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 الخالصة

استهدف البحث دراسة محددات إنتاج محصول الزيتون في محافظة نينوو  ناحيوة بعشوياة انمو جوا للموسوم 
بوين )المتغيور المعتمود( ( لتمثيول العالقوة الداليوة OLSدوغوال(( بررياوة )-، وتم تادير دالة اإلنتواج )كوو  7111

( L( بالكغم. وبوين عوامول االنتواج المسوت دمة المسوتالة، العمول )yال ي هو الكمية المنتجة من محصول الزيتون )
( دينار، كما تم تحديد المشوتاات االقتصوادية وتوم تاودير دالوة التكواليف الكليوة الاصوير  Kعامل/ يوم ورأ( المال )

عد الناتج من المزرعة من محصوول الزيتوون المتغيور التويويحي فوي حوين عودت األجل لمزارع العينة الثالث، و
التكاليف الكلية دينار المتغير المعتمد، وتم تحديد المشوتاات االقتصوادية وبالتوالي المسوتو  المعظوم لالربواح لل  وات 

اياسووية، وتووم إيجوواد الووثالث، وكانووت الدالووة التربيعيووة هووي أفيوول الوودوال اسووتنادا الووي اال تبووارات اإلحصووا ية وال
(  714،779،862)بلو  المشتاات االقتصادية )التكل ة الحدية والمتوسرة( والحجم األمثل ال ي يعظوم الوربح حيوث 

( كغم/دونوم لل  وات 620،543،595علماً بأن مستو  الناتج ال علي كان ) ،لل  ات الثالث لمزارع العينةكغم / دونم 

ة علي تدني مسوتو  الك وا   االقتصوادية فوي اسوت دام المووارد لمزارعوي إشار  وايحوهي الثالث علي الترتي ، 
(، أموا 0.695,0.974,0.888) لمحصوول الزيتوون لل  وات الوثالثكما تم اشتااق مرونة اإلنتواج  محصول الزيتون

وهي اقل الواحد الصحيح والتي تدل علي ان مزارعوي هو ا الصونف  ،(0.17,0.33,0.37مرونة التكاليف فبلغت )

 .يمن المرحلة الثانية من االنتاج ملونيع

 بعشياة. محصول الزيتون، كلمات الدالة: دالة االنتاج، دالة التكاليف،ال

 .12/17/7117: وقبوله،  1/3/7117 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

( من فاكهوة المنوارق تحوت االسوتوا ية المسوتديمة ال يور  والمعمور  Olea europae Lيعد الزيتون ).
وتنمو في حالة بريوة فوي منوارق م تل وة مون العوالم مثول  (Oleaceae)لم ات السنين وتنتمي إلي العا لة الزيتونية 

اكتسو  الزيتوون فوي العوراق  (، وقود7117)العوالف،()الجزا ر والمغر  والهند والعراق وسوريا وجوزر الكنواري

والسيما الزيتون عالي الزيت، وقد كان وما يوزال لشوجر  الزيتوون  مؤ را أهمية كبير  في مجال زراعته وإكثاره
أهمية اقتصادية  اصة في الدول التوي تنتشور فيهوا زراعوة الزيتوون وتشوكل عصوبا فوي اقتصواديات بعو  البلودان 

ويعود أييوا مون األشوجار المثمور  المعمور   (7112ون( وفلسورين )العبوادي،وتو كاسبانيا وايراليا واليونان وتركيا
المسووواحة  تبلغوو( وقووود 7115والمادسووة والمباركوووة التووي أكرمتهوووا األديووان السوووماوية ورمووز للسوووالم .)الجبوووري،

( روون، حيووث 14317624)وإنتاجهووا السوونوي ( هكتووار4716455) المزروعووة بأشووجار الزيتووون فووي العووالم حوووالي

 انيا بالمرتبة األولي من حيث اإلنتاج ثم تليها ايراليا واليونان وتركيا وسوريا والمغور  وتوون(... والوخ،تأتي اسب
بل  عودد األشوجار المثمور  يو ،المتوسر والمنارق المحيرة به االبي  في منراة البحر االنتاج % من46 يتركزو

رن ثموار مون أجموالي األشوجار المثمور   (14113)في حين تبل  اإلنتاجية حوالي  ،شجر  (667647)في العراق 
، وإن أشوهر األصوناف المزروعوة فوي حتي المنوارق الغربيوة ، وتنتشر زراعتها في شمال بغداد(7111)مجهول، 

العراق هي )االشرسي والبعشياي ودكل و ستاوي( ومن بينها يمتواز صونف )بعشوياة( الحتوا وه علوي نسوبة زيوت 
واصووو ات جيووود  مووون حيوووث نوعيوووة الثموووار والسووويما مووون حيوووث الووووزن %( وامتالكوووه م14-17عاليوووة حووووالي )

(، إن مشكلة البحث تتمثل بوان المسوتو  اإلنتواجي yousif)،1422 والحجم،ل لك عد من األصناف المحلية الجيد .

