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  ةالخالص

2006-2005عـي جرى تحلیل بنود تكـالیف االنتـاج لمحصـول القمـح فـي محافظـة االنبـار للموسـم الزرا

واوضــحت الدراســه ان نســبة مســاهمة العمــل العــائلي أعلــى مــن نســبة مســاهمة العمــل المــؤجر حیــث بلغــت علــى 

من التكالیف الكلیه العتمـاد المـزارعین كلیـا علـى الزراعـه كمصـدر اسـاس للـدخل النعـدام % 1.4و % 10التوالي 

السائد في المحافظه هو الملكیه الفردیـه وكـان هـذا وتبین ان نمط الحیازه . فرص العمل  نتیجه لظروف االحتالل 

  .من بین العوامل  التي ساعدت  في زیادة االنتاج لتمتع المزارع بحریة التصرف في تبني التقنات الحدیثه

مــن التكـــالیف الكلیـــه جـــاءت % 72.3و بینــت الدراســـه ان التكـــالیف المتغیـــره شــكلت أعلـــى نســـبه مثلـــت 

  %.26االسمده في مقدمتها اذ بلغت

قـــدرت الـــدوال االنتاجیـــه فـــي صـــورها المختلفـــه وتبـــین عـــدم وجـــود ارتبـــاط ذاتـــي العتمادهـــا علـــى بیانـــات 

وخلصت الدراسـه الـى ان عناصـر االنتـاج تصـل الـى اقصـى كفائـه لهـا عنـدما تتسـاوى التكـالیف الحدیـه . مقطعیه 

ك اوضـحت ان مسـتوى االنتـاج الـذي مع متوسط التكالیف الن نصیب وحدة االنتاج منها تكون اقـل مـا یمكـن وبـذل

الـف 93.68وان معـدل تكلفـة الطـن الواحـد عنـد هـذا المسـتوى االنتـاجي  هـو دونـم/ كغم372یدني التكالیف هو 
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Abstract
Terms of Production costs unseen analyzed for Wheat in AL-Anbar Province 

for the 2005-2006 agricultural Season .The Study Showed that the proportion percents 
of family lobar was higher  than the rental labor which wane 10 and 1.4% respectively 
from the total costs of the entire farmers adoption on agriculture as a principle source 
of income because of the shortage in employment opportunity as a result of 
occupation conditions. This study also was indicated that the pattern of tenure in the 
province cans the individual property. This was among the factors which helped in 
increasing the production because the farmer had freedom in adoption of recent 
technology.

Through the amah sis of production costs terms, it has been shown that the 
variable costs constitute the higher percentage which was 72.3% of the total costs and 
the manure was at the beginning which was 26% . 



  The productivity functions were determined in their different forms and the 
study shoaled no self correlation because it unexpended on partition data. The results 
should that the best level of production which decreased the costs was 372 Kg/
Donums and the average cost of each ton at this production level was 93.68 thousand 
of Iraqi diner.

  

  المقدمة

یتبـــوأ محصـــول القمـــح مركـــز الصـــدارة  بـــین المحاصـــیل الزراعیـــة  فـــي العـــراق  كونـــه محصـــوال إســـتراتیجیا 

وهــو یمثــل الغــذاء األساســي لغالبیــة ســكان العــالم ویشــكل .أساســیا  یحتــل المرتبــة األولــى مــن قائمــة الســلع الغذائیــة 

)3540(العراقي الحتواء الكیلوغرام الواحد على من إجمالي السعرات الحراریة التي یحتاجها الفرد% 38.65نسبه

  .)2(غرام من الدهون) 22(غرام بروتین وبحدود ) 115(ونسبة،)1(سعره حراریة 

علــــى الــــرغم مــــن المكانــــة الرئیســــیة التــــي یحتلهــــا هــــذا المحصــــول مــــن حیــــث أهمیتــــه الغذائیــــه والمســــاحة 

ات یهـــدد األمـــن الغـــذائي العربـــي كـــون أنتاجـــه ال یـــزال المخصصـــة لـــه إال انـــه ال یلبـــي الطلـــب المتزایـــد علیـــه اذ بـــ

منخفضا  من حیث الكمیـه فهـو غیـر كـافي مـن الناحیـه االقتصـادیه لتـدني غلـة الـدونم الواحـد علـى مسـتوى القطـر 

ویعــزى ســبب ذلــك إلــى زراعــة أصــناف متدنیــة ). 3(2002–1980دونــم للفتــرة / كغــم)211(حیــث لــم تتعــدى 

