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 المستخلص

فة فيرو  اللمي ل لي اا فيين إميفر الزير  ل ييي إنكيي يشكل العلف المكون الرئيس في  ككييليف 
العق ني  لذي ا الميورف في   االسيكعميلالربح ه  كخزيض ككيليف العلف للومفة المنكجةا مين خي ل 

 ييفة اإلنكي  وكقلي  الزجوة بين اإلنكي  واالسكذ ك الممليينل كمي إن  من ث العملية اإلنكيجيةا و
راراكذ  معرفيية الع  يية بييين العلييف واإلنكييي  كيي وف المنكجييين بمفشييراا كسييي فه  فيي  اكخييي   يي
 يسيكعميلاإلنكيجيةل ولكمقيق ه ا الذيففا  يميا الفراسية الميليية بكقيفير فالية إنكيي  فيرو  اللمي  ب

مقي  ههلييي في  مميفاية اربييلل  63كي  جمعذيي مين ومشيهفة  63لعينة مكونة من   OLSطريقة 
طقيية فوك سا كمي اخكيرا مكغيراا الفالية  ليض ءيون من-و ف اخكيرا فالة اإلنكي  من نوع كوب

كقليفيية ك  اشيكقيق اليفوال اال كصييفية الونكيئج الكقفير والمعييير اإلمصيئية والقييسية المعروفة ل 
كوصييلا الفراسيية إلييض وبيالسييكعينة بعسييعير السييوق للعلييف واإلنكييي ا  ل وميين فاليية اإلنكييي  المقييفرة

 المسيكعملليف جملة من االسكنكيجيا والكوصيياا ههمذي ه : إن الفراسة هاذرا بين مسكور الع
 المنكجلل  يصل إلض النقطة الك  ككمقق  نفهي كعاي  ربمية 

 
 مقدمة

الشممرا ا االجتماةيممةم  كافممة يتسممم ل ممم الممدجاي  خاميممة ناصممةم لتباولمم  مممن ق مم 
ن البنفاض سعره مقاربة  خسعار المصادر األنرى من ال روتين ال يوابيم فضمال ةم

 ماض األميبية التي تعمد ضمرورية لكم  واأل توتيبا  ةلى بس ة ةالية من ال ر ا توا
سمميما ك ممار السممنم ودلمما للممدور ال يممو  وال مالف ممات العمريممة فممول سممن الرضمماةة

 لل روتين في  باء ناليا الجسم و لسهولة اضم .
 بماءا  ةلمى مما تقمدمم جماءت امده الدراسمة لتلقمي الضموء ةلمى ق يعمة العالقمة  ممين 

 مم وفي إقمار العوامم  األنمرى المم  رة فروي الل وإبتاية المستعملمستويات العلف 
فممي اتبتممايم ودلمما لل صممو  ةلممى م شممرات كميممة لهممده العالقممة. إد إن العلممف يشممك  

وجمممود ممممن  رغمةلمممى المممو .% ممممن إجممممالي التكممماليف المت يمممرة08 -% 65 ممموالي 
المناقرة اتبتاجية والسعرية في العمليمة اتبتاجيمةم إال  ن تقمدير دالمة اتبتماي يسماةد 

ضموء الم شمرات المت صم   فميمستوى األم   للعلف الد  يعظم المر ام الت ديد في 
ةليهام و مساةدة الم شمرات السمعرية المتا مة. وكلمما  ادت معرفتبما  ق يعمة العالقمة 
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م تصمم ا التوصمميات اك ممر ةمليممة فممي اممدا والبممات   ممين العاممم  )او العواممم ( اتبتمماجي
 المجا .

 

 مشكلة الدراسة
اسة فمي قصمور العمرض الم لمي ممن ل مم المدجاي ةمن مواجهمة تكمن مشكلة الدر

 مممن  ممممسممتوى العممرالم و ةلممى القلمما المت ايممدم سممواء ةلممى مسممتوى الم افظممة او
االسممتعما  غيممر ا. ومممن جهممة  نممرىم فممان ممماالسممتيراد لسممد الفجمموة  يبه إلممىاللجمموء 
تخ ير سل ي ةلى في العملية اتبتاجية ل   –سيما العلف وال –للموارد اتبتاجية  الرشيد

 ك  من الر ا واتبتاي.
 

 أهداف الدراسة
 :إلىتهدف الدراسة 

لدالة إبتاي فروي الل مم  ما يتوافل مع القياسي تقدير وانتيار البمودي االقتصاد   .1
 م من نال  ما يقر   االقتصاد القياسي من قرل ومعايير.ةالشروق االقتصادي

اتبتماي المقمدرةم كدالمة اتبتماي الكلمي  اشتقال الدوا  االقتصادية األنرى من دالمة .2
عرفممة ملمممورد العلممفم لومتوسممق اتبتمماي واتبتمماي ال ممد  والمروبممة اتبتاجيممة 

 .المستعملة للمدى المتاح من المشاادات اتبتايالعالقة  ين العلف و
 المسمتعم التوص  إلمى اسمتبتاجات م مددة  مو  ممدى اب مراف المسمتوى ال مالي  .3

توى االقتصماد م وممن  مم التوصم  إلمى  عمض التوصميات لمورد العلف ةن المس
 التي قد تندم المبت م ادياً  المعايير التي ت دداا البظرية االقتصادية.

