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حمافظة نينوى  دراشة اقتصادية لتكدير دالة التكاليف حملصول البطاطا يف
 قرييت )الكبة والصرخيان( 2012للنوشه االنتاجي 

 أمنوذج تطبيكي
 

  الصامرائيحصن ثامر زنسل أ.د.  اجلرجري امساعيل تركي شيخو الباحح
 االقتصاد واالرشاد السراعي/ قصه السراعة/ كلية  تكريتجامعة 

 

 64/7/0202؛ تاريخ قبهل النذر :  66/3/0202تاريخ تدميم البحث : 
 

ُيعج محرؾل البظاطا مؽ محاصيل الخزخ السيسة التي دخمت العخاق حجيثًا, إذ شاعت زراعتو بذكل  ملخص البخح:
القخن الساضي ألىسيتو الغحائية واالقترادية وال سيسا العخوة الخبيعية والخخيفية التي يدتعسل انتاجيا تجاري في مظمع ستيشيات 

لغخض االستيالك والتقاوي.وقج ُأختيخت محافغة نيشؾى أنسؾذجًا تظبيكيًا لمجراسة, وذلػ ألنيا مؽ السحافغات الخائجة في زراعة 
لية لمجراسة عمى وفق عيشة عذؾائية بديظة مؽ مدارعي البظاطا لمعخوة الخبيعية محرؾل البظاطا وإنتاجيا. جسعت البيانات األو 

%( 99( مدارعًا كانؾا يدرعؾن محرؾل البظاطا وتذكل العيشة )92(, وقج تؼ جسع السعمؾمات بالسقابمة الذخرية مؽ )9102)
إلى تحكيقيا ىؾ تحجيج مدتؾيات االنتاج  ( مدارعًا في مشظقة الجراسة , ومؽ أىؼ األىجاف التي سعت الجراسة503مؽ مجسؾع )

السثمى )السجنية لمتكاليف والسعغسة لألرباح( لألجل القريخ بؾصفيا مؽ االىجاف الحيؾية لسجيخ السدرعة الشاجح, عالوًة عمى 
 (. إذ تزسؽ:9102تقجيخ دالة التكاليف لألجل القريخ إلجسالي العخوة الخبيعية )

( لتسثيل العالقة الجالة بيؽ الستغيخ السعتسج الحي يسثل الكسية السشتجة OLSدوغالس( بظخيقة ) -)كؾبأواًل: تقجيخ دالة اإلنتاج 
( مميؾن K( عامل/ يؾم ورأس السال )L( بالجونؼ. وبيؽ عؾامل اإلنتاج السدتخجمة السدتقمة, العسل )yمؽ محرؾل البظاطا )

 الجوال اندجامًا مع السشظق االقترادي.ديشار, وتبيؽ ان الجالة المؾغارتسية السددوجة ىي أكثخ 

ثانيا: كسا تؼ تقجيخ دالة التكاليف الكمية قريخة السجى لسدارع العيشة وعج الشاتج مؽ محرؾل البظاطا متغيخًا مدتقاًل, في حيؽ 
حرائية والكياسية, وقج عجت التكاليف الكمية متغيخًا معتسجًا. وكانت الجالة التخبيعية ىي أفزل الجوال استشادا الى االختبارات اإل

تؾصمت الجراسة الى  ان وجؾد عجد كبيخ مؽ معؾقات إنتاج السحرؾل كان مؽ أبخزىا ارتفاع أسعار التقاوي وشحة السياه 
واألسسجة والسبيجات, عجم تؾفخ اآلالت والسعجات الخاصة بجشي السحرؾل ىحا يؤدي إلى إرتفاع  تكاليف الجشي , ويؾصى 

رة الدراعة بتؾسيع مداحة األراضي العائجة ليا التي ترمح لدراعة البظاطا وتذغيل أعجاد كبيخة مؽ الباحث بأن تقؾم وزا
السيشجسيؽ الدراعييؽ وأعجاد كبيخة مؽ األيجي العاممة وفق نغام السذاركة أو االستثسار أو التسؾيل الحاتي وىحا يدتؾعب أعجادًا 

تقميل البظالة وخمق فخص عسل وإنذاء مذخوع تظؾيخ زراعة البظاطا مؽ خالل  كبيخة مؽ األيجي العاممة التي بالشتيجة تديؼ في
 اعتسادىؼ عمى األساليب الحجيثة.
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An Economic and Standard Study to Estimate the Function of 

Costs of Potato Crop in Nineveh Governorate for the Production 

Season 2019 (Qubbah and Shraikhan) "Applied Model" 

 
Ismail Turki Sheikho Prof. Dr. Hassan Thamer Zinzel 

University of Tikrit/College of Agriculture / Dept. of Agricultural Economic 
 

Abstract: Nineveh province  was chosen as an applied model for the study, because it is one of the 

most imputant governorates in potato cultivation and production. The preliminary data of the study were 

collected according to a simple random sample of potato growers for the spring harvest (2019). The total 

number of farmers in the sample was 315 representing 23% of the study community chosen by using a 

questionnaire for this purpose, and among the most important goals which the study seeks to achieve was to 

determine the optimal production levels (minimizing costs and maximizing profits) in the short term being 

among the key targets of the successful farm manager, in addition to estimating the function of costs for the 

short term for the total spring harvest (in 2019). The research comprises the flloawing items: 