اال ان . قلیـــه ردیئـــه مـــن حیـــث مقاومتهـــا لالضـــطجاع واالصـــابه بـــاالمراض والحشـــرات االنتاجیـــه وذات صـــفات ح

286حیث تراوحت بـین 2005–2004انتاجیة الدونم الواحد على مستوى محافظة االنبار تحسنت نوعما للفتره 

نحـو الزراعــه لكـون نمـط الملكیــه السـائد فـي المحافظـه هــو ملكیـه فردیـه ولتوجـه المــزارعین كلیـا).4(كغـم350–

النعــدام فــرص العمــل االخــرى بســبب الظــروف التــي یمــر بهــا العــراق  ولتبنــي المــزارعین التقنیــه الحدیثــه التــي تــم 

  .  الحصول علیها قبل االحتالل 

بحـــدود 2006_2005كانـــت المســـاحه المزروعـــه بمحصـــول القمـــح فـــي محافظـــة االنبـــار للموســـم الشـــتوي 

  ) 5(دونم /كغم ) 350(میه الف دونم بلغت الغله الدون) 221(

اختــار الباحــث محافظــة االنبــار لكبــر مســاحتها مــن جهــه وتبــاین ظروفهــا المناخیــه ولقربهــا وتــوفر بعــض 

باالضـــافه الـــى ان االهتمـــام .المســـتلزمات التـــي تكـــاد تكـــون متشـــابهه مـــع بقیـــة محافظـــات العـــراق مـــن جهـــه ثانیـــه

لجوانــب االساســیه فــي انتــاج هــذا المحصــول وتحلیــل تكالیفــه بالدراســات االقتصــادیه التــي تتنــاول دراســة وتحلیــل ا

االنتاجیه تقع ضمن اولویات الباحثین في كلیة الزراعه التي اخذت على عاتقها رفد مدیریة الزراعه فـي المحافظـه 

  . بالدراسات والبحوث بغیة االرتقاء بواقع الزراعه فیها

  هدف البحث 

یف االنتـــاج لمحصـــول القمـــح فـــي محافظـــة االنبـــار للموســـم یهـــدف البحـــث الـــى دراســـة وتحلیـــل بنـــود تكـــال

  . واشتقاق متوسط الكلفه وتحدید االنتاج االمثل2006_2005الزراعي 

  اهمیة البحث 

تنبع اهمیة البحث من كـون المحصـول احـد اهـم المحاصـیل السـتراتیجیه التـي ال یمكـن الي بلـد مـن بلـدان 

ل الطلــب المتزایــد علــى هــذا المحصــول االمــر الــذي جعــل الحاجــه  العــالم االســتغناء عنهــا وهــذا مــا یتضــح مــن خــال

وهـو فـي العـراق یعـد المصـدر الرئیسـي لـنمط غـذاء الفـرد العراقـي .باتت ملحه للتوسع العمودي واالفقـي فـي زراعتـه

حقــق علیــه فــأن تقــدیر دالــة التكــالیف تــؤدي الــى زیــادة االنتــاج اذا مــا تــم توجیــه المــزارعین بأعتمــاد الصــیغ التــي ت.

  . معدالت االنتاج المثلى 



  مصادر البیانات 

انــتهج الباحــث اســلوب الدراســه المیدانیــه كأســاس للحصــول علــى البیانــات الالزمــه للتحلیــل واالســتفاده مــن  

) استقصــاء میــداني(حیــث نظــم اســتمارة اســتبیان . ّاراء وتجــارب العــاملین فــي المیــدان الزراعــي لمحافظــة االنبــار 

مبحوثـــا مـــن )150(شـــعبه زراعیـــه اســـتطلع رأي ) 13(زراعیـــه للمحافظـــه والبـــالغ عـــددهاوزعـــت علـــى الشـــعب ال

  . مزارعا ) 19557(مزارعیها مثلت عموم المحافظه من اصل العدد الكلي للمزارعین البالغ 

امــا البیانــات الثانویــه فقــد حصــل علیهــا الباحــث مــن ســجالت الشــعب الزراعیــه ومدیریــة زراعــة المحافظــه 

وقــد ّضــمن الباحــث اسـتمارة االســتبیان العدیــد مــن الحقــول . ئــات التخطــیط والبحــوث والدراسـات الســابقه مباشـره وهی

