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  المستخلص
لزراعيـة مـن الدراسـات       والتكاليف ا  نتاجتعد الدراسات المتخصصة في تقدير دوال اإل      

 الـدوال   لمـات  وتقدير مع  األبحاثالمهمة في االقتصاد الزراعي لما لها من دور كبير في مجال            
 وتكـاليف   إنتـاج  تقدير دوال    أهمية البحث من    أهميةتبرز   .الستخدامها في التجارب الزراعية   
تها تحديـد   حد الوسائل المهمة التي يمكـن بواسـط       أ ألنها ،محصول القمح في محافظة نينوى    

 وتكـاليف محـصول     إنتاج تقدير دوال    إلى لذا يهدف البحث     ، والتكاليف نتاجالحجوم المثلى لإل  
خالل الموسم الزراعـي     مطاراألمضمونة وغير مضمونة    الوشبه   في المناطق مضمونة  القمح  
ليس لـديهم    منتجي القمح في محافظة نينوى       نأ مفادها   معتمداً على فرضية   2006 -2005

نـي  ألف يينيـة علـى المـستو   نتاجية في استخدام الموارد اإل   األمثلالكافية على تحقيق    المقدرة  
ـ فرضـية البحـث      إثباتجل  أ ومن   ،والسعري والذي ينعكس سلباً في حجم الناتج وتكاليفه        م ت

البسيط والمتعدد وبطريقة   الخطي   االنحدار   أسلوبيوباستخدام  نموذج قياسي بعدة صيغ     أتطبيق  
  :اآلتية النتائج إلىالعتيادية ومنها تم التوصل المربعات الصغرى ا

 وقد  ، والعمل ورأس المال في المناطق المطرية الثالث       ألرض وجود هدر في استخدام موارد ا      -
 مـن محـصول     األمثللمنتجين في هذه المناطق عن تحقيق الناتج        اتأكد ذلك من خالل ابتعاد      

  . القمح
 و  0.618 و   1.157 القمح قد بلـغ      نتاج إل ألمثلا الحجم   أن نتائج الجانب العملي،     أوضحت -

 104145 و   61165 و   74485 الطن فقـد بلغـت       إنتاج تكاليف   أما ،دونم / طن 0.117
  . المطريةاألراضينواع الثالثة من طن وفي األ/دينار
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Abstract  

 
Studies in estimating the production and cost function are considered as important in 

agricultural sector. They have an important role in research and estimating the function in 
agricultural researches. The importance of the research revealed from its importance in 
estimating the production and cost function for the wheat crop in Nineveh Governorate. 
This method is one of important approaches, by which it can be easy to estimate the 
optimum amounts of production and cost. This research aims at estimating the production 
and cost function of wheat in the guaranteed, semi – guaranteed and non-guaranteed of rain 
fall regions during agriculture season 2005-2006. The research depended on the hypothesis 
that is the producers of wheat in Nineveh Governance lacking the optimum usage of 
producing resources according to the technical and pricing level, which affect the size of 
production and cost. In order to approve these hypotheses, econometrical model has been 
applied in many ways by using simple and multiple regressions with (OLS) method. The 
following results have been revealed that there is shortage in using land resource, labor and 
capital in the three rainfall areas. This has been proved through the shortage of the 
producers in these areas in achieving the optimum production of wheat. The applied section 
at the research showed that optimum volume of wheat production has been reached 1.157, 
0.618, 0.117 ton/donum, whereas the cost of production has been reached 74485, 61165, 
104145 Iraqi dinar per ton in the three types of rain full regions. 
 

  المقدمة
 وقـد   ،نساناإلية في حياة    ساس محصول القمح من المحاصيل الغذائية األ      يعد

 أكثـر  هذا المحصول، فهـو      أهمية على   أكدتورد ذكره في الكتب السماوية التي       
مـن  % 35ذ يعتمـد    Y ،نحاء العالم أ في معظم    المحاصيل الحقلية زراعة وانتشاراً   

ن القمح على نـسبة تتـراوح بـين          ويحتوي بروتي  ،سكان العالم في معيشتهم عليه    
 الخبـز   أنـواع  أفـضل  يساعد في صناعة     ك وذل ،نتيمن مادة الكلو  % 35-30%

 معينـة مـن     أنواع، وتستخدم   األخرى الحبوبية المحاصيل   أنواعبالمقارنة مع بقية    
 عن دخوله في     فضالً ،نساناإلالقمح في العديد من الصناعات الغذائية التي يحتاجها         

  . فتستخدم علفاً للحيواناتمخلفاته أما ،)الدكستروز والسكروز(ية الصناعات الدوائ
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الخاضـعة  ) شمال العراق ( القمح في العراق في المنطقة الديمية        إنتاجيتركز  
ه بالظروف المناخية المتقلبـة واعتمـاد       إنتاجلظروف المخاطرة والاليقين الرتباط     

 العرض من سد حاجة إمكانية مما ترتب على ذلك عدم ،نتاجنماط التقليدية في اإل   األ
 الـديمي، وفـي   اإلرواء المحلـي علـى   نتاجالطلب المحلي عليه بسبب اعتماد اإل    

 1.8 منهـا    ، مليون دونـم   13 الديمية بنحو    األراضيمحافظة نينوى تقدر مساحة     
 6.8 و   مطـار  مليون دونم شبه مضمونة األ     4.4 و   مطارمليون دونم مضمونة األ   

من كميات القمح المنتج تخضع     % 85ن  إ لذا ف  ،مطارمليون دونم غير مضمونة األ    
دونم والتـي   /  كغم 335 -104 بنحو   يتهاإنتاجتراوح معدل   يللظروف الديمية التي    

فـي دول الجـوار ودول      نفسه   المحصول   يةإنتاجية منخفضة مقارنة مع     إنتاجتعد  
  .العالم

  
  مشكلة البحث

ات واسـعة فـي      يزرع بمـساح   بأنه القمح في العراق     إنتاج وقائع   وضحتأ
من مجموع المـساحات    % 52المناطق الديمية شمال العراق وبمساحة شكلت نحو        

 فبعد  ألخرى، وهذه المساحة اتسمت بالتذبذب من سنة        ،المخصصة لزراعة الحبوب  
 ،2000 سنة دونم   ألف 4380 إلى انخفضت   1995 سنة دونم   ألف 5072 كانت   أن
 1040 إلـى  1995 سنة طن   ألف 1091 من   اً انخفاض اآلخر فشهد هو    نتاج اإل أما

من جانب آخر شهد الطلب المحلي على المحصول المذكور         ،   2000 سنة طن   ألف
مر الذي جعل    األ ، عديدة ألسباب العرض المحلي منه     إمكانات بمعدالت تفوق    تزايداً

 سـكانه   إطعامجنبية في   العراق في وضع حرج تمثل في اعتماده على المصادر األ         
لذلك من آثار اقتصادية غير مرغوب بها فـي االقتـصاد            امن محصول القمح وم   

