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 ى حجم االنتاج األمثل لدى مزارعيفي الوصول ال القصير األجل و أثرهالزراعي اإلقراض                            
 القمح في محافظة نينوى

 هناء سلطان داؤد
 جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات/ قسم االقتصاد الزراعي

  
 الخالصة

والذي يتحقق عندد أدندى  لإلنتاججم األمثل حأثر القروض قصيرة األجل في تحديد البيان يهدف البحث إلى      
طلق البحث مدن فريدية مدادهدا أن صدغار منتجدي نوا.نقطة على متوسط التكاليف الكلية على مستوى المزرعة

للتوسددف فددي اسدتثمار عناصددر النتدداج المتغيدرة لكددي يصددلوا للمرحلددة  مهم رأس المددال المتغيدر الدد زوقالقمد  يعدد
القصدير األجدل واحدد مدن األدوات التدي تعدين هدؤالء المنتجدين علدى ويدتتي دور القدراض . الرشيدة في النتاج

المختلددة وعدن مداذا  النتداجتتعلق بتكداليف  األسئلةوصممت استمارة استبيان تيمنت مجموعة من .تحقيق ذلك
لقلدة رأس المدال لديدف وفدي حالدة عددم اقترايدف وقدد اشدتملت  النتداجيستغني المزارع من مسدتلزمات  أنيمكن 
 إليهداالنتدائ  التدي توصدل  أهدمومدن . مزارع من مزارعي محصول القم  في منطقة القدو ( 04)بحث عينة ال
 006.822الدونم الواحدد مدن محصدول القمد  فدي حالدة عددم قيدام المدزارع بداالقتراض كدان  إنتاجية أنالبحث 

وقدد تيدمن البحدث  .كغدم 0400ع بداالقتراض رالددونم الواحدد فدي حالدة قيدام المدزا إنتاجيدةكغم في حين بلغت 
 . بعض التوصيات

 
 المقدمة

يعاني المزارع في العراق شتنف في ذلك شان المزارعين في معظم البلدان النامية من مشكلة عدم كداية       
األموال ال زمة لتنمية مشاريعهم الزراعية ، لذا فهو يلجت إلى مصادر عديدة توفر لف ما يحتاج من رؤوس 

في مشاريعف النتاجية ، وفي العراق فان هذه المصادر تتعدد وتتنوع إلى مصادر  أموال بهدف استثمارها
خاصة وعامة ،إذ يتسم التمويل الزراعي في العراق بتهمية كبيرة من خ ل الدور الذي يساهم بف في رفف 

مدخ ت  المستويات االقتصادية واالجتماعية للمزارعين ثم النهوض بواقف النتاج الزراعي من خ ل توفير
النتاج الحديثة بهدف تحقيق النمو الزراعي، إذ يعد القراض الزراعي أحد أهم وسائل رفف معدالت النمو 
الزراعي من خ ل تطوير العمليات واألساليب الزراعية والنتاجية الن القراض يعمل على زيادة التكوين 

يذ المشاريف النتاجية في القطاع قيد الدرس، التي التحتية وتند البنيالرأسمالي الذي يستثمر في مجاالت تشييد 
من شانها  أن تزيد كداءة إنتاج المشروعات الزراعية الصغيرة في  عن دوره في توفير السيولة النقدية 

من هنا . (2446،إسماعيل و سيف)ال زمة لمواجهة الندقات الموسمية عندما تقل في الظروف غير الطبيعية
صغار المزارعين  باألخصيان اثر القروض الزراعية القصيرة التي تساعد المزارعين كانت أهمية البحث لب
الزراعي بسبب تدني المقدرة المالية  النتاجفي  األمثلالحجم  إلىفي الوصول  النتاجيةلشراء المستلزمات 

 أهميةض الزراعية ذات وتعد القرو. األمثل النتاجال زمة لتحقيق  النتاجيةلهذه الدئة في تمويل احتياجاتهم 
لها ، و القروض الزراعية  أساسكبيرة و خاصة في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الزراعة كمورد 

