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  التحلیل االقتصادي لتكالیف محصول زهرة الشمس في محافظة واسط قضاء الكوت

  )2006(دراسة میدانیة –أنموذج تطبیقي

  

  نجاح علي عبد الكریم

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة- قسم االقتصاد الزراعي

  

  الخالصة

زیتیًا ومصدرًا االقتصادیة التي یتمیز بها محصول زهرة الشمس بوصفه محصوالً األهمیةبالرغم من 

انه ال یزال یزرع على نطاق ضیق في عموم القطر نظرًا للصعوبات التي تواجه زراعته إالبروتینیًا غذائیًا معًا 

لذلك فقد استهدف البحث تقدیر دالة تكالیف . عملیات خدمة كثیرة ومكلفة في الوقت نفسهإلىوالمتمثلة بحاجته 

  . 2006اقتصادیات الحجم المتحققة في محافظة واسط للموسم الزراعي الكلیة للمحصول وحساب نسبة اإلنتاج

أشارت النتائج المقدرة إلى استحواذ للتكالیف المتغیرة على النسبة األكبر من إجمالي تكالیف المحصول 

إلى إجمالي التكالیف الكلیة ویعود ذلك إلى استحواذ فقرات % 90الكلیة في عینة البحث مشكلة ما نسبته 

الیف المتغیرة في عینة البحث على أكثر تكالیف إنتاج محصول زهرة الشمس حیث احتلت المرتبة األولى التك

وبعد ذلك % 19.43تلیها األسمدة مشكلة ما نسبته % 22.18مبالغ الصیانة للموجودات المزرعیة بنسبة 

  . وبعد ذلك تأتي الفقرات الباقیة% 14.6مصاریف الوقود

توصلت نتائج . وذلك لغیاب أكثر فقرات التكالیف الثابتة% 10ة ما نسبته وشكلت التكالیف الثابت

وقد كان حجم الحیازة المزرعیة لعینة ). طن126.06(البحث ایضًا إلى إن حجم اإلنتاج األمثل للمحصول 

ل الذي توصلإلنتاجاألمثلدونم ولم تكن هناك فئة حجمیة قد بلغت الحجم ) 300-10(البحث كان یتراوح بین 

  . وقد استعملت الدالة التكعیبیة لما لهذه الدالة من دالالت معنویة كبیرة. البحثإلیه

  

Economic Analysis of Sunflower Crop in Wasit governorate
AL-Kut Province Applicable Model– Field Study 2006

  

Najah A. Abdulkareem
Agricultural Economic Dep.- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
Despite the importance of sunflower crop as oil crop and a source for 

nutritional protein, it still cultured in narrow limit all over the country due to the 
difficulties that facing its culturing which are represented by heavy and cost serving 
processes required to produce this crop. So, this study aimed to estimate total 
production cost function for this crop and calculate the percent of achieved size 
economics in Wasit governorate for the agricultural season 2006.

The estimate results indicated that variable cost had the highest percentage of 
total crop cost for the studied sample as it represented 90% of the total cost. That was 
because the items of variable costs included most sunflower production costs since 
maintenance cost took the first tank (22.1%) followed by fertilizers (19.43%) , then 
machines and instruments repairing (14.6%) followed by the other items. 
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The first costs represented only 10% of total costs due to the absence of most 
of their items. 

The results of this study demonstrated that the typical production size of the 
crop is 126.06 tons. The country estate possession size of the studied sample ranged 
from 10 to 300 hectare with none of size classes has the typical production size which 
is determined by this study. The cubic function was used as it has high significance 
indicators.      

