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 اوضاع المحاصیل النقدیة وافاق تطورھا في العراق نقطة التعادل اسلوبا محصول القطن انموذجا
  قیس ناظم غزال   سالم یونس النعیمي 

  العراق  –جامعة الموصل / قسم االقتصاد الزراعي كلیة الزراعة والغابات 
  

  الخالصة
لغل뤈ة واالنت뤈اج للمحاص뤈یل استھدف البح뤈ث تحدی뤈د المس뤈ار والتط뤈ور الزمن뤈ي لك뤈ل م뤈ن المس뤈احة وا

النقدیة في الع뤈راق ، والتركی뤈ز عل뤈ى محص뤈ول القط뤈ن ف뤈ي محافظ뤈ة نین뤈وى ، وایض뤈ا تحدی뤈د نقط뤈ة التع뤈ادل 
لمزارعي ھذا المحصول والتي تعد واحدة من اھم معاییر الج뤈دوى االقتص뤈ادیة للمش뤈اریع الزراعی뤈ة فھ뤈ي 

وذلك باستعمال بیانات میدانی뤈ة جمع뤈ت ع뤈ن  الحد الفاصل بین الحجم الخاسر والحجم المربح من االنتاج ،
طریق استمارة استبانة خاصة بمزارعي ھذا المحصول ابتدات م뤈ن بدای뤈ة زراع뤈ة المحص뤈ول حت뤈ى جنی뤈ھ 

م뤈زارع بمختل뤈ف  ١٠٠م뤈ن مجتم뤈ع البح뤈ث وھ뤈م بح뤈دود % ١٥وتسویقھ ولعینة عشوائیة منھم بلغت نح뤈و 
ط뤈ة التع뤈ادل النقدی뤈ة لوح뤈دة المس뤈احة دون뤈م ھ뤈ي وق뤈د تب뤈ین م뤈ن نت뤈ائج البح뤈ث ان نق. مناطق محافظة نین뤈وى 

دون뤈م /كغ뤈م ٣٩١دوالر ، ونقطة التعادل الكمی뤈ة لوح뤈دة المس뤈احة ھ뤈ي  ١١٠دینار أ版 ما یعادل  ١٦٥٤٧٢
علم뤈ا ان . كحد ادن뤈ى لتغطی뤈ة تك뤈الیف زراع뤈ة دون뤈م واح뤈د لیتحق뤈ق بع뤈د ذل뤈ك الن뤈اتج ربح뤈ا ص뤈افیا للم뤈زارع 

دون뤈م بمعن뤈ى ان مزارع뤈ي ھ뤈ذا المحص뤈ول /كغ뤈م ٦١٩غ뤈ت نح뤈و متوسط انتاجیة الدونم ف뤈ي عین뤈ة البح뤈ث بل
  . كغم من القطن  ٢٢٨یحققون ارباحا عن زراعة دونم واحد بلغت كمیتھا 

  
  المقدمة

  تحت뤈뤈뤈뤈뤈ل المحاص뤈뤈뤈뤈뤈یل النقدی뤈뤈뤈뤈뤈ة القط뤈뤈뤈뤈뤈ن ، والكت뤈뤈뤈뤈뤈ان ، والسمس뤈뤈뤈뤈뤈م ، والبنج뤈뤈뤈뤈뤈ر الس뤈뤈뤈뤈뤈كر版 ، وال뤈뤈뤈뤈뤈ذرة 
뤈뤈ا م뤈뤈ي باعتبارھ뤈뤈اد العراق뤈뤈ي االقتص뤈뤈ة ف뤈뤈ة مھم뤈뤈غ مكان뤈뤈فراء ، والتب뤈ناعات الص뤈뤈ن الص뤈뤈د م뤈뤈ي العدی뤈뤈ة ف뤈뤈واد اولی

الغذائیة والتحویلیة اال ان زراعة ھذه المحاص뤈یل وانتاجھ뤈ا ف뤈ي الع뤈راق ش뤈ھد تناقص뤈ا كبی뤈را وال س뤈یما ف뤈ي 
العقود االخی뤈رة ، واح뤈د اس뤈باب ذل뤈ك ھ뤈و التغی뤈ر ف뤈ي االس뤈عار النس뤈بیة للمحاص뤈یل البدیل뤈ة والمتنافس뤈ة عل뤈ى 

زراع뤈ة محاص뤈یل اخ뤈رى اكث뤈ر ربحی뤈ة واق뤈ل تكلف뤈ة فق뤈د توقف뤈ت االرض ، مما دفع ب뤈المنتجین التح뤈ول إل뤈ى 
دون뤈م خ뤈الل عق뤈د الس뤈بعینات  ٧٠٠٠بعد ان كان یزرع بمساحة تقدر بنحو  ١٩٨٥زراعة الكتان منذ عام 

دون뤈م س뤈نة  ٣٨٠٠إل뤈ى  ١٩٨٣دون뤈م س뤈نة  ٩٠٠٠، وتناقصت المس뤈احة المزروع뤈ة ب뤈البنجر الس뤈كر版 م뤈ن 
خ뤈뤈الل % ٥٩محاص뤈뤈یل النقدی뤈뤈ة انخفاض뤈뤈ا بنس뤈뤈ب بلغ뤈뤈ت نح뤈뤈و وش뤈뤈ھدت المس뤈뤈احة المزروع뤈뤈ة ببقی뤈뤈ة ال ١٩٨٧

العقود االخی뤈رة ، وم뤈ع ذل뤈ك فق뤈د ظ뤈ل محص뤈ول القط뤈ن یحت뤈ل مكان뤈ة الص뤈دارة م뤈ن ب뤈ین المحاص뤈یل النقدی뤈ة 
فضال عن اھتمام الدولة ب뤈ھ ، مم뤈ا ح뤈دى ب뤈وزارة الزراع뤈ة اس뤈تحداث البرن뤈امج ال뤈وطني للقط뤈ن ال뤈ذ版 اھ뤈تم 

زارعین ودعم عملی뤈ة انتاج뤈ھ وتس뤈ویقھ وبآلی뤈ات تتماش뤈ى م뤈ع حج뤈م بتطویر اصناف القطن ونشرھا بین الم
  . اھمیتھ االقتصادیة 

  یحتل القطن المرتبة االولى من بین المحاصیل الصناعیة من حیث االھمیة 
مقارنة بعدد  ١٩٤٩االقتصادیة ، وعلى الرغم من ذلك فان زراعتھ في العراق بدأت متاخرة منذ عام 

صر والسودان ، وتشیر الدراسات إلى ان المساحات المزروعة بھ اخذت من االقطار العربیة مثل م
بالتناقص فضال عن تدني انتاجیتھا عبر الزمن السباب عدیدة اھمھا عدم توافر االصناف المحسنة 
والمالئمة للبیئة العراقیة وعدم تطبیق عملیات زراعیة حدیثة في تكثیره ورفع معدالت انتاجیتھ ، 

ة صنف واحد أو عدد محدد من االصناف التي تتعرض بشكل مستمر إلى تغیرات والتركیز على زراع
ومخاطر البیئة خالل مراحل نموه ھذا إلى جانب جھل المزارع بحجم الناتج الذ版 یؤمن لھ استرداد 
تكالیف انتاجھ لیتسنى لھ اتخاذ قرارات استثماره الالحقة والمرتبطة بحجم الموارد التي یجب تأمینھا 

  . فق والمفاھیم االقتصادیة في االستخدام وبما یت
في دراستھم عن استخدام مؤشر نقطة التعادل في تحدید ) ١٩٩٤(Ford وMusserاوضح 

قرار شراء او تأجیر الموجودات الثابتة التي تستخدم في الزراعة معتمدین في ذلك على نتائج المقارنة 
وا版 منھم افضل بالنسبة للمستثمر الزراعي مع بین اسعار شراء الموجوات الثابتة واسعار ایجارھا 

االخذ بنظر االعتبار كافة العوامل المؤثرة في كال السعرین وھي معدل الخصم السنو版 والضریبة 
المفروضة على رأس المال المستثمر في شراء الموجودات الثابتة والتغیرات المتوقع حصولھا على 

ال عن التغیرات التي تشھدھا اسواق المنتجات الزراعیة ، مبالغ تأجیر او شراء الموجودات الثابتة فض
ومنھا اتضح بان المزارع الصغیر علیھ ان یتبنى قرار تأجیر وحدات من الموجودات الثابتة 

  ٧/٣/٢٠٠٧وقبولھ  ٢٠٠٦/ ٢/٨تاریخ تسلم البحث 
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كالجرارات والحاصدات والمضخات والمرشات اما المزارع الكبیر فسیكون من المربح لھ شراء 
  . الواسعة والتجاریةالموجودات الثابتة المستخدمة في المزارع 

