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، لكونها مصدرًا اساسيًا من مصادر وة الحيوانية عن الثروة النباتيةال تقل أهميةً  الثر 
حيث تشكل الثروة  ،الغذاء ومصدرًا لتوفير بروتين حيواني سهل الهضم لإلنسان

حيث تصل نسبة البروتين في لحوم  ،جانبًا مهمًا في القطاع الزراعي الحيوانية
ا تصل نسبة البروتين  في الفواكه بينم ،%20 حوم الدواجن الى ما يقاربالماشية ول

كما أن تنشيط القطاع الصناعي يكون على  ،%0.1 % وفي الخضر تقريبا  0.7
،  أولية رئيسة في القطاع الصناعييث تستخدم مواداً ح لحيوانيةاغلب المنتجات ا

وأن قوة هذه العالقة المتشابكة بين الزراعة والصناعة لها تأثير بارز في توليد وزيادة 
ريع وعلى الرغم من التطور الحاصل في البالد وكثرة عدد المشا ،االموال وتوزيعها

ون غير قادرة على سد حاجة إال ان هذه المشاريع تك ،الخاصة بإنتاج  اللحم البقري 
بين اإلنتاج المحلي الطلب المحلي من لحوم االبقار وسد الفجوة التي تحدث 

تيراد كميات كبيرة من هذه ، مما يضطر الدولة الى السماح باسوالطلب عليها
وتقدير دوال التكاليف للحوم االبقار باستخدام  . تهدف الدراسة الى تحليلالسلعة

وقدرت دالة التكاليف  ،وتحليلها إحصائيًا وقياسيًا واقتصادياً  ،تلفةدوال التكاليف المخ
( OLSلمربي ابقار اللحم في األجل القصير باستعمال طريقة المربعات الصغرى )

مزرعة في مدينة الرمادي لعام  50لمربي ابقار اللحم على عينة عشوائية مكونة من 
لتقدير هذه الدالة كونها أكثر وكانت الصيغة التكعيبية هي أفضل صيغة  2019

وحدد  ،ختبارات الدرجة األولى والثانيةانسجاما مع المنطق االقتصادي واجتيازها ال
 245.15بح ، والمعظم للر طن 132.299ي يدني التكاليف بـ مستوى اإلنتاج الذ

 .  طن في األجل القصير

                                                                                .قضاء الرمادي ،التكاليف القصيرة المدى دالة ،االبقارمربي  ،الربح :كلمات مفتاحية
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Abstract 

Livestock is no less important than plant wealth, as it is a basic source of food and a 

source of easy-to-digest animal protein for humans, as livestock is an important aspect 

in the agricultural sector, where the protein content of cattle and poultry meat reaches 

nearly 20%, While the percentage of protein in fruits 0.7% and in vegetables is 

approximately 0.1%, and the revitalization of the industrial sector takes place on most 

animal products, as main raw materials are used in the industrial sector, and that the 

strength of this intertwining relationship between agriculture and industry has a 

prominent effect on Generating and increasing funds and distributing them, and 

despite the development in the country and the large number of projects for the 

production of beef, these projects are unable to meet the need for local demand for 

beef and bridge the gap that occurs between local production and demand for it, 

which forces the state to allow By importing large quantities of this commodity. The 

study aims to analyze and estimate the cost functions for beef using the different cost 

functions, and analyze them statistically, analogically and economically. The cost 

function for beef cattle breeders in the short term was estimated using the OLS 

method for beef cows on a random sample of 50 farms in Ramadi city for the year 

2019, the cubic formula was the best formula for estimating this function as it is more 

in line with economic logic and passed the first and second degree tests, and the level 

of production that lowest costs was determined at 132,299 tons, and the most profit 

was 245.15 tons in the short term.  
  

Keywords: Profit, Cow Breeder, Short-Run Cost Function, Ramadi District. 

