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الخالصة
يهدف البحث للثد دراسثة وترثدير حإلثم ا نتثاس والاسثاحة الا لثد لانظومثا الثري بثالرئ ف ثة  021دونثم
والكفثثا ا االقتصثثادية واقتصثثاديا الحإلثثم الاتحررثثة ت لر تثثم ا تيثثار محافظثثة جثثطب الثثدين كثث ناورس تطبيرثثي
لل دراسة ولاعرفة ت ثير الري بالرئ علد انتاجية الاحصول في الاحافظة باستخدام دالة تكثاليف الاثدا الطويثل
ت اثبتت الدراسة ان الارشاا الاحوريثة ف ثة  021دونثم حررثت انتاجيثة متايثزا وانخفثال تكثاليف االنتثاس ال ابتثة
بتوسع الاساحا الازروعة  .وتم تردير دالة الكلفة الكلية في الادا الرصير لاحصثول الراثل للاوسثم ا نتثاجي
 . 2102واعتاثثد ناثثارس متعثثددا فثثي ترثثدير دالثثة التكثثاليف الكليثثة باسثثتعاال ثطثثثة أشثثكال لثثدوال التكثثاليف ثثي
(الخطية ،التربيعية ،التكعيبية) ووجد أن األناورس التكعيبي و األك ر مطئاة للعطقة الاعتادا فثي البحث ورلث
استنادا لط تبارا االقتصادية وا حصائية والرياسية.
بلغ الحإلم االم ل لإلنتثاس للارشثاا ف ثة ( 021دونثم) قيثد الدراسثة ( 0761كغثم /دونثم) ت أمثا افمثل مسثاحة
ياكن استغطلها للارشاا ف ة ( 021دونثم) ثي ( 002دونثم) ت وبلثغ متوسثل التكثاليف الكليثة عنثد الحإلثم االم ثل
لإلنتاس الاتحرق ي ( 216الف دينار /دونم) ت وبلغ العائد الاتحرق ( )231الف دينار ت بلغ نسثبة جثافي العائثد
الاتحرثثق( ) 626الثثف دينثثار للثثدونم الاثثزرو باحصثثول الراثثل  .بلغثثت نسثثبة الاثثزار العاملثثة ضثثان منطرثثة
الوفثثورا ( ) %76مثثن مإلاثثو مثثزار العينثثة الابحوثثثة ت فثثي حثثين بلغثثت الاثثزار العاملثثة ضثثان منطرثثت
الطوفورا ( ) %03ت وبلغت الكفا ا االقتصادية الاتحررة لاثزار الراثل فثي محافظثة جثطب الثدين ( )%23ت
وعنثد ا تكثثون الاثوارد قيثثد الدراسثة قثثد حررثت اعظثثم انتثاس بثثدون اسثراف بتكثثاليف فائمثة عثثن الحاجثة ت وبلثثغ
معامثثل التحديثثد الاعثثدل ( )%27و ث ا يثثدلل علثثد امكانيثثة زيثثادا االنت ثاس بارثثدار ( )%1مثثن دون الحاجثثة الثثد
موارد اضافية بل االكتفا بالاوارد الاتاحة ت أي زيثادا االنتثاس بارثدار( 76كغثم  /دونثم) لتصثبل انتاجيثة الثدونم
الازرو ( 0610كغم  /دونم) ت وبنا ا علد ما تردم توجي الدراسة الد الزراعثة مثن ثطل تبنثي الارشثاا ف ثة
( 021دونم) كونها تحرق معظاة لإلنتاس مع تدنية للتكاليف وعدم الهدر بالاوارد الاتاحة ماا يإلعثل النثاتغ ريثر
محال بتكاليف فائمة عن الحاجة.
الكلاا الافتاحية :الري بالرئ ،الادا الطويل ،الكفا ا االقتصادية
تاريخ تسليم البحث ،2019/6/25:تاريخ القبول2019/9/29:
المقدمة
يعثثد محصثثول الراثثل مثثن الاحاجثثيل االسثثتراتيإلية الاهاثثة فثثي العثثالم لر ي ث تي بالارتبثثة األولثثد مثثن بثثين
محاجيل الحبوب ويسهم بشكل رئيسي بحفظ االمن الغ ائي كونه من األر ية الرئيسثية لإلنسثان فثي العديثد مثن
دول العثثالم تإلثثاوز انتثثاس الراثثل فثثي العثثالم سثثنويا ( )637مليثثون ثثن متثثري  ،وبلغثثت الاسثثاحة الازروعثثة
باحصول الرال فثي العثالم ( )221مليثون كتثار ،وبلغثت لنتاجيتثه حثوالي ( )3.31مليثون ثن متثري /كتثار.
ويتركثثز انتثثاس الراثثل عالايثثا فثثي الصثثين والهنثثد والواليثثا الاتحثثدا االمريكيثثة وروسثثيا وأسثثتراليا .امثثا بالنسثثبة
نتاس الرال علد نطثا الثو ن العربثي فيشثكل ( )%17الثد ( )%71مثن انتثاس الحبثوب فيهثا وقثد بلثغ حثوالي
( )2.21166الف ن متري ويشكل حوالي ( )%3.2من ا نتاس العالاي للرال  .ويردر متوسثل لنتاجيثة الراثل
في الو ن العربي ( )2.26ن للهكتار للفترا ما بين ( .)2101 – 2117اما في العثرا فترثدر الاسثاحة الرابلثة
للزراعثثة بنحثثو  7مليثثون دونثثم وتشثثكل اقثثل مثثن ( )%07مثثن الاسثثاحة الكليثثة للبلثثد اال ان الاسثثاحة الاسثثتغلة
للزراعة تتراوب بين  1الد  7مليون دونم  .وترع معظم األراضي الرابلة للزراعة في الشثاال والشثاال الشثرقي
من العرا  ،شكل انتاس الرال نسبة مردار ا( )%17من الاسثاحة الاسثتغلة لزراعثة الحبثوب التثي تشثكل نسثبة
( )%77من الاساحة الازروعة بشكل عام(وزارا الزراعة العراقيثة ت  2110ت  .)037وقثد بلثغ متوسثل انتثاس
العثثرا للراثثل ( )0717762ثثن وبلثثغ متوسثثل الاسثثاحة الازروعثثة باحصثثول الراثثل ( )3367.22دونثثم وقثثد
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سثإلل متوسثثل ا نتاجيثثة لاحصثول الراثثل( )176كغم/دونثثم(وزارا الزراعثة العراقيثثة ت  2111ت  . )77ونظثثرا