مؤشر نقطة التعادل في تحدید الحجم المربح في انتاج ) ١٩٩٩( YuleوNgatigwa استخدم 
في تنزانیا وقد طبق دراستھ في منحل النتاج العسل مصمم بظل ظروف  Babatiالعسل في مقاطعة 

ت المستخدمة في في تحدید تكالیف المدخال ١٩٩٢مالئمة لتربیة النحل وفیھا اعتمد على اسعار عام 
طن من العسل  ١٢االنتاج واسعار بیع المنتوج النھائي وفیھا اوضح مؤشر نقطة التعادل بان انتاج 

 ٤٢سنویاً سیجعل صافي العوائد تفوق تكالیف االنتاج واوضح الباحثان بان المزرعة قید الدرس تنتج 
  . طن من العسل سنویا وبذلك تكون ارباحھا تجاریة

مؤشر نقطة التعادل في اجراء مقارنة بین تكالیف الحصاد الیدو版 عتمد فیھا دراسة أخرى افي 
واآللي للرز في تایلند على اعتبار ان استخدام اآللة یتطلب ادخال عدد من التحسینات في تصامیم 

% ٩.٦ -% ٠.٥وحداتھا واوضحا بان الخسارة الناجمة عن استخدام اآللة في حصاد الرز تتراوح بین 
ساعة / ھكتار/ Bath ٣.٢٠٠محصول في حین قدرت كلفة الحصاد الیدو版 لنفس المحصول من كمیة ال

ھكتار وكلفة الحصاد النقدیة عند نفس النقطة ھي /طن ٨٩وبلغت نقطة التعادل الكمیة  ١٩٩٣عام 
٣.٨٦٠ Bath /تطلب ادخال عدد من التحسینات المطلوب اجرائھا في اسلوب /ھكتار 版ساعة االمر الذ

ساعة /ھكتار ٠.٥٣حتى تتمكن من حصاد % ٦٦لي لرفع الطاقة العملیة للحاصدة بنسبة الحصاد اآل
  .) ١٩٩٩، Singh و Kalisirisilp(وبذلك یصبح عملھا مجد版 من الناحیة االقتصادیة 

حالة المقارنة بین صافي التدفقات النقدیة  )٢٠٠٢( JhaوUpadhyaya  كل مناوضح 
ن المزارع باستخدام اسلوب نقطة التعادل النوع االول تستخدم لھكتار واحد من االرض بین نوعین م

في زراعة محاصیل حقلیة وبشكل دور版 متناوب والثاني تستخدم في زراعة اشجار الغابات وخالل 
الھندیة وفیھا اعتمد الباحثان على البیانات المیدانیة  Mizoramسنة في منطقة  ١٥مدة زمنیة أمدھا 

وفیھا اتضح وبحسب  مؤشر نقطة التعادل بان االراضي المستخدمة في  لكال النوعین من االراضي
مرة  ١٨زراعة اشجار الغابات مربحة اكثر من االراضي المزروعة بالمحاصیل الحقلیة وبمقدار 

واوضح الباحثان ایضا بان النظام الزراعي في الھند لم یركز على التوسع في زراعة اشجار الغابات 
 من زراعة المحاصیل الحقلیة لسببین ھما حاجة البلد الى انتاج محاصیل حقلیة رغم كونھا اكثر ربحیة

الحبوب ونقص التمویل المؤسساتي الالزم لتنمیة وتطویر مشاریع انتاج اشجار الغابات في الھند حتى 
  . یكون انتاجھا الغراض تجاریة

یف انتاج االسلوب المعتمد في تحدید تكال) ٢٠٠٢( وآخرون Khemchandكل من اشار 
بالھند والتي تم  Bikanerالحلیب والحجم االمثل للقطیع المنتج باستخدام مؤشر نقطة التعادل في مدینة 

رأس من القطیع المنتج للحلیب خالل الموسم الزراعي  ١٠٠فیھا استخدام استمارة معلومات عن 
ید الدرس ھي ادنى من ومنھا استنتج الباحثون بان تكالیف انتاج الحلیب في المنطقة ق ١٩٩٧-١٩٩٦

العوائد المتحققة واوصى الباحثون في دراستھم الى ضرورة توسیع المشاریع المنتجة لھذه المادة 
االساسیة الى الحجم الذ版 یجعلھا تنتج الغراض تجاریة ولیس الغراض االكتفاء الذاتي فقط النھا 

  . مشاریع مربحة من الناحیة التجاریة
اسلوب نقطة التعادل في  Ramasamyو Sekarل من اوضحت دراسة ك ٢٠٠٣في عام 

تحدید تكالیف وعوائد انتاج عدد من المحاصیل النقدیة في الھند التي تعتمد على الر版 بالواسطة وقد 
ومن ثالثة  ٢٠٠٠-١٩٩٩مزرعة للموسم الزراعي  ١٢٠جمعت البیانات من عینة عشوائیة مؤلفة من 

اصیل النقدیة في االسواق العالمیة والمحلیة تزداد بنسب تفوق مناطق ، ومنھا اتضح بان اسعار بیع المح
نسب الزیادة في تكالیف انتاجھا واقترح الباحثان في دراستھم توجیھ المزارعین نحو التوسع في زراعة 
المحاصیل النقدیة سنویاً الن قرارات الحكومة الھندیة تشجع على زیادة انتاج المحاصیل المذكورة آنفاً 

ر انھا احد الوسائل المھمة التي تسھم في تورید قدر كبیر من العمالت االجنبیة الالزمة على اعتبا
  . لمعالجة ازمة المیزانیة العامة في الدولة

ف뤈뤈ي دراس뤈뤈تھم ع뤈뤈ن اس뤈뤈تخدام مؤش뤈뤈ر نقط뤈뤈ة وآخ뤈뤈رون  Bouman اوض뤈뤈ح ٢٠٠٤ف뤈뤈ي ع뤈뤈ام 
فاض뤈لة ب뤈ین انت뤈اج ان뤈واع التعادل في تطبیق نظام اقتصاد版 لعدد من المزارعین ف뤈ي كوس뤈تاریكا بھ뤈دف الم

معین뤈뤈ة م뤈뤈ن المحاص뤈뤈یل الحقلی뤈뤈ة او التوج뤈뤈ھ نح뤈뤈و تربی뤈뤈ة المواش뤈뤈ي ومنھ뤈뤈ا اتض뤈뤈ح ب뤈뤈ان نقط뤈뤈ة التع뤈뤈ادل الكمی뤈뤈ة 
ھكتار سنویا فاذا فاقت الغلة الھكتاریة الرقم الم뤈ذكور آنف뤈ا فس뤈یكون م뤈ن / طن ٥للمحاصیل الزراعیة ھي 

뤈اً المربح اقتصادیا التوجھ نحو زراعة المحاصیل الحقلیة ب뤈یحقق ربح뤈ك س뤈ي الن ذل뤈ة المواش뤈ن تربی뤈دال م
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ملیون دوالر واوضحوا ایضا ب뤈ان ھ뤈ذا النظ뤈ام یتطل뤈ب االخ뤈ذ بنظ뤈ر االعتب뤈ار ت뤈أثیر ع뤈دد  ٧.١سنویاً قدره 
من المتغیرات في االنتاج منھا المساحة المزروعة والمقادیر المستخدمة من االس뤈مدة والمبی뤈دات واس뤈عار 

  .البیع 
واقع المحاصیل النقدیة في الع뤈راق ومحاول뤈ة تحدی뤈د افض뤈ل المس뤈تویات یھدف البحث إلى دراسة 

االنتاجیة لھا والتي ال تعرض المركز المالي لمزارعي ھذه المحاصیل إلى الخط뤈ر وذل뤈ك ب뤈الوقوف عل뤈ى 
مستوى التنفیذ الذ版 یحقق التع뤈ادل ب뤈ین التك뤈الیف الكلی뤈ة واالی뤈رادات الكلی뤈ة باعتم뤈اد اس뤈لوب نقط뤈ة التع뤈ادل 

  . ز على محصول القطن كانموذجا لھذه المحاصیل في محافظة نینوى وبالتركی
  

  مواد البحث وطرائقھ 
یعتمد البحث على فرضیة مفادھا ان التفاوت في انتاجیة المحاصیل النقدیة واالختالف في 
 تكالیف االنتاج المتغیرة وعدم استقرار سعر الناتج ھي العوامل المسببة الختالف حجم الناتج عند نقطة

  .التعادل في المحاصیل النقدیة وبخاصة القطن 
یتبع البحث المنھج الموضوعي معتمدا األسلوب الكمي في قیاس أثر التطور الزمني في كل 
من المساحة واالنتاج واالنتاجیة لمحصول القطن في العراق وفي محافظة نینوى ومن ثم تقدیر نقطة 

لتي یتم بموجبھا تحدید مستویات الناتج التي تبدأ عندھا التعادل للمحصول قید الدرس والتي ھي النقطة ا
فرصة تحقیق األرباح للمزارع وبحسب المفاھیم الكلي ، الحد版 ، والدالي وھي المفاھیم المعتمدة في 
تقییم المشاریع الزراعیة واالدارة المزرعیة ، وقد احتوت الدراسة على بعض االستنتاجات والتوصیات 

