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االستخدام االقتصادي للعوامل المؤثرة في انتاج محصول الشعير في قضاء المقدادية .
سعدون فرج خاطر
قسم البستنة  /كلية الزراعة  /جامعة ديالى

الخالصة
استھدف البحث تقدير دالة اإلنتاج ل محصول الشعير في قضاء المقدادي ة خ الل الموس م الزراع ي
 ، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مثلت فيھا كل من كمي ة الب ذور  ،كمي ة االس مدة الكيمياوي ة  ،س اعات العم ل الي دوي ،
ساعـــات العمـل االلي وعـدد الريات ك متغيرات مستقلة وكمية االنتاج كمتغيرتابع  .قدرت دالة )كوب –
دوكالص( بالصيغة اللوغارتمي ة المزدوج ة باس تخدام طريق ة المربع ات الص غرى االعتيادي ة )،(OLS
واجت ازت الدال ة المق درة االختب ارات االقتص ادية واالحص ائية واالقتص ادية القياس ية  ،اذ ج اءت جمي ع
اشارات المعا مالت متفقة مع المنطق ااالقتصادي ،وثبتت المعنوية االحصائية لمعا مالت ك ل م ن الب ذور
واالس مدة الكيمياوي ة وس اعات العم ل الي دوي باختب ار )  ( tعن د مس توى ) ، ( %١كم ا ثبت ت معنوي ة
االنم وذج المق درككل باختب ار )  ( Fبمس توى )  ( %١واش ار معام ل التحدي د المع دل )  (R-2ال ى ان
ال متغيرات المستقلة قـد فسرت )  ( % ٩٣من التقلبات في الكمية المنتجة  .وتم التأكد من تحقق ف روض
طريق ة  ) OLSثب ات تب اين الخط أ العش وائي  ،االرتب اط ال ذاتي لق يم الب واقي  ،وع دم خط ورة االرتب اط
الخطي بين المتغيرات المستقلة (  .واظھرت نتائج التحليل ان العوامل االنتاجية ق د ت م اس تخدامھا خ الل
المرحل ة االنتاجي ة الثانية)المرحل ة الرش يدة لالنت اج ( اال أنھ ا دون المس توى االمث ل اذ فاق ت الن واتج
وصافي العوائد المتحققة من اس تخدام الكمي ات المثل ى م ن الم واردعلى نظيراتھ ا المتحقق ة م ن اس تخدام
الكميات من تلك الموارد عند المتوسط الحسابي .
المقدمة
يعد الش عير  Barleyم ن محاص يل الحب وب المھم ة ف ي الع الم والع راق وم ن محاص يل العل ف
االخضر  ،ويستخدم بدرجة اساس ية ف ي معظ م بل دان الع الم كعل ف حي واني ؛ ام ا بھيئ ة عل ف اخض ر او
كحبوب في خليط العالئق المركزة  ،كما يستخدم على نطاق ضيق في تغذية االنسان وخاصة ف ي البل دان
النامية وذلك بخلط طحينه مع طحين الحنطة في عمل الخبز ) السعدي . ( ٢٠٠٦ ،
أھم الدول المنتج ة للش عير ھ ي روس يا االتحادي ة  ،أوكراني ا  ،كن دا  ،أمريك ا  ،اس تراليا وتركي ا ،
وبلغت غلة المحصول في اح د عش رة دول ة الت ي يش كل إنتاجھ ا معظ م إنت اج الع الم م ن الش عير كمع دل
للسنوات ال ثالث  ٢٠٠٢- ٢٠٠٠نح و  ٣.٦٠٥طن/ھكت ار)  ،(2006 ، Oregon Universityأم ا ال دول
العربية المشتھرة بانتاجه فھي ؛ المغرب  ،سورية  ،العراق والجزائر  ،اما بالنسبة للعراق فقد بلغت ك ل
من المس احة واالنت اج والغل ة كمع دل للس نوات الثالث ة  ٢٠٠٧- ٢٠٠٥نح و  ١٠٦١٠١١ھكت ار٨٠٧٣٤٥،
طن  ٠.٧٦١ ،طن/ھكتار حسب الترتيب )باس تثناء محافظ ات اقل يم كردس تان(  .وي أتي محص ول الش عير
بالمرتبة الثانية من ناحية المساحة واالنتاج بعد محصول الحنط ة ف ي الع راق )وزارة التخط يط - ٢٠٠٥،
 ، ( ٢٠٠٧ويالحظ ان غلة محصول الشعير في الع راق ت نخفض بمق دار  ٤.٧م رة ع ن مع دل غلت ه ف ي
الدول التي يشكل إنتاجھا معظم اإلنتاج العالمي  ،مما يش ير ال ى ت دني انتاجيت ه ف ي الع راق االم ر ال ذي
يستدعي التحري عن اسباب ذلك ودراستھا لوضع الحل ول المناس بة لھ ا وم ن ب ين تل ك المعالج ات اج راء
الدراسات االقتصادية للعوامل المؤثرة في انتاج ھذا المحصول .
ـــــــــــــــ
تاريخ استالم البحث . ٢٠١٠ / ٢ / ١١
تاريخ قبول النشر . ٢٠١٠ / ٤ / ١٩

