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  2006،) 1(العدد 4: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

لمشروع الثرثار في اللحمجفي حقول تسمین فرو المستخدمةاإلنتاجیةللموارد االقتصادیةالكفاءة

  )دراسة تحلیلیة میدانیة ( األنبارمحافظة 

  

  لیميحمید رشید الد

  األنبارجامعة / ةكلیة الزراع

  

  ةالخالص

اللحـم جفـي حقـول تسـمین فـرو ةالمسـتخدماإلنتاجیـةللمـوارد ةاالقتصـادیةرف علـى الكفـاءعـالتةالدراسـاسـتهدفت 

التي حصل علیها الباحث مـن سـجالت ةعلى البیانات المیدانیباالعتماد2002لعام األنبارلمشروع الثرثار في محافظة 

قاعــات فــي 4موزعــه بواقــع ةالدراســإجــراءقاعــه عنــد 13ةخمســة حقــول بلــغ عــدد قاعاتهــا المنتجــةحقــول المشــروع البالغــ

  .في الحقل الخامس ةقاعات في كل من الحقل الثاني والثالث وقاعتین في الحقل الرابع وواحد3واألولالحقل 

وجرى احتساب معـامالت االرتبـاط .االستبیان في صورة سلسله زمنیه للمتغیراتةتم تبویب البیانات في استمار 

بین كمیة ةلتحدید العالقةاالقتصادیةالتي ال یوجد بینها ارتباط في تكوین النماذج القیاسیةالمتغیرات المستقلالبسیط من 

وعلـــى ضـــوء ذلـــك تـــم تقـــدیر الـــداالت . التـــي تـــؤثر فیـــه ةاللحـــم بـــالطن كمتغیـــر تـــابع ومجموعـــة المتغیـــرات المســـتقلإنتـــاج

هـي األولـىمجمـوعتین إلـىصـنفت واذج التـي تـم الحصـول علیهـالمختلـف النمـةواالسسیةفي صورتها الخطیاإلنتاجیة

ادها بعتـم اســتةالثانیـةوالمجموعـ. ةاالقتصـادیةفیهـا مـع النظریــةمعــامالت المتغیـرات المسـتقلإشـاراتفـقالـدوال التـي  تت

  .ةاالقتصادیةلعدم اتفاقها مع النظری

للمتغیـــرات ةلغـــرض اشــتقاق المالمــح االتكنلوجیــهــافقأو ار بــالختاألولــىةبــین دوال المجموعـــةضــلالمفاأجریــت

ومعامــل ) F(واختبــار ) T(منهــا اختبــار .ةیئإحصــالحــوم الــدواجن مســتخدما عــدة معــاییر إنتــاجعلــى ةالمــؤثر ةالمســتقل

  .التحدید المعدل 

رقـم إلنتاجیـةاةالدالـإن  اإلنتاجیـةوتأویل مختلف النتائج للـداالت اإلحصائيالنتائج من خالل التحلیل أظهرت

تمثــل عــدد القطیــع ونســبة الهالكــات ومقــدار ةمتغیــرات مســتقل3علــى الحتوائهــااإلنتاجیــةالــداالت أوفــقتعتبــر مــن ) 1(

  ) .3(وحسب ما ظهر في الجدول رقم وقیمة معامل التحدید المعدل لها) F(بالطن وكبر قیمة ةالبادئةالعلیق
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Economic Sufficiency of Production Resources Used in poultry
Farms / Thirthar project in Anbar

H. R. Al-Delaimi
College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
The present study aims at exploring the economic sufficiency of production 

resources used in fattening chickens in (poultry) in Al-Tharthar project for chicken rearing 
in Anbar for the year 2002 depending on field data from files of the project which are fine 
in number.

The number of producing halls is (13) during the time of this study distributed as 
follows; (4) halls in the first farm, (3) in the second and third halls, (2) in the fourth and (1) 
in the f.ifth

Data have been processed in accordance with the questionnaire form which has 
taken the form of time sequence of the variables. Simple coefficients have been obtained 
from independent variables with no link in making economic standards to identify the 
relative between the amount of meat production by ton as a dependent variable and the 
group of independent variable that affect it. As a result production functions have been 
estimated in their linear natures for different samples. These functions have been divided 
into two groups; functions where coefficients indicators coincide with the economic theory. 
The second was removed since the coefficients do not coincide with the economic theory.

Preference has been made among functions in the first group to examine the best to 
derive the technological features of independent variables that affect poultry production by 
using many statistical criteria such as T-test and F-test and rate specified coefficients.

Results depending on statistical analysis and studying different outcomes of 
production functions have that production function no.1 is the best as it includes (3) 
independent variables representing the number of the chickens group, death percentage and 
initial feeding material by ton as well as the value of “F” and the value of its specification 
coefficients, as is shown in table no. (3). 