لمحصول الزيتون الحالي الينربق مع المستو  اإلنتواجي األمثول الو ي يحاوق الشورر اليوروري والكوافي لتحايوق 
رعين عون زراعوة المحصوول او االقتصادية في است دام موارد اإلنتاج، مما أد  إلي عزوف بعو  الموزاالك ا   
لمسواحات الزيتوون حيوث يسوت دم فوي الرعوام وفوي صوناعة مواد  زيوت الزيتوون وم ل اتوه تسوت دم كعلوف   يهم 

تواج ودوال التكواليف حيواني، ويهدف البحث الي معرفة مد  صحة ال ريية من عدمه من  والل تاودير دوال االن
باعتموواد موونهج او اسوولو  للبحووث يجمووع بووين الجانوو  الوصوو ي المتلووق بم وواهيم النظريووة والحجووم المعظووم لحربوواح 

                                              

 رسالة الماجستير للباحث الثاني.البحث مستل من 

mailto:E-SA616@yahoo.com
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مموا  التي تعودوا علي زراعتها، مما أد  الي ان  ا  مسوتو  اإلنتواج وكو لك تودهور إنتاجيوة الودونم،االقتصادية 
ف هوو ا المحصووول. وتظهوور اهميووة البحووث موون االهميووة االقتصووادية اقتيووي دراسووة دوال اإلنتوواج وتحليلهووا وتكووالي

والجانوو  الكمووي باسووت دام اسووالي  التحليوول الريايووية واالحصووا ية والاياسووية لوودعم التحليوول الوصوو ي، لمحصووول 
ور  واعتمد البحث علي فريية م ادها أن عدم االستغالل األمثل والت صيص العلمي للموارد االقتصادية المتاحوة أثر

باً في إنتاجية الدونم من محصول الزيتون و لك أد  إلي ان  ا  صافي الد ل المزرعي منوه، يعورف اإلنتواج سل
بأنه ) لق من عة أو زيادتها( وهو العملية التي تاووم بموزج عناصور اإلنتواج الم تل وة )مثول العمول، األر ، رأ( 

مات . فالمنشووات عوواد  مووا تاوووم بتحويوول المووال واإلدار ( للحصووول علووي حجووم او ماوودار معووين موون السوولع وال وود
، و لووك موون  ووالل Outputsاو عناصوور اإلنتوواج الم تل ووة الووي م رجووات أو سوولع و وودمات  Inputsالموود الت 

(، م هوووم اإلنتوواج بأنووه ممارسووة النشووار الووواعي ل نسووان لتحويوول 7111مووايعرف بالعمليووة اإلنتاجيووة )ال زرجووي،

حاجوووات بشووورية و لوووك بت اعووول قوووو  اإلنتووواج وعالقوووات اإلنتووواج  مووووارد الربيعوووة الوووي منتجوووات ماديوووة تشوووبع
(، تهتم نظرية المنتج بدراسة الوحد  االقتصادية التي تعرف بأنهوا الوحود  التكنولوجيوة التوي تنوتج 1491)الداهري،

تونجم  السلع وال دمات التي ياررها المنتج في ظل تكنولوجيا تناس  دالته اإلنتاجية متحمال المسؤوليات كافوة التوي
دالة اإلنتاج أيياً بأنها التعبيور ال نوي عون (، وتعرف .Henderson،1980عن قراراته سوا  بالربح أم ال سار  )

وهي تويوح عودد الوحودات المنتجوة كدالوة للوحودات المسوت دمة مون المووارد  ،قة بين المد الت والم رجاتالعال
عبار  عن العالقة ال نية التوي توربر بوين مووارد اإلنتواج تعرف دالة اإلنتاج بأنها (. كما 7111اإلنتاجية)ال زرجي،

والناتج ال ي تحصل عليه من السلع وال دمات، ويمكن صياغة الدالة اإلنتاجية،أما في جدول حسوابي أو فوي شوكل 
دوكال( مون  -(، حيث تعد دالة اإلنتاج من نوع كو peter، 1978 و  Geoffery) بياني أو في صيغة ريايية

شوويوعا فووي تاوودير العالقووات بووين الموود الت والم رجووات فووي الاروواع الزراعووي وقوود يعووود شوويوع  أكثوور الوودوال
فووي تاوودير  إلووي أنهوا التحتوواج إال الووي عودداً قلوويالً مون درجووات الحريوة أسوت دامها موون قبول االقتصوواديين الوزراعيين

تي يتحملها المنتج لاوا  اسوت دامه اما التكاليف االنتاجية فتعر  بانها مجموع الن اات ال، (1494معالمها)النج ي، 
، حيث ان دراسة تكاليف االنتواج مون المويووعات (1491ج )النج ي، للموارد االقتصادية في الحصول علي النات

و تسواعدها فوي تحديود أسوعار بيوع منتجاتهوا النها يوة فوي السووق، حتوي توتمكن  ،المهمة لد  المشوروعات االنتاجيوة
أويواع توازنهوا الو ي يحاوق لهوا أقصوي قودر ممكون مون االربواح او أقول  سوار   المشروعات االنتاجية من تحديد