  . ن متخذ القرار في إدارة مزرعتھ التي من شأنھا ان تعی
اعتمد البحث على نوعین من البیانات للوصول الى أھدافھ أولھما البیانات المكتبیة التي 
تصدرھا المؤسسات المتخصصة مثل وزارة الزراعة ووزارة التخطیط وثانیھما البیانات المیدانیة 

ستمارة استبیان خاصة بالدراسة ومصدرھا المنتجین الزراعیین لھذا المحصول عن طریق تصمیم ا
مزارع من مزارعي القطن في القرى والنواحي المحیطة في  ١٠٠وفیھا تمت المقابلة الشخصیة مع 

من % ١٥محافظة نینوى وھي القیارة ، الحمدانیة ، تلكیف ، حمام العلیل بادوش إذ شكلت العینة نحو 
مرحلة الجني والتسویق الى المراكز مجتمع البحث وتم جمع البیانات من زراعة المحصول لحین 

 .المتخصصة في استالم ھذا المحصول 
  

  النموذج المستخدم 
ت뤈뤈م اس뤈뤈تخدام طریق뤈뤈ة : نسɆɆبة النمɆɆو السɆɆنوي المرɆɆ靶ب والɆɆر疤م القیاسɆɆي للتغɆɆایر لحصɆɆول القطɆɆن . أوال 

  : المربعات الصغرى االعتیادیة لتقدیر معادلة نسبة النمو السنو版 المركب وھي 

)1(..........1TBBeY +=   
  : وبعد أخذ اللوغاریتم نحصل على 

)2(..........1TBBoLny +=   
  : إذ ان 

y  = ھي متغیر المساحة او االنتاج او االنتاجیة  
B1  = المركب 版ھي نسبة النمو السنو  
T  = الزمن  

  . في حین یعبر االنحراف المعیار版 للدالة المقدرة عن الرقم القیاسي للتغایر 
  

ت뤈م ) : ١٩٩٠ال뤈داھر版 ، (وذج المستخدم في تحدید نقطة التعɆادل لمزارعɆي محصɆول القطɆن النم. ثانیا 
اعتماد ثالث طرق تستخدم في تقییم المشاریع االقتصادیة واالدارة المزرعیة لتحدید نقط뤈ة التع뤈ادل وھ뤈ي 

 :  
ع االی뤈رادات وفق ھذا المفھوم تتحدد نقطة التع뤈ادل بتس뤈او版 التك뤈الیف الكلی뤈ة م뤈: حسب المفھوم ال靶لي . ١

  : الكلیة وكاآلتي 
TC = TR ……….(3)  

  :ودالة التكالیف الكلیة ھي 



 ٢٠٠٧ )١(العدد ) ٣٥(المجلد                  ) ISSN 1815 – 316X(                         مجلة زراعة الرافدین 

TC = TFC + TVC ……….(4)  
  : إذ ان 
TFC  = التكالیف الكلیة الثابتة  
TVC  = التكالیف الكلیة المتغیرة  

  ودالة التكالیف الكلیة ھي دالة في كمیة االنتاج 
TC = bo + b1Q ……….(5) 

  : إذ ان 
Q  =االنتاج من القطن  كمیة  

  : أما دالة االیراد الكلي فھي 
TR = P.Q ……….(6)  

  : إذ ان 
P  = سعر الوحدة من الناتج  

  وبما ان السعر دالة في الكمیة فان 
p = bo-b1Q ……….(7)  

\ TR = (bo-b1Q)Q ………(8)  

TR = boQ-b1Q
2 ……….(9)  

  
  : وعند نقطة التعادل فان 

TC = TR ……….(10)  
  أ版 ان 

bo + b1Q = bo-b1Q
2 ……….(11)  

  : إذ ان 
bo= معامل التكالیف الثابتة  
b1= معامل التكالیف المتغیرة  

  : یتم احتساب نقطة التعادل بالمجامیع النقدیة وكاآلتي ) ١١(ومن المتطابقة 

)12(..........
1

1
2

1QbboQ

Qb
bo

Y

-
-

=  

  : إذ ان 
=y  نقطة التعادل بالمجامیع النقدیة  
  نفس المفھوم تحسب نقطة التعادل وب

)13(..........
1

TR
TVC

TFC
Y

-
=  

الحتساب نقطة التعادل بموجب ھذه الطریقة یتوجب مساواة دالة االیراد الح뤈د版 : حسب المفھوم الحدي 
  : بدالة الكلفة الحدیة وكاآلتي 

  : إذ ان 
MC = MR ……….(14)  

=MC التكالیف الحدیة(طن /طن دینارالتكالیف المتغیرة للوحدة المنتجة االضافیة من الق (  
=MR طن /سعر بیع الوحدة المنتجة االضافیة من القطن دینار)版االیراد الحد (  

  : بأخذ المشتقة الجزئیة لدالة التكلفة الكلیة بالنسبة للناتج وكاآلتي ) MC(ویمكن الحصول على 

)15(..........
dQ
dTC

Mc =   
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  ئیة لدالة االیراد الكلي بالنسبة للناتج وكاآلتي بأخذ المشتقة الجز) MR(ویمكن الحصول على 

)16(..........
dQ
dTR

MR =   

ال뤈داھر版 (یمكن الحصول على نقطة التعادل بالمجامیع الكمی뤈ة وك뤈اآلتي  ١٦و١٥من المعادالت 
 ،١٩٩٠ (  

)17(..........
MCMR

TFC
y

-
=  

  : إذ ان 
=y  كمیة الناتج عند نقطة التعادل بالمجامیع الكمیة  

  
  

  والمنا疤شة  النتائج
م뤈뤈ن أج뤈뤈ل : ٢٠٠٣-١٩٧٠التط뤈ور الكم뤈뤈ي للمس뤈뤈احة والغل뤈뤈ة واالنت뤈اج للمحاص뤈뤈یل النقدی뤈뤈ة ف뤈뤈ي الع뤈راق للم뤈뤈دة 

التعرف على طبیعة الممكنات االنتاجیة في زراعة المحاص뤈یل النقدی뤈ة ف뤈ي الع뤈راق تطل뤈ب األم뤈ر الوق뤈وف 
  .  )١(على طبیعة ھذه الممكنات من خالل الجدول 

  
نمو الس뤈نو版 المرك뤈ب لمس뤈احة وغل뤈ة وانت뤈اج المحاص뤈یل النقدی뤈ة ف뤈ي الع뤈راق خ뤈الل معدل ال) : ١(لجدول ا

   ٢٠٠٣-١٩٧٠المدة 

  المحصول

المتغیر 
  المعتمد

Consta
nt 

الحد 
  الثابت

Bi 
معلمات 

المتغیرات 
  المستقلة

R2 % 
معامل 
  التحدید

S 
الخطأ 
版المعیار  

D-W 
اختبار دربن 

  واطسن

ر البنج
版السكر  

  ١.٥٠  ٠.٤٥  ٦  ٠.٠١١-  ٢٦.٧  المساحة
  ٠.٥٦  ٠.٢٥٧  ١٧  ٠.٠١٢-  ٢٧.١  الغلة

  ٠.٩٧  ٠.٥٧٧  ١٣  ٠.٠٢٣-  ٥٠.٩  االنتاج

  السمسم
  ١.٥  ٠.٢٤  ٢٥  ٠.٠١٥  ٢٥.٠-  المساحة
  ٠.٦٢  ٠.١٥  ٤٨  ٠.٠١٥٦  ٢٦.٩-  الغلة

  ٠.٧٤  ٠.٠٨٢  ٢٢  ٠.٠٠٤٧  ٧.٣٣١-  االنتاج

  القطن
  ٠.٦٠  ٠.٢٧  ٢.٥  ٠.٠٠٤٧-  ١٤.٣  المساحة
  ٠.٧٦  ٠.٤٠  ٣.٣  ٠.٠٠٨-  ٢٠.٣  الغلة

  ٠.٧٢  ٠.١٢٣  ٠.١  ٠.٠٠٠٥-  ٣.٣٧  االنتاج

الذرة 
  الصفراء

  ١.١٣  ٠.٢٧٥  ٧٠  ٠.٠٤٥  ٨٥.٨-  المساحة
  ٠.٦٦  ٠.١٣١  ٨.٩  ٠.٠٠٤٤  ٦.١٨-  الغلة

  ٠.٧١  ٠.٢٠٦  ٨٢  ٠.٠٤٨  ٩١.٤-  االنتاج
  

طبیعة التغیرات التي طرأت عل뤈ى المس뤈احة والغل뤈ة واالنت뤈اج بع뤈د تغی뤈ر العدی뤈د  ١یوضح الجدول 
ن خطط التنمیة االقتصادیة في العراق خالل م뤈دة البح뤈ث فض뤈ال ع뤈ن توض뤈یح دور س뤈تراتیجیات التنمی뤈ة م