قريقمممة المر عمممات الصممم رى  اسمممتعما م تمممم الممممدكورة ابفممماً لت قيمممل األامممداف و
لتقممدير العالقممة  ممين إبتمماي فممروي الل ممم والعواممم  الممم  رة فيمم م مممع  OLSاالةتياديممة 

 التركي  ةلى ةبصر العلف.
 

 عينة الدراسة
 388 قالً  اليا من اصم   48جمعت المشااداتم وفقا الستمارات االست يان من 

. 2884 ق  لتر ية فروي الل م في الم افظةم ولوج ة إبتاجيمة وا مدة فمي  دايمة ةمام 
استمارات لوجود شمكوا فمي دقمة المعلومماتم او وجمود مشماادات دات  4واست عدت 

 شادة تقع ناري المدى االةتياد  ل قية المشاادات.قيم 
 

 وصياغته توصيف أنموذج التحليل
لعالقممة  ممين اتبتمماي ل الشممك  الرياضمميالبظريممة االقتصممادية شممي اً  ممو  ال تممدكر 

تم يمموالعواممم  الممم  رة فيمم م سمموى وصممف المرا مم  اتبتاجيممةم وفقمماً للم شممرات التممي 
ةلى ال ا ث ممارسة . والى  د مام تعملةالمس  االةتماد ةلى ال ياباتال صو  ةليها 
يممتم  و الم مم م .المت يممرات التممي يتضمممبها البمممودي المنتممار نتيممارأل التجر ممة والنقممخ

إنتيممار  فضمم  شممك  رياضممي للدالممة المقممدرة وفقمماً للمعممايير االقتصممادية وال يولوجيممة 
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ينتار  -ضي م دد البس ة لشك  ريا -لدا فان ال ا ث واال صا ية والقياسية المعروفة.
توليفة من المت يرات التي  إمكابها تفسير الت يرات في اتبتايم شريقة توافل البتما   

 درةـمـاي المقـمـدالة اتبتـمـاد  لـوال يولموجي واالقتصم Physicalل الفي يقمي ـع المبقـم
(Heady,1961,203). رامممن  ق يعمممة  فضممال ةمممن دلممام فمممان ت ديممد ةمممدد المت يممرات

ة ـممـقة دات العالقـ  الدراسممات السا ممـام وبتا مممبهممروسة واممدف ال ا ممث دـالظمماارة الممم
 ,Koutsoyannis, 981) الممدكورةايير ـدرة للمعمـعد إنضاع الدالة المقمـوضوعم  ـ الم

 .(Studenmund, 2001, 64-65و) ( 14
 م)*(ةلى ضوء ما تقدم م و االةتماد ةلى  عض ال  موث السما قة المتا مة للدراسمة

س عة  شكا   استعملتد  ام المت يرات الم  رة في إبتاي فروي الل مم كما فقد تم ت دي
ومن الجدير  الدكرم إن ت ديد المت يرات ال يعبمي إ قاءاما فمي الدالمةم إدا  .)**(رياضية

الفض   تإد يتم إ قاء افض  المت يرا البتا  .ما تس ا في نلل مشاك  م  رة في دقة 
 .ابفاً كورة للمعايير المدوفقاً شك  رياضيم 
والمتا مة للدراسمة فمي تقمدير دالمة المسمتعملة وصمف الامم المت يمرات  وفيما يمختي

 :فروي الل م إبتاي
Y=f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) 

 :اد
 Y  تغرامام المبت  )و ن  ي( مقاسا  الكيلو= مقدار الل. 

X1 تغرامامقاسا  الكيلو المستعم ار العلف = مقد. 
X2 األدوية ال يقرية مقاسا  عشرات اآلالف من الدبابير = مقدار األبفال ةلى. 
X3 =  بسمم ة الهالكمماتم كبسمم ة م ويممةم التممي تم مم  مت يممر الكفمماءة الفبيممة كالنممدمات

العلممف و  التممالي و ن  اسممتعما ال يقريممة وةواممم   نممرى ممم  رة فممي كفمماءة 
يةم الدجايم واي غير قا لة للقياس الكميم كالتهويةم ال رارةم الرقو ة البسم 

 الكفاءة اتداريةم اتبارة وغيراا.
X4 ةدد األفراخ في المتر المر ع الوا د = 
X5  جم ال ق  مقاسا  عدد األمتار المر عة. واو مت ير با ما  =Proxy  جيمد ل جمم

 س الما  ال ا تم    قيمة األصو  الر سمالية. ر
X6در = مت يمممر واممممي يسممماو  الوا مممد الصممم يا لل قمممو  التمممي يشمممرف ةليهممما كممما

 متنصصم ويساو  ل يراا.