  

  المقدمة

إذ تستخدم . یعد محصول زهرة الشمس من أهم المحاصیل الزیتیة في العراق وهو من العائلة المركبة

بذوره في إنتاج زیت الطعام وفي عالئق الحیوانات المختلفة بعد استخراج الزیت منها ، إذ تحتوي البذور على 

دت الحاجة إلى زیادة إنتاج هذا المحصول نسب عالیة من البروتین وبعض العناصر المعدنیة المختلفة وقد زا

إن على الرغم منعلى نحو عام والزیت على نحو خاص بعد النمو السكاني والتطور الثقافي والوعي الصحي 

  ). 1(مشاكل إنتاجیة عدیدة ال زال یعاني مناستعمال بذور زهرة الشمس في صناعة الزیوت النباتیة في العراق 

ین الزیوت النباتیة والحیوانیة جیدة النوعیة التي ال تتطلب عملیات تنقیة یعد زیت زهرة الشمس من ب

زهرة الشمس زیوت محصولوتصفیة معقدة كما هو الحال مع بقیة المحاصیل الزیتیة األخرى ، وتعد الحاجة إلى 

في الكولسترول التي تقلل نسبة" عدیمة اإلشباع" غایة في األهمیة ألنها تحتوي على األحماض الدهنیة المتعددة 

تصلب الشرایین مقارنًة باستخدام أمراضجانب إلىالنوبات القلبیة أمراضالدم ومن ثم تقلیل فرصة حدوث 

  ). 2(الدهون الحیوانیة والنباتیة المهدرجة 

زیت زهرة الشمس بالمرتبة الثانیة من بین الزیوت ویأتي% 35نسبة الزیت في بذور زهرة الشمس ان

زهرة الشمس لزیتلمحاصیل الحقلیة بعد زیت محصول فول الصویا من حیث الكمیة المنتجة المستخدمة من ا

بالرغم من االهمیة الكبیرة . متقدمة من النوعیة من بین معظم الزیوت المستخلصة من المحاصیل الزیتیةبمرتبة

النباتیة بصورة عامة نتیجًة للطلب المتزاید على الزیوتواالقتصادیة التي یتمیز بها محصول زهرة الشمس 

المزروعة بهذا المحصول على مستوى اتقلة المساحنالحظ . )زیادة الوعي الصحي لدى المستهلكبسبب(

وعدم عملیات خدمة كثیرة ومكلفة في الوقت نفسهإلىبسبب حاجاته عن زراعتهالمزارعین القطر وعزوف

  . تحقیق حجوم انتاج مناسبة تقترب من الحجوم المثلى

مناسبة تقترب من الحجوم المثلى وما رافقه من استخدام غیر كفوء إنتاجحجوم عدم الزراعة بان 

بحث لتحدید إجراءالذي تطلب األمرالدونم الواحد من المحصول إنتاجیةتدني إلىأدىللموارد االقتصادیة 

لمزارعین عن هذا الحجم من ابتعاد اأوالمحصول المدني للتكالیف لمعرفة مدى تقارب إنتاجمن األمثلالحجم 

وبناًء على ذلك تم دراسة . خالل تقدیر دوال التكالیف للمحصول وحساب اقتصادیات الحجم لمزارع عینة البحث 

في الكلیة للمحصول اإلنتاجمحصول زهرة الشمس في محافظة واسط وتقدیر دالة تكالیف إنتاجوتحلیل تكالیف 

الطویل العتمادها في حساب الحجم األجلتقاق دالة متوسط الكلفة في القصیر والطویل ، وهنا تم اشاألجلین

حد ممكن وتقدیر نسبة اقتصادیات أدنىإلىالطن الواحد من زهرة الشمس إنتاجوالذي یدني كلفة لإلنتاجاألمثل

  . الحجم المتحققة لمزارعي المحصول من خالل حساب مرونة التكالیف ومعامل الدالة

  -:ل في العراق ومحافظة واسط وة المحصواقع إنتاج زراع

وما یتعبه من عدم بالظروف البیئیة والمناخیة المتباینة بتأثرهالزراعي في العراق عامًة اإلنتاجیتصف 

  . إمكانیة التحكم على نحو كبیر في حجم اإلنتاج ونوعه
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أوي الزراعة الربیعیة محصول زهرة الشمس سواء كان ذلك فإلنتاجالبیئة العراقیة ذات مناخ مالئم إن

تزهیر أثناءمناسبة لدرجات الحرارة العالیة والرطوبة النسبیة المنخفضة أصنافالخریفیة والسیما عندما یتم اعتماد 