 القمح المستورد التـي     مبالغ ميزان مدفوعاته بسبب دفع      أعباءالعراقي منها تزايد    
  . قيم رقمية عالية جداًإلىباتت تصل 

  
   البحثأهمية

 وتكاليف محصول القمح في محافظة نينوى في        إنتاج تقدير دوال    أهميةتظهر  
 نتـاج  المهمة التي يمكن بواسطتها تحديـد الحجـوم المثلـى لإل           حد الوسائل أ أنها

عمـل فيهـا    يية التـي    نتاج عن تحديد المرحلة اإل     فضالً ،والتكاليف بالنسبة للمنتج  
 للمـوارد   األمثـل  يتمكن فيها المنتج من تحقيق االسـتخدام         يالمزارع والكيفية الت  

  .االقتصادية المتاحة لديه
  

  هدف البحث
 وتكاليف محصول القمح فـي المنـاطق        إنتاجدير دوال    تق إلىيهدف البحث   

في محافظـة نينـوى للموسـم     مطاراألمضمونة وغير مضمونة    المضمونة وشبه   
درة لتوظيف مشتقاتها في    ق قياس معلمات الدوال الم    أن بش 2006 -2005الزراعي  
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 نتـاج  والتكاليف المثلى التي تمكن المزارع من تحقيق اإل        األمثلتحديد حجم الناتج    
من تحديد سعر شراء المحـصول      السعرية  ، وتمكن صناع السياسة     لألرباحالمعظم  

  .أهدافهاالذي يلبي حاجات السياسة الزراعية ويحقق 
  فرضية البحث

لـيس   منتجي القمح في محافظة نينوى       إن: يعتمد البحث على فرضية مفادها    
يـة علـى    نتاجلمـوارد اإل  ا في استخدام    يةاألمثللديهم المقدرة الكافية على تحقيق      

  .ني والسعري والذي ينعكس سلبا في حجم الناتج وتكاليفهألف يينالمستو
  

  منهج البحث
 وتكاليف محصول القمـح وفـي المنـاطق         إنتاجيتناول البحث دراسة دوال     

مضمونة وغير مضمونة في محافظـة نينـوى        المضمونة وشبه   الالمطرية الثالث   
 مقطعية جمعت مـن  أوليةى بيانات  باالعتماد عل،2006 -2005للموسم الزراعي   

 تمثيلها لمجتمع البحث والتي تم جمعها بواسطة        أساسعينة عشوائية اختيرت على     
 38 وقد بلغ عدد الحقول المشمولة باالستبيان        ، لهذا الغرض  أعدتاستمارة استبيان   

 منها غير   9 و   مطار منها شبه مضمونة األ    15 و   مطارمنها مضمونة األ   14 حقالً
 باسـتخدام الـصيغ     حصائياًإ وبعد تفريغ البيانات جرى تحليلها       ،مطارألمضمونة ا 

سلوبي االنحدار الخطي البسيط والمتعدد باالعتمـاد علـى         أالرياضية والقياسية وب  
 التقديرات الخطية غيـر     أفضل كونها تعطي    ،طريقة المربعات الصغرى االعتيادية   

  .قتصادية ما تتفق ومفاهيم النظرية االالمتحيزة والتي غالباً
  

   الزراعي والتكاليف الزراعيةنتاجالمنظور التاريخي لدوال اإل
   الزراعينتاج دوال اإل-أوالً

كر الكالسيكي ألفدرة الدراسات التي تمت في     ن إلىيشير التاريخ االقتصادي      
 إلـى  أشـارت فكار   تلك األ  أن إالّ ، الزراعي نتاجفي مجال قياس وتحليل دوال اإل     

 العديد مـن    إجراءاستخدمت فيما بعد في     التي   نتاجات دوال اإل  تحديد وتقدير معلم  
 المدة الزمنية التي ابتدأت بعد انتهاء الحرب العالمية         عدالتجارب الزراعية، ويمكن    

 العـالم  أفكـار  والتي ظهرت فـي  نتاجالثانية بداية جديدة في تاريخ تقدير دوال اإل 
Douglas في حين ،جال النشاط الصناعي ومساعديه الذين انصبت اهتماماتهم في م 

مـا  م ، نتائج غير دقيقـة أعطت التقديرات التي تمت في مجال النشاط الزراعي      إن
راسات النظرية والتطبيقية في تقدير المعلمات      د العديد من ال   إجراءاقتضى بعد ذلك    

والتي الزالت قيد الجدال والنقاش بين علماء االقتصاد الزراعي، وقد تعاقب العديد            
 ويعـد  ، الزراعـي  نتـاج قتصاديين في مجال تطبيـق واسـتخدام دوال اإل        من اال 

 العالقـة بـين المـدخالت    إيجاد من استطاع أول Justus Von Liebigاالقتصادي 
 أجراها محاصيل الحبوب من خالل دراسة    إنتاجوالمخرجات  )  النتروجينية سمدةاأل(

 صـورة لدالـة   Plessing and Bondorff وأعطىدنى تحت عنوان قوانين الحد األ
   Y=ax:  وبالشكل الرياضي اآلتي نتاجاإل
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 ألرضا إلى عنصر النتروجين المضاف     إلى (X) و   نتاج اإل إلى (Y) تشير   إذ
 ثابت المعادلة، وخالل المدد الالحقة تطورت الدراسات التي تناولت موضوع           (a)و  

ت  عـن العالقـة بـين المـدخال        Boresch فقد عبرت دراسة     ،نتاجتقدير دوال اإل  
ذ تمكن من تحديد المتغيرات الداخلة في إ ، منطقيةأكثروالمخرجات بصيغة رياضية 

حيـث  ، Y= c+ax:  الصيغة اآلتيةتهحسب دراسب نتاج دالة اإلأخذت وبذلك ،الدالة
 المعامـل  (a) المتغيـر المـضاف و   (x) المعامل الثابت و     (c) الناتج و    (Y)اعتبر  
 العالقة بين الناتج ومدخالته أوضحتت التي  بداية الدراسا1924 سنةعد ت و،الحدي

 K.Kamiyaسـتخدم   ا 1941 سنةمن خالل استخدام جداول المستخدم المنتج، وفي        
 الرز ومدخالته، وقـد  إنتاجمعادلة كوب دوكالص للتعرف على طبيعة العالقة بين      

يجاد العالقـات الداليـة فـي النـشاط         إلتوالت الدراسات في هذا المجال فيما بعد        
 فيهـا   وأدخلـت  ،األخيرة وقد تطورت بشكل سريع في السنوات العشر         ،راعيالز

سـلوب  أ العالقات الدالية من خـالل  أفضل إيجاد من خاللها   وأمكن ، حديثة أساليب
 إلـى االنحدار المتعدد وغيره من العالقات الدالية التي يمكن من خاللها الوصـول             

