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  الخالصة

ك العراقي والمنتج تحتل اللحوم بشكل عام ولحوم االغنام العراقیة بشكل خاص اهمیة كبیرة لدى المستهل

على حد سواء اذ انها تشكل نسبه مهمه من میزانیة المستهلك العراقي وهو یعد كل البدائل االخرى ال تغني عن 

دراسة وتحلیل ،وان اج هذه السلعة الغذائیة مهمه لحوم االغنام العراقیة لذلك اصبحت المشاریع التي تعنى بانت

لمشاریع  وتحدید كمیات االنتاج المثلى تسهم في ترشید انتاج هذه السلعة التكالیف وتحدید الحجم االمثل لتلك ا

ه على كل من المنتج والمستهلك على حد ة الفنیة واالقتصادیة لها والذي سترجع منفعتقیق الكفاءحالغذائیه وت

.سواء

دامها لتقدیر استهدفت هذه الدراسة تقدیر دالة التكالیف طویلة االجل النتاج لحوم الحمالن واستخلذلك 

بان الحجم االمثل یتحقق بتربیة وبینت نتائج الدراسة  . نتجمالحجم االمثل لهذا المشروع وتقدبر دالة عرض ال

كغم للخروف الواحد لیصل انتاج المشروع الواحد 25خروف بالسنه وبیعه عند وزن یصل بحدود 618بحدود 

المنتج هي عند هذا المستوى من االنتاج وهي كغم وان ادنى تكلفه یمكن ان ینتج بها 15106بحدود 

بان الكمیة التي یعرضها المنتج تزداد بزیادة دینار للكغم الواحد  وأظهرت نتائج الدراسة كذلك4225بحدود

كغم عندما یكون السعر الذي یحصل علیه المنتج للكغم الواحد بحدود   19043السعر لتصل الى نحو     
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Abstract
Generally the meat of sheep and especially for Iraqis people is considered an 

important and product Moreover it formed significant Cato of Iraqi budgetary who 
cannot neglect  the Iraqi meat of sheep, Therefore the projects which produce this 
commodity become important.

The analyzing costs and determining optimum size of those projects would 
contribute the rationalization of commodity production to achieve technical and 
economic efficiency which will get benefits for the producers and consumers.

This study aims to estimate the costs of scale for long period to product lamps 
meat and used them to estimate the perfect size for this project and estimate the 
supply function of product it showed  that the perfect size is achieved by rearing 618 
sheep per year and then sold out them when they are 25 kg for one lamp to reach for 
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one project nearly 15106 kg. The minimum cost for the product at the same level from 
production is a bout 4225 I D per kg . it is showed that the quantity which supply by 
the  producer increasing to reached a bout 19043 kg when the price which may reach 
for one kg to  12000  ID.

This study aims at estimating the costs of scale for long min period for lamps 
meat and to use them to estimate optimum size for this project and estimate the 
supply function of this product showed that the optimum size is achieved by rearing 
618 sheep per year and then sold out when they are 25 kg for each lamp which reach 
for each project nearly 15106 kg .the minimum cost for the product would is about 
4225 ID per kg. the results showed also that the quantity which is supplied by the 
producer increasing to reach a bout 19034 kg when the price becomes 12000 ID .

  

  المقدمة

والثروة الحیوانیة والتعرف على هیكلیة كلفة المشروع النباتیةللمنتجاتاإلنتاجیةراسة التكالیف دن أ

التي تسترشد بها والمؤشراتتساعد الباحثین على تقدیم المقترحات والتوصیات وطبیعة سلوك دوال التكالیف 

المشاریع االنتاجیه أولویاتالمتعلقة بتحدید یة الجهات ذات العالقة في تحدید العدید من السیاسات الزراع

من أجل دفع عجلة تقدم القطاع المطلوبه السیاسة السعریةشكل بالتالي تحدید و للدعم اوتحدید مدى حاجته

اإلنتاجیةللوحدة األمثلالقرار للمنتج اذ انها تساعده في اتخاذ  الزراعي نحو وضع أفضل كما أنها ضروریة

