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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 (2المحاضرة )

 اقتصاديات االنتاج 

Production Econcmics 

 Production functionدالة االنتاج            

 Production with one variable inputواحد      االنتاج في حالة 

تعنً وحدة ثابتة من االنتاج ٌحسب فً ضوئها حجم Technical unit  الوحدة التكتٌكٌة: *

ً ما تحسب  Costsوالتكالٌف المتربة علٌها   Revenuesاالٌرادات المتأنٌة منها  اال انه غالبا

 ضمن المشروع الواحد.

: تعنً مجموعة الموارد التً ٌمكن حساب اٌراد  Economic unitالوحدة االلتصادٌة:  *

التصادي لها فالمزرعة تكون وحدة التصادٌة وتضم عدة مشارٌع وللمشارٌع وحدات تكتٌكٌة 

 متمٌزة.

التعرف على تحلٌل الوحدات التكتٌكٌة ثم ربط هذا التحلٌل ٌمتضً ر وبالتالً فان االم

 .لتصادٌةبالوحدات اال

االلتصادٌة المستخدمة فً العملٌة دالة االنتاج: هً عبارة عن العاللة التً تربط بٌن الموارد *

عة التصادٌة ،حٌث ٌستلزم اتباع أي سلحصل علٌه من هذه العملٌة االنتاجٌة والنتاج الذي ٌ

   .االنتاج راستخدام العدٌد من عناص

العاللة التً ٌمكن بواسطتها الحصول على الصى كما تعرف دالة االنتاج اٌضا على انها تلن 

كمٌة من الناتج بواسطة  مجموعة معٌنة من المدخالت ومستوى معٌن من التكنلوجٌا خالل 

 .فترة زمنٌة معٌنة

داخلة فً االنتاج وبٌن ما وٌشٌر اصطالح دالة االنتاج الى العاللة الفنٌة بٌن كمٌة الموارد ال

 .ر عن اسعار المورد ٌنة بغض النظفً مدة زمنٌة مع لمنشاة من سلع وخدماتتنتجه ا
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بٌعة العاللات ان الهدف االساسً من دراسة دوال االنتاج هو من خاللها ٌمكن فهم ط * 

وبذلن ٌمكن اعطاء بعض   Factor Product Relationshipوضح النتاج ب -الموردٌه

 .اجه االنتاج المؤشرات التً تكون مفٌدة عن طبٌعة هذه العاللات التً لد تو

 -:ٌمكن التعبٌر عن دالة االنتاج من خالل 

 صٌغ دالٌة )رٌاضٌة(*

 -ٌمكن التعبٌر عن دالة االنتاج من خالل وجود متغٌر واحد من خالل الصٌغة التالٌة:

                       y=f(x)    

 حيث

Y  الناتج : ، x  المورد : 

                y=2x                  

y=√X 

فً  3773فً المعادلة االولى و   y=6فان  X=3مثال عندما  Xتعتمد على لٌمة  y وكل لٌمة من

 المعاداة الثانٌة 

 كان بالشكل: وشكل هذه المعادلة اول اكتشافها

 y=ax    

 حٌث ا

 a  :لٌمة ثابتة. 

ا مساوٌة للصفر اذ yر هذا الشكل لٌعالج الضعف فٌه والذي ٌفترض ان تكون لٌمة وتطو 

 :ٌأتًكما تساوي صفر واصبحت الصٌغة  a أو   xكانت لٌمة 

 Y=c+bx      

 حٌث

b )مٌل الدالة )المعامل الحدي للعنصر 
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 cللصفر ٌعنً االنتاج بداللة المعامل الثابت   X وأ bاذا ساوت لٌمة  او الصٌغة فً هذه الدالة

. 

ً  المختصٌن شكالً بعض ولد اضافة   اخر  رٌاضٌا

      Y=M-ARx  

Mٌة من اضافة عنصر متغٌر =المٌمة المصوى المتأتX .  

A لٌمة ثابتة=، Rللعنصر المتغٌر  الحدٌة =معامل االنتاجٌة. 

