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 ،دالة التكاليف االنتاجية ،دالة االنتاج: الكممات الجالة
 السجى الطؽيل ،السجى القريخ ،الحجػ االمثل لالنتاج

 
 زــــــــــــــــالمهجـ

  
تعج محاصيل الحبؽب مؼ أهػ السحاصيل   

االستخاتيجية بالؽطؼ العخبى، وهحا لكؽنها غحاء رئيدى 
للسؽاطؼ العخبى، وتكسؼ مذكلة البحث فى تخاجع 

الهػ محاصيل الحبؽب مؼ القسح والحرة الذامية االنتاج 
واالرز والحرة الخفيعة  فى الؽطؼ العخبى والتى بلغت 

مليؽن طؼ كستؽسط مع زيادة االستهالك  50.7نحؽ 
مليؽن طؼ كستؽسط، خالل  129 مشها والتى بلغت نحؽ

(، واستهجف البحث دراسة 2013-2000الفتخة )
خبى مؼ خالل أقتراديات انتاج الحبؽب بالؽطؼ الع

دراسة الؽضع الخاهؼ النتاج الحبؽب الهػ الجول السشتجة 
لها، والتقجيخ االحرائى لجوال اإلنتاج والتكاليف 

 للحبؽب بالؽطؼ العخبى.
 

  وقج أسفرت أهم النتائج الى ما يمى
 
بجراسةةةةة دالةةةةة انتةةةةاج الحبةةةةؽب فةةةةى السةةةةجى القرةةةةةيخ  -1

بالؽطؼ العخبى، وبتقجيخ السخونةة االنتاجيةة االجساليةة 
حيةةةث عكدةةةت طبيعةةةة للعشاصةةةخ السدةةةتخجمة بالجالةةةة، 

العائةةج الستدايةةةج للدةةةعة للفثةةةات الثالتةةةة علةةةى التختيةةة ، 
حيةةةث يديةةةج االنتةةةاج بشدةةةبة ا بةةةخ مةةةؼ زيةةةادة عشاصةةةخ 

السخونةةةةةةةة االنتاجيةةةةةةةة السدةةةةةةةتخجمة، وبتقةةةةةةةجيخ االنتةةةةةةاج 
فةةةةى الجالةةةةة السقةةةةجرة فةةةةى االجساليةةةةة لعشاصةةةةخ االنتةةةةاج 

طبيعةة العائةج   0.9السجى الطؽيل والتةى بلغةت نحةؽ 
الستشةةاقل للدةةعة حيةةث يتشةةاقل االنتةةاج بشدةةبة اقةةل 

 مؼ زيادة عشاصخ االنتاج .
باسةةةةتخخاج الكفةةةةةاءة االقترةةةةادية السةةةةةتخجام عشرةةةةةخ  -2

فةةى دوال  التقةةاوى، وعةةجد الجةةخارات الدراعيةةة، والدةةساد 
ى لفثاتهةةةةةا االنتاجيةةةةةة أنتةةةةةاج الحبةةةةةؽب بةةةةةالؽطؼ العخبةةةةة

الةةةثالث، أوضةةةحت الشتةةةائ  أن هشةةةاك أسةةةتغالل أمثةةةل 
الثالثةة وهةحا متفة  لعشرخى التقاوى والدساد فى الفثة 

مع السشط  االقترادى وبالتةالى يشرةح باالنتةاج فةى 
ظةةةل هةةةحة الفثةةةة النهةةةا تسثةةةل الحجةةةػ السشاسةةة  النتةةةاج 
الحبةةةةةةةةؽب بةةةةةةةةالؽطؼ العخبةةةةةةةةى ،أمةةةةةةةةا بتقةةةةةةةةجيخ الكفةةةةةةةةاءة 

للفثةةةةات االنتاجيةةةةة االولةةةةى والثانيةةةةة تبةةةةيؼ االقترةةةةادية 
ضةةةةةةةةةخورة تكثيةةةةةةةةةف أسةةةةةةةةةتخجام عشرةةةةةةةةةخى التقةةةةةةةةةاوى ، 
والجةةةةةةةةخارات الدراعيةةةةةةةةة وهةةةةةةةةحا متفةةةةةةةة  مةةةةةةةةع السشطةةةةةةةة  

 االقترادى.
بجراسةةةةةة دوال التكةةةةةاليف االنتاجيةةةةةة للحبةةةةةؽب للةةةةةجول  -3

السشتجة لها بالؽطؼ العخبى بفثاتها الثالث فى السةجى 
خفةا  تكلفةة القريخ والطؽيل على التختي ، تبةيؼ ان

الؽحةةجة السشتجةةة بديةةادة الدةةعات االنتاجيةةة وهةةحا متفةة  
مةةةع السشطةةة  االقترةةةادى، وبالتةةةالى يشرةةةح باالنتةةةاج 
علةةةى نطةةةاا أقترةةةادى فةةةى ظةةةل الفثةةةة الثالثةةةة النهةةةا 
تقتةةةةخب مةةةةؼ الحجةةةةػ السشاسةةةة  النتةةةةاج الحبةةةةؽب التةةةةى 

مليةؽن طةؼ خةالل  23.2يسثل متؽسط انتاجها بشحةؽ 
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جةةةةةةػ االمثةةةةةةل لالنتةةةةةةاج (، والح2011/2013الفتةةةةةةخة )
، مسا يعشى ارتفةا  الكفةاءة مليؽن طؼ 30البالغ نحؽ 

االقترةةةادية لهةةةحة الفثةةةة وبالتةةةالى يعةةةج انتةةةاج الحبةةةؽب 
بهةةحة الفثةةة والتةةى تتسثةةل فةةى مرةةخ والسغةةخب والعةةخاا 
وسةةةةةةةةؽريا والرةةةةةةةةؽمال افزةةةةةةةةل مةةةةةةةةؼ الؽجةةةةةةةة  الفشيةةةةةةةةة 
واالقترةةةادية علةةةى اسةةةاس اقةةةل تكلفةةةة متؽسةةةطة عةةةؼ 

