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الحجم األمثل ونمط العالقة بین حجم المزرعة واإلنتاجیة لمزارع القطن في محافظة نینوى للموسم 
٢٠٠٥الزراعي 

إیمان یونس النجار
وصلمجامعة الـ كلیة الزراعة والغابات –قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة
مم

, ىالمرویة في محافظة نینو
 .

% ٨.٥٧ون ٣٠
٢٠٠٥.

٢٠٠٤-١٩٨٨اإلنتاجي للمدة 
. الي على التو% ٠.٠١و٠.٠٦و٠.٠٧موجب مقداره 

, المزرعة واإلنتاجیة مھناك عالقة عكسیة بین حج
المساحةأما, طن١٢.٣٩متوسط الكلفة الذي یدنيفي المدى الطویللإلنتاج
.دونم  ٢٥.٥٢زارعي محصول القطن للعینة قبل م

المقدمة

فھو یزرع لغرض الحصول , وتنوع االستعماالت ویحتل مركزا ھاما في التجارة الدولیة , المزروعة واإلنتاج
. على الیافھ التي تدخل في الكثیر من 

.للطعام البشري فھو لذلك محصول زیتي
بس وعلى زبسبب ز,  ماالقتصادیة للاألھمیةأن لمال ا لب على  لط ة ا ت اد

وفي .للزراعةالمناخیة والبیئیة المالئمة القطن في كثیر من دول العالم التي تتوفر فیھا الشروط وینتج, الطعام
لصدارة ا

, االقاألولىكما انھ یحتل المرتبة , بھ ةاھتمام الدول
قطار١٩٤٩متاخره منذ عام بدأتفي العراق تھوعلى الرغم من ذلك فان زراع األ

ام بذوره فضال عنالنسیجیةفي العدید من الصناعات األولیةفھو مصدر للمواد , مثل مصر والسودان  تخد اس
فعلى ھذا الممنالفعلیةالحاجةلسد یكفيالالقطن في العراق أنتاجاالان , في صناعة الزیوت النباتیة  حصول 

قطر اإلنتاجسبیل المثال كانت كمیة  في ال لي  لك , ٢٠٠٢ألف٩٢.٥ا
إلى,)٢٠٠٢(طن ألف١٥٧للعام نفسھ
مساحةفي الشدیدةالتقلبات  ل مزروعة ا ل اإلنتاجا قطو لذا , أورال

الحاجة  رزت  أنتاجب
نوعا اإلنتاجالمزارعین إلى, كما و

١٩٩٨.
راضي) ١٩٨١(VamanوTospornأوضحت األ

استخدام)(واإلنتاجیةة یالزراع لدالةب ا
مساحة ا ل مزروعةل ل امل ا لعو لمؤثرةوا Dwayne.اا

وكثافةالمزارع إنتاجیةعالقة عكسیة بین كل من وجود) ١٩٩٥(
.IndonesiaاواندونیسیJavaالبیانات المقطعیة مجموعة من جاوه باستخدامالنامیة 

) ٢٠٠١(أجرى ألجمیلي وآخرون
التأمیـم 

حجم 
,

١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ١٥/٤/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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اسةوفي .كغم٥٩٥٧الذي یعظم الربح فبلغ األمثلالحجم أما, كغم /١٧٤٦التكالیف  در
حصول أنتاجدوال تكالیف لتقدیر ) ٢٠٠٤(المشھداني أعدھا نت من بابلالذرةم وكا

دونم /كغم٦٤٦الدونم من ھذا المحصول إنتاجیةأنإلیھاجملھ النتائج التي تم التوصل 
% ٥٧في المنطقة لم بلغ سوىاإلنتاجیةواقع أنوھذا یعني دونم،/كغم١٠٧٠) لإلنتاجاألمثلالحجم (المقدرة 

.لإلنتاجاألمثلمن الحجم 
البیع وكذلك مستوى تطبیق أسعاروتدني اإلنتاجمحصول بارتفاع مستلزمات أليمقدار الناتج یتأثر