زراعية و تمن  أو مكائن وآالت وللمشاريف  أسمدة أوهي تلك القروض التي تقدم للمزارعين لشراء بذور 
هناك مخاطر عالية لهذا  أنموسم ، و ال شك القروض الزراعية آلجال قصيرة أي ألقل من سنة حسب ال

لم يتم  إذا  األمراض تتثير في  عنالعوامل الجوية على المحصول  تتثيرالنوع من القروض ، و ذلك بسبب 
زراعية الت الو قد تعطى هذه القروض لعدة سنوات في حالة تمويل شراء اآل ،التحكم فيها  و القياء عليها

تحسينات جذرية و في كثير من الدول توجد هناك مصارف متخصصة  إجراءحالة في  أوأنشاء المشاريف  أو
تقوم بمن  القروض بشروط سهلة و بتسعار فائدة منخدية و ذلك مساهمة منها في (  المصارف الزراعية ) 

و التي تسمى بقروض رأسمال التشغيل  األجلو تعتبر القروض قصيرة  .(2440،الكمالي) التنمية االقتصادية
آلماد قصيرة ،  بالقراضحتى في الدول التي ال تتخصص فيها المصارف  إذالقروض المصرفية ،  أهمن م

فان القروض مويوع البحث تكون ذات أهمية بارزة و تؤلف نسبة ملحوظة من مجموع القروض المصرفية 
من العمليات التي الحراثة وغيرها  أجورو  واألسمدةو تستخدم هذه القروض في العادة لغرض شراء البذور 

 لقراضوفي العراق حدد في المصرف الزراعي صندوق خاص  .تتطلبها زراعة المحاصيل الزراعية
لهذه الدئة من المزارعين  من  القروض لزراعة الحنطة والشعيربيعنى هذا الصندوق صغار المزارعين و

 كدالة ــ كمبيالة )نار بيمانة ألف دي 244تكلدة الدونم الواحد  أساس، وتكون على % 64مساهمة  ةنسبوب
 البحث وتتحدد مشكلة .( 2404مجهول،)القرض ويسترد بمدة ال تزيد عن سنة  ويصرف( ــ يمانة عقارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2402/  0/  08وقبولف  2402/  8/  00تاريخ تسلم البحث 
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المزارعين الصغار لمحصول القم  يعملون يمن المرحلة األولى من مراحل النتاج والتي تعد  في إن                           
عناصر  مرحلة غير رشيدة بسبب يآلة رأس المال المتاح التي تمكن المنت  من اقتناء أو التوسف في استخدام

ويتتي دور القراض . لعناصرالنتاج المتغيرة لكي ينتقل إلى المرحلة التي ينخدض فيها النتاج الحدي لتلك ا
قصير األجل في تحقيق هذه المهمة بمساعدة المزارع الصغير كي يتمكن من تجاوز تلك العقبة ليصل إلى 

وينطلق البحث من فريية مدادها أن صغار منتجي القم  يعقوهم رأس المال المتغير . المرحلة الرشيدة
ويتتي دور . لكي يصلوا للمرحلة الرشيدة في النتاج ال زم للتوسف في استثمار عناصر النتاج المتغيرة

 األمثلالحجم  إلىالقراض القصير األجل واحد من األدوات التي تعين هؤالء المنتجين على تحقيق الوصول 
 ،مجهول)ركزت دراسة فقد ، ومن الدراسات التي تناولت أهمية القروض الزراعية في النتاج الزراعي . 

تساعد على دعم ما ومنها المصارف الزراعية والتي ؤسسات المالية الريدية الدعالة المعل أهمية ( 2448
العناية إلى تعزيز وزيادة انتشار  إب ءينبغي و ،  للمزارعين النتاجيةيلزم من استثمارات لتحسين القدرة 

 إليهمال تصل  لوجود فئة من صغار المزارعينمختلف الوسطاء الماليين، الرسميين وغير الرسميين منهم، 
 منمن الخدمات المالية مجتمعا مف الدقر والمخاطر قد يدفف بالمزارعين إلى االستثمار بقدر يئيل  الكثير