وتعد ه ه الدراسة مكملة للعديد من الدراسات والتي منها الدراسة التي اجرتهوا المنظموة  (.7111،السريتيممكنة )
وبينوت  ،العربيفي الورن  التي تناولت ترور إنتاج الزيتونو (7111)مجهول، (7111العربية للتنمية الزراعية )

% ماارنوة 44,1مليوون رون بزيواد  قودرها  7,29بلو  حووالي  1444فيها إن اإلنتاج العربي من الزيتون فوي عوام 
مليوون رون، وقود تصودرت  14,9ليصول الوي حووالي  7111اإلنتاج فوي عوام  ، وتوقعت الدراسة زياد 1449بعام 

نتاج الكلي للوورن العربوي تواتي بعودها كول مون % من اإل11,99بنسبة بلغت حوالي  1444تون( االنتاج في عام 
( بحووث حووول الك ووا   االقتصووادية للموووارد 7111سوووريا والمغوور  وجزا وور ومصوور وليبيووا، وأجوور  النعيمووي )

( كغوم /دونوم وعنود ماارنتوه 376المست دمة في مزارع الارن اشار فيه ان الناتج االمثل لمحصول الارن قود بلو  )

ان الكميوات المسوت دمة مون الموورد  عمل بالوسر الحسابي لكميته في عينة البحث تبين لهبالكميات المثلي لمورد ال
الم كور ت وق الكميات المثلي منه الالزمة النتاج ن ( المستو  من االنتاج، بينما وجد ان الوسور الحسوابي لكميوة 

تواج، مموا يترلو  تاليول الكميوات مورد را( المال اقل من الكمية المثلي له الالزمة النتواج ن و( المسوتو  مون االن
المست دمة من العمل وزياد  الكميات المست دمة من را( المال الي كمياتهما المثلي، و لك لتاليل تكواليف االنتواج 

( بحثووا اسووتهدف تحليوول دوال االنتوواج 7111وتعظوويم االربوواح التووي يحصوولها المزارعووون، كمووا اجوور  ثووالج عووام )
( مزرعة بواقع ف توين لكول صونف تبعوا للمسواحة 111البييا ( وا تيرت عينة من ))الحمرا  و والتكاليف للبرارا

دوكووالص  –( مزرعووة، كمووا تووم اسووت دام دالووة كووو  74المزروعووة للمووزارع الصووغير  والكبيوور  وشووملت ال  ووة )

النواتج  باست دام أسلو  االنحدار المتعدد( الغرا  التحليول، وقودر حجوم االنتواج ال علوي لكول ف وة، كموا توم تاودير)
المعظووم للووربح بتاوودير الكميووات المثلووي لموووردي العموول ورا( المووال، وتبووين ان الكميووات المثلووي اقوول موون الكميووات 
ال عليوة، كمووا تبوين وجووود هودرا فووي اسوت دام الموووارد االنتاجيوة، واظهوور التحليول ان الدالووة التربيعيوة للتكوواليف هووي 

دير دالة االنتاج في ايران فوي ظول عينوة عشووا ية بلغوت بتا Bakshoodeh( قام 7114افيل الصي ، وفي عام )
مزارعاً  وكانت دالة كوو  دوكوالص هوي االفيول تمثويالً للعالقوة بوين انتواج الاموح وعناصور إنتاجوه إ  بلو   165

قام هندي بتحليل اقتصادي لتكاليف أنتاج زيت الزيتوون تحوت الظوروف  (7114)، وفي عام 1941معامل تحديدها 
، أ  توم بتاسويم اً ( مزارعو96يميوة فوي محافظوة جور  فوي االردن، مون  والل عينوة عشووا ية شوملت )الزراعيوة الد

دونووم، وأظهوورت نتووا ج التحليوول أن دالووة التكوواليف  (71المووزارع الووي  موو( ف ووات متسوواوية برووول ف ووة ماوودارها )

واحود كيلوو غورام مون الزيوت نتا ج التحليل أن أعلوي متوسور تكل وة  التكعيبية هي أألفيل لكافة ال  ات، وكما بينت
( دينوار اردنوي/كغم. 1922(دينار اردني/كغم، وأن أدني متوسر تكل ة واحد كيلوو غورام مون الزيوت هوو)1976هو )
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 دينوار/دونم (163)ربوح( فوي محافظوة جور  بلو  ) كما توصل الباحث بتحليل العا دات الي أن أعلي صوافي عا ود
 م.(دينار/دون113وأدني صافي عا د )ربح( بل  )

 وطرائقه البحث مواد

وقوود اعتموود  7111شووملت الدراسووة محصووول الزيتووون فووي محافظووة نينووو  ناحيووة بعشووياة انمو جووا للموسووم 

أساسي علي بيانات أولية مارعية تم جمعها من المنراة المو كور  و لوك بأ و  عينوة عشووا ية قودرت  البحث بشكل
مزارعاً وقد قسمت العينوة الوي ثوالث ف وات متسواوية  29% حيث بل  عدد مزارعي محصول الزيتون 14بحوالي 