الشعةةخ عةةؼ الفثةةة االولةةى حيةةةث  الفثةةة الثانيةةة ،بغةة 
اليشرح بأنتاج الحبؽب فى الفثة االولةى علةى نطةاا 
أقترةةةةةةةةةادى والتةةةةةةةةةى تتسثةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةى عسةةةةةةةةةان والكؽيةةةةةةةةةت 
ومؽريتانيا، نعخا لزعف كل مؼ السدةاحات وبالتةالى 

كسةةةةا اوضةةةةحت االنتةةةةاج بهةةةةا لجسلةةةةة الةةةةؽطؼ العخبةةةةى، 
فةى السةجى الطؽيةل  للحبةؽب تقجيخات التكاليف الحجية

/للطةةةؼ، بيشسةةةا بلغةةةت دوالر 33.8حةةةؽ والتةةةى بلغةةةت ن
 20متؽسةةةةط تكلفةةةةة أنتةةةةاج الطةةةةؼ مةةةةؼ الحبةةةةؽب نحةةةةؽ 

 20.25، وقةةةجر الحجةةةػ االمثةةةل لالنتةةةاج بشحةةةؽ دوالر
 على السجى الدمشى الطؽيل. مليؽن طؼ

 

 المقجمة
 

تعج محاصيل الحبؽب مؼ ا ثخ السحاصيل تأتخا 
بدياسات االصالح االقترادى حيث تعتبخ غحاء 
رئيديا للسجتسعات وتقام عليها كثيخ مؼ الرشاعات 
الغحائي ، كسا تعتبخ الحبؽب مشافد  لسحاصيل اخخى 
مثل البخسيػ والبطاطذ وغيخها مؼ السحاصيل الذتؽي ، 

ية بالؽطؼ العخبى، وتعتبخ مؼ أهػ السحاصيل االستختيج
وهحا لكؽنها السكؽن الخئيدى فى غحاء السؽاطؼ العخبى، 
وذلغ الحتؽائها على معجالت كبيخة مؼ الكخبؽهيجرات 
التى تعج السرجراالساسى فى امجادة بالطاقة، ولهحا 

% مؼ  50.5فهى تذغل مداحة مدروعة تبلغ حؽالى 
أجسالى السداحة السدروعة بالؽطؼ العخبى، فى حيؼ 

، ومؼ 2013مليؽن طؼ عام  50.7ثل أنتاجها نحؽ يس
هشا تطل  االمخ دراسة اقتراديات إنتاج الحبؽب 

 بالؽطؼ العخبى والسحجدات السؤتخة على إنتاج . 
 

 مذكمة البحث
 

تتلخل مذكلة البحث فى تخاجع االنتاج الهػ 
محاصيل الحبؽب مؼ القسح والحرة الذامية واالرز والحرة 

 50.7لعخبى والتى بلغت نحؽ الخفيعة فى الؽطؼ ا
مليؽن طؼ كستؽسط مع زيادة االستهالك مشها والتى 

مليؽن طؼ كستؽسط، مع انخفا   129 بلغت نحؽ

معجالت اال تفاء الحاتى مشها والتى تتخاوح مؼ 
-2000%( كستؽسط خالل الفتخة )43.8 -30.8%)

، وبالتالى زيادة حجػ الفجؽة الغحائية مشها، (1)(2013
خالل نفذ الفتخة، وبالتالى محاولة سج تلغ الفجؽة مؼ 
خالل زيادة معجالت االستيخاد مؼ الحبؽب مؼ دول 
العالػ االخخى، االمخ الحى يؤتخ على زيادة اختالل 
السيدان التجارى لجول الؽاردات، ومشها زيادة الخلل فى 

الحى يدتجعى بالزخورة دراسة دوال ميدان السجفؽعات، و 
االنتاج والتكاليف للحبؽب الهػ الجول السشتجة ل  فى 
الجول العخبية، للؽقؽف على أهػ العؽامل السحجدة النتاج 
الحبؽب، ومشها ايجاد الحلؽل التى مؼ شأنها زيادة 
معجالت االنتاج الهػ الجول السشتجة للحبؽب بالؽطؼ 

 العخبى. 
 هجف البحث

 

البحث دراسة أقتراديات انتاج الحبؽب  يدتهجف
بالؽطؼ العخبى مؼ خالل دراسة الؽضع الخاهؼ النتاج 
الحبؽب الهػ الجول السشتجة ل ، تػ التقجيخ االحرائى 
لجوال انتاج الحبؽب بالؽطؼ العخبى، تػ تقجيخ دوال 
تكاليف االنتاج لها مؼ خالل اشتقاقها مؼ دوال 

 انتاجها، ومقارنة الشتائ  .
 

 الطريقة البحثية ومرادر البيانات
 

اعتسجت الجراسة فى تحليلها االقترادى على 
اسالي  التحليل االحرائي الؽصفية والكسية، والسسثلة 
فى اسلؽب االنحجار البديط، واسلؽب االنحجار السخحلى 
 فى تقجيخ بع  الشساذج، ومرفؽفة معامالت االرتباط،

اج فى السجى وأشتقاا دوال التكاليف مؼ دوال االنت
القريخ والطؽيل بسا اليتعار  مع السشط  االقترادى 
فى أن دوال التكاليف انعكاس لجوال االنتاج، حيث تػ 
 اشتقاا كل دالة تكاليف مؼ دالة االنتاج الخاصة بها.

 

 االحراءات المدتخجمة فى الجراسة
 

 Meta Productionاستخجام اسلؽب تػ 
Function (2)  فى تقجيخ دوال انتاج الحبؽب بالؽطؼ

                                                 
 (1)

 شبكة االنترنث التابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
 تقزيز اوضاع االمه انغذائى انعزبى .

 (5)
دراسة أقتصادية الوتاج وتسويق  محمود عزت عبد اللطيف، 

االنبان فى مصز ،  جامعة عيه شمس ، كهية انزراعة ، قسم 

  . 060، ص 2102االقتصاد انزراعى ، 
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العخبى مؼ خالل استخجام بيانات سالسل زمشية لسجة 
تالث سشؽات فقط للجول العخبية السشتجة للحبؽب  والتى 
 نحؽتعبخ عؼ السذاهجات )بيانات مقطعية( بسا يعادل 

% مؼ أجسالى أنتاج الحبؽب بالؽطؼ العخبى، 97.3
ات الدالسل الدمشية بيؼ بيان االسلؽبوبهحا يجسع هحا 

والبيانات السقطعية وبهحا يعال  اسلؽب التحليل مذكل  
 عجم تؽافخ البيانات مؼ جه  وحجاتتها مؼ جه  اخخى. 