، ينبغي أن تعمل القروضولتحسين إمكانات الحصول على ، المحاصيل الزراعية المهمة إنتاجفي قنيات تال
ة، من خ ل تشجيف الخدمات المالية في المناطق الحكومات على ويف وتحسين النظم المالية الريدية النوعي

القصير  القراضحول تتثير الحصول على ( Zeller،2448 وSimtowe)كانت دراسة  في حين. الريدية
في زراعة المحاصيل الحقلية في ماالوي و بينت النتائ  أن حصول المزارعين على القروض يزيد  األجل

على رفف مستوى خدمات المؤسسات المالية دراسة بتن تعمل الدولة ال أوصتو  إنتاجهممن قدرتهم و زيادة 
االقتصادي  األثرهو تقييم ( Owuor ،2440) أما دراسة . إليهاليمان وصول اكبر عدد من المزارعين 

في الزراعة  األساسيةصغار المزارعين عن طريق شراء المدخ ت  إنتاجيةالزراعي في كينيا في  لإلقراض
. إنتاجهمفي  عن الحد من الدقر لديهم من خ ل زيادة دخولهم نتيجة لتحسين و زيادة  ألسمدةامثل البذور و 

 ةالصينيالقروض الزراعية في المناطق الريدية  أنواع إلىالتي أشارت ( Wang ،2404) و تناولت دراسة 

البلدان النامية والحد من ذائي في غالزراعي وال النتاجالتي تلعب دورا هاما في تطوير  األجلومنها القصيرة 
ين األشد معتدلة للمزارع إقراضفي المشاريف الزراعية واعتمدت الصين سياسة  النتاجيةالدقر نتيجة تحسن 

القيود التي تيعها المصارف الزراعية عند منحها القروض ( Dong  ، 2404)في حين بينت دراسة . فقرا

ويحد الزراعية و والذي يؤثر سلبا على نمو دخلهم  اجيتهمإنتالزراعية لصغار المزارعين والتي تؤثر على 
وبين أييا بعض ، ء إلى مصادر القراض غير الرسميةمما ييطرهم للجومن استخدامهم األمثل للموارد 

بين في ( Ahmad،2400)دراسة أما . اآلثار المترتبة على هذه السياسات التي تتخذها المصارف الزراعية
احد العناصر غير المباشرة في القطاع الزراعي والذي  االذي اعتبره القصيرة األجلالقروض دراستف أهمية 

يساعد المزارعين في الباكستان على شراء المدخ ت الحديثة والتي ال يستطيف صغار المزارعين من شراءها 
أهمية  فقد تناولت (Chowdhury،2400)دراسة  وأخيرا .كالبذور واألسمدة والمكائن واآلالت الزراعية

في المصارف الزراعية في بنغ دي  لغرض المساهمة في تحسين القطاع الزراعي من خ ل  األداءتحسين 
 . من المحاصيل الزراعية إنتاجهممن  صغار المزارعين في بنغ دي  قروض تساهم في رفف مستوى 

والذي يتحقق عند أدنى  جلإلنتاجم األمثل حأثر القروض قصيرة األجل في تحديد البيان ويهدف البحث إلى 
 .قطة على متوسط التكاليف الكلية على مستوى المزرعةن

 

 مواد البحث وطرائقه
يعتمدد البحدث علدى األسدلوب الوصددي والدراسدات السدابقة التدي درسدت نددس المويدوع فيد  عدن اعتمدداد    

 .األمثلجم الحأثرها في تحقيق  قياساألسلوب الكمي الذي يتيمن تحديد المتغيرات المستقلة و
يتبف البحث في منهجيتف متمثلة بحجم القروض قصيرة األجل الممنوحة لصدغار مزارعدي محصدول القمد  فدي  

مدزارع مدن مزارعدي محصدول القمد  فدي منطقدة ( 04)اشتملت عيندة البحدث . : منطقة القو  بمحافظة نينوى
ان مددزارعهم لهددا ندددس مددنهم لددم يقتريددوا كمددا  20مددنهم اقتريددوا مددن المصددرف الزراعددي و 20، القددو 

 .   القم  ومنطقتهم ميمونة االمطارمن مزارعي الخصائص وهم 
وذلدك فدي حالدة  ديندار( 002004)وتبين ان التكاليف الكلية النتاج الدونم الواحد من القم  لعينة الدراسة بلغدت 