إن لمعرفة موضوع االنتاج والعوامل المؤثرة فيه اھمية اساسية في الدراسات االقتصادية الن القابلية
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االنتاجية الي بلد تحدد دوره في الشؤون العالمية ومقدار الرفاھية التي يتمتع بھا افراده .ويعني االنتاج كل
عملي ة ترم ي ال ى خل ق منفع ة أو إض افة منفع ة جدي دة  ،وال ي تم إنت اج المحاص يل النباتي ة والمنتوج ات
الحيوانية وغيرھا اال بمزج مقادير متناس بة م ن عناص ر االنت اج المختلف ة س وية ) ال داھري . ( ١٩٨٦ ،
ويعد استخدام الموارد االقتصادية في صورتھا النمطية مسألة ضرورية لما تمليه النظرية االقتصادية من
اھتمام بھذا الجانب  ،اذ ان انحراف ھذه الموارد عن استخداماتھا المثلى يعد ضياعا لتلك الموارد  ،لذا فان
معرفة تلك العالقات وفھمھا فھما تاما سيعمل على تحقيق دالة الھدف في السياسة الزراعية أال وھو تعظيم
حجم الناتج المزرعي والقومي من تلك المنتجات  .ويعبرعن العالقة التي ت ربط ب ين الم وارد االقتص ادية
المستخدمة في العملية االنتاجية والناتج الذي نحص ل علي ه م ن ھ ذه العملي ة بالدال ة اإلنتاجي ة ) النجف ي ،
 . ( ١٩٨٨ويتطلب وضع العالقة الموردية – االنتاجية في أنموذج رياضي حتى يمكن من خالله دراستھا
بصورة تطبيقية  ،ويستوجب ذل ك تحدي د متغي رات الدال ة االنتاجي ة والعالق ات الداخل ة ف ي ھ ذا االنم وذج
والشكل الرياضي وطبيعة البيانات المالئم ة لتق ديرثوابت ذل ك االنم وذج ) ( ١٩٧٧ ، Koutsoyiannis
وتستخدم عدد من االشكال الرياضية لوصف االنتاج الزراعي وليس ھناك ش كال مح ددا يمك ن أس تخدامه
تحت مختلف الظروف البيئية وألنواع واصناف المحاصيل او الموارد المختلفة مما يملي على الباحث في
ھذا المجال استخدام الدوال االفضل تعبيرا عن العالقة المدروسة واالكثرش يوعا ف ي الدراس ات االنتاجي ة
) Headyواخرون ، (١٩٦٦ ،وتعد دالة االنتاج من نوع كوب – دوكالص من اكث ر ال دوال ش يوعا ف ي
تقدير العالق ات ب ين الم دخالت والمخرج ات ف ي القط اع الزراع ي وق د يع ود س بب اس تخدامھا ال ى انھ ا
التحتاج اال الى عدد قليل من درجات الحرية في تقدير معالمھا ) النجفي  ( ١٩٨٨ ،اضافة ال ى م ايتميز
به ھذا االنموذج من سھولة في احتساب المرونات االنتاجية )ثالج  . ( ٢٠٠٣ ،ولدال ة كوب – دوك الص
ثالث خصائص من اجلھا عدت الدالة مرغوبة وھي :
 - ١الدالة متجانسة من الدرجة االولى فيما يتعلق بمجموعة الموارد .
 - ٢تبين الدالة عوائد حدية متناقصة لكل عامل انتاجي عند بقاء العوامل االنتاجية االخرى ثابتة .
 - ٣سھولة تحويلھا الى الصيغة اللوغارتمية وسھولة تقديرھا ) الفراجي . ( ٢٠٠٨ ،
وللمميزات والخصائص المذكورة اع اله لدال ة ك وب – دوك الص فق د ت م اعتمادھ ا ف ي ھ ذا البح ث
للتعبيرعن العالقة بين ناتج محصول الشعير وال موارد االنتاجية المستخدمة في انتاجه .
اھداف البحث :
يھدف البحث الى :
 - ١تقدير معلمات دالة اإلنتاج بصيغة كوب – دوكالص لموارد االنتاج المستخدمة في انتاج محصول
الشعيرلعينة من مزارعي المحصول في قضاء المقدادية .
 - ٢تحليل اقتصادي للموارد االنتاجية المستخدمة وفقا لالسعارالسائدة في السوق المحلي للموسم الزراعي
. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨
 - ٣اشتقاق الكميات المثلى )المعظمة لالرباح ( من الموارد االنتاجية المستخدمة ومقارنة النواتج وصافي
العوائد المتحققة منھا بنظيراتھا المتحققة من استخدام الكميات من تلك الموارد عند المتوسط الحسابي .
المواد وطرائ ق البحث
جمعت البيانات االولية بطريقة العينة العشوائية البسيطة من الفالحين البالغ ع ددھم ) ( ١٢٠فالح ا
الذين يزرعون الش عيرفي منطقت ي الھاروني ة والش اخة الت ابعتين لقض اء المقدادي ة  -محافظ ة دي الى خ الل
الموسم الزراعي  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وذلك باختيار ثالث قرى م ن ك ل منطق ة وخمس ة فالح ين م ن ك ل قري ة
وبلغ حجم العينة ) ( ٣٠فالحا  .واعدت استمارة استبيان تضمنت مجموعة م ن االس ئلة تغط ي اھ داف
البحث ،وتم ملئھا من قبل الباحث باالستجواب المباشرللفالحين والكثرمن مرة للتأكد من صحة المعلومات
التي يعطيھا الفالح أذ المعروف عن الفالح عدم ادالئه بال معلومات الصحيحة لجھله باھ داف االس تجواب
رغم توضيحھا له  .وتم ترتيب البيانات وتبويبھا ثم توص يف االنم وذج الرياض ي ال ذي يمث ل عالق ة ن اتج
محصول الشعير بالعوامل االنتاجية المؤثرة فيه وكاالتي :
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Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5
حيث إن :
 :Yالكمية المنتجة من محصول الشعير بالطن .
 :X1كمية البذور المستخدمة بالطن .
 :X2كمية االسمدة الكيمياوية المستخدمة بالطن .
 :X3عدد ساعات العمل اليدوي .
 :X4عدد ساعات العمل اآللي .
 :X5عدد الريات .
ونظرا لوجود عالقة سببية واضحة بين الموارد االنتاجية المستخدمة وناتج حبوب الش عيروانه يمك ن
التعبيرعن الناتج المحصولي كدالة صريحة لھذه الموارد فانه يمكن اعتماد انموذج المعادلة المفردة ف ي
ھذا البحث للتعبير عن ھذه العالقة  .كما تم انتخاب دالة كوب – دوكالص لتمثيل العالقة المدروسة لكونھا
اش ھر ال دوال المس تخد مة ف ي الدراس ات االنتاجي ة )الي وزبكي وآخ رون  ( ٢٠٠٨ ،فض العن امكاني ة
توضيحھا للعالقة الخطية بتحويلھ ا إل ى الص يغة اللوغارتمي ة الت ي تعط ي افض ل تق دير لالنح دار الخط ي
بطريقة ) (OLSالمستخدمة في ھ ذا البح ث ) ( ١٩٧٠، Krishnaوالص يغة الرياض ية لدال ة ك وب –
دوكالص ھي :
bn

