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 تلكيف/محافظة نينوى  منطقةتحليل اقتصادي لكفاءة انتاج البطاطا في 

 1022للموسم الربيعي 

 ايمان يونس النجار  عدنان احمد ثالج
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات  /قسم االقتصاد الزراعي 

 
 الخالصة

نينثو,  باالعتمثاد  تلكيثف  ثي محا  ثة مناقثةاستهدف البحث  دراسثة محصثول الباااثا المثزرو   ثي 

تثثم تقثثدير دالثثة  إذمزارعثثا   61لعينثثة مثثن المثثزارعين  ثثملت  3122 الربيعثثي للموسثثمعلثثب بيانثثات ميدانيثثة 

الثثذي يحقثثس الكاثثا    األمثثثلالتكثثاليف الكليثثة ومنهثثا تثثم ا ثثتقاس دالثثة متوسثثا الكلاثثة الكليثثة الحتسثثا  الحجثثم 
الحجثم الاعلثي لعينثة البحث  هثو  إن ي حين  23.54 لمحصول الباااا هو األمثلالحجم  إنوتبين  االقتصادية.

بالنسثثبة  أمثثا% مثثن اقتصثثاديات الحجثثم  74عينثثة هثثذا المحصثثول سثثو,  مزارعثثويحقثثس  لثثذا ال اثثن 15.06

دونثم  عليثة يوصثي البحث   13 قثد بلغثت  األمثثلالتي يمكثن اسثتغاللها للحصثول علثب الحجثم للمساحة المثلب 

 .األمثليس  ورات الحجم لالقترا  من الحجم بالتوسع  ي المساحات المزروعة لتحق
 .الباااا إنتاج، : التحليل االقتصادي، الكاا   االقتصاديةكلمات دالة

 

 41/2/3123وقبوله  38/21/3122تاريخ تسلم البح  : 

 

 المقدمة
محصول الباااا  ي كونثه مثن محاصثيل ال اثر المهمثة  ثي كثيثر مثن دول العثالم ومنهثا  أهميةتكمن 

 ثي المرتبثة  يثتتيحي   واالقتصادية   هو يحتل مركزا مهما  ي التجار  الدولية.التغذوية  أهميتهبسب  العراس 
 أوا ثثرالعثثراس  ثثي  إلثثبد ثثل محصثثول الباااثثا  (.2007الرابعثثة بعثثد الحناثثة والثثرز والثثذر  الصثثارا   اثثه  

الع ثرين وقثد بو ثر بتابيثس القثرن  أوائثل ثي  إالانه لم يزر  بوصاة محصثوال بسثتنيا  إالالقرن التاسع ع ر 
 اإلقبثثالوزاد ( 1999 قاسثثم   1960و ثثاعت زراعتهثثا تجاريثثا عثثام  1948التجثثار  علثثب زراعتهثثا  ثثي عثثام 

(  ويثزر  بعثروتين ربيعيثة و ريايثة 1989  وآ ثرون مالثو   أ ثر,علب زراعة هذا المحصول سثنه بعثد 

علب هثذا المحصثول ود ثل  ثي  أ يرالال  التقاوي لغرض الزراعة. ولقد ازداد ا إنتاج أولغرض االستهالك 
الالثث  عليثثة متزايثثدا  كثثان التوسثثع المسثثتمر  ثثي المسثثاحات  وأصثثب الثثنما االسثثتهالكي العراقثثي ب ثثكل كبيثثر 

مسثثاحة مزروعثة مثثن محصثثول  أعلثبالمزروعثة لهثثذا المحصثول اثثثر  ثي زيثثاد  الكميثات المنتجثثة   قثد بلغثثت 
هكتثار عثام  875مسثاحة مزروعثة حثوالي  أدنثبين كانثت  ثي حث 2000هكتار  ي عام  1500الباااا حوالي 