                                                 
(*)

 اجع.المدرجة في قائمة المر (6، 5، 4، 2)اجع تمت االستفادة من المر  
(**)

 ة هي:المستعملالرياضية  اإلشكال  
 لخطيا .1
 ينصف اللوغاريتم .2
 يتم المتغير التابعلوغار .3
 المزدوجمي اللوغاريت .4
 ألتربيعير ذالج .5
6. Transcendental 
 التربيعية .7
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معامالت المت يمراتم اال  وإشارة جم ةدم معرفتبا المس قة ةن من وةلى الرغم 
 فمي  مينموج مةم  X6و  X5و  X2و   X1من  ك ان الدراسة تتوقع  ان تكون إشارة 

إشممارة المت يممرين اآلنممرين سممال ةم وفقمماً للق يعممة ال يولوجيممة للعمليممة األبتاجيممة ووفقمماً 
 لسلوا العقالبي للمبت .الفرضية 

 
 االختبارات اإلحصائية والقياسية

 وإشممارةوليممة بتا جهمما مممن  يممث  جممم ق عممد انتيممار افضمم  دالممة إبتمماي مقممدرة لمع
 نضمعت تلما الدالمة  . لمداابفاً ةلى المعايير التي دكرت  االةتماد المعلمات المقدرةم و

Rو Fو tانت مارات  اسمتعملتلالنت ارات ات صا ية والقياسية الضرورية. إد 
وامي  2

هام اسمتعمالتمم  االنت ارات القياسمية التمي . وسيلي توضيامعروفة ال تتقلا التوضيا
و  ةلي م للكشف ةلى وجود  الث مشماك  قياسمية عو يد و اسم يلعدم وجود انت ار 

ير. واممده دالتممي لهمما ابعكاسممات سممل يةم قممد تكممون نقيممرةم ةلممى بتمما   التقممور يسممية 
 المشاك  اي:

 
 Multicolinearityالرتباط الخطي المتعدد ا

من الصمعا فةاليةم  التفسيريةإدا ما كابت درجة االرت اق النقي  ين المت يرات 
في الت يمرات ال اصملة للمت يمر التما عم كمما إبهما  لتفسيريةجدا ة   تخ ير المت يرات ا
ت مممارات قمممدير واالنت. لمممدا فمممان بتممما   الالتقمممدير للمعلمممماتتممم  ر فمممي  جمممم و إشمممارة 

(. Maddala, 2001, 295)االستبتاجاتم تص ا غير جديرة  ال قةم من  مات صا يةم و
  دبمماهالمشممكلة كممما موضمما  ةلممى مممدى نقممورةللكشممف  VIFانت ممار  وتممم اسممتعما 

(Studenmund, 2001, 257 ): 
 

Variance Inflation Ratio (VIF) = 

 
Ri اد

ةلى  قية المت يرات  iر التفسير  معام  الت ديد المعد  الب دار المت ي او 2
لعممدد المت يممرات  ةمسمماويالالتفسمميرية. اد يممتم إجممراء ةممدد مممن االب ممدارات اتضممافية 

 أل  VIFالتفسمميرية المتضمممبة فممي الدالممة المقممدرة. وكقاةممدة ةامممة ادا ممما كابممت قيمممة 
ر تشير الى وجمود بموع ممن االرت ماق النقمي المتعمدد للمت يم فإبها م5مت ير اك ر من 

 موضوع االنت ار مع  قية المت يرات.
االنت ممارات  دقممةاممده المشممكلة فممي تمم  ر :  Heteroscedasticity التبدداين ثبدداتعدددم 

للكشمف ةلمى وجودامام ودلما  مإجراء اب مدار  Parkانت مار   اعمتم اسمتفمات صا ية. 
المت يممرات التفسمميرية التممي  مةلممى لوغمماريت Residualsلوغمماريتم ت مماين قمميم ال ممواقي 

للتخكد من ةدم  tانت ار  استعما و شك  مبفرد.  عد دلام تم  متضمبتها الدالة المنتارة
 معبو  للمت ير التفسير  ةلى ت اين ال واقي. تخ يروجود 

اممده المشممكلة سممل ا ةلممى دقممة االنت ممارات تمم  ر :  Autocorrelationاالرتبدداط الددذاتي 
التمما ع فممي الفتممرة المسممتق لية.  ات صمما يةم فضممال ةممن ةممدم دقممة التب مم   قيمممة المت يممر

1 

(1-Ri
2
) 
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من نلو الدالمة ممن  للتخكد مواتسون المعروف –او انت ار دور ن  المستعم االنت ار 
 االرت اق الداتي من الدرجة األولى.