First: Estimating the production function (Cup-Douglas) using OLS method to represent the relationship 

between the dependent variable that represents the quantity produced of potato yield (y) of dunum and the 

independent production factors used;  labor (L) worker / day and capital (K) million dinars.  it is 

significamt  that the double logarithmic function is the most consistent function with economic logic and in 

representing the relationship in terms of passing statistical and standard tests. The labor resource included 

(family labor and wage labor), while the capital resource included all items of capital expenditures (seed 

quantity, fertilizers, pesticides, mechanical work, irrigation wages, fuel, and maintenance wages), then 

finding economic derivatives (marginal and average output) , equal output curves, short-term cost function 

was derived from Production function. 

Second: The total short-term cost function of the sample farms was estimated, and the output from the 

potato crop was counted as an independent variable, while the calculated total costs (million dinars) 

counted as a dependent variable. The quadratic function was the best function based on statistical and 

standard tests, economic derivatives (marginal and intermediate costs) were found, and the level of output 

that maximizes profit from potato crop production was determined, and cost elasticity was derived. Finally, 

the most important results were mentioned and recommendations were proposed by the study on the 

subject, including: - that suggests presence of a large number of obstacles to the production of the crop, the 

most prominent of which was the high prices of seeds, fertilizers and pesticides, the lack of machinery and 

equipment for harvesting the crop which leads to high costs of harvesting, and not considering the export of 

the manufactured production  which in turn affects decisions about this crop. The researcher recommends 

that the Ministry of Agriculture expands the area of land belonging to it which is suitable for planting 

potatoes, and operating large numbers of agricultural engineers and large numbers of manpower according 

to partnership,  investment or Self-financing  schemes, and this would accommodate large numbers of labor 

that consequently contribute to reducing unemployment, creating job opportunities and the establishment of 

the development of potato cultivation project through their dependence on modern methods. 
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 املكدمة:
لقج اولت معغؼ دول العالؼ في اآلونة االخيخة اىتسامًا بالدياسات الدراعية في تؾجيو مؾاردىا 

تعغيؼ االنتاج الدراعي, مدتخجمة لتحقيق ىحا الغخض الشساذج االقترادية مدتيجفة االقترادية نحؾ 
تحقيق الخفالية االقترادية لمدكان مؽ خالل زيادة الجخل الرافي, الحي يتحقق مؽ خالل اعادة 
مدج السؾارد االقترادية الدراعية الستاحة برؾرة يتحقق معيا معغسة الشاتج مؽ السحرؾل وتجني 

النتاج ويذيخ الؾاقع االنتاجي الفعمي لسعغؼ السحاصيل الخزخية في العخاق الى عجم تكاليف ا
االستخجام الكفؾء لمسؾارد االقترادية الستاحة, مسا يتختب عمى ذلػ انحخاف مدتؾيات االنتاج 
الستحققة عؽ حجؼ االمثل لالنتاج الحي يحقق الكفاءة االقترادية, مؽ خالل االستخجام االمثل 

 .االقترادية الستاحة لمسؾارد

  -مصكلة البخح:

تتسثل مذكمة البحث بأن السدتؾى االنتاجي لسحرؾل البظاطا الحالي ال يشظبق مع السدتؾى  
االنتاجي االمثل الحي يحقق الذخط الزخوري والكافي لتحقيق الكفاءة االقترادية في استخجام 

عدوف بعض السدارعيؽ عؽ زراعة مؾردي االنتاج السدتخجمة في عسمية االنتاج مسا أدى الى 
السحرؾل, كحلػ اقتزت الزخورة  دراسة دالة التكاليف واالنتاج لسحرؾل البظاطا لسعخفة مقجار 

 مخونة مدتؾيات التكاليف الحجية والستؾسظة لسا لحلػ مؽ أىسية في تحجيج اإلنتاجية السثمى.

 

 طريكة حتليل البيانات:

 اعتسج البحث في تحميل البيانات عمى استعسال االساليب الخياضية واالحرائية          

الؾصفية والكياسية, ثؼ التحميل باستعسال طخيقة السخبعات الرغخى االعتيادية 
(OLS)Ordinary least squares   واعتساد الجراسة في تحميميا لمبيانات عمى بخنامجspss ))

 حرائي.التحميل الكياسي واال

 مصادر البيانات:

 لغخض اكسال الستظمبات االساسية لمبحث جخى الحرؾل عمى: 
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البيانات االولية: إذ ٌجسعت بيانات واقعية ميجانية لعيشة عذؾائية بديظة تزسشت مدارعي  -0
محافغة نيشؾى التي تعج مؽ أىؼ مشاطق العخاق في  –محرؾل البظاطا في الكبة والذخيخان 

السحرؾل سؾاء عمى مدتؾى السداحات السدروعة أو الكسيات السشتجة, واعتسج في زراعة ىحا 
( , وقج تؼ جسع 9102ىحا الجانب عمى استسارة االستبانة التي اعجت ليحا الغخض لعام )

