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  الخالصة

ادیات الحجم لمحصول البنجر السكري في محافظة نینåوى للموسåم استھدف البحث دراسة اقتص  
 -٢٠٠١(فååي منطقååة ربیعååة والقیååارة باالعتمååاد علååى بیانååات میدانیååة للموسååم ) ٢٠٠١/٢٠٠٢(الزراعååي 

مزارعا اذ تم تقدیر دالة التكالیف الكلیة ومنھا تم اشتقاق دالåة ) ٢٥(لعینة من المزارعین شملت ) ٢٠٠٢
یååة الحتسååاب الحجååم االمثååل الååذي یحقååق الكفååاءة االقتصååادیة وتبååین ان الحجååم االمثååل متوسååط الكلفååة الكل

وھو الحجم الذي یدني تكلفة االنتاج للوحدة الواحدة مåن النåاتج بینمåا بلåغ معåدل ) طن٨٩.١٨(لالنتاج بلغ 
ري لعینåة البحåث كمåا اتضåح ان الغالبیåة مåن مزارعåي البنجåر السåك) طåن٦٩.٢٧(الحجم لالنتاج الفعلåي 

من اقتصادیات الحجåم علیåھ یوصåي البحåث بالتوسåع بالمسåاحات المزروعåة لمحصåول %) ٩٣(یحققون 
  . البنجر السكري لتحقیق وفورات الحجم لالقتراب من الحجم االمثل

  
  المقدمة

یعد البنجر السكري من المحاصیل االقتصادیة ذات القیمة الحیویة الھامة لالنسåان فھنåاك حاجåة 
ååوفیر المååة لتååة ملحååكروز(ادة االولیååة ) السååن حاجååزء مååد جååكر ولسååتخراج السååا السååكر محلیååل السååلمعام

القطåر فååي الوقååت الحاضååر ، لåذلك فقååد اولååت الدولååة عنایååة خاصåة لزراعååة المحاصååیل السååكریة ، ویعååد 
البنجر السكري والذي ینتمي الى العائلة الرمرامیة احد المحصåولین الرئیسåیین فåي اسåتخراج السåكر فåي 

لم ویاتي ھذا المحصåول بعåد قصåب السåكر مåن حیåث المسåاحة المزروعåة واالنتåاج حیåث یسåھم ھåذا العا
من االنتاج العالمي للسكر، وتظھر مشكلة البحث في تزاید الطلب على السåكر ، % ٤٠المحصول بنسبة 

  .مما یتطلب زیادة انتاج البنجر السكري لغرض تحقیق االكتفاء الذاتي منھ محلیا
تتضååمن دراسååة عالقååة : سååة اقتصååادیات الحجååم تååتم بطååریقین رئیسååیتین ، االولååى ھååذا وان درا  

حجååم االنتååاج بالتكååالیف الكلیååة وذلååك مååن خååالل تقååدیر دالååة التكååالیف الكلیååة ، ومنھååا یååتم اشååتقاق منحنååى 
تتضåمن تقåدیر : ، والثانیåة ) ١٩٩٩ثåالج واسåماعیل ، (متوسط الكلفة الكلیة لتوضیح اقتصåادیات الحجåم 

، ) ١٩٧٦،  Soltani(لة متوسط الكلفة الكلیة لالجل الطویل ومنھا یتم تحدید الحجåم االمثåل للمزرعåة دا
حیåث توصåال الåى ان الحجåم ) ١٩٩٥( ومن البحوث التي اجریت في ھذا المجال بحث شدید ومصåطفى 

لåغ ب)  ١٩٩٨(طن لكال المحصولین العدس والحمص وفي بحث لكل مåن شåدید واسåماعیل ) ٦٠(االمثل 
طن لمحصول العدس بركåة ) ٤٥.٨٥(طن لمحصول العدس المحلي ، بینما بلغ ) ٢٢.٢٤(الحجم االمثل 