 
ورة فممي ال بممدين :  االةتممماد ةلممى المعممايير المممدك تحليددل نتددائت التقدددير وتفسدديرها

العالقمة  مين إبتماي فمروي الل مم والمت يممرات يمة لتقممدير تار الدالمة االالسما قينم تمم انتيم
 :الم  رة في 

LnY=-0.543+0.993LnX1-0.178LnX3-.266LnX4+0.018X6---------(1) 

)*(             (20.52)        (-4.589)      (-0.366)     (0.369) 

R
2
 =0.947     R

2
 0.94       F=139.169    D.w=2.175 

 

 التي: الشك  االدالة المدكورة تص ا  و خند معكوس اللوغاريتمم
Y= 0.581 X1

0.993
 X3

 -0.178 
X4 

-0.266 
e

0.018X6 
----------------------- (2) 

 

ممن الدالمة  X5و    X2كما يظهر ممن بتما   التقمديرم تمم اسمت عاد كم  ممن المت يمرين
اسمة ن مما يهمم الدرخدكراا. وق   دلمام ال مد ممن التمدكير  م يختسي ألس اا –المنتارة 
فممي العمليممة  المسممتعم لمممورد العلممف  األم مم اممو ت ديممد المسممتوى  األولممى الدرجممة 
سمم ا فممي نلممل مشمماك  تفممان  ممدف المت يممرات األنممرىم والتممي ت مممن ابمما. اتبتاجيممة

المت يمرين  ن سميما والبتما   التقمديرم   اميمةقياسية وإ صا ية للتقديرم قد ال تقل  من 
 وجهة بظر الدراسة ال الية.يعدان  ساسيين من  المست عدين ال

. وقد يفسر ادا االرت اق  مان  X3لكوب  مرت ق  درجة معبوية مع  X2تم است عاد و
م في ج ءاا األةظمم باجمة ةن ارتفاع بسم ة X2 يادة األبفال ةلى األدوية ال يقرية 
البفقممات   ن إدال يابمات األوليممة.  إلممىدلما البظممر  إلممىاتصما ة  مماألمراضم كمما تشممير 

 يقرية  ادت في ال قو  المصا ة  ماألمراض المعديمةم ممما دفعمت  بسم ة الهالكمات ال
م X2امتص الج ء األك ر من الت يمرات فمي  X3ب و األةلى في تلا ال قو . لدا فان  

ى تخ ير  قية العوام  المدكورة في ال بد السا ل. فقد ظهر وجود لة   فضال ةن ا توا
واك مر  .tم وفقما النت مار X3و  X2%  مين 1 ستوى معبو مارت اق موجا ومعبو  ل

تسم    فمي نلمل  إلمى ةم مشمير6.904قد  ل مت  X2 ـل VIFمن دلام فان قيمة معام   
ا ةلممى دقممة مشممكلة االرت مماق النقممي المتعممدد مممع  قيممة المت يممراتم وابعكمماس دلمما سممل 

 .تقدير المعلمات 
 X1ةلمى  X5دار فعبمدما اجمر  اب م .X1الشمديد ممع   الرت اق X5ويع ى است عاد 

ان  إدممما  دى إلمى نلمل االرت ماق النقمي المتعمدد.  8.49 ل ت قيمة معام  الت ديمد 
 Dominant اً بممييعمد مت يمرا مه X5. لدام يستبت   مان  20.32 ل ت  X5لـ  VIFقيمة 

Variable م لكوب  ي او  تفسير معظم الت يرات ال اصلة فميY وتمرا بسم ة ضم يلة م
م 1445)راوم  م  خبهمما مت يممرات  ا ممدةخنقمم مي مممما يممو يراامل قيممة المت يممرات لتفسمم

 ل ت قيمة معام  الت ديمد  X5ةلى  Y. الدلي  ةلى دلا اوم ةبد إجراء ابــ دار (61

                                                 
 ةالجدولي  t 0.01و  31=  2.750 بان:علماً  المحسوبة tبين القوسين هي قيمة  األرقام  )*(

 ةوليدالج F 0.01و  31و  4= 4.02                
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 إنسميما والالمعالجمة تقتضمي  مدف امدا المت يمر ممن الدالمةم  في اده ال المةم .8.43
م كمما امو ال ما   البسم ة ي ساسموب  مت يمرا غيمر ال تهم الدراسة ال الية لك X5معام  

م تم اسمت عاد كم  المدكورة ابفاً ةلى ضوء الت ريرات  X2 (Gujarati, 1995, 41-42.)لـ
دف المت يمرين ـ م إن ممن الدالة المنتارة. وممما يسمت ل المال ظمة امو X5و  X2من 
 X4 إ قاء  األمر% فقق. وفيما يتعلل 3 مقدار    الت ديد المعد ض قيمة معامــد نفـق
مشكلة قياسيةم   يةما لم ينلقا هم او إبtم رغم ةدم معبوية تخ يراما وفقا النت ار X6و 

م  نمرىمن جهة  و.إشارة معاملهما متفقة مع التوقعات المس قة للدراسة ن فضال ةن 
ر.اد ـة تمخ ير المت يمـر معبويـ  ينت ـ  م ال ي دد  امية المت يـرمم   د دات tارـانت فان 
 .دفةا صمـو  ةليهـا   معيبة يمكن ال صـبت ااـا  ان ابـير الى ا تمـوية تشـن المعبإ