قج تػ اختيار اهػ الجول العخبية السشتجة للحبؽب و
وذلغ لعجة أسباب مشها أنها تغطى مشاط  رئيدية 
  سرخ والسغخب والعخاا والرؽمال وسؽريا والدعؽدية
واالردن ولبشان وعسان والكؽيت ومؽريتانيا، والتى تتؽفخ 
بيانات انتاجها مؼ الحبؽب وبخاصة بيانات مدتلدمات 
انتاج الحبؽب بها، وقج تػ أستبعاد كل مؼ )اليسؼ، 
اريتخيا، االمارات، قطخ، الدؽدان، جشؽب الدؽدان، 

الجدائخ( وذلغ لرعؽبة تؽفيخ البيانات  فلدطيؼ،
ونعخًا الختالف  اجها مؼ الحبؽب،التفريلية عؼ انت

الطاقات اإلنتاجية فى اهػ الجول العخبية السشتجة 
للحبؽب فقج استلدم االمخ تقديػ الجول السشتجة للحبؽب 
إلى تالث فثات على أساس السداحة السدروعة مؼ 
الحبؽب مع مخاعاة عجد السالحعات والسذاهجات بكل 

  االنتاج.فث  لسا يتطلب  التقجيخ االحرائى لجوال 
 

 : الفئة االولىاوالا 
 

تزةةةةػ دول عسةةةةان والكؽيةةةةت ومؽريتانيةةةةا والتةةةةى تقةةةةجر 
متؽسط مدةاحتها السدروعةة الدةشؽية مةؼ الحبةؽب حةؽالى 

 هكتار فأقل. 5000
 

 : الفئة الثانيةثانياا 
 

تزةةةةةةةةػ دول االردن والدةةةةةةةةعؽدية ولبشةةةةةةةةان ، وتتةةةةةةةةخاوح 
 – 48السدةةاحة السدروعةةة الدةةشؽية مةةؼ الحبةةؽب مةةا بةةيؼ 

 ألف هكتار .  250
 

 : الفئة الثالثة ثالثاا 
 

وتزةةةةةةةةػ دول مرةةةةةةةةخ والسغةةةةةةةةةخب والعةةةةةةةةخاا وسةةةةةةةةةؽريا 
والرةةؽمال، وتقةةجر متؽسةةط مدةةاحتها السدروعةةة الدةةشؽية 

 فأ ثخ . ألف هكتار 250مؼ الحبؽب حؽالى 

 :الشسؽذج الخياضى السدتخجم فى التقجيخ االحرائى
 
 نماذج دوال االنتاج - أ

الشسؽذج القياسى لتقجيخ الجوال قج تػ استخجام 
الجوال وهى ترلح لالستخجام والتى االنتاجية 

 .  سا يلى : اللؽغاريتسية السددوجة وهى
 

Ln qi = ln A+B1ln Xi -B2ln X2 +.... Bn lnXn 
 

( تعبخ عؼ جسلة االنتاج الدشؽى qiحيث ان )
تعبخ عؼ كسية التقاوى بااللف طؼ،  x1، بااللف طؼ

(X2تعبخ عؼ )  ،كسية الدساد بااللف طؼ(X3)  تعبخ
( عجد العسالة X4) عؼ عجد الجخرات الدراعية،

السدتخجمة، وكان مؼ الرع  أستخجام عامل السقشؼ 
السائى لعجم تؽفخة لبع  الجول مؼ ناحية، وايزا 
صعؽبة الفرل بيؼ السقشؼ السائى السطخى عؼ السقشؼ 

 .السائى للخى بالغسخ
 

 فنماذج دوال التكالي  -ب
 

يهجف هحا الجدء مؼ الجراس  الى التعخ  النؽا  
دوال تكاليف االنتاج الالزم  لتقجيخ كل مؼ متؽسط 
التكاليف الكلي  والستغيخة للؽحجة السشتج  وكحلغ 
التكاليف الحجي ، وتأخح دوال التكاليف الرؽر الخياضية 

 التالية.
 
  الجال  الخطي  فى صؽرتها البديط   -1

ŷ=  a+ Bx1+e 
 الجال  التخبيعي 2 - 

a+ B1x1 +B2x2
1 +e ŷ= 

 الجالة التكعيبي  -3
ŷ =  a+ B1x1 – B2x2

1+B3x3
1 +e 
= التكاليف الكلي  بالسليؽن دوالر للحبؽب بعيش   ŷ حيث
 الجراس .

a  ,B  ,B2  ,B3  ، تؽابت للشسؽذج =X 1  =
االنتاج الكلى للحبؽب بالسليؽن طؼ فى الرؽرة الخطية 

 يعبخ عؼ حج الخطأ. uوالتخبيعية والتكعيبية، 
ولقج تػ تقجيخ دوال التكاليف بالرؽر الخطية 
والتخبيعية والتكعيبية وتبيؼ أن أفزل الشساذج السقجرة 
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هى الرؽرة التكعيبية حيث تعتبخ أفزل الشساذج التى 
قترادي واإلحرائي والؽاقع تتف  مع السشط  اال

التطبيقى وعلى ذلغ امكؼ  التعبيخ عؼ هحة العالقة أن 
التكاليف دالة فى اإلنتاج بفخ  تبات باقى العؽامل 

 التى تؤتخ فى الشسؽذج الخياضي السدتخجم.
واعتسجت الجراسة على البيانات الثانؽية السشذؽرة 
وغيخ السشذؽرة مؼ مرادرها السختلفة مثل  مشعسة 

واستخجام قؽاعج البيانات العالسية  ،غحية والدراعة الفاواال
ووزارة  الخاصة بذبكة االنتخنت التابعة للبشغ الجولى،
والسشعسة  ،الدراعة االمخيكية، وصشجوا الشقج الجولى

