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 الخالصة

االنتاجية لمحصول الطماطة في ناحية حمام العليل محافظة نينوى للموسم تم في هذا البحث دراسة الدالة  
مزارعاً وتم اشتقاق الكميات المثلى من موردي العمل وراس المال   22لعينة عشوائية بلغت ( 2400)االنتاجي 

الحجم دونم وبلغ / دينار( 60.2827)يوم وكمية راس المال المثلى / ملعا( 0)حيث بلغت كمية العمل المثلى 
كغم كذلك تم تحديد مساهمة كل من ( 2002876)كغم وبلغت انتاجية الدونم الواحد ( .662087)االمثل لالنتاج 

موردي العمل وراس المال في انتاجية الدونم الواحد وتمت التوصية باستخدام الكميات المثلى من موردي العمل 
   . وراس المال بغية تعظيم الربح من هذه العملية االنتاجية

 
 المقدمة

تعد محاصيل الخضر من المحاصيل التي لها اهمية كبيرة في قيمتها الغذائية الحتوائها على الفيتامينات  
. والنشويات والبروتينات والسكريات والدهنيات فضالً عن استهالكها من قبل اعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع

يعد من محاصيل الخضر المهمة ومن ابرز العوامل التي تزيد ومن اهم هذه المحاصيل هو محصول الطماطة الذي 
يوم اضافة الى ( 024-02)من اهمية هذا المحصول هو اعطاءه ناتجاً خالل فترة زمنية قصيرة نسبياً، تتراوح بين 
كما يعد محصول الطماطة . امتصاصها لفائض العمل المزرعي لبعض ايام السنة كحاجتها الى ايدي عاملة كثيرة

المحاصيل المهمة لالستهالك البشري حيث تحتل المرتبة االولى من حيث االنتشار في العالم واحد محاصيل من 
الخضر الرئيسة والمهمة في العراق فهي تستهلك بعدة طرق، اما طازجة او مطبوخة او مصنعة اضافة الى قيمتها 

ة الالزمة واالهتمام بتوفير مستلزمات االنتاج، العالية، فضال عن كونها من المحاصيل المربحة اذا ما اعطيت العناي
كما ان لمحصول الطماطة ميزات منها سريعة النمو وتحقق عائداً سريعاً ونظراً للطلب المتزايد على هذا المحصول 
وتذبذب المعروض منه في االسواق العراقية وارتفاع اسعاره فقد تم العمل على زيادة انتاجية الدونم الواحد وذلك 

اع الطرق والوسائل العلمية في زراعته وبأقل التكاليف ومن هذه الطرق استخدام اساليب الري الحديثة وزراعة باتب
االصناف الجيدة منه واستخدام االسمدة الكيمياوية وفقا لحاجته، فضال عن اتباع اساليب المكافحة الجديدة والمبنية 

يعد العراق من البلدان المتميزة في المنطقة . النتاج الوفيرعلى االسس العلمية الصحيحة التي تدفع المحصول الى ا
في انتاج هذا المحصول وذلك لتوفر االمكانيات والموارد االقتصادية فيه مثل المساحة الواسعة وتوفير نهري دجلة 

 .والفرات فضالً عن وجود موارد النقد االجنبي والمناخ المالئم في الموسم الصيفي النتاج هذا المحصول
شأنه في  تتمثل مشكلة البحث في ابتعاد المزارعين عن استخدام الكميات المثلى من موارد االنتاج،:مشكلة البحث 

ذلك شأن بقية المحاصيل المزروعة في العراق، االمر الذي ادى الى انخفاض انتاجية الدونم للمحصول والى تدني 
 .الربحية التي بامكان المزارعين تحقيقها

لم ( الدراسة نموذج)يعتمد البحث على فرضية مفادها ان مزارعي الطماطة في منطقة حمام العليل  :فرضية البحث 
وجود مشاكل انتاجية تعوق العملية االنتاجية  االنتاجية المتاحة نتيجة يحققوا الكفاءة االقتصادية في استخدام الموارد

 .ربحية المتحققة من زراعتهااالمر الذي ادى الى ارتفاع تكاليف الوحدات المنتجة وتدني ال
مدوارد  يهددف البحدث الدى تقددير دالدة انتداج محصدول الطماطدة بغيدة التوصدل الدى الكميدات المثلدى مدن:هدف البحث 