للت بث ب الحاجثثل فثي ا نتثثاس وا نتاجيثة والاسثثاحة فرثد دأبثثت عثثدد مثن البلثثدان الثد تبنثثي ترنيثا حدي ثثة ومنهثثا
العثثثرا الثثث ي د ثثثل منظثثثار الزراعثثثة الحدي ثثثة مثثثن ثثثطل اسثثثتخدام ثثثر الثثثري الحدي ثثثة ( & Gary
 )Hansen,2002,18-27في منتصف تسعينا الرثرن الانصثرم ومنهثا الثري بثالتنريل والثري ال ابثت والثري
الاحوري وال ي بلغ عدد الارشاا الاحورية وحثد ا  30726مرشثة( وزارا الزراعثة ت التإلهيثزا الزراعيثة ت
 ) 2112ت االمثثر الثث ي جعثثثل العثثرا ان يبلثثثغ حالثثة االكتفثثثا الثث اتي مثثثن محصثثول الراثثثل لر وجثثل االنتثثثاس
 1026227ثثن ت نا ي ث عثثن اس ث تخدامه لألناثثا اال ثثرا فثثي زراعثثة محاجثثيل الحبثثوب كال ث را الصثثفرا
والساسم وز ثرا الشثاو ومحاجثيل الخمثر بثا تطف انواعهثا وبسثاتين الفاكهثة باختلثف جثنوفها مثن ثطل
منظوما الري بالتنريل ت وبعثد العثام  2113ونتيإلثة لألحثداا التثي مثر بهثا العثرا ادا الثد ثروس عثدد مثن
الانظوما من ا لخدمة بسبب التخريب والسرقا وعزوف ك ير مثن اجثحابها عثن اسثتخدامها والتهإليثر الث ي
تعرل اليه ك ير من ابنا محافظا محددا وآ ر ه االحداا ي ما تعثرل لثه العثرا مثن احثتطل وتثدمير
من قبل عصابا داعش ورير ا ت لكن العرا نهض من كبوته مرا ا ثرا لألعثوام 2106ت  2107ت  2102ت
و نا البد أن من دراسة كيفية مساعدا الازارعين علد االستخدام االم ل للاثوارد الازرعيثة الاتاحثة لهثم والتثي
يستطيعون من طلها تحريثق اعظثم لنتثاس يحرثق اعظثم ربثل ماكثن وبثنفو الكايثا الاتاحثة مثن الاثوارد وباثا
ياكنهم من تحريق الكفا ا الفنية واالقتصادية (السامرائيت 2107ت  )011ت عطوا علد تحريق اقصثد ربثل و ثو
افمل يار لدا الازارعين لتعظيم أرباحهم في ظل الاوارد الاتاحة ت لر تثم اسثتخدام دالثة كلفثة الاثدا الطويثل
لترثثثثثدير النتثثثثثائغ الاتحررثثثثثثة مثثثثثن ثثثثثطل معرفثثثثثثة كايثثثثثة االنتثثثثثاس االم ثثثثثثل والاسثثثثثاحة الا لثثثثثد الاتحررثثثثثثة
( )Nicholson,2001,p.268ومنها للحصول علد كاية ا نتاس التي تحرق الحإلم الاعظم للربل (االسثودي ،
 ، 2111ص )77-71 :ت ومرارنة رل باتوسل حإلم لنتثاس للعينثة فثي الثدونم الواحثد الاثزرو ومثدا مطابرثة
النتائغ الاتحررة مع منطق النظرية االقتصادية .
مواد وطرق العمل
تثم اسثثتخدام بيانثا مرطعيثثة لعينثة عشثثوائية مثن مزارعثثي محصثول الراثثل فثي محافظثثة جثطب الثثدين عثثن
ريق استاارا أستبانه اعد لإلاثع بيانثا عثن عينثة البحث  ،لر بلثغ عثدد الاثزار التثي شثالتها الدراسثة ثي
( )77مزرعة ،وشكلت نسبة ( )%23.72من مإلتاع الدراسة البالغ  237مرشة ،وتم تحليثل البيانثا لحصثائيا
مستخدما األسلوب الرياسي في تحليل االنحثدار الاتعثدد والبسثيل لترثدير دوال الكلفثة  ،واعتاثد ناثارس متعثددا
في تردير دالة التكاليف الكلية باستعاال ثطثة أشكال لدوال التكاليف ي (الخطية  ،التربيعيثة  ،التكعيبيثة) وتبثين
أن األناثثورس التكعيبثثي ثثو األك ثثر مطئاثثة للعطقثثة الاعتاثثدا فثثي البح ث ورل ث اسثثتنادا لط تبثثارا االقتصثثادية
وا حصثثائية والرياسية(السثثامرائيت2100ت  )023ت وتثثم تحويثثل الدالثثة الثثد شثثكلها المثثاني والحصثثول علثثد
الاساحة بداللة االنتاس وبتعويض الاساحة باا يساويها في الدالة االجلية نحصل علد دالة الكلفثة ويلثة الاثدا
(السامرائيت 2117ت )017ت وبرساة التكثاليف الكليثة علثد االنتثاس نحصثل علثد دالثة متوسثل الكلفثة الكليثة فثي
الادا الطويل وب الاشترة الإلزئية االولد لاتوسل الكلفثة الكليثة بالنسثبة لإلنتثاس نحصثل علثد الحإلثم االم ثل
لإلنتاس (السامرائيت2103ت )262وبتعويمها باعادلة الاساحة نحصل علد الحإلم االم ل للاساحة .
النتائج والمناقشة
أوال :الحجم االمثل لإلنتاج والمساحة.
للمرشاة فئة  091دونم:
تم تردير دالة الكلفة الكليثة فثي الاثدا الرصثير لاحصثول الراثل للاوسثم ا نتثاجي  .2102واعتاثد ناثارس
متعثثددا فثثي ترثثدير دالثثة التكثثاليف الكليثثة باسثثتعاال ثطثثثة أشثثكال لثثدوال التكثثاليف ثثي (الخطي ثة  ،التربيعيثثة ،
التكعيبية) ووجد أن األناورس التكعيبي و األك ر مطئاة للعطقة الاعتادا فثي البحث ورلث اسثتنادا لط تيثارا
االقتصادية وا حصائية والرياسية(السامرائي ت2117ت .)316ووفرثا للنظريثة االقتصثادية فث ن دالثة الكلفثة الكليثة
التكعيبية قصيرا الادا ت الشكل اآلتي:
2
3
SRTC = b0 + b1Q - b2Q + b3Q + ui
وعند التعويض عن الكلفة ال ابتة  b0بالاساحة  Aنحصل علد دالة الكلفة قصيرا الادا اآلتية:
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3
2
)+ b3Q – b4AQ + b5A ………….. (1