العخبية للتشسية الدراعية، باالضافة الى الجراسات 
االقترادية والخسائل العلسية ذات الرلة بسؽضؽ  

 .(3)الجراسة
 

 مناقذة نتائج البحث
  

 : الهضع الراهن النتاج الحبهب فى الجول العربيةأوالا 
 

( االهمية الندبية الهم الجول المنتجة لمحبهب فى 1)
 الهطن العربى

 

تبيؼ أن مرخ  (1الججول رقم )باستعخا  بيانات 
تحتل السخكد االول فى الؽطؼ العخبى انتاجا للحبؽب، 

% مؼ جسلة انتاج العالػ 53.9حيث تداهػ بشحؽ 
العخبى مؼ الحبؽب، تػ تأتى السغخب فى السختبة الثانية 

% مؼ جسلة انتاج  18.6حيث بلغت مداهستها نحؽ 
الحبؽب بالؽطؼ العخبى، وبعج ذلغ تأتى العخاا فى 

%، فى حيؼ 10.5الثة بشدبة بلغت نحؽ السختبة الث
جاءت سؽريا فى السختبة الخابعة حيث بلغت ندبة 

%، أما الدعؽدية  فجاءت فى 9.4مداهستها نحؽ 
% مؼ جسلة 3.4السختبة الخامدة بشدبة بلغت نحؽ 

انتاج العالػ العخبى مؼ الحبؽب كستؽسط للفتخة 
(، وتأتى كل مؼ اليسؼ والرؽمال 2008-2014)

ولبشان واالردن واالمارات وعسان والكؽيت وقطخ  واريتخيا
ومؽريتانيا فى السخا د الدادسة وحتى الخامدة عذخ 

%، 0.65%، 1.9بشدبة مداهسة قجرت بشحؽ 
                                                 

 (3)
، دراسة اقتصادية المكاويات انتكامم دمحم بدير العراقى 

ال اوتاج انحبوب، رسانة ماجستيز ،جامعة انزراعى انعزبى فى مج

، ص  0791عيه شمس، كهية انزراعة ، قسم االقتصاد انزراعى، 

211 . 

0.57 ،%0.39 ،%0.19 ،%0.18 ،%0.09 ،%
% على التؽالى وعلى %0.002، %0.005، 0.06

هحا تشت  اجسالى الجول سالفة الحكخ مجتسعة نحؽ 
% مؼ جسلة انتاج العالػ العخبى مؼ 100حؽالي 

 الحبؽب خالل الفتخة سالفة الحكخ.
 
التقجير اإلحرائي لالتجاهات الزمنية العامة ( 2)

النتاج الحبهب ألهم الجول المنتجة لها فى الهطن 
 العربى
 

بجارسة االتجاهات الدمشية لتطؽر أنتاج الحبؽب 
الهػ الجول السشتجة لها فى العالػ العخبى كسا هؽ 

(، 2013 – 2000خالل الفتخة ) (2بالججول )مؽضح 
 يتبيؼ ما يلى:

هشاك دول يتدايج أنتاجها مؼ الحبؽب بسعشؽية  –أ
أحرائية، وهى مرخ، والعخاا، واليسؼ، واالمارات، 

ن، والكؽيت، حيث يدداد أنتاجها ومؽريتانيا، وعسا
ألف طؼ  2، 3، 5، 7، 28، 230، 285بشحؽ 

سشؽيا، وقج تبتت معشؽية السعالػ السقجرة، كسا يقجر 
%، 40%، 49%، 49معامل التحجيج بشحؽ 

% على التختي ، %72، %73، %28، 50
( السحدؽبة الى صالحية الشسؽذج fوتذيخ قيسة )

 .  الخطى وطبيعة البيانات السدتخجمة
هشاك دول يتشاقل أنتاجها مؼ الحبؽب بسعشؽية  –ب

أحرائية، وهى الدعؽدية، وقطخ، حيث يتشاقل 
طؼ سشؽيا، وقج  5الف طؼ،  140أنتاجها بشحؽ 

تبتت معشؽية السعالػ السقجرة، كسا يقجر معامل 
% على التختي ، وتذيخ 83%، 56التحجيج بشحؽ 

ى ( السحدؽبة الى صالحية الشسؽذج الخطfقيسة )
 . وطبيعة البيانات

هشاك دول أنتاجها مؼ الحبؽب مدتقخ ندبيا )زيادة  –ج
أو تشاقل فى أنتاج الحبؽب غبخ معشؽى(، وهى 
االردن، واريتخيا، ولبشان، والسغخب، والرؽمال، 

 وسؽريا.
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( )االنتاج 2014-2008االهسية الشدبية الهػ الجول السشتجة للحبؽب فى الؽطؼ العخيى خالل الفتخة ) .1ججول 

 بااللف طؼ(
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الجولة *
متهسط 
 الفترة

% 

 53.929 22557.7 22046.73 24121.84 23755.75 22014.92 19464.74 22756.93 23743.02 رمرر ا
 18.586 7774.175 6936.41 9874.203 5311.13 8689.245 7834.39 10443.63 5330.22 المغرب
 10.546 4411.413 6080.21 6500.674 4790.95 4270.151 4362.383 2650.113 2225.411 العراق
 9.445 3950.524 2695.686 4206.428 4599.397 4827.927 3900.866 4738.674 2684.688 سهريا

 3.414 1428.218 878.16 972.5 1150 1414.016 1565.155 1585.994 2431.704 الدعهدية
 1.944 812.9663 699.962 863.334 909.741 816.555 1012.945 674.488 713.739 اليمن

 0.654 273.7347 250.36 383.243 385.345 118.913 356.007 229.641 192.634 الرهمال
 0.566 236.6109 281.86 265 275 258.135 243.594 226.899 105.788 اريتريا
 0.389 162.5741 176.7 178.745 188.695 158.675 111.604 146.6 177 لبنان
 0.190 79.51186 90.747 103.147 84.014 83.042 87.266 60.906 47.461 االردن
 0.177 74.01429 68.38 54.806 23.929 95.148 130.394 92.746 52.697 االمارات
 0.095 39.672 47.42 48 46.3 42.513 31.723 46.962 14.786 عمان
 0.058 24.448 53.607 33.254 26.861 19.855 19.985 14.194 3.38 الكهيت
 0.005 2.235429 2.03 1.975 1.908 1.7 2.665 2.22 3.15 قطر