االقتص뤈뤈ادیة ف뤈뤈ي توس뤈뤈یع قاع뤈뤈دة االس뤈뤈تثمارات الزراعی뤈뤈ة وتحقی뤈뤈ق مع뤈뤈دالت النم뤈뤈و الزراع뤈뤈ي المطلوب뤈뤈ة م뤈뤈ن 
نخفاض뤈ا المحاصیل النقدیة قید الدرس فقد شھدت المساحة المخصصة لزراعة البنجر السكر版 والسمس뤈م ا

، أم뤈ا % ٤وازدادت المساحة المزروعة بال뤈ذرة الص뤈فراء بنح뤈و % ١ومساحة القطن أقل من % ١بنسبة 
بالنس뤈بة للقط뤈ن بینم뤈ا ارتفع뤈ت % ١للبنج뤈ر الس뤈كر版 وأق뤈ل م뤈ن % ١االنتاجیة فقد ش뤈ھدت انخفاض뤈ا بنس뤈بة 

  % . ١لمحصولي الذرة الصفراء والسمسم بنحو أقل من 
غیرات المشار إلیھا آنفا قد عكست أثارھا في الكمیات المنتجة م뤈ن ان التغیرات الحاصلة في المت

والسمس뤈뤈م بنس뤈뤈بة % ٢المحاص뤈뤈یل النقدی뤈뤈ة ف뤈뤈ي الع뤈뤈راق فق뤈뤈د ش뤈뤈ھد انت뤈뤈اج البنج뤈뤈ر الس뤈뤈كر版 انخفاض뤈뤈ا وبنس뤈뤈بة 
خ뤈الل م뤈دة البح뤈ث وذل뤈ك بفع뤈ل طبیع뤈ة % ٥وال뤈ذرة الص뤈فراء بنس뤈بة % ١والقطن بنسبة أق뤈ل م뤈ن % ١.٥
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뤈뤈ة االقتص뤈뤈تراتیجیات التنمی뤈뤈ن س뤈뤈ال ع뤈뤈تثماریة فض뤈뤈ة االس뤈뤈ة السیاس뤈뤈ى طبیع뤈뤈تند عل뤈뤈ي تس뤈뤈راق والت뤈뤈ي الع뤈뤈ادیة ف
نف뤈ا اذ ش뤈ھدت التخصیص뤈ات آطبیعة الظروف غیر الطبیعیة الت뤈ي واجھ뤈ت الع뤈راق خ뤈الل الم뤈دة الم뤈ذكورة 

زی뤈ادة  ١٩٧٥-١٩٧٠االستثماریة المخصصة للقطاع الزراع뤈ي ف뤈ي مف뤈ردات خط뤈ة التنمی뤈ة القومی뤈ة للم뤈دة 
ملی뤈ون دوالر أ版 بمع뤈دل نم뤈و س뤈نو版 مرك뤈ب ق뤈دره  ٧٥٠ملی뤈ون دین뤈ار م뤈ا یع뤈ادل  ٢٢٥.٤٥مطلقة ق뤈درھا 

  وباألس뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈뤈عار % ١٧.٧
فقد اعتمدت سیاسة رف뤈ع كف뤈اءة االس뤈تثمار وتوس뤈یع  ١٩٨٠-١٩٧٦الثابتة ، أما خطة التنمیة القومیة للمدة 

مارات وبالش뤈كل الطاقة االستیعابیة للعملیات االس뤈تثماریة ف뤈ي القط뤈اع الزراع뤈ي فض뤈ال ع뤈ن توجی뤈ھ االس뤈تث
ال뤈뤈ذ版 یس뤈뤈ھم ف뤈뤈ي تط뤈뤈ویر القط뤈뤈اع الزراع뤈뤈ي بش뤈뤈كل مت뤈뤈وازن م뤈뤈ع بقی뤈뤈ة القطاع뤈뤈ات األخ뤈뤈رى اذ ش뤈뤈ھدت ق뤈뤈یم 

ملی뤈ون  ١٧٤.٨٤التخصصات االستثماریة للقط뤈اع الزراع뤈ي خ뤈الل الم뤈دة الم뤈ذكورة زی뤈ادة مطلق뤈ة ق뤈درھا 
خص뤈وص خط뤈ة ، أم뤈ا ب% ٢١.٦ملیون دوالر وبمعدل نمو سنو版 مركب بل뤈غ نح뤈و  ٥٧٧دینار ما یعادل 

فقد تأثرت بظروف الحرب العراقیة االیرانیة والتي بث뤈ت أثارھ뤈ا ف뤈ي  ١٩٨٥-١٩٨١التنمیة القومیة للمدة 
 ٦٤٧.٣٢جمیع القطاعات االقتصادیة إذ انخفضت ق뤈یم التخصیص뤈ات االس뤈تثماریة للقط뤈اع الزراع뤈ي م뤈ن 

لی뤈뤈ون دوالر ع뤈뤈ام م ١٧.٥ملی뤈뤈ون دین뤈뤈ار  ٥٤٧.٧٥١ال뤈뤈ى  ١٩٨١ملی뤈뤈ون دوالر ع뤈뤈ام  ٢١٣٥ملی뤈뤈ون دین뤈뤈ار 
١٩٨٥  版ذ뤈뤈ر ال뤈뤈ي األم뤈뤈اد العراق뤈뤈ا االقتص뤈뤈ر بھ뤈뤈ي م뤈뤈روف الت뤈뤈ة الظ뤈뤈ى طبیع뤈뤈اض ال뤈뤈ذا االنخف뤈뤈بب ھ뤈뤈ود س뤈뤈ویع

تطلب ضرورة توجیھ االس뤈تثمارات نح뤈و المش뤈اریع الت뤈ي ی뤈تالئم انتاجھ뤈ا م뤈ع الظ뤈روف المس뤈تجدة ف뤈ي تل뤈ك 
 ان التخصیص뤈뤈ات اال ١٩٩٠-١٩٨٦الم뤈뤈دة وعل뤈뤈ى ال뤈뤈رغم م뤈뤈ن ع뤈뤈دم إق뤈뤈رار خط뤈뤈ة التنمی뤈뤈ة القومی뤈뤈ة للم뤈뤈دة 

ملی뤈뤈ون دوالر  ٤٦٢ملی뤈뤈ون دین뤈뤈ار  ١٤٠.٦االس뤈뤈تثماریة للقط뤈뤈اع الزراع뤈뤈ي ق뤈뤈د ش뤈뤈ھدت زی뤈뤈ادة مطلق뤈뤈ة ق뤈뤈درھا 
  . وھي زیادة متواضعة مقارنة بمتطلبات ھذا القطاع خالل المدة المشار إلیھا آنفا 

فق뤈د خل뤈ت م뤈ن خط뤈ط تنموی뤈ة محكم뤈ة  ٢٠٠٣ال뤈ى ع뤈ام  ١٩٩٠خالل المدة الت뤈ي امت뤈دت م뤈ن ع뤈ام 
لت تحت توجیھ ورقابة ھیئة التخط뤈یط الت뤈ي حل뤈ت مح뤈ل وزارة التخط뤈یط الملغ뤈اة ال뤈ى جان뤈ب الحص뤈ار وظ

، لذا انصرف اھتمام وزارة الزراعة وھیئة التخطیط الى توجی뤈ھ  ١٩٩٠االقتصاد版 على العراق منذ آب 
طاق뤈ة ومتابعة توسیع رقعة محاصیل زراعة الحبوب وخاصة الحنطة والشعیر بھ뤈دف ت뤈وفیر متطلب뤈ات الب

التموینیة وعلى حساب باقي المحاصیل ومنھا المحاصیل الصناعیة اذ اقتضت االجراءات الحكومی뤈ة ال뤈ى 
فرض زراعة الحنطة في األراضي المرویة وعلى امتداد العراق األمر الذ版 انعكس سلبا في المس뤈احات 

  . المزروعة وانتاج المحاصیل الصناعیة ومنھا القطن 
تشیر شواھد :  ٢٠٠٣- ١٩٧٠والغلة واالنتاج لمحصول القطن في محافظة نینوى للمدة  التطور الكمي في المساحة

التاریخ الى ان زراعة القطن في العراق بدأت متأخرة منذ منتصف القرن الماضي وبالتحدید في عام 
، واشتھرت محافظة نینوى في زراعة ھذا المحصول على الرغم من صغر المساحات التي  ١٩٤٩

ا بالمساحات التي تزرع بنفس المحصول في دول أخرى سبقت العراق في زراعة القطن تزرع بھ قیاس
منھا مصر وسوریا والسودان والیمن والمغرب ، أما في الوقت الحاضر فان االنتاج المحلي من القطن 
ال یسد حاجة معامل الغزل والنسیج والقطاع الخاص ألسباب عدیدة أھمھا عدم توفر المستلزمات 