 71 – 11م( والثانيوة مون )دونو 11 -1مزارع لكل ف ة، حيث بلغوت ال  وة االولوي ) 76في عدد المزارعين والبال  
وبعد ت ري  البيانات جور  تحليلهوا احصوا يا با و  الصوي  الريايوية  (دونم 31 – 71في حين بلغت الثالثة ) (دونم

المعروفووة لدراسووة االنتوواج وهووي دالووة كووو  دوكووال( بمتغيووري العموول ورا( المووال ولوودوال التكوواليف ال ريووة 
المربعووات الصووغر   نحوودار ال رووي المتعوودد وباالعتموواد علووي ررياووةوالتربيعيووة والتكعيبيووة باسووت دام أسوولو  اال

 :                     والتي أ  ت الصي  التالية (OLS)االعتيادية 

دوكووالص لتمثيول العالقووة المدروسووة لكونهووا أشووهر الوودوال المسووت دمة فووي  –تووم انت ووا  دالووة كووو   :دالة  انتاةة  
( فيووال عوون إمكانيووة تويوويحها للعالقووة ال ريووة بتحويلهووا الووي 7119الدراسووات اإلنتاجيووة )اليوووزبكي و  وورون،

( المسوت دمة فوي البحوث والصويغة OLSالصيغة اللوغارتمية التي تعري أفيل تادير لالنحودار ال روي بررياوة )
 Y=A X1 :              دوكالص هي –الريايية لدالة كو 

α 
X2

1-
 
b           

 

 والتي  -يمكن ويعها بالصيغة ال رية باست دام اللوغاريتميه المزدوجه:

 

 

 تمثل كمية االنتاج Y= :ا  ان

 21, XXموردي اإلنتاج المست دمة في العملية اإلنتاجية =  

A  ثابت التادير = 

,b.معامال االنحدار ويمثالن المرونات اإلنتاجية للدالة =  

 دال  الاك ليف:

 TC =a+b1x1                                      الصور  ال رية

TC =a+b1x1+b2x                                    الصور  التربيعية
2 

TC =a+b1x1+b2x                           الصور  التكعيبية
2
 +b3x

3 

   :حيث تعني

: TC  .تكل ة اإلنتاج الكلية علي مستو  المزرعة 

: x1 . إنتاج المزرعة من المحصول بالكغم 

: x1
 مربع إنتاج المزرعة من المحصول بالكغم. 2

: x1
  مكع  إنتاج المزرعة من المحصول بالكغم . 3

a,b1,b2,b3 :.التكاليف الثابتة 

انرباقووا مووع منرووووق النظريووة االقتصووادية وموافاووات  لووك بدقووة ا تباراتهوووا  وا تيوورت الصوويغة األكثوور
 اإلحصووا ية والاياسووية كا تبووار

(D.W,R
-2

,R
2
,F,t) لكوول موون دوال اإلنتوواج والتكوواليف حيووث تووم إيجوواد المشووتاات

وكوو لك  ,ATC,AFC,AVCاالقتصووادية لوودوال التكوواليف كمتوسوورات، وموون ثووم االسووت اد  موون هوو ه المشووتاات 
لتحديوود المرحلووة االنتاجيووة التووي يموور بهووا المنتجووون وبالتووالي حجووم االنتوواج المعظووم لالربوواح  MC يف الحديووةالتكووال

 (.7111)النعيمي،

21 )1( LogXLogXLogALogY  
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 والمناقشة النتائج

بعوود تبويوو  البيانووات تووم التحليوول باسووت دام البرنووامج االحصووا ي  :الاقةةديا انائةة دا لدالةة  التاةة   لثالدةة   ال   ةة 
(spssوتادير االنمو ج )  المنت   بالصيغة ال رية بعد تحويل البيانات الوي ماياابلهوا باللوغوارتم الربيعوي باعتمواد

 :(واظهرت الدالة المادر  النتا ج لعينة ال  ات الثالث وكاالتيolsررياة )

 دونمات( 11-1ال  ة االولي )

Ln Y=1.144+ 0.661 LnL + 0.227 LnK.  

 t*     (0.916)   (6.304)    (2.361)  

F* = 22.301 

R
2
 = 0.660       R¯

2
 = 0.63    

D.W = 2.264             n= 26 

تمثول موورد العمول بالعامول/ يووم  (L)تمثل كمية اإلنتاج من محصول الزيتون للدونم الواحود،   (Y) إ  أن 
(K)  .وتمثل كمية رأ( المال دينار/ دونم(n) .تمثل عدد المشاهدات 

 دوكالص تكون: –وبتحويل الدالة الساباة إلي صيغة كو  

Y= 3.139 L
0.661

 K
0.227  

 (.كمية االنتاج )كغم تمثل :Y    :حيث ان

L :مورد العمل.   

K: )مورد را( المال )دينار. 