أنویعتقد الباحث . التقانات الحدیثة
.في وحدة المساحةاألمثلاإلنتاجالقطن في محافظة نینوى ،عدم تحقیق مستویات 

ان حجم ,  و
 ,

.القتصادیة تجانس في الظروف البیئیة واالجتماعیة وا
اختبار , إلىیھدف البحث  صحةو

امل إنتاجیةنمط العالقة بین  لعو لمؤثرةوا على ا
احد باعتبارهاألمثلومن ثم تحدید حجم الناتج, اإلنتاجیةباالعتماد على دالھ اإلنتاجیة
.العینةعلى دالة التكالیف من البیانات المقطعیة على مستوى دباالعتماالناجح 

مواد البحث وطرائقھ

نمو ی الت ال د ر مع

.باستخدام طریقة المربعات الصغرى 
مأولھل

یوثانیھما البیانات االول.نینوى
٢٠٠٥

ارعا ٣٥٠من المجتمع البالغ % ٨.٥٧البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن في محافظة نینوى وبحدود  مز
مزارع ٣٠: 

.لمحصول القطن 
وقد تضمنت درا

.سیاسة زراعیة مالئمة  لھذه المناطق 
النموذج المستخدم 

:وھي ) نصف لوغارتمیة(معادلة االتجاه العام باستخدام:معدل النمو السنوي: أوال
Y=Ae BiT

نحصل على موبعد اخذ اللوغاریت
LnY= LnB0 + BiT

:حیث ان
Y = الغلة،المساحة ،اإلنتاج(ھي المتغیر التابع(

Bo=الحد الثابت
Bi= میل معادلة االنحدار(معدل النمو السنوي(
T =الزمن

:: ثانیا 
وحجم ) بع(نر

ي(
:اآلتیةتكمتغیرات مستقلة وبناءا على ذلك فان نموذج اإلنتاجیة یتضمن المتغیرا) القطنمحصولزراعة

Y=F(X1,X2,X3,X4)+Ui
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:حیث أن 
= Y دونم/كغم(اجیة لوحدة صافي المساحة المزروعة اإلنت= تمثل المتغیر التابع (

أما المتغیرات المستقلة فتمثل 
X1= دونم(صافي المساحة المزروعة(
X2= دونم/ساعة (العمل البشري(
X3= ویمثل أجمالي التكالیف المتغیرة ،وتمثل تكالیف البذور واألسمدة والمبیدات) دینار(رأس المال المستثمر

اه الري وتسویق المحصول وتكالیف الحراثة ومی
X4 =عدد سنوات الخبرة

n=حجم العینة أو عدد المزارعین
:االتیةوبغیة تحدید العالقة المناسبة للمتغیرات السابقة فقد تم تحدید الصیغة 

Y= B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+Ui

:اللوغارتمیة المزدوجة وكما یلي ةالصیغھىالمؤثرة علیھا
LnY= B0+B1LnX1+B2LnX2+B3LnX3+B4LnX4+Ui

:٢٠٠٥مالنموذج المستخد:ثالثا 
) () طن(

. ) التابع(
.ل التكالیف ھي الخطیة والتربیعیة التكعیبیة اخدام ثالثة اشكال لدباست

.االختبارات االحصائیة والقیاسیة 
TCn = B0 +B1Q - B2Q2 + B3Q3+ Ui

-:حیث ان 
TCn  = دینار(تمثل التكالیف الكلیة(
Q = طن(یمثل االنتاج من محصول القطن(
Q2 = طن(یمثل مربع اإلنتاج(
Q3 = طن(یمثل مكعب اإلنتاج(

النتائج والمناقشة
 )١٩٨٨-

لجدول ) ٢٠٠٥ ٨٥.٧) ١(من خالل ا

حصائي . ٩٦.١٧ اال دى  ١٠١.٣٨لم
فبلغ ة% . ٢٠٠

, , الف دونم ٨١,٩
% .١٧٢وھو یزید عن المتوسط بمقدار ٣١.١٠فكان كبیرا وبلغ  ياإلحصائاما المدى , ١٥.٣٠المعیاري 