ة الالزمة لزیادة المساحة المزروعة بالقطن وعدم توفر إمكانیات زیادة االنتاج عن طریق الضروری
 版١٩٩٨داؤود ، (التوسع األفقي والعمود . (  

  
  للم뤈뤈دة مع뤈뤈دل النم뤈뤈و الس뤈뤈نو版 لمس뤈뤈احة غل뤈뤈ة وانت뤈뤈اج محص뤈뤈ول القط뤈뤈ن ف뤈뤈ي محافظ뤈뤈ة نین뤈뤈وى :  )٢(الج뤈뤈دول 

٢٠٠٣-١٩٧٠   
 Constant  المتغیر المعتمد

  الحد الثابت
Bi 

معلمات 
المتغیرات 

  المستقلة

R2 % 
معامل 
  التحدید

S 
الخطأ 
  版المعیار

D-W 
اختبار دربن 

  واطسن

  ٢.١٢  ٠.٣٥٢  ٦٠  ٠.٠٤٧-  ٩٨.٠  المساحة
  ٢.١٨  ٠.١٠٢  ١  ٠.٠٠٤-  ٣.٥٠  الغلة

  ٢.٠٤  ٠.٣٨٨  ٥٦  ٠.٠٤٧-  ٩٨.٢  االنتاج
  

القطن انخفضت ان معدل النمو السنو版 المركب للمساحة المزروعة ب )٢(یتضح من الجدول 
ویعود السبب في ذلك الى عزوف العدید من المزارعین عن زراعتھ لطول فترة مكوثھ في % ٤بنسبة 
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األرض ولرجحان كفة المحاصیل المنافسة لھ لتفوق صافي إیراد وحدة المساحة لھذه المحاصیل مقارنة 
ل الى زراعة محاصیل بصافي إیراد وحدة مساحة القطن مما حدى بالعدید من المزارعین إلى التحو

الخضار ذات المردود األعلى وانعكس ذلك في حجم المساحات المزروعة وشھدت الغلة الدونمیة لنفس 
 ٣١٠/ویعود سبب ذلك في اختالف فترات نمو الصنف كوكر% ٠.٤المحصول انخفاضا بنسبة 

بین انتاج االفرع والصنف آشور وذلك یتطلب تطبیق معامالت زراعیة متباینة تؤثر في حالة التوازن 
متأخر  ٣١٠/الخضریة والثمریة مثل توقیت إضافة جرعات السماد وفترات السقي ألن الصنف كوكر

النضج قیاسا بالمدة التي ینضج فیھا صنف أشور وتزاید النمو الخضر版 خالل مدة الجنیة الثانیة 
بعد شھر تشرین األول  الستمرار السعي لفترات قصیرة خالل المدة التي تنخفض فیھا درجات الحرارة

  . مما یتسبب في تأخیر النضج والتفتح وتأثیر ذلك یظھر في موعد الجنیات الالحقة 
خالل المدة المذكورة % ٤أیضا ان االنتاج قد شھد انخفاضا بنسبة  )٢(أظھرت نتائج الجدول 

تالف طرق الزراعة أنفا ویعود سبب ذلك الى عوامل منھا تباین الكثافة النباتیة في وحدة المساحة الخ
على المروز او النشر او استخدام فاتحة السواقي لعدم توفر آلیات التمریز في العدید من مناطق زراعة 
القطن وتعرض المحصول لظاھرة االضطجاع بسبب العواصف الترابیة المستمرة في مناطق زراعة 

لعناكب والذبابة البیضاء التي القطن فضال عن الدور الكبیر الذ版 أسھمت فیھ اآلفات السائدة منھا ا
األمر الذ版 یعكس أثره السلبي ) ١٩٩٩العراق ، (تصیب محصول القطن خالل فترات النضج والتفتح 

  . في الكمیات المنتجة من ھذا المحصول 
یب뤈ین ھ뤈ذا  : ٢٠٠٤الخصائص اال疤تصادیة واالجتماعیة لعینة من مزارعي القطن في محافظɆة نینɆوى للموسɆم 

الخصائص االقتصادیة واالجتماعیة لعینة البحث خاصة منھا ما یتعلق بالمس뤈توى التعلیم뤈ي  المبحث تبیان
ونوع الحیازة الت뤈ي تعك뤈س بالض뤈رورة الكف뤈اءة االداری뤈ة للمنتج뤈ین باعتبارھم뤈ا م뤈ن المتغی뤈رات المھم뤈ة ف뤈ي 

لكلف뤈ة وص뤈افي القرار المزرعي ، فضال عن األھمیة النسبیة لتكالیف االنتاج الثابت뤈ة والمتغی뤈رة ومتوس뤈ط ا
   . العائد المزرعي وباالعتماد على بیانات استمارة االستبیان 

  الخصائص االجتماعیة : أوال 
مس뤈뤈تویات التعل뤈뤈یم لمزارع뤈뤈ي القط뤈뤈ن ف뤈뤈ي العین뤈뤈ة إذ تب뤈뤈ین ان  ٣یوض뤈뤈ح الج뤈뤈دول : المسɆɆتوى التعلیمɆɆي . ١

یات تعك뤈س ض뤈عف أمی뤈ین وھ뤈ذه المس뤈تو% ٣٣من المزارعین ھم بمستوى التعلیم االبتدائي ونح뤈و % ٥٠
الق뤈뤈درات االداری뤈뤈ة للم뤈뤈زارعین وبالت뤈뤈الي ت뤈뤈دني اس뤈뤈تجابتھم أل版 تغیی뤈뤈رات تكنولوجی뤈뤈ة م뤈뤈ن ش뤈뤈أنھا االرتق뤈뤈اء 

  . بالعملیة االنتاجیة 
  

  ٢٠٠٤المستوى التعلیمي لعینة من مزارعي القطن في نینوى للموسم :  )٣(الجدول 
المستوى 
التعلیمي 

  للمزارعین 

األھمیة النسبیة   عدد المزارعین 
%  

المستوى 
التعلیمي 

  عین للمزار

األھمیة النسبیة   عدد المزارعین 
%  

  ٣  ٣  إعدادیة   ٣٣  ٣٣  أمي 
  -  -  جامعة  - - یقرأ ویكتب 

  % ١٠٠  ١٠٠  المجموع  ٥٠ ٥٠ ابتدائیة 
        ١٤  ١٤  متوسطة 

  
ظروف الم뤈زارع  لھذا المتغیر أثر بالغ في تبني التقانات الحدیثة ومستوى أداءھا تحت: نمط المل靶یة . ٢

، وفي أحیان كثیرة تكون عائقا أمام التوسع والتغییر خاص뤈ة عن뤈دما تك뤈ون العالق뤈ة م뤈ن ن뤈وع المحاصص뤈ة 
منھ뤈ا إیج뤈ار قص뤈یر % ٥٧او إیجار ، ومن نتائج االستبیان تبین ان نوع الحیازة تشیر ال뤈ى ان ) مشاركة(

% ٣٥ع تح뤈ت س뤈یطرة ملكی뤈ة تق뤈% ٤٣م뤈ن الم뤈زارعین ونح뤈و % ٦٥وطویل اآلجل وھي تح뤈ت س뤈یطرة 
وكلم뤈ا س뤈ادت الملكی뤈ة او االیج뤈ار طوی뤈ل األج뤈ل عل뤈ى الحی뤈ازات المزرعی뤈ة كلم뤈ا  ٤من المزارعین جدول 

كان ذلك مؤشرا على إمكانیة تبني تقانات ووسائل انتاج حدیثة السیما عند توفر رأس المال ال뤈الزم وھ뤈و 
  . ل المھم مؤشر إیجابي یدل على أفق التوسع العمود版 واألفقي لھذا المحصو
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ع뤈دد الم뤈زارعین واألراض뤈ي المس뤈تغلة ف뤈ي زراع뤈ة القط뤈ن حس뤈ب ن뤈وع الحی뤈ازة ف뤈ي نین뤈وى :  )٤(الجدول 
   ٢٠٠٤للموسم 

معدل حجم   نوع الحیازة
  دونم/ الحیازة 

نسبة نوع 
الحیازة الى 

  %المجموع 

عدد المزارعین 
  لكل حیازة

نسبة المزارعین 
في كل حیازة 

  %الى المجموع 
  ٣٥  ٣٥  ٤٣  ١٩٨  ملك 
 ٦٥ ٦٥ ٥٧ ٢٦٢ إیجار 

 - - - - محاصصة 
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٤٦٠  المجموع 