هدذا الموضدوع  االنتاج وحجم االنتاج المعظم لالرباح المتحقق من هذه العملية االنتاجية ، مدن الدراسدات التدي تناولدت
عن تقدير دالدة انتداج محصدول البصدل اليدابس فدي قضاءسدنجار باسدتخدام دالدة ( 0990)هي دراسة النجفي وآخرون 

مددزارعين وتددم تقسدديم العينددة الددى ثددالث فئددات حسددب ( 047)دوكددال ، معتمدددين علددى عينددة عشددوائية تضددم  -كددوب
الفئتددين  المسداحة واسددتنتل البداحثون ان مرونددة االنتداج لمددورد راس المدال اكبددر مدن مرونددة االنتداج لمددورد العمدل فددي

االولى والثالثة في حين كانت مرونة العمل اكبدر مدن مروندة راس المدال فدي الفئدة الثانيدة وان جميدع مزارعدي العيندة 
الخيدار فدي  انتداج بتقددير دالدة (2440)سدليم  قدام. يستخدمون موردي االنتاج في المرحلة االولى من مراحدل االنتداج 

مزارعداً واظهدرت النتدائل ان المدزارعين يعملدون ضدمن ( 66)قضاء الرمادي لعينة من مزارعدي المحصدول شدملت 
المرحلددة االولددى مددن مراحددل االنتدداج اي عوائددد السددعة المتزايدددة، حسددب قيمددة المرونددة االنتاجيددة االجماليددة لمددوردي 

 المثلى  طن وان التوليفة( 6826)، واوضح الباحث ان معدل انتاج الدونم هو (0802)المال البالغة  العمل وراس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2402/ 9/  64 وقبوله   2402/  6/  20 تاريخ تسلم البحث 
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وقددد تحقددق هددذا المسددتوى مددن الندداتل بددادنى ( 067.44)يددوم عمددل وراس المددال مقددداره ( 76872)لالنتاجيددة هددي                         
اج لمدزارع محصدول الخيدار حيدث والمتضدمن تقددير وتحليدل دالدة االنتد( 2446)والبحث الذي قام به احمد . التكاليف

دونددم وان / كغددم( 27.2)وان كميددة االنتدداج االمثددل المعظددم لالربدداح هددي ( 48206)بلغددت المرونددة االنتاجيددة للدالددة 
ديندار وتبدين ان متوسدط كميدة العمدل فدي ( 227796)يوم عمل ومن راس المدال ( 6.)التوليفة المثلى من العمل هي 
( .244)وفدي دراسدة للفراجدي .لى وان متوسدط راس المدال هدو اقدل مدن الكميدة المثلدىالعينة هو اكبر من الكمية المث

فدي قضداء الددجيل، محافظدة صدالح الددين ، باسدتخدام دالدة كدوب ( المغطداة)عن تقدير دالة انتداج محصدول الطماطدة 
المسدداحة )ة مددزارعين وقددد تضددمنت الدالددة المتغيددرات المسددتقلة االتيدد( 242)دوكددال  لعينددة مددن المددزارعين بلغددت 

المزروعددة، وعدددد سدداعات العمددل، وكميددة البددذور، وكميددة االسددمدة وعدددد سدداعات الددري وكميددة مددواد المكافحددة امددا 
حيدث تشدير ( 08642)وتبين ان المرونة االنتاجيدة الكليدة للدالدة االنتاجيدة المقددرة هدي ( كمية االنتاج)المتغير المعتمد 

االولى وان قيم المروندات االنتاجيدة الجزئيدة للمتغيدرات المسدتقلة توضدح ان هذه القيمة الى وقوع االنتاج في المرحلة 
استعمال العمل وكمية االسدمدة يدتم فدي المرحلدة الثالثدة مدن االنتداج وذلدك للقديم السدالبة للمروندات االنتاجيدة للمدوردين 

نتداج وان اسدتعمال المسداحة المذكورين وان استعمال كمية البذور وعدد ساعات الدري يدتم فدي المرحلدة الثانيدة مدن اال
 .يتم في المرحلة االولى من االنتاج

 
 قهئمواد البحث وطرا

محافظدة نيندوى  تم االعتماد على جمع البيانات والمعلومات من المزارعين في ناحيدة حمدام العليدل: توصيف البيانات 
وث والدراسدات السدابقة التدي عن طريق اعداد استمارة اسدتبيان وزعدت علدى المدزارعين فضدال عدن االسدتعانة بدالبح