للمعلممة موضموةة االنت مار ال تسماو   صمفرا  ة ال قيقيةـن القيم دا ـومن الم تم  ج
 قمو  ل دفم   سماسابعمدم  إدا –وان لم يكن معبويا  – الض ق. لدام ال يست عد المت ير 

(Heady, 1961, 211). وقمد تكمون دات م م ى  –اميمة المت يمر من دلام فان   و ك ر
                 فمممي متوسمممق قيممممة المت يمممر ةتت مممدد  قيممممة المعلممممة مضمممرو  – tاك مممر ممممن انت مممار 

(Studenmend, 2001, 140). اسمت عاد   و إ قماءم ال د من القمو   مان و نيراX4  وX6 
  جممم  مممراألمممن الدالممةم لممم يمم  ر ةلممى بتمما   التقممدير  درجممة مل وظممةم سممواء تعلممل 

االنت مارات ات صما ية والقياسمية. لمدا فضملت الدراسمة    والمعلمات المت قيمة  وإشارة
 اما في الدالة المنتارة.ءإ قا

ل مد تقماقع الدالمة ممع ف البسم ة  . عد اده المقدممةم بمدن  فمي تفسمير بتما   التقمدير

 اً ك يمر إن إدالت لي  واالستبتاي.  تغراضو  ةلي  عم ةادة ال ي 0b̂ العمود  الم ور

لمدا  م(48-31م 1440)ةماد م  ال س اا لسمبا  صمدد دكراما –من ال ا  ين يتجب وب  
التفسمير والت ليم   إنتست ل الدكر وايم   نرىبفض  ةدم تفسيره. وتوجد مال ظة 

 وإداة ضمممن مممدى قمميم العيبممة. المسممتعملوقعممت قمميم المت يممرات  إدان اصمم ي  نيكوبمما
  مما .(Heady, 1961, 118ن دلما الممدىم ممن الصمعا االةتمماد ةليهمما )نرجمت ةم

الصم ي ةم وفقما لتوقعمات الدراسمة.  إشماراتها  نمدتقمد  فإبهما البس ة ل قية المعلماتم 
م لمدا فمان  X1و ما ان الدراسة ترك   الدرجة االساسية ةلى المعام  النماص  مالعلف 

مروبة الم التي تم   1b̂. وان قيمة المعلمة  ي ا اق  يخندتفسير وت لي   قية المعلمات 

لمممدى العيبممة  -م تشممير الممى ان ت يممر مسممتوى العلممف1اتبتاجيممة للعلممف فممي المعادلممة 
م بفس   االتجاهو %8.443الت ير في االبتاي  بس ة  إلى% ي د  1 بس ة  -دروسةمال

ن الكفماءة المى  كمما تشمير البتما    مادا  قيت مستويات  قية العوام  ةلى ما اي ةليها
ارتفماع بسم ة  إن إدسمل ي ةلمى إجممالي اتبتماي.  تمخ يرلهما  – X3التي يم لهما  –الفبية 

السممال ة  اتشممارة ن % . كممما 8.190 بسمم ة  اتبتمماي% ينفممض 1الهالكممات  بسمم ة 

% 1مر ممع الوا ممد  بسمم ة  يممادة ك افممة األفممراخ فممي المتممر ال ن  إلممىتشممير  4b̂ للمعلمممة

 % .8.266ينفض اتبتاي  بس ة 
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االيجمما ي ألشمممراف الكممموادر  األ مممرتممد  ةلمممى  6b̂ان اتشممارة الموج مممة للمعلممممة 

 8.541المتنصصة ةلى ال قو . ويبعكس ادا التخ ير ةلى المقمدار ال ا متم فيصم ا 
 .)*(ي يشرف ةليها كادر متنصصالت  البس ة لل قو  2في المعادلة  8.501 دال من 

لمسممتوى معبممو   اتبتممايفممي  X3و  X1كمم  مممن  تممخ ير ظهممرت الدراسممة معبويممة 
. كما تشير القيمة العالية X6و X4غير معبو  لـ تخ يرظهر  في  ين%م 1افض  من 

وة التفسميرية العاليمة للدالمة المنتمارة. اد ـجودة التوفيل والقم إلى 2Rالم سو ة و  Fلـ 
التفسيرية معمام فمي ت يمرات اتبتماي  المت يرات رـتخ يوية ـمعب إلىير ـيش Fانت ار  إن

% ممن الت يمرات ال اصملة فمي اتبتماي تعم ى 44 إن% . كمما 1لمستوى افض  ممن 
 .2Rالى الت يرات ال اصلة في المت يرات التفسيريةم وفقا لقيمة 

 نلمو ممن للتخكمد مالتمي دكمرت فمي ال بمد السما ل ماالنت مارات القياسمية اسمتعما تم 
للمت يممرات التفسمميرية  VIFقيمممة معاممم   إن إدالدالممة المقممدرة مممن المشمماك  القياسممية. 