 المقدمة

ان البنيان االقتصادي لكثير من دول العالم هو القطاع الزراعي ويعتبر األساس والركيزة في اغلب الدول وخاصة 
، لذا يفترض ليه في عملية التنمية االقتصاديةبسبب اعتماد القطاعات االقتصادية األخرى ع ،في الدول النامية

تفوق ل معدالت نمو في قطاع الزراعي و الزراعي والعمل على تنميته لتحقيق افضعلى الدولة االهتمام بالقطاع 
البطالة في تلك  ن العاطلين عن العمل وتقليل نسبةفضاًل عن تشغيلها لعشرات االالف م ،معدالت النمو السكاني

mailto:ag.magid.abed@uoanbar.edu.iq
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منتشرة في اغلب  المناطق التي يوجد فيها حقول لإلنتاج لكون معظم مشاريع انتاج لحوم االبقار في العراق هي
 المحافظات العراقية.

طن خالل  ألف 69.50شهدت مشاريع انتاج لحوم االبقار تطورات مهمة خالل عقد الثمانينات اذ بلغ االنتاج 
 واالنخفاض حتى وصل الى اعلى اعلى انتاج خالل عقد الثمانينات واستمر االنتاج باالرتفاع وتعتبر 1982عام 
وجاء هذا االنخفاض بسبب الحروب وفرض  ،طن ألف 19.58حيث بلغ  1997عام مستوى له في  أدنى

الحصار الذي شهده العراق في عقد التسعينات من القرن الماضي التي ترتب عليها انخفاض كبير في نسبة 
 .مساهمة هذه المشاريع في سد حاجة السوق المحلية

لمشاريع تربية لحوم االبقار في محافظة يالحظ من واقع اإلنتاج ومن خالل البحث والدراسة : مشكلة البحث
ولذا من األهمية دراسة سلوك الوحدات  ،ت كثيرة معطلة ومتوقفة عن العملاالنبار تدني االنتاج ووجود طاقا

إلنتاجية ااإلنتاجية لهذه المشاريع للتعرف على مشاكل اإلنتاج ليتسنى إمكانية التأثير فيها وفي مقدمتها التكاليف 
لتنسيق من خالل توفير مستلزمات االنتاج واالستغالل الكامل للطاقات االنتاجية للحقول وا ،رة منهاالسيما المتغي
 . لمكملة لنشاط انتاج لحوم االبقاربين الحلقات ا

بقار شكل عام ولحوم االتكمن أهمية البحث من خالل األهمية االقتصادية لقطاع الثروة الحيوانية ب: أهمية البحث
كما ان زيادة الطلب عليه في  ، مهمًا من مصادر الدخل المزرعينه يشكل مصدرًا اساساً إذ أ ،بشكل خاص

بعض  وهذا يتطلب تشريع ،على المائدة العراقية استهالكهاآلونة األخيرة وانخفاض المستوى االنتاجي منه وكثرة  
ية وبالتالي النهوض لذا يتوجب النهوض في مثل هذه المشاريع الحيو  ،السياسات التي تضمن االرتقاء به

ية لحوم وتأتي دراسة اقتصاديات اإلنتاج لمشاريع ترب ،لى األقل االكتفاء الذاتي للبلدباالقتصاد الوطني وتحقيق ع
 .همية لمعرفة مستوى أداء المربيناالبقار مسالة غاية في األ

يستند البحث على فرضية ان غالبية مربي لحوم االبقار في محافظة االنبار ال يحققون الحجم  :فرضية البحث
فاع استطاعتهم االقتراب من مستوى االنتاج األمثل ونعتقد أن سبب ذلك يعود الى ارت وكذلك عدماالمثل لإلنتاج 

 وتعظيم االرباح.ف التكالي كفوءة لتدنيهاستخدام اساليب  ولذلك يمكنتكاليف مستلزمات االنتاج 

 ث.حساب الناتج المعظم للربح لدالة التكاليف في االجل القصير لعينة البحالى: يهدف البحث : أهـــداف البحث
تحليل واقع تكاليف لحوم االبقار في محافظة االنبار للتعرف على مدى نسبة اسهام فقرات التكاليف الثابتة 

لعرض ااشتقاق دالة  األمثل الذي يدني التكاليف لمشروع مربي لحوم االبقار.والمتغيرة فيها. معرفة مستوى الناتج 
 لمربي لحوم االبقار في االجل القصير.