  . توفيق للبيانات الداليةأفضل
  

   الزراعياجنت دوال اإلأنواع
 الزراعـي   نتـاج نماط الدالية المستخدمة في تقدير العالقة بـين اإل        تتعدد األ 

 أدنـاه  وفـي    ،ن المستخدم منها يعـد محـدوداً      إ وعلى الرغم من ذلك ف     ،ومدخالته
  : وهي الزراعي استخداماًنتاجكثر دوال اإلاستعراض أل

 تأخـذ ى والتـي    ولاأليضم هذا النوع دوال من الدرجة        :الدوال متعددة الحدود  . 1
 معامل المتغير   (B)،  نتاج اإل (Y)حيث تمثل   ،   Y=Bx: اآلتيةالصيغة الرياضية   

 المـال   رأس أو يكون العمـل     أن المتغير المستقل والذي يمكن      (x)المستقل و   
:   متغيرين مستقلين وتـصبح كـاآلتي         تأخذ أن أعالهالمزرعي، ويمكن للدالة    

Y=Ax1+Bx2  ،تأخـذ  فهي   ،رجة الثانية وذات متغيرين    من الد  نتاج دوال اإل  أما 
Y =A+Bx1+Cx1 :الشكل اآلتي

2 

 أوالعمـل   ( مدخالت الدالـة     (x1) ثوابت الدالة بينما تمثل      A,B,Cحيث تمثل   
  صيغة الدرجة الثالثة فـشكلها الرياضـي       أخذتذا كانت الدالة قد     إ أما)  المال رأس
  :هو

 Y=A+B1X1+B2X1
2+B3X1

3 

 ثوابـت  أمـا  اً، واحد مستقالًاً تضم متغير  أنها فاًآن لموضحةيالحظ في الدالة ا   
  A,B1,B2,B3الدالة فهي 

 دالة سبيلمان من الدوال الهندسية التي يمكن استخدامها مـن           تعد :دالة سبيلمان  .2
  :اآلتية واحد والتي تأخذ الصيغة الرياضية يإنتاج أي مورد ،خالل متغير واحد

   Y=A(1-Rx
x) (1-Rz

z) 
 (Rz) الزراعي و نتاج موردي اإل(z) و (x) المحصولي و اجنتاإل (Y)  تمثلإذ

(Rx)        تمثالن نسبة انخفاض الناتج الحدي للموردين (z,x)   و (A)   يمكن  إنتاجأقصى 
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 فـي    الدوال اسـتخداماً   أكثر الدوال ذات المتغيرين تعد من       أن إالّ ،الحصول عليه 
  .راعيز النتاجالتقدير الدالي لإل

 في تقـدير   الدول شيوعاًأكثردوكالص من كوب   دالة   تعد : دالة كوب دوكالص   .3
    :اآلتية الصيغة وتأخذالعالقة بين المدخالت والمخرجات في القطاع الزراعي 

Y=AX1
b1X2

b2 
مثل كل مـن    ت في حين  ، معامل الدالة  (A) المحصولي و    نتاج اإل (Y) تمثل   إذ

b1,b2ية للموردين نتاج المرونات اإل(X1,X2).  
  

  :تأخذ الدالة الجذرية الصيغة الرياضية اآلتية  :ذرية الدالة الج.4
Y=A-b1x1- b2x2- b3x1

2- b4x2
2- b5x1

2x2
2 

ن يينتاجالموردين اإل X1,X2  تمثل بينما، المحصولينتاج قيمة اإلإلى (Y)تشير 
 معلمـات الدالـة المطلـوب       إلى (b) وتشير قيم    ، الزراعي نتاجالمستخدمين في اإل  

  .)197 -187 ،1985النجفي، (تقديرها 
  

 الدالة اللوغارتميـة المتـسامية الـصيغة        تأخذ:  الدالة اللوغارتمية المتسامية     .5
  :اآلتيةالرياضية 

∑ ∑∑ ∑
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(i=j=1, 2, 3) 
 (T) العمـل و     أو المـال    رأس إلـى  (Xi) الناتج الزراعي و     إلى (Q)تشير  

 )  Tα( ويمثـل  ، المدخل في الكلفةshareسهم   معدل)iα(مستوى التكنولوجيا و 
 عن )ijβ( ويعبر ،تحيز التغير التكنولوجي )iTβ( ويمثل  ،معدل التغير التكنولوجي  

خليـل،  (ولـوجي    تباطؤ التغير التكن   )TTβ( ويقيس   ،مرونة السهم بالنسبة للمدخل   
1998 ،116.(  

  
   دوال التكاليف الزراعية-ثانياً

 زراعي العالقة بين كمية الناتج     يإنتاج مشروع   أليتمثل دالة التكاليف الكلية     
 المنتج لقاء   ينفقه ما تدرس العالقة بين مقدار      نهاأ أي   ،في المشروع وتكاليفه الكلية   

  . ناتج معين ومقدار هذا الناتججإنتاية المستخدمة في نتاجالحصول على الموارد اإل
 ،ية المشتقة منها  نتاجتتوقف طبيعة دوال التكاليف الكلية على طبيعة الدوال اإل        

ية على مقدار التكاليف الكلية، وعادة تقسم التكـاليف         نتاج الموارد اإل  أسعاروتؤثر  
أة  وهي مجموع التكاليف التي تتحملها المنش، تكاليف ثابتةإلىالكلية في أي مشروع  

 وهي ،و المشروع في وحدة الزمن بالنسبة لجميع المدخالت الثابتة وتكاليف متغيرةأ
 المـشروع بالنـسبة لجميـع المـدخالت     أومجموع التكاليف التي تتحملها المنشأة      

  . التكاليف الكلية فهي مجموع التكاليف الثابتة والمتغيرةأماالمتغيرة 
  :عالقتها بالزمن وكاآلتيف وفقاً لتميز النظرية االقتصادية بين دوال التكالي
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  .دوال التكاليف في المدة الطويلة .1

  Tc = f(X,T,P)  :اآلتيةتأخذ هذه الدوال الصيغة الرياضية 
  .دوال التكاليف في المدة القصيرة .2

                               Tc = f(X,T,P,K) :تأخذ هذه الدوال الصيغة الرياضية اآلتية
 (P)لتكنولوجيـا و    ا (T) و   نتـاج  اإل (X) الكلفة الكلية و     إلى (Tc)حيث تشير   

ن دوال التكاليف الكلية    إوفي كال المدتين ف   ،   العوامل الثابتة  (K) المدخالت و    أسعار
 بفعل مجموعة عوامل متداخلـة بـين كـال الـدالتين            دتتحد نهاأ أي   ،تكون مركبة 

  .)11-10، 2003النعيمي والصائغ، (
  

   والتكاليف الزراعيةنتاجراسات المعاصرة في تقدير دوال اإلالعرض المرجعي والد
 فـي   أعقبتهـا  والتكاليف الزراعية والدراسات التي      نتاجيعد ظهور دوال اإل   

