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 Production Function الدالة اإلنتاجية  

 

 ماهية الدالة اإلنتاجية: – 1

الدالة اإلنتاجٌة تمثل العالقة بٌن اإلنتاج وعوامل اإلنتاج الداخلة فً العملٌة اإلنتاجٌة. فدالة 

اإلنتاج تبٌن لنا مقدار الكمٌة المتوقع الحصول علٌها فٌما إذا استخدمنا فً إنتاجها مقادٌر معٌنة 

نا كمٌة ونوعٌة المتوفرة. فهً إذاً توضح كٌف أن اإلنتاج ٌتغٌر كلما غٌرمن عناصر اإلنتاج 

 عناصر اإلنتاج. حٌث ٌمكن التعبٌر عما سبق بالمعادلة التالٌة:

Y = f (x) 

Y = f (X1-X2-X3-X4) 

كالً من عناصر  X1- X2- X3- X4اإلنتاج الزراعً )أو المخرجات( فٌما تمثل   Yحٌث تمثل 

توضح   fااإلنتاج الزراعً )األرض, والعمل, ورأس المال, واإلدارة( أو )المدخالت(. أم

نوعٌة العالقة الرٌاضٌة التً تربط مدخالت اإلنتاج بمخرجات اإلنتاج. فلو أجرٌنا تجربة على 

أن العالقة بٌن إنتاج القمح وكمٌة السماد هً  استعمال السماد لزٌادة إنتاج القمح, فإننا سنجد

العملٌة  عالقة طردٌة على أن اإلنتاج ٌمكن أن ٌتغٌر بتغٌر كمٌات السماد المستخدمة فً

 اإلنتاجٌة, أي ٌزداد بزٌادته وٌنقص بنقصه. حٌث ٌمكن التعبٌر عما سبق بالمعادلة:

Y=f(x)  حٌث تمثلY  كمٌة إنتاج القمح أماX .فٌمثل كمٌة السماد 

 طرق التعبير عن دالة اإلنتاج: – 2

عامالً واحداً بٌن اإلنتاج وعامل إنتاجً معٌن, فهذا ال ٌعنً اننا استعملنا عندما ندرس العالقة 

فقط وإنما عوامل طبٌعٌة أخرى كالماء واألسمدة الطبٌعٌة....إلخ. وقبل استعراض طرق التعبٌر 

عن دالة اإلنتاج سوف نفترض تغٌر أحد الموارد فقط مع ثبات باقً الموارد المستخدمة فً 

العملٌة العملٌة اإلنتاجٌة حتى ٌمكن تبسٌط شرح العالقات الموجودة بٌن الموارد ومنتجات 

اإلنتاجٌة. ففً اإلنتاج الزراعً ٌعتمد إنتاج أي محصول كالقمح على كمٌات البذور واألسمدة 

والعمل وغٌرها من الموارد االخرى. إال ان ذلك ٌبدو أكثر تعقٌداً مقارنة باستخدام مورد إنتاجً 

 واحد.

دالة إنتاجٌة  ( شكل1ٌوضح الجدول )التعبٌر عن دالة اإلنتاج من خالل جدول حسابً:  –أ 

من العلف عند استخدامه فً تغذٌة األبقار مع افتراض ثبات باقً الموارد افتراضٌة لنوع معٌن 

 المستخدمة فً التربٌة.

 



 

 (: الدالة اإلنتاجٌة لنوع معٌن من األعالف1الجدول )

الوحدات المستخدمة فً العلف فً وحدة الزمن 

(X) 

كمٌات وزن البقرة الواحدة فً حالة استخدام 

 (Yمتزاٌدة من العلف )كٌلوغرام( )

0 0 

1 45 

2 55 

3 110 

4 125 

5 131 

6 140 

1 135 

5 121 

 

ٌمكن التعبٌر عن الدالة اإلنتاجٌة بٌانٌاً فً التعبٌر عن دالة اإلنتاج من خالل شكل بٌانً:  –ب 

اإلنتاجٌة لنوع معٌن من ( التالً والذي تم رسمه على أساس الجدول الخاص بالدالة 2المخطط )

 العلف.