2

SRTC = b0 + b1Q – b2Q

لر أن:
 = SRTCالكلفة الكلية (الف دينار)
 = Qكمية اإلنتاج (كغم)
 = Aمساحة المزرعة (دونم)
 = biمعامط االنحدار ()i =1,2,3,…n
جرا تردير دالة الكلفة الكلية قصيراِ الادا للارشاا ف ة  021دونمت وكانت متفرة مع الانطثق االقتصثادي واجتثاز
اال تبارا ا حصائية والرياسية وكانت كاآلتي :
2
3
2
SRTC = 235.817Q - .0285117Q + .0000010274Q - .176AQ +1 .31545A
الإلدول ( :)0دالة الكلفة الكلية قصيرا الادا لارشاا ف ة  021دونم
الاتغيرا الاسترلة الاعلاا الاردرا
237.706
Q
-.0285117
Q2
.0000010274
Q3
-.176
QA
0.30717
A2
D.W = 2.031

الاحسوبةT
0.6731
-9.44853
**2.436251
*-6.225773
0.27777
-2
R =0 . 962

2
R =0 .978

F* = 8.3353
* معنوية عند  ** ، %0معنوية عند .%7
التحليل االحصائي
اثبت ا تبار ( )tمعنوية الاعلاا الاردرا  ،كاثا اثبثت ا تبثار ( )Fمعنويثة الدالثة ككثل باسثتوا معنويثة ()%0
واظهر النتائغ ان معامل التحديد الاعدل بلغ ( )%96من التغيرا التي تؤثر في ا نتاس والتي تمثانها االناثورس
وان ( )%4من تل الاتغيرا تعزا الد عوامل أ را لم يتمانها االناورس .
التحليل الرياسي:
يتمان الاشاكل الرياسية االساسية وكاآلتي:
مشكلة االرتبا ال اتي
أوضل ا تبثار ( ) D.Wلثو األناثورس مثن مشثكلة االرتبثا الث اتي بثين الاتغيثرا العشثوائية  ،وعنثد مسثتوا
داللة  %7لر بلغت قياتهثا ( )2.130ولن قياثة  duالإلدوليثة لث طا متغيثرين توضثيحية ل ث  77مشثا دا تبلثغ 0.17
أي أن قياة  D.Wالاحسوبة ترع بين الرياتثين  0.17 < 2.130 <2.72ماثا يثدل علثد اسثترطل قثيم عنصثر الخطث
العشوائي عن بعمها .
مشكلة عدم ثبا تإلانو التباين
وأظهر نتائغ ا تبار بارك عدم وجود مشكلة عدم تإلانو ثبا التبثاين حيث كانثت نتثائغ ترثدير معادلثة انحثدار
مربع الخط مع الناتغ رير معنوية وكاا ي تي :
2
)Log (ei) = a + b Log (Q
= 2.8446 + 0.4277 Log Q
)t (0.1422
)(0.625
R 2 = 0.4096
F = 0.1666
مشكلة االرتبا الخطي الاتعدد بين العوامل الاسترلة
بنظر االعتبثار االنتثاس ومربعثه ومكعبثه لث ل تنعثدم مشثكلة االرتبثا
باا أن الدالة الاردرا رير طية وا
الخطي الاتعدد بين العوامل الاسترلة.
التحليل االقتصادي:
وعند كتابة الدالة الاردرا بشكلها الماني نحصل علد :
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2

2

3

V = SRTC – 235.817Q + .0285117Q - .000001027Q + .176AQ - 1.31545A = 0
وب

الاشترة الإلزئية لها نسبة للد  Aومساواتها بالصفر نحصل علد :
= 0.176Q – 2.6309A = 0
𝑸𝟔𝟕𝟏𝟎.

𝑽𝝏

𝑨𝝏

)= 0.066895Q …………….. (2
وعند تعويض قياة  Aباا يساويها في الدالة األجلية نحصل علد دالة الكلفة ويلة الادا اآلتية :
LRTC=235.817Q-0.0285117Q2+0.000001027Q3-0.176Q(.066895Q)+1.31545
𝟗𝟎𝟑𝟔𝟐.

=A

(0.066895Q)2
LRTC = 235.817Q-0.0285117Q2+0.000001027Q3-0.01177352Q2 +0.00588656Q2
وبإلاع حدود  Q2نحصل علد :
)= 235.817Q - 0.03439866Q2 + 0.000001027Q3 ------------(3
و ي دالة الكلفة الكلية في الادا الطويل.
نسثثتطيع الحصثثول علثثد دالثثة متوسثثل الكلفثثة الكليثثة فثثي الاثثدا الطويثثل ( )LRATCبرسثثاة ()LRTCعلثثد ()Q
وكاآلتي:
𝑪𝑻𝑹𝑳
= LRATC
= 235.817 - 0.03439866Q + 0.000001027Q2
𝑸

ولتحديد كاية لإلنتاس التثي تثدني التكثاليف البثد مثن تطبيثق الشثر المثروري لتدنيثة التكثاليف ورلث ب ث الاشثترة
الإلزئية االولد لاتوسل التكاليف نسبة للد الناتغ ( )Qومساواتها بالصفر وكاا ي تي:
𝑪𝑻𝑹𝑳𝝏
= -0.03439866 + 0.000020548Q = 0
𝑸𝝏
𝟔𝟔𝟖𝟗𝟑𝟒𝟑𝟎𝟎.

= :. Q
كغم /دونم = 1674
𝟖𝟒𝟓𝟎𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎.
و ي كاية الناتغ الا لد التي تدني التكاليف وتعظثم الثربل فثي الاثدا الطويثل لاثزار الراثل الاثروي بالارشثاا ف ثة
 021دونم.
وللحصول علد مساحة الازرعة لاحصول الرال ورل بتعويض قياة االنتاس االم ثل الاتحرثق( )Qفثي الاعادلثة
( )2عند ا نحصل علد مردار الاساحة الا لد الواجب زراعتها من قبل مزارعو الاحصول وكاا يلي:
دونم A = 0.066895 Q = 0.066895 (1674) = 112
و ي الاساحة الا لد للازرعة الواجب استغطلها من قبل مزارعي الارشاا ف ة  021دونم للحصثول علثد الاسثاحة
الا لد التي تعظم ارباحهم.
وللتعثرف علثد ا فثثض كلفثة يتحرثثق عنثد ا االنتثاس االم ثثل والاسثاحة الا لثثد ورلث بتعثويض كايثثة االنتثاس االم ثثل
الاتحرق في دالة متوسل الكلفة الكلية وكاآلتي:
𝑪𝑻𝑹𝑳
= LRATC
= 235.817 - 0.03439866Q + 0.0000010274Q2
𝑸