٢.٣٠واالنـحراف المعیـتاري , الف طن ٣٠.٣٣اما متوسط االنتاج للمـدة المذكورة فقد بلغ 
, % ١٠٥.٣٣٣٤٧,٢والمدى االحصائي 

, ١١.٦٨, ٤.٥٨الف طن و٢.٤٧للمحافظة 
% . ٤٢٦المتوسط بمقدار

, كغم ٣٤٤, 
فظة % ٣٩٩١١٥والمدى , ٢١.٩٢ محا ل ا

% . ٢٢٢, ٨١٤والمدى ٤٣١كغم واالنحراف المعیاري٣٥٣فبلغ 
) ١(كما یتبین من خالل الجدول 

.على مستوى القطر والمحافظة 
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قطن وانتاللمساحة المعیاري ومعدل النمو السنوي واالنحراف المتوسط):١(جدول ال حصول ال م لة  في ج وغ
).٢٠٠٤-١٩٨٨(العراق ومحافظة  نینوى خالل المدة 

المؤشرات
محافظة نینوىفي العراق

المساحة
دونم١٠٠٠

االنتاج 
طن١٠٠٠

الغلة
دونم/ كغم 

المساحة
دونم١٠٠٠

االنتاج
طن١٠٠٠

الغلة كغم 
دونم/

٨٥.٧٣٠.٣٣٣٤٤٩.٨١٢.٧٤٣٥٣المتوسط
٩٦.١٧٢.٣٠٢١.٩٢١٥.٣٠٤.٥٨٤٣١االنحراف المعیاري
٠.٠٧٠.٠٦٠.٠١٠.٠٨٠.٠٧٠.٠١معدل النمو السنوي

.قسم التخطیط / مدیریة زراعة نینوى . الجھاز المركزي لالحصاء / وزارة التخطیط : المصدر 

:المؤشرات االجتماعیة: أوال
مي وشملت : یميالمستوى التعل-١ ووأمي(العل

.یوضح ذلك) ٢(والجدول ) شھادة علیاوجامعیةودبلوموإعدادیةومتوسطة

٢٠٠٥المستوى العلمي لعینة البحث للموسم اإلنتاجي :)٢(جدول ال
%عدد المزارعین یميالمستوى التعل%عدد المزارعین المستوى التعلیمي

--دبلوم٤١٣.٣أمي
١٣.٣جامعیة٢٠٦٦.٦ابتدائیة

--شھادة علیا٤١٣.٣متوسطة
١٣.٣إعدادیة

٣٠١٠٠المجموع
احتسبت من قبل الباحث من واقع الدراسة المیدانیة: المصدر

ف على خبرة مزاري القطن في العینة، للتعر:عدد سنوات الخبرة والممارسة في زراعة محصول القطن-٢
.تم تقسیمھا الى عدة فئات استناداً الى سنوات الخبرة

٢٠٠٥عدد سنوات الخبرة لمزارعي القطن في العینة للموسم الزراعي :)٣(جدول ال
%عدد المزارعینعدد سنوات الخبرة%عدد المزارعینعدد سنوات الخبرة

١٠٨٢٦.٦-٣١٣.٣٧-١
١٣٤٣.٣فأكثر-٦٨٢٦.٦١٠-٤

٣٠١٠٠المجموع
احتسبت من قبل الباحث من واقع الدراسة المیدانیة: المصدر 

أجمالي :العمل البشري-٣
:العمل البشري كما في الجدول االتي

٢٠٠٥لعینة مزارعي القطن عمل العائلي والمؤجر الى العمل الكلينسبة مساھمة ال:)٤(جدول ال
%نسبة المساھمة بند العمل

٤١.٨٣العمل العائلي
٥٨.١٦العمل المؤجر

١٠٠العمل الزراعيأجمالي
احتسبت من قبل الباحث : المصدر

كغم ٠,٦٧٩ان معدل غلة الدونم في العینة والذي بلغ نحو ) ٥(ل یشیر الجدو: المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة-٤
.دونم ٢١٧المزروعة في العینة ھي المساحة دونم و/ 