( مدارعا كانؾا يدرعؾن محرؾل البظاطا وتذكل العيشة 92السعمؾمات بالسقابمة الذخرية مؽ )
 ارعًا في مشظقة الجراسة.( مد 503%( مؽ مجسؾع )99)

البيانات الثانؾية: التي تتسثل بالسداحة واالنتاج واالنتاجية إذ تؼ الحرؾل عمييا مؽ وزارة  -9 
الجياز السخكدي لإلحراء وتكشمؾجيا السعمؾمات, ومؽ وزارة  –التخظيط والتعاون االنسائي 

 (.FAOالعالسية ) مجيخية زراعة نيشؾى وبيانات مشغسة الدراعة واالغحية –الدراعة 

 

  -هدف البخح:

 ييجف البحث إلى:

دراسة الؾاقع االنتاجي لسحرؾل البظاطا في العخاق اعتسادا عمى بيانات سمدمة زمشية لمسجه  -0
 ( مؽ حيث اإلنتاج واإلنتاجية والسداحات السدروعة. 9102- 9105)

الكبة  –افغة نيشؾى تقجيخ دالة انتاج  كؾب_ دوغالس ودالة التكاليف لسحرؾل البظاطا في مح -9
والذخيخان اعتسادا عمى بيانات ميجانية لعيشة مؽ مدارعي البظاطا لتعخف عمى ندبة اسيام فقخات 

 التكاليف الستغيخة والثابتة.

 دراسة الجوال االقترادية االتية وتحميميا: -5

طا في دوغالس لسؾارد االنتاج السدتخجمة في انتاج محرؾل البظا -دراسة دالة انتاج بريغة كؾب
 .قخيتي )الكبة والذخيخان( ومذتقاتيا, دالة التكاليف القريخة  ومذتقاتيا

 

                                -االطار النظري: 

  Cost Functionsدوال التكاليف 
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يقرج بتكاليف االنتاج اجسالي انفاق السذخوع عمى السؾارد االقترادية التي يدتخجميا في  
 Total Fixed(( مؽ تكاليف الكمية الثابتة ) Total Costالعسمية االنتاجية وتتكؾن التكاليف الكمية 

Costs( والتكاليف الكمية الستغيخة )Total Variable Costsاج يتظمب (, وعشج دراسة تكاليف االنت
(, والحي يذيخ الى بقاء بعض السؾارد التي Short Runالتسيد بيؽ مجييؽ ىسا السجى القريخ )

تدتخجم في العسمية االنتاجية ثابتة وال تتغيخ بتغيخ مدتؾى االنتاج, واما عشجما تتسكؽ الؾحجة 
عشو بالسجى الظؾيل  االنتاجية مؽ تغيخ كافة السؾارد السدتخجمة في العسمية االنتاجية فأن ذلػ يعبخ

(Long Run وأن الظؾل الدمشي ليذ السقرؾد بو السجى الدمشية وأنسا حالة الغخوف السحيظة ,)
 (.05, 9105)الشجار, 

 املصتكات االقتصادية لدالة التكاليف:

    
 ( )  

 
     

 ( )

 
     

   

 
  

بانيا اشتقاق  MC, وتعخف كحلػ التكمفة الحجية AFCو AVCبانيا مجسؾع  ATCوتعخف 
 دالة التكاليف الكمية بالشدبة لمشاتج:

   
   

  
   ( )  

إذ أن حج التكمفة الثابتة يختفي بعج الكيام بعسمية التفاضل, فان اشتقاقات اجسالي التكاليف 
واجسالي التكاليف الستغيخة تكؾن متداوية. وقج تأخح بعض دوال التكمفة السحجدة أشكااًل عجيجة 

حه االحتساالت والحي يقجم لالقترادييؽ بعض الخؾاص التي يخغبؾن في افتخاضيا مختمفة, وأحج ى
فإنيا مشحشيات  MC, AVC, AFCىؾ أن التكاليف الكمية تكؾن دالة تكعيبية بجاللة الشاتج, وأما 

الى حجه  MCمؽ الجرجة الثانية والتي تشخفض في البجاية ثؼ تختفع كمسا تؾسع االنتاج, إذ يرل 
يكؾن  AFCأما مشحشى  ATCالى حجه االدنى قبل  AVCويرل  AVCو ATC االدنى قبل

 (.     Henderson and Quandt.1980, 115,118عمى شكل قظع زائج قائؼ )

 مرونة التكاليف 

فعشجما تخغب في قياس مخونة التكاليف عشج حجؼ معيؽ فإنشا نفاضل دالة التكاليف الكمية لشحرل 
 عمى متؾسط التكاليف الكمية, فتشتج مخونة التكاليف . عمى التكاليف الحجية ونقدسيا
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( صحيح, تكؾن الكمفة الحجية أقل مؽ متؾسط التكاليف الكمية, ويحجث ذلػ 0التكاليف أقل مؽ )
عشجما يكؾن اإلنتاج خاضعا لتدايج الغمة, ويعشي ذلػ أنشا نحقق زيادة ندبية في اإلنتاج بتكمفة ندبية 

