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Abstract
The research aimed to estimate the function of poultry production and its economic derivatives,
as well as the calculation of some indicators of the economic efficiency of the production and its
factors, data were obtained through a random sample that included 35 fields, which accounted
for 32% of the total poultry producers in the province. The logarithmic formula was chosen as
the most suitable for passing the tests, also the results of the efficiency of the factors of
production showed that the producers were not efficient in the use of the elements of
production, especially medicines. The results of the criteria of economic efficiency of net cash
income, net farm income, returns of agricultural work, The total return of the capital were as
follows, respectively (30461.82, 28778.25, 28023.04, 26282.47, 33027.46, 31343.89) thousand
dinars, the capital return was 1.057, which is a good indicator from the point of view of the
producer and the society, and the period of capital recovery invested in the meal And the
economic derivatives showed that the production elements fall within the second stage of
production. The total flexibility of the production elements was about 1.16. This means
increasing the return to capacity. The study recommended that the necessity to protecting and
encouraging domestic poultry production by limiting the import of poultry meat. Frozen Kun
production The local is able to fill a large part of the local need which involves economic and
health important political benefits.
Al- Muthanna University All rights reserved

2022 اقتصاديات إنتاج الدواجن في محافظة المثنى للعام
*  جامعة المثنى/  كلية الزراعة/حيدر حميد بالو
 جامعة المثنى/  كلية اإلدارة واالقتصاد/ علي جابر عبد الحسين
 جامعة المثنى/  كلية اإلدارة واالقتصاد/ مقداد جاسم عبد

المستخلص
 تم الحصول، فضال عن حساب بعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية لالنتاج وعوامله، استهدف البحث تقدير دالة إنتاج الدواجن ومشتقاتها االقتصادية
 وتم اختيار الصيغة اللوغارتمية، من اجمالي منتجي الدواجن في المحافظة%4.13  حقل شكلت نسبة43 على البيانات من خالل عينة عشوائية شملت
 وأظهرت نتائج كفاءة عوامل االنتاج ان المنتجين كانوا غير كفوئين في استخدام،كونها االكثر مالئمة الجتيازها االختبارات االحصائية والقياسية
 وعوائد العمل،  وصافي الدخل المزرعي،  وكانت نتائج معايير الكفاءة االقتصادية المتمثلة بصافي الدخل النقدي، عناصر االنتاج خصوصا االدوية
،30634163 ، 30880133 ، 4630.103 (  وعوائد االدارة المزرعية والقيمة المضافة االجمالية والصافية كما ياتي وعلى التوالي، المزرعي
 وهي نتائج ذات مؤشر جيد من وجهة نظر المنتج.1638  وكان مردود راس المال هو، ) الف دينار4.434103 ، 44638130 ، 30303138
 كما وبينت المشتقات االقتصادية ان،  سنة اي مايعادل ست وجبات6100  وفترة استرداد راس المال المستثمر في الوجبة الواحدة هو،والمجتمع
 اوصت الدراسة، وهذا يعني زيادة العائد للسعة.1.0  وبلغت المرونة الكلية لعنا صر االنتاج نحو، عناصر االنتاج تقع ضمن المرحلة الثانية لالنتاج
على حماية وتشجيع إنتاج الدواجن محليا من خالل الحد من استيراد لحوم الدواجن المجمدة كون االنتاج المحلي قادر على سد جزء كبير من الحاجة
1  ف ضال عن انشاء مجازر محلية لحفظ وتعبئة الدواجن، المحلية والذي ينطوي على فوائد سياسية واقتصادية وصحية مهمة
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المواد وطرائق العمل

