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  العراق /جامعة الموصل/ قسم االقتصاد الزراعي/ كلیة الزراعة والغابات
  

  الخالصة
لمزارعffي محصffول الحمffص فffي منطقffة الشffیخان  اإلنتffاجياسffة تحدیffد الحجffم تضffمنت الدر  

دونfم یقfع فfي /كغfم١٦٠البfالغ لھfذا المحصfول  اإلنتfاجيالحجfم  أنبمحافظة نینfوى والتfي بینfت نتائجھfا 
 لألربfاحالمعظfم  اإلنتfاجمfن حجfم  وأدنfى، دونfم /كغfم١٤٠البfالغ لإلنتاج األمثلمستوى أعلى من الحجم 

جfراء قیfامھم  یfةمجز أربfاحالمزارعین في تلfك المنطقfة یحصfلون علfى  أنوتبین ، دونم/كغم٢٤٥البالغ 
 إذ، المحصول إال إنھم لfم یتمكنfوا مfن الوصfول إلfى المسfتوى اإلنتfاجي المعظfم إلربfاحھم بزراعة ذلك 

دونfم وتكfالیف / دینfار  ١٦٠٠٠٠كان متوسط الدخل الذي یحصل علیھ المزارع في العینة المختارة ھfو 
  .دونم/دینار  ٩٦٠٨٠كون متوسط الربح الذي یحصل علیھ دونم وبذلك ی/دینار  ٦٣٩٢٠كانت إنتاجھ

                                                           
  المقدمة

بمتغیfري العمfل  اإلنتfاجالfدوال التfي تمثfل دالfة  أفضfلھfي  لإلنتfاجدوكfالص –دالة كfوب تعد     
  بالدالة   صیغتھا العامة  التي تتمثلالمال ورأس 

Y=B0L
b1Kb2                                                                                                                             

          

  )١٩٦٢ ،Vencent (تشیر الرموز إذ
Y= كغم/اإلنتاجكمیة  
L=یوم/رجل/العمل  
K=دینار/رأس المال  

B0= ةالمز رعی لإلدارةوتمثل مستوى الكفاءة االقتصادیة (ثابت الدالة(  

تكمن مشكلة البحث في انخفاض الغلة الدونمیfة لمحصfول الحمfص فfي منطقfة الدراسfة وزیfادة   
بب انخفfاض مسfتوى التfي یحصfل علیھfا المfزارعین منخفضfة بسf األربfاحممfا یجعfل  اإلنتاجیfةتكالیفھا 

 إلffىاسffتنادا  أساسffاالمكتسffبة  والمھffاراتلمزارعffي المنطقffة ونقffص الخبffرات  ةالمffز رعیff لffإلدارة األداء
، شؤون المزرعfة  بإدارةواالقتصادیة المتعلقة بالجوانب الفنیة  اإللمامتكرار زراعة ھذا المحصول دون 

یسfیئون اسfتغالل مfوردي  أنھمالتي تدل على  ،مما یعني انخفاض الكفاءة الفنیة واالقتصادیة للمزارعین 
ھfذه الدراسfة  أھمیfةومن ھنfا جfاءت ، لھما  األمثلالمال ویبتعدون نوعا ما عن االستغالل  ورأسالعمل 

المثلfى والحجfوم  اإلنتاجیةلتكشف الواقع الزراعي لمحصول الحمص في تلك المنطقة ومقارنتھ بالحجوم 
التي تتحقق عندھا الكفاءة االقتصادیة فfي اسfتخدام  اإلنتاجیةمستویات وھي ال، لألرباحالمعظمة  اإلنتاجیة

  .الموارد المزرعیة
ھذه الدراسة ھي امتداد للدراسات التي سfبقتھا فfي ھfذا المضfمار والتfي نfذكر منھfا الدراسfة  إن    