  ). 1(النباتات في موعدي الزراعة الربیعي والخریفي 

واسعة ملةزراعة هذا المحصول الصناعي في العراق في نهایة الستینیات ولذلك بدأت حأدخلتوقد 

لزراعته في مناطق القطر المختلفة وعلى درجة خاصة في المناطق الشمالیة التي یزرع فیها المحصول معتمدًا 

في الموعد المناسب ویزرع ایضًا في المناطق الروائیة وخاصًة في الزراعة الربیعیة ولهذا فان زیادة األمطارعلى 

  ). 2(یع تطویرها تطلب االهتمام بمشار یالمحاصیل الزیتیة إنتاج

  

-1980(لمحصول زهرة الشمس على مستوى القطر للمدة واإلنتاجیةواالنتاج المساحة )1(جدول رقم 

2002)(3.(  

  السنوات

  إجمالي القطر

  المساحة المزروعة

  )ألف دونم(

  كمیة اإلنتاج

  )ألف دونم(

  اإلنتاجیة

  دونم/كغم

1980  50.76  12.240  254  
1981  36.69  6.041  165  
1982  30.08  7.990  259  
1983  36.96  6.021  163  
1984  50.62  9.799  192  
1985  51.57  10.387  201  
1986  48.01  10.368  216  
1987  43.82  8.461  196  
1988  46.29  10.102  207  
1989  103.67  19.212  186  
1990  247.93  59.286  239  
1991  79.62  21.201  266  
1992  285.09  41.256  320  
1993  215.11  72.709  338  
1994  168.21  55.595  330  
1995  125.30  37.982  303  
1996  83.86  19.707  235  
1997  114.79  37.63  228  
1998  192.00  26.301  324  
1999  239.1  98.118  410  
2000  54.30  20.121  370  
2001  114.6  48.340  422  
2002  85.2  33.640  395  

  274.34  30.804  108.94  المتوسط

  

  

  

  .)4()2000-1999(المساحة واإلنتاج لمحافظة واسط ) 2(جدول رقم 

  السنوات
  األهمیة النسبیة  محافظة واسط

  %اإلنتاج  %للمساحة  كمیة اإلنتاج  المساحة المرزوعة



346

  )طن(  )دونم(

1999  73526  21382  30.75%  21.77%  

2000  14747  5097  27.31%  25.33%  

2001  29831  1061.9  26.03%  21.96%  

2002  26627  9709  31.23%  28.85%  

  

بالمساحة المزروعة لزهرة الشمس على مستوى القطر التذبذب الواضح إلى) 1(نات الجدول اتشیر بی

108.94(حوالي المزروعةیبلغ المتوسط السنوي للمساحة إذ) 2002- 1980(خالل المدة أخرىإلىمن سنة 

ألف285.09(مساحة زرعت بالمحصول بلغ أقصى1992ل المدة المذكورة وقد سجل عام خال) دونمألف

وقد شهدت ) ألف دونم30.08(بلغت مساحة مزروعة بالمحصول أدنى) 1982(في حین سجل عام ) دونم

تصاعدًا واضحًا في المساحات المخصصة للمحصول ویعود السبب في ذلك إلى ) 2002- 1997(األعوام 

من مختلف المحاصیل الزراعیة لمواكبة ظروف الحصار اإلنتاجبهدف زیادة التي شرعتها الدولة القرارات

على مستوى محافظة واسط فقد سجلت أمااالقتصادیة هذا المحصول األهمیةإدراكسبب بأواالقتصادي 

یالحظ حیث) طن1061.9(اإلنتاجوكانت كمیة ) دونمألف29831(2001مزروعة في عام المساحة ال

نتیجًة لسیادة الظروف التقلیدیة في الزراعة ویتضح اإلنتاجانخفاض في المساحة المزروعة وانخفاض في كمیة 

) 2002-1980(خالل المدة ) طن30.804(المحصول في القطر قد سجل متوسطًا إنتاجإنمن الجدول ایضًا 