  
  الخصائص اال疤تصادیة : ثانیا 

ان م뤈뤈واد المكافح뤈뤈ة  ٥یش뤈뤈یر الج뤈뤈دول : األھمیɆɆة النسɆɆبیة للتɆɆ靶الیف المتغیɆɆرè النتɆɆاج طɆɆن مɆɆن القطɆɆن . ١
ث뤈م % ٣٢.٥لعضویة وبنحو من التكالیف المتغیرة یلیھا األسمدة الكیمیاویة وا% ٣٥استحوذت على نحو 

العمل اآللي والبذور والعمل األجیر والوقود على الت뤈والي ، وق뤈د بل뤈غ متوس뤈ط التك뤈الیف المتغی뤈رة الالزم뤈ة 
  . دوالر  ٦٢دینار أ版 ما یعادل  ٩٣١٢٩النتاج طن واحد من القطن نحو 

  
  متوسط التكالیف المتغیرة النتاج طن من القطن قبل الجني :  )٥(الجدول 

بنود التكالیف 
  المتغیرة 

التكلفة 
  طن /دینار

األھمیة النسبیة 
%  

بنود التكالیف 
  المتغیرة 

التكلفة 
  طن /دینار

ة النسبیة األھمی
%  

  ١٠.٦  ٩٨٩٨  البذور 
وقود ودھون 

  وشحوم 
٢.٢  ٢٠٥٣  

  ٥.٦  ٥٢٢٤  عمل أجیر  ٣٢.٦ ٣٠٣٦١ األسمدة 
  ١٤.١  ١٣١٠٩  عمل آلي  ٣٤.٨ ٣٢٤٨٤ مواد المكافحة 

  %١٠٠  ٩٣١٢٩  المجموع       
  
ال뤈ى متوس뤈ط  ٦یش뤈یر الج뤈دول : األھمیة النسبیة للت靶الیف المتغیرè الالزمة لزراعɆة دونɆم مɆن القطɆن . ٢

التكالیف المتغیرة الالزمة لزراعة دونم من القط뤈ن وق뤈د احتل뤈ت بن뤈ود التك뤈الیف المتغی뤈رة نف뤈س النس뤈ب الت뤈ي 
  . احتلتھا في حالة انتاج طن واحد من المحصول 

  
  متوسط التكالیف المتغیرة لزراعة دونم من القطن قبل الجني :  )٦(الجدول 

بنود التكالیف 
  المتغیرة 

التكلفة 
  دونم /دینار

األھمیة 
  %النسبیة 

بنود التكالیف 
  المتغیرة 

التكلفة 
  دونم /دینار

األھمیة 
  %النسبیة 

  ٥.٨  ٣٣٦٦  عمل أجیر   ١٠.٦  ٦١٣٠  البذور 
  ١٤.١  ٨١١٩  عمل آلي  ٣٢.٦ ١٨٨٠٤ ألسمدة ا

  %١٠٠  ٥٧٦٧٩  المجموع  ٣٤.٦ ١٩٩٨٩ مواد المكافحة 
وقود ودھون 

        ٢.٢  ١٢٧١  وشحوم 

  
تش뤈یر بن뤈ود التك뤈الیف الثابت뤈ة ال뤈ى ان العم뤈ل : األھمیة النسبیة للت靶الیف الثابتة النتاج طɆن مɆن القطɆن . ٣

ح뤈د م뤈ن المحص뤈ول وبنح뤈و العائلي اس뤈تحوذ عل뤈ى النس뤈بة األكب뤈ر ف뤈ي إجم뤈الي التكلف뤈ة الثابت뤈ة النت뤈اج ط뤈ن وا
% ١ث뤈뤈م إیج뤈뤈ار األرض إذ ل뤈뤈م تش뤈뤈كل نس뤈뤈بتھا اال بنح뤈뤈و % ١٣تالھ뤈뤈ا تكلف뤈뤈ة الفرص뤈뤈ة البدیل뤈뤈ة وبنح뤈뤈و % ٨٦

وذلك بسبب ان األرض المؤجرة ھي من األراضي المتعاقد علیھا م뤈ع االص뤈الح الزراع뤈ي وبب뤈دل إیج뤈ار 
دین뤈ار أ版 م뤈ا یع뤈ادل نح뤈و  ١٩٥٦٢٣رمز版 وقد بلغ متوسط التكالیف الثابتة النت뤈اج ط뤈ن م뤈ن القط뤈ن نح뤈و 

  دوالر ١٣٠
  .  )٧(الجدول 
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  متوسط التكالیف الثابتة النتاج طن من القطن قبل الجني :  )٧(الجدول 
  األھمیة النسبیة   طن /التكلفة دینار  بنود التكالیف الثابتة 

  ٠.٥  ٩٦٥  إیجار األرض 
 ١٣.٤ ٢٦٣٠١ تكلفة الفرصة البدیلة 

 ٨٦.١ ١٦٨٣٥٧ العمل العائلي 
  %١٠٠  ١٩٥٦٢٣  المجموع 

  
ال뤈ى بن뤈ود التكلف뤈ة الثابت뤈ة  ٨یش뤈یر الج뤈دول : األھمیة النسبیة للت靶الیف الثابتة لزراعة دونم من القطن . ٤

لزراعة دونم من القطن وقد احتلت تلك البنود نفس األھمی뤈ة النس뤈بیة الت뤈ي احتلتھ뤈ا بن뤈ود التك뤈الیف الالزم뤈ة 
ث뤈م الفرص뤈ة % ٨٦بن뤈د العم뤈ل الع뤈ائلي عل뤈ى النص뤈یب األكب뤈ر النتاج طن واحد م뤈ن المحص뤈ول إذ اس뤈تحوذ 

  . ثم إیجار األرض % ١٣.٤البدیلة 
  

  متوسط التكالیف الثابتة لزراعة دونم من القطن قبل الجني :  )٨(الجدول 
  %األھمیة النسبیة   دونم /التكلفة دینار  بنود التكالیف الثابتة 

  ٠.٥  ٥٩٧  إیجار األرض 
 ١٣.٤ ١٦٨٣٧ صة البدیلة تكلفة الفر

 ٨٦ ١٠٣٨٩١ العمل العائلي 
  %١٠٠  ١٢١٣٢٥  المجموع 

  
یتبین ان التكالیف المتغیرة الالزمة النتاج طن من المحصول قبل  ٩من استعراض الجدول 

وتكالیف % ١٢وبلغت نسبة مساھمة تكالیف الجني نحو % ٨٠الجني قد استحوذت على اكثر من 
المتغیرة الالزمة النتاج طن من محصول القطن والتي بلغت من إجمالي التكالیف % ٧التسویق نحو 

  . دوالر  ٧٧دینار أ版 ما یعادل  ١١٦٠٨٥حوالي 
  

نسبة مساھمة بنود التك뤈الیف المتغی뤈رة ال뤈ى التك뤈الیف المتغی뤈رة الكلی뤈ة والالزم뤈ة النت뤈اج ط뤈ن :  )٩(الجدول 
  من محصول القطن 

  %األھمیة النسبیة   طن /التكلفة المتغیرة دینار  ود التكالیف المتغیرة بن
  ٨٠.٢  ٩٣١٢٩  متوسط التكالیف المتغیرة قبل الجني 

 ١٢.٥ ١٤٥٣٩ تكالیف الجني  
 ٧.٢ ٨٤١٧ تكالیف التسویق 

  %١٠٠  ١١٦٠٨٥  المجموع 
  

نسب مساھمة التكالیف المتغیرة قبل الجني وبعده وتكالیف  ١٠في المقابل یشیر الجدول 
 ٧١٨٩٢غیرة الالزمة لزراعة دونم من محصول القطن والبالغة التسویق الى مجموع التكالیف المت

دوالر وقد تماثلت نسب تلك البنود مثیالتھا السابقة والالزمة النتاج طن من  ٤٨دینار أ版 ما یعادل 
  . المحصول 

نس뤈뤈بة مس뤈뤈اھمة بن뤈뤈ود التك뤈뤈الیف المتغی뤈뤈رة ال뤈ى التك뤈뤈الیف المتغی뤈뤈رة الكلی뤈뤈ة والالزم뤈뤈ة لزراع뤈뤈ة :  )١٠(الج뤈دول 
  من محصول القطن  دونم

التكلفة المتغیرة   بنود التكالیف 
  دونم/دینار

  %األھمیة النسبیة 

  التكالیف المتغیرة قبل الجني 
  تكالیف الجني 

  تكالیف التسویق 

٥٧٦٧٩  
٩٠٠٠  
٥٢١٣  

٨٠.٢  
١٢.٥  
٧.٥  

 %١٠٠ ٧١٨٩٢ المجموع 
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مس뤈اھمة ك뤈ل  )١١(یلخص الجدول :  األھمیة النسبیة للت靶الیف المتغیرè والثابتة الى الت靶الیف ال靶لیة. ٥
من التكالیف المتغیرة والثابتة في التكالیف الكلیة عل뤈ى مس뤈توى عین뤈ة البح뤈ث إذ ش뤈كلت التك뤈الیف المتغی뤈رة 