 المواد وطرائق العمل 

-Crossحصلنا على البيانات من مصدرين هما البيانات األولية )المقطعية( : عينة البحث ومصادر البيانات
section data )والبيانات الثانوية )المكتبية ،Secondary Data. 
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ي للمزارعين ف ها الميدانية وبالمقابلة الشخصيةتم الحصول عليها من مصادر : Primary dataالبيانات األولية 
إذ قمنا بمسح ميداني واختيار عينه  ،أعدت لهذا لغرض Questionnaire Sheet)ضوء استمارة استبانة )
وذلك لدراسة الحالة وتشخيص االسباب بغية الوصول الى حلول  2019مزرعة لعام  50عشوائية مكونه من 

 .مناسبة واقتراحات

تم الحصول على البيانات الثانوية التي تضمنت سلسلة زمنية للمدة من : Secondary Data نويةالبيانات الثا
عن إجمالي  2017-1998 للمدة من، والسلسة الزمنية جمالي إنتاج لحوم االبقار العالمعن إ 1999-2003

 اج الوطن العربي من لحوم االبقار، التي حصلنا عليها من:إنت

 .االحصاء الزراعي –جيا المعلومات وتكنولو  لتعاون اإلنمائي _الجهاز المركزي لإلحصاءوزارة التخطيط وا أـ 

 شعبة التخطيط واإلحصاء الزراعي. -ب ـ وزارة الزراعة  

 .ةواقع الكترونية العلمية والبحثيالمنهجية والرسائل واألطاريح والمجالت العلمية والم باإلضافة الى الكتب

صف نألنها تشكل ال اإلنتاجية،ناء عنها في العمليات ان اهمية دراسة التكاليف ال يمكن االستغ: دالة التكاليف
ماد وبوصف اخر اعت ،ولها دور مهم جدًا في معرفة وتحديد كمية األرباح للمزارع اإلنتاجية،الثاني من العملية 

تاج نالقرار االنتاجي الى حد كبير على مستوى التكاليف ويمكننا تعريف دالة التكاليف هي العالقة بين كمية اال
 ند استخدامه للمواردمن مبالغ ع ليف تعني مجموع ما يتحمله المنتجاي ان التكا، والتكاليف الكلية لإلنتاج

 . وان الدلة في(6) ( لمقدار الناتجوان دالة التكاليف عبارة عن )دالة ،القتصادية في الحصول على الناتجا
     :اآلتيةالصيغة الرياضية االتية المدى القصير يمكن التعبير عنها ب

     Tc = f (y) + Fc             
  -أن: إذ 
        Tc  لإلنتاج.= التكاليف الكلية 
        f (y)  المتغيرة= التكاليف. 
         Fc  الثابتة.= التكاليف 

 عن االجل الطويل تصبح جميع التكاليف متغيرة وذلك لتتمكن المنشأة االنتاجية من تغيير جميع وعند التعبير
    -التالي: ضية بالشكل الموارد الموجودة في العملية االنتاجية ويمكن كتابة صيغتها الريا

Tc = f (y) 
ه والبد من معرفه هذ االنتاج،هناك عدة اشكال رياضية في مجال اقتصادية : الرياضية لدوال التكاليفاالشكال 

 اهم يفيما يل المدروسة،الختيار الشكل او الصورة الرياضية االفضل للتعبير عن العالقة  االشكال وخصائصها،
 -التكاليف: االشكال الرياضية المهمة في دوال 



