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 خالصةال
, لاذل  ٌجساد انماوذج تيضاٌل الكلضاة الكلٌاةمروناا  االحا ل وانموذج دالة التكالٌف المتساامٌة ال ٌعاق قٌاودا علاى        

هدف البحث الاى تقادٌر دالاة التكاالٌف المتساامٌة وتقادٌر دوال ماااركة العمال وراس الماال . طباى البحاث علاى عٌناة مان 
 SURاعبة من محافظة واسط . استيدم  طرٌقاة  06مزارعا موزعٌن على  031مزارعً محصول الاعٌر بلغ قوامها 

وتباٌن ان هناا  ع قاة قوٌاة بٌنهماا بجمٌاق , لتقدٌر الع قة بٌن التكالٌف الكلٌة واساعار الماوارد والنااتج  Evewisرنامجوب
كة للعمال وراس الماال ( لدالة التكالٌف المتساامٌة ودالتاً المااار1993,1953,1973التً بلغ  ) R2الدوال من ي ل قٌمة 

العماال ماان دالااة مساااهمة اجااور العمااال فااً التكااالٌف تبااٌن ان مرونااة الطلاا  بااااتقاى الطلاا  علااى عنصاار  ,علااى الترتٌاا 
أي ان زٌااد   -1906اما المرونة التقاطعٌة بٌن العمل وراس الماال بلغا   ,1988-السعرٌة الذاتٌة على عنصر العمل بلغ  

 .لتكاملٌة باٌن العنصارٌن% مما ٌؤكد الع قة ا 1906% سٌيضل الطل  على راس المال اٌعا بنسبة 0اجر العامل بنسبة 
 Morishimaبٌنماا مروناة  ,094 –االح لٌاة الجزيٌاة باٌن عنصاري راس الماال والعمال  Allen- Uzawaبلغ  مرونة 

وهذا ٌاٌر الاى ان ال ٌترتا  علاى زٌااد  ساعر راس الماال نقا   1909 –االح لٌة الجزيٌة بٌن العمل وراس المال بلغ  
واوصاى البحاث , 1960وبلاغ متوساطها  Frontier4.1الكلضاة اٌعاا باساتيدام برناامج  . قدر  كضاء فً الطل  على العمل

 .ورفق المستوى التقنً والمعرفً الذي ٌساعد فً رفق كضاء  االنتاج وتيضٌل التكالٌفبعرور  
 .تكالٌف المتسامٌة. كضاء  الكلضة. مرونا  االح ل. محصول الاعٌر: دالة الالكلما  المضتاحٌة

______________________________________________________________ 
 26/4/2018 , وقبوله:2018/ 1 /9تارٌخ تسلم البحث: 

. 

 المقذمة
ٌعد الاعٌر مان المحاصاٌل العلضٌاة المهماة وٌاتم االهتماام باه لتحساٌن قطااا الوارو  الحٌوانٌاة , وتحقٌاى التكامال باٌن        

ه ٌديل فاً ع ياى الادواجن ٌستيدم الاعٌر باكل ريٌسً فً علف الحٌوانا  المجتر  وقلٌ  من ,االنتاج النباتً والحٌوانً
(. كما ٌستيدم الاعٌر لتيضٌف التناق  باإلنتاج الزراعً من ي ل زراعتاه كمحصاول متحمال للملوحاة 2118 ,)الارٌف

ً وتساعى وزار  الزراعاة باقط ى مباادر  وٌمكن ان ٌساعد تدرٌجٌا بتوفٌر القاعد  االقتصادٌة والحاد مان تادهور االراعا
تهدف الى تحسٌن التر  من ي ل زراعة محصول الااعٌر باالتر  المتادهور  لتقلٌال الاتملت بصاضته مان المحاصاٌل التاً 

كماا اناه ٌتضاوى علاى القمات والااوفان فاً االنتاجٌاة فاً عال الظاروف  ,لدٌها اداء متمٌز تح  ظاروف الجضااف والملوحاة
 (FAO,2009)ع  عن تضوقه على القمت بتكٌضه مق جمٌق انواا التر  فهو اقال حساساٌة للتار  الضقٌار  المجهد  للنبا  ف