………. Xn

b5

X5

b4

X4

b3

X3

b2

b1

Y = a X1 X2

النتائج والمناقشة
بعد تبويب البيانات أدخلت إلى الحاسبة االلكترونية وباستخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSت م تق دير
األنموذج المنتخب بالصيغة الخطية بعد تحويل البيانات الى ما يقابلھا باللوغارتم الطبيع ي باعتم اد طريق ة
 )OLSالبلداوي  (٢٠٠٩،وأظھرت الدالة المقدرة النتائج االتية :
LnY = 0.616+ 0.523LnX1 + 0.186LnX2 + 0.071LnX3 + 0.304LnX4 + 0.086LnX5
*)(t) (1.315) (7.668
*)(2.674
)(1.510
*)(2.886
)(0.760
2
-2
R = 0.94
R = 0.93
*F = 75.26
D- W = 1.752
يظھرھذا األنموذج إن جميع إشارات معامالت العوامل المستقلة جاءت متفقة مع منطق النظرية
االقتصادية الذي يقربوجود عالقة موجبة بين االنتاج وعوامل االنتاج المستخدمة  .وثبت ت معنوي ة ك ل
من معامالت البذور واالسمدة الكيمياوية والعمل اآللي عند مستوى احصائي  %١باختبار )  ( tكما ثبتت
معنوية االنموذج ككل بمستوى  %١باختبار)  ( Fولم تثبت معنوية كل من معاملي العمل اليدوي وع دد
الريات عند أي مستوى احصائي مقبول  ،وقد يرجع سبب ذلك الى التفاعل المشترك بين العوامل الداخل ة
في العملية االنتاجية اال ان االختبارات االحصائية لمعا مالت االنحدارالبسيط لكل من ھذين العاملين اثبتت
معنويتھما كما يتضح ادناه مما يدل على انھما عامالن مھمان في العملية االنتاجية لذا لم يتم ح ذفھما م ن
الدالة المقدرة :