بمــا یــؤمن الحصــول علــى البیانــات المقطعیــه الخاصــه ببنــود تكــالیف انتــاج هــذا المحصــول لكافــة الشــعب الزراعیــه 

  .مالي المبحوثیندونم الج) 2985(التابعه للمحافظه وبمساحات متباینه لعینة الدراسه بلغت

  

  ةالنتائج والمناقش

  ةتحلیل التكالیف االنتاجیه وأهمیتها النسبیه لعینة الدراس

بنـــود التكـــالیف االنتاجیـــه واهمیتهـــا النســـبیه والـــذي یالحـــظ منـــه ان نســـبة ) 1(یوضـــح الجـــدول التـــالي رقـــم

% 18.9لــى نســبه فیهــا بلغــت مــن التكــالیف الكلیــه احتلــت االســمده الكیمائیــه اع% 72.3التكــالیف المتغیــره مثلــت 

مـــن التكـــالیف المتغیـــره % 21مـــن التكـــالیف المتغیـــره تلیهـــا تكـــالیف الحراثـــه احتلـــت % 26مـــن التكـــالیف الكلیـــه و

اما بالنسبه .من التكالیف الكلیه %14.7من التكالیف المتغیره و% 20من التكالیف الكلیه تلیها البذور % 15.2و

مـن التكـالیف الثابتـه یلیهـا ایجـار االرض % 36مـن التكـالیف الكلیـه و% 10الى تكالیف العمل العائلي فقد بلغـت

30 .%  

ان نسبة مساهمة العمل العائلي اعلى من نسبة مسـاهمة العمـل االمـؤجر  وذلـك ) 1(تبین من الجدول رقم 

كیـه الفردیـه العتماد المزارعین على الزراعه كمصدر رئیسي للدخل وان نمط الحیازه السائده في المحافظه هـو المل

والجـدول .ایجـار% 16نمـط المحاصصـه و% 37لعینـة الدراسـه یلیهـا % 47اذا بلغت نسبتها للمبحوثین اكثـر مـن 

  )6(یوضح ذلك ) 2(رقم 

وبما ان نمط الملكیه في المحافظه هو ملكیه فردیـه ولكونـه احـد العوامـل المـؤثره بشـكل كبیـر علـى االنتـاج 

كل خــاص لمــا لــه مــن تــاثیر بــالغ فــي رســم السیاســه الزراعیــه واعطــاء الزراعــي  بشــكل عــام ومحصــول القمــح بشــ

المزارع الحریه في تبني التقنیات الحدیثـه لـذلك یتضـح مـن خـالل مـا تقـدم انـه كـان مـن بـین العوامـل التـي سـاعدت 

  . في زیادة  الغله الدونمیه لمزارعي المحافظه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ةتها النسبیواهمیةبنود التكالیف االنتاجی) 1(جدول رقم 

االهمیه النسبیه للتكالیف الكلیهاالهمیه النسبیه للتكالیف المتغیرهبنود التكالیف

التكالیف المتغیره

%15.2%21التكالیف الكلیه للحراثه

%14.7%20كلفة البذور

%18.9%26كلفة االسمده

%2.1%3كلفة المبیدات

%2.1%3كلفة الري الكلیه

%6%8اتتكلفة المضخ

%9.8%14الكلفه الكلیه للحصاد

%2.1%3الكلفه الكلیه للتسویق

%1.4%2كلفة العمل المؤجر

%72.3%100المجموع

التكالیف الثابته

%10%36كلفة العمل العائلي

%8.2%30كلفة ایجار االرض

%8%28الفائده على راس المال

%1.5%6ضریبة الري

%27.7%100المجموع

  احتسبت من قبل الباحث على ضؤ البیانات الستمارة االستبیان

  

  یبین نمط الحیازه وعدد المزارعین لكل نمط واهمیته النسبیه)2(جدول رقم 

االهمیه النسبیهالعددنمط الحیازه

%7047ملكیه فردیه

%5637محاصصه

%2416ایجار

%150100المجموع

  ث على ضؤ استمارة االستبیان احتسبت من قبل الباح

  

  حصائي لدوال التكالیف االنتاجیهالتقدیر اال

ان دالـة التكـالیف االنتاجیـه تعنـي العالقـه بـین مقـدار مـا ینفقـه المنـتج لقـاء حصـوله علـى المـوارد االنتاجیــه 