ومحلٌاا ٌاقتً بالمرتباة الوانٌاة بعاد القمات انتاجاا  ,.ٌقتً الااعٌر بالمرتباة الرابعاة عالمٌاا بعاد محاصاٌل القمات والارز والاذر 
دونام  ااكل  محافظاة  4471243نحاو  2104 – 0991  ومساحة اذ بلغا  متوساط المسااحة المزروعاة مناه يا ل الضتار

طاان علااى مسااتوى العااراى وعلااى مسااتوى  79578694دوناام بمتوسااط انتاااج قاادر   317146% أي  393واسااط مااا نساابته 
% مان المسااحة المزروعاة  68. اما على مستوى المحافظا  فااكل  محافظاة نٌناوى ماا نسابته طن 8285894 بلغ واسط

% مان المسااحة  695دونام بنباة  348797طان تلتهاا القادساٌة باـ  709421دونم وانتااج بلاغ  3054656بالعراى اذ بلغ  
(.  العلف احد العوامل االساسٌة المهمة والتً تسهم باكل كبٌر بالتكالٌف المتغٌر  إلنتااج الوارو  2107المزروعة )دٌمً ,

ٌار مان البلادان وان قلاة وصاعوبة تاوفر  ٌساب  ارتضاعاا الحٌوانٌة , وٌعزى الٌها تراجق االنتاج الحٌوانً بكل انواعه فً كو
اساتٌراد الى تدهور قطاا الورو  الحٌوانٌة مما دفق بالعراى  فًمق عوامل ايرى   اسهم التً فً تكالٌف العملٌة االنتاجٌة

اعٌاة ساواء فاً كمٌا  كبٌر  من اللحوم بقنواعها وكذل  أع ف كلض  مٌزانٌاة الدولاة كوٌارا, وبماا ان تجاار  التنمٌاة الزر
الاادول المتقدمااة او النامٌااة ااااار  الااى ان معاادال  النمااو والتنمٌااة المتحققااة فااً القطاااا الزراعااً تاارتبط بدرجااة التحاادٌث 
والتطور التقنً الزراعً اذ ان استيدام التكنلوجٌا الزراعٌة ٌؤدي بوسايل ميتلضة الى احاداث تغٌارا  اٌجابٌاة فاً انتاجٌاة 

. ومان اهام الوساايل التاً ٌمكان (زٌاد  االنتاج او يضل الكلضة او االونٌن معاا)المحدود  بطبٌعتها عناصر االنتاج المتاحة و
استيدامها لزٌاد  االرباح ويضل التكالٌف هو تطوٌر تقنٌا  االنتاج اذ لٌس هناا  ادناى اا  ان اساتيدام التقنٌاا  الحدٌواة 

د  فً كمٌة االنتاج لتولٌضة االناطة االنتاجٌة الميتلضاة الم يماة فً الوعاء الصالت لها وله القدر  على استٌعابها ستحقى زٌا
لذل  المحٌط علماً بان تل  الزٌااد  فاً االنتااج ال تتحقاى اذا كانا  الماوارد االقتصاادٌة المساتيدمة فاً الدالاة االنتاجٌاة لهاا  

, ولن تستطٌق ادارتها بكضاء  عالٌاةٌر  تقوٌر ماتر  على تل  الدالة فً فتر  االجل الطوٌل عندما تكون جمٌق مضرداتها متغ
وماان هنااا تباارز اهمٌااة اسااتيدام دالااة التكااالٌف فااً التحلٌاال بعااد اديااال اسااعار مضرداتهااا مترافقااة مااق ماادى تااقوٌر العواماال 

, ومان هناا تبارز منهاا تحا  حادود الساٌطر  او ماا ٌقاقويارجٌاا االقتصادٌة وغٌرها عمن ما هو مصانف منهاا دايلٌااً او 
حجام المزرعاة دام معٌار العوايد المرتبطة مباار  بذل  الوعاء الصالت والقادر على االساتٌعا  والمعبار عناه باهمٌة استي

 (.233, 2112)العزي وعمااة,

mailto:Eskanderhali81@gmail.com
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 مشكلة البحث
ارتضااا تكااالٌف عناصاار االنتاااج المتمولااة بابساامد  والبااذور والمبٌادا  والمكننااة وتذبااذ  االمطااار وانحسااارها وعاادم تااوفر 