في اتخاذ القرار المناسب في دخول العملیة ه تساعدكما و نوعاَ الموارد المتاحة كمَا و استخداموفي ) المنشأة(

  .من عدمهاإلنتاجیة

ان مشاریع تربیة الحمالن تحتل اهمیة كبیره كونها تساهم في توفیر سلعة اساسیة تتمثل بلحوم االغنام 

االنتاج بشكل عشوائي دة اقتصادیة ویستخدمون موار ویعتقد بان مربي الحمالن ال یعملون بكفاء. للمستهلك 

وربما یحددون احجام مشاریعهم االنتاجیة على اسس غیر اقتصادیة لذلك استهدفت هذه الدراسه تقدیر وتحلیل 

دالة تكالیف انتاج لحوم الحمالن وتحلیل دالة التكالیف المقدره لتحدید الحجم االمثل للمشروع االنتاجي 

وتقدیر دالة عرض المنتج بحسب اسعار افتراضیة تقل وتزید على سعر السوق .ة الحمالن المتخصص في تربی

.الحالي لیتسنى للمربین االسترشاد بها 

ثامر دراسة لدوال تكالیف أعد) )1(ثامر(العدید من الدراسات  منها أجریت في هذا المجالوقد

وقدر , یم االرباح للمنتجالحجم االمثل الذي یحقق تعظمنها وقدر1987في عام انتاج فروج اللحم في العراق 

،وتم 2006اقتصادیات الحجم لقطعان االغنام من خالل تقدیر وتحلیل دالة التكالف  عام )) 2(  خلف(

دالة ) )3(الدلیمي(وقدر احتساب حجم القطیع االمثل ومستوى االنتاج الذي  یحقق اعلى كفاءة اقتصادیه 

وتم , المشاریعمبینا الكمیة المعظمة للربح في تلك ) 2002(في محافظة بابل لعام األسماكاریع مشإنتاجتكالیف 

القمح للري التقلیدي وغیر التقلیدي وتحدید الحجوم المثلى ألصنافالطویل األجلتقدیر دالة التكالیف في 

تم تحلیل ) )5(وآخرونخلف (وفي دراسة لـ ,) )4(االسودي( الحجم من قبل واقتصادیاتوالمساحة لإلنتاج

كیلو غرام واحد من إلنتاجالمثلى التي تحقق أعلى كفاءة اقتصادیة اإلنتاجدوال التكالیف اقتصادیَا لتحدید حجوم 

لمشاریع فروج اللحم في حمص اإلنتاجدراسة قدر فیها تكالیف ) )6(ضایع( وقدم, لحم الفروج بأقل كلفة 

  .للمشروعاألمثلحجم والالمثلىاإلنتاجیة كمومشتقاتها االقتصادیة وحدد 
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  مصادر البیانات وطرائق العمل

من 2009بمحافظة االنبار لعام لهذا البحث من مصادرها المیدانیة الالزمةتم الحصول على البیانات 

یة خالل المسح المیداني اجري من قبل الباحثین وفق استمارة استبیان أعدت لهذا الغرض بالتعاون مع مدیر 

عین الذین یعملون في تسمین الحمالن وكان حجم العینه وشملت الدراسه عینه عشوائیه من المزار زراعة االنبار

  َ.مزارع  في محافظة االنبار39

75وتبین بان العینه المبحوثة تباینت في احجام مشاریعها اذ  تراوحت احجام هذه المشاریع ما بین 

خروف كاعلى حجم في العینه وتبن من عینة البحث ان 650لعینه الى اقل حجم في ایمثلخروف في السنه 

المبحوثین یتباینون في مستواهم العلمي وخبراتهم   واظهرت عینة البحث ان متوسط وزن الخروف الذي یباع من 

كغم وانهم یستخدمون الحمالن المحلیة التي تشترى من مربي االغنام العراقیه17هذه المشاریع كان بحدود 