 (: الدالة اإلنتاجٌة لنوع معٌن من األعالف.1المخطط)

 

 

وٌوضح الشكل الدالة اإلنتاجٌة للعلف, حٌث ٌبٌن المحور األفقً الوحدات المستخدمة لعنصر 

 اإلنتاج المتغٌر )العلف(. بٌنما ٌمثل المحور الرأسً متوسط وزن البقرة بالكٌلوغرام المقابل لكل

مقدار من وحدات العلف المستخدمة فً المدة الزمنٌة وعلى ذلك فإن المنحنً ٌمكن اعتباره 

 الشكل البٌانً للدالة اإلنتاجٌة ألوزان األبقار.
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: ٌمكن التعبٌر عن الدالة اإلنتاجٌة فً التعبٌر عن دالة اإلنتاج من خالل صٌغة رٌاضٌة –ج 

 :صٌغتها الرٌاضٌة كما ٌأتً 

Q=f(L C T ) 

المدخالت أو الموارد االقتصادٌة  (L C T)تمثل الناتج الكلً كمتغٌر تابع. بٌنما كل من   Qث حٌ

 Cعن كمٌة العمل المستخدم,  Lالمستخدمة فً العملٌة اإلنتاجٌة كمتغٌرات مستقلة حٌث تعبر: 

 عبارة عن سعة حظائر التربٌة. Tعبارة عن رأس المال, 

سوف ٌتغٌر كنتٌجة لتغٌر أحد الموارد اإلنتاجٌة وللتبسٌط  سوف نفترض أن حجم الناتج 

المستخدمة فقط مع ثبات باقً الموارد. وتأخذ الدالة اإلنتاجٌة عادة صٌغاً رٌاضٌة تتحدد فً 

ضوء متغٌرات عدٌدة ولذلك ٌجب إجراء عدة اختبارات اقتصادٌة وإحصائٌة قبل اختٌار الصٌغة 

دراستها فً مجاالت اإلنتاج الزراعً المختلفة.  الرٌاضٌة المناسبة للدالة اإلنتاجٌة المطلوب

وكل الحاالت المشار إلٌها تعنً العالقة نفسها بٌن الموارد اإلنتاجٌة والمحصول. إال أنه ٌمكن 

 تمثٌلها بصٌغ مختلفة بحسب متطلبات الدراسة.

 (: التمثٌل البٌانً لثالث دوال إنتاج مختلفة.2المخطط )

 

  الناتجٌة –من فهم طبٌعة العالقات الموردٌة سنقوم بدراستها لنتمكن ية:الدالة اإلنتاجية الكالسيك

Factor-Product Relationship  

 TP :Total Productionالناتج الكلً 

 Average Physical Product   :APP =(Y/X) = (TP/X)متوسط الناتج الفٌزٌائً 

ى عدد وحدات عل Yٌتحدد اإلنتاج المتوسط  للمورد اإلنتاجً من حاصل قسمة اإلنتاج الكلً 

المستخدمة للحصول على الناتج. وبمعنى آخر هو مقدار اإلنتاج لكل وحدة من  Xالمورد المتغٌر 

العامل المتغٌر. هذا وتشٌر كلمة فٌزٌائً إلى المقٌاس بوحدات فٌزٌائٌة او مادٌة )كجم مثالً( 

 ولٌس بوحدات قٌمٌة أو نقدٌة )لٌرة مثالً(.

 



 Marginal Physical Product :MPP =(ΔY/ΔX)الناتج الحدي الفٌزٌائً 

ٌقاس الناتج الحدي الفٌزٌائً هندسٌاً بمٌل الخط الذي ٌمس دالة اإلنتاج عند النقطة المقابلة لهذا 

 المستوى من المورد المتغٌر.

إلى حد كبٌر على شكل منحنً الناتج الكلً. وٌعرف الناتج ٌتوقف شكل منحنى الناتج الحدي 

 الحدي بأنه الزٌادة فً الناتج الكلً الراجعة إلى الزٌادة فً كمٌة لمورد المتغٌر بوحدة واحدة.

 Elasticity of Production :EP =(MPP/APP)مرونة اإلنتاج 

. أي هً Xللتغٌر فً المورد المتغٌر  Yالناتج  استجابةدم مرونة اإلنتاج لتقدٌر درجة تستخ

على التغٌر النسبً فً المتغٌر المستقل, عبارة عن التغٌر النسبً فً المتغٌر التابع مقسوماً 

 وعلى ذلك فإن:

المرونة اإلنتاجٌة = مرونة منحنً الناتج الكلً = التغٌر النسبً فً الناتج / التغٌر النسبً فً 

 مورد اإلنتاج

EP = (ΔY/Y) / (ΔX/X) =(ΔY/ΔX) * (X/Y) 

 

 

 

 نهاية المحاضرة