 7825المسثاحة المزروعثة بهثذا المحصثول  إجمثاليبلغثت  كمثا القار ولمجمثو  العثروتين. وإلجمالي 1980
هكتثار  3942 إلثبوان ااثت  ( 1998 مجهول   1997هكتار عام  33065 إلبوازدادت  1989هكتار عام 

 33520 إلثثبوازدادت المسثثاحات المزروعثثة  (2005 مجهثثول  اثثن  ألثثف 630بلغثثت  وبإنتاجيثثة 2004عثثام 
جثثز ا مثثن الالثث   إالالعثثرض المحلثثي ال يسثثد  أن إال  اثثن ألثثف 598بلغثثت  وبإنتاجيثثة 2008هكتثثار  ثثي عثثام 

المتزايثثد عليثثه بسثثب  زيثثاد  عثثدد السثثكان وتاثثور الثثنما االسثثتهالكي لثثديهم حيثث  قثثدر االسثثتهالك الب ثثري 
وتعثثد  (  ممثثا  ثثكل عجثثزا كبيثثرا  ثثي عثثرض هثثذا المحصثثول 2005  مجهثثول  كغثثم . ثثي العثثراس  للارد/سثثنة(

التي ت صص لزراعة التقاوي  إنتاجالباااا  اصة  إنتاجمحا  ة نينو, من المحا  ات المهمة والمتميز   ي 
هكتثار عثام  8160الباااا االستهالكية  حي  بلغثت المسثاحة المزروعثة بهثذا المحصثول  ثي محا  ثة نينثو, 

 ثثي محا  ثثة نينثثو, بزراعثثة هثثذا المهمثثة  ومثثن المنثثااس  ريثثة زراعثثة نينثثو,/الت ايا والمتابعثثة( مدي 2009

، ولمثا تتميثز بثه هثذم المناقثة أصثنا هامناقة تلكيف التي ازدهرت زراعة الباااا  يهثا وتعثدد هي المحصول 
كيثف نسثبة حيث   ثكلت المسثاحة المزروعثة  ثي مناقثة تلهثذا المحصثول  وإنتثاجمن ميز  نسثبية  ثي مسثاحة 

% من مجمو  المساحة المزروعة من هذا المحصول  ي محا  ة نينو,  مديرية زراعثة نينثو,/الت ايا 35

الباااثثا  ثثي هثثذم المناقثثة  لمحصثثولدوال التكثثاليف واقتصثثاديات الحجثثم   بدراسثثة الباحثث  لثثذا قثثام والمتابعثثة(.
  ي هذا  أجريتومن البحو  التي  ،مثلاألالمتحققة عن الحجم  اإلنتاجلالستدالل علب مد, انحراف مستويات 

 الباااا اويـصول تقـة لمحـكاليف المتغير  و الثابتـ( بنود التLeven  1978و  Hallتناول   ، حي المجال

 
 . الثانيالبح  مستل من ااروحة دكتورام للباح  
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منثثه تثثم تحديثثد الحجثثم الاويثثل و األجثثلالنسثثبية لهثثذم التكثثاليف وا ثثتقاس منحنثثي متوسثثا التكثثاليف  ثثي  واألهميثثة
 ي العراس مثن  ثالل الباااا  إنتاجدراسة تحليل اقتصادي لكاا    (2001 ،الراويقدم   أياا .لإلنتاج األمثل

الحجثثم  إلثثبوصثثوال وتقثثدير دوال التكثثاليف واحتسثثا  اقتصثثاديات الحجثثم الباااثثا  إنتثثاجدراسثثة هيكثثل تكثثاليف 
لمعر ة مد, تحقيس مزارعي القاثن  ثي  يةدراسة قياس (2001 ، رونآالجميلي و  أجر,كما  .لإلنتاج األمثل

 لإلنتثاج األمثثلالحجثم  إنالقتصاديات الحجم من  الل بيانات مقاعية  تبين من نتيجة التحليثل  التتميممحا اة 
محصثول  إنتثاجلتقثدير دوال تكثاليف  (2004 ،الم ثهداني  أعدهاكغم. و ي دراسة  1746الذي يدني التكاليف 