ليهـا  إ والنتائج التي توصـل      األبحاث بالغة في مجال     أهميةالقياس والتطبيق ذات    
 أهـم علـى   ء   تسليط الـضو   تأينارا لذا فقد    ،الدارسون في علم االقتصاد الزراعي    
ليها في تحليل ومناقشة    إ بحيث يمكن االستناد     ،الدراسات التي تناولت هذا الموضوع    

  .مشكلة البحث
 عـدد مـن   إنتـاج  دوال Blase, Grabowski قدر الباحثان 1980ففي عام 
 في النيبال معتمدين على بيانات ميدانية جمعت مـن          اإلروائيةية  بوبالمحاصيل الح 

 المال والمساحة المزروعـة فـي       ورأس كل من العمل     يرتأث حقل اختبر فيها     600
ـ    اإلحـصائي الكميات المنتجة من المحاصيل المذكورة ومن التحليل         ن أ اتـضح ب

 المال يسهمان بدور كبير في زيادة الكميات المنتجـة مـن            ورأسعنصري العمل   
 أن إلـى الدراسـة   توصلت   وقد   ، مقارنة بالمساحة المزروعة   اإلروائيةالمحاصيل  

ذ يعمل  إ ،نتاج لإل األمثليحققون الحجم     في النيبال ال   اإلروائيةعي المحاصيل   مزار
 الحيازات  و مزارع أمامزارعي الحيازات الزراعية الكبيرة في مرحلة تناقص الغلة         

 أيضاً الدراسة   وأوضحتهم عند مرحلة تزايد الغلة      إنتاجالزراعية الصغيرة فيكون    
ية المتاحـة لـديهم     نتاجقط من الموارد اإل   ف% 5ن المزارعين يستغلون ما نسبته      أب

(Blase and Grabowski, 1980, 204).  
 محـصول الـرز فـي       إنتاج دالة   )حسين وهدهود ( قدر   SKM 1992وفي  

لى عمحافظة النجف معتمدين على بيانات عينة عشوائية لمزارع الرز التي قسمت            
 دونم والثالثة   13-9 دونم والثانية    9-5ى  األولحسب مساحة كل منها     بثالث فئات   

 وعنصري العمل   اً معتمد اً من الرز متغير   نتاج كمية اإل  عدت وفيها   ،كثرأ دونم ف  13
ن مرونـة   أ ب اإلحصائي نتائج التقدير    أوضحت وقد   ،ةورأس المال متغيرات مستقل   
 وحدة على التوالي للفئـات      1.071 و 1.031 و 1.241عنصر العمل قد بلغت نحو      

 وفيـه   ، عنصر العمل في حالة تزايد عوائد السعة        استخدام أن وذلك يعكس    ،الثالث
 مرونة  أما ،ى من مراحل قانون الغلة المتناقصة     األوليعمل المزارعون في المرحلة     

  وحدة وللفئات الثالث   0.485 و 0.604 و 0.417 المال فقد بلغت نحو      رأسعنصر  
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 المال يعكس حالـة تنـاقص       رأسعنصر   استخدام   أن إلى وهذه القيم تشير     أيضاً،
 وفيه يعمل المزارعون في المرحلة الثانية من مراحل قـانون الغلـة             ،عوائد السعة 

 ورأسيجابية بين عنصري العمل     إ وجود عالقة    أيضاً النتائج   وأوضحت ةالمتناقص
ـ  والمال والكميات المنتجة من الرز وللفئات الثالث واستنتج الباحث         ن الوضـع   أن ب

 للمـوارد  األمثلزمة لتحقيق االستخدام  ي لزراعة الرز لم يحقق الشروط الال      نتاجاإل
  .)27، 1992حسين وهدهود، (المتاحة ية نتاجاإل

 محصول الرز في غرب البنغال إنتاج دالة ).Sasmal J( قدر 1993 سنةوفي 
 فـي   ا يتخصص سكانه  ، قرية 14 على بيانات مقطعية جمعت من       في الهند معتمداً  

 عنـصري   تأثيرواختبر فيها    1990 -1989زراعة الرز خالل الموسم الزراعي      
 المـال   رأسمثـل عنـصر     ذ ت إ ، المال في الكميات المنتجة من الرز      ورأسالعمل  

 وقـد   ، الكيمياوية والمبيدات الحشرية المستخدمة في زراعة الـرز        سمدةبكميات األ 
 المـال   ورأسيجابية ومعنوية بين متغيري العمـل       إوضحت نتائجه وجود عالقة     أ

 في زيادة   سمدةز واستنتج الباحث تفوق عنصر العمل واأل      والكميات المنتجة من الر   
 ,Sasmal) على متغير المبيـدات الحـشرية    والجافةالممطرةصول ألف وفي نتاجاإل

1993, 694-701).  
صـناف الواعـدة مـن       دالة تكاليف األ   1998 سنة )وآخرونالنجفي  (وقدر  

 1997 -1996محصولي الحنطة والشعير في محافظة نينوى للموسم الزراعـي          
 وهـم  ،من مجتمـع البحـث    % 10معتمدين على بيانات عينة عشوائية بلغت نحو        

ن مع البرنامج الوطني لتطوير زراعة البقوليات والحبوب في         ون المتعاقد والمزارع
الخطيـة  ( وهـي    ، وفيها استخدمت الصيغ الثالث لدوال التكاليف      ،المناطق الديمية 

ومنهـا اتـضحت المعنويـة      في التكاليف    اجنتثر اإل ألقياس  ) والتربيعية والتكعيبية 
وحسبت منها تكاليف   ) واحة العراق ( لدالة تكاليف محصول القمح صنف       ةاإلحصائي

 معنويـة دالـة تكـاليف      أيضاً واتضحت   ، دينار ألف 38.5 الدونم التي بلغت     إنتاج
 ألـف  34.7 الدونم بنحو إنتاجالذي بلغت تكاليف ) ريحان(محصول الشعير صنف    

، 1998خـرون،   آالنجفـي و  (دونم  /كغم500ية البالغة   نتاج المستويات اإل  دينار عند 
10(.  