% . ٣٠من التكالیف الكلیة وكانت التكالیف المتغیرة قبل الحصاد أعلى بنود الكلفة المتغی뤈رة % ٣٧نحو 
من إجمالي الكلفة الكلیة وكان بن뤈د العم뤈ل الع뤈ائلي ھ뤈و % ٦٣األعلى  أما التكالیف الثابتة فقد شكلت النسبة

  % . ٥٤األعلى من بین بنود الكلفة الثابتة مساھمة في التكالیف الكلیة 
  

نسبة التكالیف الثابتة والمتغیرة وبنودھا الى التكالیف الكلیة ف뤈ي زراع뤈ة القط뤈ن ف뤈ي عین뤈ة :  )١١(الجدول 
   ٢٠٠٤البحث للموسم 

  % ھمة نسبة المسا  التكلفة بالدینار  بنود التكالیف 
  التكالیف المتغیرة قبل الجني

  تكالیف الجني  
  تكالیف التسویق 

٢٦٥٣٢٥٠٠  
٤١٤٢١٦١  
٢٣٩٨٠٠٠  

٢٩.٧  
٤.٥  
٢.٧  

 %٣٧ ٣٣٠٧٢٦٦١ التكالیف المتغیرة الكلیة 
  تكالیف إیجار األرض  
  تكلفة الفرصة البدیلة  

  تكلفة العمل العائلي 

٢٧٥٠٠٠  
٧٧٤٥١٠٠  
٤٨٢٥٠٠٠٠  

٠.٣  
٨.٥  
٥٤  

  %٦٣  ٥٦٢٧٠١٠٠  التكالیف الثابتة الكلیة 
  %١٠٠  ٨٩٣٤٢٧٦١  المجموع 

  
ان ص뤈افي عائ뤈د  )١٢(یشیر الجدول : صافي العائد لوحدè المساحة ووحدè االنتاج لمحصول القطن . ٦

النت뤈اج دوالر وص뤈افي عائ뤈د وح뤈دة ا ٤٧دون뤈م أ版 م뤈ا یع뤈ادل /دین뤈ار ٧٠٠٢٠وحدة المساحة الذ版 بلغ نح뤈و 
 ٧٦ط뤈뤈ن أ版 م뤈뤈ا یع뤈뤈ادل /دین뤈뤈ار ١١٣٢٩٢أ版 ص뤈뤈افي العائ뤈뤈د المتحق뤈뤈ق م뤈뤈ن انت뤈뤈اج ط뤈뤈ن م뤈뤈ن القط뤈뤈ن ال뤈뤈ذ版 بل뤈뤈غ 

  . دوالر 

متوس뤈뤈ط التك뤈뤈الیف الكلی뤈뤈ة وص뤈뤈افي العائ뤈뤈د لوح뤈뤈دة المس뤈뤈احة واالنت뤈뤈اج لمحص뤈뤈ول القط뤈뤈ن ف뤈뤈ي :  )١٢(الج뤈뤈دول 
   ٢٠٠٤محافظة نینوى للموسم 

  دینار   الفقرة 
  ) دونم/دینار(متوسط الكلفة الكلیة لوحدة المساحة 
  )  طن/دینار(متوسط الكلفة الكلیة لوحدة االنتاج 

  )  دونم/دینار(متوسط العائد لوحدة المساحة 
  )  طن/دینار(متوسط العائد لوحدة االنتاج 
  )  دونم/دینار(صافي العائد لوحدة المساحة 

  )  طن/دینار(اج صافي العائد لوحدة االنت

١٩٣٠٥٥  
٣١١٧٠٨  
٢٦٣٠٧٥  
٤٢٥٠٠٠  
٧٠٠٢٠  
١١٣٢٩٢  

  
والت뤈뤈ي تع뤈뤈د إح뤈뤈دى مع뤈뤈اییر الج뤈뤈دوى االقتص뤈뤈ادیة  Break-Even Pointت뤈뤈رتبط نقط뤈뤈ة التع뤈뤈ادل 

في األجل القص뤈یر والت뤈ي تتطلبھ뤈ا ق뤈رارات االس뤈تثمار والتموی뤈ل والمرتبط뤈ة ) تكتیكیة(للمشاریع بسیاسات 
ت뤈뤈ي تق뤈뤈ع ض뤈뤈من التوقع뤈뤈ات بتق뤈뤈دیر العالق뤈뤈ة ب뤈뤈ین حج뤈뤈م وتك뤈뤈الیف االنت뤈뤈اج واألس뤈뤈عار واألرب뤈뤈اح المتحقق뤈뤈ة وال

الخاصة للمنتج والت뤈ي ال تع뤈دو ع뤈ن اط뤈ار الیق뤈ین الت뤈ام والمش뤈كلة الت뤈ي تواج뤈ھ االدارة المزرعی뤈ة ھ뤈ي ع뤈دم 
) التوقع뤈뤈ات الخاص뤈뤈ة والمرتبط뤈뤈ة بحج뤈뤈م الن뤈뤈اتج والتك뤈뤈الیف واألرب뤈뤈اح(الق뤈뤈درة عل뤈뤈ى ق뤈뤈راءة المس뤈뤈تقبل القری뤈뤈ب 

ج뤈م اس뤈تخدام الم뤈وارد والض뤈رائب وغیرھ뤈ا م뤈ن وكذلك التوقعات العامة المرتبطة بالسیاس뤈ات الس뤈عریة وح
السیاسات على مستوى القطاع الزراعي في األجل الطویل الت뤈ي یص뤈عب التنب뤈ؤ بھ뤈ا وت뤈أتي نقط뤈ة التع뤈ادل 
وسیلة وأداة یستخدمھا مدیر المزرعة لتحدید كمیة االنتاج التي تمثل الحد األدنى م뤈ن الوح뤈دات النقدی뤈ة او 

قق뤈ة منھ뤈ا تك뤈ون مس뤈اویة لمجم뤈وع تك뤈الیف االنت뤈اج الكلی뤈ة تجنب뤈ا للخس뤈ارة الكمیة بحیث ان االی뤈رادات المتح
) ، 版ز뤈ى ) ٢٠٠٠الع뤈뤈د عل뤈رى یعتم뤈ة وأخ뤈뤈ین مزرع뤈ادل ب뤈ة التع뤈뤈د نقط뤈اج عن뤈م االنت뤈뤈ي حج뤈تالف ف뤈واالخ ،

التفاوت في انتاجیة الدونم م뤈ن المحص뤈ول وعل뤈ى اخ뤈تالف تك뤈الیف االنت뤈اج الثابت뤈ة والمتغی뤈رة وأس뤈عار بی뤈ع 
یتوقف علیھا قرار االستثمار والتمویل في المزرعة حی뤈ث إذ مث뤈ل ھ뤈ذا الق뤈رار سیاس뤈ات المحصول والتي 
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تقع ضمن الم뤈دى المنظ뤈ور وال تخ뤈رج ع뤈ن إط뤈ار التخط뤈یط ل뤈رأس الم뤈ال العام뤈ل ) قصیرة األجل(تكتیكیة 
وتحدی뤈뤈د االحتیاج뤈뤈ات الض뤈뤈روریة من뤈뤈ھ وسیاس뤈뤈ات تمویلی뤈뤈ة طویل뤈뤈ة األج뤈뤈ل ت뤈뤈رتبط بحج뤈뤈م االس뤈뤈تثمارات ف뤈뤈ي 

ت الثابتة وأحد معاییر دراسات الجدوى االقتصادیة في فت뤈رة األج뤈ل القص뤈یر ھ뤈ي نقط뤈ة التع뤈ادل الموجودا
والت뤈뤈뤈ي تع뤈뤈뤈ین متخ뤈뤈뤈ذ الق뤈뤈뤈رار المزرع뤈뤈뤈ي ف뤈뤈뤈ي تحدی뤈뤈뤈د االحتیاج뤈뤈뤈ات الض뤈뤈뤈روریة م뤈뤈뤈ن رأس الم뤈뤈뤈ال الممل뤈뤈뤈وك 
والمقت뤈뤈رض لتغطی뤈뤈ة االحتیاج뤈뤈ات الض뤈뤈روریة للعملی뤈뤈ة االنتاجی뤈뤈ة م뤈뤈ن الموج뤈뤈ودات الجاری뤈뤈ة والثابت뤈뤈ة تجنب뤈뤈ا 

  . لخسارة ل
  

  نقطة التعادل لمزارعي القطن في محافظة نینوى 
  نقطة التعادل بالمجامی翱 النقدیة : أوال 

ت뤈م حس뤈اب نقط뤈ة التع뤈ادل بالمج뤈امیع النقدی뤈ة : نقطة التعادل النقدیة على مستوى إجمɆالي المɆزارعین . ١
   ١٣مزارع وفق الصیغة  ١٠٠لكل المزارعین المشمولین بالدراسة وعددھم 