لدالة االنتاج حتى اصبح لكل محصول دالة انتاج خاصة به اعتمادا وتطور الشكل الرٌاضً 

  .على طبٌعة المدخالت

 Tableجدول حسابي -2

الذي ٌعبر عن  Xٌمكن التعبٌر عن دالة االنتاج بشكل جدول اذا ٌوضح العاللة بٌن المورد 

ٌعبر عن انتاج الذرة  Yالوحدات المستخدمة من مورد معٌن لٌكن السماد النٌتروجٌنً والناتج 

ومن ثم ٌزداد  75وحدة من السماد فان انتاج الذرة ٌصبح  43والجدول ٌوضح عن اضافة 

 النٌتروجٌنً لصة مع زٌادات متتالٌة من السماد بزٌادات متنا

Y  = 53 /75  /135  /115  /123  /128 

X =3     /43  /83    /123  /163   /233 

 

 Graph شكل بياني —3

 Xٌمكن التعبٌر عن دالة االنتاج بشكل بٌانً حٌث ٌوضح المحور االفمً وحدات العنصر 

  Xناتج الذرة الممابل لكل وحدة من وحدات العنصر  Yوٌمثل المحور العمودي 

شكل العاللة الموجودة  Nature of Production Functionوتحدد صٌغة الدالة االنتاجٌة 

بٌن المورد المتغٌر واالنتاج وٌمكن التعبٌر عن هذه العاللة بٌن اما فً صورة دالة انتاجٌة 

 .ثابتة او متنالصة او متزاٌدة
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   constant Production االنتاجية الثابتة  *

ٌمكن الحصول على االنتاجٌة الثابتة فً حالة اذا ادت الزٌادات المتتالٌة من المورد االنتاجً 

الى حصول زٌادات متساوٌة فً االنتاج وعندئذ تسمى العاللة بٌن العنصر والناتج بأنها عاللة 

 بالشكل االتً:وٌمكن رسمها  Linearخطٌة 
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  Decreasing production االنتاجية المتناقصة

للموارد االنتاجً المتغٌر فً حالة ما اذا ادت الزٌارات المتتالٌة من  تتحمك االنتاجٌة المتنالصة

هذا الموارد االنتاجً الى حصول على زٌارات متنالصة من الناتج , وٌكون الشكل لٌس خطأ 

مستمٌما كنتٌجة لزٌادات الموارد تأخذ على شكل مستمٌم ممعر تجاه ناحٌة نمطة األصل أو 

 . المحور األفمً

 

 

 Increasing productionاالنتاجية المتزايدة 

الى زٌادات متزاٌدة من الناتج وٌكون شكلها  Xتتحمك هذه االنتاجٌة عندما تؤدي الزٌادة فً 

 محدب تجاة المحور االفمً .
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فعند  Yو  Xٌوضع عاللة ثابٌة بٌن  Aوبالرجوع الى االشكال الثالثة السابمة نرى ان الشكل 

لٌمة  bاٌضاً اذا كانت  Y=bX، وعند  Yوحدة  2تنتج  Xٌعنً أن كل وحدة من  Y=2Xالدالة 

 موجبة ثابتة فأن لانون الغله المتنالصة الٌعمل .

نؤدي عند اضافتها الى  X( ٌظهر مفعول لانون الغلة المتنالصة حٌث كل وحدة من Bالشكل )

 .  Yزٌادات متنالضة فً 

Y=√  

       

      

 تكون الل من الواحد واكبر من الصفر bلٌم موجبة و a , bحٌث 

      

 لكنها زٌادات متنالصة . Yوعلٌه تعطً زٌادات فً االنتاج 

Y=X2العاللة تكون  Cاما الشكل 
وهنا   Yٌؤدي الى زٌادات متزاٌدة فً  Xٌعنً عند اضافة  

Y=axbاٌضاً ال ٌظهر لانون الغلة وٌمكن ان تكتب اٌضاً 
 تكون اكبر من الواحد.  bلكن  

 س/ اي نمط من االنماط التً ثم ذكرها ٌسور فً االنتاج الزراعً .

 . Aالى الشكل  Cس/ متى تتحول العاللة من الشكل 

 اذا اعطٌنا الدوال التالٌة 

Y=3x 

Y=6x-0.10x2 

 هل لانون الغلة المتنالصة معلك .