وة مق وبا  او زٌااد  نسابٌة بقساعار النااتج ال تتناسا  ماق زٌااد  الكلضاة ادى الاى انيضاال االنتااج مان محصاول تقنٌا  حدٌ
الاعٌر وبالتالً انيضاال ربحٌاة المازارعٌن وعازوف كوٌار مان المازارعٌن عان زراعاة المحصاول اذ تناقصا  المسااحة 

ل ذل  تدهور قطااا الوارو  الحٌوانٌاة الاذي انعكاس قاب -1912 بمعدل نمو سال  بلغ 2104 -0991المزروعة ي ل الضتر  
تدهور  سلبا على انتاج المحصول لكون الطل  على الاعٌر هو طل  ماتى مان الطلا  علاى الوارو  الحٌوانٌاة اذ ٌساتيدم 

رد % من انتاجه كعلف للحٌوانا  فع  ان المزارا العراقً ال ٌتمتق بقدر من الكضاء  ال ٌعكس استعماال رااٌدا للماوا 85
 %.49 المتاحة مما ادى الى ارتضاا التكالٌف اذ ازداد  كلضة محصول اعٌر بنسبة

 

 هذف البحث
 -:ٌهدف البحث الى

 تقدٌر دالة التكالٌف المتسامٌة إلنتاج الاعٌر فً محافظة واسط

 .الطل  السعرٌة لعناصر االنتاج مرونا  االح ل ومرونا  تقدٌر
 .معرفة اي الحجوم المحققة للكضاء وربطها بحجم المزرعة وتقدٌر الكضاء  التاغٌلٌة للمزارا 

 فرعٌة البحث
ة تكاملٌة سعر راس المال ال تؤدي الى زٌاد  الطل  على العمل وان هنا  ع قاد  ٌقوم البحث على فرعٌة مضادها ان زٌ

 . فً حقول انتاج الاعٌربٌن العمل وراس المال 
 

 المواد البحث وطرائقه
اذ تم اعاداد اساتمار  اساتبانة  ,تم الحصول على البٌانا  من مصادرها المٌدانٌة فقد البحث وتحقٌى اهدافه لإلٌضاء بمتطلبا 
ااعبة زراعٌااة فاً محافظااة  06مزارعاا ماان مزارعاً  031بالمقابلاة الايصااٌة وبصاور  عااوايٌة ماان  والتاً تام جمعهااا

قً العٌناة اعبة الكو  وجصان وم الباااير وتوزعا  باا مول  اعبة الزبٌدٌة النسبة االكبر من مزارعً العٌنة تلتها, واسط
باساتيدام  . وساٌتم اعتمااد التحلٌال الكماً المتموال باساتيدام ادوا  التحلٌال االحصاايً والقٌاساًعلى بقٌة ااع  المحافظاة

حادودي وطرٌقاة التحلٌال ال لتقادٌر الع قاة باٌن التكاالٌف الكلٌاة والنااتج واساعار الماوارد  evewisبرناامجو SURطرٌقاة 
 .  Fronter.4إلٌجاد الكضاء  باستيدام برنامج  SFAالعاوايً 

 

 النتائج والمناقشة
 Transcendental Logarithmic Cost Modelنموذج تكاليف لوغاريتمي متسامي 

توال  دراسا  عدٌد  لمعالجة القٌود التً كان  فً دالة كاو  دوكا   مان يا ل اااتقاقهما لمعاادال  العارل والطلا  
دوال االنتاج وتحدٌدهما للارط العروري لتوازن المنتج وما نتج عنهما من قٌاس مرونا  االح ل بٌن المدي   من من 

وحاول فٌماا 0935عام   Frishي ل نظرٌة االنتاج والتكالٌف عن طرٌى االنتاجٌة الحدٌة بٌن المدي   وهذا ما استيدمه
بٌن عناصر االنتاج للحصول علاى دالاة عامنٌة لإلنتااج وظهار  دالاة وزم يه إلٌجاد معدل االح ل الحدي  Arrowبعد 

طرٌقة المربعا  الصغرى لتقادٌر الع قاة  Heady. وم استيدم (Arrow et al,1981)االنتاج ذا  مرونة االح ل الوابتة 
ة اللوغارٌتمٌاة ادى استيدام دالة الحادود مان الدرجاة الوانٌاة بالصاٌغ Dillonبٌن الناتج وعناصر  وحاول اٌعا مق زمٌله 

