالقــة موجبــة ومعنویــة احصــائیًا تحــت مســتوى 

وقـد ,وهذا یعني ان كل زیادة في االنتاج تكون مصاحبة لزیادة التكـالیف الكلیـة ,االجمالیة وحجم النتاج الفعلي 

مـن التغیـرات فـي التكـالیف الكلیـة كـذلك توضـح % 84بمعنى ان االنتاج یفسر %84ل التحدید بلغت من معام

الف دینار وهذا یعني لغـرض زیـادة االنتـاج 30.66بلغتb1ان الكلفة الحدیة التي تمثلها المعامل ادلة المع

فانــه b0ي للمعادلــة الــف دینــار امــا الحــد االدنــ30.66بمقــدار طــن واحــد للمحصــول یجــب ان تــزداد التكــالیف

الــف دینــار وان هــذه التكــالیف عنــد مســتواها مهمــا تعــد 294.664یمثــل التكــالیف الثابتــة وقــد بلغــت قیمتهــا 

  )6(مستوى االنتاج الفعلي 

ونظــرًا العتمــاد البحــث علــى ، بحســاب احصــائیة دریــن واتســون ممــا یوكــد القــوة التفســیریة للنمــوذج 

ممـــا  یتطلـــب ) Heterossedasticity(وجـــود مشـــكلة عـــدم ثبـــات التبـــاینفـــأن مـــن المتوقـــع مقطعیـــة بیانـــات 

تـابع والنـاتج متغیـر مسـتقل وكانـت رالخطـأ لمتغیـالـذي یتضـمن تقـدیر معادلـة انحـدار مربـع )7(الكشف عنها

  :العالقة المقدرة كما یلي

  

Log ei2=α+b LogQi
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الفعلي هي عالقـة خطیـة أي نتاجاإلنتائج التحلیل ان العالقة بین اجمالي التكالیف وحجم أوضحت

مع منحـي الكلفـة الحدیـة بمعنـى ان منحـى االیـراد الحـدي الأبداالحدي الیتساوى او یتعادل یتقاطع اإلیرادان 

وعلیــه فــال حاجــة لنــا الســتخدام منحنیــات كلفــة الوحــدة لهــذا ،) 9، 8(یتقــاطع ابــدًا مــع منحنــى الكلفــة الحدیــة 

ساب بنود التكالیف الكلیة ومشتقاتها وتوضح العالقات االقتصادیة قیما بینها كاالتي التحلیل لذا تم االكتفاء بح

:  

الف دینار عند كل زیادة في 30.664حیث تزاد , تبین ان التكلیف الكلیة تزداد بزیادة حجم االنتاج 

سـبة لمتوسـطات التكـالیف اما بالن, نفس المسار أیضًا تأخذوان التكالیف الكلیة والمتغیرة ,) طن(االنتاج قدرها 

  .بعدها بالتزاید مرة اخرى تأخذقیمة لها أدنىتتناقص حتى تصل فأنهاالمتغیرة والكلیة 

الف دینار وهـذه النتـائج تنسـجم مـع 1.03قد بلغ حوالي كلیةالتحلیل ان متوسط الكلفة الأوضحوقد 

الوحدة من عنصر إنتاجیةجة لزیادة متوسط نتیكلیةاالقتصادیة في تناقص متوسط التكالیف الالنظریةمفاهیم 

فـنالحظ ان كـل كلیـةامـا بالنسـبة للتكـالیف ال, في المرحلة االولى اذ تناقص انتاجیة العناصـر المتغیـرة اإلنتاج

ســابقتها وهكــذا حتــى تصــل الــى أضـافتهامضــافة مــن النــاتج تضــیف الـى التكــالیف مقــدار مــن ذلــك التــي وحـدة 

للتكـالیف الكلیـة بعـد لمتوسـط الى قیمتها الـدنیا بمـا یقابـل تمامـًا اوطـأ مسـتوىكلیةالنقطة تصل فبها التكالیف 

  .سابقتها وهكذاأضافتهذلك تبدأ التكالیف الحدیة بالتزاید من جدید بمعنى ان الذي 

لبیانــات الدراســة ان دوال التكـــالیف الكلیــة للدالـــة كانــت خطیـــة اإلحصـــائيیتبــین مــن نتـــائج التحلیــل 

الحــدي اإلیــرادنتیجــة لعــدم تقــاطع منحنــى لإلربــاحالنــتمكن مــن الحصــول علــى النقطــة العظمــى ننــافإوعلیــه 

ممــا یجعــل هــذه الكلفــة خــط مســتقیم , ) 11، 10(مــع منحنــى التكلفــة الحدیــة عبــارة عــن قیمــة ثابتــة ) الســعر(

الیمكــن تحدیــد مســتوى مــوزاي لمحــور الكمیــات المنتجــة والیقطــع منحنــى االیــراد الحــدي وانمــا یقــع اســفله وعلیــه