)1999(احات المزروعة وقد سجل عام نتیجًة للتوسع في المس) 2000-1988(وهناك زیادة واضحة من سنة 

حد كبیر بتقلب إلىیتأثراإلنتاجإنیتضحمما تقدم ) طنألف98.118(في القطر وقد بلغ إنتاجأقصى

  . اإلنتاجالمؤثرة في األخرىالمساحة المزروعة في ظل ثبات العوامل 

  

  المواد وطرائق العمل

  اإلطار النظري 

الذي یتوقف علیه اتخاذ األساسمشروع وهیكلیتها وطبیعة سلوكها يألاإلنتاجیةدراسة التكالیف إن

المواد التي إنمن التأكدتتوقف هذه القرارات على مدى إذ. قرارات االستثماریةكثیر من القرارات والسیما ال

ستثمار العائد على االستثمار سوف یعادل تكلفة االنأأيالمشروع سیتحملهاالتكالیف التي ل تستثمر سوف تقل

)5 .(  

  - :وتتلخص أهمیة دراسة دوال التكالیف اإلنتاجیة باالتي 

  .كفاءًة من الوجهة االقتصادیة األكثراإلنتاجیةاألنماطإلىالتوصل إلىتهدف -1

.المستقلة اإلنتاجكلفة من عناصر األقل" المزیج"من خالل تحدید الخلطات لإلنتاجاختیار الطریقة المثلى -2

بهدف " المنشأة"اإلنتاجیةوتحدید المكان والحجم المثالیان للوحدة اإلنتاجیةللمنشآت مثلاألمعرفة الهیكل -3

زیادة الطلبتحقیق اقل قدر ممكن من التكالیف المتجمعة لكل من المواد الخام والناتج النهائي لمواجهة 

. على المنتجات النهائیة للمصانع

وتعرف . ل االقتصادیة في المدى القصیر ونظیره البعیدللمشاكالحلول المثلى إلىتعد سبیًال للوصول -4

اإلنتاجیةعبارة عن مجموع المبالغ التي  یتحملها المنتج لقاء حصوله على الموارد بأنهااإلنتاجیةالتكالیف 

متغیرة إنتاجثابتة وتكالیف إنتاجتكالیف إلىاإلنتاجیةالتكالیف ناتج معین ومن الشائع تقسیمإنتاجفي 
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وتقدر ، اإلنتاجیةحجم السعة أواإلنتاجالثابتة هي التكالیف التي ال تتغیر بتغیر حجم اإلنتاجیةالیف فالتك

نسبتها بثلثي التكالیف في القطاع الزراعي بینما في القطاعات األخرى تشكل التكالیف المتغیرة الجزء 

واإلیجارات والفوائد على األموال االندثارات والضرائب -:فقرات األكبر وتتضمن التكالیف الثابتة عدة 

. وغیرها... المستثمرة والتامین والعمل العائلي 

أما التكالیف اإلنتاجیة المتغیرة وهي التكالیف التي ترتبط بحجم اإلنتاج إذ تتغیر بتغیر مستوى اإلنتاج 

نتاجیة والوقود والزیوت فتزید بزیادة اإلنتاج وتقل بقلته ، وتشمل أجور العمال والتجهیزات أو المستلزمات اإل

  . وغیرها... والصیانة 

  Cost Functionدالة التكالیف 

اإلنتاجیةا ینفقه المنتج لقاء حصوله على الموارد مالعالقة بین مقدار اإلنتاجیةتعني دالة التكالیف 

كدالة لمقدار نتاجیةاإلهي تعبیر عن التكالیف أخرى بعبارة أوناتج معین ومقدار هذا الناتج إنتاجالمستعملة في 

ودالة التكالیف األجلدالة التكالیف القصیرة إلىویمكن تقسیم دوال التكالیف حسب عالقتها بالمدة الزمنیة . الناتج

متعددة منها أشكاالً دالة التكالیف وتأخذوحجم المشروع اإلنتاجهي التي تسمح بتغیر حجم األجلالطویلة 

شیوعًا هي الدالة التكعیبیة لسهولة وأكثرهاوالنصف لوغارتمیة والتربیعیة والتكعیبیة الخطیة واللوغارتمیة المزدوجة 