     .یوم 120  -  60ویعملون على تسمینها وبیعها وتراوحت فترة تربیتهم لها ما بین  

القصیر عن طریق األجلفي فترة للمشروعاإلنتاجیةزیادة في الكفاءة مكن أن یحقق یكان المنتج اولم

باالعالف واالدویة والذي یتم في هذه المشاریع بزیادة كمیات المستلزمات االنتاجیة متمثلةالتوسع العمودي

وهذا یتم على حد سواءوالعمودياألفقيزیادة الكفاءة من خالل التوسع یستطیع ایضا انه إال, والرعایه للحمالن

)John and Frank )7(متغیرة ومنها حجم المنشأةاإلنتاجالطویل التي تكون فیها جمیع عوامل األجلفي فترة 

(.  

فقد یكون على شكل , متعددةأشكاالَ تؤخذ)LRAC(الطویل األجلالتكالیف المتوسطة في ان دوال

, )متوسط التكالیفتنتج ناتج بنفس المستوى منالمنشآتجمیع حجوم ( ا عن ثبات عوائد السعة عبر مخط أفقي 

أو یكون شكل المنحنى, الالوفورات في السعة إلىیشیروهو اإلنتاجأو یكون شكل المنحنى متزاید مع زیادة 

أو قد یكون على شكل منحنى یتناقص أوَال ثم یثبت ثم .وفورات السعةإلىوهذا یشیر اإلنتاجمتناقص مع زیادة 

یمثل وفورات السعة في اذ, إلیهاوهذا یعبر عن الحاالت الثالث المشار , ) U(أي انه یؤخذ شكل حرف یتزاید

  .))John and Frank )7(, ي حالة تزایده حالة تناقصه والالوفورات ف

تغیر التكالییف المتغیرة والثابته على حد امكانیةخذ بنظر االعتبار ان دوال التكالیف طویلة االجل تأ

وذلك من اخذ التكالیف الكلیة كداله في كل من االنتاج والحجم وان دالة التكالیف التي تضمن ظهور شكل سواء 

Henderson(تؤخذ الشكل العام المبین في ادناهuالحرف  . and Quandt)8( (:  

TC= b1Q-b2Q
2+b3Q

3+b4QS+b5S
2+Ui    . . . (1)  

  :حیث أن

TC = ألف دینار(التكالیف الكلیة لإلنتاج(  

Q = طن(كمیة اإلنتاج(  

S = المشروعحجم  

bi =معامالت االنحدار  

Ui = النموذجات ذات العالقة والغیر متضمنة في یعكس أثر المتغیر (المتغیر العشوائي(  

بأخذ المشتقة الجزئیةنستطیع تحدید الحجم االمثل الذي یدني التكالیف بداللة االنتاج من الدالة اعاله و 

  :ومساواتها بالصفر ) S(إلىبالنسبة لها

b4 Q -2b5 S =0  ….. (2)

  :ومنها نحصل على
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S= (b4 Q/2b5)  ….. (3)

ه في دالة التكالیف طویلة االجل رقمبما یساویSوبالتعویض عن )Q ()1(بداللة ) S(فنحصل على 

وهو یمثل المغلف لدجوال بداللة االنتاج فقطالطویلاألجلعلى دالة التكالیف الكلیة في منها نحصل ل) 1(

  :وبالصورة التالیة   التكالیف في االجل القصیر

LRTC=C1 Q - C2 Q2 + C3 Q3    …..(4)

  .الى معلمات الدالة المقدرة Ciاذ تشیر 

ان تستخدم الدالة االخیره في احتساب حجم االنتاج الذي یحقق الكفاءة الفنیة للمنتج  أي الذي مكنیو 

یستطیع المنتج عنده انتاج وحدة االنتاج بادنى تكلفه ممكنه وكذلك تحدید مستویات االنتاج التي تحقق للمنمتج 

عرض الفردي من الشرط الضروري  لتعظیم اشتقاق دالة الالكفاءة االقتصادیة عند أي مستوى سعري  أي بمعنى 