صحيح, تكؾن الكمفة الحجية أكبخ مؽ متؾسظات التكاليف الكمية. ويكؾن ( 0أقل.التكاليف أكبخ مؽ )
اإلنتاج خاضعا لتشاقص الغمة حيث نحرل عمى زيادة ندبية في اإلنتاج بتكمفة ندبية أكبخ. التكاليف 

( صحيح, تكؾن الكمفة الحجية مداوية لستؾسط التكاليف الكمية, ويكؾن اإلنتاج خاضعا 0تداوي )
نحرل عمى زيادة ندبية في اإلنتاج بشفذ الديادة الشدبية في التكاليف  لثبات الغمة, أي

 (030, 0293)ليكل,

 : Cost Minimization Goalشروط تدنية التكاليف 

إن السدارع في السجى القريخ يؾاجو حاالت متبايشة, أو ىشاك حاالت بجيمة بإمكان السدارع أن  
لفشية واالقترادية. ولكؽ بذكل عام, إذا كان ىجف السشتج يعسل فييا بسا يخاه مشاسبًا مع إمكانياتو ا

ىؾ تجنية التكاليف في األجل القريخ, فانو بإمكانو تحقيق الكفاءة الفشية أو الكفاءة االقترادية, إذ 
ان كل مشيسا ليا عخوفيا وشخوطيا الخاصة بيا ولكؽ برؾرة عامة فان عسمية التجنية تتظمب تحقيق 

 (:Dowling, 1980, 50شخطيؽ اساسييؽ )

يدتمدم ىحا الذخط أن يكؾن السعامل التفاضمي  :Necessary Conditionأواًل: الذخط الزخوري 
 االول لجالة متؾسط الكمفة الكمية بالشدبة لإلنتاج مداويًا لمرفخ أي:

      

  
    

: يدتمدم ىحا الذخط أن يكؾن السعامل التفاضمي Sufficient Conditionالذخط الكافي 
 الثاني لجالة متؾسط التكاليف الكمية بالشدبة لإلنتاج اكبخ مؽ الرفخ:

       

   
     

 -اإلنتاج واإلنتاجية ومصتلسمات االنتاج:

( طؽ بيشسا بمغ معجل 05910بمغت كسية اإلنتاج الكمي مؽ محرؾل البظاطا لعيشة البحث ) 
( لتخ/ دونؼ, في 0.59(طشآ / دونؼ, في حيؽ قجر معجل السبيجات ) 9.209االنتاجية لعيشة البحث )
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( كغؼ /دونؼ حيث بمغ معجل البحور طؽ /دونؼ 052.51حيؽ بمغ معجل االسسجة الكيسياوية نحؾ )
 (. 0(كسا مؾضح بالججول )0.533)نحؾ 

 

( اإلنتاج واإلنتاجية ومعدالت عدد من مدتمزمات االنتاج لعينة الدراسة6جدول )  

 التفاصيل الكمية

 اإلنتاج / طؽ 05910

 معجل االنتاجية طؽ / دونؼ 91209

 معجل السبيجات لتخ / دونؼ 0159

 معجل البحور طؽ / دونؼ 01533

 الكيسياوية كغؼ / دونؼمعجل األسسجة  052.512

 مؽ اعجاد الباحث باالعتساد عمى استسارة االستبانة. -السرجر:

 
تكدير دالة التكاليف يف املددى الكصدحمل حملصدول البطاطدا يف حمافظدة نيندوى للنوشده        

 2012السراعي 

بيجف تقجيخ دالة التكاليف تؼ االعتساد البيانات التي تؼ جسعيا مؽ خالل استسارة االستبيان,  
( استسارة صالحة لمتفخيغ والكياس ومؽ ثؼ فخز ىحه االستسارات 92اذ تؼ تؾزيع االستسارات واستخداد )

دروعة تتخاوح وفقا لسا جاء فييا بخرؾص السداحة االجسالية السدروعة, اذ تبيؽ ان السداحات الس
-90( دونسآ و)91-0( دونؼ وبحلػ تؼ تقديؼ عيشة الجراسة الى ثالث مجاميع رئيدة )21-9بيؽ )

( مدارعًا وبمغت السداحة االجسالية 99دونسآ(فاكثخ. اذ ضست السجسؾعة األولى ) 10(دونسآ و)11
( مدارعًا 99قع )( دونسآ بؾا223( دونؼ, اما السجسؾعة الثانية فذسمت )513السدروعة مؽ قبميؼ )

( دونؼ. وقج اعتسج الباحث 213( مدارعًا مدتخجميؽ )03ايزًا, في حيؽ تزسشت السجسؾعة الثالثة )
االشكال الثالثة لجوال التكاليف ) الجالة الخظية, التخبيعية والتكعيبية(, وقج مثمت التكاليف بالجيشار 

الكيمؾغخام )طؽ( لكل وحجة مؽ الستغيخ العخاقي )مميؾن( لكل وحجة مؽ الستغيخ السعتسج واإلنتاج ب
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 ordinaryالسدتقل, اذ تؼ تقجيخ دالة الكمفة الكمية قريخة السجى باستعسال طخيقة السخبعات الرغخى 

least squares ( OLS :وجاءت الشتائج عمى الشحؾ االتي .) 