ويمكدن ، ديندار (280004)ديندار وتكداليف متغيدرة ( 020444)توزعت الى تكداليف ثابتدة ، قيامهم باالقتراض
 (:0)بيان أهميتها النسبية من التكاليف الكلية حسب الجدول 
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 2404بنود متوسط التكاليف الكلية للدونم الواحد واهميتها النسبية لعينة الدراسة سنة : ( 0)جدول ال

 باالعتماد على بيانات أستمارة االستبيان تاحتسب: المصدر       

أمددا التكدداليف المتغيددرة كانددت مددن التكدداليف الكليددة % 02أن التكدداليف الثابتددة نسددبتها ( 0)وي حددظ مددن جدددول 
 .من التكاليف الكلية % 86نسبتها 
 2404د التكاليف الثابتة للدونم الواحد واهميتها النسبية لعينة الدراسة سنة بنو :(2)جدول ال    

 باالعتماد على بيانات أستمارة االستبيان تاحتسب: المصدر     

وكدان أهمهدا أيجدار االرض يليهدا الدائددة علدى رأس ، يبين بنود التكاليف الثابتدة وأهميتهدا النسدبية( 2)جدول وال

 .المال ثم العمل العائلي

 2404بنود متوسط التكاليف المتغيرة للدونم الواحد واهميتها النسبية لعينة الدراسة سنة ( 0)جدول ال    
 باالعتماد على بيانات أستمارة االستبيان سبتاحت: المصدر
وكان أهم بند هو قيمة ااالسدمدة يليدف العمدل اآللدي ثدم ، يبين بنود التكاليف المتغيرة وأهميتها النسبية( 0)وجدول 

  .الحراثة وأخيرا البذور

       
 

أما التكاليف الكلية النتاج الدونم الواحدد مدن القمد  لعيندة الدراسدة فدي حالدة عدزوف المدزارعين عدن االقتدراض 
، ديندددار( 000004)وتكدداليف متغيدددرة ديندددار (  000444 )توزعدددت الدددى تكدداليف ثابتدددة ، (204004)بلغددت 

أمدا نسدبة التكداليف المتغيدرة فقدد  ,مدن التكداليف الكليدة% 04أن التكاليف الثابتة نسدبتها ( 0)وي حظ من جدول 
 %84بلغت 
 2404واهميتها النسبية للعينة سنة ( بدون أقراض)بنود متوسط التكاليف الكلية للدونم الواحد( 0)جدول ال   

 باالعتماد على بيانات أستمارة االستبيان احتسبت: المصدر
 
 
 
 
 
 

 %النسبة تكاليف انتاج الدونم الواحد بالدينار بنود التكاليف

 02 020444 التكاليف الثابتة

 86 280004 لتكاليف المتغيرةا

 044 002004 المجموع

 %النسبة القيمة بالدينار بنود التكاليف الثابتة

 00 044444 ايجار االرض

 0 02444 الدائدة على رأس المال

 02 00444 العمل العائلي

 044 020444 المجموع

 %النسبة القيمة بالدينار بنود التكاليف المتغيرة

 02 04004 بذور

 02 60444 اسمدة

 26 00444 ل االليالعم

 0 20444 العمل االجير

 00 04444 الحراثة

 044 280004 المجموع

 %النسبة كاليف انتاج الدونم الواحد بالدينارت بنود التكاليف

 04 000444 التكاليف الثابتة

 84 000004 التكاليف المتغيرة

 044 204004 المجموع
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 2404واهميتها النسبية للعينة سنة (ن أقراضبدو)بنود متوسط التكاليف الثابتة للدونم الواحد (0)جدولال                               

 أحتسيت باالعتماد على بيانات أستمارة االستبيان: المصدر      
وكدان أهمهدا أيجدار االرض يليهدا الدائددة علددى رأس ، يبدين بندود التكداليف الثابتدة وأهميتهدا النسدبية( 0)وجددول 

