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دراسة تحليلية لتقدير دوال التكاليف االنتاجية والحجم االمثل لمحصول الرقي في محافظة بابل لعام
. ٢٠٠٨
د .رحيم كاظم حسن
قسم االقتصاد -كلية االدارة واالقتصاد – جامعة كربالء

الخالصة
يھدف البحث الى دراسة واقع تكاليف انتاج محصول الرقي وتحديد الحجم االمثل لالنتاج وتحديد
المساحة المثلى ومقارنتھا بالحجم والمساحة المتحققة فعال.واوضحت نتائج البحث انة تشكل تكلفة
البذور نسبة كبيرة من بنود التكاليف المتغيرة الكلية اذ تشكل  %٦٥من مجموع التكاليف المتغيرة
الكلية تليھا االسمدة اذ تشكل  %٢٠من مجموع التكاليف المتغيرة الكلية.كما ان المزارعين ال
يحققون الحجم االمثل لالنتاج والبالغ  ٢٦١٣طن ويجب العمل على تمكين المزارعين من تحقيق
الحجوم المثلى التي تحقق الكفاءة من خالل زيادة حجم المساحات المزروعة نحو المساحات المثلى
التي توصلت اليھا الدراسة وذلك عن طريق الدمج او االشتراك او االيجار بين المزارعين.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
يعد محصول الرقي واحدا من المحاصيل الصيفية المھمة في العراق والبلدان االخرى ذات الصيف
الحار  .الرقي مصدر مھم لفيتامين )  ( cالن الحصة الواحدة التي ھي بكمية ) (١٦٠غم تحوي على
) (%٢٥من حاجة الجسم لھذا الفيتامين ومابين )١٠الى  (%١١من حاجة الجسم لكل من فيتامين
) (A,B6,B1فظال عن كونة مصدر جيد للبوتاسيوم والممغنيسيوم الحتواء الحصة الواحدة على
حوالي ) (%٧من حاجة الجسم اليومية لھما.كما تحتوي الحصة الواحدة )(١٢غم سكريات و
)(١غم بروتينات و)(٠.٥غم من الدھون وكمية الياف تعادل ) (٠.٦غم اغلب ھا الياف غير ذائبة ،
كما وان الماء يشكل حوالي ) (%٩٢من محتوى الرقية الواحدة))(١
تشتھر محافظة بابل بأراضي مستصلحة وذات خصوبة جيدة مما ساعد ذلك المزارعين على زراعة
العدديد من المحاصيل الزراعية ومن ھذه المحاصيل محصول الرقي والذي يعد من اھم المحاصيل
الصيفية التي تزرع في محافظة بابل وبشكل خاص في ناحية السدة ) منطقة المھناوية ( والتي
تشتھر بزراعة العديد من اصناف الرقي ذات االنتاجية العالية مثل )صديق الفالح ،نيكاروps ،
امريكي ھجين( والتي تتحمل الظروف البيئية الجافة على الرغم من حاجة المحصول للمياه وبكثرة.
مشكلة البحث  :تتلخص مشكلة البحث في ارتفاع تكاليف االنتاج وعدم تحقيق المزارعين حجوم
انتاج تكون قريبة من الحجم االمثل لالنتاج ومساحات مثلى يتحقق عندھا تدنية تكاليف االنتاج الى
اقل حد ممكن وتعظيم االرباح.
ھدف البحث  :يھدف البحث الى دراسة واقع تكاليف انتاج محصول الرقي وتحديد الحجم االمثل
لالنتاج وتحديد المساحة المثلى ومقارنتھا بالحجم والمساحة المتحققة فعال.
فرض+ية البح++ث :يستند البحث على فرضية تقول ان غالبية المزارعين ال يحققون الحجم االمثل
لالنتاج والحجم االمثل للمساحة.