المقدمة
تعدد الددواجن احددد المصدادر اةساسددية للبدروتين الحيددواني فهدي تمددد

اعتمدد البحددث علدى البيانددات المقطعيددة التدي تددم الحصدول عليهددا مددن

المسددتهلب بددانواد جيددددة مددن اللحددوم البيضددداء ذات القيمددة الغذائيدددة

خدالل عينددة عشددوائية مددن أصددحاب حقددول الدددواجن حيددث تددم جمددع

العالية والتي تمتاز اذا ما قورنت لحومها بلحدوم الحيواندات اةخدر

 )343اسدددتمارة بالمقابلدددة الشخصدددية وقدددد تضدددمنت هدددذ الدراسدددة

بانهدا سددهلة الهضددم غنيددة بالعناصدر الغذائيددة اةساسددية وهددي اكثددر

أسدالين إحصددائية متعدددة المتمثلددة بالتحليددل الوصدفي الددذي يخددت

أنددواد اللحدددوم احتدددوا يء للبدددروتين واالمددالق المعدنيدددة واقلهدددا اقدددة

بوصدف البياندات والتغيددرات التدي تطدرأ علددى مشداريع انتداج لحددوم

حراريددة ونسددبة الجددزء القابددل لالكددل مددن الدددجاج اعددال مندده مددن

الددواجن فدي محافظدة المثنددى والتحليدل االحصدائي االسدتداللي الددذي

الحيوانات اةخر ( شقير  ).303 ،كما يعداني العدرام مدن نقد

يخددددت

واضح في إنتاج اللحوم البيضداء وقطداد انتداج الددواجن لدم يسدتطيع

االحصددائي ) (SPSS . v 19لتحليددل البيانددات كميددا ،كمددا وتددم

لحدد انن سدد الفجددوة بدين ا نتدداج المحلدي والطلددن عليهدا وان جددزء

اسددتخدام مجموعددة مددن مقددايي

كبيدر مدن االسددتهالم يدتم إشدباعه عددن ريدد االسدتيراد وقددد زادت

النتائج والمناقشة

والمسدتلزمات اةخدر الضدرورية  ،وقددر مجمدود إنتادااج العددرام
مددن دجدداج اللحاددام ( الحددي ) ( ) 00406ددن لسددنة  36.3بارتفدداد

اوالي :التحليدددل الوصدددفي لحقدددول انتددداج فدددروج اللحدددم فدددي محافظدددة

مقدار ( ).0.38ن من إجمدالي إنتداج العدرام لسدنة  36.3حيدث

المثنى:

كان ( )86364ن بنسبة ارتفاد مقدار (( % ) 34تقريدر الجهداز

توزعدت الحقدول المنتجدة فدي المحافظدة واقضديتها بصدورة متفاوتدده

المركددزي لصحصدداء الزراعددي  ، )36.3يبلددع عدددد حقددول دواجددن

حيث بلع عدد المشداريع المنتجدة لفدروج اللحدم فدي المحافظدة ()...