 Trans log Costالااى ظهااور صااٌغ اياارى كااان ماان اباارز نتااايج هااذ  المحاااوال  والدراسااا  دالااة التكااالٌف المتسااامٌة
Function (Heady and Dillon,1961.)  كاال ماان  0970التااً قاادمها عااامChristensen, Jorgenson, Lau 

سالو  المناتج وللتحقاى مان طبٌعاة عملٌاة االحا ل باٌن عناصار  فً الدراسا  القٌاسٌة لدراساة واسقوتستيدم الٌوم باكل 
 Christensen et)االنتاج وطبٌعة دوال الطل  على عناصر االنتاج وهً عبار  عان امتاداد لسلساة تااٌلور اللوغارٌتمٌاة 

all ,1973). نماوذج تيضاٌل الكلضاة الكلٌاةاهذا االنموذج ال ٌعق قٌودا على مرونا  االحا ل وهاو ٌجساد ان و (Allen 

and Liu ,2005)وهً تضٌد فً قٌاس مرونا  االح ل بٌن عناصر االنتاج وكذل  مرونا  الطل  السعرٌة والتقاطعٌاة ., 
. والصاٌغة العاماة لهاذا الدالاة   بيا ف الادوال التقلٌدٌاة االيارىوتتمٌز الدالة بمرونتها حٌث تقود لقٌم متغٌر  من المرونا

(Coelli,et all ,2005) :- 

 
 : الكلضة الكلٌة .Cاذ ان 

Pi….Pj . اسعار عناصر االنتاج :  Yالناتج :. 
تجدر االاار  هنا الى ان التكالٌف الضعلٌة ال ٌمكن ان تقل عن التكالٌف الميططة والضرى بٌنهما ٌمول الحاد العااوايً الاذي 

 :  (Okoye and Weaka,2007)ٌتكون من عنصرٌن 
Ui وٌضترل انه ٌتبق توزٌق بر عن مقدار انحراف الكلضة الضعلٌة للمناق  عن مستواها االمول : ٌمول ال كضاء  بالتكالٌف وٌع

 .نصف طبٌعً
Viعاوايً وهو ٌتبق التوزٌق الطبٌعً: ٌمول اليطق ال. 
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دالة التكالٌف المتسامٌة متطابقة مق دالة االنتاج بيصاي  كوٌر  منها مااتقاتها الجزيٌاة تكاون موجباة كاذل  النااتج الحادي 
  عاان الماااتقة الجزيٌااة الوانٌااة سااالبة وٌنطبااى علٌهااا اٌعااا قااانون تناااق  االنتاجٌااة الحدٌااة .هااذا عااوجاا  لكاال عنصاار فم

الترادف مق دالة االنتاج ٌجعلها امام اروط التجانس من الدرجاة االولاى فاً اساعار الميا   وان تكاون دالاة متزاٌاد  فاً 
نحصل على دالة تكالٌف دنٌا عند كال مساتوى انتااج  نحو االصل وبذل  النواتج واسعار عناصر االنتاج وتكون دالة مقعر 

(Abdul Awwal,2004). ما الاروط المتمولة فً التجانس وٌتعمن ذلا  فارل القٌاود ايوهذا الدوال ٌضترل ان تلبً د
   -:(Christensen and Lau,1973)التالٌة

Ak + Al +Am=1 

Bkk+ Bkl + Bke+ bkm=0 

Blk + Bll + ble + blm =0 

Bek +Bel + Bee +Bem=0 

Bkxwp +Blxwp+Bexwp+pmxw=0 

 Seemingly Unrelated Regression Equationمنظومة من المعاادال  غٌار المرتبطاة ظاهرٌاا لدٌنا وبالتالً تكون

SURE معادلاة  ترتبط فٌما بٌنها بارتباط حدود اليطق العاوايً عبر المعادال  ارتباطا زمنٌا حٌث ٌمكن تقدٌر كال ولكنها
كماا اناه ٌحسان كضااء  التقادٌر بقياذ االرتبااط  ,على حد  وهاً كضٌلاة بالحصاول علاى مقادرا  تتسام بعادم التحٌاز واالتسااى