 .اهتمت بهذا الموضوع
تدم اعتمداد دالدة االنتداج متعدددة الحددود او التجميعيدة والتدي يطلدق : توصيف النموذج القياسي المستخدم في التحليل 

 بصيغتها اللوغارتمية ( العمل، راس المال)عليها دالة كوب دوكال  والتي تتالف من عنصري االنتاج 
Lny=1na+b1InX1+b2InX2 

      والتي باالساس دالة اسية بصيغتها 

Y=aX1
b1

   X2
b2 

والحصدول علدى الحجدم ( X2راس المدال ( )X1العمدل )وذلك الستخراج الكميات المثلى من كل من عنصري االنتاج 

 .االمثل لالنتاج المعظم لالرباح من خالل تعويض الكميات المثلى من كال الموردين في الدالة المقدرة
y=-0.28 + 0.80X1 + 0.57X2 

t = (-0.21)   (4.52)      (4.94) 

F= 295.128     


2R = 0.96      D.W = 1.75 

Lny = 1.27+ 0.80LnX1 + 0.57LnX2 

Y = -1.27 K
0.8

 L
0.57

  

MPK = dy/dk = (0.8) (1.27) K
-0.2

 L
0.57

=  (1.016) K
-0.2

 L
0.57

 = 0 

 :ينتل ( 082)الحدي لراس المال بسعره  وبمساواة قيمة الناتل
(1.016) (K

0.2
/L

0.57
) (300) = 1.02 

3048 (K
0.2

  L
0.57

) = 1.02 

2540K
0.2

  L
0.57

 = 1 

L
0.57

 = 2540K
0.2 

L=(2540K
0.2

) Y 0.57 

L= (2540K
0.2

) 1.7543 

K=4455.922L
0.351

  ……………………..(1) 

MPL = dy/dL = (0.57)(1.27)K
0.8

 L
-0.43

 = 0.7239K
0.8

 L
0.43

 = 0 

 ينتل ( 6444)وبمساواة قيمة الناتل الحدي للعمل بسعر 
(0.7239) (K

0.8
/L

0.43
) (300) = 7000 

(21717) (K
0.8

/L
0.43

) = 7000 

 :نحصل على ( 20606)بقسمة طرفي المعادلة على 
K

0.8
 L

0.43
 = 0.322 

 :بضرب الطرفين في الوسطين نحصل على 
K

0.8
 = 0.322 L

0.43
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 :نحصل على  0 .48على بقسمة الطرفين                         
K= (0.322)

1.25
 L

0.53
 

 :لذا فان قيمة راس المال تساوي 
K=0.4025L

0.53
……………… (2) 

 :ينتل ( 3مع المعادلة  2المعادلة )وبمساواة قيمة راس المال 
0.4025L

0.53
 = 4455.922K

0.351 

L
0.53

 = 11070.613 L
0.351 

 :ادلة نحصل على الى الطرف االيمن من المع( 4826)بنقل عنصر العمل 
11070.613L

0.351-0.53 

     11070.613 L
0.179 

L
0.179

 = 11070.613 

 :نحصل على ( 48069)بقسمة اس الطرفين على 
L = (11070.613)

5.586
 

 :  كمية العمل المثلى هي     
 3.897  =     يوم / عامل                                                        

 :نحصل على ( 2)في المعادلة  Lقيمة وبتعويض 
K= (4455.922) (3.897) 

 :كمية راس المال المثلى 
   = 7182.56 دونم   / دينار   

 محصول الطماطة وعلى النحو االتي نحصل على كميات االنتاج المثلى من ( 0)في المعادلة  L,Kبتعويض قيمة 
y = 1.27K

0.8
 L

0.57
 

y = 1.27(7182.56)
0.8

 (3.897)
0.57

 

y = 1.27 (1216.184)(2.17) 
y = 3351.68 الحجم االمثل المعظم لالنتاج                                                                 
MRTsL.K = dk/dL= w/r 

(0.57) (2315492) / 0.8L = 7000/1.02 

1649788 L = 5833.33 

L = 1649788 / 5833.33 
L = 8.2  يوم / عامل مل المثلى المدني للتكاليف                                               كمية الع   

 0.57K/0.8(6.52) = 7000/1.02 

9.15087k= 53193.47 

K= 915087/53193.47 

K= 1720995        كمية راس المال المثلى المدني للتكاليف 
 Taylor)الواحدد فقدد تدم تطبيدق توسدع تدويلر  ولغرض تحديد مساهمة كال من العمل وراس المال في انتاجيدة الددونم