  .الخزین یساوي صفرافتراضدیة مع سعر بیع الوحدة المنتجة على أي من خالل تعادل التكالیف الح, األرباح

LRMC= P

األفقیةوذلك عند تقاطع الخطوط , المختلفة للسلعةاألسعارعند المعروضة الكمیاتإیجادعلیه یمكن 

  ).1(شكلع منحنى التكالیف الحدیة كما في مالسلعة ألسعارالممثلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منحنى العرض الفردي لمنتوج المنشأة) 1(شكل 

  

أن منحنى العرض هو جزء من منحنى التكالیف الحدیة وهو یمثل الجزء )1(من الشكل رقم یتضحاذ

  .الطویلة األجلالبادئ من تقاطع التكالیف الحدیة الطویلة األجل مع منحنى التكالیف المتوسطة

أقل من أدنى متوسط كان السعر في السوقإذاالمنتج لم یعرض أي كمیة من السلعة للبیع أنإذ

فأن الكمیة المعروضة تكون متوقفة )P0(من أعلىالبیع كان سعرإذاأما, )P0(الطویل األجلالتكالیف في 

  )).9(السامرائي( على السعر

الطویل هناك طریقتان االولى  من خالل مساواة الكلفة الحدیة لألجلالفرديوالشتقاق  دالة العرض 

 Henderson)والثانیة من خالل تعظیم دالة الربح مع السعر والحل الستخراج  االنتاج كداله بسعر المنتج 

& Quandt):)8(.  

LMC = P----------------------------------------------------(1 )

C
P

PO

P1

P2

LMC

LATC 

كمیة االنتاج Q
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Q      = f  ( P  )

Q = اإلنتاجكمیة     P   =سعر االنتاج  

Pr.= PQ - R1X1- R2X2 - R3X3 ----------------------------------( 2 )

  :حیث أن

Pr. =الربح  

P = االنتاجسعر  

Q =كمیة اإلنتاج  

Ri =سعر عنصر اإلنتاج  

  الطویلاألجلتقدیر دالة الكلفة في 

وكذلك حاصل ضرب االنتاج Q3ومكعبه Q2ومربعه Qنتاج تم استخدام المتغیرات المتمثلة باال

شكل التالي لوقد كان ا   Stepwiseوباعتماد طریقة المربعات الصغرى S2ومربع حجم االنتاج QSبالحجم 

  -:بحسب المعاییر االحصائیة واالقتصادیة تالئم العالقة المزمع تقدیرها افضل االشكال التي

LRTC= 14950.5Q - 69.295QS+0.000047 Q3 +847.625 S2

T           (19,3)          (-6.58)         ( 2.38)        (6.02)
R2 = 0.996              D.W.= 1.9      F= 1984

یكون خالي متغیرات الدالة مشتقه من بعضها البعض بعالقات غیر خطیه لذلك فان النموذج ولكون 

، ))Multicollinearity  ()Gujarati )11(فیهبین المتغیرات المستقلة دد من مشكلة االرتباط الخطي المتع

ونظرَا .األولىمن الدرجة األخطاءذاتي بین الرتباطاالعدم  خطورة مشكلةإلىكما یشیر اختبار دربن واتسن 

وجود مشكلة عدم ثبات التباین مدىالعتماد البحث على بیانات مقطعیة فمن الضروري الكشف عن

)Heteroscedasticity (اختباروقد تم اعتماد)Glejsr (Koutsoyiannis)12((,تقدیر معادلة تمإذ

  :لخطأ كمتغیر معتمد والناتج كمتغیر مستقل وكانت العالقة كاألتيالقیمة المطلقة لانحدار

Ap ei= a + b Xi

Ap ei = 1264392  + 146 Qi

   t        (2.005)    (1.23)
   F = (1.9)