فروج اللحم في محافظدة المثندى ( )...لسدنة  ( 36.3تقريدر انتداج

لسنة  36.3وبمتوسط عددد الوجبدات فدي السدنة ( )3وكميدة الددجاج

الدواجن لسنة  ، ) 36.3وضدمت عيندة الدراسدة ( )43حقدل شدكلت

المبدددداد ( .666 / )3000دجاجددددة فددددي حددددين بلددددع متوسددددط وزن

نسدددبة  %4.13تقريبدددا ،وتدددم جمدددع البياندددات مدددن خدددالل اسدددتمارة

الدجاجة عند البيع ( ).00.غم وكميدة الددجاج المبداد ( )3.33دن

 ،اسدتند البحددث الدى فرضددية مفادهددا

لعددام ( 36.3الجهددداز المركدددزي لصحصدداء /تقريدددر الددددواجن لعدددام

امكانيددة الحصددول علددى اسددعار مجزيددة فددي ظددل منافسددة المنتددوج

 ،)36.3يمكدن تقسدديم التكداليف الكليددة لمشدداريع انتداج فددروج اللحددم

اةجنبددي مدددن الددددجاج المسدددتورد وارتفددداد حجدددم تكددداليف المنتدددوج

إلدددى تكددداليف ابتدددة ومتغيدددرة  ،اذ بلغدددت نسدددبة مسددداهمة التكددداليف

المحلدي مددن لحددوم الدددجاج المحليددة فدي حددين اسددتهدف البحددث تقدددير

المتغيرة ( )3.133من التكاليف الكلية في حين بلغدت نسدبة مسداهمة

دالدة االنتداج للحدوم الددواجن فدي محافظدة المثندى لتحديدد العالقدة بدين

التكددداليف الثابتدددة نحدددو( )0130مدددن التكددداليف الكليدددة  ،ممدددا يعطدددي

المدخالت و المخرجدات و معرفدة أي العوامدل المسدتقلة أكثدر تد يرا
في انتاج لحوم الدواجن  ،فضالي عن احتساب بعض مقدايي

الكفدداءة االقتصددادية للتعددرف علددى

جدو مشاريع انتاج الدواجن في المحافظة1

هدذ المشدكلة اتسدداعا بعدد صددعوبة الحصدول علددى أعدالف الدددواجن

االسدتبانة المعدددة لهدذا الغددر

بالتقدددددير واختبددددار الفددددرو

وتددددم اسددددتخدام البرندددددامج

صددورة واضددحة بدد ن اةهميددة النسددبية للتكدداليف المتغيددرة اكبددرمن

الكفداءة

التكاليف الثابتة وكما مبين في الجدول 1 .

االقتصادية ةنتاج الدواجن لعينة الدراسة1

جدول ( 1) .التكاليف الثابتة والمتغيرة والتكاليف الكلية لمشاريع فروج اللحم واهميتها النسبية
قيمة التكاليف (ألف دينار)
بنود التكاليف الكلية
48883888133
التكاليف المتغيرة
4333434160.
التكاليف الثابتة
3.383.4610.
التكاليف الكلية
المصدر  :احتسبت من قبل الباحثين باالعتماد على بيانات عينة البحث1

اةهمية النسبية %
3.133
0130
%.66

التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة  - :يبين الجدول  3أن التكاليف

وتكاليف العمل العائلي وشكلت كالي منها أهمية نسبية من التكاليف

الثابتة تضمنت اجزاء أساسية هي الفائدة على راس المال

الثابتة 1

0.

جدول ( 1)3اةهمية النسبية لبن ود التكاليف الثابتة لمشاريع فروج اللحم
القيمة با (ألف دينار)
بنود التكاليف الثابتة
33.4331384
الفائدة على راس المال
33306381600
العمل العائلي
4333434160.
إجمالي التكاليف الثابتة
المصدر  :احتسبت من قبل الباحثين باالعتماد على بيانات عينة البحث1