الثدونم مثن هثثذا  إنتاجيثة إن إليهثثا   ثي محا  ثة بابثثل وكانثت مثن جملثة النتثثائ  التثي تثم التوصثل الثذر  الصثارا
كغم/دونم وهثذا يعنثي  1070 (لإلنتاج األمثلالمقدر   الحجم كغم / دونم   ي حين بلغت الدالة  646المحصول 

دراسثثة  عمثثاد   اثثحتوأو. لإلنتثثاج األمثثثل% مثثن الحجثثم 57 ثثي المناقثثة لثثم يبلثث  سثثو,  اإلنتاجيثثةواقثثع  إن
والحمرا   ثي مناقثة الر ثيدية القريبثة مثن مدينثة المتحققة للباااا البياا   اإلنتاج( انحراف مستويات 2004

هثو للباااثا البياثا   األمثثلالحجثم  إن، حيث  تبثين ةاالقتصثاديالذي يحقس الكاا    األمثلالموصل عن الحجم 
يحقثثس مزارعثثو الباااثثا سثثو,  ال هاثثن وعليثث 52.16الاعلثثي  اإلنتثثاجاثثن    ثثي حثثين بلثث  متوسثثا 137.32

 اإلنتثاجانا بينمثا يبلث  متوسثا  222للباااا الحمرا   هو  األمثلالحجم  امأ. من اقتصاديات الحجم% 58.60
. اإلنتثثاج% مثثن اقتصثاديات 42يحققثثون سثو,  اثن  وعليثثة  ثان مزارعثثو الباااثا الحمثرا  ال 72.66الاعلثي 
لمحصثثول البنجثثر السثثكري  ثثي محا  ثثة نينثثو, للموسثثم  الحجثثمتصثثاديات ( دراسثثة اق2005،  الثثثالج أجثثر,

مزارعثا  حيث  قثدر دالثة  25 ي مناقة ربيعثة والقيثار  لعينثة مثن المثزارعين  ثملت  2001/2002الزراعي 

بلثث   لإلنتثثاج األمثثثلالحجثثم  إنالثثذي يحقثثس الكاثثا   االقتصثثادية  تبثثين  األمثثثلالتكثثاليف الكليثثة الحتسثثا  الحجثثم 
( دراسثة 2009 ،اثن لعينثة البحث . قثدمت  النجثار 69.22الاعلثي  لإلنتثاجبل  معدل الحجثم  بينما ان 89.18

 ي محا  ة نينو, القتصاديات الحجم من  ثالل بيانثات ميدانيثة القان لمعر ة مد, تحقيس مزارعي محصول 
ير زراعثثة % مثثن حجثثم المثثزارعين المتعاقثثدين مثثع البرنثثام  الثثواني لتاثثو8.57مزارعثثا يمثلثثون  30 ثثملت 

لمثزار   األمثثل اإلنتثاجدالة التكاليف كانت التكعبية وان كمية  إن  من نتائ  التحليل تبين 2005القان للموسم 
لها من قبل المزارعين لهذم العينثة للحصثول علثب غالالمساحة المثلب التي يمكن است أماان  12.39العينة هي 
بدراسثثة اقتصثاديات الحجثثم  (2005 ،ونثثم. قثام  صثك د 25.25الثثذي يثدني متوسثا الكلاثثة هثي  األمثثلالحجثم 

لعينثة ع ثوائية ابقيثة لمزارعثي  أوليثةعلثب بيانثات  حصثولهلمحصول السمسم  ي محا  ثة واسثا مثن  ثالل 
معثدل  إن% من عثدد المثزارعين  ثي المحا  ثة. حيث  توصثل الباحث  18مزارعا يمثلون  80السمسم  ملت 

 8.47 لإلنتثاج األمثثلاثن  بينمثا بلث  الحجثم  1.18مسثم بلث  نحثو الحقيقي لمزارعي محصول الس اإلنتاجحجم 
 22.04دونثم  بينمثا بلث  حجثم المسثاحة المثلثب  10.40ان  كما بلث  معثدل المسثاحة الحقيقيثة لهثذا المحصثول 