 والتكاليف لمحصولي القمح والشعير في محافظة       نتاج دوال اإل  )الصائغ(وقدر  
 مقطعية جمعـت    أولية على بيانات     معتمداً 1998 -1997نينوى للموسم الزراعي    

يـة  إنتاجللباحـث حـسبت      حقالً ومن التقديرات الكمية      280 ل ـ من عينة عشوائية    
يـة  نتاج مستوى إل  أفضلن  أصناف مختلفة ومنها تبين ب    وتكاليف الدونم الواحد وأل   

دونـم  / دينار15852دونم بكلفة   /كغم597 هو   مطارالدونم في المناطق مضمونة األ    
 في  أمادونم لصنف واحة،    / دينار 17055دونم بكلفة   / كغم 590  ربيع و  أملصنف  

 هـي لـصنف ربيعـة       يةإنتاج أعلىن  أفقد تبين ب   طارمالمناطق شبه مضمونة األ   
 355 غريب بمعدل    أبودونم وصنف   /دينار 14807دونم بكلفة   / كغم 439وبمعدل  

ما في المنـاطق غيـر مـضمونة        أدونم ،   / دينار 15513دونم وبكلفة قدرها    /كغم
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دونم وبكلفـة   / كغم 85 غريب وبمعدل    أبو لصنف   يةإنتاج أعلى فقد كانت    مطاراأل
 14872نم وبكلفة   ود/كغم60ية بلغت   إنتاج ربيع وب  أموصنف   ،دونم/نار دي 10343

 يليـه   ، ربيـع  أم الدراسة بضرورة التوسع في زراعة صنف        وأوصت ،دونم/دينار
 التوسـع فـي     مطار ثم القمح الطري وفي المناطق غير مضمونة األ        ،صنف واحة 

  .)92-85، 2002الصائغ، ( ربيع أم غريب ثم صنف أبوزراعة صنف 
سنة رة الصفراء في محافظة بابل لذ دالة تكاليف محصول ال)المشهداني( وقدر

 29زارعي الـذرة الـصفراء بلغـت        لم على بيانات عينة عشوائية       معتمداً 2000
ـ  نتائج التحليل الكمـي      أوضحت وقد   ،مزارعاً  646 الـدونم بلغـت   يـة إنتاج نأب

 أن الباحـث    وأوضح ،دونم/كغم1070 فقد بلغ    نتاج لإل األمثل الحجم   أما ،دونم/كغم
 وبلغـت   ،نتـاج  لإل األمثلمن الحجم   % 57ية الذرة الصفراء قد شكلت نسبة       إنتاج

 فقـد   األجير تكاليف العمل    أما ، التكاليف إجماليمن  % 79التكاليف المتغيرة نسبة    
 وبلغت نـسبة تكـاليف      ،من مجموع التكاليف المتغيرة   % 0.04بلغت نسبتها بنحو    

ن مجتمع العينة   أي التكاليف الثابتة واستنتج الباحث ب     جمالإمن  % 51العمل العائلي   
  .)163، 2004المشهداني، (يتخذون من زراعة محصول الذرة الصفراء مهنة لهم 

 والتكاليف لمحصول القمح فـي قـضاء     نتاج دالتي اإل  )وآخرونمحمد  (وقدر  
 وقـد   ، مزارعـاً  60الحويجة محافظة كركوك معتمدين على بيانات عينة شـملت          
 التحليل  أوضحها  في و ،استخدم الباحثون ثالثة نماذج رياضية في تقدير كال الدالتين        

 المال  ورأس عنصري العمل    تأثير التي اختبر فيها     نتاج في تقدير دالة اإل    اإلحصائي
 فـي    موجباً  معنوياً تأثيراًن لعنصر العمل    أفي الكمية المنتجة من محصول القمح ب      

 المـال بـسبب زيـادة    رأس ولم تظهر معنوية عنصر ،نهزيادة الكميات المنتجة م   
 أفضلعطت  أن الصيغة التربيعية قد     أ ب يضاًأ النتائج   وأوضحتكثافته في االستخدام    

 ومنها تم اشتقاق كمية النـاتج الـذي         ،النتائج في تقدير دالة تكاليف محصول القمح      
حثون بضرورة   البا وأوصى ،دونم/ كغم 676الذي بلغ   الكلية  التكاليف  مستوى  يدني  
 بقصد تدنيـة    سمدة المال وتقليل الكميات المستخدمة من األ      رأس العمل محل    إحالل

، 2006خـرون،   آمحمد و (رباح   المعظم لأل  نتاج وزيادة مستوى اإل   نتاجتكاليف اإل 
237(.  

  

  نموذج القياسي وتقدير المعلمات وتفسيرهااأل
ت النظرية االقتصادية   سهم في تقييم مكونا   ت رئيسة   أداةيعد االقتصاد القياسي    

،  منطقية وقبـوالً   أكثر الواقع لتكون    إلى تقديرات عددية تقربها     إعطائهامن خالل   
ـ  الرياضية والطر  األساليبويحاول هذا العلم الجمع بين النظرية االقتصادية و        ق ائ

 القـرارات   تخـاذ ا للحصول على تقديرات كمية يمكن استخدامها فـي          ةاإلحصائي
 وفي موضوع دراستنا المتعلق بتقدير      ،ودراسة التغيرات الهيكلية  االقتصادية والتنبؤ   

-2005 وتكاليف محصول القمح في محافظة نينوى للموسم الزراعـي           إنتاجدوال  
 المتغيرات  أن إلىغلب الدراسات السابقة والمنطق االقتصادي يشيران       أن  إف 2006
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تمدة في تقدير الظـاهرة      في النماذج القياسية المع    تأثيراً المتغيرات   أكثر هي   اآلتية
  :موضوعة البحث وكما يأتي
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   نتاجمتغيرات دالة اإل -أوالً
لقد تم االعتماد على كميات الناتج مـن محـصول القمـح       : المتغيرات المعتمدة . 1

 نتـاج بوصفها المتغيرات المعتمدة في النماذج القياسية لتقـدير دوال اإل         ) طن(
  .وللمناطق المطرية الثالث

تية التي مثلت المتغيرات    لقد تم االعتماد على المتغيرات اآل     : المستقلةالمتغيرات  . 2
  :وعلى النحو اآلتيالمستقلة 

  .)مليون دينار (X1 المال رأس -
  .)فرد ( X2العمل  -
   متغيرات دالة التكاليف -ثانياً

 القمـح   نتـاج لقد تم االعتماد على قيم التكاليف الكليـة إل        : المتغيرات المعتمدة   . 1
ج القياسـية لتقـدير دوال      بوصفها المتغيرات المعتمدة في النماذ    ) ن دينار مليو(

  .التكاليف
 من محصول القمـح     نتاجلقد تم االعتماد على متغير كمية اإل      : المتغير المستقل   . 2

بوصفه المتغير المستقل في النمـاذج القياسـية لتقـدير دوال تكـاليف             ) طن(
  :اآلتية الصيغ تأخذن دوال التكاليف إمحصول القمح، لذا ف

  Tc =Bo+b1x1: الصيغة الخطية -

Tc =Bo+ B1X1+ b2x1: الصيغة التربيعية -
2  

Tc =Bo+ b1X1+ b2x1: الصيغة التكعيبية -
2 +b3x1

3  
  

  النتائج والمناقشة
محصول القمح فـي    ل نتاجاإل دواليمكن توضيح نتائج التحليل الكمي لتقدير       