اةهمية النسبية %
30136
841.6
%.66

وجاءت الهالكات بالمرتبة

يظهر من الجدول  3أن العمل العائلي قد شكل الجزء اةكبر من

بلغت نسبة اةهمية ()% .3108

التكاليف الثابتة واحتل المرتبة اةولى من حيث اةهمية النسبية اذ

الثالثة اذ بلغت اةهمية النسبية ) )% .3138من إجمالي التكاليف

بلغت نحو ( )%841.6من التكاليف الثابتة الكلية  ،وبلغت نسبة

المتغيرة الكلية  ،وبلغت نسبة مساهمة تكاليف االدوية نحو (.163

الفائدة على راس المال نحو ) (%26.90من اةهمية النسبية

 ، )%وبلغت نسبة مساهمة العمل المؤجر نحو()% 8164

للتكاليف الثابتة  1تمثلت التكاليف المتغيرة بتكاليف كل من (

بالنسبة للتكاليف المتغيرة الكلية  ،وجاءت المتغيرات اةخر

العلف ،الهالكات ،االدوية ،العمل المؤجر ،الماء ،الصيانة وشراء

كالماء بنسبة ( )% .1..والصيانة ومستلزمات القاعة بنسبة

مستلزمات القاعة  ،الكهرباء  ،الوقود  ،شرا ء االفراخ ،مصاريف

( )% 3103والكهرباء بنسبة ( )% 6133والوقود بنسبة ( 3136

أخر ) ومن خالل الجدول  1 4بينت نسبة مساهمة بنود التكاليف

 )%وشااااراء الطيور بنسبة (  )% .3108ومصاااريف أخاار

المتغيرة من التكاليف المتغيرة الكلية حيث ان تكاليف العلف قد

بنسااابة (  )% 8103من إجمالي التكاليف المتغير والجدول 4

شكلت على النسبة اةكبر من إجمالي التكاليف المتغيرة إذ بلغت

يوضح بنود الكلفة المتغيرة واةهمية النسبية لكل بند منها1

( ، )% 30104أما كلفة شراء الطيور فقد احتلت المرتبة الثانية اذ
جدول ( 1)4بنود التكاليف المتغيرة لمشاريع انتاج فروج اللحم واهميتها النسبية1
القيمة (ألف دينار)
بنود التكاليف المتغيرة
.80348.3133
العلف
3306830138
الهالكات
36000318.
االدوية
3038330138
العمل المؤجر
3.60381.3
الماء
.60038.133
الصيانة ومستلزمات القاعة
433330138
الكهرباء
3.630318.
وقود
333630318.
شراء الطيور
300333.104
مصاريف اخر
48883888133
التكاليف المتغيرة الكلية
المصدر  :احتسبت من قبل الباحثين باالعتماد على بيانات عينة البحث1

اةهمية النسبية %
30104
.3138
.163
8164
.1..
3103
6133
3136
.3108
8103
%.66

انياي :تقدير دالة انتاج فروج اللحم  - :من خالل دراسة الصيع

الرياضي لدالة ا نتاج تم اعتماد الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة

المختلفة لتحديد العالقة المناسبة للمتغيرات التي تضمنها الشكل

بعد اجتيازها لالختبارات (االقتصادية وا حصائية والقياسية)
وكما ي تي- :

جدول ( 1) 3معلمات دالة إنتاج فروج اللحم وفد الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة
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المتغيرات المستقلة

المعلمات المقدرة

الثابت b
كمية العلف Ln X1
كمية االدوية Ln X2
عدد ساعات العمل البشري Ln X3
المساحة  /م Ln X4 3

3104
6136
6134
61.3
6130

R2

6104

\R2

6106

المعنوية
)(Significance
6166
6166
6163
6163
6166

قيم t
)(t -test
0143
3136
3130
3143
3138

.1048
D.W.
401348
F – Test
43
Observations
المصدر :جمعت واحتسبت من قبل الباحثين باالعتماد على بيانات العينة 1
التحليل االحصائي والقياسي واالقتصادي

المعلددددوم أن معلمددددات المتغيددددرات فددددي الدالددددة اللوغاريتميددددة تمثددددل