% بينمثا بلغثت 23.75نسبة مزارعي العينة الذين يحققون و ورات السعة بلغثت  إنالدراسة  أ ارتدونم  كما 
نسبة المزارعين الثذين يحققثون نسثبا دنيثا مثن  أما %35يحققون و ورات السعة  ي العينة الذين النسبة مزارع

وتثدني  اإلنتثاجمسثتلزمات  بتسثعارمحصثول  أليمقثدار النثات   يتثتثر %.41.25اقتصاديات الحجثم  قثد بلغثت 

المسثتثمرين  ثي زراعثة  هذم هي م كلة إنالبيع وكذلك مستو, تابيس التقانات الحديثة. ويعتقد الباح   أسعار
 ثي وحثد   األمثثل اإلنتثاج ومنها محصول الباااا  ي محا  ة نينو,  عثدم تحقيثس مسثتوياتاغل  المحاصيل 

 ثي  ثل  األمثثل اإلنتثاجالمتحقثس مثع حجثم  اإلنتثاجتسثتند  راثية البحث  علثب عثدم تقثار  مسثتو,  المساحة.
 التقليدية. اإلنتاج أسالي م است دا
اج  باالعتمثاد علثب دالثة نثالالمزرعثة مثدير  أهثدافاحد  مباعتبار مثلألا اإلنتاجديد حجم تح إلبيهدف البح   

 التكاليف الكلية من البيانات المقاعية علب مستو, العينة.
 

 همواد البحث وطرائق

بالتكثاليف الكليثة وذلثك  اإلنتثاجتتامن دراسة حجثم  :األولب :هناك طريقتان لدراسة اقتصاديات الحجم
الحجثم  دالة التكاليف الكلية ومنها يتم ا تقاس منحني متوسا الكلاثة الكليثة لتواثي  اقتصثاديات قديرمن  الل ت

 Conner   الاويثثل ومنهثا يثثتم تحديثثد  لألجثلتتاثمن دراسثثة متوسثا الكلاثثة الكليثثة الثانيثثة:  .(1976وآ ثرون
 ثذ تي متوسثا الكلاثة الكليثة يمنها بكون منحن يتعلسوالسيما ما  .(Soltani  1976للمزارعين   األمثلالحجم 

الكمثي  ثي تحديثد حجثم  األسثلو اتبثع البحث  المثنه  المواثوعي معتمثدا  (1971،  لياتثوت  U كل حثرف 

  تم االعتماد علثب البيانثات المقاعيثة و ثس تصثميم اسثتمار  اسثتبيان وتحديثد عينثة ع ثوائية مثن األمثل اإلنتاج
مثن المثزارعين الثذين يقومثون بزراعثة محصثول  2011مجتمع البح   ثي محا  ثة نينثو, للموسثم الزراعثي 

 .قيد الدرسمن المجتمع  %20تلكيف وبحدود  مناقةالباااا  ي محا  ة نينو,/
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 النتائج و المناقشة
 تم دراسة التكاليف الثابتة : التحليل الوصفي للتكاليف الثابتة والمتغيرة لمحصول البطاطا: أوال

Fixed cost   والمتغيرVariable cost كل بند من بنود هذم  أهمية إلبرازمحصول الباااا  إلنتاج

 التكاليف، ومعر ة نسبة مساهمة بنود التكاليف الثابتة والمتغير  من التكاليف الكلية.
 

 اإلنتاجيبين قيمة بنود التكاليف الثابتة والمتغير  وأهميتها النسبية من التكاليف لعينة البح  لموسم  :(1جدول  
2011. 

Table (1): The explicit of Fixed and Variable cost in addition relative important of 

cost sample search for production season 2011. 