بالكضاٌااااة والياصااااٌة التقرٌبٌااااة  Zellner المتاااازامن بااااٌن العناصاااار العاااااوايٌة بعااااٌن االعتبااااار كمااااا تحااااتضظ مقاااادرا 
(Zellner,1962)ر ٌمكن تقدٌرها ٌة والعبورٌة وابتة فان المعام   فً معادال  االنحدا. وبافترال ان كل الماتقا  الذات
 -:على النحو التالً

وعند توصٌف انموذج الدراساة الماراد تقادٌر  المتموال بدالاة تكاالٌف الااعٌر المتساامٌة حٌاث تكاون التكاالٌف دالاة الساعار 
 -:تاج والناتج تكون بالاكل التالًعناصر االن

LNTC =a0 +b LNY +a2 LNR +a1 LNW +a11 LNW2 +b1yLNWLNY +a12LNWLNR +a22 

LNR2 +b2y LNRLNY 

 .المال )دٌنار( : سعر وحد  راسR( : اجر العامل )دٌنارW  (: االنتاج )كغمY: التكالٌف الكلٌة إلنتاج الاعٌر  TCاذ ان 
وباستيدام قاعد  اٌضرد ٌمكن اااتقاى دالاة ماااركة عناصار االنتااج فاً الدالاة الكلٌاة أي دوال الطلا  وذلا  باااتقاى دالاة 

   -(:(Shephard,1970التكالٌف بالنسبة لكل عنصر من عناصر االنتاج وكما ٌقتً 

 
  -وعلٌه تكون دالتً الطل  على العمل وراس المال كما ٌلً:

 
ومان الساهل اساتيدام  ىالمراد تقدٌرها ٌكون هنا كبٌر لذا فانه ٌتعذر استيدام بٌانا  كل مناق  على حاد ان عدد المعام  

طرٌقة المربعا  الصغرى لتقدٌر معام   االنموذج لكن ٌعا  على هذ  الطرٌقة اهمالها لمعلوماا  اعاافٌة بساب  وجاود 
بٌر وٌتوقق ظهور مااكلة االرتبااط اليطاً المتعادد. وعلٌاه دوال طل  عناصر االنتاج اذ ٌكون عدد المتغٌرا  التضسٌرٌة ك

وتعرف هذ  الطرٌقة باالنحدار المتنوا او طرٌقاة زلنار وتطباى هاذ  الطرٌقاة علاى  SURنقدر هذ  الدالة باستيدام طرٌقة 
عتماد علاى مجموعة معادال  كل معادلة لهاا متغٌار تاابق دايلاً ومتغٌارا  تضساٌرٌة يارجٌاة حٌاث متغٌراتهاا الدايلٌاة ال ت

 SURواذا كان  كذل  أي ٌوجاد ارتبااط بٌنهماا فاان مقادرا  طرٌقاة  ,بععها البعل مما ٌوحً بانها غٌر مرتبطة بالضعل
وفً كل تكرار تحول المعادال  لض  االرتباط او تقلٌله الاى  ,تكون كضؤ  بنها تعتمد على التكرار فً عملٌة تقدٌر المعلما 

تام تقادٌر دالاة التكاالٌف المتساامٌة  Evewisوبرناامج  SURباستيدام طرٌقة  .االستقرار التقدٌر الى نقطةان تصل عملٌة 
 .0اج الاعٌر فً محافظة واسط جدول ودوال الطل  على عنصري العمل وراس المال فً حقول انت
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 دالة التكاليف اللوغارتيمية المتسامية :(1)جدول 

 
Equation: LNTC=C(1) + C(2)*LNY + C(3)*LNR +C(4)*LNW: +C(5)*LNW2 

+C(6)*LNWLNY +C(7)*LNWLNR +C(8)*LNR2 +C(9)*LNRLNY 

 

 
 دوال مشاركة العمل وراس المال (:2)جدول 

 

 

 
 .SURوطرٌقة زلنر Evewisالمصدر: من عمل الباحث باستيدام برنامج                  

 
ان هناا   R2قاٌم  وتااٌر ,معام   دالة التكالٌف المتسامٌة ودالتً حص  مااركة العمل وراس الماال (0) الجدول بٌنٌ

ولدالاة ماااركة العمال  ,1993ع قة قوٌة بٌن التكاالٌف الكلٌاة واساعار الماوارد والنااتج اذ بلغا  لدالاة التكاالٌف المتساامٌة 
 .292, 095,090للدوال الو وة على الترتٌ  فبلغ  D-W . اما قٌم 1953ولدالة مااركة راس المال  1.73