) t(كما أن قیمة ) F(اختبارحسب %) 5(ولما كانت الدالة المقدرة غیر معنویة تحت مستوى 

مشكلة لذلك یمكن ان نطمئن من عدم خطورةالجدولیة ) t(الخطأ أقل من قیمة انحدارالمحسوبة لمیل معامالت 

  .في النموذج المقدر عدم ثبات التباین 

وانسجامه مع النظریة االقتصادیة لذا یمكن اإلحصائیةاالختبارات جمیعاجتاز النموذج المقدربعد أن 

 = A(ومساواتها بالصفر فحصلنا على ) A(الحجم إلىبالنسبة اتهوأخذ مشتقدالة ضمنیة إلىتحویله

0.04876Q (كما یلي:  

V= TC – 14950.5- 69.295 QS + 0.000047 Q3 + 874.625S2 = 0

  :ومساواتها بالصفر) A(إلىة وبأخذ المشتقة الجزئیة لها نسب

dTC / dS = -69.295  +1695.25 S = 0 
S = 69.295 Q / 1695.25 = 0.040876 Q

  :بما یساویها في الدالة األصلیة نحصل على) س(قیمة عنتعویضالوب

LRTC = 14950.5 Q -69.295 Q (0.040876 Q) + 0.000047Q3 + 847.625(0.040876Q)2

  LRTC = 14950.5 Q – 1.42 Q2 + 0.000047Q3
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بداللة االنتاج التي یمكن استخدامها الشتقاق الحجم االمثل الطویلاألجلوهذه هي دالة الكلفة في 

  .لالنتاج وكذلك استخدامه الشتقاق دالة العرض 

  

  النتائج والمناقشة

لة دالة الكلفة معادوالتي تشتق من , ) LRATC(الطویل األجلمعادلة متوسط الكلفة في ماستخدأتم

  :الحتساب اقتصادیات الحجم ) Q(الكلیة بقسمتها على 

LRATC = 14950.5 – 1.42 Q + 0.000047Q2

ولتحدید الحجم األمثل لإلنتاج الذي یدني التكالیف فال بد من تطبیق الشرط الضروري لتدنیه التكالیف

  :وكاالتيQبمساواة المشتقة االولى لدالة معدل التكالیف طویلة االجل مع الصفر والحل لقیمة 

d LRATC / dQ = - 1.42 + 0.000094Q = 0
Q = 15106 kg

تلك العالقه نحصل في) Q(اإلنتاجخالل تعویض قیمة وباستخدام العالقه بین االنتاج والحجم ومن

  -:.على الحجم االمثل وكما یاتي

S = 0.040876Q
S = 603  

خروف وان مستویات االنتاج االقل من هذا المستوى تعني ان 603ان الحجم االنتاج االمثل هو بتربیة 

أما التوسع فوق , تدنیة تكالیفه بزیادة حجم االنتاج المنتج ال زال یعمل في منطقة وفورات الحجم أي بامكانه 

الكفاءة االقتصادیة التي یعمل بها المنتج  الوفورات الحجم ویمكن حسابفیترتب علیهاألمثلاإلنتاجمستوى 

  )):13(یاسمینوشدید( التالیهوفقَاَ◌ للصیغة 

Econ = [LRATCm – LRATCi] /  [ LRATCm – LRATCo]

       Econ    = الحجم) وفورات( نسبة اقتصادیات  

LRATCm    = إنتاج في العینهمتوسط الكلفة الكلیة  عند اخفض مستوى.  

LRATCi      = عند مستوى اإلنتاج متوسط الكلفة الكلیة)i(المراد حساب الكفاءه له .  

LRATCo     =متوسط الكلفة الكلیة عند مستوى اإلنتاج األمثل.  

