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/ منطقة النمرود فيشور آو٣١٠صنفي القطن كوكر إنتاجالمثلى لموارد ثر المخاطرة على المعدالتأ
*محافظة نینوى

فدوى علي حسینسماعیلإعماد یوسف 
موصل/ المعھد التقني 

خالصةال
ي 

٢٠٠٢-٢٠٠١آو٣١٠صنفي القطن كوكر إنتاجالداخلة في 
أ.مزارعاً ٧٢لعینة شملت 

ن الدراسات االقتصادیة التي تھمل المخاطرة في معالألالمعدالت المثلى 
أأ. 

. أنتاجلموارد اإلالمثلى
. للعمل الیدوي% ٩.٥٩للمكننة و% ٣سمدة ولأل% ١٣.٨٢للبذور و% ١.٤١بنسبة ٣١٠كوكر 

% ١.٥٩إآ
الصنف ن إإأأو. % ٧.٣١و% ٢.٦٣سمدة ولأل% ١٣.٥٩و
ثل مإشور یؤدي آ

هأ. ٣١٠األ
. لى معدالت دنیاإیستجیب لظروف المخاطرة التي تواجھھ بتقلیل مستویات استخدام الموارد 

.القطن لتقلیل الھدر االقتصادي الذي یرافق استخدامھاإنتاجاستخدام موارد مستویات 

المقدمة
ھفلیاأد

إذیكفي متطلبات الصناعات المختلفة المحلي من القطن النتاجن اإلأال إ
لعامطن للف أ١٠٠. طن٥٤٣١٠بـ ١٩٩٧

). ١٩٩٨الجمیلي، (
١٩٧٨الصنف التجاري الرئیس منذ عام ٣١٠ویعد الصنف كوكر 

%. ٥٠ألى إإنتاجویتمیز الصنف ب١٩٩٨ھكتار في عام لف أ٥٠
نعومة ٢٩-٢٦ذ یتراوح طول التیلة فیھ بین إ. قطان المتوسطة التیلةدرج الصنف تحت مجموعھ األنوی لم وال م

دخل آما الصنف أ. تكس/غرام٢١-١٩ومتانة التیلة نحو ٤.٧ ا لقطر عام إشور فقد  توسع ١٩٩٤لى ا وبدأ ال
أ١٩٩٩أ٤٧ن بلغت المساحة المزروعة ألى إ١٩٩٨عام في زراعتھ تجاریاً 

نعومة ٣٣-٢٩وتتراوح طول التیلة بین . من مساحة القطن الكلیة% ٨٧حوالي  لم وال لمتانة ٤.٤م ٢٥-٢٢وا
ویقHACCصناف المحسنة ھذه المواصفات یندرج ضمن مجموعھ األتكس وھو ب/غرام

).١٩٩٩مجھول، (FCCقطان ناعمة العزل من مجموعة األ
). ١٩٩٤، Lin(دخال الصنف المحسن تغییر المستویات المثلى من الموارد إویرافق 

مستوى الً فعنتاجتاجندراستھ لحد اآل لى  ع
. نتاجالمزرعة یتطلب توفیر اإل

إن إ. التعرف على مستویات االستخدام األوھذا یتطلب 
.لى توصإ

)PopeوJust ،و١٩٩٨ChambersوQuiggin،١٩٩٨
أ. )٢٠٠٢خرون، آ١٩٩٩، Coyleو

من البذور وإنتاجارد لموالمثلى  قطن  أ. أال
إ

.١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ ١٠/٣/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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مما یتطلب تعدیل المستو. نتاجالیقین یمثل الھدر في استخدام موارد اإل
. ویحسن كفاءة استخدامھا

وطرائقھمواد البحث
ارعاً ٧٢ ارعي مز من مز

وووو(
. % ٣٠) والذبیانیة والخرطة والرزاقیة

. شورآمزارعا لصنف القطن ١٨و٣١٠لصنف القطن كوكرمزارعاً ٥٤المزارعین 
اق ). البذور واأل(