طåن لمحصåول العåدس بینمåا ) ٥(لقد بلغ الحجم االمثåل )  ١٩٩٩( ، وفي بحث لكل من ثالج واسماعیل 
 ٣٢.١٣٧بلغ الحج االمثل للبطاطا البیضåاء ھåو ) ٢٠٠٤(طن ، وفي بحث اسماعیل ) ٢.٩٤(بلغ الفعلي 

طåن لåذا ال یحقåق مزارعåو ھåذا الصåنف ١٦.٥٢طن في حین ان الحجåم االمثåل الفعلåي لعینåة البحåث ھåو 
طåن فåي ٢٢٢من اقتصادیات الحجم اما بالنسبة للحجåم االمثåل للبطاطåا الحمåراء فقåد بلåغ % ٦.٥٨سوى 

مåن % ٤٢طåن وھåذا یعنåي ان مزارعåو ھåذا الصåنف ال یحققåون سåوى  ٦٦.٧٢حین الحجåم الفعلåي ھåو 
  .اقتصادیات الحجم

ھååذا ویھååدف البحååث الååى تقååدیر دالååة التكååالیف الكلیååة ثååم المحصååول علååى معادلååة متوسååط الكلفååة 
  .الكلیة من اجل تحدید الحجم االمثل لالنتاج

    
  

  مواد وطرق البحث
تتضåمن دراسåة عالقåة حجåم االنتåاج : ھناك طریقتان رئیستان لدراسة اقتصادیات الحجم االولى  

ف الكلیة وذلك من خالل تقدیر دالة التكالیف الكلیة ومنھا یتم اشتقاق منحنى متوسåط الكلفåة الكلیåة بالتكالی
تتضååمن تقååدیر دالååة متوسååط الكلفååة : الثانیååة) ١٩٧٦، واخååرون Conner(لتوضååیح اقتصååادیات الحجååم 



اعتمåدت ھåذه وقåد ) ١٩٧٦،  Soltani(الكلیة لالجل الطویل ومنھا یتم تحدید الحجåم االمثåل للمåزارعین 
الدراسة النظریة االقتصادیة مباشرة على الشكل الدالي للنمåوذج القیåاس المقåدر وال سåیما مåا یتعلåق منھåا 

تåم الحصåول علåى البیانåات ) ١٩٧١لیفتåوتش ،( uبكون منحنى متوسط الكلفة الكلیة یاخåذ شåكل الحåرف 
القیåارة وتمثåل العینåة العشåوائیة االولیة من خالل مسح میداني لعینåة مåن المåزارعین فåي منطقåة ربیعåة و

  .من المجتمع المدروس% ٢٠نسبة 
  

  
  النتائج والمناقشة

من اجل دراسة اقتصادیات الحجم االمثل لمحصول البنجر السåكري تåم تحدیåد الصåیغة القیاسåیة   
  لدالة التكالیف الكلیة وكما یاتي

Tci = B0 + B1Qi + B2Qi2 + B٣Qi3 + Ui 
  : حیث ان

Tci  _دینار(فة الكلیة لالنتاج تمثل الكل.(  
Qi  _ طن(تمثل كمیة االنتاج.(  
Ui  _ وذجååدخل النمååم تååي لååة التååرى ذات العالقååرات االخååاثیر المتغیååس تååوائي ویعكååر العشååل المتغیååتمث

  .بشكل مباشر والتي یصعب قیاسھا او تقدیرھا كمیاً 
تكååون بååدیھیا ) النååاتجمكعååب ( Qi3و ) مربååع النååاتج ( Qi2ومååن الجååدیر بالååذكر ان المتغیååرات   

ولكن العالقة غیر خطیة ، وعلیھ فان مثل ھذا النموذج یستوفي افتåراض عåدم  Qiمرتبطة دالیا بالمتغیر 
وذلåك لكåون النمåوذج غیåر ) multicollinearity(وجود عالقةخطیة متعددة بåین المتغیåرات المسåتعملة 

  لتي تم الحصول علیھا كاالتي وكانت النتائج ا) ١٩٧٨، ) gujarati(خطي من حیث المتغیرات 
اخååذت دالååة التكååالیف الكلیååة لمحصååول البنجååر السååكري .الكلفننة الكلیننة لمحصننول البنجننر السننكري: اوال 