ابنفاض درجة االرت اق النقي المتعدد  مين  إلىمما يشير  1.244األر ع لم تتجاو  
   مممن المت يممرات  تممخ يرلممم يظهممر معبويممة  Parkانت ممار  إن تلمما المت يممرات. كممما

قيمممة م سممو ة لمم   ل ممت   ةلممى إن إد .tالتفسمميرية ةلممى ت مماين ال ممواقيم وفقمما النت ممار 
 D.Wت اين الدالة المنتارة  ا تم    متجابس. وان انت ار   نم مما يد  ةلى 1.611

كمما يظهمر فمي  األولمىالدرجمة   ين  ان الدالة ال تعابي من مشكلة االرت اق الداتي من
م     الممة 2م واممي قري ممة مممن D.W  =2.195. اد  ل ممت قيمممة ا صمماءة 1المعادلممة 

  ين ال واقي.من الدرجة االولى ةدم وجود    ارت اق داتي 
في الت ليالت االقتصادية ت ودبما  اتبتاجيةالدالة  استعما  إن التحليل االقتصادي:

  سمعارم فهمي األنمرى األداة  ما. اتبتاجيةناد القرارات الال متين الت األداتين  إ دى
او ت ديد ال جم االقتصاد   . و ما ان الهدف الر يساتبتاجيةالسول للبات  والعوام  

 للعلفم لدا فان اشتقال الم شرات االقتصادية يقتصر ةلى ادا المورد فقق .
الدالة المقدرة  ن  إلى تشير 8.443للعلف ال ال ة  اتبتاجيةكما دكرم فان المروبة 

التوليفمة المورديمة   ناالقتصمادية. اال ال ابية واي المر لمة  اتبتاجيةاي في المر لة 
  نر ا للمبت م ال يمكن   قصىالتي ت قل  –وان وقعت في المر لة ال ابية  –الم لى 
وامو العلمف فمي )كم  ممن البمات  والعامم  المت يمر  سمعار استعما  معرفة و إالتت قل 

ت ديممد البققممة  إنامميم  األنممرىوالمسممالة  .(49م 1405)البجفمميم م(لدراسممة ال اليممةا
  مممام ة فممي الفتممرة القصمميرة امموخللمبشمم اتبتاجيممةالتممي تضمممن اةظممم ر مما فممي العمليممة 

قممد ر قممت  اتبتممايلكممون دالممة م اتبتممايمسممتوى   و ت ديممد مسممتوى المممورد المت يممر 
   القممريقتين تعقممي فممان . لممدام Unique Mannerو قيمممة و يممدة    اتبتممايالمممورد 

المسمتوى األم م  للعامم  المت يمرم  اسمتعما البتيجة بفسها. و التع ير االقتصاد م ةبد 
ت يمر مسمتوى الممدنالت   و افان الس ي  الو يمد ل يمادة الر  يمة امو ت يمر التكبولوجيم

ة المت يمرات و ت  يمت مسمتوى  قيم – ابفماً  باءا ةلى مما دكمر . (Doll, 1978, 53)ال ا تة
م البممات  TPX1تممم اشممتقال كمم  مممن البممات  الكلممي  –ةبممد المتوسممق ال سمما ي ال سمميق 

                                                 
)*( (0.581) (e

0.018
) = 0.591 
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فمي  م كمما موضما2لمورد العلف ممن المعادلمة  MPX1والبات  ال د   APX1المتوسق 
 :االتي

TPX1 =Y  =0.4347X1
0.993 

------------------------------------ (3) 

APX1 =Y/X1=0.4347X1
-0.007

--------------------------------- (4) 

MPX1= 
1X

Y




  =0.4317X1

-0.007      
-----------------------------(5) 

يظهممر  ممان ميمم  كمم  مممن مب بممى البممات  المتوسممق والبممات   5و  4مممن المعممادلتين 
بتماي فمي ال د  للعلف سال ينم كما ان االنير يقع اسف  االو م مما يع    ان دالة اال

كما يمكمن اشمتقال  .MPX1/APX1المر لة ال ابيةم لكون المروبة االبتاجية اي تساو  
وسمعر  Pم  االسمتعابة  سمعر الل مم 3فمي الفتمرة القصميرة ممن المعادلمة  ∏دالة المر ا 

 ادباه: م كما موضاRمن االيراد  VCم ودلا  قرح الكلفة المت يرة Vالعلف 
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اوم مساواة المشتقة األولىم  البسم ة لمـ  6رق األو  لتعظيم دالة الر ا معادلة الش

1x :   م  الصفرم 
 
 
 
 

الشمممممرق األو  للتعظممممميم امممممو مسممممماواة قيممممممة البمممممات  ال مممممد  للعلمممممف           إن   
PMPX1  مع سعر العلفV.  اسمتعما تتساوى قيمة العا مد ممن   نو تع ير انرم يجا 
 ا.هكلفتمن العام  المت ير مع  نيرةاأل اتضافيةالو دة 
ك مممم ومتوسممق سممعر  53803ة للعيبممة المسممتعملمتوسممق كميممة العلممف  اسممتعما  