 0.002 0.838429 1.811 1.278 1.244 0.636 0.328 0.112 0.46 مهريتانيا
اجمالى الجول 

 العربية
37726.14 43670.108 39124.048 42811.43 41550.26 47608.43 40310.07 41828.64 100 

 شبكة االنتخنت للسشعسة العخبية للتشسية الدراعية ، اعجاد متفخقة .  المرجر:
تؽفخ بيانات انتاج الحبؽب لها(، الدؽدان )نعخا لعخوف االنقدامات * : لػ يتزسؼ الججول أعالة دولة فلدطيؼ )نعخا لعخوف االحتالل وبالتالى صعؽبة 

 ج الحبؽب لها (الى دولتى الدؽدان وجشؽب الدؽدان وبالتالى صعؽبة تؽفخ بيانات انتاج الحبؽب لها( ، الجدائخ )ايزا صعؽبة تؽفخ البيانات الخاصة بانتا
 

التقجير االحرائى لجوال انتاج الحبهب فى : ثانياا 
 الهطن العربى

 
ال انتاج الحبهب بالهطن التقجير اإلحرائي لجو  -1

 العربى
 

يتشاول هحا الجدء التقجيخ اإلحرائي لجوال انتاج 
الحبؽب فى الؽطؼ العخبى بفثاتها الثالتة فى السجى 
القريخ والطؽيل ، حيث قدست الجول السشتجة للحبؽب 
إلى تالث فثات على أساس السداحة السدروعة مؼ 
الحبؽب مع مخاعاة عجد السالحعات والسذاهجات بكل 

حرائى لجوال االنتاج، وبشاءا فث  لسا يتطلب  التقجيخ اال

دول )عسان والكؽيت  الفئة االولى على هحا تزػ
ومؽريتانيا( والتى تقجر متؽسط مداحتها السدروعة 

هكتار فأقل، فى  5000الدشؽية مؼ الحبؽب حؽالى 
دول )االردن والدعؽدية ولبشان(  الفئة الثانية حيؼ تزػ

ما بيؼ وتتخاوح السداحة السدروعة الدشؽية مؼ الحبؽب 
تزػ دول الفئة الثالثة فألف هكتار، أما  250 – 48

)مرخ والسغخب والعخاا وسؽريا والرؽمال( والتى تقجر 
متؽسط مداحتها السدروعة الدشؽية مؼ الحبؽب حؽالى 

 فأ ثخ. ألف هكتار 250مؼ 
وفيسا يلى تقجيخ احرائى لجوال االنتاج فى السجى 

والثالثة على  القريخ لكل مؼ الفثات األولى والثانية
 التختي .
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التقجيخ اإلحرائي لالتجاهات الدمشية العامة النتاج أهػ الجول السشتجة للحبؽب فى العالػ العخبى  .2ججول 

 ( )الكسية بالسليؽن طؼ(2013- 2000خالل الفتخة )
 

 R² F المعادلة الجولة المدمدل
 Y 1T= 19.5+0.285 XT مرخ 1

(3.4) ٭٭       49 11.4 

+Y 2T= 4.2 السغخب 2 0.320 XT 
 (1.9) 24 3.8 

 Y 3T= 1.82+0.230 XT العخاا 3
(3.4) ٭٭             49 11.7 

 Y 4T= 5.9-0.122 XT سؽريا 4
(-1.7)      19 2.8 

 Y 5T= 3.329-0.140 XT الدعؽدية 5
 15.1 56             ٭٭(3.9-)

 Y 6T= 0.519+0.028 XT اليسؼ 6
(2.8) ٭٭     40 8.0 

 Y 7T= 0.407-0.011 XT الرؽمال 7
(-1.8)  21 3.2 

 Y 8T= 0.140+0.011 XT أريتخيا 8
(1.5)  17 2.4 

 Y 9T= 0.143+0.002 XT لبشان 9
(1.3)  13 1.8 

 Y 10T= 0.063+0.001 XT االردن 10
(1.0)  6.0 0.8 

 Y 11T= 0.021+0.007 XT االمارات 11
(3.4) ٭٭   50 11.9 

 Y 12T= 0.002+0.003 XT عسان 12
(5.7) ٭٭   73 32.0 

 Y 13T= 0.005+0.002 XT الكؽيت 13
(5.5) ٭٭   72 30.2 

 Y 14T= 0.0008-0.0005 XT قطخ 14
 59.7 83               ٭٭(7.7-)

 Y 15T= 0.0002+0.005 XT مؽريتانيا 15
 4.7 28 ٭٭(2.1)

   السرجر : جسعت وحدبت مؼ البيانات السشذؽرة لذبكة االنتخنت للسشعسة العخبية للتشسية الدراعية 
 ( : حيثY T( القيسة التقجيخية لكسية انتاج الحبؽب للجول السؽضح  أعالة بالسليؽن طؼ خالل الفتخة :  )2013-2000) 
         (XT ( تعبخ عؼ الدشؽات للفتخة :   )2013-2000 ) 
          0.01، ) **( مدتؽى السعشؽية عشج  0.05) * ( مدتؽى السعشؽية عشج  
  )عجم تبؽت معشؽية اى مؼ الرؽر الخياضية السشاسبة  لجولتى ) االردن ، لبشان 
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 المجى القرير - أ

 

 بجراسة دالة انتاج الحبؽب فى السجى القريخ حيث
تقجيخات الستحرل عليها مع السشط  تتف  كافة ال

الججول رقم االقترادي مؼ حيث اإلشارة ، ويتزح مؼ 
تقجيخ العالقة بيؼ انتاج الحبؽب بالؽطؼ العخبى   (3)

وكسية التقاوى وكسية الدساد وعجد الجخارات الدراعية، 
واوضحت نتائ  تقجيخات السخونة االنتاجية االجسالية 

، 4.1التى بلغت نحؽ للعشاصخ السدتخجمة بالجالة و 
تعكذ طبيعة العائج الستدايج للدعة للفثات ، 1.4، 4.6