بااتقاى الطل  على عنصر العمل من دالة مساهمة اجور العمال فً التكالٌف تبٌن ان مرونة الطل  الساعرٌة الذاتٌاة علاى 
, % 1988على العمال ٌانيضل بنسابة  % فان الطل  0زٌاد  االجور بنسبة ب انه مما ٌاٌر الى 1988-عنصر العمل بلغ  

أي ان زٌااد  ساعر راس الماال ال ٌاؤدي الاى زٌااد  ( -290نحاو ) بلغ  مرونة الطل  التقاطعٌة بٌن راس المال والعملكما 
الطل  على العمل المستيدم فً حقول انتاج الاعٌر وهذا ما ٌؤكد الطبٌعة التكاملٌة بٌتهما ولكاون ان العمال ما زم لإلنتااج 
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قاى الطل  على عنصر راس المال من دالة مساهمة راس المال فاً التكاالٌف . وبااتزراعً بسب  وجود البطالة المقنعةال
مماا ٌعناً زٌااد  ساعر راس الماال ٌاؤدي الاى زٌااد   (1912)تبٌن ان مرونة الطل  السعرٌة الذاتٌة على راس المال بلغا  

ر لكون ان راس المال ٌتكون الطل  علٌه وقد ٌكون هذا مجافً للنظرٌة االقتصادٌة لكنه واقق حال بالنسبة لمزارعً الاعٌ
من مساتلزما  االنتااج العارورٌة التاً ٌحتاجهاا المازارا وان ارتضاق ساعرها موال االسامد  الباذور المكنناة وغٌرهاا , اماا 

 ؤدي الاى انيضاال% سا0ٌأي ان زٌااد  اجار العامال بنسابة ( -1906)بلغا   فقد المرونة التقاطعٌة بٌن العمل وراس المال
% مماا ٌؤكاد الع قاة التكاملٌاة باٌن العنصارٌن وان كوٌار مان العملٌاا  التازال  1906اٌعا بنسابة  الطل  على راس المال

مماا ٌااٌر ( 094 – نحاو) االح لٌة الجزيٌة بٌن عنصاري راس الماال والعمال Allen- Uzawaبلغ  مرونة  تدار ٌدوٌا .
فان نسبة عنصر راس المال الى اجر العامل % 0باكل واعت الى ان زٌاد  نسبة سعر راس المال الى اجر العامل بنسبة 

وهذا ٌوعت زٌاد  الطل  على راس المال نتٌجة لوجود ع قة تكاملٌة لصالت راس المال وهذا ٌتضى  ,% 094تزداد بنسبة 
 Morishima. بٌنمااا مرونااة ماان العماال الٌادوي فااً انتاااج الااعٌردم اكوار يمساات االلااًماق مااا موبا  لاادٌنا ان نساابة العمال 

وهذا ٌاٌر الاى ان ال ٌترتا  علاى زٌااد  ساعر راس الماال نقا   1909 –لٌة الجزيٌة بٌن العمل وراس المال بلغ  االح 
من حٌث طبٌعة الع قة بٌن العنصرٌن كماا ٌعكاس انيضاعاا  Allen-Uzawaٌتضى مق مرونة هذا فً الطل  على العمل و

 .اقل فً الطل  عند ارتضاا االجور
 COST EFFECIENCYكفاءة الكلفة  

كضاء  الكلضة تقٌٌس التغٌر فً تكالٌف المنااا  بالنسابة للتكاالٌف المقادر  إلنتااج مجموعاة مان الميرجاا  بواساطة ان        
مادي   بقساعار ل  من ي ل ممارستها رقابة علاى التكاالٌف واساتيدامها لقالوحدا  ذا  االداء االفعل وتتمٌز بها المنا

بعاد  Frontier 4.1. قدر  كضااء  التكاالٌف باساتيدام برناامج القدر ال زم ل ستيدام االمولق منيضعة وبكمٌا  تتناس  م
ملي  نتايج الكضاء  التً ٌصع  عرعها لكل  (3)وٌظهر جدول  ,ة دالة بسعار المدي   والناتجتوصٌف التكالٌف الكلٌ