/ك م و ن  يم فان ديبار 1658ديبار/ ك م وسعر المبت  للدجاي  388السول للعلف 
2.2=V/PMPX1 ممد لسممعر العلممف   قصممى. وفممي V=375 اتبتمماي ممد لسممعر  و دبممى 

P=1500 ك مم فان  48888لمدى العيبة ال الغ  توى العلف المستعم  د لمس و قصىم
م او دون المستعم . مما يعبي ان المستوى ال الي للعلف 1.54ت لغ  9قيمة المعادلة 
. ويستد  من اده البتيجة  ان اباا إمكابية ل يادة ر  ية المبمت م ممن األم  المستوى 

ى العيبة. ولكن ال يمكن ت ديمد ناري مدمعيبة العلف لمستويات  استعما نال   يادة 
بققة معيبة لعدم إمكابية التب    ق يعة العالقة  ين العلف والبمات  نماري امدا الممدى . 

يفسر ادا الرقم  مان المديبار  2.2تساو   9كابت قيمة المعادلة  إدافعلى س ي  الم ا م 
 2.2 هةا د –  التع ير ةن مساامت  في العملية اتبتاجية –األنير المبفل ةلى العلف 

يسممى  القيممة    يابماديبار.    اك ر من ضعف كلفة شمراء العلمف. وان امدا المقمدار 
 األنيمرللمديبار  Implicit Worthالقيممة الكامبمة   وم Imputed Value إلمىالتي تعم ى 
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مسمتوى  إلمىالعلمف  عما المبفل ةلى العلف. ةلي  فان تعظيم الر ا يستل م  يادة است
 (.Debertin, 1986, 58-59من الوا د الص يا ) 9لمعادلة مة ام لتقترا قيمعين
م 6تكون قيمة المشتقة ال ابيمة للمعادلمة   نالشرق ال ابي لتعظيم دالة الر ا او  إن

األو . لممدام فممان المسممتوى سممال ة . واممدا الشممرق متمموفرم رغممم ةممدم ت قيممل الشممرق 
بتماي امو دون المسمتوى مسمتوى ات ممن  مممن العلف في الفترة القصيرةم و المستعم 

االقتصاد . وقد يعم ى دلما إلمى ةمدم معرفمة المبتجمين  ق يعمة العالقمة  مين البمات  و 
فمي المسمتق  م  و  واتبتمايم كدلا  س ا ةدم اليقين  البس ة لألسمعار عم العلف المست

المبتجمين  إن  و (.Heady, 1952, 115اتبتاجيمة )وجمود قيمود متعلقمة  تمويم  العمليمة 
ن في تعظيم الر ا السبو   دال من تعظيم الر ا لوج ة وا دةم    تقليص ةدد يرغ و

 ,Doll) سمبة وا مدة الوا دة ل يمادة ةمدد الوج مات نمال  يام التر ية للوج ة اتبتاجية 

وان اممدا البمموع مممن الت ليمم  اممو نمماري مجمما  الدراسممة ال اليممةم واممو  .(179 ,1978
 موضوع اةمل.

 
 االستنتاجات والتوصيات

جملة من االستبتاجات والتوصمياتم  إلىةلى بتا   التقدير توصلت الدراسة  اً باء 
  امها اي:

  بسممم ة م المتم لممةX3والكفمماءة الفبيمممة  X1 ظهممرت البتيجمممة  ممان لكممم  مممن العلمممف  .1
الهالكمماتم تممخ يرا معبويمما ةاليمما فممي إبتمماي ل ممم الممدواجن للعيبممة المدروسممةم وفقمما 

ن المت يمرين ك افمة األفمراخ فمي المتمر المر مع كم  مم فمي  مين لمم ي مديا .tالنت ار 
م م   مت يمر وامميم تم المX6و شراف الكادر المتنصص ةلمى ال قم   X4الوا د 

   تممخ ير معبممو . مممما يعبممي  ممان  يممادة اتبتمماي يتوقممف  الدرجممة االساسممية ةلممى 
 .X3و  X1التخ ير في 

فممي المر لممة  تشممير البتيجممة إلممى  ن دالممة اتبتممايم  البسمم ة لعبصممر العلممفم اممي .2
 ممن رغمةلى المالعلف دون المستوى األم  م  عما االقتصاديةم ولكن مستوى است

مستوى العلف في  استعما  ان  يادة  يالشرق ال ابي لتعظيم الر ا. مما يعب توفر
ولكن ال يمكمن  .العملية اتبتاجية سوف ي يد من ر  ية المبت  في الفترة القصيرة

يم ةيبمة الدراسمة. وتمدبي قملام ألبها تقمع نماري ممدى ت ديد بققة معيبة لت قيل د
المى ةمدم معرفمة المبتجمين  ق يعمة العالقمة  مماإع ى يقد  المستعم مستوى العلف 

  بهمم  ووجود قيمود ماليمة لتمويم  العمليمة اتبتاجيمةم   و ين البات  ومورد العلفم 
 يعظمون الر  ية السبويةم  دال من ر  ية الوج ة الوا دة.