 .المال ثم العمل العائلي
 
يبددين بنددود التكدداليف المتغيددرة ( 8)الكليددة وجدددول  ةمددن التكاليددد% 84أمددا التكدداليف المتغيددرة كانددت نسددبتها    

 :ند هو قيمة االسمدة يليف العمل االلي ثم الحراثة وأخيرا البذوروكان أهم ب، وأهميتها النسبية
 2404واهميتها النسبية للعينة سنة (بدون أقراض)بنود متوسط التكاليف المتغيرة للدونم الواحد(8)جدولال

 أحتسيت باالعتماد على بيانات أستمارة االستبيان: المصدر       

مددن اجددل بيددان أثددر القددروض القصدديرة االجددل علددى الحجددم االمثددل النتدداج محصددول القمدد  لعينددة البحددث تددم و  
 :وهيجم االمثل لتقدير الحريايية لدالة التكاليف أختيار عدة صيغ 
                                                                                 TC = a + b1X1الصيغة الخطية

TC = a + b1X1+ b2X1لصيغة التربيعية ا
2                                                                   

TC = a + b1X1+ b2X1الصيغة التكعيبية 
2+ b3X1

3                                                        
TC  =التكلدة الكلية 
 X1 =انتاج القم  للمزارعين 
X1

 مربف انتاج القم  للمزارعين= 2
X1

 مكعب انتاج القم  للمزارعين=  3
a  =معام ت التغير النسبي 
X1ان 

X1 و 2
عليف هذا النموذج يستوفي افتراض ، بديهيا مرتبطة داليا بالمتغير ولكن الع قة غير خطية 3

لكون النموذج غير خطي من حيث المتغيرات  عدم وجود ع قة خطية متعددة بين المتغيرات المستقلة
رات االحصائية وكانت الدالة التربيعية قد أعطت أفيل النتائ  من حيث االختبا (.2440، النعيمي و الصائغ)

 .والقياسية والمتدقة مف النظرية االقتصادية
وكلما  .ولغرض التتكد من هذه النتائ  استخدمت نقطة التعادل حسب المدهوم الكلي وحسب المدهوم الحدي 

من خ ل الوصول الى حجم األنتاج رباح األفي تحقيق  لمزارعكلما ارتدعت فرص ا انخديت نقطة التعادل
 الى حجم األنتاج األمثللعدم وصولف  خسائر المزارع حققي أن احتمال تخدينا ااألمثل واذ

 .(2440،مجهول)
وفق هذا المدهوم تتحدد نقطة التعادل بتساوي التكلدة الكلية مف االيرادات  :نقطة التعادل حسب المدهوم الكلي

 الكلية
TC = TR 

 :أذ أن

 TC  =التكاليف الكلية 

TR  =االيراد الكلي 

 :     كاليف الكلية هيودالة الت

                                                                                                                   TC = TFC + TVC 
 :أذ أن

 %النسبة الدينارالقيمة ب بنود التكاليف الثابتة

 60 044444 ايجار االرض

 0 0444 الدائدة على رأس المال

 0 04444 العمل العائلي

 044 000444 المجموع

 %النسبة القيمة بالدينار بنود التكاليف المتغيرة

 00 20004 بذور

 00 80444 اسمدة

 20 04444 العمل االلي

 24 00444 الحراثة

 044 000004 المجموع
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                           TFC     =التكاليف الكلية الثابتة 

TVC     =التكاليف الكلية المتغيرة 

 :  في كمية االنتاجودالة التكاليف الكلية هي دالة 

                                                                                                                         TC = bo + b1Q              

Q  =كمية االنتاج 

 :            أما دالة االيراد الكلي فهي

                                   TR = P.Q                                                                                    

 P   =سعر وحدة االنتاج 

 :    وبما ان السعر دالة في الكمية فأن

                                                                                                                   bo- b1Q  P = 

 :  أّذن

bo - b1Q )Q                                                                                                         TR = ( 

TR = boQ - b1Q
2

 