ولحساب مرونة التكالیف التي تمثل التغیر النسبي في التكالیف على التغیر النسبي في االنتاج تم 

  ))Ferguson and. Gould )14(:لعالقة التالیةم ااتستخدا

Elasticity = [dLRATC / d Q ]*[ Q/ LRATC] =LR MC | LRATC   

اقل من یبین بان الكلفة الحدیة عند المستویات التي تقل عن حجم االنتاج االمثل تكون) 2(والشكل 

  یبین) 1(الجدول رقم و التكالیفطمتوسط التكالیف بینما في مستویات االنتاج االعلى تكون اعلى من متوس

تكون اقل من واحد بینما تكون لمستویات األمثلاإلنتاجمن مستوى األقلاإلنتاجلمستویات التكالیفمرونةبان 

قتصادیات الحجم االنتاج االعلى من االنتاج االمثل اكبر من واحد وتشیر بذلك الى ان التكالیف في منطقة ا

, ر االنتاج بینما تتزاید في منطقة الالوفورات بنسب اكبرمن التزاید النسبي في االنتاجتغیتتغیر بنسب اقل من

كون الكلفة إلىومتوسط الكلفة في منطقة الوفورات وسبب ذلك یعود الناتجالعالقة العكسیة بین إلىوهذا یشیر 

مستوى لمتوسط الكلفة الكلیة من وتم تحدید حجم اإلنتاج األمثل عند أدنى .الحدیة أسفل متوسط الكلفة الكلیة

بحدود ) Q(وكانت قیمة , بالصفر) Q(بالنسبة لـ ) LRATC(خالل مساواة المعامل التفاضلي األول لـ 

, ) Q=15106(أي أن متوسط الكلفة الكلیة في األجل الطویل تصل إلى نهایتها الدنیا عندما , كغم ) 15106(

  .دینار) 4225(نتاج فقد بلغت بحدود عند هذا المستوى من اإل) LRATC(أما قیمة 
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  )1(اعد من قبل الباحث على اساس بیانات الجدول رقم - :المصدر

  منحنى معدل التكالیف الكلیة طویلة االجل والكلفة الحدیة النتاج الحمالن) 2(شكل 

  

االمثل لالنتاج البالغ التكالیف تتساوى عند الحجم ل بان الكلفة الحدیة ومتوسطیتضح من الشك

  )1(كغم  وكما یوضح ذلك الجدول رقم 15106

وتصل اإلنتاجفكانت تزداد بأزدیاد حجم )الكفاءة االقتصادیه ( اقتصادیات الحجم المتحققةنسب أما 

  .یدةوبعد هذا المستوى تبدأ بالتناقص بنسب متزا%) 100(اذ تبلغ لإلنتاجاألمثلأعلى قیمة لها عند الحجم إلى

  

  

  

  

  

  

  

نسبة اقتصادیات الحجم المتحققة ومتوسط الكلفة الكلیة المتوقعة ومرونة الكلفة عند مستویات ) 1(جدول 

  )احتسب من قبل الباحث ( مختلفة من اإلنتاج 

  )كغم(مستوى اإلنتاج 
متوسط الكلفة الكلیة 

  )ألف دینار(المتوقعة 
  مرونة التكالیف  الكلفه الحدیه

ة الكفاءة االقتصادی
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2000.00  12298.50  9834.50  0.80  5.10  
4000.00  10022.50  5846.50  0.58  31.85  
6000.00  8122.50  2986.50  0.37  54.18  
8000.00  6598.50  1254.50  0.19  72.10  

10000.00  5450.50  650.50  0.12  85.59  
12000.00  4678.50  1174.50  0.25  94.67  

14000.00  4282.50  2826.50  0.66  99.32  

15106.00  4224.97  4224.42  1.00100.00  
16000.00  4262.50  5606.50  1.32  99.56  
18000.00  4618.50  9514.50  2.06  95.37  
20000.00  5350.50  14550.50  2.72  86.77  
22000.00  6458.50  20714.50  3.21  73.75  
24000.00  7942.50  28006.50  3.53  56.30  
26000.00  9802.50  36426.50  3.72  34.44  
28000.00  12038.50  45974.50  3.828.15

  .احتسبت من قبل الباحث على نستویات انتاجیه افتراضیه وباستخدام دوال التكالیف المقدره- :المصدر

  