)٥(:
.٢٠٠٥الزراعي 
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المعدلالفقرةالمعدلالفقرة
٥٠.٧٣٣)دونم/كغم(معدل االسمدة المركبة ٢١٧)دونم(وعة المساحة المزر

٤٠.٧٦٦)دونم/كغم(معدل االسمدة النتروجینیة ٤.٦٦٠)طن(معدل كمیة االنتاج 
٢.٠٠٠)دونم/لتر(معدل استخدام المبیدات ٠.٦٧٩)دونم/كغم(معدل غلة الدونم 

٥.٦٣٣)دونم/كغم(معدل كمیة البذور 
قبل الباحث من واقع الدراسة المیدانیةاحتسبت من : المصدر

.الجدول اآلتي لغرض معرفة حجم الحیازة لمزارعي المحصول في العینةأعدادتم : حجم الحیازة-٥

فئات حجم الحیازة وعدد المزارعین ومعدل حجم الحیازة ونسبتھا لعینة البحث:)٦(جدول ال

عدد فئات الحجم دونم
المزارعین

نسبة 
%المزارعین 

معدل الحجم 
%

صافي مساحة 
الفئة دونم

نسبة االرض 
%

٢١٧٠٥.٥٧١١٦.٩٧٥٣.٩١دونم١٠اقل من 
٩٣٠١١.١١٩٩.٩٩٤٦.٠٨دونم١٠اكثر من 
٣٠١٠٠٢١٦.٩٦١٠٠المجموع

احتسبت من قبل الباحث من واقع الدراسة المیدانیة: المصدر

) دونم١٠() ٦(
.من األراضي المشمولة في العینة% ٥٣.٩١من المزارعین یسیطرون على % ٧٠ان اذأغلبیة المزارعین 

%) ٣٠() فأكثر١٠(أما المزارعین التي تتراوح مساحاتھم الزراعیة 
.العینةأراضيمن % ٤٦.٠٨سبتھا ناألرضفانھم یشغلون مساحة من 

 : :
.مساھمة بنود التكالیف الثابتة والمتغیرة من التكالیف الكلیة

تكالیفقیمة بنود التكالیف الثابتة والمتغیرة واھمیتھا النسبیة من ال:)٧(جدول ال
٢٠٠٥

األھمیة النسبیة من القیمة بالدیناربند التكالیف
%التكالیف الثابتة 

االھمیة النسبیة من 
%التكالیف الكلیة 

التكالیف الثابتة-١
إیجار األرض-
اندثار المكائن-
تكلفة الفرصة-
البدیلة-

٢٨٠٠٠٠
٢٠٣٧٣٥
٣٥٣٥٠٠

٣٣.٤٤
٢٤.٣٣
٤٢.٢٢

٤.٩٠
٣.٥٧
٦.١٩

٨٣٧٢٣٥١٠٠.٠٠١٤.٦٦إجمالي التكالیف الثابتة
التكالیف المتغیرة-٢
مستلزمات اإلنتاج-
العمل البشري-
العمل اآللي-
التكالیف التسویقیة-

١٣٥٠٦٤٢
٢٠٣٠٢٥٠
٥٣٢٨٢٠
٩٥٤٩١٧

٢٧.٧٤
٤١.٧٠
١٠.٩٤
١٩.٦١

٢٣.٦٧
٣٥.٥٨
٩.٣٣
١٦.٧٣

٤٨٦٨٦٢٩١٠٠.٠٠٨٥.٣١إجمالي التكالیف المتغیرة
٥٧٠٥٨٦٤١٠٠.٠٠اجمالي التكالیف الكلیة

احتسبت من قبل الباحث من واقع الدراسة المیدانیة: المصدر
%٨٥.٣١) ٧(یتبین من الجدول 

السیطرة على الكلفة الكلیة من خالل التكالیف المتغیرة، عن طریق عملیة اال

.المرتبة األولى والثانیة والثالثة على الترتیب
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یالحظ من نتائج دالة االنتاجیة التي تم تقدیرھا بااستخدام نموذج االنحدار الخطي ا
-:المزدوجة االتیة 