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2021 2,العدد  19ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

199 

 

عادلة وهي م االقتصادية،تتميز هذه الدالة بأنها نمطيه وفقًا للمفاهيم :  Cubic Formالشكل أو الصورة التكعيبية
ي فهناك تغير  ومتزايدة )أيومن الجدير بالذكر ان التكاليف الكلية تكاليف حدية متناقصة  الثالثة،من الدرجة 

هبوط متوسطات التكاليف الثابتة  الدالة عندومن خصائص هذه  متزايدة(.التكاليف الحدية من متناقصة الى 
ي ثم يبدأ بعد ذلك ف له،حد  أدني ان يصل والمتغيرة الىيهبط متوسط التكاليف االنتاجية الكلية في البداية 

 لمتغيرة يكون أكبر من النقص في متوسط التكاليف الثابتةبسبب الزيادة في متوسط التكاليف ا االرتفاع وذلك
(9.) 

وسط مستوى لمت أدنىعند تناقص متوسط التكاليف الثابتة أو المتغيرة، ويبلغ  الحديه قليلةوايضا تكون التكاليف 
من  كبرأيه وتكون التكاليف الحد الحدية،التكاليف المتغيرة أو متوسط التكاليف الكلية عند تساويهما مع التكاليف 

لصيغة اوتأخذ هذه  المتغيرة بالزيادةالتكاليف المتوسطة الكلية والمتغيرة عندما يبدأ متوسط التكاليف الكلية أو 
 -االتي: الشكل 

Tc = b0 + b1y + b2y2 + b3y3 + u  

 إذ أن:

 3y مكعب الناتج = 

طبيعة  التكاليف دورًا مهم في فهم االقتصادية لدالةتلعب المشتقات التكاليف: المشتقات االقتصادية لدوال 
يفة وكذلك في اختيار التول االنتاجي،التي يعمل بها المشروع  القرار،المرحلة االقتصادية التي يتخذها اصحاب 

ي اهم هذه يأت وفيما (.7)المناسبة واتخاذ القرارات االنتاجية  اإلنتاجية،الموارد التي تدخل في العملية  المثلى من
 -قتصادية: االالمشتقات 

هو كل مقدار تتحمله الوحدة الواحدة من اي سلعة منتجة من : Average Fixed costالثابتة متوسط التكاليف 
يث ح االنتاج،من خالل مجموع التكاليف الثابتة مقسومًا على حجم  رياضيًا وذلكحسابه  الثابتة، ويمكنالتكاليف 

يادة بز لذا ينخفض متوسط التكاليف الثابتة  االنتاج،أن التكاليف الثابتة في المدى القصير ال تتغير بتغير حجم 
  (.5اإلنتاج ) حجم

 AFC = FC

y
 

ع هو كل مقدار تتحمله الوحدة الواحدة التي تنتج من السل: Average variable costمتوسط التكاليف المتغيرة 
لمنتجة ة مقسومًا عدد الوحدات االتكاليف المتغيرة الكلي خالل،ويمكن حسابها رياضيًا من  المتغيرة،من التكاليف 

(1.) 

  AVC = 𝑽𝑪

𝒚
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ميل  الخط اويمكن تعريف متوسط الكلفة الكلية هو عبارة عن : Average total costمتوسط التكاليف الكلية 
 رياضيًا منحسابها  ، ويكون (10منحني الكلفة الكلية ) يقطع( ويمس )أوالمستقيم الذي يصل بين نقطة االصل 

 أو تكون بجمع متوسط التكاليف الثابتة مع متوسط المنتجة،خالل التكاليف الكلية مقسومًا على عدد الوحدات 
  -وكما يلي: التكاليف المتغيرة 