  :1 المناطق المطرية الثالث وكما في الجدول
  1الجدول 

 محصول القمح في المناطق المطرية الثالث إنتاجنتائج التحليل الكمي لتقدير دوال 
  2006 -2005في محافظة نينوى للموسم الزراعي 

   المناطق المطريةأنواع X2 X1 Xi   الدوال المقدرةأنواع
0.510 0.125 Bi 

  لوغارتمية مزدوجة
3.86 1.85 t* 

  مطاراأل المناطق مضمونة -أوالً
−

R 2 = 0.83 
F=20.8 
D-W=2.07 

0.180  0.438 Bi 

  لوغارتمية مزدوجة
1.850 0.526 t* 

   مطار المناطق شبه مضمونة األ-ثانياً
−

R 2 = 0.86 
F= 46.395 
D-W= 2.542 

0.179 0.892 Bi 

  لوغارتمية مزدوجة
2.870 2.280 t* 

  مطارالمناطق غير مضمونة األ -ثالثاً
−

R 2 = 0.83 
F=21.045 
D-W=1.903 

ن باالعتماد على نتائج التحليل الكمي لتقدير دوال إنتاج محصول القمح في   و من إعداد الباحث   :المصدر
  .2006 -2005المناطق المطرية الثالثة في محافظة نينوى للموسم الزراعي 
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 محـصول   إنتـاج في  ) X1العمل  ( معنوية عنصر    إلى 1تشير نتائج الجدول    
 وقد بلغت مرونة المتغيـر      ،مطارمضمونة وغير مضمونة األ   ال األراضيالقمح في   

 وهذه القيمة تعني    ،وحدة) 0.125 (ب ـ  مطاراأل مضمونة   لألراضيالمذكور بالنسبة   
%) 0.125( بنـسبة   نتـاج  زيـادة اإل   إلىؤدي  ت% 1 زيادة عنصر العمل بنسبة      أن

   مطـار  غيـر مـضمونة األ     لألراضيبالنسبة  نفسه   وبلغت مرونة المتغير     ،وحدة
 إلـى ؤدي  ت% 1 زيادة عنصر العمل فيها بنسبة       أنوحدة والتي تعني    ) 0.892( ـب  

 وفي   نفسه  الموجبة لمعلمة المتغير   واإلشارةوحدة  %) 0.892( بنسبة   نتاجزيادة اإل 
ـ  أنالتين تعني   دكال ال  ثيرات أ عنصر العمل واحد من العناصر المهمة الذي يسهم بت

 الحراثـة والبـذار     أعمـال  في تنفيذ    ه القمح من خالل دور    إنتاجمباشرة في زيادة    
لهند وجنـوب    التجارب الزراعية في المكسيك وا     أوضحت إذوالتسميد والمكافحة،   

يدي العاملة فـي    ن تطورها الزراعي اعتمد على استخدام مزيد من األ        أ ب آسياشرق  
، ولم تظهر معنوية المتغير المذكور      )99،  1984قصيرة،   (آنفاًالمجاالت المذكورة   

 معنوية متغير عنصر    أيضاً النتائج   وأوضحت،  مطار شبه مضمونة األ   األراضيفي  
 وقد بلغت ،ل القمح وفي المناطق المطرية الثالث    محصو إنتاجفي  ) X2  المال رأس(

 وهذه  ،وحدة) 0.51 (بـ مطار مضمونة األ  لألراضيمرونة المتغير المذكور بالنسبة     
 إلـى تـؤدي   % 1 المال بنسبة    رأس زيادة الكميات المستخدمة من      أنالقيمة تعني   

ـ       و ،وحدة%) 0.51( القمح بنسبة    إنتاجزيادة   ي بلغت مرونة المتغيـر المـذكور ف
 المال  رأس زيادة   أنوحدة والتي تعني    ) 0.18 (ب ـ  مطار شبه مضمونة األ   األراضي

بلغـت  و ،وحـدة % 0.18 من القمح بنسبة     هاإنتاج زيادة   إلىتؤدي  % 1فيها بنسبة   
 وحدة والتـي    0.179ب ـ    مطار غير مضمونة األ   األراضيفي  نفسه  مرونة المتغير   

 من القمح بنسبة    هاإنتاج زيادة   إلىؤدي  ت% 1 المال فيها بنسبة     رأسزيادة   أنتعني  
نواع الثالث من   شارة الموجبة لمعلمة المتغير المذكور وفي األ      وحدة واإل % 0.179

ية الذي يسهم فـي     ساس المال واحد من العوامل األ     رأس عنصر   أن تعني   األراضي
 مثل المكائن   ،عةاية من خالل استخدام وسائل حديثة في الزر       نتاج واإل نتاجزيادة اإل 

 عن تمكين المنتج الزراعي مـن اسـتغالل مـساحات            فضالً ، والمعدات تالواآل
 من محـصول    أكثر زراعة   وإمكانية التوسع الرأسي    أهدافزراعية جديدة وتحقيق    

ويمكن ،  )112-111،  1990حسن،  (ذاتها  وفي السنة الزراعية    نفسها  في المساحة   
 ورأسعنصري العمـل     لمحصول القمح والكميات المثلى ل     األمثلتحديد حجم الناتج    

  : وكاآلتيالمال في المناطق المطرية الثالث
 من محصول القمح في المنطقة مـضمونة        األمثلجل تحديد حجم الناتج     أمن  

 وذلك يتم من    ، المال ورأس الكميات المثلى من عنصري العمل       إيجاد يجب مطاراأل
 وكمـا  (Sher, 1981, 15) سعره معخالل مساواة قيمة الناتج الحدي للمورد المعني 

  :اآلتيةفي الطريقة 
  : صيغة كوب دوكالص وكاآلتي إلى المقدرة نتاجبتحويل دالة اإل

Y=15.558L0.125.K0.510 ………………………………... (1) 
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ى بالنسبة للعمل األول المشتقة الجزئية بأخذنحسب الناتج الحدي لعنصر العمل     
  :يجاد القيمة المثلى لعنصر العمل إومن ثم 

mpL= ∂ Y/ ∂ L = (15.558) (0.125)L0.125-1.K0.510 ……….. (2) 
mpL = 1.944 L-0.875. K0.510 …………………………… (3) 
mpL=1.944 (K0.510 /L0.875) = 0  ………………………..(4) 

  
 بـسعر   (vmpL) الخاصة بمساواة قيمة الناتج الحدي للعمل        ةبتطبيق المتطابق 

  :نحصل على بعد الضرب في سعر طن القمح دينار ) 5000(ل البالغ مورد العم
vmpl = (1.944) [K0.510 /L0.875] (200)•= 5000  ………. (5) 
vmpl = (388.8) (K0.510 /L0.875) = 5000 