=235.817 - 0.03439866(1674) + 0.0000010274(1674)2
LRATC = 235.817 – 57.5919565 + 28.790583=207.024
الف دينار  /دونم
و ي كلفة انتاس الدونم التي تحرق االنتاس االم ل وتكون ادنثد مسثتوا علثد منحنثد متوسثل لتكثاليف االنتثاس والتثي
يتحرق عند ا الحإلم االم ل لإلنتاس والازرعة في الادا الطويل للارشاا  021دونم.
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الإلدول ( :)2يبين الحإلثم االم ثل لإلنتثاس والاسثاحة ومتوسثل التكلفثة للثدونم واقتصثاديا الحإلثم الاتحررثة والكفثا ا
االقتصادية وجافي الربل الاتحرق.

0
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216
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231
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الاصدر :حسبت من قبل الباح باالعتااد علد دالة الكلفة الكلية الاردرا.

اقتصاديات الحجم ومرونة الكلفة المتحققة.
ووفرا للنظرية االقتصادية فان مسثتويا ا نتثاس األقثل مثن الاسثتوا األم ثل تحرثق نسثب متزايثدا مثن وفثورا
الحإلم كلاا اقترب مستوا ا نتاس من الاستوا األم ل  ،أما التوسع في ا نتاس فثو الاسثتوا األم ثل فيترتثب عليثة
وجثثثثثثثثود تبثثثثثثثث يرا ( ال وفثثثثثثثثورا الحإلثثثثثثثثم) وياكثثثثثثثثن احتسثثثثثثثثاب رلثثثثثثثث كايثثثثثثثثا وفرثثثثثثثثا للعطقثثثثثثثثة التاليثثثثثثثثة:
𝐢𝐂𝐓𝐀𝐑𝐋𝐋𝐑𝐀𝐓𝐂𝐦 −
= Econ
)- (Mel more, 1983, 79-83
𝐨𝐂𝐓𝐀𝐑𝐋 – 𝐦𝐂𝐓𝐀𝐑𝐋

لر تا ل كل من:
 -: Econنسبة اقتصاديا الحإلم الاتحررة .
 -: LRATCmمتوسل الكلفة الكلية الاتوقع عند ا فض مستوا انتاس متحرق .
 -: LRATCiمتوسل الكلفة الكلية الاتوقع عند مستوا ا نتاس . i
 -: LRATCoمتوسل الكلفة الكلية الاتوقع عند مستوا ا نتاس األم ل .
ووفق جيغة ( ) Melmoreتوجلنا الد النتائغ الاردرا والاوضحة فثي الإلثدول( )2وفيثه تتمثل نسثبة اقتصثاديا
الحإلثثثثم الاتحررثثثثثة تثثثثثزداد بزيثثثثادا حإلثثثثثم ا نتثثثثثاس وتصثثثثل أقصثثثثثا ا( )%100عنثثثثثد مسثثثثتوا ا نتثثثثثاس األم ثثثثثل.
وتم حساب مرونة دالة الكلفة الكلية وفق الرانون التالي:
𝐂𝐓𝐀𝐑𝐋∆
𝑸
= Elasticity
*
)(Ferguson,etal,1975, 216
𝑪𝑻𝑨𝑹𝑳