ATC = 𝑇𝐶

𝑦
 

or 

ATC=AFC + AVC                             

 أن:إذ 

ATC=  متوسط التكاليف الكلية 

  = AFCمتوسط التكاليف الثابتة 

AVC  متوسط التكاليف المتغيرة = 

TC التكاليف الكلية = 

y عدد الوحدات المنتجة = 

ر التغير في التكاليف المتغيرة أو التكاليف الكلية بالنسبة للتغي هي مدى: Marginal costالحدية التكاليف 
الكلية  أو التكاليف المتغيرةالتكاليف  األول لدالةهو التفاضل  رياضيًا،ويمكن استخراجها  واحدة،باإلنتاج بوحدة 

    -أن: أي  (،8بالنسبة للتغير بوحدة واحدة من االنتاج )

MC = ∆𝑇𝐶

∆𝑦
 

or 

MC = ∆𝑉𝐶

∆𝑦
      

 رياضياً 

 MC = 𝜕𝑇𝐶

𝜕𝑦
 

 والمناقشة النتائج

بشكل عام هي ثاني شق بالنسبة ألربحية ان التكاليف الكلية  والمتغيرة والكليةكاليف الثابتة نسبة اسهام الت
لتكاليف الكلية ألي كما أن من الضروري معرفة حجم ا األول،حيث يمثل االنتاج شقه  ،المشاريع الزراعية
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 اي بنسبة 107944الجدول التالي يوضح ان التكاليف الثابتة كانت قيمتها نحو  ،مشروع زراعي
  اي بنسبة  675515اما التكاليف المتغيرة كانت قيمتها نحو  ،لكلية%من اجمالي التكاليف ا13.68
 . اي ان التكاليف المتغيرة هي اعلى قيمة من التكاليف الثابتة.من اجمالي التكاليف الكلية 86.22

 .مدى إسهام التكاليف المتغيرة والثابتة من اجمالي التكاليف الكليةيوضح  1 جدول

 

تكاليف المربعات الصغرى قدرت دالة التقدير دالة التكاليف القصيرة األجل بطريقة : دالة التكاليف القصيرة األجل
( لتقدير معلمات االنموذج حيث تعد هذه الطريقة OLSلمربي لحم االبقار باستعمال طريقة المربعات الصغرى )

، بسبب اتصافها بخصائص قات االنموذج االقتصادي القياسيالطرائق تطبيقا في تقدير عال أكثرواحدة من 
لة اجراء العمليات ( فضاًل عن سهو MinimumVariance) ( وأصغرUnbiasedنموذجية مثل عدم التحيز )

،  تابعاً ألبقار اللحم متغيراً . لقد صيغت انموذجات رياضية عدة لتمثيل العالقة بين التكاليف الكلية الحسابية منها
وغاريتمية ، و نصف اللدوجةلتكعيبية واللوغاريتمية المز واإلنتاج متغيرًا مستقاًل منها الدالة الخطية والتربيعية وا

وبناَء على تقويم المعامالت المقدرة على وفق  ،الذي حدد لدراسة دالة التكاليف لغرض الحصول على النموذج
ر الدوال أظهرت نتائج التقدير أن الدالة التكعيبية هي اكث ،االختبارات االحصائية والقياسيةالنظرية االقتصادية و 

الثة تظهر مراحل اإلنتاج الث حيث أنها ،للعالقة بين التكاليف واإلنتاج ي وتمثيالانسجاما مع المنطق االقتصاد
(2.) 

ومعنوية احصائيًا حسب  االقتصادية،متوقع طبقًا لمنطق النظرية  وما هوجاءت إشارة المعلمات منسجمة مع 
قيمة  تشيرالتوفيق %(. والختبار جودة 1ل عند مستوى )( معنوية الدالة ككFوكما اثبت اختبار ) (،tاختبار )

 %(3و) التوضيحية،%( من التباين في التكاليف الكلية تفسرها المتغيرات 97)الى أن نحو  (2Rمعامل التحديد )
يستخدم  ((Autocorrelationيعزى الى عوامل أخرى لم يتضمنها االنموذج الختبار مشكلة االرتباط الذاتي 