Duality theory .
:الدونم الواحد وفقا للعالقة التالیةإنتاجحیث یتم تدنیة تكالیف 

P'X= C (p,q*, e)……. (1)
نتاجسعار موارد اإلالمتجھة أل= pحیث ان 

X =نتاجالمتجھة لموارد اإل
q* = القطنإنتاجالمستوى المتوقع من.

e =الخواص االجتماعیة للمزارعین
عنھا معبراً dوالتكنولوجیا xالمتغیرة نتاجن مستوى الناتج المتوقع من القطن یعتبر دالة لموارد اإلإ

.ي والخواص االجتماعیة للمزارعینبالصنف المحسن والمحل
q*= f (x/d,e)……….. (2)

Shephard'sوبتطبیق مسلمة  Lemma علىنحصل ) ١(على دالة الكلفة:
X*i=  c (p,q*,e)  pi         for all i….. (3).

:یليما كReduced formوبموجبھا تكون دالة الطلب للموارد المتغیرة بالصورة المبسطة 
Xi=gi (p,d,e)………. (4)

نتاجتم عنصر المخاطرة فقد ما أ
:تيإف) ١٩٩٩، Coyle(إلى ما توصل إفي الدالة، واعتماداً مستقالً 

) نتاج(إ
) Var(yid)(نتاجال

.المنطقة
Var (yt)=(Lt)2. Var (Yidt)

Var(yt)وان . Lttن أ
Var (yid)تیةیة حسب العالقة اآلنتاجین اإلیة ویمكن قیاس تبانتاجتباین اإل:

Var(Yidt)=0.5(Yidt-1-Yidt-2)2+0.33(Yidt-2-Yidt-3)2+0.17(Yidt-3-Yidt-4)2

إیة على مستوى المزرعة غیر متوفرة لفترة مناسبة فنتاجوفي حالة ان بیانات اإل
. عالهأنتاج

:یعرف العالقة التالیة) مطارن األولیك(
Var(wt)=0.5(wt-1-wt-2)2+0.33(wt-2-wt-3)2+0.17(wt-3-wt-4)2

أ
:یعاد تعریفھ لیصبحنتاجفان تباین اإلوعلیھ . متناقص) weight(عطاء وزن إوب

Var(yt)=(Lt)2.var(wt)
. إأ

االفتراض معقول جدا في الزراعة الدیمیة حیث 
أوعلیھ تم تشخیص .یةجنتالتباین اإل

:تيللنموذج اآل
LinXi=a0+a1Lnr1+a2Lnr2+a3Lnr3+a4Lnr4+a5LnD5+a6LnD6+a7Lnw+a8Dav1+a9LnR+v

عبارة عن المتغیرات التابعةXiن أحیث 
X1 = كغم(كمیة البذور(
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X2 = كغم(كمیة السماد(
X3 = ساعة(المكننة(
X4 = ساعة(العمل الیدوي(
r1 ،r2 ،r3 ،r4 ،D5 ،D6 ،Wوان 

، )كغم/(= r2)كغم/(سعر البذور = r1عبارة عن المتغیرات المستقلة وھي 
r3 = ساعة/دینار(سعر المكننة (r4 = سعر العمل)ساعة/دینار( ،D5 = ،عمر المزارعD6 =
تالفي as proxy variableنتاجإ، وتم )دونم(نتاجمتغیر اإل= w، )سنة( ل

Dummyالمتغیر النوعي= Davi، یةنتاجومتغیر المخاطرة اإلنتاجمشكلة االرتباط الخطي المتعدد بین اإل
variableإ(٣١٠كوكر آأللصنف المحسن وی

a'sما أvنتاجمتغیر المخاطرة اإل= Rو)٢٠٠٤،
.ة آنفاصوفیرھا من المعادالت الموتقد

النتائج والمناقشة
حدار تم تقدیر دوال الطلب على موارد البذور واأل

)OLS (جراء إ
إذ

االرتباط الجزئیة لصفوفةلم) Klein-Test(باستخدام اختیار كالین 
أظاھرة االرتباط الخطي المتعدد في الدوال المقدرة، 