ا بددت اختبدددار  tمعنويددة المعلمدددات المقدددرة  ،كمدددا ا بددت اختبدددار F

المرونددات االنتاجيدددة لهددذ المتغيدددرات ،واتدددي تشددير الدددى ان كميدددة

معنويدة الدالددة بمسدتو  %1واظهددر معامدل التحديددد أن ()% 6104

العلف كانت االكثر تدا ير فدي دالدة االنتداج تليهدا متغيدر المسداحة دم

من التغيرات في مسدتو االنتداج سدببها التغيدر فدي العوامدل الداخلدة

كميددة االدويددة و العمددل البشددري وكانددت قيمهددا كدداالتي ( ،34 ،.3

في اةنموذج وأن ( )% 61.8من تلدب التغيدرات تعدز إلدى عوامدل

1 ) 36 ،30

أخر لم يتضمنها اةنموذج وقد امت

كفاءة عناصر االنتاج لعينة الدراسة

أ رهدا العنصدر العشدوائي ،

النظرية االقتصادية ب ن عنصر االنتاج يمتاز بكفاءة توزيعية

ولبيددان مدددد كفددداءة المقددددرات فقدددد اجريدددت االختبدددارات القياسدددية

تن

لألنمدددوذج والتدددي اظهدددرت عددددم وجدددود مشدددكلة االرتبدددا الدددذاتي

تامة عندما يساوي قيمدة النداتج الحددي لكدل عنصدر انتداج ))VMP

( )Autocorrelationلكدددددون قيمددددددة  D.W.المحسددددددوبة تسدددددداوي

مدع كلفتدده الحديدة ) (MFCويكددون المندتج أكثددر كفداءة فددي اسددتخدام

( ).1048لمسدتو معنويدة ) (0.05وةن ) ، (du< d < 4-duأي

عناصر االنتاج عندما تقترب نسبة قيمدة النداتج الحددي لكدل عنصدر

 1.184 < 1.837 < 2.702وهدي تقددع فدي منطقدة عددم رفددض

الى كلفتة الحديدة مدن الواحدد الصدحيح وذلدب ةن العائدد الحددي لدذلب

فرضدية العدددم القائلددة بعدددم وجددود ارتبددا ذاتددي موجددن أو سددالن ،

المدورد يتسدداو مددع الكلفددة الحديدة وعندددما تكددون النسددبة المددذكورة

ونظددرا ي العتمدداد الدراسدددة بيانددات المقطددع العرضدددي فمددن المتوقدددع

أقدل مددن الواحددد الصددحيح فددان ذلددب يعنددي أن العائ دد الحدددي اقددل مددن

التبدداين ()Heteroscedasticity

التكلفددة الحديددة وعلددى المنددتج التقليددل مددن اضددافة عنصددر االنتدداج،

وجددود مشددكلة عدددم بددات تجددان
 ،والختبددار هددذ الظدداهرة أتعتمددد اختبددار )Breusch- (BPG

وعنددما تكددون النسددبة أكبددر مددن الواحدد الصددحيح فددان هددذا يعنددي أن

 Pagan-Godfery Testللكشددف عنهدددا (، )Gujarati, 2004

العائد الحدي يفوم التكلفة الحدية وعلى المندتج فدي هدذ الحالدة زيدادة

وقد أمكن بيدان أن اةنمدوذج المقددر ال يعداني مدن مشدكلة عددم بدات

عنصر االنتاج لوجود فرصة لتحقيدد اربداق اضدافية ( Debertin,

التبدداين وفيمددا يتعلدد بمشددكلة االرتبددا الخطدي المتعدددد بددين

 ،)1986وتم تقدير كفداءة اسدتعمل عناصدر االنتداج مدن خدالل دالدة

المتغيدرات المسددتقلة ) (Multicollinearityف د ن اةنمددوذج اسددتنادا ي

الندداتج الحدددي لكددل عنصددر التددي تددم اشددتقاقها مددن دالددة ا نتدداج بعددد

إلددى اختبددار ( )Kleinوالددذي يسددتعمل للكشددف عددن هددذ المشددكلة (

تثبيت العناصر االخر عندد قديم متوسدطاتها ،وحسدبت قيمدة النداتج

 )Maddala,.333تبين عدم وجدود ارتبدا متعددد بدين المتغيدرات

الحددي مدن خدالل ضدرب متوسددط سدعر كيلدو اللحدم المبداد والددذي

التوضديحية إذ أن معامدل االرتبدا البسدديط بدين المتغيدرات المسددتقلة

بلع نحو  3488دينار/كغم في النداتج الحددي الدذي تدم حسدابه مسدبقا،

كان أصغر من معامل االرتبدا الكلدي لألنمدوذج كمدا تبدين مدن دالدة

وتدم احتسداب كفداءة اسدتخدام عنصدر االنتداج مدن خدالل المعادلددة (

تجدان

االنتاج أن إش ارة جميع المعلمات تتفد مع المنطدد االقتصدادي ومدن

)  ،إذ أن :
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: rتمثل كفاءة عناصر االنتاج المستعملة في انتاج فروج اللحم1

:الكلفة الحدية لكل عنصدر والمتمثلدة بسدعر ذلدب العنصدر
أي (1)Onuk, 2010( )MFC = Pxi