تساوي ( D-Wكون قيمة )ل الذاتي،حيث أظهر األنموذج عدم وجود مشكلة االرتباط  واتسن، -اختبار دربن 
 -أن: اي  ،(du<D.W<4-du)أي تقع ما بين  du-4من  وأصغر duمن  أكبر%، وهي 1معنوية  بمستوى 

 1.49< 1.57 < 2.76 
ونظرا العتماد الدراسة على بيانات مقطعية  Heteroscedasticityحد الخطأ  اما ظاهرة عدم ثبات تباين

(cross section data التي يمكن ان تكون هذه الظاهرة سائدة فيها )من بيانات السالسل الزمنية فالبد  أكثر
(. للكشف عن هذه Breusch-Pagan-Godfrey (تم اعتماد اختبار بروش امن الكشف عنها وللكشف عنه

 القيمة االجمالية اقسام التكاليف
 بـــ ) مليون دينار (

 االهمية النسبية
) % ( 

 TVC 675515 86.22التكاليف المتغيرة 
 TFC 107944 13.68التكاليف الثابتة 
 TC 783459 100.00التكاليف الكلية 
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وحيث ان  ،(F%( حسب اختبار )5بمستوى معنوية ) كانت الدالة غير معنويةوبموجب هذا االختبار  ،المشكلة
فأن ذلك يدل على  ،%(5ة )( الجدولية بمستوى معنويt)دالة المذكورة أقل من قيمة ( المحسوبة لميل الtقيمة )

التكعيبية  ويبين ان الصيغة (،4)عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين لذا فأن النموذج يعتد به ويصلح للدراسة 
 هي أفضل الصيغ لدراسة هذه الدالة على وفق النظرية االقتصادية واالختبارات اإلحصائية والقياسية.

 .دالة الكلفة المقدرة في األجل القصير لمشاريع تربية لحم االبقار لعينة البحث 2 جدول

Model Summaryb 

Model R R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson 
R 

Square 

Change 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .966a .933 .928 1715.608

66 

.933 213.0

83 

3 46 .000 1.945 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2286.508 1576.893  1.450 .154 

Y1 6680.171 1136.053 1.911 5.880 .000 

Y2 -1008.662- 239.976 -2.947- -4.203- .000 

Y3 79.360 15.161 2.092 5.234 .000 

 .SPSS: حسبت من قبل الباحث من خالل برنامج المصدر

يعرف حجم الناتج االمثل المدني : Production Optimumتحديد مستوى الناتج األمثل المدني للتكاليف 
نا هلتكاليف الكلية الى أدنى ما يمكن، واألمثل متوسط ا المستوى من الناتج الذي يصل عندهللتكاليف بأنه ذلك 
 خراج دالة التكاليف المتوسطة في االجل. وتتطلب دراسة الحجم األمثل المدني للتكاليف استيعني أعلى كفاءة

( ويتحدد حجم اإلنتاج الذي يدني yالقصير وذلك بقسمة دالة التكاليف الكلية القصيرة األجل على الناتج )
هاية ، او بإيجاد النيف الكلية مع دالة الكلفة الحديةالتكاليف الكلية أما من خالل مساواة دالة متوسط التكال

 التكاليف الكلية )من خالل التفاضل األول للدالة ومساواتها بالصفر( وهذا يمثل الشرطالصغرى لدالة متوسط 
 :وكما يأتي ،(3) ، وفي هذه الدراسة تم االعتماد على الطريقة الثانية((necessary conditionالضروري 