 دالة التكاليف للفئة األوىل:

تكعيبية لجالة التكاليف ليحه الفئة ووجج أن تؼ تظبيق الشساذج الثالثة الخظية والتخبيعية وال
األنسؾذج التخبيعي ىؾ األكثخ مالئسة لمعالقة السعتسجة في ىحه الفئة بدبب اندجامو مع 
االختباراتاالقترادية والكياسية واإلحرائية. واستشادًا الى الشغخية االقترادية فإن دالة الكمفة الكمية 

 -آلتي:التخبيعية قريخة السجى تأخح الذكل ا

TC = b0 + b1Q + b2Q
2
  

 وعشج تعؾيض الشتائج التي تؾصل الييا ليحه الفئة وكسا يأتي:

TC =     5.527   +   0.459Y   –   0.002Y
2
  

 T=  (1.650)
N.S

      (2.282)*       (-2.110)* 

R2= 0.746 

 *F = 33.089  

D.W = 1.589 

و يأتي دور السعاييخ اإلحرائية بعج التأكج مؽ سالمة التقجيخات لسعمسات الشسؾذج مؽ الشاحية 
االقترادية التي كانت مشدجسة مع الشغخية االقترادية مؽ حيث اإلشارة, إذ كانت السعمسات السقجرة 

ار السقجر %(.ولبيان جؾدة التؾفيق لخط االنحج3معشؾية عمى السدتؾى االحرائي وبسدتؾى معشؾية )
 F%( واستشادا إلى اختبار 3قج ثبتت معشؾية الجالة ككل عمى مدتؾى إحرائي بمغ )

(( مؽ التغيخات في التكاليف الكمية سببيا التغيخ في 91.9(.واعيخ معامل التحجيج ان 33.089%)
( مؽ باقي الستغيخات لؼ تغيخ باألنسؾذج إذ امتص 93.1الشاتج الكمي لسحرؾل البظاطا وان )%

( لكؾنو مشاسبًا الختبار Durbin - Watsonثخىا الستغيخ العذؾائي.وأشار اختبار دربؽ واتدؾن )أ
وجؾد االرتباط الحاتي مؽ الجرجة األولى والحي أوضح عجم وجؾد مذكمة االرتباط الحاتي في أنسؾذجشا 

 Dان عمى التؾالي أي 0.33, 0.95البالغتيؽ  du, dl( أعمى مؽ قيستي Dالسقجر لكؾن قيسة )
 .0.322يداوي 
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 دالة التكاليف للفئة الجانية:

تؼ تظبيق الشساذج الثالثة الخظية والتخبيعية والتكعيبية لجالة التكاليف ليحه الفئة ووجج أّن 
األنسؾذج التخبيعي ىؾ األكثخ مالئسة لمعالقة السعتسجة في ىحه الفئة بدبب اندجامو مع االختبارات 

واالقترادية. واستشادًا إلى الشغخية االقترادية فان دالة الكمفة الكمية التخبيعية اإلحرائية والكياسية 
 -قريخة السجى تأخح الذكل اآلتي:

TC = b0 + b1Q + b2Q
2
  

 وعشج التعؾيض الشتائج التي تؾصل الييا ليحه الفئة وكسا يأتي:

TC = 31.226 + 0.511Y – 0.001Y
2
  

  T=  (3.265)*   (2.032)*   (-1.953)* 

R
2
= 0.673 

 F = 41.090  

 D.W = 1.745 

و يأتي دور السعاييخ اإلحرائية بعج التأكج مؽ سالمة التقجيخات لسعمسات الشسؾذج مؽ الشاحية 
االقترادية ,أذ كانت السعمسات السقجرة معشؾية عمى السدتؾى اإلحرائي وبسدتؾى معشؾية 

%(.ولبيان جؾدة التؾفيق لخط االنحجار السقجر قج ثبتت معشؾية الجالة ككل عمى مدتؾى إحرائي 3)
( ( مؽ التغيخات في 99.5(. واعيخ معامل التحجيج ان 41.090%) F% ( واستشادا الى اختبار 3)

( مؽ باقي الستغيخات 59.9التكاليف الكمية سببيا التغيخ في الشاتج الكمي لسحرؾل البظاطا وان )%
 - Durbinلؼ تغيخ باألنسؾذج إذ امتص أثخىا الستغيخ العذؾائي, وأشار اختبار دربؽ واتدؾن )

Watson( والحي أوضح عجم وجؾد مذكمة االرتباط الحاتي في أنسؾذجشا السقجر لكؾن قيسة )D )
 . 0.913يداوي  Dعمى التؾالي أي أن 0.33, 0.95البالغتيؽ  du, dlأعمى مؽ قيستي

 دالة التكاليف للفئة الجالجة:

التكاليف ليحه الفئة ووجج أن تؼ تظبيق الشساذج الثالثة الخظية والتخبيعية والتكعيبية لجالة 
األنسؾذج التخبيعي ىؾ األكثخ مالءمة لمعالقة السعتسجة في ىحه الفئة بدبب اندجامو مع االختبارات 
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اإلحرائية والكياسية واالقترادية. واستشادًا إلى الشغخية االقترادية فان دالة الكمفة الكمية التخبيعية 
 -قريخة السجى تأخح الذكل اآلتي:

 

TC = b0 + b1Q + b2Q
2
  

 وعشج تعؾيض الشتائج التي تؼ التؾصل الييا ليحه الفئة وكسا يأتي:

TC= 38.334 + 0.552 Y - 0.001Y
2
  

   T= (3.222)*   (2.110)*  (-1.980)* 

R
2
 = 0.684  

 F = 13.295  

 D.W = 1.911 

شسؾذج مؽ الشاحية و يأتي دور السعاييخ اإلحرائية بعج التأكج مؽ سالمة التقجيخات لسعمسات ال
االقترادية التي كانت مشدجسة مع الشغخية االقترادية مؽ حيث اإلشارة, أذ كانت السعمسات السقجرة 

%(.ولبيان جؾدة التؾفيق لخط االنحجار السقجر 3معشؾية عمى السدتؾى االحرائي وبسدتؾى معشؾية )
(. واعيخ 13.295) Fبار %( واستشادا الى اخت3قج ثبتت معشؾية الجالة عمى مدتؾى إحرائي )

( ( مؽ التغيخات في التكاليف الكمية سببيا التغيخ في الشاتج الكمي 92.1معامل التحجيج ان %
( مؽ باقي الستغيخات لؼ تغيخ باألنسؾذج إذ امتص أثخىا الستغيخ 50.9لسحرؾل البظاطا وان )%

ؾد مذكمة االرتباط ( إلى عجم وجDurbin - Watsonالعذؾائي. وأشار اختبار دربؽ واتدؾن )
 ( .0.200يداوي ) Dاذ أن  du, dl( أعمى مؽ قيستي Dالحاتي في أنسؾذجشا السقجر لكؾن قيسة )

 مصتوى الناتج املعظه لألرباح 

تؤكج الشغخية االقترادية أن حجؼ الشاتج السعغؼ لألرباح يتحقق عشجما تتداوى الكمفة 
وأي مدتؾى  MR<MCوأي مدتؾى أدنى مؽ ذلػ تكؾن فيو MRمع اإليخاد الحجي MCالحجية

 (.01, 9115)الشعيسي والرائغ, MR>MCأكبخ مؽ ذلػ تكؾن فيو 

 دومنآ( 1 – 20قياس األرباح وتعظينوا يف مسارع الفئة األوىل )
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عيخ التحميل اإلحرائي مؽ خالل الشتائج التي حرمشا عمييا ليحه الفئة مؽ السدارع, وكانت 
التكاليف الكمية تخبيعية أي مؽ الجرجة الثانية, وبسؾجب الشغخية االقترادية يتحقق حجؼ الشاتج دالة 

  MC = MRالسعغؼ لمخبح مؽ مداواة التكمفة الحجية مع اإليخاد الحجي,

ىؾ اإليخاد الحجي الحي يسثمو سعخ الؾحجة الؾاحجة مؽ الشاتج عشج افتخاض  MRحيث ان 
( ديشار لكغؼ الؾاحج, 311شافدة التامة وىحا الدعخ مداٍو إلى )خزؾع سؾق الدمعة لذخوط الس

 وحدب معادلة التكاليف الكمية لمفئة األولى ويسكؽ تحجيج الحجؼ السعغؼ لمخبح وكسا يأتي: 

TC= 5.527 + 0.459Y – 0.002Y
2
  

MC = d TC /d Y  

  MC = MRو يتحقق الذخط مؽ مداواة 

MC =0.459-0.004Y = 0 

0.459 =- 0.004Y = 0 

 Y= 0.459/0.004 

  Y = 114.75طؽ عمى مدتؾى السدرعة                                                   

( 0.920وبقدسة الشاتج السعغؼ لمخبح عمى متؾسط السداحة السدروعة ليحه الفئة والبالغة )
/ دونؼ, عمسا أن  ( طؽ01.09دونسات, فان اإلنتاجية السعغسة لمخبح عمى مدتؾى الجونؼ تبمغ )

( طؽ / دونؼ وىؾ اقل مؽ مدتؾى الشاتج السعغؼ 9.103متؾسط إنتاج الجونؼ الؾاحج ليحه الفئة ىؾ )
لألرباح وىؾ إشارة واضحة عمى تجني مدتؾى الكفاءة االقترادية في استخجام السؾرد الدراعي ليحه 

 الفئة.