  ). 6(اإلحصائیةالمنطق االقتصادي واالختبارات كانت متفقة معإذا الدراسة في التحلیل ویعتمد علیها 

یبًا تقر ) مزارع100(أصلمن ) مزارع30(ئیة شملت اولتحقیق هدف البحث فقد اختیرت عینة عشو 

مباشرًة من خالل زیارات میدانیة جمعت وتم استجوابهم " اء الكوتضق"لمحصول زهرة الشمس في محافظة واسط 

على زراعة هذا اإلقبالد زادقو ) 2006(فیها البیانات والمعلومات الخاصة بالمحصول للموسم الزراعي 

عینة النسبة مزارعي إن) 3(ل الجدول لماله من مردود مالي للمزارعین یتضح من خالأخرىالمحصول سنة بعد 

في ما قد بلغت نسبة الفئة الثابتة من حجم الحیازة %) 43.3(قد بلغت ) 42-10(الذین یتراوح حجم حیازتهم 

ولما یظهر حجم %) 16.7(ما نسبته ) 108-76(من حجم العینة وقد بلغت حجم الحیازة %) 20) (75- 43(

ظهور حجم إنوهذا یعني %) 10(قد بلغت ) 200-175(الحیازة حجم وأیضاً %) 10) (174-142(الحیازة 

ة ععلى زراقبالاإلبمن عینة البحث وهي مساحة قلیلة قیاسًا األكبركان یستحوذ على النسبة ) 42- 10(الحیازة 

  ). 7(هذا المحصول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بالنسبة لحجوم الحیازات في عینة البحث زهرة الشمس مزارعي یوضح النسبة المئویة ل) 3(جدول 

  نسبة المزارعین المئویة  عدد المزارعین  دونم/فئات الحجم

10-42  16  43.3%  

43-75  6  20%  
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76-108  5  16.7%  

109-141  -  -  

142-174  3  10%  

175-200  3  10%  

  %100  30  المجموع

  

لعینة البحث " قضاء الكوت"واسط المحصول في محافظةإنتاجتكالیف إجماليإن) 4(ویبین الجدول 

%) 90(التكالیف المتغیرة منها ما نسبته إجماليشكل ) دینار33.804.000(قد بلغ نحو 2006خالل الموسم 

إنتاجالكبرى في األهمیةالتكالیف الكلیة مما یدل على استحواذ فقرات التكالیف المتغیرة على إجماليمن 

  ). 8(المحصول موضوع البحث 

  

  .نسبة إسهام التكالیف المتغیرة والثابتة إلى التكالیف الكلیة في عینة البحث ) 4(رقم جدول

  األهمیة النسبیة  دینار/القیمة  فترات التكالیف الكلیة

  %90  30.304.000  إجمالي التكالیف المتغیرة

  %10  3.500.000  إجمالي التكالیف الثابتة

  %100  33.804.000  المجموع

  . ة المیدانیةر تماد بیانات الزیاحسبت باع/ المصدر

  

  .نسبة مساهمة فقرات التكالیف المتغیرة إلى إجمالي التكالیف المتغیرة في عینة البحث) 5(جدول 

  األهمیة النسبیة  دینار/القیمة  المتغیرةرات التكالیف قف

  %9.43  2859000  البذور

  %19.43  5887000  األسمدة

  %7.19  2179000  المبیدات

  %14.6  4425000  ائن واآلالت تصلیح المك

  %12.8  3895000  أجور نقل الحاصل

  %22.18  6721000  مبالغ الصیانة للموجودات المزرعیة

  %14.3  4338000  مصاریف الوقود

  %100  30304000  المجموع

  

إن المبالغ . نسبة مساهمة التكالیف المتغیرة إلى إجمالي التكالیف المتغیرة) 5(ویوضح الجدول رقم 

% 22.18صروفة على صیانة موجودات المزرعة قد احتلت المرتبة األولى في بنود التكالیف المتغیرة بنسبة الم