 دونم(: 71-11وال  ة الثانية )

 Ln Y=-1.205+ 0.506 LnL + 0.468 LnK.  

 t*     (-0.462)   (4.539)    (2.211)  

F* = 17.522 

R
2
 = 0.604    R¯

2
 = 0.56    

D.W = 1.903             n= 26 

 دوغال( تكون: –وبتحويل الدالة الساباة إلي صيغة كو  

Y=0.299 L
0.506

 K
0.468  

 دونم(: 31-71وال  ة الثالثة )

Ln Y=1.536+ 0.430 LnL + 0.265 LnK.  

 t*     (1.034)   (3.953)    (2.090)  

F* = 27.811 

R
2
 = 0.707      R¯

2
 = 0.68    

D.W = 2.049             n= 26 

 دوغال( تكون: –وبتحويل الدالة الساباة إلي صيغة كو  

Y= 4.645 L
0.430

 K
0.265  

وتم تحديد نسبة مساهمة كل من موردي اإلنتواج العمول ورأ( الموال فاود توم اعتمواد الصويغتين الريايويتين 
          (.7114محمد، :)الثالثاآلتيتين لل  ات 
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 :نسبة مساهمة مورد العمل يمكن است راجها وفق الصيغة الريايية اآلتية .1

α/α+ b     ------------------------------------------------- (1)  

 :نسبة مساهمة مورد رأ( المال يمكن است راجها وفق الصيغة الريايية اآلتية .7

b/α + b    -------------------------------------------------- (2)  

وباست دام هاتين الصيغتين تم تحديد نسبة مساهمة مورد العمل فوي االنتواج للودوال االنتاجيوة الوثالث والتوي 
%(، وكوووو لك تووووم تحديوووود نسووووبة مسوووواهمة را( المووووال فووووي االنتوووواج والتووووي بلغووووت 61%،41%،25بلغووووت )

   %( علي الترتي .%34،%54،74)

( الووي دوال 1يشووير الجوودول رقووم ) :الاقةةديا انائةة دا لةةدواا الاكةة ليف و اةةاق اي  الفائةة دي  لثالدةة   الةة   
دونمووات( حيووث جوور  ت يوويلها اسووتنادا الووي اجتيازهووا  11-1التكوواليف الماوودر  لمحصووول الزيتووون لل  ووة االولووي )

واال تبوارات االحصوا ية  لنظريوة االقتصواديةاال تبارات االقتصادية المتمثلة بتوافق اشارات المعلمات مع منرق ا
D.W,R)والاياسية المتمثلة باال تبارات

-2
,R

2
,F) . 

 

 7111دوال التكاليف الكلية الم تار  لمحصول الزيتون في محافظة نينو  ناحية بعشياة للموسم  (:1الجدول ) 
Table (1): the total cost function chosen for the olive crops in the province of Nineveh 

hand Bashiqa for season 2010: 

 ال  ات
Groups 

 نوع الدالة
Type function 

R2 R
-2

 F D.W 
 الثابت

constant 
X1 X1

2
 X1

3
 

 دونما( (1-10ال  ة األولي 
The first Group(1-10) donem 

1495971 

(2.87) 
1344.6 
(5.83) 

-0.05 

(-3.6) 
 0.72 0.70 30 1.78 

 دونما (11-20)ال  ة الثانية 
The second Group(1-10) donem 

2009662 

   (2.13) 

1336.5 

5.84)) 
-0.02 

(-3.82) 
 0.71 0.69 29 2.26 

 دونما (21-30)ال  ة الثالثة 
The Third group (1-10) donem 

3011230 

(4.258) 
720.54 
(4.581) 

0.004 

(8.24) 

 
 0.81 0.80 51 1.61 

 Calculated by the researcher       .قبل الباحثاحتسبت من 

 

دونموات( 11-1مون دالوة التكواليف التربيعوة لل  وة االولوي ) :ال ااق   الفائ دي  لدال  اكة ليف  ائةوا التياةو 
  :وكاالتي AFC,AVC,ATC( تم اشتااق منحنيات تكل ة الوحد  1جدول رقم )

TC = 1495971 + 1344.625X – 0.05X
2
 ……………………(1) 

AFC = 1495971/X…………………………………………(2) 

   1344.625 – 0.05X………(3) =AVC = 1344.625X – 0.05X
2
/X  

AC = AFC+AVC= 1495971/X+1344.625 – 0.05X………..(4) 

 اما الكل ة الحدية فيمكن الحصول عليها باست دام الت ايل الجز ي االول لدالة التكاليف الكلية وكاالتي: 

MC= dTc/dx =1344.625-2(0.05) = 1344.625 – 0.1x………(5) 

يتحاوق عنودما تتسواو   تؤكد النظرية االقتصوادية إن حجوم النواتج المعظوم لحربواح : ساوى الت اج ال عظم لألاب ح
وأي مسوتو  اكبور مون  MR<MCوأي مستو  أدني من  لك تكون فيه MRمع اإليراد الحدي MCالكل ة الحدية

 (.  7113)النعيمي والصا  ، MR>MC لك تكون فيه 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 7112( 1( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (1)   7112 

 

30 

من  الل النتا ج التي حصلنا عليها لهو ه ال  وة دوت   (:  1 – 10في س واعظيم األاب ح فا  تااع الالد  األولى )
أظهوور التحليوول اإلحصووا ي إن دالووة التكوواليف الكليووة كانووت تربيعيووة أي موون الدرجووة الثانيووة، وفووق م وواهيم النظريووة 