الثالتة على التختي ، حيث يديج االنتاج بشدبة ا بخ مؼ 
   .زيادة الكسية السدتخجمة مؼ عشاصخ االنتاج

وبتقجيخ االنتاج الحجى للفثات االنتاجية السختلفة 
أن االنتاج  (4بالججول )اوضحت الشتائ  الؽاردة 
( مؼ الحبؽب قج بلغ نحؽ x1الحجى لكسية التقاوى )

الف طؼ للفثات الثالتة على  0.4، 12.5، 4.3
التختي  مسا يذيخ الى زيادة االنتاج الحجى بديادة 
الدعات االنتاجية وهحا متف  مع السشط  االقترادى 
وبالتالى يشرح باالنتاج فى ظل الفثة الثالثة النها تسثل 

سشاس  لالنتاج للحبؽب بالؽطؼ العخبى، وقج الحجػ ال
، 0.5، 4.2، 1.04قجر االنتاج الستؽسط لها بشحؽ 

الف طؼ على التختي  للفثات الثالتة، بيشسا بلغ االنتاج 
( السسثل فى نحؽ x2) لعجد الجخارات الدراعيةالحجى 
الف طؼ للفثة الثانية فقط، وقجر االنتاج الستؽسط  8.3

، فى حيؼ بلغ االنتاج الحجى الف طؼ 5.2لها بشحؽ 
الف طؼ للفثة  0.2( السسثل فى نحؽ x3لكسية الدساد )

 الف طؼ.  0.4الثانية، وقجر االنتاج الستؽسط لها بشحؽ 
وقجر معامل التحجيج للعالقة السقجرة وتخواح بيؼ حج 

% 91بالفثة الثانية، وحج ادنى نحؽ  98 %اعلى نحؽ
الحادتة فى االنتاج  للفثة االولى، والحى يعكذ التغيخات

التى تؤول الى التغيخات الحادتة بالستغيخات السدتقلة 
 السفدخة .

 

 المجى الطهيل  -ب
 

السخونة  (3بالججول )واوضحت نتائ  البيانات 
االنتاجية االجسالية لعشاصخ االنتاج فى الجالة السقجرة 

طبيعة العائج   0.9فى السجى الطؽيل والتى بلغت نحؽ 
للدعة الستشاقل حيث يتشاقل االنتاج بشدبة اقل مؼ 

وقج بلغ معامل التحجيج للعالقة زيادة عشاصخ االنتاج، 
%، وهحا يعكذ التغيخات الحادتة فى 90السقجرة نحؽ 

االنتاج والسدؤول عشها التغيخات السشاظخة بالعشاصخ 
االنتاجية، وبتقجيخ االنتاج الحجى فى السجى الطؽيل 

الف  0.2( مؼ الحبؽب بلغ نحؽ x1لكسية التقاوى )
الف طؼ، بيشسا  0.5االنتاج الستؽسط بشحؽ  وبلغطؼ، 

، 0.5( نحؽ sبلغ االنتاج الحجى للدعة االنتاجية )
الف طؼ، فى السجى  0.9سط بشحؽ وقجر االنتاج الستؽ 

 الطؽيل.
 

التقــجير اإلحرــائي لمكفــاءة االقترــادية الســتخجا   -2
 عناصر انتاج الحبهب بالهطن العربى

 

باستخخاج الكفاءة االقترادية الستخجام عشرخ 
 (، والدساد x2(، وعجد الجخارات الدراعية )x1) التقاوى 
(x3 )،  فى دوال  أنتاج الحبؽب بالؽطؼ العخبى لفثاتها

بالججول االنتاجية الثالث، أوضحت الشتائ  الؽاردة 
، أن قيسة الشات  الحجى أقل مؼ سعخ السؽرد ، تبيؼ(5)

مسا يذيخ أن هشاك أستغالل أمثل لعشرخى التقاوى 
وهحا متف  مع السشط   والدساد فى الفثة الثالثة
باالنتاج فى ظل هحة الفثة االقترادى وبالتالى يشرح 

النها تسثل الحجػ السشاس  لالنتاج للحبؽب بالؽطؼ 
أما بتقجيخ الكفاءة االقترادية للفثات االنتاجية  العخبى،

االولى والثانية تبيؼ أن قيسة الشات  الحجى أ بخ مؼ 
سعخ السؽرد، مسا يذيخ الى ضخورة تكثيف أستخجام 

وهحا متف  مع عشرخى التقاوى، والجخارات الدراعية 
 السشط  االقترادى.

 

 حرائى لجوال التكاليف االنتاجية: التقجير االثالثاا 
 لمحبهب فى الهطن العربى

 

التقــجير اإلحرــائي لــجوال التكــاليف االنتاجيــة واهــم  -1
 مؤشراتها 
 

يتشاول هحا الجدء التقجيخ اإلحرائي لةجوال التكةاليف 
االنتاجية للحبؽب للجول السشتجة للحبؽب بالؽطؼ العخبى 
بفثاتهةةةةةةا الثالتةةةةةةة فةةةةةةى السةةةةةةجى القرةةةةةةيخ والطؽيةةةةةةل علةةةةةةى 

العالقةةةة بةةةيؼ  (6الجـــجول رقـــم )التختيةةة ، حيةةةث يؽضةةةح 
 ؼ ةى حجػ االنتاج مةةةةة وأجسالةةةةى التكاليف االنتاجيةةةاجسال
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 التقجيخ االحرائى لجوال انتاج الحبؽب فى الؽطؼ العخبى بااللف طؼ .3ججول 

 
 المدمدل الفئة الجالة المقجرة F R2 المرونة  االنتاجية

4.1 86.2 0.91 ln y = 12.8+4.1 ln x1 
             (9.3)** 

 1 االولى

4.6 173.5 0.98 ln y = 15.5 + 2.99 ln x1 + 1.6 ln x2    
               (12.3)**       (6.5)**    

 2 الثانية

1.4 78.8 0.92 ln y = 0.16 + 0.82 ln x1  + 0.63ln x3 
                 (10.0)**     (4.2)** 