مfوردي بین فیھا انخفاض مستوى الكفاءة االقتصادیة في استخدام والتي ) ١٩٩٨، ألجمیلي( أجراھاالتي 
 أجراھfاوالدراسfة التfي . محصfول القطfن الزھfر فfي محافظfة صfالح الfدین  إلنتfاجالمfال  ورأسالعمfل 
 إلنتfاجانخفاض مستوى الكفاءة االقتصادیة فfي اسfتخدام ھfذین المfوردین  أظھرتوالتي )٢٠٠١(ألنعیمي

لك البحfث الfذي وكfذ،لھمfا  األمثfلالقطن في محافظة نینوى وابتعfاد المfزارعین عfن مسfتوى االسfتخدام 
الffذي أشffار فیffھ أیضffا إلffى عffدم قffدرة المffزارعین مffن تعظffیم إربffاحھم لسffوء  )٢٠٠٤(إسffماعیل أنجffزه

اسfتغاللھم للمffوارد المزرعیffة فffي إنتffاج محصffول البطاطfا فffي منطقffة الرشffیدیة وغیرھffا مffن الدراسffات 
مدعومffة )b1,b2,B0(دوكffالص بقffیم معامالتھffا -كffوب اإلنتffاجاسffتخدام دالffة  إلffىوتھffدف ھffذه الدراسffة 

والقیاسfffیة وتحدیfffد حجfffم اإلنتfffاج لمحصfffول الحمfffص لfffدى مزارعfffي المنطقfffة باختباراتھfffا اإلحصfffائیة 
المدروسfffة واسfffتخدام متوسfffط األربfffاح والتكfffالیف للوقfffوف علfffى الواقfffع اإلنتfffاجي للمنطقfffة ومقارنتfffھ 

  .بالمستویات اإلنتاجیة الكفوءة فنیا واقتصادیا
  مواد البحث وطرائقھ

طfاق حfرب و طfاق ( عینfة البحfث المنfاطق التfي تfزرع المحصfول فfي قضfاء الشfیخان شملت    
وقfد تfم الحصfول علfى البیانfات ) --میكائیل ومھد و النركزلیة و ركابھ صغیرة  و الفاروق و كیس قلعfة

   ٢٠٠٧/ ٣/١٠وقبولھ   ٢٦/٦/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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إذ تfم اختیfار ،عن طریق المقابالت الشخصیة مfن خfالل إعfداد اسfتمارة اسfتبیان مصfممة لھfذا الغfرض 
مfزارع ٢٦إذ  بلfغ عfدد المfزارعین الfذین تfم اسfتجوابھم ،% ١٥ئیة من مجتمع البحث بنسبة عینة عشوا

  .مزارع  ١٧٤من بین مجموع المزارعین في المنطقة البالغ عددھم 
لدالffة  طریقffة االنحffدار المتعffددباسffتخدام  اآللffيوتffم تحلیffل بیانffات البحffث بواسffطة الحاسffوب     

ھffو  غیffرین مسffتقلین ھمffا رأس المffال والعمffل ومتغیffر معتمffد المشffتملة علffى متالطبیعffي  اللوغffاریتم
غfffرام مfffن محصfffول الحمfffص  وسfffعرا لكیلfffتضfffمنت البیانfffات  وقfffد الحمfffصلمحصfffول ) Y(اإلنتfffاج

 ورأسوالعمfل  لإلنتfاجمشfاھدة  ٢٦و% ١٠دینfار وسfعر الفائfدة ٣٠٠٠العامfل وأجfرةدینfار ١٠٠٠البالغ
  .) ١( وضحة في الجدول و كما م،للدونم الواحد  اإلنتاجالمال وتكالیف 

  

للffدونم الواحffد  اإلنتاجیffةالمffال والعمffل والغلffة والتكffالیف  رأسالكمیffات المسffتخدمة مffن  :)١(لجffدول ا
  لمحصول 