 :قيمدة النداتج الحددي لكدل عنصدر ويسداوي سدعر النداتج
مضروبا ي في الناتج الحدي لذلب العنصر
جدول ( 1)3كفاءة عناصر االنتاج المستعملة في انتاج فروج اللحم 1
الموارد
كمية العلف X1
كمية اةدوية X2
عدد ساعات العمل البشري X3
المساحة X4
المصدر :تم حسابها باعتماد دالة ا نتاج المقدرة

( MFCالف دينار)
84018.
.3188
41.33
613

( VMPالف دينار)
.304148
3880130
0138
41644

.18
.80
3
0

تشددير نتددائج جدددول  0الددى ان المنتجددين غيددر كفددوئين فددي اسددتخدام

اما الى رداءة النوعيدات المسدتخدمة أو الدى عددم اسدتخدام العالجدات

عناصددر االنتدداج وتحتدداج الددى زيادتهددا وذلددب الن االيددراد الحددددي

الذي يعود سدببه الدى الدى ضدعف االستشدارات طالبيطريدة وعمليدات

للعنصر اكبر من الكلفدة الحديدة لده لدذا كدان مؤشدر الكفداءة ) (rاكبدر

التعقيم قبل كل وجبة وهو ما اضهرته استمارة االستبيان1

مدن الواحدد الصدحيح ،ويعدود سددبن االبتعداد الكبيدر لعنصدر االدويددة
المشتقات االقتصادية لدالة ا نتاج :

فضدال عددن كونهددا مؤشددرا مهمددا فدي تحديددد المرحلددة التددي يقددع فيهددا

تعددد المشددتقات االقتصددادية أحددد ادوات المنددتج فددي اتخدداذ القددرارات

اسدددتخدام االعنصدددر االنتددداجي واهدددم هدددذ المشدددتقات ( الدددروي ،

الخاصة بزيادة أو إنقاص الكميات المسدتخدمة مدن عناصدر االنتداج

:)3663

ا نتاج المتوسط Average Production

مرونة ا نتاج Elasticity of Production

ا نتاج الحدي Marginal Production
من اجل احتساب المشتقات االقتصدادية لعناصدر االنتداج تدم تحويدل

ادويددة 36.6 ،سدداعة عمددل .33.1.3 ،م  ، )3ددم يددتم اشددتقام دالددة

الدالددة مددن الصدديغة اللوغارتميددة الددى الصدديغة االسددية ،ويددتم تثبيددت

االنتاج للعامل المراد احتساب مشتقاته االقتصادية وكما ياتي:

العوامل عندد متوسدطاتها والبالغدة ( 33140دن علدف 431.3 ،لتدر
0.28

Log y = log 4.63 +0.5 log X1 +0.23 log X2 +0.15

X3

X2

APx2 = 102.514 X1

 - 4عنصر االنتاج الثالث (عدد ساعات العمل البشري) X3

logX3 +0.28 log X4
y= 102.514 X1 0.5 X2 0.23 X3 0.15 X4 0.28

تم احتساب الناتج الحدي ومتوسط االنتاج لكمية العلف من

 - .عنصر االنتاج االول (كمية العلف) X1

المعادالت االتية:
MPx3 = 15.377 X1 0.5 X2 0.23 X3 -0.85 X4 0.28

تم احتساب الناتج الحدي ومتوسط االنتاج لكمية العلف من

0.28

المعادالت االتية:
MPx1 = 51.257 X1 -0.5 X2 0.23 X3 0.15 X4 0.28

X4

-0.85

X3

0.23

X2

- 0.5

APx3 = 102.514 X1

 - 3عنصر االنتاج الرابع (مساحة القاعة ) X4

APx1 = 102.514 X1 - 0.5 X2 0.23 X3 0.15 X4 0.28

تم احتساب الناتج الحدي ومتوسط االنتاج لكمية العلف من

 - 3عنصر االنتاج الثاني (كمية االدوية) X2

المعادالت االتية:
MPx4 = 28.704 X1 0.5 X2 0.23 X3 0.15 X4 -0.72

تم احتساب الناتج الحدي ومتوسط االنتاج لكمية االدوية من

APx4 = 102.514 X1 - 0.5 X2 0.23 X3 0.15 X4 -0.72

المعادالت االتية:
X4 0.28

X4

0.15

-0.77

0.5

0.15

X3

-0.77

X2

-0.5

MPx2 = 23.578 X1
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الجدول ( 1) 0يبين قيم االنتاج الحدي والمتوسط والمرونة لكل عنصر انتاجي
االنتاجية المتوسطة
االنتاجية الحدية
العنصر االنتاجي
.603184
34.1300
X1
803133
.801660
X2
.4140
316686
X3
3.100
016004
X4
المصدر :تم حسابها باعتماد دالة ا نتاج المقدرة
 - 3صافي الدخل المزرعي = صافي الدخل النقدي  ( +التغير في
المرونة
613
6134
61.3
6130

مدن خدالل مالحظددة جددول  8يتبددين ان قيمدة المرونددة (والتدي كانددت

قيمة موجودات المزرعة ) +استهالم العائلة

متطابقددة مددع االس الددذي رفددع لدده كددل عنصددر انتدداجي كوندده يمثددل

 - 4عوائد العمل المزرعي = صافي الدخل المزرعي – الفائدة

المرونددة فددي الدالددة االسددية) كانددت محصددورة بددين الصددفر والواحددد

على راس المال

داللددة علدددى ان عناصددر االنتددداج فدددي المرحلددة الثانيدددة ،وان مقددددار

 - 3عوائد االدارة المزرعية = عوائد العمل المزرعي – قيمة

المرونددة الكليددة هددو  .1.0ممدددا يعنددي زيدد ادة العوائددد للسدددعة اي ان

عمل افراد العائلة

زيادة عنصر االنتاج يصاحبه زيادة فدي االنتداج والدذي يؤيدد نتدائج

 - 3القيمة المضافة االجمالية = (االرباق  +االجور  +االند ار +

الجدول  0ومن خالل قيمة مؤشر كفاءة عنصر االنتاج كونهدا اكبدر

الفائدة على راس المال)

مدن الواحدد الصدحيح ،ممدا يعندي ضدرورة زيدادة عناصدر االنتداج ،

 - 0القيمددددة المضدددددافة الصددددافية = القيمدددددة المضددددافة االجماليدددددة -

وكانت مرونة عنصر كمية العلف االكبدر اذ بلغدت  613ممدا يتطلدن

االند ارات

االهتمام بنوعية وكمية هذا العنصر 1

 - 8مدددردود راس المدددال = الدددربح \ راس المدددال الثابدددت أو الكلفددددة

معايير الكفاءة االقتصادية النتاج الدواجن

االستثمارية

تعددد هددذ المعدددايير مددن المؤشدددرات المهمددة علدددى نجدداق المشددداريع

 - 0فتددرة ا سددترداد راس المددال = الكلفددة االسددتثمارية \ االربدداق +

االقتصددادية  ،اذ يدددتم مددن خاللهدددا اال مئنددان علدددى الوضددع المدددالي

االند ارات

للمشرود واهم هذ المعايير االتي (السامرائي: ).308 ،

 - 3كمية االنتاج عند نقطة التعادل= الكلفدة الثابتدة ك كميدة االنتداج \

 - .صافي الدخل النقدي = االيرادات النقدية – المصاريف النقدية

قيمة االنتاج – الكلفة المتغيرة

الجدول ( 1)8يبين قيم كل من معايير الكفاءة االقتصادية
المعيار االقتصادي
ت
صافي الدخل النقدي
.
صافي الدخل المزرعي
3
عوائد العمل المزرعي
4
عوائد االدارة المزرعية
3
القيمة المضافة االجمالية
3
القيمة المضافة الصافية
0
مردود راس المال
8
فترة استرداد راس المال
0
كمية االنتاج عند نقطة التعادل
3
المصدر :تم حسابها باعتماد على بيانات استمارة االستبانة 1

القيمة  /الف دينار
4630.103
30880133
30634163
30303138
44638130
4.434103
.16380
 6100سنة
 46130ن