𝐐∆

لر ان:
 = Qكاية الناتغ الاتحرق ( كغم ) .
 = LRATCمنحند متوسل الكلفة الكلية الاتوقع في الادا الطويل.
) = ∆(LRATCمردار التغير في منحند متوسل الكلفة الكلية الاتوقع .
 = ∆Qمردار التغير في الناتغ الاتوقع .
ومن طل الاعادال اعطه ياكن حساب اقتصاديا الحإلم الاتحررثة عنثد مسثتويا االنتثاس التثي ترثع ضثان
مسثتويا انتثثاس الاثزارعين وكث ل حسثاب مرونثثة الكلفثثة لاسثتويا االنتثاس الادروسثة وكث ل مثن طلهاثثا ياكثثن
تحديد منطرة الكفا ا االقتصادية والازار التي تعال عند ا لاستويا االنتاس الاختلفة الادروسة في الإلدول(.)3
الإلدول ) 3( :نسبة اقتصاديا الحإلم الاتحررة ومرونة دالة الكلفة الكلية لاحصول الرال للارشاا .021
مرونة دالة
نسبة اقتصاديا الحإلم
متوسل الكلفة الكلية الاتوقع عند مستوا
مستوا ا نتاس
الكلف ة
ة%
الاتحرر
ا نتاس الاتحرق * (ألف دينار /ن)
(كغم)
-0.0711
39.95
206.79876
1200
-0.0664
71.22
204.346316
1400
-0.0544
83.60
203.37551
1500
0.0000
100.00
207.024
1674
0.0245
91.41
203.944738
1700
0.0416
87.61
205.48477
1800
0.0504
75.12
206.95086
1900
الاصدر :حسبت من قبل الباح باالعتااد علد دالة الكلفة الكلية الاردرا .
*ا فض مستوا انتاس متحرق و  0111كغم ألدند مستوا كلفة متوقعة.212.23231
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ومنثثثه يتمثثثل بثثثان نسثثثبة اقتصثثثاديا الحإلثثثم الاتحررثثثة تثثثزداد بزيثثثادا حإلثثثم ا نتثثثاس وتصثثثل أقصثثثا ا الثثثد
()%100عند مستوا ا نتاس األم ل . 0761وعند زيادا حإلم ا نتاس باا يفو الحإلثم األم ثل تبثدا نسثبة اقتصثاديا
الحإلم بالتناقص بنسب متزايثدا .ويثدعم ث ه النتثائغ مرونثة دالثة الكلفثة الارثدرا والتثي تشثير الثد ان عطقثة متوسثل
الكلفة الكلية بحإلم ا نتاس عطقة عكسية لاستويا ا نتاس األقل من الحإلثم األم ثل .و ث ا يعنثي زيثادا حإلثم ا نتثاس
بنسب معينة تؤدي الد ترليل متوسل الكلفة الكلية ب قل من تل النسب  .وكانت مرونة دالة الكلفثة موجبثة لاسثتويا
ا نتاس األ علد من الحإلم األم ل و ا يعني أن منحند متوسل الكلفة الكلية يثزداد بازديثاد حإلثم ا نتثاس وبنسثبة أقثل
من نسبة الزيادا في حإلم ا نتاس  ،أما عند مستوا ا نتاس األم ل ف ن مرونة دالة متوسل الكلفة تساوي جفرا.
ومن بيانا الإلدول  3ياكن ان نحدد منطرة الكفا ا االقتصادية وعدد الاثزار التثي تعاثل عنثد ا او الاثزار التثي
تعال ارجها من طل الشكل التالي:

الشكل ( :)1منحند متوسل الكلفة الكلية للادا الطويل ومنحند اقتصاديا الحإلم الاتحررثة لاثزار الراثل الاثروي
بالارشاا ف ة  021دونم في محافظة جطب الدين.
مردار االنتاس االم ل 0761
الاصدر :رسم من قبل الباح باالعتااد علد بيانا الإلدول()2