  :الصیغة القیاسیة االتیة
Y = 185.6 + 11.00 Qi – 0.107 Q2 + 0.0006Q3 
T (0.534)        (1.8)    -  (0.05)          (0.829) 
R2 = 0.74       F= 23.189           D.W = 2.26 

مååن التغیååرات الحاصååلة فååي التكååالیف الكلیååة % ٧٤توضååح القååوة التفسååیریة للنمååوذج المقååدر بååھ 
تفسر بواسطة التغیرات الحاصåلة فåي الكمیåات المنتجåة مåن محصåول البنجåر السåكري وقåد تاكåد معنویåة 

الجدولیåة بمسåتوى  Fاكبر مåن قیمåة وھي  ٢٣.١٨٩المحسوبة  Fالنموذج القیاس المقدر التي بلغت قیمة 
 –ولååم تظھååر مشååكلة ارتبååاط ذاتååي بååین متغیååرات النمååوذج العشååوائیة حسååب اختبååار دربååن % ٥معنویååة 

ومååن جååدول  ٢.٢٦تسååاوي  Dواتسååون والååذي اوضååح عååدم وجååود مشååكلة االرتبååاط الååذاتي لكååون قیمååة 
)D.W ( ودرجة حریة مساویة  ٥لمستوى معنویة)نجد ان ) ٣.٢٥D ین  تقعå4ب – du < D <du   أي

  .1.66 > 2.26 > ٢.٣٤ان 
ومنھ نستنتج عåدم وجåود االرتبåاط ذاتåي موجبåا او سåالبا للمتغیåر العشåوائي مåن الدرجåة االولåى 
نظåååرا العتمåååاد البحåååث علåååى بیانåååات مقطعیåååة فåååان مåååن المتوقåååع وجåååود مشåååكلة عåååدم ثبåååات التبåååاین 

)Heteroscedositicityic (،اååف عنھååب الكشååا یتطلååار ممååاد اختبååم اعتمååھ تååوعلیtest  اركååب)Park (
والذي تضمن تقدیر معاملة انحåدار مربåع الخطåا باعتبåاره متغیåرا تابعåا والنåاتج باعتبåاره متغیåرا مسåتقال 

  :وكانت العالقة بالصیغة اللوغارتمیة المزدوجة وكما یلي 
 Log ei2 = 6.73 + 0.883 Log Qi  F= 3.07 
        T = (3.30) (1.59) 

، وحیåث ان ) F(وذلك حسب اختبار %) ١(وكانت الدالة المقدرة غیر معنویة بمستوى معنویة   
فåان ذلåك یåدل علåى عåدم %) ١(الجدولیåة بمسåتوى معنویåة ) t(المحسåوبة لمیåل الدالåة اقåل مåن ) t(قیمة 

  .وجود مشكلة عدم ثبات التباین
والذي تشیر الåى ) ٠.٧٤(ذي بلغ التي یعكس وجوده التوفیق لخط االنحدار ال) R2(كما ان قیمة   

والتåي تقåیس معنویåة العالقåة ) F(من التغیرات في التكåالیف تعåزى الåى االنتåاج كåذلك قیمåة %) ٧٤(ان 
  %).١(الدالیة بمستوى 



للحصåول علåى معادلåة متوسåط الكلفåة : معادلنة متوسنط الكلفنة الكلینة لمحصنول البنجنر السنكري: ثانیا 
ة الكلیة على الناتج واستبعاد الحد الثابåت كونåھ یعكåس التكåالیف الثابتåة وبåذلك الكلیة تم تقسیم معادلة الكلف

  :فان معادلة متوسط الكلفة الكلیة اخذت الصیغة االتیة
LRATC = 11.00 – 0.107 Qi + 0.00060 Qi2 

وبھååدف تحدیååد مسååتوى االنتååاج االمثååل الååذي یååدني التكååالیف فقååد تååم تطبیååق الشååرط الضååروري   
الدالة وھو اخذ المشتقة االولى لدالة متوسط الكلفåة الكلیåة بالنسåبة للنåاتج ومسåاواتھا بالصåفر  االول لتدنیة