أ  -أنموذج االنحدار الخطي البسيط لناتج الشعيرعلى العمل اليدوي ) : ( X3
LnY = - 3.389 + 0.938 Ln X3
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*) ( t ) (-5.15 )* ( 7.339
-2
R2 = 0.66
R = 0.65
*F = 53.856
D- W = 1. 27
ب  -انموذج االنحدار الخطي لناتج الشعير على عدد الريات ) : ( X5
LnY = 2.123 + 2.283LnX5
*)( t ) (-2.70 3)* ( 4.531
2
-2
R = 0.42
R = 0. 40
*F = 20.53
D-W = 1.16
-2
وتشــير قيمة معامل التحديد المعدل )  ( Rإلى إن  % ٩٣من التقلبات في الناتج الكلي لـ مـحصول
الشعير قد فسرتھا التقلبات في المتغيرات المستقلة التي تض منتھا الدالة القدرة وان النسبة الباقية  % ٧تعود
لمتغيرات أخرى غير داخلة في األنموذج المقدر و امتص أثرھا المتغير العشوائي .
وللوقوف على مدى كفاءة االنموذج المقدر اخضعت التقديرات الى االختبارات االقتصادية القياسية ؛
فأشار اختبار دربن  -واتسن ) (D-Wإلى وقوع قيمته المحسوبة والبالغة ) (١.٧٥في منطقة القرار غير
الحاسم عند مستوى معنوية  ، %٥وللكشف عن مشكلة عدم ثبات تجانس التباين لقيم الخطأ العشوائي فق د
اجري اختبار بارك المبن ي عل ى أس اس تق دير مع ادالت االنح دار البس يطة لمرب ع ق يم الب واقي )باعتب اره
متغيرا تابعا ( مع ك ل م ن المتغي رات المس تقلة وظھ ر إن ق يم ) (tالمحس وبة لجمي ع مع امالت االنح دار
المقدرة اقل من القيم الجدولية مم ا يش ير إل ى ع دم وج ود ھ ذه المش كلة وال ذي ظھ ر م ن نت ائج التحلي ل
اإلحصائي للمعادالت اآلتية :
2
Ln ei = -7.611 + 0.708 Ln X1
) (t
) (- 5.829 ) ( 0.542
2
Ln ei = -7.105 + 1.299 Ln X2
)(t
)(-5.814) (1.068
2
Ln ei = - 21.747 + 2.635 Ln X3
)(t
)(-3.023) (1.885
2
Lnei = -14.602 + 2.083 Ln X4
)(t
)(-3.118) (1.372
2
Ln ei = - 6.369 _ 1.201 Ln X5
)(t
)(- 0.908) (-0.267

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مستوى معنوية %١
كما أظھر اختبار كالين إلى عدم خطورة االرتباط الخطي ب ين المتغي رات المس تقلة اذ بل غ معام ل
االرتب اط الكل ي  % ٩٧ف ي ح ين بلغ ت مع امالت االرتب اط البس يط ب ين المتغي رات المس تقلة الداخل ة ف ي
االنموذج المقدرالقيم المبينة في مصفوفة االرتباط االتية :
معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات المستقلة االداخلة في الدالة المقدرة لمحصول الشعير:

١٥٥
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LnX5
-0.30
-0.38
-0.13
0.35
1