 :وعند نقطة التعادل

TC = TR 

 :أي أن

bo + b1Q = boQ - b1Q
2
  

 :أذ أن

b0  =يف الثابتةمعامل التكال 

b1  =معامل التكاليف المتغيرة 

      :ومن المعادلة االخيرة تحسب نقطة التعادل بالمجاميع النقدية و كاالتي

Y = bo/ 1 - b1Q/ boQ - b1Q
2 

 :أذ أن

Y   =نقطة التعادل بالمجاميع النقدية 

 :وبنفس المفهوم تحسب نقطة التعادل

Y= TFC/ 1- TVC/TR 
الحستاب نقطة التعادل بموجبب هب ا الطريقبة يتوجبب مسباواة دالبة :الحديوم نقطة التعادل حسب المده .0

 :االيراد بدالة التكلفة الحدية وكاالتي

MR = MC 

MR  =االيراد الحدي 

MC  =التكلفة الحدية 

 :بأخ  المشتقة الجزئية لدالة التكلفة الكلية بالنسبة لألنتاج وكاآلتي MRويمكن الحصول على 

MR= dTR/dQ 

 

 :بأخ  المشتقة الجزئية لدالة التكلفة الكلية بالنسبة لألنتاج وكاآلتي MCالحصول على ويمكن 

MC = dTC/dQ 

 : (7002,النعيمي و غزال) ومن المعادلتين أعالا يمكن الحصول على نقطة التعادل بالمجاميع الكمية

Y= TFC/ MR-MC 

 
 لنتائج والمناقشةا

 :ه المزارع عندما يحصل على قرض الذي يصل إليالدونم الواحد حجم إنتاج . 0
TC = 39284 + 351Q + 0.033Q

2 

t=      3.025      6.420    3.302  

R
2
= 80.4      R

-2
= 82.1   F= 50.36  D-W = 2.25 

= MC = 351 + 0.067Q
dQ

dTc
 

39284 + 351Q + 0.033Q
2                                                                                                                                

 
  = ACـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         
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                                                                                                                                            Q 

MC = AC 

39284 + 351Q + 0.033Q
2                                                                                                

 

 = 0.066Q + 1340 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    

                                                                                         Q 

  

          Q = 1091Kg   
0.033

39284
 Q

2
 =    

كغم في حالة قيام المزارع باالقتراض وذلك 1001أن إنتاجية الدونم الواحد من محصول القمح هو يالحظ 

 .لقيامه باستخدام حبوب القمح ذات مواصفات جيدة ك لك استخدامه أسمدة جيدة واآلالت الحديثة بالحراثة

 

 :يعزف عن االقراضعندما الذي يصل إليه المزارع الدونم الواحد حجم إنتاج . 2
TC = 21202 + 500Q + 0.0680Q

2
 

t=      2.531      3.102    2.911  

R
2
= 79.5      R

-2
= 82.1   F= 32.10  D-W = 2.14 

= MC = 500 + 0.136Q 
dQ

dTc
 

21202 + 500Q + 0.068Q
2                                                                                                                                

 
  = ACـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         

                                                                                                                 Q 

MC = AC 

21202 + 500Q + 0.068Q
2                                                                                                     

 

  0.136Q + 500=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      

                                                                                             Q 

      Q = 558.622Kg               
0.068

21202
 Q2 =     

كغببم فببي حالببة عببزوع المببزارع عببن 226,877اجيببة الببدونم الواحببد مببن محصببول القمببح هببو يالحببظ أن إنت

وعببدم ر جيببدة كبب لك اسببتخدامه أسببمدة أقببل االقتببراض وذلببك لقيامببه باسببتخدام حبببوب القمببح ذات مواصببفات غيبب

 .استخدامه االساليب الحديثة بالحراثة

 
 :حساب نقطة التعادل لدى المزارع عندما يحصل على قرض 

 :التعادل حسب المفهوم الكلينقطة  .2
 

 Y= TFC/ 1- TVC/TR 

Y= 127000/ 1- 265550/(650)(1091) 

Y= 127000/1-0.374 

Y=202875.39 

 :نقطة التعادل حسب المفهوم الحدي .1
 

Y= TFC/ MR-MC 

Y= 127000/MR-MC 

MR= 650  

MC= 351 + 0.067Q 

MC= 351 +( 0.067 x 1091) = 424.097 

Y= 127000/650 - 424.097  

Y= 562.189 
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 : يعزف عن االقراضحساب نقطة التعادل لدى المزارع عندما                            
 :نقطة التعادل حسب المفهوم الكلي .0