طåن مåن ) ٨٩.١٦(وعلیھ فقد وجد ان مستوى االنتاج االمثل یساوي   Qiومن ثم حل المعادلة بالنسبة لـ 
  .محصول البنجر السكري

وفقååا للنظریååة : حصننول البنجننر السننكرينسننب اقتصننادیات الحجننم المتحققننة ومرونننات الكلفننة لم: ثالثننا 
االقتصادیة فان مستویات االنتاج االقل من المستوى االمثل تحقق نسب متزایدة من وفورات الحجåم كلمåا 
اقترب مستوى االنتاج من المسåتوى االمثåل امåا التوسåع فåي االنتåاج فåوق المسåتوى االمثåل فیترتåب عیåھ 

  ) :١٩٨٣واخرون ،  Mclemore(فقا للعالقة التالیة عدم وفورات الحجم ویمكن احتساب ذلك كمیا و
  

 
 
 

Econ =  
 
 
 

تسåاوي الفåرق ) Econ(الحجم المتحققåة ) وفورات(وھذه العالقة تشیر الى ان نسبة اقتصادیات   
ومتوسååط الكلفååة ) LRATcm(بååین متوسååط الكلفååة الكلیååة المتوقååع عنååد اخفååض مسååتوى انتååاج متحقååق 

åتوى االنتåد مسåاج المتوقع عن)LRATCi ( دåع عنåة المتوقåة الكلیåط الكلفåین متوسåرق بåى الفåوما علåمقس
، ) LATCo(اخفض مستوى انتاج متحقق ومسåتوى الكلفåة الكلیåة المتوقåع عنåد مسåتوى االنتåاج االمثåل 

  .والحتساب مرونات الكلفة لمحصول البنجر السكري فاننا نستخدم العالقة االتیة
  

Elasticity =                                     ×    
 

  )١(وكانت النتائج المقدرة كما في الجدول 
نسååبة اقتصååادیات الحجååم المتحققååة ومرونååات دالååة الكلفååة ومتوسååط الكلفååة المتوقعååة عنååد ) ١(الجååدول 

-٢٠٠٠مسååتویات مختلفååة مååن النååاتج لمحصååول البنجååر السååكري فååي محافظååة نینååوى للموسååم الزراعååي 
٢٠٠١.  

  فئات الحجم 
  دونم

عدد 
  المزارعین

متوسط االنتاج 
  )طن(

متوسط الكلفة الكلیة 
  )طن/ دینار(المتوقعة 

نسبة اقتصادیات الحجم 
  المتحققة

  ة الكلفةمرونة دال

٠.١٤٨  ٦  ٩٤٥٠٠  ١٦  ٧  ٦-٤-  
    ٠.١٨٢  ١٦.٥  ٩١٠٠٠  ٢٠-  

٠.٢٢١  ٢٨  ٨٧٠٠٠  ٢٥-  
٠.٢٥٥  ٣٨  ٨٣٣٠٠  ٣٠-  

٠.٣٠٦  ٥٨  ٧٦٨٠٠  ٤٠  ٨  ١٠-٧-  
    ٠.٣٢٨  ٧٣  ٥١٧٠٠  ٥٠-  

٠.٣١١  ٨٥  ٧٦٤٠٠  ٦٠-  
٠.٢٠٠  ٩٦  ٦٢٥٠٠  ٧٥-  

٠  ١٠٠  ٦٢٣٠٠  ٨٩.١٦  ١٠  ١٥-١٠  
    ٠.١٠٦  ٩٩  ٦٢٥٠٠  ٩٥  

٠.٢٠٦  ٩٧  ٦٣٠٠٠  ١٠٠  
٠.٦٢٥  ٨٣  ٦٨٠٠  ١٢٠  

LRATcm - LRATCi 

LRATcm - LRATCo 

d (LRATC) 

LRATC 
Q 

dQ 



مåن اعåداد الباحåث باالعتمåاد علåى بیانåات اسåتبیان لمزارعåي محصåول البنجåر السåكري :مصدر الجåدول
  ٢٠٠٢-٢٠٠١خالل العام 

