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  المستخلص 

ولى ل المرتبة االوالمھمة إذ یحت الرئیسةال یخفى عن الجمیع بأن القمح من المحاصیل الستراتیجیة       

ثیر من اف كان انصر ).االساسیة (القمح ،الشعیر،الرز،الذرة الصفراء ةمن بین محاصیل الحبوب االربع

ن الناجمة عوالمزارعین عن زراعة ھذا المحصول المھم بسبب انخفاض صافي العوائد المتحققة 

ً عن سوء االدارة التنظیمیةاستعمالھم الوسائل التقلیدیة في الزراعة  لتي تقف ددات امن أھم المح فضال

  بوجھ الزراعة العراقیة بصورة عامة وزراعة القمح بصورة خاصة.

ً للدراسة إذ تم جمع البیانات من خال      ً تطبیقیا ة بلغت ة عشوائیل عینلقد اختیرت محافظة دیالى انموذجا

ً شكلت مانسبتھ 85( ً توزعت بین ق1688من مجموع مجتمع الدراسة ( )%5() مزارعا ضاء ) مزارعا

لعراق افي  صول القمحالمقدادیة و قضاء جلوالء . واستھدفت الدراسة تسلیط الضوء على واقع أنتاج مح

ً عومحافظة دیالى وتقدیر دالة اإلنتاج للمحصول ومعرفة العوامل المؤثرة على إنتاجھ ، فض ل ن استعماال

  بعض مؤشرات الكفاءة االقتصادیة .

فصول شمل الفصل االول على مبحثین تضمن االول اھمیة ومشكلة  ةاربعمقدمة وتضمنت الرسالة       

صادر البیانات . اما المبحث الثاني فشمل االستعراض المرجعي للدراسات وھدف وفرضیة البحث وم

مباحث تضمن االول دالة االنتاج  ةالسابقة ، في حین شمل الفصل الثاني االطار النظري وتوزع على ثالث

 وانواعھا والتعرف على مشتقاتھا ومراحل االنتاج ، اما المبحث الثاني فتضمن دراسة المعاییر االقتصادیة

واالحصائیة والقیاسیة بینما اشتمل المبحث الثالث على دراسة معاییر الكفاءة االقتصادیة ، اما الفصل 

مباحث شمل االول على واقع انتاج محصول القمح في العراق ومحافظة دیالى ،  ةالثالث فتضمن ثالث

مل المبحث الثالث وتضمن الثاني تعریف مكان الدراسة وخصائصھا االجتماعیة واالقتصادیة ، فیما ش

ً تضمن الفصل الرابع مبحثین شمل االول توصیف  على ھیكل تكالیف انتاج محصول القمح ، واخیرا

  وصیاغة النموذج الریاضي ، اما الثاني فشمل نتائج ومعاییر تقییم الكفاءة االقتصادیة.

كثر االس المال المتغیر تبین  ان رأ اذ )دوكالص  -دالة انتاج الحنطة بصیغتھا االسیة (كوب تقدر      

ً من العمل على انتاج ھذا المحصول في مزارع المنطقة المدروسة إذ بلغ مرونة رأس المال  تأثیرا

وھي اكبر من )  1.04) إذ بلغ مجموع المرونتین (0.429) بینما كانت مرونة العمل نحو (0.614(

االحصائیة واالقتصادیة والقیاسیة إذ بلغ معامل الواحد الصحیح  ،وقد اجتازت الدالة المقدرة االختبارات 

یع ) اما على مستوى التقییم المالي فقد حققت جم39539.5( F)( ة) بینما بلغت قیم 0.93التحدید (

الدراسة إذ بلغ متوسط ایراد الدونم الواحد في عینة البحث نحو  مدةالمزارع عوائد مجزیة خالل 

والربح دینار/ دونم )  418,140.7767) دینار وكان صافي الدخل المزرعي ( 601,669.12(



 ب
 

%) 163ومعدل العائد البسیط ( سنة )0.61استرداد راس المال ( مدةودینار  ) 372,944.6االقتصادي (

ً انتاجیة رأس المال المتغیردینار  )2.631وعائد الدینار المستثمر (   . دینار ) 3.278(واخیرا

ة ع ضمن المرحلمن خالل المرونات الجزئیة للعاملین المستقلین ان االنتاج یقاستنتجت الدراسة و      

ما وارد ، كذه المھلزیادة االنتاج باضافة وحدات انتاجیة جدیدة من  ةھذا یشیر الى وجود امكانیفالثانیة 

 ثة .ئة الثالالف انت افضلھااظھرت النتائج من خالل معاییر الكفاءة االقتصادیة ان جمیع الفئات موجبة وك

د اعتماعن طریق بتشجیع زراعة محصول القمح  وفي ضوء النتائج المتحصل علیھا توصي الدراسة

صر دعم عناوذلك عن طریق والمستھلك تأخذ بنظرھا مصلحة المزارع  ناجعة سیاسة سعریة زراعیة

 یتناسب واالرتفاع الحاصل في المستوى العام ألسعار المدخالت . بشكل االنتاج 

 

 

 

 

 

    