لتكالیف االنتاجیه المستخدمه في انتاج ناتج معین ومقدار هذا الناتج ومن هذا یتضح ان دالة التكالیف تعبر عن ا

  )  7.(كداله لمقدار الناتج 

غیـــر ان . تأخـــذ دوال التكـــالیف االنتاجیـــه اشـــكاال متعـــدده منهـــا الخطیـــه والتربیعیـــه والتكعیبیـــه واللوغارتمیـــه

اكثرها شیوعا بین االقتصادیین هي الداله التكعیبیه التي منها یتم اشتقاق الكلف االخرى التـي تعتبـر دواال لمسـتوى 

  . ج ومن ذلك متوسط التكالیف الكلیه ومتوسط التكالیف المتغیره والتكالیف الثابته االنتا



وبموجـــب منطـــق النظریـــه االقتصـــادیه فـــأن متوســـط التكـــالیف یأخـــذ الشـــكل المحـــدب وهـــو شـــكل الحـــرف 

)U).(8 ( وحسب ما موضح بالشكل التالي رقم)1 .(  

  
) U(فه الكلیه یأخذ الشـكل المحـدب  شـكل الحـرف اعاله ان منحنى متوسط الكل) 1(یتبین من الشكل رقم 

وهــو یمثـل مقــدار . ویـأتي ذلـك مــن اشـتقاق دالـة متوســط الكلفـه الكلیـه  التــي یـدخل فیهـا االنتــاج  كمتغیـر مسـتقل  

  .  میل الخط  الواصل بین أي نقطه على المنحنى  ونقطة االصل  على منحنى التكالیف الكلیه  

هذه الدوال هي الداله التي تأخذ  الشكل التكعیبي  وهو االكثر واقعیـه واالفضـل استنادا لما تقدم فأن اوفق 

واســـتنادا لالختبـــارات االحصـــائیه والقیاســـیه  واتفـــاق اشـــارات . مالئمـــه فـــي تحدیـــد العالقـــه المعتمـــده فـــي الدراســـه 

  : تالي فأن دالة الكلفه تأخذ الشكل التكعیبي ال. معلمات  الدوال مع منطق النظریه االقتصادیه

TC = Bo + B1Qi + B2Qi2 + B3Qi3 + ui

  :حیث ان

Tc= دینار(الكلفه الكلیه لالنتاج(  

Q = طن(كمیة االنتاج(  

Bi=معامل االنحدار  

ui =المتغیــرات االخــرى ذات العالقــه والتــي لــم تــدخل االنمــوذج  بشــكل مباشــر المتغیــر العشــوائي ویعكــس تــأثیر

مكعـــب النـــاتج وكالهمـــا مـــرتبط دالیـــا =)Q3(مربـــع النـــاتج و=)Q2(اذ ان .ویصـــعب قیاســـها وتقـــدیرها كمیـــا

لكن العالقه غیر خطیه وعلیه فأن مثـل هـذا االنمـوذج مسـتوفي الفتـراض ) . الذي هو الناتج( Qiبالمتغیر 

وذلــك الن االنمــوذج ). Multicollinearity(جــود عالقــه خطیــه  متعــدده بــین المتغیــرات  المســتقله عــدم و 

  .یوضح ذلك ) 3(والجدول التالي رقم ) 9.(غیر خطي 

  

  

  

  

  

  

اشتقاق متوسط الكلف الكلیه) 1(شكل رقم 



  یبین المتغیرات المستقله والمعلمات المقدره) 3(جدول رقم 

Tاختبارالمعلمات المقدرهالمتغیرات المستقله

  الثابت

Q  
Q2

Q3

813952.648  
39114.9958  

–125.008  

168.0  

0.020  
4.530  

–1.768  

2871

  

  R2          =-0.935معامل التحدید              

R2-           =0.932معامل التحدید المعدل      

D.W          =1.751اختبار                   

F           =289.531اختبار                      

اعتمد الباحث عدة نماذج في تقدیر الداله لعینة البحث غیـر انـه وجـد ان اكثرهـا مالئمـه وانسـجاما حیث

مـــع النظریـــه االقتصـــادیه واالختبـــارات االحصـــائیه هـــو النمـــوذج التكعیبـــي لـــذلك توصـــل الـــى صـــیغة الدالـــه المبینـــه  

ان جمیـع اشـارات المعلمـات متطابقـه اعاله والذي یتضح منه) 3(معلماتها ومؤشراتها االحصائیه في الجدول رقم 