یالحظ من الجدول الموضح انفا ان نسبة اقتصادیات الحجم المتحققة تزداد بازدیاد حجم االنتåاج   
طåن ، وعنåد زیåادة االنتåاج بمåا یفåوق ) ٨٩.١٦(عنåد مسåتوى االنتåاج %) ١٠٠(االمثل وتصåل اقصåاھا 

لمقååدرة والتååي الحجååم االمثååل تبååدا نسååبة اقتصååادیات الحجååم بالتنååاقص بنسååب متزایååدة ، ان مرونååة الكلفååة ا
تشیر الى عالقåة متوسåط الكلفåة الكلیåة لحجåم االنتåاج عالقåة عكسåیة لمسåتویات االنتåاج االقåل مåن الحجåم 
االمثل ، وھذا یعني ان زیادة حجم االنتاج بنسبة معینة تؤدي الى تقلیل متوسط الكلفة الكلیة باقل من تلåك 

االنتاج االعلåى مåن الحجåم االمثåل وھåذا یعنåي ان النسبة ، اما مرونة دالة الكلفة فكانت موجبة لمستویات 
  .متوسط الكلفة الكلیة یزداد بازدیاد حجم االنتاج وبنسبة اقل من نسبة الزیادة في حجم االنتاج

اما عند مستوى االنتاج االمثل فان مرونة دالة الكلفة تساوي صفر وعند مقارنة ھذه النتåائج مåع   
مزارعا فقط حققوا مستوى انتاج یفåوق مسåتوى االنتåاج االمثåل ،  )٥(مستویات االنتاج الفعلي یتضح ان 

اما باقي المزارعین فانھم حققوا مستویات اقل من الحجم امثåل وخاصåة وان معåدل االنتåاج االمثåل لعینåة 
مååن %) ٩٣(طååن فھååذا یعنååي ان الغالبیååة مååن مزارعååي البنجååر السååكري یحققååون ) ٦٩.٢٧(البحååث ھååو 

طåن %) ٨٩.١٦(وء ھذه النتائج اتضåح مåن الدراسåة ان الحجåم االمثåل ھåو وعلى ض. اقتصادیات الحجم
وعلیååھ یكåون معظååم مزارعåي البنجååر . طåن ) ٦٩.٢٧(لمحصåول البنجåر السååكري بینمكåا الحجååم الفعلåي 

من اقتصåادیات الحجåم الفعلåي ، ممåا تقåدم فåال بåد مåن حåث %) ٩٣(السكري في محافظة نینوى یحققون 
ى علåى زیåادة حجåم االنتåاج  والمسåاحة وذلåك لتحقیåق وفåورات الحجåم لكåي المزارعین في محافظة نینåو

  . یقتربوا من الحجم االمثل الذي یدني التكالیف وبما یحقق استخدام امثل للموارد
حیث یشیر ھذا ان نسبة اقتصادیات الحجم المتحققة مرتفعة في محافظåة نینåوى وھåذا یåدل علåى   

تåاج البنجåر السåكري وامكانیåة التوسåع فåي زراعتåھ فیھåا لتلبیåة حاجåة المیزة النسبیة لھذه المحافظة فåي ان
القطر من مادة السكر واستخدام التقنیåات الحدیثåة كالبåاذرات او القالعåات وغیرھåا مåن المعåدات االخåرى 

  .التي تؤدي بدورھا الى كفاءة االنتاج
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ABSTRACT 
Study of this research is to study the economics volume of sugar beet 

crop in Ninavah province, for agricultural season 2001-2002 depending on the 
experimental data of season 2001-2002 for a specimen of farmers(25). The 
function of total expenses was estimate from which the function of median total 
expenses was derived to calculate the optimal size which can achieve economic 
efficiency. by estimating total cost function to compute the optimal volume of 
the production which reached (89.16 tone). This volume which reduced to cost 
of product, where as the average volume of actual production reached to (69.27 
tone) for study sample. It was demonstrated that the majority of sugar beet's 
achieved (93%) of volume economics. 
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