حيوث ان .  MC = MRالتكل وة الحديوة موع اإليوراد الحودي،  المعظوم للوربح بمسواوااالقتصادية يتحاق حجم الناتج 
MR  هو اإليراد الحدي وال ي يمثله سعر الوحد  الواحد  من الناتج )الزيتون( عند افترا   يوع سووق السولعة

ولوي يمكون تحديود ( دينار/ كغم، وحس  معادلة التكاليف الكلية لل  وة اال900لشرور المنافسة التامة المساوي إلي )

 حجم المعظم للربح وكما يلي: 

TC = 1495971 + 1344.625X – 0.05X
2
  

MC=dTC/dX                                                      

  MC = MR  والشرر يتحاق من مساوا

MC=1344.625–0.1X=900                                            

444.625 = 0.1X                                     Y = 444.625/0.1 

Y = 4446.25                                        كغم علي مستو  المزرعة 

( دونووم، فووان 6.22وباسوومة النوواتج المعظووم للووربح علووي متوسوور المسوواحة المزروعووة لهوو ه ال  ووة والبالغووة ) 
( كغوم / دونوم، علموا أن متوسور إنتواج الودونم الواحود لهو ه 714تبلو  )اإلنتاجية المعظمة للربح علي مسوتو  دونوم 

( كغم /دونم وهو اقل من مستو  النواتج المعظوم لحربواح وهوو أشوار  وايوحة علوي تودني مسوتو  620ال  ة هو )
 تحسو ف (elasticity costمرونوة التكواليف )الك ا   االقتصادية في اسوت دام المووارد االقتصوادية لهو ه ال  وة . اما

   :اآلتيةلصيغة ا اصير وفقباسمة التكاليف الحدية في علي التكاليف المتوسرة في أألجل ال

E.C = MC/ATC 

 ( كغم/دونم 714يمكن أيجاد ه ه المرونة وفق المعادلة أعاله عند مستو  الناتج المعظم للربح )

 :وكاالتي

TC = 1495971 + 1344.625X – 0.05X
2     

  -0.05X
2 1495971+1344.625X          

 = ATC             معادلة متوسر التكاليف الكلية

      X                   

       MC = 1344.625 – 0.1X                     معادلة التكاليف الحدية

 ( في المعادلتين ينتج كاألتي:714وبالتعوي  الناتج المعظم للربح )

  1495971+1344.625(714) – 0.05(714)
2  

ATC =       =3398.41                          

    714       

                1344.625 - 0.116(714) = 1261.80                   =MC  

E.C = 1261.80/3398.41= 0.37 

هوي اقول مون الواحود الصوحيح وهوي داللوة علوي ان مزارعوي  0.37يتيح من مرونة التكاليف له ه ال  ة  

 ه ه ال  ة يعملون يمن المرحلة الثانية .

من  الل النتا ج التي حصلنا عليها له ه ال  وة فوي دوتم(:  11-11في س واعظيم األاب ح فا  تااع الالد  ال  تي  )
التكل ووة الحديووة مووع   للووربح موون مسوواواوبموجوو  النظريووة االقتصووادية يتحاووق حجووم النوواتج المعظووم  (1جوودول رقووم )
، وحس  معادلة التكاليف الكليوة لل  وة الثانيوة يمكون تحديود حجوم المعظوم للوربح وكموا  MC = MRاإليراد الحدي،

TC = 2009662 + 1336.528X – 0.02X      يلي: 
2
  

MC=dTC/dX                                                      
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  MC = MR  ن مساواوالشرر يتحاق م

MC =1336.528 – 0.04X = 900                                   

                                       436.528 = 0.04X 

                                    Y = 436.528/0.04 

              Y = 10913.2كغم علي مستو  المزرعة                   

( دونم، فوان االنتاجيوة 14مة الناتج المعظم للربح علي متوسر المساحة المزروعة له ه ال  ة والبالغة )وباس
 ( كغم / دونم .779.51المعظمة للربح علي مستو  دونم تبل  )

 اما متوسر التكاليف الكلية فهي كاالتي:

                        0.02X
2 – 2007599 + 1336.528X    

 ATC = 

       X                     

MC = 1251.381 – 0.04X                                         

 ( في المعادلتين ينتج كاألتي:224وبالتعوي  الناتج المعظم للربح )

  2007599 + 1336.528(779) 0.02 (779)
2   

ATC =       = 3898. 09                         

    779 

MC = 1336.528 –0.04(779) = 1305.36         

E.C =1305.36/3898.09 = 0.334 

( ومون نتوا ج ال  وة 1مون  والل الجودول رقوم ) :دوتةم( 21 – 30في س واعظيم األاب ح فةا  ةتااع الالدة  ال  ل ة  )

ظريووة االقتصووادية الثالثووة ظهوور التحليوول اإلحصووا ي إن دالووة التكوواليف الكليووة كانووت تربيعيووة أييووا، وفووق م وواهيم الن
  :( وكما يلي900التكل ة الحدية مع سعر البيع للوحد  المنتجة البال  )  يتحاق حجم الناتج المعظم للربح بمساوا