LnX4
-0.58
-0.55
-0.41
1
0.35

LnX3
0.15
-0.07
1
-0.41
-0.13

خاطر

LnX2
-0.17
1
-0.07
-0.55
-0.38

LnX1
1
-0.17
0.15
0.58
-0.30

LnX1
LnX2
LnX3
LnX4
LnX5

المرونات الجزئية والمرونة االجمالية المقدرة لمحصول الشعير:
تعكس قيم معلمات الدالة المقدرة المرونات االنتاجية الجزئبة لكل من البذور ،االسمدة الكيمباوي ة ،
العمل اليدوي  ،العمل االلي وعدد الريات  ،والتي تشير الى ان االنتاج يتم في المرحلة الثانية الرشيدة او
المنطقية لالنتاج االمرالذي يدل على امكانية زيادة االنتاج بزيادة الكميات المستخدمة من ھذه العوامل فاذا
تغيرت كميات كل من البذور او االسمدة الكيمياوية او العمل اليدوي او العمل االلي اوعدد الريات بمقدار
 % ١٠فان ذلك يؤدي الى تغير في الكميات المنتج ة م ن محص ول الش عير بمق دار  % ٥.٢٣او %١.٩
او % ٠.٧او  % ٣او  % ٠.٩عن د ثب ات جمي ع ال متغي رات االخ رى وعل ى الت والي ،وحاص ل جم ع
المرونات االنتاجية لھذه العوامل ينتج المرونة االنتاجية االجمالي ة والت ي بلغ ت  ١.١٧م ا يعن ي ان زي ادة
جميع العوامل اإلنتاجية الداخلة في الدالة المقدرة بنسبة  %١٠يؤدي ال ى زي ادة انت اج محص ول الش عير
بنسبة )  ( % ١١.٧مما يدل على ان الدالة المقدرة ذات عائد س عة متزاي دة ) Sankhayanو، Sirohi
. (١٩٧١
التحليل االقتصادي للموارد المستخدمة في إنتاج الشعير :
إن المشكلة اإلنتاجية ھي في الواقع مشكلة اختيار أي االنماط االنتاجية العديدة اكبر مقدرة على
تحقيق الكفاءة االقتصادية  ،والشطر االول لتحقيق ھذه الكفاءة ھو تحقيق الكفاءة التكنولوجية الت ي تعن ي
استخدام الموارد بطريقة معينة بحيث اليمكن باع ادة مزجھ ا الحص ول عل ى ن اتج اكب راو الحص ول عل ى
الناتج نفسه بكمية اقل من ھذه الموارد  .اما الشطر الثاني فھو تحديد المستويات المثلى من الم وارد الت ي
تحقق معظمة الربح  ،وتس تخدم ف ي ھ ذا المج ال النس بة الس عرية الموردي ة  -االنتاجي ة ك دليل او مؤش ر
لالختبار تتحدد بموجبه ھذه المستويات )النجفي  . (١٩٨٨ ،وبافتراض ان المنتج يعمل في سوق المنافس ة
التامة للموارد واالنتاج فان معظمة ربح ھذا المنتج تتحق ق بمس اواة الن اتج الح دي لك ل م ورد م ع النس بة
الس عرية  -االنتاجي ة واحتس اب المس تويات المثل ى )المعظم ة لالرب اح ( م ن ك ل معادل ة
مباشرة)Headyوآخرون  . ( ١٩٦٦ ،وتم احتساب المعدالت المثلى من الموارد للدالة المق درة ف ي ھ ذا
البحث باشتقاق معادلة الناتج الحدي لكل مورد بثبات الموارد االخرى عند متوسطاتھا الحسابية ومساواتھا
بالنسبة السعرية ) سعر المورد /سعرالشعير ( باعتماد االسعار السائدة في السوق المحلية لمنطق ة البح ث
)كاظم واحمد  (٢٠٠٦،للموسم الزراع ي ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وي تم تق دير الن اتج الكل ي لك ل م ورد م ن م وارد
االنتاج التي تظمنتھا الدالة المقدرة بإرجاع األنموذج المقدر إلى صيغته األصلية ) االسية ( كاالتي :
Y = 1. 85 X1 0.52
X2 0.19
X3 0.07
X4 0.3
X5 0.09
ثم تثبيت المتغيرات االخرى عند متوسطاتھا الحسابية والتي بلغت القيم االتية :
. X5 = 4.8 , X4 = 23.1 , X3 = 180 , X2 = 0.480 , X1 = 0.464
أ  -االستخدام األمثل للبذور في انتاج الشعير:
نحصل على الكميات المثلى من البذور باحتساب معادلة الناتج الكلي للبذور وثبات الموارد االخرى
عند متوسطاتھا الحسابية وكاالتي :
0.52
TPX1 = 6.844 X1

١٥٦
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وبأخذ المشتقة األولى لھذه المعادلة نحصل على معادلة الناتج الحدي للبذور :
-0.48