LnY= 1.139 – 0.128LnX1 + 0.246LnX2 + 0.876LnX3+ 0.122LnX4
t :  0.744 -1.261        0.952           3.628             1.486

R2  =   62.9 % F = 10.604
D.W = 2.15

)t (مال
X3 ,X4وراس المال المستثمر , X2العمل البشري , X1حجم المساحة ( كل من 

% .٥عنویةعند مستوى م) 
. المتغیر) F(ومن اختبار 

)Y(من المتغیرات الحاصلة في االنتاجیة %62.9تبین ان R2ومن قیمة 
%37.1المتغیرات المستقلة المعتمدة في المعادلة وان 

و.uiالعشوائي 
.) ١٩٨٨السیفو (التي تاكد وقوعھا في منطقة القبول ) 2.15(المحسوبة D.Wحیث بلغت قیمة 

(1.14) dL < , (1.74)du < 2.15 < 4 – du (2.26) < 4 – dL (2.86)
)Cross – Sectiona ( قع وجود المتو فمن 

 )Heteroscedasticity ()Park – Glejser Test(
), 1985(Pindyck عالقة االنحدار بین مربع البواقي بإیجادوذلك )مربع الخطا (

:المستقلة كاالتي 
X1اختبار المتغیر العشوائي مع المساحة المزروعة -١

Lnei2 =  7.804 + 0.845LnX1
T: 6.554     1.377
F:  2.89

X2وائي مع العمل البشري المتغیر العشراختبا-٢
Lnei2 = 22.717 – 1.576 LnX2

T:   1.556 - 0.942
F : 153

X3اختبار المتغیر العشوائي مع راس المال المستثمر –٣
Lnei2 =  1.279+ 0.992LnX3

T:   2.325     12.378
F:  153

) X4(ائي مع عدد سنوات الخبرة اختبار المتغیر العشو-٤
Lnei2 = 8.366-0.405LnX4

T: 5.907 -0.602
F:1.552

) .Gujrati,1985(المشكلة التظھر في صیغة الدالة اللوغارتمیة كماذكر 
) Multicollinearity(یلو

وقد تبین من خالل مصفوفة معامالت االرتباطات الجزئیة عدم ,) Klien-Test) (Maddala,1992(اختبار 
.یوضح ذلك ) ٨( وجود ھذه المشكلة والجدول 

ط الجزئیة مصفوفة معامالت االرتبا:)٨( جدول ال
YX1X2X3X4المتغیرات

Y٠٠٣,٠٠٧٥٠,٠٤٧٤,٠-٥٥٧,٠-٠٠٠,١
X1

_٣٤٨,٠-٥٧٦,٠-٠٠٠,١٣١٠,٠
X2

__١٢٨,٠-٠٦٨,٠-٠٠٠,١
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X3
___٠٠٠,١٣٩٠,٠

X4
____٠٠٠,١

:بالرجوع الى معادلة دالة االنتاجیة للمساحة المزرعة 

LnY = 1.139 – 0.128LnX1 + 0.876LnX2 + 0.876LnX3 + 0122LnX4
X1

, Yواالنتاجیة
.تحت ثبات الظروف الطبیعیة 

X3یم المعلمات یتضح ان متغیر راس المال المستثمر ومن دراسة ق
االرتباطكما ان مصفوفة معامالت.X4ثم متغیر الخبرة X2یلیھ متغیر العمل البشري , المحصول 

) حجم الحیازة المزرعیة (ن المتغیرات تثبت ان ھناك عالقة عكسیة بین حجم المزرعة یب
اله) X1, Y)-0.557, و

انأي[استخدام اال 

)Vaman Tos. ,1981(, ]الحیازة المزرعیة
.لوحظ وجود ھذه العالقة بین حجم المزرعة واالنتاج في الزراعة الھندیةاو

:
وتم استخدام . , ة
, یاالسلوب القیاسي لتحد

تمدةوقد كان االنموذج التكعیبي ھو االكثر مالئمة للعالقة .بیةالتكعی, التربیعیة  لمع ا
تمثلة لم اختباراتا ) R2,F,t(ب