 

 

 دومنآ( 21 – 00قياس األرباح وتعظينوا يف مسارع الفئة الجانية )

عيخ التحميل اإلحرائي مؽ خالل الشتائج التي حرمشا عمييا ليحه الفئة مؽ السدارع, وكانت 
دالة التكاليف الكمية تخبيعية أيزا أي مؽ الجرجة الثانية, وبسؾجب الشغخية االقترادية يتحقق حجؼ 

  MC = MRالشاتج السعغؼ لمخبح مؽ مداواة التكمفة الحجية مع اإليخاد الحجي,
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 وحدب معادلة التكاليف الكمية لمفئة الثانية يسكؽ تحجيج حجؼ الشاتج السعغؼ لمخبح وكسا يأتي: 

TC= 31.226 + 0.511Y – 0.001Y
2
  

MC = d TC /d Y  

MC =0.511– 0.002Y =0  

 0.511=- 0.002Y=0 

 Y=0.511/0.002 

  Y = 255.5طؽ عمى مدتؾى السدرعة                                         

( 59.99وبقدسة الشاتج السعغؼ لمخبح عمى متؾسط السداحة السدروعة ليحه الفئة والبالغة )
( طؽ / دونؼ, عمسًا أن متؾسط 9.9دونؼ, فان االنتاجية السعغسة لمخبح عمى مدتؾى دونؼ تبمغ )

ألرباح وىؾ دونؼ وىؾ أقل مؽ مدتؾى الشاتج السعغؼ ل\(طؽ 9.022االنتاج الجونؼ الؾاحج ليحا الفئة )
 اشاره واضحو عمى تجني مدتؾى الكفاءة االقترادية في استخجام السؾرد الدراعي ليحا الفئة.

 دومنآ( فاأكجر 01قياس وتعظيه األرباح يف مسارع الفئة الجالجة )

مؽ خالل الشتائج التي حرمشا عمييا ليحه الفئة مؽ السدارع عيخ التحميل اإلحرائي إن دالة 
كانت تخبيعية أيزا أي مؽ الجرجة الثانية, وبسؾجب الشغخية االقترادية يتحقق حجؼ التكاليف الكمية 

( وكسا 311الشاتج السعغؼ لمخبح مؽ مداواة التكمفة الحجية مع سعخ البيع لمؾحجة السشتجة البالغ )
 يأتي: 

 وحدب معادلة التكاليف الكمية لمفئة الثالثة يسكؽ تحجيج حجؼ السعغؼ لمخبح وكسا يأتي: 

TC = 38.334 + 0.552 Y - 0.001Y
2
  

MC = d TC /d Y  

MC =0.552 - 0.002Y = 0  

 0.552 =- 0.002Y=0 

 Y = 1.709 /0.004 

                                                                       Y = 276طؽ عمى مدتؾى السدرعة   

( 92.99وبقدسة الشاتج السعغؼ لمخبح عمى متؾسط السداحة السدروعة ليحه الفئة والبالغة )
( طؽ / دونؼ عمساأن متؾسط 2.513دونؼ, فان اإلنتاجية السعغسة لمخبح عمى مدتؾى دونؼ تبمغ )
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(  وىؾ أقل مؽ مدتؾى الشاتج السعغؼ لألرباح وىؾ أشارة 3.223إنتاج الجونؼ الؾاحج ليحا الفئة )
 واضحة عمى تجني مدتؾى الكفاءة االقترادية في استخجام السؾرد الدراعي ليحا الفئة. 

 
(: الكميات الفعمية اإلنتاج ) كمتهسطات ( وكمياتها المثمى المعظمة لألرباح لألنماط 0الجدول ) 

 0267اإلنتاجية الثالثة لمحرهل البطاطا في منطقة القبة والذريخان لممهسم الزراعي 

 الكميات المثمى لإلنتاج الكميات الفعمية لإلنتاج اإلنتاجيةاألنماط 

 62.6 طنآ / دونم 9.103 دونمآ( 6 – 02)

 5.5 طنآ / دونم 9.022 دونمآ( 06 – 22)

 2.5 طنآ /دونم 3.223 فاأكثر دونمآ( 26)

 السرجر احتدبت مؽ بيانات العيشة ودوال اإلنتاج السقجرة. 

 
( طؽ/ 9.10319.02213.223كسيات االنتاج الفعمية البالغة )( يتبيؽ ان 9ومؽ الججول )

( طؽ/ دونؼ  2.5,9.9,01.0دونؼ ىي أكبخ مؽ الكسيات السثمى لإلنتاج السعغسة لمخبح البالغة )
لمجوال اإلنتاجية عمى التختيب. أي انو يجب زيادة اإلنتاج إلى كسياتو السثمى بغية الؾصؾل إلى 

لمخبح لجسيع األنساط الدراعية مؾضع الجراسة, وبالتالي زيادة العائج  الحجؼ األمثل لإلنتاج السعغؼ
 السدرعي لمسدارعيؽ.

 مرونة التكاليف يف األجل الكصحمل:

بقدسة التكاليف الحجية في األجل القريخ عمى التكاليف  (E.C)تحدب مخونة التكاليف  
 : الستؾسظة في األجل القريخ وفقًا لمريغة اآلتية

E.C = 
  

   
  

 دومنآ( 1- 20مرونة التكاليف حملصول البطاطا للفئة األوىل )

 يسكؽ إيجاد ىحه السخونة وفق السعادلة أعاله .