  . ٢٠٠٥الحمص في منطقة الشیخان للموسم الزراعي الصیفي من العام                

المال  رأس  المشاھدات
  دینار

العمل 
  یوم/رجل

  الغلة الدونمیة
  )دونم/مكغ(

لیف الثابتة التكا
  )دینار(

التكالیف 
  )دینار(المتغیرة

التكالیف 
  الكلیة

٥٥٥٥٠  ٤٨٠٠٠  ٧٥٥٠  ١٤١  ١٦  ١٤٥٠٠  ١  
١١٣٠٠  ٦٩٠٠  ٤٤٠٠  ٢٠٥  ٢٣  ٢٥٠٠  ٢  
١٤٦٠٠  ٧٢٠٠٠  ٧٤٠٠  ١٩٥  ٢٤  ٢٣٠٠  ٣  
٤٩١٠٠  ٤٥٠٠٠  ٤١٠٠  ١٣٦  ١٥  ١٢٥٠  ٤  
٥٧٠٠٠  ٥٤٠٠٠  ٣٠٠٠  ١٥٣  ١٨  ١٤٠٠  ٥  
٧٠١٠٠  ٦٠٠٠٠  ١٠١٠٠  ١٦٥  ٢  ١٤٥٠  ٦  
٢٩٦٥٠  ٢٧٠٠٠  ٢٦٥٠  ٨١  ٩  ٩٥٠  ٧  
٦٤٣٠٠  ٦٠٠٠٠  ٤٣٠٠  ١٧٥  ٢٠  ١٥٥٠  ٨  
٣٧٩٠٠  ٣٣٠٠٠  ٤٩٠٠  ٨٨  ١١  ١٠٠٠  ٩  
٤٣١٥٠  ٣٦٠٠٠  ٧١٥٠  ١٢٥  ١٢  ١١٥٠  ١٠  
٤٢٨٠٠  ٣٦٠٠٠  ٦٨٠٠  ١٢٠  ١٢  ١٢٠٠  ١١  
٧١٢٠٠  ٥٧٠٠٠  ١٤٢٠٠  ١٧٣  ١٩  ١٦٠٠  ١٢  
٧٣٣٥٠  ٦٣٠٠٠  ١٠٣٥٠  ١٨٢  ٢١  ١٧٥٠  ١٣  
٩٦١٠٠  ٩٣٠٠٠  ٣١٠٠  ٢٣٩  ٣١  ٢٢٠٠  ١٤  
٣٥٧٥٠  ٣٣٠٠٠  ٢٧٥٠  ١١٨  ١١  ١٢٠٠  ١٥  
٧٥٦٠٠  ٧٢٠٠٠  ٣٦٠٠  ٢٠٥  ٢٤  ٢٤٥٠  ١٦  
١٦٧١٥٠  ١٥٩٠٠٠  ٨١٥٠  ١٩١  ٥٣  ١٨٠٠  ١٧  
٦٧٩٥٠  ٦٦٠٠٠  ١٩٥٠  ١٨٣  ٢٢  ١٧٥٠  ١٨  
٥٤٩٥٠  ٥١٠٠٠  ٣٩٥٠  ١٧٠  ١٧  ١٦٥٠  ١٩  
٥٢٥٥٠  ٥١٠٠٠  ١٥٥٠  ١٥٠  ١٧  ١٤٠٠  ٢٠  
٧٣٩٠٠  ٦٦٠٠٠  ٧٩٠٠  ٢٠٥  ٢٢  ٢٥٠٠  ٢١  
٦٥٠٥٠  ٦٠٠٠٠  ٥٠٥٠  ١٧٥  ٢٠  ١٥٥٠  ٢٢  
٦٢٣٥٠  ٥٤٠٠٠  ٨٣٥٠  ١٥٦  ١٨  ١٤٥٠  ٢٣  
٣٣٥٥٠  ٣٠٠٠٠  ٣٥٥٠  ٨٨  ١٠  ١٠٠٠  ٢٤  
٦٧٣٠٠  ٦٣٠٠٠  ٤٣٠٠  ١٧٧  ٢١  ١٦٠٠  ٢٥  
٦٢٨٠٠  ٥٧٠٠٠  ٥٨٠٠  ١٥٨  ١٩  ١٤٥٠  ٢٦  