, )D.W(المتمثلة باختبار 
:الشكل االتي

TC= B0+B1Q-B2Q2+B3Q3+Ui
:نحصل على دالة الكلفة قصیرة المدى االتیة)A(بحجم المزرعةB0وعند التعویض عن الكلفة الثابتة 

TC= B0+B1Q-B2Q2+B3Q3-B4AQ+B5A2……… (1)
-:ث ان حی

TC = دینار (الكلیة الكلفةتمثل(
Q  =طن(كمیة الناتج(
A  = دونم(حجم المزرعة(
Bi  =معامالت االنحدار
Ui= األنموذجذات العالقة والتي لم تدخل األخرىالمتغیرات تأثیرالمتغیر العشوائي الذي یعكس

.شكل مباشرب
دى ووجد م

.والقیاسیةاإلحصائیة
TC=-179762Q - 31014Q2 - 2963Q3 + 100967QA -24401A2

T: 1.64 -0,960 -1.10     4. 47 -3.71
F : 52.65

R2 :   91.6%                                               D:W = 1. 91
اختبار % t٥حیث اثبت اختبار بت  Fوكما اث

)D.W(% ٥و% ١ىبمستو
Autocorrelation  تھ بالقیمة الجدولیة حیث ظھر بان قیمة مقارنة قیموعند)1.91(والذي بلغd* تقع في

.منطقة انعدام ھذه المشكلة 
du < *d < 4 - du أي ان 1.74 < 1.91< 2.26

ضمنیة بشكل والشتقاق دالة الكلفة الكلیة المقدرة لالجل الطویل بداللة االنتاج تم تحویل الدالة الى دالة
V= SRTC = - 179762Q - 31014Q2- 2963Q3 + 100967QA – 24401A2
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179762Q + 31014Q2+ 2963Q3 - 100967QA + 24401A2 =0
: فربالصاومساواتھ) A(بداللة المساحة ةاالولى للدالة الضمنیةاخذ المشتق

dv/dA = - 100967Q+ 48802A
A  = 100967Q/ 48802
A =  2.06 Q……………..( 2)

:بما یساویھا في الدالة االصلیة نحصل على دالة الكلفة طویلة المدى االتیة) A(وعند تعویض قیمة 
LRTC = - 179762Q – 31014 Q2 – 2963Q3 + 100967Q(2.06Q) – 24401(2.06Q)2

= - 179762Q – 31014Q2 – 2963Q3 + 207992.02Q2 – 103548.08Q2

:نحصل على Q2وبجمع حدود 
= - 17962Q + 73429.94Q2 -2963Q3 …………(3)

.الطویل المدىفي وھي دالة الكلفة الكلیة 
.على الناتج اشتقاق متوسط الكلفة الكلیة بقسمتھا  (Q)

LRTC
LRATC = = - 179762 + 73429.94Q - 2963Q2

Q
لضروري أخذا ب

.ومساواتھا بالصفرQالجزئیة لھا نسبة الى ةالمشتق
d ( LRATC)/dQ = 73429.94 – 5926Q

Q = 73429.94 =  12.39 طن
5926

: نحصل على ) 2(في المعادلة Qوبتعویض قیمة 
A = 2.06Q = 2.06 (12.39)

= 25.52 دونم
كن م١٢.٣٩ك

األمثلحجم الاستغاللھا من قبل مزارعي محصول القطن لھذه العینة للحصول على 
.دونم٢٥.٢٥بعیدة المدى ھي 

-:ومما سبق یمكن ان نستنتج مایلي
, لمؤجر من اجمالي العمل البشري سبة مساھمة العمل انارتفاع -١

.المتغیرة على مستوى العینة
٢-

.اجمالي تكالیف انتاج الدونم الواحد
.ة الدونم وحجم المزرعة عالقة عكسیةین ان العالقة بین انتاجفي عملیة تقدیر دالة االنتاجیة تبی-٣
.دونم/ كغم ٦٧٩ان معدل انتاجیة الدونم من محصول القطن -٤
٥-

.تكالیف مستلزمات االنتاج وقلة المنافذ التسویقیة
ستنتاجات یوصي الباحث وعلى ضوء ھذه اال