 

 

 

 وٌمكن كتابتها
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 خصائص دالة االنتاج :

ماٌعنً لابلٌة انها داله وحٌدة المٌمة ومتصلة ولها مشتمات اولى وثانٌة متصلة  أٌضا  -1

 ة .التمسٌم والتجزئة لعناصر االنتاج والسلعة المنتج

 لٌمة المدخالت والمخرجات التكون سالبة . -2

فً عناصر االنتاج  ن الزٌادةسة ودرجة التجانس تعتمد على العاللة بٌناالدالة متج -3

 متحممة فً االنتاج نفسة .والزٌادة ال

 رض دالة االنتاج تحمك الكفاءة الفنٌة  فً االنتاج .تتف -4

 للدالة بعد زمنً وان المخرجات والمدخالت ماهً اال تدفمات خالل الزمن . -5

 فروض دالة االنتاج :

 -دالة انتاج هً : ةٌة الٌسهنان ثالث فروض اسا

   Perfect certuintyالتأكد التام  -1

م المزارع التأكد من كمٌة االنتاج المتولعة فً الزراعة امراً مشكوكاً فٌه فاذا استخدة ان عملٌ

ها , ورغم هذا فان ظروف تولفٌة الموارد السابمة نفسها فانه لد الٌحصل على كمٌة االنتاج نفس

, أي  لظروف التً تواجة المزارعاضً فرضٌة التأكد التام والمعرفة التامة بكافة تتمالتحلٌل 

الناتج عند اضافة وحدات اكثر من العنصر مثل هذه الفروض  ه على دراٌة بما سٌكون علٌهأن

فترض ان تصاحب العلمٌة االنتاجٌة وذلن حتى ٌمكن ٌطلك فروض التاكد التام , والتً تهً ما

 النتاج .اتبسٌط وشرح دوال 

   Level of Technology  مستوى التقنية -2

تم بها مزج عناصر االنتاج وٌوجد العدٌد من طرق التً تملٌة االنتاج توضح الطرٌمة أن ع

مزج عناصر االنتاج للحصول على الناتج . وبهدف التحلٌل فانه ٌفترض ان المنتج ٌستخدم 

متاحة لدٌة للحصول على الناتج أي أنه ٌحصل على أعلى   Most efficient أكفأ طرٌمة 

او مزج الموارد وعادة ماٌطلك علٌها مستوى  أن طرٌمة االنتاج ، ناتج من الموارد المتاحة لدٌة

 التمنٌة .

 طول الفترة الزمنية : -3

ة هو ناتج ٌتم الحصول علٌة فً فترة نٌفترض ان الناتج المتحصل علٌة من تولٌف مواد معٌ

زمنٌة معٌنة , فإذا طالت الفترة الزمنٌة عن نظٌرتها السابمة سوف ٌتخلف ومن هذا المنطك 

 .فأنه ٌمكن تمسم موارد االنتاج الى ثابتة ومتغٌرة 
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 أهمية دالة االنتاج : 

نتاج بٌن االة فً توضٌح العاللة الفعلٌة النتاج وتطبٌماتها ذات فائدة بالغان دالة ا -1

صر االمر الذي ٌساعد على تمدٌر المؤشرات وعناصره وتوضٌح اهمٌة كل عن

 االلتصادٌة واالحصائٌة ورسم الخطط الالزمة للنهوض بوالع المنشأت . 

دفة من لزمات التحمٌك المستهتسدوال االنتاج فً عملٌة التنبؤ بمٌستفاد من تحلٌل  -2

نتاج فً حال معرفة عناصر االنتاج الداخلة او و االٌر نمتأثاالنتاج كما ٌمكن التنبؤ ب

 . مستٌمالً التً سوف ٌستخدم فً العلمٌة االنتاجٌة 

ها فً مجال التنمٌة الرأسٌة او ٌمكن هم االسالٌب التحلٌلٌة الهمٌتتعد دالة االنتاج من ا -3

 ر معٌن من الموارد .معدل زٌادة الناتج عند لدعن طرٌك تحدٌد 
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