 التكاليف
Cost 

 القيمة بالدينار
Value ( I.D) 

االهمية النسبية من 
 التكاليف الثابتة %

Relative important 
of fixed cost 

من االهمية النسبية 
 التكاليف الكلية %

Relative important 
of    total cost 

 Fixed Costالتكاليف الثابتة  -     1

 العمل العائلي -
Work Family 

48160414 58.10 13.11 

 ايجار االرض -
Land Rent 

21907500 26.43 5.95 

 الاائد  علب راس المال -
Interest Capital 

795856 0.96 0.21 

 اراتاالندث-
Depreciation 

12037000 14.51 3.27 

 اجمالي التكاليف الثابتة
Total fixed cost 

82900770 
 

100.00 
22.55 

 التكاليف المتغير  – 2
Variable Cost 

 القيمة بالدينار

Value ( I.D) 

 االهمية النسبية من التكاليف
 المتغير  %

Relative important 

of fixed cost 

من  االهمية النسبية
 التكاليف الكلية %

Relative important 

of    total cost 

 Seed 205659550 72.15 55.89   البذور -

 Insecticide 3697600 1.31 1.00المبيدات  -

 االسمد  الم تلاة -
Fertilizer 

53598580 18.80 14.56 

 العمل المؤجر -
Lessor Work 

10167000 3.56 2.76 

 العمل االلي -
Mechanical Work 

11918750 4.18 3.24 

 اجمالي التكاليف المتغير 
Total Variable Cost 

285041480 

 

100.00 
 

77.45 

 Total Cost 367942250  100.00التكاليف الكلية 

 .المصدر:البيانات من عمل الباح  باالعتماد علب استمار  االستبيان

  

% هثثي اكبثر مثن نسثثبة مسثاهمة التكثثاليف 77.45نسثبة مسثاهمة التكثثاليف المتغيثر   أن( 1يتبثين مثن الجثثدول  

 ثي  أمثوالهمقيثام المسثتثمرين مثن المثزارعين باسثتثمار  إلثب أد,التكاليف الكلية، وهذا مما  إجماليالثابتة، من 
جيثد   إمكانيثةك هنثا إنعلب  أيااالمال المستثمر، كما نستنت   رأساسترداد  إلمكانيةمحصول الباااا،  إنتاج

االسثتبدال  أو اإلحثاللالسيار  علب الكلاة الكلية من  الل التكاليف المتغير ، عن اريثس عمليثة  أو ي التحكم 
الم تلاثثة  واألسثثمد  األرض إيجثثارالبثثذور والعمثثل العثثائلي  إنكمثثا يتبثثين مثثن الجثثدول  للعناصثثر المتغيثثر .
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 األولثثبالمثثال، احتملثثت المرتبثثة  رأسات والاائثثد  علثثب والمعمثثل المثثؤجر والمبيثثد اآللثثيواالنثثدثارات والعمثثل 
 والثانية والثالثة ، ... ، والتاسعة علب التوالي.

الحجثم  إيجثاديمكثن  : 1022لعينة البحث للموسمم  لإلنتاج األمثلالنموذج المستخدم في تحديد الحجم ثانيا : 

كاليف  ثي المثد, الاويثل  هثذا وقثد تثم تقثدير الباااا من  الل دالة الت إنتاجالباااا  ي مزار   إلنتاج األمثل
لممثثثل للعالقثثة وذلثثك باسثثت دام ثالثثثة انمثثوذج القياسثثي لتحديثثد األ األسثثلو دالثثة التكثثاليف الكليثثة  وتثثم اسثثت دام 

مالئمثة للعالقثة  األكثثرنموذج التكعيبي هو   التكعيبية. وقد كان األ  التربيعيةلدوال التكاليف هي ال اية أ كال
المتمثلثة با تبثارات  اإلحصثائيةي الدراسة لكونه ينسجم مع مناس الن رية االقتصثادية واال تبثارات المعتمد   

 R
2
,F,t)   واال تبارات القياسية المتمثلة با تبارD.W واستنادا للن رية االقتصادية  ثان دالثة الكلاثة الكليثة  )