ن عهم یقلإنتاجالفعلي یتضح أن جمیع مزارعي العینة اإلنتاجمع مستویات النتائجوعند مقارنة هذه 

اإلنتاجحجم یمثل بحدود ثلث وهو , كغم )  5090(للعینة هو اإلنتاجوان معدل ,  األمثلاإلنتاجمستوى 

10000وان متوسط تكلفة الكغم بحدود   211وان متوسط عدد الحمالن التي یتم تربیتها كان بحدود األمثل

  .  یبین اقتصادیات الحجم لمشاریع تربیة الحمالن ) 3( والشكل رقم . دینار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(تم اعداد الرسم من قبل الباحث وباستخدام بیانات الجدول رقم - :المصدر

  للمشاریع االفتراضیه في الجدول اعالهاقتصادیات الحجم المتحققة) 3(شكل 

بان منطقة الكفاءة االقتصادیة التي یمكن ان یعمل بها مربي الحمالن ) 3( ویتضح من الشكل رقم 

كغم یعملون 15000كغم  وان المنتجین الذین ینتجون اقل من 23000- 7000تنحصر بین مستوى االنتاج 

في منطقة الوفورات االقتصادیة  أي بامكانهم زیادة كفائتهم االقتصادیة كلما زادز انتاجهم باتجاه الحجم االمثل 
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قتصادیة تقل كلما تهم االم االمثل فیتضح من الشكل بان كفاءاما المنتجین الذین ینتجون اكثر من الحج،لالنتاج

  .ازداد حجم انتاجهم كونهم یعملون في منطقة الالوفورات 

تم تحدید حجم اإلنتاج األمثل عند أدنى مستوى لمتوسط الكلفة الكلیة من خالل مساواة المعامل 

أي أن , كغم ) 15106(بحدود ) Q(وكانت قیمة , بالصفر) Q(بالنسبة لـ ) LRATC(التفاضلي األول لـ 

) LRATC(أما قیمة , ) Q=15106(كلفة الكلیة في األجل الطویل تصل إلى نهایتها الدنیا عندما متوسط ال

  .دینار) 4225(عند هذا المستوى من اإلنتاج فقد بلغت بحدود 

  -:ة العرض لمشاریع تربیة الحمالندال

اشتقاق ادناه  یمكن والتي كان شكلها كما مبین المقدرةالطویلاألجلدالة الكلفة الكلیة في استخدامب

  :  دالة العرض منها

  LRATC = 14950.5 – 1.42 + 0.000047Q2

فأن المنتج في ظل مثل لذلك دینار) 4225(ن لما كانت ادنى تكلفه یمكن ان ینتج بها المنتج هي 

ة التي یكون وتزداد الكمی, عندما یكون السعر اقل من تلك التكلفهللبیع أنتاجهذه الظروف الیمكنه عرض أي 

كغم عندما یكون السعر 19000المنتج مستعدا لعرضها كلما ازداد السعر عن هذا المستوى لتصل الى حدود 

  .دینار للكغم الواحد 14000للمنتج بحدود 

) LRMC(الطویل األجلمع التكالیف الحدیة في ) Py(سعر الناتج وتشتق دالة العرض بمساواة

  :وكما یاتي Qوالحل لقیمة 

LRMC = Py
0.000141Q2 – 2.84Q + 14950.5 = Py 
0.000141Q2 – 2.840.141Q + 14950.5 – Py = 0

وبحل المعادله اعاله بالدستور وهند أي مستوى سعري نحصل على الكمیة التي یكون المنتج مستعدا 

  .لعرضها في ذلك السعر

قسم منها تقل عن سعر السوق توجقیم مختلفة لسعر المنوبافتراضوبأستخدام دالة العرض المقدره 

الحالي واخرى تزید علیه نجد بان العرض یبداء من النقطة التي یكون فیها متوسط التكالیف في ادنى نقطه له 

والكمیة التي یعرضها المشروع الواحد من لحوم الحمالن  عند هذا المستوى من السعر الذي یساوي متوسط 