  . وذلك الرتفاع مبالغ الصیانة والمواد المستخدمة في تلك الصیانة

أما في المرتبة الثانیة جاءت المبالغ المصروفة على شراء األسمدة حیث كانت نسبة المساهمة 

ارتفاع تكلفة األسمدة إن محصول زهرة الشمس من المحاصیل الزیتیة التي تحتاج إلى وان سبب% 19.43

كمیات كبیرة من األسمدة أما في المرتبة الثالثة جاءت مبالغ تصلیح المكائن واآلالت المزرعیة بنسبة مساهمة 

لنسبة إن سعر وسبب هذه ا%) 14.3(وبعدها جاءت المصاریف المصروفة على شراء الوقود بنسبة %) 14.6(



349

أما في . اللتر من الوقود الالزم لتشغیل اآلالت هو مرتفع جدًا مما أدى إلى رفع تكلفة شراء الوقود والزیوت

وفي % 12.8المرتبة الخامسة جاءت تكالیف نقل المحصول من المرزعة إلى أماكن البیع فقد احتلت النسبة 

وان %) 7.19(وبعدها تكلفة شراء المبیدات بنسبة %) 9.43(المرتبة السادسة جاءت تكالیف شراء البذور وهي 

سبب هذه النسبة المنخفضة من البذور والمبیدات قد تكون أسعارها مدعومة من قبل الدولة لذلك فان المزارع 

  . یشتریها بثمن اقل من ثمن السوق

  

  .ینة البحثنسبة مساهمو فقرات التكالیف الثابتة الى اجمالي التكالیف الثابتة في ع) 6(جدول 

  األهمیة النسبیة  دینار/القیمة  فقرات التكالیف الثابتة

  %0.8  92200  بدل ایجار االرض

  %0.9  100225  رسوم الماء

  %65  731130  اجور العمل العائلي

  %19.7  224163  االندثارات

  %13.7  158092  المال المستثمررأسكلفة 

  %100  30500000  المجموع

العامل أجورإن. التكالیف الثابتة إجماليإلىمة فقرات التكالیف الثابتة نسبة مساه) 6(یوضح جدول 

رأستلیها كلفة االندثار ، كلفة % 65بلغت إذالتكالیف الثابتة إجمالينسبة من أعلىالعائلي قد استحوذت 

على )% 0.8، 0.9، 13.7، 19.7(مشكلة نسبًا بلغت نحو األرضوٕایجارالماء أجورالمال المستثمر ، 

  . التوالي

  

  حلیل البیانات ومناقشة النتائجت

  :الطویل لمحصول زهرة الشمس بعینة البحث األجلتقدیر دالة التكالیف الكلیة في 

الخطیة ، (القصیر وهي األمداعتمدت ثالث نماذج دالیة في تقدیر دالة الكلفة الكلیة للمحصول في 

إلىمعتمد في البحث وذلك استنادًا المالئمًة للعالقة األكثرهو تكعیبي الاألنموذجإنووجد ) التربیعیة ، التكعیبیة

  -:اآلتيالمقدر وفقًا لهذه الصیغة الشكل األنموذجوالقیاسیة اذ اتخذ واإلحصائیةاالختبارات االقتصادیة 

SRTC= 203762.9+ 79149.644Q- 1028.117Q2+ 4.078Q3-19.936 AQ
T       =  (0.797)       (3.952)          (-2.381)       (1.622)      (-0.75)
R= 78%             R2=61%         R2- =0.56          F= 13.759   D.W= 1.299

  القصیر األمددالة الكلفة الكلیة لمحصول زهرة الشمس في 

TC = وهو العامل التابع) ألف دینار(2006الكلفة الكلیة للمحصول خالل الموسم .  