اھمية البحث  :تاتي اھمية البحث من االھمية الكبيرة لتقدير دوال تكاليف االنتاج لما لھذه الدوال من
تطبيقات ارشادية يمكن ان تؤدي لزيادة االنتاج اذا ما تم توجية المزارعين لالنتاج وفق معدالت
االنتاج المثلى واستخدام المساحات المثلى.
المواد وطرائق العمل
اعتمدت استمارة استبيان لعينة مختارة من مزارعي الرقي في محافظة بابل ناحية السدة منطقة
المھناوية للموسم الزراعي الصيفي ) . (٢٠٠٨اذ تم توزيع ) (٥٠استمارة استبيان على عينة
عشوائية من المزارعين وقد تم جمع البيانات المزرعية عن طريق المقابالت الشخصية للمزارعين
من افراد العينة وبذلك اصبحت لدينا بيانات مقطعية  cross-sectionللمزارع وجرى تفريغھا
)(1
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وتحليلھا باستخدام الحاسوب .وقد عكست العينة االھتمام الكبير للمزارعين بھذا المحصول ابتداءا
من تھيئة االرض للزراعة في بداية الموسم وخاصة في مطلع شھر اذار استعدادا للزراعة المبكرة
في منتصف اذار وحتى نھاية الموسم وما تتضمنة من عمليات الري والتسميد والمكافحة وغيرھا
من العمليات الزراعي التي يقوم بھا المزارعين.
النتائج والمناقشة
اوال :االھمية النسبية للتكاليف المتغيرة والثابتة لمحصول الرقي.
تم دراسة التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة النتاج محصول الرقي البراز اھمية كل بند من بنود
ھذه التكاليف حث تالفت بنود التكاليف المتغيرة من تكاليف كل من) البذور واالسمدة و المبيدات
والمكننة ومياه الري والعمل المؤجر وتكاليف الرش(.اما بنود التكاليف الثابتة فھي تكاليف ايجار
االرض وتكاليف العمل العائلي .الجدول التالي يبين نسبة مساھمة بنود التكاليف المتغيرة الى
التكاليف المتغيرة الكلية.
جدول  .١نسبة مساھمة بنود التكاليف المتغيرة الى التكاليف المتغيرة الكلية .
نسبة المساھمة %
بنود التكاليف
٣
العمل الؤجر
٦٥
البذور
٢٠
االسمدة
٠.٨
المككننة
١٠
المبيدات
٠.٠٨
مياه الري
٠.٢
التكاليف االخرى )اجرة الرش(
١٠٠
المجموع
يظھر من الجدول ان نسبة مساھمة تكاليف البذور ھي االعلى تليھا االسمدة ثم المبيدات وسبب
ارتفاع تكاليف البذور ھو انھا تستورد من خارج البالد وتتحكم مجموعة من الشركات العالمية
المتخصصة بانتاج البذور المحسنة واالصناف ذات االنتاجية العالية باسعار منتجات ھا .اما ارتفاع
مساھمة االسمدة فيعود الى اقبال الفالحين على اضافة االسمدة لما لھا من اھمية في الزراعة
وزراعة ھذا المحصول بشكل خاص .اما بالنسبة لمساھمة المبيدات فھي مرتفعة لكثرة االمراض
التي تصيب المحصو مثل مرض الذبول ومھاجمة العناكب للمحصول،في حين جاءت اجور العمل
منخفضة نسبيا بسبب قلة عمليات التعشيب ومكافحة االدغال وسھولة جني الحصول .وتكاليف الرش
والمككنة منخفضة نسبيا لقلة حاجة المحصول لمثل ھكذا بنود.
اما نسبة مساھمة بتود التكليف الثابتة الى التكاليف الثابتة الكلية فھي كما في الجدول االتي:

جدول .٢نسبة مساھمة بنود التكاليف الثابتة الى التكاليف الثابتة الكلية .
نسبة المساھمة %
بنود التكاليف
٩٠
تكاليف العمل العائلي
١٠
تكاليف ايجار االرض
١٠٠
المجموع
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يظھر الجدول ارتفاع تكاليف العمل العائلي مقارنتا بتكاليف ايجار االرض الزراعية بسبب اعتماد
جني المحصول وبذارة على العمل اليدوي وعدم استخدام المككنة في ھذا الجانب لصغر المساحات
المزروعة نسبيا االمر الذي يعكس اھمية العمل العائلي كعامل محدد النتاج محصول الرقي في
منطقة الدراسة .والجدول التالي يبين نسبة مساھمة بنود التكاليف الثابتة و التكاليف المتغيرة الى
التكاليف الكلية.
جدول  .٣نسبة مساھمة بنود التكاليف الثابتة و التكاليف المتغيرة الى التكاليف الكلية .
نسبة المساھمة %
بنود التكاليف
٢٥
التكاليف الثابتة
٧٥
التكاليف المتغيرة
١٠٠
المجموع
يبين الجدول ان نسبة مساھمة التكاليف المتغيرة الكلية اعلى من نسبة مساھمة التكاليف الثابتة الكلية
مما يعني ان التكاليف المتغيرة تشكل الجزء االكبر من تكاليف زراعة ھذا المحصول.
ثانيا :اقتصاديات الحجم لعينة مزارعي محصول الرقي.
تشخيص وتقدير النموذج القياسي.
نظرنا العتمادنا الصيغة التكعيبية لدالة التكاليف والتي تأخذ شكل الحرف ) (Uاستنادا الى
النظرية االقتصادية ) .(١فان دالة الكلفة تاخذ الشكل التكعيبي التالي:

Tc = b0 +b1Q1 + b2Q2 +b3Q3 + U
حيث ان
 =Tcالكلفة الكلية لالنتاج
 = Q1كمية الناتج )طن(
 = Uالمتغير العشوائي الذي يعكس تاثير المتغيرات االخرى ذات العالقة والتي لم تدخل النموذج
بشكل مباشر والتي يصعب تقديرھا كميا.
ومن الجدير بالذكر ان Q2ھي مربع الناتج و  Q3ھي مكعب الناتج وتكون مرتبطة داليا بالمتغير
 Q1ولكن العالقة غير خطية  ،مثل ھذا النموذج يستوفي افتراض عدم وجود عالقة خطية متعددة
بين المتغيرات المستقلة  Multicollinearityكون النموذج غير خطي من حيث المتغيرات) .(١وقد
تم تقدير دالة التكاليف لمحصول الرقي وكانت كما يلي:
Tc = 1256093.9 + 12145.7Q1- 11.5Q2 +0.004Q3
)(0.001
)(0.00
)(0.02
R2 = 0.83
R/2= 0.81
F = 74.4
D.W= 1.18
والعتماد البحث على بيانات مقطعية فان من المتوقع وجود مشكلة عدم ثبات تجانس التباين
 Heteroscedasticityاالمر الذي يتطلب معالجة ھذه المشكلة وقد تم معالجتھا باستخدام طريقة
الفروق المعممة ) Generalized Defferences (2التي تعالج ايضا مشكلة االرتباط الذاتي
وتستعمل ھذه الطريقي في مرحلتين للتقدير حيث يتم تقدير معامل االرتباط ^ Pمن حدود خطا دالة
John, P. Dool, F. Orazem, Production Economics Theory With Application. Ch.7, pp205-220
) – (1د .ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﻳﻒ ﺷﺪﻳﺪ واﺧﺮون ،ﺗﻘﺪﻳﺮ د وال اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ ﶈﺼﻮل اﳊﻤﺺ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى .ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،اﻠﺪ  ،٣٤اﻟﻌﺪد ،٣
.٢٠٠٣
)(2
 ﻣﻬﺪي ﺳﻬﺮ ﻏﻴﻼن اﳉﺒﻮري  ،اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮي اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺪﳝﻴﺔ ) ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى اﳕﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ( .اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ – ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد .٢٠٠٤ ،ص .٥٢
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االنتاج المقدرة وفقا لطريقة المربعات الصغرى االعتيادية وتستخدم قيمة ^ Pالمحسوبة من المرحلة
) الخطوة ( االولى في تحويل المتغيرات االخرى المستقلة والمتغير التابع بحيث تكون حدود الخطا
للمعادلة المحولة غير مرتبط ذاتيا .وياخذ تحويل البيانات الشكل التالي- :
P^ = 1-d / 2
)X*t = (Xt - P^ Xt-1
)Y*t = ( Yt - P^Yt-1
اما الخطوة الثانية اعادة تقدير معادلة االنحدار باستعمال المتغيرات المحولة وتعاد ھذه الطريقة الى
ان يتم معالجة مشكلة االرتباط الذاتي ومشكلة عدم ثبات التباين.وبعد معالجة ھذه المشاكل القياسية
فان النموذج المقدر اصبح بالشكل التالي - :
Tc = 840247.8 + 8942.763Q1 – 5.236Q2 +0.001Q3
)(0.00
)(0.002) (0.06
R2 = 0.88
R /2 = 0.87
F
= 114.99
D.W = 2.06
وقد اجريت عليھا االختبارات االحصاية اذ بين اختبار  tان المعلمات ) (b3,b2,b1كانت معنوية
ويمكن االعتماد عليھا في تقدير العالقة بين الكلفة الكلية والمتغيرات المستقلة .ومن خالل مقارنة F
الحسوبة للدالة المقدرة والتي كانت  ١١٤.٩٩مع قيمة  Fالجدولية تبين ان النموذج ذو معنوية عالية
االمر الذي يعكس اھمية المتغيرات التي تضمنتھا الدالة من جھة وواقعية الدالة من جھة اخرى .في
حين ان قيمة معامل التحديد  R/2بلغت  ٠.٨٧في الدالة والذي يعكس جودة التوفيق لخط االنحدار
ويتضح منة ان  %٨٧من التغيرات في التكاليف الكلية تعزى الى االنتاج في حين ان  %٢٣من
التغيرات في التكاليف الكلية كانت نتيجة لعوامل اخرى لم يتضمنھا النموذج.
في حين تضمنت االختبارات القياسية مشكلة االرتباط الذاتي للمتغير العشوائي وذلك باعتماد اختبار
 Durbin- Watsonكونة مناسبا الختبار وجود االرتباط الذاتي من الدرجة االولى والذي اوضح
عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي اذ بلغت قيمتة  D.Wحوالي  ٢.٠٦مما يوكد عدم وجود ھذه
المشكلة).(١
تحديد الحجم االمثل لالنتاج والمساحة لمحصواللرقي .
حتى نتمكن من دراسة اقتصاديات الحجم االمثل النتاج محصول الرقي فالبد من التعرف على
معادلة متوسط الكلفة لالجل الطويل  LRATCحيث ان جميع تكاليف االنتاج تعتبر متغيرة في
االجل الطويل "يتالشى التمييز بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة في االجل الطويل)، "(٢
فقد تم اشتقاق معادلة متوسط الكلفة الكلية من معادلة الكلفة الكلية بقسمة االخيرة على الناتج بعد
استبعاد الحد الثابت لكونة يعكس التكاليف الثابتة وكانت معادلة متوسط التكاليف الكلية لمحصول
الرقي كما يلي- :
LRATC = 8942.763- 5.236Q1 0.001Q2
وبھدف تحديد مستوى االنتاج االمثل الذي يتحدد عندما يصل متوسط الكلفة الكلية في االجل
الطويل الى ادنى نقطة لة) . (١نطبق الشرط الضروري االول لتدنية الدالة عن طريق اخذ
المشتقة االولى للدالة اعالة ومساواتھا بالصفر ومن ثم حل المعادلة بالنسبة ل  Qوكما يلي- :
LRATC = 8942.763- 5.236Q1 0.001Q2
- Johnston, Economtric Methods. Scond Edition, Mc Graw- Hill. New York.1972, pp254-258.
)(2
– أ .د .اﲪﺪ ﻓ ﺆاد ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ – د .ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ  ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت وادارة ﻣﺰارع .ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح .١٩٩٩ ،ص .٢٢٨
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– د .ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻨﺼﺮ – د .ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻣﻴﺔ  ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰﺋﻲ  .دار اﻻﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻻردن – ارﺑﺪ .١٩٨٩ .ص .٢١٠
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)(1