درجة األأ ل من ا لب  تسون -نبدر(و سا ) D.Wوا
١.٨٥وسماد١.٨٦وبذورلدالة الطلب على ال١.٨٥حسوبة المdبلغت قیمة إذ. الجدولیة

.٠.٠١عند مستوى لدالة الطلب على العمل الیدوي وھذه القیم غیر معنویة ١.٨٦لدالة الطلب على المكننة و
نظراً . ولىأومنھ نستنتج عدم وجود ارتباط ذاتي موجب  و

، ن من المتوقع وجود مشكلة عدم ثبإعتماد البحث على بیانات مقطعیة فال
بعا ضمنوالذي یت) Park test(تم اعتماد اختبار وعلیھ  تا

لى الإبعد تحویل البیانات مستقالً اً بوصفھ متغیرنتاجومتغیر اإل
:أتيكما ی

Log ei2=-2.91-0.399Log LARE
t=(-4.834) (-0.888) F=0.78

لدالة الطلب على البذور
Log ei2=-3.03+0.169Log LARE

t=(-5.26) (0.398) F=0.15
األسمدةطلب على دالة ال

Log ei2= -4.626+0.424Log LARE
t=(-7.284)  (0.90) F=0.81

دالة الطلب على المكننة
Log ei2=-2.344-0.003Log LARE

t=(-7.561) (-0.009) F=0.01
دالة الطلب على العمل الیدوي

المحسوبة tوحیث ان قیمة Fوذلك حسب اختبار ٠.٠١المقدرة غیر معنویة بمستوى وكانت الدوال
إفt٠.٠١قل من قیمة أنفاً آلمیل الدوال 

.مر الذي یعكس انسجام النماذج المقدرة مع افتراضات طریقة المربعات الصغرى االعتیادیةالتباین األتجانس
حن ھذا النوع من التإكما ان كون النماذج المقدرة ھي بالصیغة اللوغاریتمیة ف

، Gujarati(ا 
).١(جدول الوكانت الدوال المقدرة كما في . )١٩٧٨

سمدة والمكننة والعمل الیدويالمقدرة على البذور واألدوال الطلب:)١(دول جال
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العمل الیدويالمكننةاالسمدةالبذورالمتغیر