من القیمة الدنیا للتكالیف المتوسطة تم أعلىوفي االسعار التي تكونىالتكالیف تساوي كمیة االنتاج المثل

عند مستویات مختلفة و لحوم الحمالنإنتاجالذي یمثل دالة العرض لمشاریع ) 2(الحصول على الجدول 

  .لألسعار

  

  

  

  

  

  

  

  لمشاریع تربیة الحمالناألجلدالة العرض طویلة ) 2(جدول 

  )كغم(معروضة الكمیة ال  )كغم/ دینار(السعر 

3000.00  0  
4000.00  0  
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4225.00  15106.41  
5000.00  15625.43  
6000.00  16230.85  
7000.00  16781.88  
8000.00  17290.97  
9000.00  17766.46  

10000.00  18214.23  
11000.00  18638.64  
12000.00  19042.99  
13000.00  19429.88  
14000.00  19801.41  
15000.0079861.8861

تم اعداده من قبل الباحث وباستخدام دالة العرض المشتقة ووضع اسعار افتراضیة- :المصدر

  

مستویات السعریة التي تقل عن بان المنتج ال یعرض ایة كمیه عند ال) 2( یتضح من الجدول رقم 

لعرض یبداء من هذا لك فان منحنى ایمكن ان ینتج بها المنتج لذدینار الن هذا المستوى یمثل ادنى تكلفه4225

المستوى السعري وتزداد الكمیة التي یعرضها المنتج كلما ازداد السعر الذي یحصل علیه عن هذا المسنتوى 

دینار للكغم10000وتصل الكمیة التي یكون مستعدا لعرضها عندما یكون السعر الذي یحصل علیه بحدود 

كغم ویحتاج  لذلك تربیة بحدود 18200ل الى نحو لتص)ذي یحصل علیه المنتج في السوق الحالیةالسعر ال(

  .كغم28سنویا ویبیعها عندما یكون وزنها بحدود خروف650

  

  االستنتاجات والتوصیات

, سنویاَ خروف) 603(هو األمثلوالحجم , كغم سنویَا ) 15106( ى لعینة الدراسة المثلاإلنتاجكمیة بلغت-1

خروف  وتبین انها تباع بمعدل ) 211(والحجم الفعلي , كغم ) 5090(معدل اإلنتاج الفعلي في حین بلغ 

دة الوزن التي تربى من جهه وزیان خالل زیادة عدد الحمالنلذلك یمكن زیادة االنتاج م, كغم24وزن 

جراء دراسه لتحدید الوزن االمثل الذي یباع عنده الذلك نوصي بجهة اخرىالذي یباع عنده العجل من

  .الخروف

.جمیع المربین یعملون في منطقة الوفورات وبامكانهم زیادة كفائتهم بتةسیع حجم انتاجهمتائج أنأظهرت الن-2

دینار وهو الحد األدنى للكلفة ) 4225(تبین بان ادنى سعر یمكن ان یقبله المنتج ویبداء باالنتاج  هو -3

ن على العمل بحجوم وهذا یشیر الى امكانیة خفض االسعار في حالة تشجیع المربی)LRATC(المتوسطة 

.اقتصادیة اكبر من تلك التي یعملون بها حالیا

.ضرورة إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة في مناطق أخرى حتى تكون النتائج أكثر واقعیة في التطبیق-4

كغم للحمل وربما یعود ذلك الستخدام 24التي تستخدم للتسمین تباع بوزن قلیل بحدود تبین بان الحمالن-5

ن ذات اصناف ردیئه كما ان معدل التكالیف الذي یتحمله المربي مرتفع وربما یشیر الى ان المربي الحمال

نقسهم لذلك نوصي بایجاد مصادر یحصل على الحمالن من مربي االغنام الذین ربما یمیلون الى تربیتها با

.ة علمیةقبطریالصغیرةمن الحمالنة منتجاتهمهم عل تربیالء المربین او تشجیع مربي االغنام انفسلهؤ 

  

  المصادر
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