نالحظ من خدالل جددول  0ان جميدع المعدايير كاندت ايجابيدة وهدذا

يتمكن من استرداد راس ماله رغم ضخامته خالل سدتة سدنوات مدن

يدددل علددى ان إنتدداج الدددواجن فددي المحافظددة مجدددي اقتصدداديا رغددم

االنتدداج  ،وبلددع حجددم االنتدداج عنددد نقطددة التعددادل نحددو  46130ددن

منافسدة االسدتيراد الخدارجي لده ،واشدار معيدار فتدرة اسددترداد راس

وهو اكثدر مدن متوسدط االنتداج الفعلدي البدالع نحدو  3013دن وهدذا

المددال ان المنددتج يمكندده اسدددتعادة راس مالدده المسددتثمر فددي الوجبدددة

يعنددي امكانيددة زيددادة االنتدداج مددن خددالل زيددادة عناصددر

المددا ان

الواحدة خالل سنة والتدي تعدادل سدتة وجبدات وهدذا يعندي ان المندتج

االيرادات اعلى من التكاليف1
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االستنتاجات

التوصيات

بعد تحليل هيكل التكاليف لعيندة الدراسدة تبدين ان التكداليف المتغيدرة

توصي الدراسة بما يلي- :

شدكلت نسدبة ( ،)3.133وان التكدداليف الثابتدة شدكلت نسددبة ()0130

ضددرورة تددوفير الدددعم الحكددومي بالنسددبة لتددوفير العلددف واةدويددة

من اجمالي التكاليف الكليدة وشدكل العمدل العدائلي النسدبة اةكبدر مدن

وكذلب انشاء مجازر لتقيل الخسائر في الهالكدات كونهدا تدؤ ر سدلبا ي

التكاليف الثابتة 1

على العملية ا نتاجية1

المنتجدين غيدر كفدوئين فدي اسدتخدام عنصدري ( العلدف  ،االدويددة )

تشكيل فرم لالستشارات البيطرية التي تعتبر جزء مهم مدن العلميدة

حسددن مددا اظهدددرت نتددائج تحليددل كفددداءة عناصددر ا نتدداج للعمليدددة

ا نتاجية من خالل معالجة الحقل عند ا صابة1

ا نتاجية 1

ضرورة توسيع مشاريع تربية الدواجن في المحافظة كونها مربحده
وذات مردود اقتصادي1

تشددير الدراسددة الددى عدددم وجددود دعددم حكددومي اذ شددكلت التكدداليف
العلف نسبة  30104من اجمالي التكاليف المتغيرة1

الحد مدن اسدتيراد الددجاج المجمدد لحمايدة المنتجدين ،وتدوفير مجدازر
اسددتيعاب ا نتددداج

وجددود كفدداءة تقنيددة فددي اسددتخدام عناصددر ا نتدداج ( راس المددال ،

حكوميددة لحفددظ وخددزن الدددجاج المجمددد لغددر

العمل ) وان العمل هو اةكثر تا يرا ي في العملية ا نتاجية 1

المحلي الفائض وحماية االسعار1

ان مشاريع تربية فروج اللحم في المحافظة مجدية اقتصاديا 1

انشدداء حقددول دواجددن حكوميددة لتددامين الطلددن المحلددي فضددال عدددن
توفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين1

المصادر
الحسني ،صناعة الدواجن في العرام  -الواقع واالفام المستقبلية
 ،االتحاد العراقي لمنتجي الدواجن 1 3663 ،
الروي ،خالد ،3663 ،اقتصاديات االنتاج الزراعي ،جامعة الملب
سعود1

السامرائي،هاشم علوان ،.308 ،كتاب االدارة المزرعية1
الجهاز المركزي لصحصاء /تقرير الدواجن لعام 36.3
شقير  ،سالمة  ،ا دارة الناجمة لمزارد الدواجن  ،منشورات دار
القلم  ،بيروت  ،لبنان  ، .303 ،ص1 300
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