٥.٨٤٢٢.٤٠٢٥.١٣٢٩.٩٥١الثابت
)٤.٧٥٧()**٤.٥٩()١.٣٢٢()**٣.٣٤٧**(

٠.٠٦٣٠.١٣٩-٠.٠٤١-٠.٣١٢-لبذورسعر ا
)-١.١٠٨()٠.٨٣٥-()٠.٣٥٩-()*١.٧٥(

٠.٠٩٧-٠.٣٢٨٠.٠٠٧-٠.٠٨٢سعر األسمدة
)-١.٠٤٢٩()٠.١٣٨()**٣.٤٥٠-()*١.٨٤٣(

٠.٤٤١٠.٠١٢-٠.٢٤١٠.٣٥٩-سعر المكننة
)٠.٠٧٠()**٤.٧٣٨-()**٢.٣٥٩()*٢.٠٩٤(

٠.٣١١-٠.٠٤٢-٠.٠٢١-٠.٠٢٧-سعر العمل
)-١.٨١٧-()٠.٤١٤-()٠.٤٣٤()٠.٢٢٨*(

٠.٤٨٨-٠.١٤٨٠.١٩٥٠.٢٧٧عمر المزارع
)١.٩٣٣-()*٢.٠٠()٠.٩٥٨()٠.٩٢٤*(

٠.٣٦٧-٠.٠١٤-٠.٠٦٦٠.٣٣٨المستوى التعلیمي
)٢.٩٩-()٠.١٧٨-()**٣.٠٦١()٠.٨٨٨*(

٠.٦٠٤٠.٧٦٤٠.٧٩٣٠.٨٣٥متغیر اإلنتاج
)٦.٣٦٧()**٩.٩٨٥()**٦.٤٧١()**٧.٤٠٤**(

٠.٠٤٢-٠.١٢٧٨٨٠.٠٩٦٠.١٤٣٠-المتغیر النوعي للصنف المحسن
)-٠.٢١٣-()١.٣٩٦()٠.٥٨٣()٠.٩٨٨(

٠.٠٥١-٠.٠٠٠٣-٠.٠٥٨-٠.٠٠٦-متغیر المخاطرة
)-١.٤٤٩-()٠.٠١٨٢-()*٢.٠٨٧-()٠.٢٩٥(

R-2٠.٥٣٠.٥٦٠.٧٩٠.٥٥معامل التحدید المعدل 
١.٨٥١.٨٦١.٨٥١.٨٦.d.wاختبار 
**٨.٤٩**٢٢.٣٨**٩.٣١٠**F٩.١٧٥اختبار 
.على التوالي%١،%٥بمستوى ** ، *المحسوبة tلى قیمة إقواس تشیر رقام بین األاأل: مالحظة

حصول على دوال وبعد  ل األسمدةا و

فة ممكنةأبأي المعدالت التي تنتج مستویات النتائج المتحققة فعالً (للموارد  ) دنى كل
ذور وسعر الداخلة في الدالمستویات الموارد عند المتوسط الحسابي للمتغیرات المستقلة  ب تشمل سعر ال تي  ة وال

نتاج
األرقام. یةنتاجالمحسن والمخاطرة اإل فان ) صفرو١(ب

آو٣١٠نتاجرد اإل
لموارد اإلاالستخدام األإ) ٢(. التوالي ثل  نتاجم
.٣١٠كوكر 
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٣١٠لصنف القطن كوكر نتاجلموارد اإلواألمثلمستوى االستخدام الفعلي :)٢(جدول ال
%التغیر األمثلمستوى االستخدام عليمستوى االستخدام الفالمورد

٦.٤٩٥.٧١١٢دونم/البذور كغم
٩٩٩٤٥دونم/االسمدة كغم

٦.٦٧٥.٩٥١٠.٧٩دونم/المكننة ساعة
٤٣١٣٩٦٨دونم/العمل الیدوي ساعة

االستخدام األأ لي و فع ام ال تخد لالس بة  نس لموارد اإلما بال ثل  انت كما في آنتاجم شور ك
.)٣(دول جال

شورآلصنف القطن نتاجاالستخدام الفعلي واالمثل لموارد اإلمستوى :)٣(جدول ال
%التغیر األمثلمستوى االستخدام مستوى االستخدام الفعليالمورد

٦.٤٤٥.٠٣٢١.٨٩دونم/البذور كغم
١١٣١٠٣٨.٨٤دونم/كغماألسمدة

٧.٦٧٦.٨٤١٠.٨٢دونم/المكننة ساعة
٢٩٩٢٠٥٣١.٤٣دونم/وي ساعةالعمل الید

إذآان الصنف المحسن استخدام كل الموارد و
) ٣و٢(نالو. لاإلجاءت

. على التوالي% ٢١.٨٩و١٢شور لمورد البذور آو٣١٠مثل والفعلي القطن كوكر االستخدام األ
٨إذآأل

شور آوھذا یعني انھ على الرغم من ان الصنف . ر على التواليشوآو٣١٠لصنفي القطن كوكر % ٣١.٤٣و
إلھ اقل نتاجوبالتالي تكالیف اإل٣١٠لى ساعات عمل اقل مقارنة مع صنف كوكر إیحتاج 