  ٦٣٩٢٠  ٥٨٢٧٠  ٥٦٥٠  ١٦٠  ١٩  ١٥٩٨  المتوسطات
  .جمعت من قبل الباحث من واقع الدراسة المیدانیة: المصدر

  

  النتائج والمناقشة
  :المال ھي  ورأسي العمل محصول الحمص بمتغیر إنتاجدالة  إنتبین من نتائج التحلیل        

Ln  Y= 0.158+0.282Ln L+0.614 Ln K  
t=  0.49       3.57          5.74 
f =102.98                               
R2=0.90       R=0.89                
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D.W= 2.37>du=1.65  ,dl=1.23                                                                               
                                                 

  :آالتیةدوكالص –دالة كوب  إلىوالتي تم تحویلھا     
39   L0.282 K 0.614      Y=10.4  

الدالة ذات معنویة عالیة كما توضfحھا قیمfة  هھذ إنلمذكورة ا اإلحصائیةیتضح من االختبارات     
f قیمة  أثبتتكما  ةالجد ولی المحسوبة مقارنة بقیمتھاt   لfوردي العمfن مfل مfورأسالمحسوبة معنویة ك 

 رأسعنصffري  إلffىعلffى الكمیffات المنتجffة مffن محصffول الحمffص یعffزى  التffأثیرمffن % ٩٠وان.المffال 
عffدم وجffود  إلffى) DW(وتشffیر قیمffة دربffن واتسffن ، ) R2(التحدیffد  المffال والعمffل وكمffا بینھffا معامffل

دوكfالص المffذكورة -كfوب دالfة أناالرتبfاط الfذاتي بfین البیانfات وعلیffھ فfان ھfذه االختبfارات تfدل علffى 
 تمرونffاكمffا یوضfح مجمfوع قfیم -المfال والعمfل ورأس اإلنتfاجعالقfة ریاضffیة بfین  أفضfلسfابقا تمثfل 

محصfول الحمfص للعینfة  إنتfاج إن ٠.٨٩١والبالغ ٠.٦١٤المال  ورأس ٠.٢٨٢لعنصري العمل  اإلنتاج
الزراعfي وھfي  اإلنتfاجیقع في المرحلة الثانیة من مراحل قانون الغلة المتناقصة الfذي یمfر بfھ  المأخوذة

مرحلfة العوائfد الحدیfة (بصfورة متناقصfة  اإلنتfاجوالتي تfزداد فیھfا  لإلنتاجالمرحلة االقتصادیة الرشیدة 
  .)اقصةالمتن

 لألربfاحوالحجfم المعظfم  نتاجلأل األمثلللعینة من الحجم  اإلنتاجيمعرفة موقع الحجم  ولغرض    
حیfث انfھ تfم اسfتخراج الحجfم . لfذلك المحصfول المعظمة اإلنتاجوكمیة  األمثل اإلنتاجفقد تم تقدیر كمیة 

خراج كمیاتھfا المثلfى مfن المfال والعمfل واسfت رأسالمدني للتكالیف بطریقة المتوسfطات لكمیfات  األمثل
بالنسfبة  kو Lالحfدي بfین  اإلحfاللالمتضfمنة مسfاواة معfدل  األمثfللتعویض بمعادلة االسfتخدام ا خالل 

حیfث یمكfن  لمقfدرةا اإلنتfاجالمال وتعویض كمیاتھا المثلى بدالة  ورأسالسعریة العكسیة لموردي العمل 
دونfم بینمfا تfم /كغfم ١٤٠وقfد بلغfت قیمتfھ )   ١٩٨٠،السfامرائي( . لإلنتfاج األمثلالحصول على الحجم 