ومن الشكل ( ) 1يبين منحند متوسل الكلفة الكلية للادا الطويل  ،وال ي تتحرق علية اقتصاديا السعة علثد
ول الإلز الاتناقص له ا الانحند  ،و ا يعني بإمكان الاثزار ترليثل كلفثة لنتثاس الوحثدا الواحثدا مثن الاحصثول
طل التوسثع فثي ا نتثاس  ،وبعثد أ فثض نرطثة علثد منحنثد متوسثل الكلفثة الكليثة يحصثل تنثاقص فثي اقتصثاديا
السعة أما أ فض نرطة علد الانحند ي النرطة ( )1674كغم/دونم وتا ل الحإلم األك ر كفا ا فثي الاثدا الطويثل ،
باعنثثد متوسثثل تكثثاليف ا نتثثاس تكثثون أدنثثد مثثا ياكثثن وقثثد بلغ ثت( )216.121الثثف دينثثار .وكثث ل يبثثين منحنثثد
اقتصاديا الحإلم الاتحررة ب نها تثزداد كلاثا زاد حإلثم ا نتثاس للثد أن تصثل أقصثا ا ( )%100عنثد الحإلثم األم ثل
لإلنتاس بعد ا تبدأ باالنخفال كلاثا زاد ا نتثاس وبث ل فثان الانطرثة الاحصثورا بثين ترثا ع الانحنيثين م لثت منطرثة
الكفا ا االقتصاديةت وتبين ب ن ( ) %93من مزار الاحصول ي التي قد حررت الكفثا ا االقتصثادية ت ولن ()%81
من تل الازار حررت الكفا ا االقتصادية وتعال دون الحإلم األم ل لإلنتاس ت في حثين شثكلت نسثبة الاثزار التثي
حررت الكفا ا االقتصادية وتعال اعلد من الحإلم األم ل نسثبة ضث يلة بلغثت ( )%12ت أمثا الاثزار التثي تإلثاوز
منطرة الكفا ا فرد بلغت نسبة ( ) %1من عدد الازار ت فثي حثين الاثزار التثي تعاثل دون الكفثا ا االقتصثادية فرثد
شثثكلت نسثثبة ض ث يلة وقثثد بلغثثت ( ) %7و ث ا مثثا يثثوحي لن مزارعثثي محافظثثة جثثطب الثثدين قثثد زاد عنثثد م الثثوعي
وال رافثة الزراعيثثة ماثثا جعثثل الغالب يثثة مثثنهم يتاركثثز انتثثاجهم فثي منطرثثة الوفثثورا مرتثثربين جثثدا مثثن منطرثثة الحإلثثم
األم ل (الكفا ا الرصثوا) ونثاتغ رلث مثن زيثادا اعهثم بزيثادا رلثة الثدونم الاثزرو باحصثول الراثل االمثر الث ي
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زاد م ررورا في التوسع في اسثتغطل مزيثد مثن الاسثاحا ماثا جعلهثم يعالثون فثي منطرثة الطوفثورا ولكثنهم ال
يشكلون لال نسبة محثدودا بلغثت ( ) %13مثن عثدد الاثزار وبث ل يعتبثر مزارعثي ث ه الاحافظثة اناورجثا ياكثن
تعاياه علد منا ق ا نتاس األ را مستفيدين من برتهم في زراعة محصول الرال بطر الثري الحدي ثة ت وبث ل
يتبين لنثا بثان زراعثة الاحصثول عثن ريثق الارشثاا ف ثة  021دونثم مإلثدي ومإلثزي ويحرثق عوائثد تثتألم والإلهثد
الاب ول من قبل مزارعي الاحصول بالاحافظة .وعلد ضو النتائغ التي تم التوجل اليها في ث ا البحث ياكثن ان
نوجي بتبني مزارعثي محصثول الراثل فثي محافظثة جثطب الثدين الارشثاا ف ثة  021دونثم فثي زراعثة الاحصثول
لتحريق اعظم انتاس وباقثل التكثاليف ويحرثق اعظثم االربثاب ارا مثا قثورن بالاشثاا اال ثرا ف ثة 71ت 71دونثم وكث ل
الزراعة بالري الترليدي(السيحي).
االستنتاجا :
توجل البح للد لن الاحصول قد حررا كفا ا اقتصثادية عاليثةإل مكانيثة مزارعثي الاحصثول علثد االسثتخدام
األم ثثل للاثثوارد االقتصثثادية الاتاحثثة لهاثثا ولمكانيثثة مزجهثثا بالشثثكل ال ث ي مكثثنهم مثثن تحريثثق مسثثتويا متردمثثة مثثن
ا نتثثاس الواسثثع ( الاخطثثل) معبثثراإل عنثثه بكفثثا ا األدا للاثثوارد الاتاحثثة للاثثزارعين ماثثا جعلهثثم فثثي رروا اسثثتخدام
الطاقا البشرية والاادية محررين أعلد كفا ا اقتصادية حي بلغت الكفثا ا االقتصثادية للراثل ) (%93ت ومثا تحرثق
فثثي ث ه الدراسثثة مثثا ثثو لال عبثثارا عثثن انإلثثاز كبيثثر لازارعثثي الاحصثثول النثثاتغ عثثن ثرثثافتهم الزراعيثثة فثثي حسثثن
استخدامهم الاوا رد الاتاحة لهم جنبا للد جنب عن لمكانيتهم في مزس عناجر ا نتاس الاختلفة وباثا يلبثي اوحثا
الانتغ بتحريق أعلد لنتاس وب قل التكاليف وب ل قد تم تعظيم أرباحه.
وتوجي الدراسة :
بتبنثثي زراعثثة الاحصثثول عثثن ريثثق الارشثثاا ف ثثة  021دونثثم لاثثا حررتثثه مثثن انتثثاس ام ثثل بلثثغ  0761كغثثم  /دونثثم
ومساحة م لد بلغت  002دونم وحرق اعظم ربل جافي وقد بلغ  626الف دينار /دونم في ظل الاوارد الاتاحة.
THE EFFECT OF SPRINKLER IRRIGATION ON WHEAT PRODUCTION