المعظــم لالربــاح عــن طریــق الــربح الكلــي وحســاب متوســط ربــح الطــن الواحــد مــن االنتــاج وباعتمــاد ســعر بــاب 

طــن تــم التوصــل الــى 24.2577دینــار للطــن الواحــد خــالل فتــرة الدراســة وبحصــول انتــاج 68180المزرعــة 

  :النتائج التالیة 

  الكمیة المنتجة×السعر =الكلي اإلیراد

TR=68.18Q             I.D

  

 Break even(یتحقق عند نقطة تعادل التكالیف الكلیة مع االیراد الكلي لإلنتاجمستوى أفضلان 

point  ( معادل ةبمساواالذي یتحقق عند التعادل اإلنتاجوبذلك یمكن حساب مستوىTR  معTC  

  

TR =TC
68.18Q=294.664+30664Q

37.517Q=294.664
Q=7.855 Ton

  

من هذا تؤدي الى أدنىطن المستویات التي تقع 7.855هو لإلنتاجمستوى أدنىبذلك فان 

  : وتكون دالة الربح هي. من هذا المستوى مربحة األعلىاإلنتاجبینما تكون مستویات , الخسارة 

TT=T.R - T.C  

    37.516Q-294.664=615.387الف دینار 
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الكلیـة والتكـالیف اإلیراداتالمساواة بین هالذي تحقق عنداجاإلنتتبین من نتائج التحلیل بان مستوى 

وبذلك فان مستویات اإلنتاج التي یقل أنتاجها عن هـذا المسـتوى تعمـل بخسـارة .طن للمزرعة 7.85الكلیة هو 

بینمــا تحقــق المــزارع التــي یزیــد أنتاجهــا عــن هــذا المســتوى ربحــًا اقتصــادیًا ولمــا كانــت دالــة التكــالیف الخطیــة , 

  .لذلك نوصي المزارع بالتوسع في المساحات المزروعة لتحقیق أرباح اكبر 
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  المساحة واالنتاج وبنود تكالیف انتاج محصول الطماطة في عینة البحث ) 1(ملحق رقم

  ت
المساحة 

  )دونم (

االنتاج 

  )كغم(

عدد أفراد 

  األسرة
  

المستوى 

  التعلیمي

المحصول 

  السابق

السماد 

  العضوي

قیمة السماد 

  الكیمیاوي
  المبیدات

  45  21.25  75.000  برسیم  6  34  14  580  2  1

  32.5  51.25  6.000  شعیر  .  48  10  210  3  2

  25.00  77.5  130.000  حنطة  .  30  6  356  2  3

  5.00  31.00  -  ذرة صفراء  6  50  13  50  1.5  4

  100  150  300  حنطة  .  48  17  800  6  5

6  8  856  14  26  9    75  75  25  

  11.5  60  112.5  ذرة  12  37  7  672  4  7

  50  47.5  60  حنطة  .  51  12  420  4  8

  60  85  150  خس  6  29  20  720  6  9

  22.5  30  60  حنطة  .  40  9  200  3.5  10

  2.5  30  60  حنطة  .  55  6  120  2  11

  -  85  -  شعیر  .  47  15  720  4  12

13  10  1600  40  45  .  
+خس 

  شعیر
250  90  80  

  56  75  227.5  ذرة  9  29  16  560  7  14

  37  30  120  حنطة  6  50  12  710  5  15

  41  70  130  شعیر  .  41  10  1020  6  16

  20  71.25  65  شعیر  .  50  14  764  4  17

  79  42.5  203.5  شعیر  12  34  17  2000  10  18

  87.5  87  250  برسیم  .  34  34  900  6  19

  32  72  165  شعیر  6  28  12  960  8  20

  -  40  100  سمسم  6  47  16  350  4  21

  90  170  120  ذرة  9  22  18  1500  4  22

  105  -  100  حنطة  .  39  13  1260  6  23

  64.5  90  165  ذرة  6  52  14  1160  5  24

  88.5  90  220  شعیر  9  42  13  880  4  25

  50  30.25  -  ذرة  9  28  6  255  1  26

  72  67.5  125  شعیر  12  38  12  555  3  27

  122.5  135  300  شعیر  .  57  18  1225  7  28

  100  42.5  75  ذرة  6  25  12  400  6  29

  35.5  45  135  شعیر  .  36  12  580  2  30

  -  38.75  180  حنطة  6  40  12  750  6  31

  30  40.5  -  شعیر  9  25  17  300  2  32

  85  75  60  حنطة  .  62  11  1250  5  33

  30  12.75  150  حنطة  .  48  15  200  3  34

  6  -  120  حنطة  .  56  9  300  5  35

  78  68  120  شعیر  .  46  14  1050  6  36

  84  60  220  شعیر  9  36  20  1200  8  37

  