  
  :نحصل على  388.8بقسمة طرفي المعادلة على 

K0.510 /L0.875 = 12.86 …………………………………. (6) 
  :سطين نحصل على بضرب الطرفين في الو

K0.510 = 12.8L0.875  …………………………………… (7) 
  : نحصل على 0.510س الطرفين على Hبقسمة 

K= (12.8)1.96.L1.715……………………………………. (8) 
  : المال تساوي رأسلذا فان قيمة 

K = 147.9L1.715………………………………………… (9) 
  

  : المال وكاآلتي لرأسنحسب الناتج الحدي ) 1(ومن المعادلة 
mpk= ∂ Y/ ∂ k = (15.558) (0.510)L0.125.K0.510-1 ………….(10) 
mpk = ∂ Y/ ∂ k = (15.558) (0.510) L0.125 K-0.49= 0 
∴ mpk = 7.934 L0.125/ K0.49 = 0 ………………………. (11) 

  
 (vmpk) المـال    لرأس الخاصة بمساواة قيمة الناتج الحدي       بتطبيق المتطابقة 

نحـصل  بعد الضرب في سعر طن القمـح        **)1.2(البالغ   المال   رأسبسعر مورد   
  :على

vmpk = 7.934 [(L0.125 /K0.49)] (200) = 1.2  …………… (12) 
         = 1586.8 (L0.125 /K0.49) = 1.2 

  
  : نحصل على1.2بقسمة طرفي المعادلة على 

1322.33 (L0.125 /K0.49) = 1  …………………………… (13) 
  

                                                 
 .دينار 200000سب سعر طن القمح الواحد بمبلغ تح ا •

 . دينار1.2 بـ المالية راقاألوسب سعر الفائدة السائد في سوق تح ا **
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  : بضرب الطرفين في الوسطين نحصل على 
K0.49 = 1322.33 L0.125 ………………… (14) 

  
  :نحصل على  0.49س الطرفين على أبقسمة 

K = (1322.33)2.04 L0.25  
  

   المال تساويرأسن قيمة إلذا ف
K= 1748477.3L0.25……………………. (15) 

  
  :نحصل على ) 15(و ) 9(س المال كما في المعادالت أرمة قيبمساواة 

1748477.3L0.25 = 147.9L1.715………….(16) 
  

                      : نحصل على   147.9بقسمة طرفي المعادلة على 

11822.02L0.25=L1.715 
  

             :نحصل علىعاله أمن المعادلة يمن الطرف األ إلى L0.25بنقل عنصر العمل 

11822.02 = L1.715-0.25 

∴11822.02 = L1.46 
L1.46= 11822.02 ……………………….(17) 

  
  : نحصل على1.46س الطرفين على أبقسمة 

L = (11822.02) 0.684 …………………...(18) 
  الكمية المثلى لمورد العملن إلذا ف

L=6.1 يوم /عامل  ........................ (19)                           
  

  :نحصل على) 9( في المعادلة (L) قيمة تعويضب
K = (147.9) (6.1)1.715 

  

  :و المال هرأسعنصر  من األمثلالمقدار ن إلذا ف
K = 32870 دونم/دينار  ………………….(20) 

  

 المثلى مـن    نتاجنحصل على كميات اإل   ) 1( في المعادلة    L و Kبتعويض قيم   
   :تيوعلى النحو اآل مطارمحصول القمح في المنطقة مضمونة األ

  Y = 15.558L0.125 K0.510 

  Y= 15.558 (6. 1)0.125 (32.87)0.510 

  Y =15.558(1.253)(5.937) 
   Y=1.157 دونم /طن    
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 مطـار المنطقـة مـضمونة األ      المثلى من محصول القمح فـي      نتاجكمية اإل 
والكميات المثلى   المثلى لمحصول القمح     نتاج كميات اإل  إيجاد يمكن   وبالطريقة نفسها 

 مطارمضمونة وغير مضمونة األ   ال شبه   األراضي المال في    ورأسعنصري العمل   ل
  :2في الجدول  والتي يمكن توضيحها

  
  2جدول ال

والمقادير لكميات المثلى لعنصر العمل ا المثلى لمحصول القمح ونتاجكميات اإل
 مضمونة وشبه مضمونة وغير مضمونة األراضي المال في رأسالمثلى لعنصر 

  .2006 -2005ي محافظة نينوى للموسم الزراعي  فمطاراأل

 المثلى نتاجكمية اإل  األراضينوع 
  دونم/طن

 المثلىكمية العمل 
  يوم/عامل

 األمثل المال رأسمقدار 
  دونم/دينار

  32870  6.1  1.157  مطاراألمضمونة 
  19426  1.28  0.618  مطاراألشبه مضمونة 
  10365  0.65  0.117  مطاراألغير مضمونة 

  . التحليل الكمينتائجن باالعتماد على و الباحثإعدادمن  : المصدر
  

  3الجدول 
نتائج التحليل الكمي لتقدير دوال التكاليف لمحصول القمح في المناطق مضمونة 

 في 2006 -2005مضمونة للموسم الزراعي المضمونة وغير الوشبه  مطاراأل
  محافظة نينوى

 الدوال أنواع
  المقدرة

التكاليف 
 طن/دينار

لتكاليف ا
X3 X2 دونم/دينار

 X  Xi انواع المناطق المطرية  

 0.00019 0.0986 Bi 

 76720 74485  تربيعية
 5.81 7.13 t* 

ــضمونة : اوالً ــاطق م المن
  مطاراأل

−

R 2 = 0.99 
F=13.73 
D-W=2.55 

 0.00022 0.139 Bi 

 37800 61165  تربيعية
 2.06 11.74 t* 

ــاً ــبه   : ثاني ــاطق ش المن
  مطار األمضمونة

−

R 2 = 0.98 
F= 63.27 
D-W= 1.79 

  0.116 Bi 

 12185 104145  خطية
  12.82 t* 

ــاً ــر  : ثالث ــاطق غي المن
  مطارمضمونة األ

−

R 2 = 0.95 
F=16.43 
D-W=1.82  

ئج التحليل الكمي لتقدير دوال تكـاليف محـصول   ن باالعتماد على نتا   و الباحث إعداد من   :المصدر
  .2006-2005القمح في المناطق المطرية الثالث في محافظة نينوى للموسم الزراعي 
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  الكليةالتكاليف مستوى  الذي يدني نتاجتحديد حجم اإل
عندما يكون متوسـط    الكلية  التكاليف  مستوى   الذي يدني    نتاجاإلحجم  يتحدد  

 وذلك يتحقق عند النقطة التي يتساوى فيها        ، مستوى ممكن  دنىأالتكاليف الكلية في    
  :متوسط التكاليف الكلية مع الكلفة الحدية وكاآلتي

  

  :مطار مضمونة األاألراضيفي الكلية التكاليف مستوى  الذي يدني نتاجحجم اإل
  :دالة التكاليف الكلية هي

Tc = 0.666 + 0.0986X + 0.000191X2 …………………. (1) 
  