  : ت النتیجة ھي اآلتي وكان
 
Y =  
 

  
  

دین뤈뤈ار م뤈뤈ن قب뤈뤈ل  ٧٦١١٧٣١٧تعن뤈뤈ي نقط뤈뤈ة التع뤈뤈ادل النقدی뤈뤈ة ھ뤈뤈ذه وج뤈뤈وب تحقی뤈뤈ق المبل뤈뤈غ الم뤈뤈ذكور 
منتجي القطن في عینة الدراسة لكي یغطوا تكالیفھم الكلیة وما زاد عن ھذا المبلغ سوف یكون ربحا وم뤈ا 

뤈الیف االنت뤈ي تك뤈یغط 版ذ뤈غ ال뤈ھ المبل뤈أن 版قل عنھ فھو خسارة أ 版یم أ뤈ان التعم뤈ا ك뤈ادل ولم뤈ة التع뤈د نقط뤈اج عن
حساب نقطة التعادل لكل المزارعین في العینة ال یخدم متخذ版 القرار على مستوى المزرعة باعتب뤈ار ان 
المئة مزارع في العینة یعملون بمعزل عن بعضھم البعض لذا یصبح من الضرور版 قیاس نقطة التع뤈ادل 

ساحة دونم لكي یتمكن مدراء المزارع من اتخاذ الق뤈رار الص뤈ائب بالمجامیع النقدیة على مستوى وحدة الم
  . المتعلق بمزارعھم المنفردة وكل حسب مساحتھ المزروعة 

لم뤈뤈ا كان뤈뤈ت إجم뤈뤈الي المس뤈뤈احة المزروع뤈뤈ة ) : الɆɆدونم(نقطɆɆة التعɆɆادل علɆɆى مسɆɆتوى وحɆɆدè المسɆɆاحة . ٢
ادل لوحدة المساحة دون뤈م دونم لذا یصبح باالمكان حساب نقطة التع ٤٦٠لمزارعي عینة البحث ھي 

  : وكاآلتي 
 
Y =  

دینار بما یعادل  ١٦٥٤٧٢أ版 ان على كل مزارع لمحصول القطن ان یحقق بالحد األدنى 
  . دوالر لكي یغطي إجمالي تكالیف زراعة دونم واحد من المحصول  ١١٠

ستوى العین뤈ة من بیانات استمارة االستبیان تبین ان متوسط انتاج الدونم الواحد من القطن على م
دینار وبالتالي فان متوسط إی뤈راد  ٤٢٥٠٠٠دونم وبما ان سعر الطن الواحد من القطن ھو /كغم ٦١٩ھو 

دوالر وھو یفوق المبلغ عند نقطة التع뤈ادل بح뤈والي  ١٧٥دینار أ版 ما یعادل  ٢٦٣٠٧٥الدونم الواحد ھو 
٩٧٦٠٣  版دوالر  ٦٥دینار أ .  

  :یة نقطة التعادل بالمجامی翱 ال靶م: ثالثا 
جرى احتس뤈اب كمی뤈ة االنت뤈اج عن뤈د : 靶میة االنتاج عند نقطة التعادل على مستوى اجمالي المزارعین . ١

وكان뤈뤈ت  ١٧م뤈뤈زارع وف뤈뤈ق الص뤈뤈یغة  ١٠٠نقط뤈뤈ة التع뤈뤈ادل لكاف뤈뤈ة الم뤈뤈زارعین المش뤈뤈مولین ف뤈뤈ي عین뤈뤈ة الدراس뤈뤈ة 
  : النتیجة ھي اآلتي 

Y =  
 

طن ھو الحد األدنى من الن뤈اتج  ١٨٠وقدرة  تعني كمیة الناتج عند نقطة التعادل الذ版 تم احتسابھ
الذ版 یجب ان ینتجھ جمیع مزارعي القطن المشمولین بالدراسة حتى یغطوا جمی뤈ع تك뤈الیفھم وم뤈ا زاد ع뤈ن 
ھذا الحجم من الناتج ھو بمثابة ربح وما قل عنھ فھو خس뤈ارة وم뤈ن الناحی뤈ة العملی뤈ة ف뤈ان مزارع뤈ي القط뤈ن 

ال뤈بعض وبالت뤈الي ف뤈ان كمی뤈ة الن뤈اتج عن뤈د نقط뤈ة التع뤈ادل لكاف뤈ة  في عینة البحث یعملون بمعزل بعض뤈ھم ع뤈ن

٥٥٧٣٣١٠٠  

٣٣٠٧٢٦٦١  

١-  ١٢٣٥٣٨٦١٥  
  =٧٦١١٧٣١٧دینار 

٧٦١١٧٣١٧  
  =١٦٥٤٧٢دینار    ٤٦٠

  =١٨٠طن   ٤٢٥٠٠٠-١١٦٠٨٥
٥٥٧٣٣١٠٠  



 ٢٠٠٧ )١(العدد ) ٣٥(المجلد                  ) ISSN 1815 – 316X(                         مجلة زراعة الرافدین 

المزارعین قد ال یخدمھم ف뤈ي اتخ뤈اذ ق뤈رار ف뤈رد版 ولتمك뤈ین م뤈دراء الم뤈زارع الفردی뤈ة ف뤈ي عین뤈ة البح뤈ث م뤈ن 
ط뤈뤈ن  ١٨٠معرف뤈뤈ة حج뤈뤈م الن뤈뤈اتج عن뤈뤈د نقط뤈뤈ة التع뤈뤈ادل یمك뤈뤈ن حس뤈뤈ابھ بتقس뤈뤈یم حج뤈뤈م الن뤈뤈اتج عن뤈뤈د نقط뤈뤈ة التع뤈뤈ادل 

دون뤈م  ٤٦٠لمزارعین على إجمالي المساحة المزروعة بالقطن لعینة البحث المتحصل علیھا من إجمالي ا
دونم بمعنى ان الحد األدنى النتاجیة الدونم من القطن على مس뤈توى المزرع뤈ة /كغم ٣٩١لیبلغ ذلك الحجم 

 ٣٩١الفردی뤈뤈ة والمطل뤈뤈وب تحقیق뤈뤈ھ لغ뤈뤈رض تغطی뤈뤈ة تك뤈뤈뤈الیف زراع뤈뤈ة ال뤈뤈دونم الواح뤈뤈د م뤈뤈ن المحص뤈뤈ول ھ뤈뤈뤈و 
  . ن ھذه االنتاجیة ھو بمثابة ربح وما قل عنھ فھو خسارة دونم وما زاد ع/كغم

دون뤈م م뤈ع متوس뤈ط انتاجی뤈ة ال뤈دونم /كغ뤈م ٣٩١ عند مقارنة الناتج عند نقط뤈ة التع뤈ادل لل뤈دونم الواح뤈د
دونم یتبین لن뤈ا ان مزارع뤈ي القط뤈ن ف뤈ي محافظ뤈ة نین뤈وى یحقق뤈ون /كغم ٦١٩الواحد في عینة البحث البالغة 

뤈والي انتاجیة للدونم أعلى من حج뤈ادل بح뤈ة التع뤈د نقط뤈اتج عن뤈م ٢٢٨م الن뤈ن /كغ뤈ول القط뤈ان محص 版م أ뤈دون
ھو من المحاص뤈یل المربح뤈ة والمجزی뤈ة لجھ뤈ود الم뤈زارعین والمش뤈جعة للتوس뤈ع ف뤈ي زراعت뤈ھ والتخ뤈اذ مث뤈ل 
ھكذا قرار یتوجب إجراء عدد من الدراسات على محاصیل اخرى منافس뤈ة لتق뤈دیر حج뤈م المنافس뤈ة النس뤈بیة 

د االنت뤈اج المتاح뤈ة والت뤈ي تع뤈د ن뤈ادرة بطبیعتھ뤈ا وذات اس뤈تعماالت متع뤈ددة ال뤈ى جان뤈ب للمحاصیل على م뤈وار
 版تعدد القیود والمعوقات خاصة منھا الفنیة والتشریعیة التي تعیق عملیة التوسع األفقي والعمود .  
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ABSTRACT 
The main aim that of this work is to determine the time path and 

developing for area, crops and production of the cash crops in Iraq, mainly 
cotton in Nineveh. The study also aims at determining agricultural break–even 
point that is one of the most important criteria of economic feasibility for 
agricultural projects that separate between the lose and the profitable 
production size. Field data, collected through a questionnaire form, were used. 
The questionnaire included the cotton farming process. A random sample 
consisting of 15% of the study population, consisting of 100 farmers from all 
over Nineveh, was included. Results showed that financial break–even point 
for each donum is 110 US$ according to 2005 prices. Cotton farmers should 
produce 391 kg/donum as a minimum to cover the costs of each donum in 
order to make pure profit. The mean donum productivity was 619 kg/donum. 
This means that the farmers profit is 228 kg/donum of cotton. 
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