MPX1 = 3.559 X1

وبمساواة ھذه الم عادلة بالنسبة السعرية ) سعرالبذور /سعر الشعير (*
3.55 X1
= 500000 / 750000
وبحلھا نحصل على الكمية المثلى من البذور المعظمة للربح والبالغة ١.٠٦٧ط ن وذل ك لمتوس ط مس احة
عينة البحث البالغة ٩.٠٣٣دونم .وبمقارنة ھذه الكمية بالمتوسط الحسابي للب ذور الب الغ  ٠.٤٦٤ط ن نج د
ان المستوى االمثل اعلى من المتوسط الحسابي مما يش ير إل ى إن االس تخدام الفعل ي لم ورد الب ذور دون
المستوى المطلوب .
وللوقوف على الكفاءة االقتصادية الستخدام مورد البذور في إنتاج الشعير اعتمد مؤشر صافي العائد
Singh)Net Returnوآخ رون(١٩٧٤ ،عن د مس توى ك ل م ن المتوس ط الحس ابي واألمث ل ونالح ظ ف ي
جدول )  ( ١إن الناتج وصافي العوائد المتحققان من استخدام كمية البذور عند المتوسط الحسابي اقل من
نظيراتھما المتحققة من اس تخدام مس توى الب ذور األمث ل مم ا يش ير إل ى إمكاني ة زي ادة األرب اح باس تخدام
كميات اكبر من البذور حتى الوصول إلى مستوى األرباح العظمى .
جدول  .١صافي العوائد المتحققة من البذور المستخدمة في انتاج الشعير:
صافي العائد ) دينار (
كمية االنتاج ) طن (
المستوى المستخدم من البذور )طن (
3211250
٤.٥٩١
المتوسط الحسابي ٠.٤٦٤
4775525
7.079
١.٠٦٧
األمثل
-0.48

احتسبت وفقا للمعادالت اآلتية :
- ١حسبت كمية اإلنتاج بتعويض كمية البذورعند المتوسط الحسابي واألمثل في معادلة الناتج الكلي للبذور
 - ٢احتسب صافي العائد بالمعادلة :
صافي العائد = )كمية اإلنتاج×سعر الطن من الشعير ( ) -كمية البذور × سعر الطن من البذور ( .
ب -االستخدام األمثل لألسمدة الكيمياوية في إنتاج الشعير :
بإتباع الخطوات نفسھا في حالة حساب كمية البذور المثلى وكاالتي :
0.19
TPX2 = 5.278 X2
معادلة الناتج الكلي لألسمدة الكيمياوية :
MPX2 = 1.003 X2 -0.81

معادلة الناتج الحدي لألسمدة الكيمياوية :
وبمساواة معادلة الناتج الحدي مع نسبة ) سعر األسمدة  /سعر الشعير( * :
-0.81
1.003 X1
= 370000 / 750000
وبح ل ھ ذه المعادل ة الجدي دة نحص ل عل ى الكمي ة المثل ى م ن األس مدة الكيمياوي ة والبالغ ة ١.٤٠١ط ن
لمتوس ط مس احة عين ة البح ث وبمقارن ة ھ ذه الكمي ة نج دھا اكب ر م ن المتوس ط الحس ابي لكمي ة األس مدة
الكيمياوية البالغة  ٠.٤٨٠طن مما يشير إلى إن ھناك مجال لزيادة األرباح بزيادة كميات األسمدة إلى
المستوى األمثل  ،ويبين جدول)  ( ٢إن كميات اإلنتاج وص افي العوائ د المتحقق ة م ن اس تخدام المس توى
السمادي األمثل أعلى من تلك المتحققة من استخدام األسمدة الكيمياوية عند متوسطھا الحسابي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*بلع سعر الطن الواحد من بذور الشعير الشائع استخدامھا في منطقة البحث )  ( ٥٠٠ألف دينار بينما
سعر الطن الواحد من المحصول المسوق ) ( ٧٥٠ألف دينار للموسم الزراعي ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨
بلغ
.

جدول  .٢صافي العوائد المتحققة من االسمدة الكيمياوية المستخدمة في إنتاج الشعير.
صافي العوائد ) دينار (
المستوى المستخدم من االسمدة ) طن ( كمية االنتاج ) طن (
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المتوسط الحسابي
األمثل