 وحس  معادلة التكاليف الكلية لل  ة الثالثة يمكن تحديد حجم المعظم للربح وكما يلي: 

TC = 3011230 + 720.541 X + 0.004X
2
  

MC = d TC /d X                                            

MC =720.541 + 0.008X = 900                                   

                                      179.459 = 0.008X 

                                  Y = 179.459/0.008 

            Y = 22432.375 كغم علي مستو  المزرعة                   

( دونم، فوان اإلنتاجيوة 26وباسمة الناتج المعظم للربح علي متوسر المساحة المزروعة له ه ال  ة والبالغة )
 ( كغم / دونم . 862.78المعظمة للربح علي مستو  دونم تبل  )

 :اما مرونة التكاليف فكانت كاالتي

              TC =301120 + 720.541X + 0,004X
2

 

    0.004X
2 + 3011230 + 720.541X        

 ATC = 

            X        

MC =720.541 + 0.008X     

 ( في المعادلتين ينتج كاألتي:862وبالتعوي  الناتج المعظم للربح )
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   0.004(862)
2 + 3011230 + 720.541(862)           

ATC =                                         = 4217.29        

                       862 

MC =720.541 + 0.008(862) = 726.541                                

E.C =   726.541/4217.29= 0.17 

 
 .التكاليف الحدية والمتوسرة ومرونة التكاليف :(7جدول )ال

Table (2): Marginal costs - and the average cost- and elasticity of cost 

 ال  ات
Groups 

 كمية الناتج
 (كغم)

The amount 

of output 

(kg) 

 التكاليف الحدية المادر 
 ألف دينار/رن

Estimated marginal 

costs Thousand 

dinars/ ton 

 التكاليف المتوسرة
 المادر 

 ألف دينار/رن
The estimated 

average costs 

Thousand dinars/ ton 

 مرونة
 التكاليف

Elasticity 

of cost 

  (1 – 10) دونمات

Dunums 
714 1261.80 3398.41 0.37 

 (11 – 20)  دونم

Dunums 
779 1305.34 3898. 09 0.33 

 (21 – 30) دونم

Dunums 
862 726.541 4217.29 0.17 

 اصير لل  ات الثالثال األجلعلي دالة التكاليف في  باالعتمادالباحث  هاأحتسب المصدر: 
Source: calculated according to the cost on the cost function in the short term to the three categories 

 

( كانوت اقول مون الواحود 0.17,0.33,0.37( إن مرونة التكاليف لل  ات الوثالث )7نالحظ من الجدول رقم )

 داللة علي إن مزارعي ه ا الصنف يعملون يمن المرحلة الثانية من اإلنتاج . الصحيح وهي

األسوومد   أسووعارارت وواع  أبرزهوواوجووود عوودد كبيوور موون معوقووات إنتوواج المحصووول كووان موون ممووا سووبق تبووين 
 ،تكواليف الجنوي عدم توفر اآلالت والمعودات ال اصوة بجنوي المحصوول هو ا يوؤدي الوي ارت واعك لك و، والمبيدات

 .المحصول ه ان أوه ا بدوره يؤثر في ات ا  الارارات بشلك عدم فتح با  التصدير ل نتاج المصنع وك 

 :يأتي وعليه توصي بما

موون الممكوون لوووزار  الزراعووة أن تاوووم بتشووجير األرايووي العا وود  لهووا والتووي تصوولح لزراعووة الزيتووون وتشووغيل  -1
األيودي العاملوة وفوق نظوام المشواركة أو االسوتثمار أو أعداد كبير  من المهندسين الزراعيين وأعداد كبيور  مون 

التمويل ال اتي وه ا يستوع  إعوداد كبيور  مون األيودي العاملوة والتوي بالنتيجوة تسواهم فوي تاليول البرالوة و لوق 
 فرص عمل وإنشا  مشروع تروير زراعة الزيتون من  الل اعتمادهم علي األسالي  الحديثة .

فوي عمليوة الجنوي بودالً  وال سويماراعة المحصول لما لها من أهمية في تاليل الكل ة في ز المكننة الحديثة أد ال -7
 .  المزارعينالتي لها أثر وايح في زياد  أرباح  بهدف ت  ي  التكاليف، من االعتماد علي العمل اليدوي

هناك فرصة لمزارعي الزيتون بزياد  االستثمار وتحايق ربح اكبر و لك لعودم بلووغهم مسوتو  النواتج المعظوم  -3
وان أي إيووافة فووي النوواتج تيوويف ل يوورادات الكليووة أكثوور ممووا تيوويف  MR>MCل ربوواح حيووث الزالووت 

 للتكاليف الكلية.