% 1معنویــه علــى مســتوى ) Q3(ومكعــب االنتــاج ) Q(مــع منطــق النظریــه االقتصــادیه وظهــرت معلمتــي االنتــاج

معنویــة ) F(واظهــر اختبـار ) T(حســب اختبـار % 5كانــت معنویـه علــى مسـتوى ) (Q2بینمـا معلمـة مربــع االنتـاج 

مـــن التغیـــرات فـــي التكـــالیف الكلیـــه تعـــود الـــى  % 93اظهـــر ان ) R2(العالقـــه فـــي حـــین ان قیمـــة معامـــل التحدیـــد 

فقط من الناتج الكلي تعود الى عوامل اخرى امتص اثرها المتغیـر العشـوائي والـذي یعكـس % 7االنتاج الكلي وان 

ه كونه االنسب الختبار االرتباط الذاتي من الدرجـ) D.W( جودة التوفیق لخط االنحدار من خالل اعتماد اختبار 

ممــا یؤكــد عــدم % 5عنــد مســتوى معنویــه 1.751االولــى والــذي عكــس جــودة التوفیــق لخــط االنحــدار لكــون قیمتــه 

  )10. (وجود  ارتباط ذاتي وذلك العتماد الدراسه على بیانات مقطعیه  

  تحدید الحجم االمثل لالنتاج

لمتغیـره  البـد والحالـه هـذه مـن بما ان تحدید مستوى االنتاج االمثل یعتمد بالدرجه االساس علـى التكـالیف ا

التمییز بین التكالیف الثابته والتكالیف المتغیره فاالولى هي عباره عن التكالیف  والمصاریف التي ال تتغیر بتغییـر 

حجم االنتاج واذا ما ارتفعت او انخفضـت كمیـة االنتـاج فـي االجـل القصـیر فانهـا ال تـؤثر فیهـا أي یكـون مسـتواها 

اما التكالیف المتغیـره فأنهـا تعنـي . ر بتغیر االنتاج لكونها تدفع مهما كانت سیاسة المنتج المتبعهثابتا دون ان یتغی

التكــالیف المرتبطــه بحجــم االنتــاج  كونهــا تتغیــر بتغییــر مســتواه بالزیــاده  والنقصــان  وان ذلــك یتوقــف علــى عامــل 

ومـن هـذا الشـكل یتضـح انـه فـي حالـة .ه والثابتهادناه یوضح منحنیات الكلفه الكلیه المتغیر ) 2(والشكل رقم. الزمن 

دراسة التكالیف ینبغي التمییز بین ما یعرف بالتكالیف في االجل القصـیر والتكـالیف فـي االجـل الطویـل فالتكـالیف 

االولى تعبر عن فتره زمنیه ال یمكن  للمزرعه على االطالق تغییر كمیـة عناصـر االنتـاج المسـتخدمه فـي العملیـه 

اال انه بزیادة طول الفتره الزمنیه تزداد معها امكانیة المزرعـه فـي تغییـر اكبـر عـدد مـن المـوارد االنتاجـه االنتاجیه 

  )11.(حتى تصبح جمیعها في نطاق الموارد المتغیره وهذا ما یعبرعنه بالمدى اواالجل الطویل  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منیـه بـل یقصـد بـه الحالـه او الظـروف المحیطـه  ومما تقـدم یتضـح ان الطـول الزمنـي ال یقصـد بـه المـده الز 

فأذا كانت الظروف المحیطه ال تمكن المزارع من تغییر حجم  عناصر االنتاج  فأنـه یكـون بصـدد الـزمن القصـیر 

اال انه اذا كانت هذه الظروف تتیح للمزارع  امكانیة تغییر عناصر االنتاج . بغض النظر عن طول المده الزمنیه 

ومـن خاللـه )  12(ن في نطاق الزمن الطویل مهما قصرت المـده الزمنیـه التـي تتـیح لـه تحقیـق ذلـك كافه فأنه یكو 

  :باالمكان التعبیر عن عالقة التكالیف الكلیه بالتكالیف الثابته والمتغیره بصیغة المعادله التالیه

TC    الكلفه المتغیره          + الكلفه الثابته = الكلفه الكلیه  = FC + VC  

ما تقدم ان الحجم االمثل هو الذي یحقق اقل كلفه ممكنه  واعلى صافي عائد لوحدة االنتاج معلیه یتبین و 