٠.٤٨٠
١.٤٠١

٤.٥٩١
٦.٢٣٤

خاطر

٣٢٦٥٦٥٠
٤٣٨٢٧٧٠

احتسبت وفقا للمعادالت اآلتية :
 - ١احتسبت كمية اإلنتاج بتع ويض كمي ة األس مدة عن د المس تويان المتوس ط واألمث ل ف ي معادل ة الن اتج
ال كل ي لألس مدة الكيمياوي ة .
 - ٢احتسب صافي العائد من األسمدة الكيمياوية بالمعادلة اآلتية :
صافي العائد= ) كمية الشعير× سعر الطن من الشعير ( ) -كمية األسمدة× سعر الطن من األسمدة ( .
ج  -االستخدام األمثل للعمل اليدوي في انتاج الشعير :
الستخراج المستوى االمثل لعدد ساعات العمل اليدوي نحسب اوال معادلة الناتج الكلي لساعات العمل
اليدوي كاالتي :
0.07
TPx3 = 3.191 X3
وبإيجاد المشتقة األولى لھذه المعادلة نحصل على معادلة الناتج الحدي لساعات العمل اليدوي االتية :
MPx3 = 0.223 X3 -0.93
وبمساواة ھذه المعادلة بنسبة ) اجرة ساعة من العمل اليدوي  /سعرالطن من الشعير (** نحصل على
المعادلة اآلتية :
-0.93
0.223 X3
= 1500 / 750000
وبحل ھذه المعادلة نحصل على عدد ساعات العمل اليدوي المثلى التي بلغت  ١٥٩ساعة  .وعند مقارنتھا
بالمتوسط الحسابي لعدد ساعات العمل اليدوي البالغة  ١٨٠ساعة نجد إن األولى اقل من الثانية بمقدار
 ٢١ساعة مما يدل على إن ھناك ھدرا بالعمل اليدوي  ،كما ان مقدار الناتج وصافي العوائد المتحققة
عـنــد
المعدل األمثل مقاربة لنظيراتھما عند المتوسط الحسابي ) جدول ، ( ٣األمر الذي يؤكد بان تعظيم
اإلرباح
من العمل اليدوى يمكن الوصول اليه بساعات اقل من عدد الساعات المبذولة فعال النتاج المحصول .
جدول  . ٣صافي العوائد المتحققة من العمل اليدوي المستخدم في انتاج الشعير .
صافي العوائد ) دينار (
كمية االنتاج ) طن (
عدد ساعات العمل اليدوى
٣١٧٢٥٠٠
٤.٥٩٠
المتوسط الحسابي ١٨٠
٣١٧٤٠٠٠
٤.٥٥٠
١٥٩
األمثل
احتسبت وفقا للمعادالت اآلتية :
 - ١حسبت كمية اإلنتاج بتعويض ساعات ال عمل اليدوي)المتوسطة والمثلى( في معادلة الناتج الكلي للعمل
 - ٢صافي العوائد = )كمية اإلنتاج× سعرطن الشعير( ) -عدد الساعات× اجرةالعامل في ا لساعة الواحدة(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بلغ سعر الطن الواحد من األسمدة الكيمياوية في منطقة البحث نحو ) (٣٧٠ألف دينارللموسم الزراعي
. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨
** بلغت أجرة الساعة الواحدة من العمل اليدوي في منطقة البحث نحو )  ( ١٥٠٠دينارللموسم الزراع
. ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨

١٥٨
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د  -االستخدام االقتصادي االمثل للعمل االلي المستخدم في انتاج الشعير :
للحصول على المعدل االمثل لساعات العمل االلي نحسب اوال معادلة الناتج الكلي لھذا المورد كالالتي :
TPx4 =1.79 X4 0.3

ومنھا نحسب معادلة الناتج الحدي للعمل االلي كاالتي :

-0.7

MPx4 = 0.537 X4
وبمساواتھا بالنسبة السعرية )اجرة ساعة العمل االلي  /سعر الطن من الشعير (* نحصل على
المعادلة اآلتية :
-0.7
0.537 X4 = 16000 / 750000
وبحل ھذه المعادلة نحصل على عدد ساعات العمل االلي المثلى والتي بلغت  ١٠٠ساعة وھي اعلى
من المتوسط الحسابي البالغ  ٢٣.١ساعة ،أي ان ھناك امكانية لزيادة االرباح بزيادة ساعات العمل االلي
حتى تبلغ األرباح أقصاھا  .كما إن الناتج الكلي وصافي العوائد ال متحققة من استخدام المستوى االمثل
تفوق نظيراھما المتحققة من المتوســط الحسـابي االمرالذي يشـير إلى إمكانية تكثيف العمـل اآللي لبلوغ
المستوى االمثل المعظم لالرباح )جدول . ( ٤
جدول  . ٤االستخدام األمثل للعمل اآللي في إنتاج محصول الشعير :
عدد ساعات العمل االلي
المتوسط الحسابي ٢٣.١
١٠٠
االمثل