 محصووللزراعوة ال أ ور ة في منوارق دراسات اقتصادية مماثلة له ه الدراس أجرا يوصي الباحث بيرور   -5
 .  اً ه ا المحصول الزيتي غ ا ي ألهميةواقعية في التربيق  أكثرحتي تكون النتا ج 
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ABSTRACT 

The study aims to determinants of the olive crop production in Bashiqa, Nineveh 

province, as a stale for the 2010 season, The production function (Cobb - Douglas) 

was estimated using OSL to represent the relationship between the deltoid, which is 

the quantity of olive crop (y) produced in kg and the independent production factors 

used: labor vairable (l) worker, day; and the capital (K) dinars. The economic 

derivatives were identified, Also the total cost function for the short-term samples of 

the three farms was estimated. The Output of the olive crop was considered as the 

explanatory variable and the total cost in Iraqi Dinar is considered as dependant 

variable. The economic derivatives were identified and consequently the total profit 

was identified for the three categories. The quadratic function was the best one 

according to the standard statistical tests. Economic derivatives (marginal cost 

medium) and the ideal size that maximizes profit were calculated where it reached 

862,779,714 kg/acre for the sample farms of the three categories noting that the level 

of actual output was 620,543, 595 kg /acre of the three categories, respectively, which 

is a clear indicator to the low level of economic efficiency in resource use for olive 

growers. Flexibility of the olive crop production has been derived for the three 

categories which are 0.888, 0.974, and 0.695. The flexibility costs amounted to 0.37, 

0.33, and 0.17 which is less than the correct one, An indication that the farmers of this 

product was working the second phase of production. 

Keywords: production function, cost function, the olive harvest, Bashiqa. 
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 المصادر

فوي  دراسة اقتصادية لودوال االنتواج والتكواليف لمحصوول البراروا للزراعوة الربيعيوة .(7113عدنان احمد.)، ثالج
 .16-4:(3) 5، المجلة العراقية للعلوم الزراعية، 7111الرشيدية في محافظة نينو  منراة 

تاثير موعود الور  باليوريوا والبوورون فوي كميوة وصو ات الحاصول . (7115)، غانم عبد الرزاق محمد، الجبوري
، رسوالة ماجسوتير، صونف بعشوياة(، Olea europaea Lوالمحتوو  الكيميوا ي لوالوراق فوي الزيتوون )

 جامعة الموصل.، كلية الزراعة والغابات

)األن ووواق و البيووووت  المغروووا  نتووواج محصوووول الرمارووةإتاوودير دالوووة (. 7111)، زموووان صوووالح مجيووود، ال زرجووي

 جامعة بغداد.، كلية الزراعة، رسالة ماجستير، في محافظة كربال  البالستيكية(

 التعليم العالي والبحث العلمي.االقتصاد الزراعي. وزار  .(1491) .عبد الوها  مرر، الداهري

.بع  التغيرات الكيميا ية وال يزيا ية في ثمار الزيتون )صونف اشرسوي(  والل (7112)، شيما  ريا ، العبادي
 196-124(:7) 73مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية ، النمو والنيج

في تج ير العال شبه ال شبية للزيتوون صونف  IBA(. تاثير الموعد وتركيز 7117)، اياد هاني اسماعيل، العالف

  .جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات، رسالة ماجستير، بعشياة المأ و  من قاعد  ووسر ال رع

mailto:E-SA616@yahoo.com
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، ةالمنظموة العربيوة للتنميوة الزراعيو، (. الكتا  اإلحصا ي السنوي ل حصا يات الزراعية العربيوة7111مجهول )

 جامعة الدول العربية.

 الجهووواز المركووووزي ل حصووووا  –وزار  الت روووير والتعوووواون اإلنمووووا ي ، ( جمهوريووووة العووووراق7111) ،مجهوووول

 مديرية اإلحصا  الزراعي / بغداد. –وتكنولوجيا المعلومات 

(. تحليوول اقتصووادي إلنتاجيووة العموول المزرعووي لووبع  المووزارع المت صصووة ب نتوواج 7114سووهام كاموول )، محموود
 74، مجلووة جامعووة دمشووق للعلوووم الزراعيووة، (7114والربيعيووة )، (7115البرارووا للعووروتين ال ري يووة )

(1:)752-721 

 مربعة جامعة الموصل.، (. الت رير والسياسة الزراعية1491وبديع جميل الادو ) سالم توفيق، النج ي

 اقتصوواديات اإلنتووواج الزراعووي. وزار  التعلووويم العووالي والبحوووث العلمووي. جامعوووة.(1494) .سووالم توفيوووق، النج ووي

 .الموصل

، ( قيا( الك ا   االقتصادية للموارد المست دمة في مزارع الارن في محافظوة نينوو 7111سالم يون( )، النعيمي
 73-4(:5) 16، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

تادير دوال التكاليف ومشتااتها االقتصوادية لمحصوولي .(7113بسام يحيي الصا   )، سالم يون( النعيمي، النعيمي
المجلوة ، (7111-7111والشوعير فوي المنراوة شوبه ميومونة االمروار لمحافظوة نينوو  للموسوم ) الحنروة

 71-11(:5) 5، العراقية للعلوم الزراعية

.التحليل االقتصادي لتكاليف انتاج زيت الزيتون تحوت ظوروف الزراعوة البعليوة (7114)محمود علي سالم.، هندي
 346-37:(3) 4، في العلوم الزراعيةمجلة االردنية ال في محافظة جر  في االردن.
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