Q = طن(كمیة اإلنتاج لنفس المحصول(  

A = دونم(لنفس الموسم مساحة او حجم المزرعة(  

  :والشتقاق دالة الكلفة الكلیة المقدرة للمحصول في األجل الطویل فقد تم إتباع الخطوات اآلتیة

ألجل حساب اقتصادیات الحجم في إنتاج محصول زهرة الشمس فقد تم استخراج معادلة متوسط الكلفة 

الطویل ، ثم تم اشتقاق معادلة األمدجمیع التكالیف تعد متغیرة في إنحیث ) LRTC(ة لألجل الطویل الكلی

  ). Q)9اإلنتاجالطویل على كمیة لألمدمتوسط التكالیف من قسمة معادلة الكلفة الكلیة 

LRTC=79149.664Q2-1028.117Q2+4.078Q3-19.936Q (2.52Q)+3.959(2.52Q)2
LRATC/Q=79149.644-1028.117Q+4.078Q2
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زهرة الشمس الذي یدني التكالیف إنتاجمن األمثلالطویل ولتحدید الحجم األمدفي دالة متوسط الكلفة 

إلىالمشتقة الجزئیة لدالة متوسط الكلفة بالنسبة بأخذفال بد من تطبیق الشرط الضروري لتدنیة التكالیف وذلك 

  -:ومساواتها بالصفر اإلنتاجكمیة 

LRATC/Q=-1028.117+8.156Q = 0
0=-1028.117+8.156Q

Q =
1028.117

8.156

Q=126.06  الذي یدني التكالیف األمثلاإلنتاجحجم

A= 2.52Q  A= 2.52(126.06)= 317.6712 دونم

  تحویل دالة الكلفة لألمد القصیر الى دالة ضمنیة ) 1(

V=SRTC – 79149.64Q + 1028.117Q2 – 4.078 Q3 + 19.936AQ-3.959A2=0

  ومساواتها بالصفر Aبداللة المساحة للدالة الضمنیة األولىاخذ المشتقة ) 2(

V/Da= 19.936Q-7.918A=0  A= 2.52Q معادلة المساحة

  . الطویلاألمدبما یساویها في الدالة األصلیة سوف نحصل على دالة الكلفة الكلیة في Aتعویض قیمة ) 3(

محصول زهرة الشمس المثلى والتي تحقق عندها اخفض كلفة إنتاجكیة إنیتضح من خالل النتیجة 

الحقلي لمزارعي العینة كان یتراوح اإلنتاجحجم إنعلمًا طن) 126.06(البعید قد بلغت األمدممكنة في إنتاجیة

  . الذي تم الحصول علیه األمثلطن ولم تكن هناك فئة حجمیة قد بلغت الحجم ) 120.6(بین 

  قتصادیات الحجم المتحققة ومرونات الكلفة لعینة البحث نسبة ا-3

على وفق النظریة االقتصادیة فان المنتج یحقق نسبًا متزایدة من وفورات الحجم كلما توسع في اإلنتاج 

واقترب مستوى اإلنتاج من المستوى األمثل في حین إن التوسع في اإلنتاج فوق المستوى األمثل یترتب تناقص 

  - :)10(الحجم ویمكن حساب ذلك كمیًا لعینة البحث باستخدام المعادلة اآلتیة في اقتصادیات

ECON =
LRATCm-LRATCi

100×
LRATCm-LRATCo

  -:حیث إن 

E com: - نسبة اقتصادیات الحجم المتحققة.  

LRARcm: -متوسط الكلفة الكلیة لألمد الطویل عند اخفض مستوى إنتاج متحقق.  

LRATci: -لكلفة الكلیة عند مستوى اإلنتاجمتوسط ا)i(.  

LRATco:-متوسط الكلفة الكلیة لألمد الطویل عند مستوى اإلنتاج األمثل.  