Expansion)      فان هذه في حالة دالة كوب دوكال  يكون التقريب االول لصيغة تويلر(Deuglas ،0960) 
 :كما مبين في الصيغة االتية  

K
K

y
BL

L

y
By  21  

 :حيث يشير 
y  =متوسطة انتاجية المزرعة في العينة. 
L  =عمل في المزرعةمتوسط استخدام ال 
K  =متوسط استخدام راس المال في المزرعة 

B2, B1   : متوسط المرونات االنتاجية للعمل وراس المال على التوالي 

7.1294)7(
52.6

67.2115
57.0 L مساهمة العمل في االنتاجية      

3.1652)2223700(
2315492

67.2115
80.0 k  مساهمة راس المال في االنتاجية        
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كغددم فددي العمليددة االنتاجيددة ويكددون الفددرق بددين مسدداهمة  (2920)ة العمددل وراس المددال وبددذلك يكددون مجمددوع مسدداهم                        
 .كغم (804.33)العمل وراس المال عن متوسط االنتاجية مقداره 

 
 والمناقشةالنتائج 

دونددم وذلددك مددن خددالل اسددتخدام الكميددات المثلددى مددن العمددل / كغددم  2002876بلغددت انتاجيددة الدددونم الواحددد  
دينددار للدددونم الواحددد وذلددك يحقددق ربحددا للدددونم  60.2827يددوم وبلغددت كميددة راس المددال المثلددى / مددلعا  0والبالغددة 
 دينار 606002الواحد 

 :مما سبق نستنتل 
 .تدني كميات االنتاج من المحصول المعني دون مستويات الحد االمثل -0
 .ثلى في المزارع النموذجيةتزايد كميات العمل المستخدمة في زراعة محصول الطماطة عن الكميات الم -2
 .تزايد قيم راس المال المستخدم في زراعة المحصول عن قيمة المثلى -6

 :وعليه نوصي 
المحصدول ينبغدي اسدتخدام الكميدات المثلدى مدن العمدل وراس المدال وتقليدل لغرض تعظيم الدربح مدن انتاجيدة هدذا  -0

 .ثلى للمزرعةالهدر في استخدام هذه الموارد كذلك استخدام المساحة الم
استخدام االصناف ذات االنتاجية العالية بدال من االصناف المستخدمة حاليداً فضدال عدن اسدتخدام التقنيدات الحديثدة  -2

   .في الزراعة وذلك لتدنية التكاليف وزيادة االنتاجية
          

ECONOMIC ANALYSIS AND THE STANDARD FUNCTION FOR THE 

PRODUCTION OF TOMATO CROP IN TERMS OF FRESH BATH OF  

NINEVEH PROVINCE, THE AGRICULTURAL SEASON 2011 

         Imad Abdul Aziz Ahmed 

Agricultural Economy Dept., College of Agricultural and Forestry, 

Mosul University. Iraq 

 

ABSTRACT  
Study of function productivity of tomato crop in hand, bath and fresh province of 

Nineveh to the season of agricultural production (2011) Rodeo random hit 25 farmers 

have been derived quantities best suppliers Alamloras money as they hit the amount of 

work the best (4) worker/ day and the amount of capital (7182.56) JD/ acres and was the 

ideal size of production (3351.68) kg and total production per Aledumn (2115.67) kg 

were selected as well as the contribution of each of the source. 

 
 المصادر

الخيددار فددي قضدداء الشددرقاط بمحافظددة دراسددة تحليليددة القتصدداديات انتدداج محصددول . (2446)احمددد، جدددوع شددهاب 
 . .00-069( :2) 2، مجلة جامعة تكريت المجلد ( 2447)صالح الدين للموسم الزراعي 

دراسة تحليلية القتصاديات انتاج محصول الخيار فدي منطقدة الرمدادي بمحافظدة االنبدار (. 2440)سليم، خيري خليل 
 .022 -006( :2) 62، ، مجلة العلوم الزراعية العراقية( 2440/2442)لعام 

قضدداء / تقدددير دالددة انتدداج محصددول الطماطددة المغطدداة فددي منطقددة الجزيددرة(. .244)الفراجددي، سدديراء حميددد نددايف 
 .الدجيل في محافظة صالح الدين، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة بغداد

التحليدل االقتصدادي لدالدة االنتداج ، ( 0990)النجفي، سدالم توفيدق وعبدد الحميدد، عبدد الدرزاق وسدلطان، سدالم يدونس 
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