لوحfدة الواحfدة منfھ استخراج الحجم المعظم لألرباح بمساواة قیمfة النfاتج الحfدي لعنصfر اإلنتfاج بسfعر ا
وقffد بلغffت قیمتffھ ) ١٩٨٠،الجمیلffي(لكffل مffن رأس المffال والعمffل ومسffاواة نffاتج المعffادلتین بیعضffھما 

دونffم /كغffم ١٦٠تffاج العینffة لمحصffول الحمffص البffالغ وتبffین مffن مقارنffة متوسffط إن.دونffم/كغffم٢٤٥
بالحجم األمثل والحجم المعظم لألرباح انھ واقع في مسfتوى إنتfاجي أعلfى مfن الحجfم األمثfل وأدنfى مfن 

مما یدل على أن مزارعي الحمص في تلك المنطقة لم یتمكنوا من تحقیق أقصfى ، الحجم المعظم لإلنتاج 
إذ بلfغ .أربfاح مجزیfة تشfجعھم علfى االسfتمرار فfي زراعfة المحصfول األرباح إال أنھم یحصfلون علfى 

دینار الذي تfم التعبیfر عنfھ بfالفرق بfین الfدخل المزرعfي  ٩٦٠٨٠ صافي الدخل المزرعي للدونم الواحد
المثلى منھ نستنتج أنھfا تقfل عfن رأس المال بالكمیة  ٦٣٩٢٠ ةالمتغیرة البالغالكلي للدونم الواحد وتكلفتھ 

بینما كان متوسfط الكمیةالمسfتخدمة مfن عنصfر العمfل تفfوق االسfتخدام األمثfل لھfا . األمثل لھ االستخدام
لذلك البد من التوصیة بوجوب تقلیل الكمیة المستخدمة من عنصر العمfل وزیfادة الكمیfة المسfتخدمة مfن 

  .عنصر رأس المال إلى كمیاتھا المثلى
  

AN ECONOMICAL STUDY OF LENTIL CROP PRODUCTION IN 
NINEVA PROVINNCE FOR  AGRICULTURAL SEASON 2005 

A. A Thallag                 S. M. Aluzbaky                 Z. F. Abd               M. M. 
Sultan 

Agricultural Economy Dept., College of  Agric. and Foresty; Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT  
 This study include the limiting of production volume of crop for the farmers of 
shekan area in Nineveh his volume was (160) kg/donum as the result show the 
optimum volume (140) kg/donum and the volume of gains maximizing was   
(245)kg/donum ,the farmers get only usual gains but they not reach to production 
level which maximizing their gains the average of income (160000) dinar per donum, 
where the costs was (63920) dinars/donum there for the gains average(96080) 
dinar/donum. 

  المصادر
 ،نینfوى محافظfة،لكفfاءة إنتfاج البطاطfا فfي منطقfة الرشfیدیةتحلیل اقتصادي  . )٢٠٠٤(   عماد یوسف،إسماعیل

  .٩٩ :)٢٦(تنمیة الرافدین  
محافظfة  محصول القطن الزھfر فfي إنتاجالتحلیل االقتصادي والقیاسي لدوال  .)  ١٩٩٨(جدوع شھاب ،ألجمیلي

   . ١٠٧-٩٩ :الموصلجامعة –كلیة الزراعة والغابات -أطروحة دكتوراه ،صالح الدین
  . ٥٢-٣٥: الكویت،دار السیاسة –األعمال المز رعیة  إدارة)  ١٩٨٠(ھاشم علوان ،يالسامرائ



   ٢٠٠٨ )١( العدد )٣٦( المجلد                 )       ISSN 1815-316X(                  زراعة الرافدین      مجلة 
 

 محافظfة القطfن فfي_ قیاس الكفfاءة االقتصfادیة للمfوارد المسfتخدمة فfي مfزارع .  )٢٠٠١(سالم یونس ،ألنعیمي
  .٢٣-٩) :١٦(٤مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،ینوىن

Vencent Warven H.(Editor),Economics and Management in  agriculture, prentice Hall 
Inc,1962:30-32.  