علمًا ) دینارالف979.181(حوالي لقد بلغ متوسط الكلفة المتوقعة عند اخفض مستوى لإلنتاج متحقق 

وبتعویض هذه القیمة في المعادلة ) دونمألف244(األمثلاإلنتاجمتوسط الكلفة الكلیة المتوقعة عند مستوى إن

  ). 7(السابقة یمكننا الحصول على نسبة اقتصادیات الحجم المتحققة لعینة البحث وكما موضح في جدول رقم 

أما . تم حساب متوسط الكلفة الكلیة والكلفة الحدیة لألمد البعید من خالل اشتقاق معادلة الكلفة الكلیة

  :)11(اده من خالل المعادلة التالیة معامل الدالة فتم إیج

  =معامل الدالة 
ATC  
MC  

  =أما مرونة دالة متوسط الكلفة 
ATC  
AQ  
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الكیة لمحصول زهرة الشمس في عینة البحث اإلنتاجمما تقدم یمكن االستنتاج بان دراسة هیكل تكالیف 

بینما شكلت التكالیف المتغیرة ما التكالیفإجماليمن % 10نسبة مساهمة التكالیف الثابتة كانت إناتضح 

اإلنتاجالتكالیف المتغیرة على هذه النسبة ارتفاع تكالیف األسمدة ومستلزمات ویعود سبب استحواذ% 90نسبته 

ال یدفعون ضرائب وال اندثارات البحثاغلب مزارعي عینة إنالنسبة للتكالیف الثابتة ویعزى سبب تلك األخرى

من األولىكما احتلت تكالیف الصیانة للموجودات المزرعیة المرتبة . كالیف الثابتةأي غیاب اغلب فقرات الت

% 19.43بنسبة األسمدةعدها تكالیف شراء بومن ثم جاء من % 22.18متغیرة بنسبة الالتكالیف إجماليفقرات 

اإلنتاجوبلغ حجم . وحاجاته للعناصر الغذائیة الضروریةلألسمدةلما لهذا المحصول من حاجة كبیرة واستجابته 

اإلنتاجحجم إنعلمًا ) طن تقریباً 126(البعید حوالي األمدمكنة في إنتاجیةوالذي یحقق اخفض كلفة األمثل

األمثلاإلنتاجولم تكن هناك فئة حجمیة قد بلغت مستوى ) طن120-6(الفعلي لمزارعي العینة كان یتراوح بین 

ت یمكن التوصیة بتوفیر واستعمال التقنیات الحدیثة في زراعة المحصول وفقًا لالستنتاجا. الذي یدني التكالیف

حد ممكن والقیام مجددًا بحمالت إرشادیة أدنىإلىالدونم الواحد إنتاجكبیرة في تخفیض كلفة أهمیةلما لها من 

واسعة إضافة واسعة النطاق لتعریف المزارعین بأهمیة هذا المحصول االقتصادي والتأكید على زراعته بمساحات 

إلى إبداء التسهیالت وتقدیم المحفزات المادة لهم واستنباط أصناف جدیدة من بذور زهرة الشمس مقاومة لألمراض 

  . وذات إنتاجیة جیدة وعالیة مع ضرورة مكافحة الحقل قبل زراعته
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نسبة اقتصادیات الحجم ومرونة ) 7(جدول 
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  .الدالة ومعامل الدالة عند مستوى اإلنتاج المتحقق لمختلف أحجام الحیازة المزرعیة لعینة البحث

حجم الحیازة 

  للمزارعین

  )دونم(

  عدد المزارعین
نسبة المساهمین 

  %الزراعیین

  مستوى اإلنتاج

  )طن(المتحقق

متوسط الكلفة الكلیة 

تاج عند مستوى اإلن

ألف (المتحقق 

  )دینار

الكلفة الحدیة عند 

مستوى اإلنتاج 

ألف (المتحقق 

  )دینار

  معاملة الدالة
مرونة دالة متوسط 

  الكلفة الكلیة

10  2  6.7  12  930.254  56236.532  0.016  -4.59  

42  11  36.7  158  260.531  59674.268  0.044  8.2  

43  -  -  -  -  -  -  -  

75  6  20  225  806.983  235843.244  0.003  8.16  

76  -  -  -  -  -  -  -  

108  5  16.7  150  195.283  45974.544  0.0045  8.16  

109  -  -  -  -  -  -  -  

141  -  -  -  -  -  -  -  

142  -  -  -  -  -  -  -  

147  3  10  225  1806.983  235843.244  0.003  8.2  

175  -  -  -  -  -  -  8.2  

200  3  10  180  439.963  105409.124  0.004  -  

          950    30  المجموع

  