  :سط التكاليف الكلية وكاآلتي نحسب متو

X
XX

X
TcATc

2000191.00986.0666.0 ++
== …………….…. (2) 

  
ى لدالـة التكـاليف     األولخذ المشتقة الجزئية    أنحسب الكلفة الحدية من خالل      

  :الكلية وكاآلتي 

X
X
Tcmc 000382.00986.0 +=

∂
∂

= ……………………….…. (3) 

 
  : نحصل علىMcكاليف الحدية  مع التATcبمساواة متوسط التكاليف الكلية 

X
X

XX 000382.00986.0000191.00986.0666.0 2

+=
++  ……………. (4) 

  

  :بضرب الطرفين في الوسطين نحصل على
0.666 + 0.0986X + 0.000191X2 = 0.0986X + 0.000382X2 ……. (5) 

  
  :بطرح الحدود المتشابه من الطرفين نحصل على

0.666 +0.000191 X2 = 0.000382X2 ……………………………. (6) 
0.666 = 0.000382X2 – 0.000191X2 ……………………………. (7) 
0.666 = 0.000191X2 

X2 = 911.3486
000191.0

666.0
=  

X = 911.3486  طن 59.05 = 
  

 األراضـي  الذي يدني مستوى التكاليف الكلية لمتوسط مـساحة          نتاجحجم اإل 
 نتـاج إل حجم ا  أما،  دونم/ طن 1.432 دونم هو    412.285 البالغ   مطارمضمونة األ 

 فقـد بلـغ     مطار شبه مضمونة األ   األراضي في    الكلية الذي يدني مستوى التكاليف   
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 0.426 فقـد بلـغ      مطـار  غير مـضمونة األ    األراضيفي  و ،دونم/ طن 0.887
  .دونم/طن
  

  االستنتاجات
 األمثل الحجم   ايحققولم   مزارعي القمح في محافظة نينوى       أن الدراسة   أوضحت .1

بينت قيم مرونات عنـصري  و،  2006 -2005 اعي خالل الموسم الزر   نتاجلإل
 يعملون ضمن مرحلة تناقص عوائـد الـسعة         نمنتجيالن  أ المال ب  ورأسالعمل  

 المـال   ورأسيجابية بين عنصري العمـل      إ عن وجود عالقة      فضالً ،يةنتاجاإل
  .المطرية األراضينواع الثالث من والكميات المنتجة من القمح وفي األ

 األراضـي دونـم فـي     /  طن 1.157محصول القمح    ل األمثل نتاجبلغ حجم اإل   .2
 مطـار األ شبه مـضمونة     األراضيدونم في   / طن 0.618 و   مطاراألمضمونة  

 الذي نتاج وبلغ حجم اإل،مطاراأل غير مضمونة األراضيدونم في /طن0.117و
دونـم علـى    / طـن  0.426 و   0.887 و   1.432  الكلية التكاليفمستوى  يدني  

  . المطريةراضياألنواع الثالث من التوالي ولأل
ن العالقة بين التكاليف الكلية والناتج الكلـي        أبينت نتائج تقدير دوال التكاليف ب      .3

 وخطية في   مطار مضمونة وشبه مضمونة األ    األراضيهي عالقة تربيعية في     
   الـدونم الواحـد     إنتـاج  وبلغت قيم تكاليف     ،مطار غير مضمونة األ   األراضي

 الثالثـة مـن   لألنـواع  التـوالي  دينار على 12185  و37800 و  76720 بـ
  . المطريةاألراضي

 رأستفوق عنصر العمل في زيادة الكميات المنتجة من القمح علـى عنـصر               .4
  . المطريةاألراضي الثالثة من األنواعالمال وفي 

  
  التوصيات

 وذلك يـتم    ،ية الزراعية من محصول القمح    نتاج واإل نتاجالعمل على زيادة اإل   
  :اآلتيعن طريق 

 األسـاليب باسـتخدام   مدى القصير استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتمثل        في ال . أ
صناف الجديدة التي تسهم في      والمبيدات واأل  سمدة من حيث المكننة واأل    ةالحديث

  .ية الزراعيةنتاجزيادة التكثيف الزراعي أي زيادة اإل
خدام  وتوسيع مساحاتها واسـت    األراضيفي المدى البعيد العمل على استصالح       . ب

 مع مفهوم الثورة الخضراء في منطقة البنجاب        نواع مالئمة من البذور تماشياً    أ
  .في الهند بهدف رفع نسبة االكتفاء الذاتي من محصول القمح

سعار العالمية   شراء محصول القمح من قبل الدولة وجعلها تقارب األ         أسعاردعم  . 2
 بهـدف تحفيـز    نتاج مدخالت اإل  أسعار عن دعم     فضالً ، دول الجوار  أسعار أو

  .المزارع على االستمرار والتوسع في زراعة القمح
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باستخدام تقنيات الري الحديثة التي تمكن المنتج       ) المتغيرات المناخية (ثر  أتقييد  . 3

 لما ذلك من دور كبير في تقليل حاالت         ،من التحكم في عمليات الري التكميلي     
  . الديمياإلرواءعتمد على تي تالمخاطرة والاليقين التي تكتنف زراعة القمح ال

 إرشـادية  بـرامج    إعداداالهتمام بتدريب وتطوير الكوادر الزراعية من خالل        . 4
 وتمكنهم من يتهمإنتاجن وترفع يمتطورة تسهم في رفع قدرات وكفاءات الزراعي    

  .التعامل مع التقنيات الحديثة والسريعة في الزراعة
  

  المراجع
  ةالمراجع باللغة العربي -والًأ
: ، تحليل اقتصادي قياسي إلنتاج محصول الـرز       1992حسين، هاشم وهدهود، مايح شبيب،       .1

، كليـة   1، العـدد    24دراسة ميدانية في محافظة النجف، مجلة زراعة الرافـدين، المجلـد            
  .الزراعة والغابات، جامعة الموصل

طاع الزراعـي   ، دالة اإلنتاج التجميعية والتغير التكنولوجي في الق       1998خليل، علي محمد،     .2
  .، وزارة الزراعة، بغداد2، العدد 3في العراق، مجلة الزراعة العراقية، المجلد 

فـي المنـاطق الجافـة      ) القمح والشعير (، تقدير دوال الحبوب     2002الصائغ، بسام يحيى،     .3
، 24، مجلة تنمية الرافدين، المجلـد       )1998 -1997بالتطبيق على محافظة نينوى للموسم      (

  . واالقتصاد، جامعة الموصلاإلدارةة ، كلي68العدد 
 األيـدي  في توزيـع     وأثره، التطور الزراعي في البلدان النامية       1984 نعيم،   أنورقصيرة،   .4

 اإلدارة، كليـة    11، العـدد  6 خاصة للعراق، مجلة تنمية الرافدين، المجلد        إشارةالعاملة مع   
  .واالقتصاد، جامعة الموصل
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