(CASE STUDY FOR A SPECIFIC FARM) IN SALAH AL-DIN
GOVERNORATE FOR THE PRODUCTION SEASON 2019.
Hassan.T. Zanzel Al-Samarrai Basem .F. Latif Al-Douri
Tikrit University / College of Agriculture / Department of Economics and Agricultural
Extension.
Email: Hassan.thamer@tu.edu.iq
ABSTRACT
The research aims to study and estimate the production fuction and the optimum
area for sprinkler irrigation systems of 120 dons and the economic efficiency and
economies of scale achieved, as Salah al-Din Governorate was chosen as an applied
model for the study and to know the impact of sprinkler irrigation on the productivity
of the crop in the governorate using the long-term cost function, the study
demonstrated that the axial sprinkler The category of 120 dons has achieved excellent
productivity and low fixed costs of production with the expansion of cultivated areas.
The total cost function was estimated in the short term for the wheat crop for the
productive season 2019. Several models were adopted in estimating the total cost
function using three forms of cost functions (linear, quadratic, cubic) and found that
the cubic model is the most appropriate for the relationship approved in research,
according to economic tests Statistical and Standard.
The optimum size of production for the infantry class was (120 dons) under study
(1674 kg / dons). As for the best area that can be used for the pedestrian class (120
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dons) is (112 dons), the average total costs when the optimum size of the achieved
)production is (207 thousand dinars) / Don), and the realized yield reached (934
thousand dinars, the ratio of the net realized yield reached (727) thousand dinars per
acre planted with wheat crop. The percentage of working farms within the savings
region (87%) of the total sample farms surveyed, while working farms within the
economies of savings (13%), and the economic efficiency achieved for wheat farms in
Salahuddin Governorate (93%), and then the resources under study You have achieved
the greatest production without wasting costs in excess of the need, and the modified
determination coefficient reached (96%), and this indicates the possibility of
increasing production by (4%) without the need for additional resources but rather the
availability of available resources, i.e. increasing the production by (67 kg / don) So
that the productivity of the cultivated don will become (1741 kg/don), and based on
the above, the study recommends Agriculture through the adoption Almrchah category
(120 acres) being achieved to maximize production with the minimization of costs and
do not waste the resources available, making the output is not loaded redundant cost.
Keyword: production fuction, optimum size, Almrchah category
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المصادر
االسودي ت حسن ثامر زنزل  . 2111.الحإلم األم ل للازرعة تحت أناا الري الاختلفة تمزار الرال في محافظثة
جطب الدين أناورس تطبيري للاوسم ا نتاجي  2112/2110ت أ روحة دكتوراه تقسم االقتصثاد الزراعثي ت
كلية الزراعة ت جامعة بغداد ت ص .0
زنثزل  ،حسثثن ثثثامر ت ومحاثد تنصثثيف جاسثثم ت  2107تحليثل اقتصثثادي لكفثثا ا انتثاس محصثثول الطاا ثثة الاغطثثاا
الازروعة في البيو الزجاجية في سامرا للاوسم االنتثاجي  2101/2103ت مإللثة جامعثة تكريثت للعلثوم
الزراعية ت الاإللد 7عدد اص بوقائع الاؤتار العلاي السابع للعلوم الزراعيثة للفتثرا  00-01نيسثان 2107