 :األتيال كل  تت ذالتكعيبية قصير  المد, 
TC = B0 + B1Q – B2Q

2
 + B3Q

3
 + Ui  

 نحصثثثثثل علثثثثثب دالثثثثثة الكلاثثثثثة قصثثثثثير   Aبحجثثثثثم المزرعثثثثثة  B0وعنثثثثثد التعثثثثثويض عثثثثثن الكلاثثثثثة الثابتثثثثثة 

 المد, التالية:
TC = A + B1Q + B2Q

2
 + B3Q

3
 + B4QA + B5A

2
 + Ui……………(1) 

 :أنحي  
TC  =مثل الكلاة الكلية  دينار(ت 

Q  ان( اإلنتاج= كمية  
A   دونم(المساحة بال= حجم المزرعة 
Bi معامالت االنحدار = 
Ui  = نمثوذج ب ثكل ذات العالقثة والتثي لثم تثد ل األ األ ثر,المتغيثرات  تثتثيرالمتغير الع وائي الثذي يعكثس

 مبا ر.
 ب كل امني  أعالمولتحويل الدالة 

V = TC - B1Q - B2Q
2
 - B3Q

3
 - B4QA - B5A

2
 

 ( ومساواتها بالصار:Aللمعادلة الامنية بداللة المساحة   األولبا ذ الم تقة الجزئية 
dV/dA = B4Q - 2B5A = 0 
 

A = (B4 / 2B5) * Q  ………….. (2) 

نحصل علب دالة الكلاة الكليثة  األصليةبما يساويها  ي الدالة  A، وعند تعويض قيمة Qبداللة  Aنحصل علب 
 الة لحجم النات  كد TCمن المعادلة السابقة نحصل علب التكاليف  Qبداللة  Aالاويل. بعد استبدال  األجل ي 

TC = B1Q – B2Q
2
 + B3Q

3 

توا ثس المناثس االقتصثادي واجتثازت اال تبثارات  بتنهثاوجر, تقثدير دالثة الكلاثة الكليثة قصثير  المثد, ووجثد 
 والقياسية. اإلحصائية

TC = 64369.343Q – 1343.239Q
2
 + 45.670Q

3
 – 11203.192QA + 9792.537A

2
 

T :        (0.883)            (1.248)           (-0.337)          (1.019)             (-0.048) 

F : 57.900 

R
2
: 86% 

D.W :1.835 

معنويثة الدالثة كلهثا  F% وكمثا اثبثت ا تبثار 6معنوية المعلمات المقدر  بمسثتو, معنويثة  tحي  اثبت ا تبار 

رتبثثثاا الثثثثذاتي مثثثن عثثثدم وجثثثثود م ثثثكلة اال التتكثثثثدتثثثم  D.W% ومثثثثن ا تبثثثار 6% و2بمسثثثتو, معنويثثثة 

Autocorrelation   بالقيمة الجدولية حيث   هثر بثان قيمثة  هوعند مقارنة قيمت 28496والذي بلd*  تقثع  ثي

 مناقة انعدام هذم الم كلة.

>du إن أي 2888<28946<3834
*
d<4-du 

 دالثثثثة  إلثثثثبتثثثثم تحويثثثثل الدالثثثثة  اإلنتثثثثاجالاويثثثثل بداللثثثثة  لألجثثثثلوال ثثثثتقاس دالثثثثة الكلاثثثثة الكليثثثثة المقثثثثدر  
 امنية ب كل :

V = SRTC – 64369.343Q + 1343.239Q
2
 – 45.670Q

3
 + 11203.192QA -9092.537A

2
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 ومساواتها بالصار Aللدالة الامنية بداللة المساحة  األولبا ذ الم تقة 

dV/dA =  11203.192Q – 1958.09A = 0 

A  =  11203.192 Q / 19585.06 

A = 0.572Q 

 :اآلتيةنحصل علب دالة الكلاة اويلة المد,  األصليةا  ي الدالة بما يساويه Aوعند تعويض قيمة 