.استخدام العمل الیدوي بشكل كبیرفي یضاً أ
أ

بشكل لى األإوھذا یعني ان ھذا الصنف یحتاج . موجبة نة  لمكن .٣١٠أسمدة وا
.ام المكننةتقریبا في استخدال ان نسبة الفائض كان متساويإ

ارد فألأ للمو ل إمثل 
. متغیر المخاطرة الذي جاء سالباً 

). ٤(جدول الذلك نالحظ وإلیضاح. قل من معدالت الموارد المثلى بدون عنصر المخاطرةأالمخاطرة ھي 

٣١٠رة وبدونھا لصنف القطن كوكر مقارنة مستویات االستخدام المثلى للموارد مع المخاط): ٤(الجدول 
%التغیر مع المخاطرةبدون مخاطرةالمورد

١.٤١-٥.٧١٥.٦٣البذور
١٣.٨٢-٩٤٨١األسمدة
٣-٥.٩٥٥.٧٧المكننة

٩.٥٩-٣٩٦٣٥٨العمل الیدوي

.شورآبالنسبة للصنف ) ٥(جدول الكما یالحظ من 

شورآلى للموارد مع المخاطرة وبدونھا لصنف القطن مقارنة مستویات االستخدام المث: )٥(جدول ال
%التغیر مع المخاطرةبدون مخاطرةالمورد

١.٥٩-٥.٠٣٤.٩٥البذور
١٣.٥٩-١٠٣٨٩األسمدة
٢.٦٣-٦.٨٤٦.٦٦المكننة

٧.٣١-٢٠٥١٩٠العمل الیدوي
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) ٥و٤(یالحظ من الجدولین 
بلغ إذاألسمدةكان في مورد األكبرالتأثیرالمخاطرة على تقلیل استخدام جمیع الموارد ولصنفي القطن ولكن 

أ. شور على التواليآ، ٣١٠لصنفي القطن كوكر % ١٣.٥٩و١٣.٨٢
نسبة أ% ٧.٣١شور آمقارنة مع صنف % ٩.٥٩بلغ ٣١٠بالنسبة لصنف القطن كوكر ثیرھاأالعمل وت ما بال

أآو٣١٠لصنفي القطن كوكر % ١.٥٩و١.٤١ثیرھا على البذور فكانت ألت
أن تأوھذا یعني . شور على التواليآ، ٣١٠لصنفي القطن % ٢.٦٣و٣على مورد المكننة 

راضغو. ذور والمكننةعلى موردي البتقریباً متماثالً 
أ

)over estimate (
. ردإي فوبالتال

أتوھذا یعني ان التوصیات المتأت
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ABSTRACT
The study aimed at estimating the optimum use levels of seeds, fertilizer,

machinery and manual work resources involved in producing Coker 310 and Asur
classes of cotton depending on field data, season 2001-2002 and for the sample,
consisting of 72 farmers in Nimrod district/Ninevah governorate. The risk impact
on the optimum levels were studied, because the economic studies that ignore risk
in solving the rain-dependent cultivation problems recommend levels, which exceed
the levels of the use imposed by risk. When we compare the optimum levels of
production resources under the risk conditions, we observe that they are smaller
under certainty conditions. For the class Coker 310, levels were 1.41% for seeds,
13.82% for fertilizers, 3% for machinery and 9.59% for the manual work. The same
were for the class Asur as risk leads to the decrease of use levels with the rates;
1.59% for seeds, 13.59% for fertilizers, 2.63% for machinery and 7.31% for the
manual work. Results indicated that the class Asur led to decrease the optimum use
of seeds and manual work resources, and increased the optimum use of fertilizers
and machinery resources compared to the class Coker 310. It is clear that risk-
reluctant farmers will respond to the risk conditions they encounter by decreasing
the use levels of the resources to the minimum. This requires decreasing cotton
production resources to decrease the economic loss accompanies that.
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