TC= 5.527 + 0.459Y – 0.002Y
2
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 معادلة متؾسط التكاليف الكمية 
 ATC=

             –       

 
 

  MC = 0459 – 0.004Yمعادلة التكاليف الحجية 

 دونمآ( فيتم حداب المرونة كما يأتي: 06- 22الثانية )اما في الفئة 

ATC=  
                     

 
  

MC = 0.511 – 0.002Y  

  

 دونم(  فاكثر فيتم حداب المرونة كما يأتي: 26اما في الفئة الثالثة )  

TC = 38.334 + 0.552 Y - 0.001Y
2
  

ATC = 
                       

 
 

MC =0.552 - 0.002Y  

  

( التكاليف الحدية والمتهسطة ومرونة التكاليف لمفئات المزرعية الثالث في زراعة 1جدول )
 0267محرهل البطاطا في منطقة القبة والذريخان لممهسم االنتاجي 

 كمية الناتج الفئات

 ) طن (

التكاليف الحدية 
 المقدرة

 مميهن دينار/ طن

 التكاليف المتهسط

 المقدرة

 طنمميهن دينار/ 

 مرونة

 التكاليف

 1.13 1.2 1.2 01.09 (دونم6 – 02)

 1.00 1.3 1.3 9.9 (دونم06 – 22)

 1.05 1.12 1.3 2.51 فاأكثر ( دونم 26)

 أحتدبيا الباحث باالعتساد عمى دالة التكاليف في السجى القريخ لمفئات الثالث السرجر: 
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( كانت اقل مؽ 1.13, 1.00, 1.05)( يبيؽ أن مخونة التكاليف لمفئات الثالث 5الججول ) 
الؾاحجالرحيح فتكؾن الكمفة الحجية اقل مؽ متؾسط التكاليف الكمية ,ويحجث ذلػ عشجما يكؾن 

 االنتاج خاضعا لتدايج الغمة , ويعشي ذلػ انشا نشحقق زيادة ندبية في االنتاج بتكمفة ندبية اقل .
 
 

 االشتنتاجات:

عشج تقجيخ دالة التكاليف الكمية لمعخوة الخبيعية وفي عل متؾسط االنتاج الفعمي لمسدارع والبالغ  -0
 Cost( طؽ ,. وفي عل ىحا السدتؾى مؽ االنتاج فقج ُقجرت مخونة التكاليف 029.01)

elasticity ( مسا يعشي انيا اقل مؽ الؾاحج الرحيح وتكؾن الكمفة 1.0511.0011.13نحؾ )
اقل مؽ متؾسط التكاليف الكمية ,ويحجث دلػ عشجما يكؾن االنتاج خاضعالتدائجالغمة , الحجية 

 ويعشي انشانحقق زيادة ندبية في االنتاج بتكمفة ندبية اقل .

مؽ خالل السقابالت الذخرية لمسدارعيؽ وبعض تجار الجسمة تبيؽ تجني أسعار البظاطا السحمية  -9
 تؾج السدتؾرد وخرؾصًا في اوقات جشي في اسؾاق الجسمة وذلػ لسشافدة السش

 السحرؾل.

 التوصيات: 

إنذاء مخكد بحؾث لسحرؾل البظاطا يختص بجراسة تخبية أصشاف جيجة مؽ البظاطا والعؾامل  -0
 السؤثخة في انتاج تقاوي البظاطا وتحجيث طخق الكذف عؽ االمخاض وانتاج. 

 

 املصادر
 اوال: املصادر احمللية

  تقييؼ اداء مدارع انتاج محرؾل البظاطا تحت انغسة الخي 9105الشجار, ايسان يؾنذ محسؾد ,
)محافغة نيشؾى انسؾذجًا( اطخوحة دكتؾراه مقجمة إلى قدؼ االقتراد  DEAالسختمفة باستخجام 

 الدراعي لكمية الدراعة والغابات جامعة السؾصل



  الدامرائي حدن وأ.د. اسماعيل الجرجري  
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 ( مرجر سابق 995-999, 9101اوسيمفان واخخون , ) 

  .االقتراد 9109الؾادي وآخخون, محسؾد حديؽ واحسج عارف العداف ووليج أحسج صافي .
 الجدئي, دار السديخة لمشذخ والتؾزيع والظباعة, الظبعة الثالثة, عسان, االردن.

  ,ولدؾن, جي ىؾلتؽ, تخجسة كامل سمسان العاني ودمحم ابخاليؼ مشرؾر وسمظان السحسج الدمظان
. دار السخيخ لمظباعة, الخياض, السسمكة العخبية 0229اليؼ والتظبيقات. االقتراد الجدئي: السف

 .الدعؾدية

 : مصادر الكتبنيًاثا

  كمية العمؾم االدارة –التحميل الجدئي –. مبادئ االقتراد 9113عخيقات, حخبي دمحم مؾسى
 والسالية, االردن ,جامعة االسخاء.

  التحميمي واالقتراد الخياضي والكياسي ,مكتبة ليكل, عبج العديد, اسئمة واجؾبة في االقتراد
 .0293السكاوي ,
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