LRTC= 64369.343Q -1343.239Q
2
 + 45.670Q

3
 – 11203.192Q (0.572Q) + 9792.537 

(0.572Q)
2
 

          = 64369.343Q-1343.239Q
2
 +45.670Q

3 
-6408.225Q

2
 +5601.327Q

2
 

Q وبجمع حدود
  نحصل علب 2

          = 64369.343Q – 7751.464Q
2
 + 5601.327Q

2
 + 45.670Q

3 

          = 64369.343 Q – 2150.137Q
2
 + 45.670Q

3
  

 Qا تقاس الكلاة الكلية بقسمتها علب النات  
LRATC = LRTC/Q = 64369.343 – 2150.137Q + 450670Q

2
 

 بت ثذي لتدنيثة التكثاليف الثذي يثدني التكثاليف  البثد مثن تابيثس ال ثرا الاثرور لإلنتثاج األمثلولتحديد الحجم 
 ومساواتها بالصار Q إلبالم تقة الجزئية لها نسبة 

d(LRATC)/dQ = -2150.137 + 91.34Q 

                       Q = 23.54 طن 

 نحصل علب  (3  ي المعادلة  Qوبتعويض قيمة 

A = (0.572)(23.54) 
A = 13 دونم 

الحجثم الاعلثي لعينثة البحث  هثو  إن ثي حثين  اثن 23.54هثي  لمثزار  العينثة األمثل اإلنتاجوبهذا تكون قيمة 
المسثاحة المثلثب التثي يمكثن  أمثا % مثن اقتصثاديات الحجثم.63يحقس مزارعو العينة سثو,  لذا ال ان 15.06

الثذي يثدني متوسثثا  األمثثلاسثتغاللها مثن قبثل مزارعثي محصثثول الباااثا لهثذم العينثة للحصثول علثثب الحجثم 

 دونم. 24الكلاة بعيد  المد, هي 

الثذي يحقثس الكاثا   االقتصثادية هثو  األمثثلالحجثم  إنتبثين مثن الدراسثة  يلثي: نسثتنت  مثا أنومما سثبس يمكثن 

 اإلنتثاجدينار/ان   ي حين بل  متوسثا  344259المتوقعة عندم  يبل  متوسا التكاليف الكلية إذان   34865

اقتصثثاديات الحجثثم  عليثثة نوصثثي % مثثن 63مزارعثثو الباااثثا سثثو,  يحقثثس اثثن وعليثثة ال 15.06الاعلثثي 

مزارعثثي محصثثول الباااثثا بالتوسثثع  ثثي المسثثاحات المزروعثثة لتحقيثثس و ثثورات الحجثثم لكثثي يقتثثر  الحجثثم 
ذرات والقالعثات لبثاالذي يدني التكاليف وبما يحقس است دام امثل للموارد  واسثت دام التقانثات الحديثثة كا األمثل

 .اإلنتاجكاا    إلببدورها  وغيرها من المعدات التي تؤدي
 

ECONOMIC ANALYSIS OF THE POTATO PRODUCITON IN TALKAFF 

AREA / NINEVEH GOVERNORATE FOR 2011 SEASON   

Eman Younis Al-Najar  

Economics Dept., College of Agric. And Forestry, Mosul Univ., Iraq. 

 

ABSTRACT 

This research aims at studying crop potato in area Talkaff in Nineveh 

Governorate, depending on the experimental data of 2011 for a specimen of (50)  

farmers. The function of total expenses was estimated from which the function of 

median total expense was derived to calculate the optimal size which can achieve 

economic efficiency. It seems that the optimal size of the potato is 23.54 tone with 

actual size of the research specimen was 15.06 tons, so the farmers of this variety 
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achieved only 63% of the size economy. But, the optimal size of the area which can 

exploitation to obtain the optimal size of production reached 13 donum. 

Accordingly, we recommend to expand of the planted areas to achieve size saving 

for their optimal sizes. 

Key word: Economic Analysis, Economic Efficiency, Potato Production. 
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