دوكممالسم مممن  ممين األشممكا  الرياضممية األنممرى  –دالممة مممن بمموع كمموا انتيممار  .3
ةم  ةقت افض  البتا   وفقا للمعمايير التقليديمة المعروفمة. كمما ت مين  مان المستعمل

سم ا فمي نلمل مشماك  يمكمن تجب هما تإدنا  ك  العوام  الم  رة في اتبتماي قمد ي
رضية وفقا للمعايير ةلى بتا   م لل صو  ماألساسية خ عاد  عض المت يرات غير 

 .المعتمدة
 وقيممة F القوة التفسيرية للدالة المقدرة ةاليتان جدام وفقما النت ماروجودة التوفيل  .4

 . 8.44معام  الت ديد المعد  التي  ل ت 
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توصي الدراسة  رفع الكفاءة الفبيمة فمي  قمو  فمروي الل مم ودلما  اتنماد منتلمف  .5
. و همدا اتدارةن ياألمراض وت سماتجراءات والوسا   التمي ت مد ممن اتصما ة  م

الصددم توصمي الدراسمة  ضمرورة فمتا دورات ناصمة لمر مي المدواجن ممن ق م  
المدوا ر ال راةيمة المنتصمة لتبمويرام  األسمماليا العلميمة فمي التر يمة. وان تفعيمم  
وتشممجيع كمموادر و جهمم ة اترشمماد ال راةممي المنممتص قممد يكممون فعمماال فممي اممدا 

 لدوريات وغيراا.المجا م كإصدار البشرات وا

مين اللقا ات واألدوية ال يقرية واألشمراف ةلمى خضرورة قيام و ارة ال راةة  ت .6
ش واالسمت ال م لمما  مرضمين للعتو يعها لضمان فعاليتهام وةدم ترا المبتجين م

 .ال دا ي لل لد األمنل م الدجاي وت قيل ج ء من  إبتاي  ر ك ير ةلى لها من 
يبسممم ا ةلمممى الجوابممما االقتصمممادية فيمممما يتعلمممل  والممممدكور ابفممماً  5ان المقتمممرح  .9

 اممم مممورد يسممهم فممي العمليممة اتبتاجيممة واممو العلممف الممد  يممتم اسممتيراد  اسممتعما  
ا  توةيممة المبتجممين وتبممويرام الجمم ء األةظممم مممن مكوباتمم   العملممة الصممع ةم ودلمم

غيممر الرشمميد لهممدا المممورد ال يممو م وكممدلا الممموارد  عما جبمما الهممدر واالسممتلت
 .ىاألنر

إل ام المبتجين وتدري هم وتوةيتهم  ضرورة مسا السجالت الناصة  تمدوين كم   .0
المعلومممات المتعلقممة  العمليممة اتبتاجيممة كاألبفممال ةلممى منتلممف ال بممود ودرجممات 

 مواتصمما ة  مماألمراضالكهر مما ي ال ممرارة والرقو ممة البسمم ية وابققاةممات التيممار 
من ق   المنتصين وتعود  مالبفع  وغيراا من المعلومات التي تساةد ةلى الت لي 

 ةليهمم كتقدير دالة التكاليف واتبتاي وتقييم الكفاءة .

إجراء دراسات اك ر فاك ر  البسم ة لمدوا  التكماليف واتبتماي وفمي مواسمم منتلفمة  .4
لتكوين صورة  وضا ةن ادا المجا  ال يو . كدلا إجراء دراسات اةمل ودلا 

تعظيم ر  ية المبت  نال  فترة  مبية معيبةم  إدنا  ةام  ال من في الت لي     
سبة ةلى س ي  الم ا م  دال من تعظيم الر  ية لوج ة إبتاجية وا دةم ودلا لوجود 

 ل وم الدواجن ةلى مدار السبة. تبتايإمكابية 
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An Economic Efficiency of Feed Allocation for Broiler Production in 

Poultry Farms of Arbil Governorate 

 

 
Feed is the major cost of broiler production. Hence, one of the main opportunities for 

increasing profit, is to lower feed costs per unit of gain, through rational allocation of this 

input in the production process, consequently, it increases the product and simultaneously it 

reduces the gap between local production and consumption. Also, knowledge of 

relationship between feed and product provides the producers by the useful indicators, 

which help them in decision making process. Aiming to this object, the current study 

estimated the production function of broiler, applying the (OLS) method, using 

observations of the sample collected from 36 private farms in Arbil Governorate. The 

Cobb-Douglas production function was selected, relying on the sensibility of the results, 

statistical and econometrical criteria. So, the required economic functions have been 

derived and used along with market prices of feed and product, in order to achieve some 

practical conclusions and recommendations. The important one is that, the level of feed had 

not been extended to the point that maximizes the profit according to the results of the 

study. 

 