حسن

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠٠٩ ، ٣٥٨ - ٣٥٢ : ( ١ ) ١ ،

= - 5.236 + 0.002Q
0.002Q = 5.236
Q = 2613
اذا كمية االنتاج االمثل الذي يدني التكاليف ويعظم الربح ھو  ٢٦١٣طن.
ويمكن تحديد المساحة المثلى من خالل ادخال المساحة في تقدير دالة التكاليف وكما يلي):(٢
b5A2- Tc = b0 +b1 Q1 – b2Q2+ b3Q3 +b4QA
حيث ان:
 = QAالمساحة في حجم االنتاج
 = A2مربع المساحة
وتم تقدير الدالة وكانت كما يلي- :
Tc = 390914.5 + 9471.5Q1 –4.097Q2 + 0.001Q3 – 442.2QA +
22087.5A2
)(0.00
)(0.3
)(0.2
)(0.5
)(0.1
R2 = 0.90
R/2 = 0.88
F
= 79.83
D.W = 1.99
وباخذ المشتقة بالنسبة الى  Aتكون النتيجة كاالتي
= - 442.2Q + 44175A
وبما ان  Qمعلومة لدينا فان
= - 1155468.6 + 44175A
44175A = 1155468.6
A= 26
اذا المساحة المثلى التي تدني التكاليف وتعظم الربح ھي  ٢٦دونم.
وبايجاد الحجم االمثل لالنتاج والمساحة المثلى نجد المساحة الحقيقية واالنتاج الحقيقي الفعلي
لمزارعي العينة من خالل معدل المساحة المزروعة وكذلك االنتاج  .والجدول التالي يبين
المساحات وكميات االنتاج المثلى والحقيقية.
جدول  .٤المساحات وكميات االنتاج المثلى والحقيقية لمحصول الرقي.
المستوى الحقيقي
المستوى االمثل
الفقرة
٧
26
المساحة
االنتاج

2613

٥٢

يتضح من الجدول السابق انة للحصول على الحجم االمثل يجب التوسع في مساحات زراعة
محصول الرقي .

)(2

– ﺣﺴﻦ ﺛﺎﻣﺮ زﻟﺰل اﻻﺳﻮدي  ،اﳊﺠﻢ اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺰرﻋﺔ ﲢﺖ اﳕﺎط اﻟﺮي اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﻣﺰارع اﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ – اﳕﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ( ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ .٢٠٠٢- ٢٠٠١
اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد .٢٠٠٤ ،ص .٩٦
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مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠٠٩ ، ٣٥٨ - ٣٥٢ : ( ١ ) ١ ،

حسن

االستنتاجات
تشكل تكلفة البذور نسبة كبيرة من بنود التكاليف المتغيرة الكلية اذ تشكل  %٦٥من
-١
مجموع التكاليف المتغيرة الكلية تليھا االسمدة اذ تشكل  %٢٠من مجموع التكاليف
المتغيرة الكلية.
ارتفاع تكاليف العمل العائلي مقارنتا بتكاليف ايجار االرض الزراعية بسبب اعتماد
-٢
جني المحصول وبذارة على العمل اليدوي وعدم استخدام المككنة في ھذا الجانب لصغر
المساحات المزروعة نسبيا االمر الذي يعكس اھمية العمل العائلي كعامل محدد النتاج
محصول الرقي في منطقة الدراسة.
نسبة مساھمة التكاليف المتغيرة الكلية اعلى من نسبة مساھمة التكاليف الثابتة الكلية مما
-٣
يعني ان التكاليف المتغيرة تشكل الجزء االكبر من تكاليف زراعة ھذا المحصول.
ان المزارعين ال يحققون الحجم االمثل لالنتاج
-٤
التوصيات
توفير البذور الجيدة والمرغوب بھا من قبل الفالح باسعار معقولة وفي الوقت المناسب
-١
مع التركيز على االصناف الغزيرة االنتاج والتي تالئم البيئة العراقية.
كون العمل العائلي عامل محدد النتاج محصول الرقي في منطقة الدراسة االمر الذي
-٢
يترتب علية االھتمام بالعامل الزراعي من حيث الرعاية واالھتمام بالخدمات المقدمة
لة.
محاولة تقديم العون للمزارعين والفالحين ولو بصورة غير مباشرة من خالل تسھيل
-٣
حصولھم على المعدات واالسمدة والمبيدات.
تمكين المزارعين من تحقيق الحجوم المثلى التي تحقق الكفاءة من خالل زيادة حجم
-٤
المساحات المزروعة نحو المساحات المثلى التي توصلت اليھا الدراسة وذلك عن
طريق الدمج او االشتراك او االيجار بين المزارعين.
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