باستخدام العمل اآللي في العملیات ) دونم /ساعة(تطلب تخفیض الكمیات المستخدمة  من العمل البشر -١
.الزراعیة التي یتطلبھا المحصول 

.المربحة والمشجعة للتوسع ي زراعة أفقیا وعمودیا لإن محصول القطن من المحاصی-٢
.سعار معتدلةالعمل على توفر مستلزمات اإلنتاج وبأ-٣
٤-

.بزراعة ھذا المحصول
.زراعة المحصول والتوجھ نحو استخدام المكننة والتقانات الحدیثة في االنتاج فيضرورة التوسع -٥
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THE OOTIMUM  SIZE AND THE PATTERN FARM'S SIZE AND
PRODUCTIVITY FOR COTTON' FARM IN NINAVA GOVERNORATE

URING AGRI-SEASON 2005
Eman Younis Al-Najar

Economics Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
Cotton's crop is considered to be one of the strategic crops in Iraq, it is an

important sources for fibers which  are used in textiles as will as using its seeds in
vegetable oil industry. It is one of the important irrigated crops in Nineveh
province. Due to the cost increase and decrease in production size and the remot
production than the optimum size. these all affected the acre yield . thus,we tried to
understand to what extent can the farmens achieve size economies through field
data which included (30) farmers representing 8.57% from the contracted farmers
with the national program to develop cottons agriculture for the season 2005 . It is
clear from studying productive situation for the period (1988-2004) that there is an
expansion in cultivated area production and productivity with the positive annual
growth rate about (0.01,0.06,0.07) respectively .The statistical analysis for the
applied example has shown that there is an opposite relationship between farms size
and productivity and also the function of costs was cubic and the best size for
production in long – run is 12.39ton . is for the optimum area it can be exploition it
form cottons farmers is 25.52 acre . Therefore, it is necessary to use modern
technologies in production which contribute in increasing the yield in order to fill
apart of the country's need from this crop .

المصادر
دار عزه .)٢٠٠٢(  ،–

.٢١٢–٢٠٨السودان ، ص –الخرطوم 
).٢٠٠٥(البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن في العراق 

.الجمھوریة العراقیة .وزارة الزراعة .٢٠٠٥نوى الموسم یي نبرنامج القطن ف
)١٩٩٨  .(
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.٢٠٠٠.)٢٠٠٤(المشھداني ،عبدهللا محمد 
.١٦٧-١٦٣:)١(٣٥مجلة العلوم الزراعیة العراقیة ،

قضاء .) ١٩٩١(عبدالرزاق عبدالحمید النجفي ،
.٤٧-٣٥) :٩٥(٣٢،تنمیة الرافدین ،)محافظة نینوى/سنجار 

فظة .)٢٠٠١(النعیمي ،سالم یونس  محا
.٢١-٩:)٤(١٦ة للبحوث والدراسات نینوى ، مؤت

ة.) ٢٠٠٣(
٢٠٠١-٢٠٠٠،

.٢٠-١٠:) ٤(٤للعلوم الزراعیة، العراقیة 
Dwayne Benjamin (1995). (Can Unobserved land Quality Explain the Inverse

Productivity Relationship). J. of Development Economics. 46: 63.



ISSN    1815( مجلة زراعة الرافدین                    – 316X                        (المجلد)٢٠٠٩)١(العدد)٣٧

Majeed ,Afaf and A.J. Saed (2001). (Econometric Estimation of Agricultural
Production Function in Jordan 1981-1996). J. of Economic and
Administrative Sciens, UAE University , 17( 5 ): 90 -103.

Moddula, G.S. (1992). (Introduction to Econometrics),2nd Edition Macmillan.,
Inc:27-295 Pindyck, R, Sand Rubinfeld. D. L., (1985). (Econometric Models
and Economic forecasts) . 2nd McGraw –hill , Inc. 4th, printing , pp:150-152

Vaman Rao and Tosporn Chotigeat (1981). (The Inverse Relationship Between
Size of Land Holdings and Agricultural Productivity). Amer .J.Aagri. Econ.
63(3) :571-573.