% 39تيسار  مزارا% او بعبار  ايرى ان ال39اي ان عدم كضاء  التكالٌف تقدر بنحو  1960المزارا الذي بلغ متوسطها 
وٌمكن ان ٌعازى  ,وان استيدام الموارد ال ٌزال بعٌدا عن حدود الكضاء  ,من مواردها للوصول الى نضس الحجم من االنتاج

هذا النق  فً الكضاء  الى ارتضاا تكالٌف انتاج محصول الاعٌر وععف الجان  االداري لدى مزارعاً المحصاول وعادم 
وربما بعل المزارا كان لدٌها توسق بالمساحا  المزروعة ولم ٌستوفً هذا  ,بالكمٌا  المولى من عناصر االنتاج المامهم

التوسق امكانٌا  زٌاد  االنتاج كقن عدم استغ ل التقنٌا  الحدٌواة واالصاناف ذا  االنتاجٌاة العالٌاة مماا انعكاس فاً زٌااد  
% وحاد 9دا ادناى بلاغ نقا  متوسطا  الكلضاة . تقرجحا  كضااء  الكلضاة باٌن حاالكلضة دون زٌاد  االنتاج باكل ٌساعد الى ا

بٌنماا النساابة % 51ا كانا  كضااء  تكالٌضهاا اقال مان % مان الماازار33ماا مساتوٌا  الكضااء  فاٌ حظ ان ا .%93اعلاى بلاغ 
 5ط مزرعاة بٌنماا فقا 82% بواقاق  91-51% من مزارعً العٌنة حقق  مستوٌا  كضاء  تراوح  بٌن 63االكبر والبالغة 

 .3جدول  تنتج على منحنى الكضاء  الحدودي% وال توجد اي مزرعة 91مزارا حقق  كضاء  اعلى من 
 

 كفاءة الكلفة ومستوياتها في عينة الدراسة . :3جدول 
  كضاء  الكلضة المؤارا 
  1919 اقل قٌمة
  1993 اكبر قٌمة
  1960 المتوسط

 
مستوٌا  
 الكضاء 
% 

 33 43 51اقل من 

 6390 82 89 – 50بٌن 
 399 5 فاكور  91

 . Frontier برنامجالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على نتايج 
 

 االستنتاجات والتوصيات
وان  ,ملاستنتج البحث ان الطل  على العمل غٌر مرن وان الزٌاد  فً سعر راس المال ال تؤدي الى زٌاد  الطل  على الع

كضااء  الكلضاة بااكل  وأظهار . ايت ف كضاء  الكلضة من مزرعة الى ايارى حسا  تحكمهاا بالتكاالٌف الع قة بٌنهما تكاملٌة
السلو  العلمً فً ادار  عام ععف االدار  وعدم تحكمها بتكالٌضها مما زاد من عدم الكضاء  لذل  ٌوصً البحث باستيدام ا

 .ق كضاء  االنتاج وتيضٌل التكالٌفعرفً الذي ٌساعد فً رفورفق المستوى التقنً والم ,الموارد
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Abstract 
       Model of translogy cost function does not pulling restrictions on elasticities of 

substitution and creating the model of declining total cost, the search applied on sample of 

farmers of barley crop which consists of 130 farmer distributing on 16 branch of wasit 

province the another used SUR method via using Evewis program to estimate the relation 

between total costs and prices of inputs and output, we found that strong relation between 

them in all functions through magnitude of R
2 

which was (0.73, 0.53, 0.93 )of function of 

translog costs and functions of labor and capital participation respectively . when we 

difrishiashing demand on labor factor from function of participation of labor wages in costs, 

we found that own – price demand elasticity of labor was (-0.88), while cross elasticity 

between labor and capital was (-0.16) that is mean increasing in labor wage by (1%) will 

decrease demand, capital by (0.16%), and that confirm the compliantary relation between two 

factors. paratial of substitution elasticity of Allen – Uzawa between capital and labor was (-

1.4), while partial substitution elasticity of morishima between labor and capital was (-0.19) 

and that indicates that there is no shortage in demand of labor of there is increasing in price of 

capital .the study estimate efficiency of cost also via using frontier 4.1 program it was (0.61). 

the study recommended that nessisty of increasing the technical and knowledge level which 

helping to increase efficiency of products and decreasing costs. 
Keywords : translog cost function , efficiency of cost , elasticties of substitution , barley crop 
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