TC = 1318.402 + 2465.510y- 11.567 y2  + 0.044 y3            ………1 
 
ATC= TC/y = 1318.402 y-1 +2465.510- 11.567 y  + 0.044 y2     ... 2 
 
dATC/ dy = -1318.402 y-2  - 11.567 + 0.088 y = 0                ……..3 

 -ينتج: ( 2yفي ) 3وبضرب طرفي المعادلة 
 

-1318.402 - 11.567 y2   + 0.088y3 = 0                                    ……..4 
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 Newton′s Method ةغير الخطي المعادالت لحل نيوتن بطريقة بطريقة المحاولة والخطأ أو 4وبحل معادلة 
for Nonlinear Equation لمتوسط نقطة أدنى عند الناتج )كميةنستخرج معدل الناتج األمثل  ثم ومن 

  طن. 132.2992إذ بلغ نحو ( الكلية التكاليف
يمكننا الحصول على حجم الناتج المعظم للربح من : Profit Maximizing Outputحجم الناتج المعظم للربح 

م دينار للكيلو غرام الواحد من لح 10000( البالغ Py)بسعر الناتج  (MC)خالل مساواة دالة التكاليف الحدية 
 -يأتي: وكما  م، 2012في محافظة االنبار عام  االبقار

TC = 2284.761 + 6684.363y- 1009.981 y2  + 79.840 y3      ……..1 
MC = dTC/dy = 6684.363– 2019.962y + 239.52y2          ………….2 

 وبترتيب المعادلة
MC = 239.52y2 – 2019.962y + 6684.363……………………………3 

 وبمساواة الكلفة الحدية مع سعر الناتج
MC = Py 
239.52y2 – 2019.962y + 6684.363 = 10000                           …………4 
239.52y2 – 2019.962y + 6684.363 – 10000 =0                       …………5 
239.52y2 – 2019.962y – 3315.637 = 0                                      ………..6 

 بطريقة الدستور 6وبحل معادلة 

y =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

 أن:حيث 
α  =239.52 
b =2019.962- 
c  =3315.637 

)52.239(2

497.3176645482.408026452.239 y    ……….7                       

04.479

497.3176645482.408026452.239 y    ………8 
 

04.479

979.725690952.239 y                              ……….9 

04.479
87.269352.239 y                             ……………….10 

𝑦 = 245.15 
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 سنويًا.طن وزن حي  245.15عليه فأن مستوى الناتج الذي يعظم الربح بلغ 
منحنى عرض الناتج هي عبارة عن ذلك الجزء الصاعد من : دالة عرض مربي لحوم االبقار في األجل القصير
ي ابتداَء من أدنى نقطة على متوسط التكاليف المتغيرة ف (MCمنحنى دالة التكاليف الحدية في االجل القصير )

الصاعد من منحنى التكاليف الحدية الكميات المختلفة التي  ويوضح هذا الجزء، (minAVCاالجل القصير )
 ع هذامتطرحها المنشأة اإلنتاجية )المزرعة( عند كل سعر بإنتاج الكمية التي يتحقق عندها تساوي التكلفة الحدية 

 .السعر بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن
Si = Si (P)      for     P >= min AVC 

ل الناتج من لحوم االبقار اقل من أدنى نقطة لمتوسط التكاليف المتغيرة في االجأي أن عندما يكون سعر وحدة 
كمية الناتج مساوية للصفر أي أن المنتج ال ينتج عندما يكون السعر أقل من هذا  ( فانminAVCالقصير )
 المستوى.

 ر وحدة الناتج اي منويمكن اشتقاق دالة عرض مربي لحوم االبقار عن طريق مساواة دالة الكلفة الحدية مع سع
 وكما يأتي: yالناتج وحلها بالنسبة لكمية  (MC=Py)الربح خالل الشرط الضروري لدالة 

π =TR- SRTC       ……………………………………………..…1 

SRTC = 2284.761 + 6684.363y - 1009.981 y2  + 79.840 y3   ….2 
MC = d SRTC/ dy = 6684.363 – 2019.962y - 239.52 y2  …..…3 

 وبترتيب المعادلة 
MC = 239.52y2 – 2019.962 y + 6684.363   …]……..……...4 
MC = Py                                  ………………………….. 5 