ت ص.0206-0201 :

السامرائي  ،حسن ثامر زنزل ت  2117ت اقتصثاديا الحإلثم لاحصثول البطا ثا فثي محافظثة جثطب الثدين للاوسثم
االنتاجي  2116ت مإللة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  .الاإللد 7ت العدد 3ت ص .337-330:
السامرائي  ،حسن ثامر زنزل ت  2100ت اقتصاديا الحإلم لاحصول البصثل فثي قمثا سثامرا للاوسثم االنتثاجي
 2116ت مإللة الزراعة العراقية(البح ية)ت مإللد 07ت عدد  0ت ص.027-076 :
السثثامرائي  ،حسثثن ثثثامر زنثثزل ت  2103ت تحديثثد الحإلثثم االم ثثل للازرعثثة باسثثتخدام دوال التكثثاليف فثثي االجلثثين
الرصير والطويل لازارعي محصول الث را الصثفرا فثي محافظثة جثطب الثدين للاوسثم االنتثاجي  2101ت
مإللة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية  .الاإللد ( )2العدد ()2ت ص.61-76 :
السامرائي  ،حسن ثامر زنزل  . 2117 .دراسثة القتصثاديا الحإلثم والكفثا ا االقتصثادية لاحصثول ز ثرا الشثاو
فثثي محافظثثة جثثطب الثثدين للاوسثثم االنتثثاجي  ، 2117مإللثثة جامعثثة تكريثثت للعلثثوم الزراعيثثة  ،الاإللثثد ، 7

العدد  ، 0ص.301-222:

العاني  ،عبد الله نإلم  . 0227 .تحسثين االسثتفادا مثن ثر الثري الحدي ثة  ،وزارا الزراعثة ،بغثداد ت العثرا ت ص
.067
وزارا الزراعثثة العراقيثثة  ،الهي ثثة العامثثة لإلرشثثاد والتعثثاون الزراعثثي  .2111 .أ ايثثة اسثثت اار ميثثاه اآلبثثار فثثي
استخدام منظوما الري الحدي ة لزراعة منا ق البادية  ،ص .77
وزارا الزراعثة العراقيثثة  ،دائثثرا التخطثيل والاتابعثثة  ،قسثثم ا حصثثا والرثوا العاملثثة  .2110.لحصثثا ا ا نتثثاس
النباتي علد مستوا الرطر والاحافظا للسنوا  ،2000-1970ص .037
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