كمية االنتاج ) طن (
٤.٥٩١
7.126

صافي العائد ) دينار (
٣٠٧٣٦٥٠
٣٧٤٤٥٠٠

احتسبت وفقا للمعادالت اآلتية :
 - ١احتسبت كمية اإلنتاج بتعويض عدد ساعات العمل اآللي عند مستواھما ) المتوسط واألمثل ( في
معادلة الناتج الكلي لساعات العمل اآللي .
 - ٢احتسبت صافي العوائد المتحققة من استخدام المعدالن ) المتوسط واألمثل ( لساعات العمل اآللي
بالمعادلة اآلتية :
صافي العائد = )كمية اإلنتاج × سعر محصول الشعير( ) -عدد ساعات العمل اآللي × أجرة الساعة
الواحدة من العمل اآللي ( .
أما بالنسبة لعدد الريات فلم يجرى لھا تحليل اقتصادي النخفاض اجور السقي فضال عن اعفاء
الفالحين منھا بسبب شحة المياه ولتشجيعيھم على زراعة المحاصيل .
االستنتاجات والتوصيات :
على ضوء النتائج المتحققة من البحث يستنتج األتي :
 - ١اظھرت قيم المرونات االنتاجية الجزئية لل موارد االنتاجي ة الت ي تظمنتھ ا الدال ة االنتاجي ة المق درةان
االنتاج يتم خالل المرحلة االنتاجية الثانية وھي المرحلة الرشيدة او المنطقية لالنتاج  ،كما اظھ رت قيم ة
المرونة االنتاجية االجمالية ان الدالة المقدرة ذات عائ د س عة متزاي د مم ا يش ير ال ى ا مكاني ة زي ادة انت اج
محصول الشعير بزيادة الكميات من جميع الموارد المستخدمة معا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*بلغت أجرة الساعة الواحدة من العمل اآللي في منطقة البحث نح و ) (١٦٠٠٠دين ارخالل الموس م
الزراعي ٢٠٠٩- ٢٠٠٨
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 – ٢اتضح من التحليل االقتصادي للدالة المقدرة ان الكميات المثلى من موارد البذورواالسمدة والعمل
االلي وكذلك الن واتج وص افي العوائ د المتحقق ة منھ ا تف وق نظيراتھ ا المتحقق ة م ن اس تخدام المتوس طات
الحسابية ويستنتج من ذلك ان المعدالت الستخدمة فعال في الحقل من ھذه الموارد اقل من المعدالت ال مثلى
الواجب استخدامھا والتي تحقق ھدف المنتج بمعظمة صافي العائ د االقتص ادي ،ام ا ع دد س اعات العم ل
اليدوي المثلى فكانت اقل من عددھا عند المتوسط الحسابي كما ان النواتج وصافي العوائد المتحققة منھما
كانت متقاربة مما يستنتج بان ھناك فائض في مورد العم ل الي دوي يف وق الحاج ة الفعلي ة ل ه نظ را لك ون
اغلبه عمال عائليا غير مستأجرا .
وبناءا على ماورد اعاله من االستنتاجات فان الباحث يوصي االتي :
أ  -دعم اسعار عوامل االنتاج وخاصة البذور واالسمدة والعمل االلي من قبل الدولة وزيادة سعر الشراء
للمحص ول وم نح الق روض للم زارعين لتش جيعھم عل ى اس تخدام المس تحدثات التكنولوجي ة ف ي انت اج
المحصول ،كمانوصي بايجاد بدائل لمعالجة شحة المياه مع اصالح وتطويرشبكات الري والبزل .
ب – االس تمرار ب اجراء االبح اث الخاص ة بھ ذا المحص ول عل ى ان يش ترك فيھ ا ب احثون م ن مختل ف
االختصاصات العلمية لتنفي ذ برن امج بحث ي متكام ل والوص ول ال ى نت ائج اكثردق ة واوس ع ش موال ابتغ اء
توافق الكفائتين الفنية واالقتصادية .
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THE ECONOMIC USE FOR EFFECTIVE FACTORS IN BARLEY
CROP IN THE DISTRICT OF MUQDADIYA .
S adoon F. Khater
Horticulture Dept. - College Of Agric. - Univ. of Diyala

ABSTRACT
This study was conducted in the district of Muqdadiya to estimate the
production function for barley crop during the season of 2008-2009 . Quantity
of seed , chemical fertilizer , hours of human labour , hours of mechanical
labour and number of irrigation were represented as an independent variables
and the quantity of product was dependent variable . Cobb-Douglas function
was estimated with double logarithum formula by uses ordinary least square
method (0LS) . It was passed the economic , statistical and econometrics tests
,which all the treatments coefficient were confirmed with economical logic .
The coefficient of seeds , chemical fertilizer , and the hours of human labour
were significant at 1% level of (t) test . The estimated function was significant
at 1% level of (F) test . Independent variables explained 93% of total variation
in barley production by adjusted coefficient of determination test( R-2 ) .
Assumption of (OLS) such as Homoskedasticity , Autocorrelation and
Multicollinearity were confirmed .The results of analysis indicated that the
factors product were used in the second stage of production but not reached the
optimum level .The products and net returns of the optimum quantity were
exceeded the other quantity which they used in the study at the arithmetic mean.
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