 على:نحصل  5في المعادلة  MCقيمة وبالتعويض عن 
239.52y2 – 2019.962 y + 6684.363   =  Py  ………………….6 
239.52y2 – 2019.962 y + 6684.363   – Py = 0    …………7 

 -يأتي: رض الناتج وكما تحل هذه المعادلة باستخدام قانون الدستور إليجاد دالة ع
 

a

acb

ii Sy
2

4b2)( 
  

 أن:إذ 
α = 293.52 
b  =-2019.962 
c  =6684.363 – Py 
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)52.293(2

)363.6684(08.117449.4080246962.0192 yP

ii Sy


 …8 

04.587

08.1174911.784797649.4080246962.2019 yP

ii Sy


  ..9 

04.587

421.376773008.1174962.2019 


yP

ii Sy        …..10 

04.587

)421.376773008.1174(962.2019 21/

yP
S


                  …11 

 Py >= min SRATCحيث            
يمكن اشتقاق منحنى عرض الناتج من دالة عرض الناتج لتمثل طبيعة العالقة بين السعر والكمية المعروضة من 

ر وذلك عن طريق اعطاء قيم مختلفة ألسعار الناتج بحث ال تكون أقل من ألحد األدنى للسع االبقار،ناتج لحوم 
يبين دالة العرض  3والجدول  خسارة،ألنه تحصل  طن،ألف دينار/  3490.29 المربي البالغالذي يقبل به 

 لمربي لحوم االبقار في محافظة االنبار.
 .ر لعينة الدراسةدالة عرض لحوم االبقار في االجل القصي 3 جدول

 الكمية المعروضة )طن( السعر )الف دينار/طن(
3490.29 4.419 

4000 5.082 
5000 5.911 
6000 6.525 
7000 7.035 
8000 7.481 
9000 7.882 
10000 8.250 

 المصدر: احتسبت باالعتماد على دالة العرض المقدرة في األجل القصير.
ليـــة الدراســة أن التكــاليف المتغيـــرة شــكلت النســـبة األكبــر مــن التكـــاليف اإلنتاجيــة الكأظهــرت نتـــائج : االســتنتاجات
اوضـــحت نتـــائج  %( مـــن التكـــاليف االنتاجيـــة الكليـــة.14بينمـــا التكـــاليف الثابتـــة شـــكلت نســـبة ) %(،86وبنســـبة )

 ر.ا دون ذلـك السـعاشتقاق دالة عرض مربي لحوم االبقار السعر الـذي يقبـل بيـه المربـون والـذي ال يمكـن ان يقبلـو 
جـم اظهـرت النتـائج ح تم الوصل الى الناتج الذي يدني التكاليف لمشروع مربي لحوم االبقـار فـي محافظـة االنبـار.

 .الناتج المعظم للربح لدالة التكاليف في االجل القصير لمشروع مربي لحوم االبقار

حمايــة المنــتج المحلــي مــن المنافســة االجنبيــة حيــث يــتم تــوفير الحمايــة للمنــتج المحلــي وفــق سياســة : التوصــيات
تضعها الدولة كوضع قيود على المنتجات المستوردة من لحوم االبقار )تطبيق نظام الحصص واإلجازات والحجـر 
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 وسياســات دعــمالزراعيــة  وضــع الخطــطالعمــل علــى  المســتورد.بحيــث تمكــن المنــتج المحلــي مــن منافســة  الزراعـي(
التـي مـن شـأنها تختـزل التكـاليف االنتاجيـة  اللحم واالعـالف،اسعار مستلزمات االنتاج سيما اسعار العجول وابقار 

ضــرورة تشــجيع أنشــاء مجــازر ومخــازن مبــردة ل بقــار  باإلنتــاج.مــزارعين علــى االســتمرار الكليــة وبالتــالي تشــجيع ال
 جة السوق ة واستيعاب الفائض عن حاالمذبوح
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