 3 الثالثة

0.9 145 0.90 ln y = 2.5+ 0.3ln x1 + 0.6ln s 
                (1.2)      (2.6)* 

 4 الكلية

 .الشذخات الدشؽية للسشعسة العخبية للتشسية الدراعية جسعت وقجرت مؼ احراءات المرجر : 
 طؼ  بااللف  ( القيس  التقجيخي  النتاج الحبؽب  Ŷ1حيث : )

 (x1كسية التقاوى بااللف طؼ )، (x2 ) عجد الجخارات الدراعية بااللف جخار( ،x3كسية الدساد بااللف طؼ ). 
 األرقام بيؼ األقؽاس أسفل التقجيخات هى قيسة ت السحدؽبة لهحة التقجيخات، وتذيخ 
 . 0.01مدتؽى  إلى السعشؽيةعشج  **وتذيخ ،  0.05إلى السعشؽيةعشج مدتؽى  * 
 

فى دوال أنتاج الحبؽب  تقجيخات فى الجاخلة  وفقا لعشاصخ االنتاج تقجيخات االنتاج الحجى والستؽسط  .4 ججول
  (2013-2011الؽطؼ العخبى خالل الفتخة )

 

 الفئات
 كمية التقاوى 

(X1) 
 كمية الدماد

(X2) 
 عجد الجرارات

(X3) 
 الدعة االنتاجية

 )المداحة المزروعة(
(S) 

االنتاج 
 الحجى

االنتاج 
 المتهسط

االنتاج 
 الحجى

االنتاج 
 المتهسط

االنتاج 
 الحجى

االنتاج 
 المتهسط

االنتاج 
 الحجى

االنتاج 
 المتهسط

 - - - - - - 1.04 4.3 الفثة االولى

 - - 5.2 8.3 - - 4.2 12.5 الفثة الثانية

 - - - - 0.4 0.2 0.5 0.4 الفثة الثالثة

 0.9 0.5 - - - - 0.5 0.2 الكلية
 .( 2جسعت وحدبت مؼ الججول )  المرجر : 

 (   تذيخ الى عجم وجؽد الستغيخ فى الجالة-)
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فى الؽطؼ فى دوال أنتاج الحبؽب  الجاخلة  عشاصخ االنتاج تقجيخات )الكفاءة االقترادية(* ألستخجام .5ججول 
  (2013-2011العخبى خالل الفتخة )

 .الشذخات الدشؽية للسشعسة العخبية للتشسية الدراعية احراءات  -1جسعت وقجرت مؼ  المرجر :
 احراءات شبكة االنتخنت التابعة لرشجوا الشقج الجولى .  -2
 أحراءات شبكة االنتخنت التابعة للبشغ الجولى.  –3

 سعخالسؽرد( ≥* : كفاءة أستخجام السؽرد يعبخ عشها بسا يلى ) قيسة الشات  الحجى 
 
 

 (2013-2011تقجيخات معالػ دوال التكاليف اإلنتاجية للحبؽب بالؽطؼ العخبى خالل الفتخة ) .6ججول 
 

 R2 F a q 1 q 2 q 3 S2 (1)معامالت االنحجار المقجرة لممتغيرات الذارحة الفئة
 77.9 0.97  159.2 19.2– 0.99 0.013 االولى                                                         

- (2.3*) (-0.8) (0.5)  
 11.0 0.87  113.1 285.8- 188.6 0.232 الثانية

 - (5.0**) (-5.1**) (0.5**)  
 35.9 0.91  0.05 2.4- 33.4 5.42 الثالثة
 - (6.7**) -(3.5*) (2.3*)  
 292.4 0.94 15.4 0.04 1.62- 18.6 - الكمية
 - (5.2**) -(4.1**) (3.1*) (4.0**) 
 النتاج الحبؽب بالسليؽن دوالر.( التكاليف الكلي    Ŷحيث : )

(q(   ، االنتةةاج الكلةةى للحبةةؽب بةةالسليؽن طةةؼ )S2 فةةى السةةجى الدمشةةى ) ( الدةةعة االنتاجيةةة )السدةةاحة السدروعةةة مةةؼ الحبةةؽب
 الطؽيل.          

 0.05إلةى السعشؽيةعشةج مدةتؽى  * السحدةؽبة لهةحة التقةجيخات، وتذةيخاألرقام بةيؼ األقةؽاس أسةفل التقةجيخات هةى قيسةة ت  ( 1) 
 . 0.01إلى السعشؽيةعشج مدتؽى  **وتذيخ

 . Xj*P xj + Y = (Xi*P xiأشتقت دوال التكاليف مؼ دوال االنتاج حيث  )   المرجر :
 : كسية عشرخ االنتاج السدتخجم فى دالة االنتاج لكل فثة * سعخ هحا العشرخ.   X*P xحيث : 

 الفئة

 كمية التقاوى 
(X1) 

 عجد الجرارات
(X2) 

 كمية الدماد
(X3) 

قيمة 
االنتاج 
 الحجى

متهسط سعر 
 التقاوى العالمى

 )$/ لمطن(

االنتاج  قيمة
 الحجى

متهسط سعر 
 الجرارت العالمى
 )$/ لمجرار(

قيمة 
االنتاج 
 الحجى

متهسط سعر 
 الدماد العالمى
 )$ / لمطن(

 - - - - 293.1 2057.5 الفثة االولى

 - - 2886.7 3971.5 293.1 5981.2 الفثة الثانية

 254.7 95.7 - - 293.1 191.4 الفثة الثالثة



 منى كمال رياض عبج الكريم           126

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(1), 2017 

السقةجرة بسختلةف بةالؽطؼ العخبةى خةالل  تقجيخات اهػ مؤشخات دوال تكاليف انتةاج الحبةؽب .7ججول 
 2013)/2011الفتخة )

 

 ةــــــالفئ
 الحجم االمثل لالنتاج لمطن التكاليف االنتاجية

 الحجية مميهن طن
 دوالر/ طن

 المتهسطة
 دوالر/طن

 0.060 1.3 0.787 الفثة االولى

 1.26 106.6 78.7 الفثة الثانية

 30 22.9 23.8 الفثة الثالثة

 20.25 20 33.8 الفثة الكلية
 أعالة . (6ججول )جسعت وحدبت مؼ نتائ    المرجر:

 
معةةةةالػ وباسةةةةتعخا  تقةةةةجيخات  الحبةةةةؽب بةةةةالؽطؼ العخبةةةةى،

تبةيؼ  (6بالججول رقم )دوال التكاليف االنتاجية للحبةؽب 
انهةةةا جةةةاءت متفقةةةة مةةةع السشطةةة  الفشةةةى واالقترةةةادى مةةةؼ 
حيةةةةث القةةةةيػ واالشةةةةارة الجبخيةةةةة للفثةةةةات الثالتةةةةة، وتا ةةةةجت 
السعشؽيةةة االحرةةائية لتقةةجيخات معةةالػ دالةةة التكةةاليف بكةةل 

تغيةةةخات االنتةةةةاج  كانةةةتمةةةؼ الفثةةةة الثانيةةةة والثالثةةةةة فقةةةط و 
% مةةةةةؼ التغيةةةةةخات الحادتةةةةةة فةةةةةى 97مدةةةةةؤولة عةةةةةؼ نحةةةةةؽ 

%، 87التكةةةةةاليف االنتاجيةةةةةة للفثةةةةةة االولةةةةةى وعةةةةةؼ نحةةةةةؽ 
% مةؼ التغيةخات فةى التكةاليف االنتاجيةة للفثةة الثانيةة 91

وبتقةةةجيخ التكةةةاليف الحجيةةةة للفثةةةات  التختيةةة والثالثةةةة علةةةى 
ول بالجــــجاالنتاجيةةةةة السختلفةةةةة اوضةةةةحت الشتةةةةائ  الةةةةؽاردة 

، 0.787أن التكةةةةةةةاليف الحجيةةةةةةةة قةةةةةةةج بلغةةةةةةةت نحةةةةةةةؽ  (7)
، للفثات الثالتة على التختي  دوالر للطؼ 23.8، 78.7

مسةةةا يذةةةيخ الةةةى انخفةةةا  تكلفةةةة الؽحةةةجة السشتجةةةة بديةةةادة 
الدةةعات االنتاجيةةة وهةةحا متفةة  مةةع السشطةة  االقترةةادى، 
وبالتةالى يشرةةح باالنتةةاج علةةى نطةةاا أقترةةادى فةةى ظةةل 

تقتةةةخب مةةةؼ الحجةةةػ السشاسةةة  النتةةةاج  الفثةةةة الثالثةةةة النهةةةا
مليةةؽن  23.2الحبةةؽب التةةى يسثةةل متؽسةةط انتاجهةةا بشحةةؽ 
، مليؽن طؼ 30طؼ، والحجػ االمثل لالنتاج البالغ نحؽ 

مسا يعشى ارتفا  الكفةاءة االقترةادية لهةحة الفثةة وبالتةالى 
يعةةةج انتةةةاج الحبةةةؽب بهةةةحة الفثةةةة والتةةةى تتسثةةةل فةةةى مرةةةخ 

رةةؽمال افزةةل مةةؼ الؽجةةة  والسغةةخب والعةةخاا وسةةؽريا وال
الفشية واالقترةادية علةى اسةاس اقةل تكلفةة متؽسةطة عةؼ 

بغةةةة  الشعةةةةخ عةةةةؼ الفثةةةةة االولةةةةى حيةةةةث  الفثةةةةة الثانيةةةةة،
اليشرةةةح بأنتةةةاج الحبةةةؽب فةةةى الفثةةةة االولةةةى علةةةى نطةةةاا 
أقترةةةادى والتةةةى تتسثةةةل فةةةى عسةةةان والكؽيةةةت ومؽريتانيةةةا، 
نعةةخا لزةةعف كةةل مةةؼ السدةةاحات وبالتةةالى االنتةةاج لهةةا، 

، 106.6، 1.3ج قةةةةجر متؽسةةةةط تكلفةةةةة الؽحةةةةجة بشحةةةةؽ وقةةةة
، علةةى التختيةة  للفثةةات الثالتةةة، وهةةحا دوالر للطةةؼ 22.9

 ما يؤكج الشتائ  الدابقة.
فى  للحبؽب تقجيخات التكاليف الحجية سا اوضحت 

/للطؼ، دوالر 33.8السجى الطؽيل والتى بلغت نحؽ 
بيشسا بلغت متؽسط تكلفة أنتاج الطؼ مؼ الحبؽب نحؽ 

 20.25، وقجر الحجػ االمثل لالنتاج بشحؽ دوالر 20
دوال التكاليف معالػ ، وتذيخ تقجيخات مليؽن طؼ

االنتاجية للحبؽب حيث يعتبخ تغيخ االنتاج مدؤال عؼ 
% مؼ التغيخات فى التكاليف االنتاجية على 94نحؽ 

 السجى الدمشى الطؽيل.
 
 عــــــالمراج
 
أقترادية دراسة  .2012 ،محمهد عزت عبج المطيف

رسالة دكتهراه،  النتاج وأستهالك االلبان فى مرخ،
جامعة عين شمس، كمية الزراعة، قدم االقتراد 

 .261ص   ،الزراعى
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قترادية المكانيات ادراسة  .1978 دمحم بجير العراقى،
 التكامل الدراعى العخبى فى مجال انتاج  الحبؽب،
رسالة ماجدتير، جامعة عين شمس، كمية 

 .280ص  ،دم االقتراد الزراعىالزراعة، ق
لدراع  االمخيكي  لذبك  االحراءات التابع  لؽزارة ا

 .WWW.usda.gov االنتخنت
 

االحراءات التابع  لسشعسة االغحية والدراعة لذبك  
 .WWW.fao.org.eg االنتخنت

االحراءات التابع  لرشجوا الشقج الجولى لذبك  
 .WWW.Imf.org االنتخنت

الحراءات التابع  للبشغ الجولى لذبك  االنتخنت  
WWW.world bank.org. 

االحراءات التابع  للسشعسة العخبية للتشسية الدراعية 
 .WWW.aoad.org لذبك  االنتخنت
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http://www.imf.org/
http://www.aoad.org/