ویتباین الي مزرعه نتیجه لالختالف في طبیعـة الزراعـه  وتفـاوت الظـروف المناخیـه  وطبیعـة اسـتخدام التكنلوجیـا  

اعیـه كـون المـزارع یتمتـع بقـدر واسـع مـن الحریـه المعتمده في الزراعه فضال عن درجة المخـاطره ونـوع الحیـازه الزر 

)   13. (للتوسع اذا كان نمط الملكیه فردیه  وعند مستوى اوطأ من التظخم 

ومن هذا یمكن االستنتاج عندما یصل متوسط التكالیف الكلیه الى ادنى ما یمكن  فأن مستوى االنتاج هو 

لكــون التكــالیف الحدیــه تتســاوى مــع  متوســط التكــالیف .الــذي یحــدد الحجــم االمثــل للمزرعــه  فــي االجــل الطویــل 

وعنـد هـذا المسـتوى تكـون كفائـة عناصـر ،الكلیه وبذلك یكون نصیب وحدة االنتاج من متوسـط التكـالیف ادنـى حـد

  )14. (االنتاج اكبر ما یمكن 

ســمة ولغــرض تحدیــد اقتصــادیات الحجــم البــد مــن التعــرف علــى معادلــة متوســط الكلفــه الكلیــه مــن خــالل ق

للحصــول علــى المعادلــه المطلوبــه كــون جمیــع تكــالیف االنتــاج ) Q(معادلــة الكلفــه فــي االجــل الطویــل علــى النــاتج

وكانـت معادلــة متوســط . تعتبـر تكــالیف متغیـره فــي االجـل الطویــل بعـد اســتبعاد الثابــت النـه یعكــس تكـالیف ثابتــه  

  :الكلفه الكلیه للمحصول موضوع الدراسه كما یلي

+ 9168Q3LRTC = 93114,9958Q - 125,008Q2  

: نحصل على معادلة متوسط الكلفه الكلیه التالیه)Q(وبالقسمه على الناتج 

+ 9168Q2LRATC = 93114.9958Q - 125.008Q  

)المتغیرة والثابتة الكلیة و (منحنیات الكلفة ) 2(شكل رقم 



والجل تحدید الحجم االمثل الذي یدني التكالیف تم تطبیق الشرط الظروري للتدنیه وهـو اخـذ المشـتقه لدالـة 

: بالنسبه الى االنتاج ومساواتها بالصفر ومن ثم حل المعادله وفق الصیغه التالیهمتوسط الكلفه الكلیه

& (LRATC)/ & Q = -125,008 + 336Q = 0  
Q = 372.1

دونـم وان معـدل تكلفـة هـذا /كغـم 372ومن ذلك فأن مسـتوى االنتـاج الـذي یـدني دالـة معـدل التكـالیف هـو 

دونــم تحقــق /كغــم372ل مــا تقــدم ان مســتوى االنتــاج االمثــل هــو تبــین مــن خــال. الــف دینــار 93.68المســتوى هــو 

  . اعلى كفائه اقتصادیه  في عمل المزارع كونها تنتج الطن الواحد من القمح بأقل كلفه ممكنه 

  :االستنتاجات 

علــى التــوالي للمســاحه المزروعــه ) 27.7و 72.3(بلغــت مســاهمة التكــالیف المتغیــره مــن التكــالیف الكلیــه   -1

دونم  وشكلت تكالیف االسمده اعلى نسبه من بین التكالیف المتغیره اذ بلغت ) 2985(نة الدراسه البالغه لعی

مـن التكـالیف الكلیـه  اعلـى % 10في حین شكل العمـل العـائلي نسـبة , من التكالیف الكلیه %18و %  26

ن نمـط الملكیـه السـائد فـي وتبـین ا.مـن التكـالیف الكلیـه %1.4من نسبة العمل المؤجر الذي شكل مـا نسـبته 

  .المحافظه هو الملكیه الفردیه

تبین ان عناصر االنتاج تصل الى اقصى كفائه لها عندما تتساوى التكالیف الحدیه مع متوسط التكالیف  الن -2

االنتــاج مــن االخیــره تكــون اقــل مــا یمكــن وبــذلك فــأن مســتوى االنتــاج هــو الــذي یحــدد الحجــم   نصــیب وحــدة

دونم ومعدل كلفة الطن الواحـد عنـد هـذا المسـتوى /كغم372.2ي االجل الطویل والذي بلغ االمثل للمزرعه ف

الف دینار93.68من االنتاج هو 
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