 

Y= TFC/ 1- TVC/TR 
Y= 115000/ 1-175350/(650)( 558.622) 

Y= 115000/1-0.483 

Y=222437.137 

 :نقطة التعادل حسب المفهوم الحدي .1
 

Y= TFC/ MR-MC 

Y= 127000/MR-MC 

MR= 650                                                                                                                      

MC= 500 + 0.136Q 

MC= 351 +( 0.136 x 558.622) = 558.758 

Y= 115000/650 - 558.758  

Y= 1257.050 

عندما يقترض المزارع ( النقدي ) سب المدهوم الكلي ن حظ من خ ل أحتساب نقطة التعادل للتكاليف ح
دونم وهي اقل من نقطة التعادل في حالة عزوف المزارع عن االقترض والتي / دينار  242600،00بلغت  
دونم كذلك بالنسبة لنقطة التعادل حسب المدهوم الحدي حيث بلغت عندما / دينار 222000،000بلغت 

م وهي اقل من نقطة التعادل في حالة عزوف المزارع عن االقترض دون/كغم 082،060يقترض المزارع 
كلما ارتدعت فرص المزارع  دونم وهذا ما يؤكد أنف كلما انخديت نقطة التعادل/كغم0200.404والتي بلغت 

أهمية القروض القصيرة أييا في تحقيق األرباح من خ ل الوصول الى حجم األنتاج األمثل وهذا يؤكد 
ق ذلك اما اذا انخديت احتمال أن يحقق المزارع خسائر لعدم وصولف الى حجم األنتاج األمثل االجل في تحقي

توفير الخدمات االقرايية لصغار المزارعين ، بوصدهم لذا على المصارف الزراعية (. 2440،مجهول)
 ل تبسيط يمثلون الغالبية من المزارعين وتحسين فرص حصولهم على القروض والتسهي ت االئتمانية من خ

التغير التقني الذي يعمل على تحويل الزراعة التقليدية الى تشجيف  و،من  القروض وبخاصة اليمانات
مستلزمات االنتاج الحديثة وبمعنى اخر فان التغير  من خ ل تقديم قروض لغرض استخدامزراعة حديثة 

 .م  االقراض مف خدمات اخرىالعصري الذي يحدث عندما يصاحبف االقراض اي يجب ان يرتبط عمليا برنا

واذا كان البد من البحث عن الوسيلة التي يمكن بواسطتها التوسف في االقراض ، فان الوسيلة الوحيدة هي 
وبذلك  حتى اليسيء المزارعين استخدام القروضربط االقراض الزراعي بصورة عامة باالرشاد الزراعي 

 .يمكنهم من زيادة االنتاج

 

THE SHORT-TERM AGRICULTUAL LENDING OF ACCESS TO THE 

OPTIMAL PRODUCTION VOLUME FOR WHEAT FARMERS IN 

NINEVEH GOVERNORATE 

Hanaa' S. dawood 

Agriculture Economic Dept/ Agriculture & Forestry College /Mousl University 

 
ABSTRACT 

The research aims to quantify the impact of short-term loans in determining amazed 

optimal output achieved at the lowest point of the average total costs at the farm  

level. The search started from hypothesis that small producers of wheat liable 

variable capital necessary for expansion in investment the variable elements  

production to arrive rational stage of production.  And comes the role of short-term 

borrowing and one of the tools to help producers to achieve this. They designed a 

questionnaire included a series of questions related to various production costs and 

what can leave over  the farmer from the  production  requirements in case of the 
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                           lack of capital and also he does not borrowed The sample included research (50) 

farms from farmers wheat crop in the area of Qush. One of the most important 

findings of the research show that the productivity of one ton of the wheat crop in 

the case of farmer do not borrowing was 558.622 kg while the productivity of one 

ton in  the case of farmer borrowing was 1091 kg. It included some of the 

recommendations.                     
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