  

  ةالمقدم

ةعالیــةغذائیــةبــین مصــادر البــروتین الحیــواني لمــا تمتــاز بــه مــن قیمــةاحتلــت اللحــوم البیضــاء مكانــه مرموقــ

  .وانخفاض تكلفة وحدة البروتین عند مقارنتها باللحوم الحمراء 

ي والتوســع فــةعلــى هــذه الصــناعلإلقبــالشــجعت زیــادة الطلــب المتنــامي علــى لحــوم الــدواجن كثیــرا مــن المــربین 

ــةمختصــره علــى التربیــةكانــت التربیــأناللحــم بعــد جتربیــة وتســمین فــرو  التــي تنفــرد بهــا ألســمهإلــىوهــذا یعــود .ةالمنزلی

ة ثانیـةمـن جهـةالسـائدةفـي ظـل الظـروف المناخیـةوانخفاض التكلفـجهةصناعة الدواجن في سرعة دورة رأس المال من 

اعتمــدت علیهــا الكثیــر مــن الــدول فــي تــأمین حاجتهــا مــن اللحــوم ةائجــتربیــة الــدواجن مــن الصــناعات الر أصــبحتلــذلك .

لغـرض اسـتنباط ةفـي هـذه الصـناعةتطویر وسائل البحث العلمي والتوسع فـي الدراسـات المتعلقـإلىأدىوهذا . البیضاء 

للمـــوارد ةقتصـــادیاالةوتنـــاول البحـــث دراســـة الكفـــاء.علـــى التحویـــل العلفـــي ةالعالیـــةتمتـــاز بســـرعة النمـــو والقـــدر ســـالالت

  .2002لعام األنباراللحم في مشروع دواجن الثرثار في محافظة جفي تسمین فرو ةالمستخدماإلنتاجیة
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  : هدف البحث 

إلـىاللحـم لغـرض الوصـول جفـي تسـمین فـرو ةالمسـتخدمةاالقتصـادیاإلنتاجیةدراسة الموارد إلىیهدف البحث 

وبمــا اإلنتاجیــةقــدر مــن المــوارد وبأقــلاإلنتــاجصــول علــى اكبــر قــدر ممكــن مــن المثلــى فــي مــزج هــذه المــوارد للحةالطریقـ

  .یؤمن الحصول على اكبر قدر من العائد الصافي

  : البحث أهمیة

اللحم المنتج في قاعات حقول مشروع الثرثار في محافظة جلفرو اإلنتاجیةالبحث في تحدید الدوال أهمیةتكمن 

لحـوم الـدواجن فـي هـذا إنتـاجعلـى ةالمـؤثر ةالحدي والمتوسط للمتغیرات المسـتقلاإلنتاجال وتقدیر دو   2002لعام األنبار

  .اللحم جفي تسمین فرو ةالمستخدمةللموارد االقتصادیاإلنتاجیةةالمشروع لغرض الوقوف على الجدار 

  : عینة البحث 

لكـل حقـل منـتج مـن حقـول مشـروع نتـاجلإلةاللحـم والمـوارد االقتصـادیجفـرو إنتاجعن ةتم جمع البیانات الالزم

قاعـه موزعـه 13فیها عنـد جمـع البیانـات هـي ةخمسة حقول وعدد القاعات المنتجةوالبالغةالثرثار من مصادرها المیدانی

قاعـات منتجـه فـي كـل مـن الحقـل الثـاني والثالـث وقـاعتین منتجـه فـي الحقـل 3واألولقاعات منتجه في الحقـل 4بواقع 

عــدم إلــىیعــود ةفــي الحقــول الخمســاألخــرىفقــط فــي الحقــل الخــامس والســبب فــي عــدم تشــغیل القاعــات ةدالرابــع وواحــ

وبــذلك بلغــت عــدد . فــي المشــروع أخــرىومشــاكل فنیــه ةالصــیان  إجــراءاتعنــد جمــع البیانــات بســبب ةجاهزیتهــا للتربیــ

لبیانــات لكــل دوره فــي صــوره سلســله زمنیــه تــم تبویــب ا. ةقاعــه منتجــه للحقــول الخمســ13القاعــات التــي جمعــت بیاناتهــا 

  :)1(وحسب ما ورد في الجدول رقم )1(ةللمتغیرات التالی

  .) طن(اللحوم بالطن إنتاج-1

:هي اإلنتاجیةالموارد -2

  .)فرخه( ع یتمثل عدد القط  -1س

  .تمثل متوسط وزن ألفرخه بعمر یوم   -2س

ةالزمنیـةعلـى المـدةعدد الهالكات طول فترة التربیـإجماليابها بقسمة وتم حسةتمثل نسبه الهالكات النافق  -3س

.التي یستغرقها تسمین القطیع من عمر یوم لحین التسویق 

.بالیوم ةتمثل فترة التسمین محسوب  -4س

.بالطن ةالبادئةتمثل مقدار العلیق  -5س

  .للنموألمخصصهبالطن ألناهیهألعلیقهتمثل مقدار -6س

  .)ألعلفيالتحویل (تمثل معدل التمثیل الغذائي -7س
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  ةالمقدر اإلنتاجیةللداالت ةیالتكنولوجالمالمح )1(جدول رقم 

اإلنتاجیةةالمرونالنتائجةرقم الدالالمتغیر

  10.24س         27.3= ن ك 11س

  0.72- 1س          27.3= ن م 

0.72-  1س         7.27= ن ح 

0.24

  3س

5س

1  
1

  0.05-   3س       104.8= ن ك 

  0.66     5س         2.44= ن ك 

  0.35  -   5س           2.44= ن م 

0.35-    5س        1.586= ن ح 

-0.05  

0.66

  3س

5س

7  
7

  0.13-      3س       99.75= ن ك 

  0.40    5س           9.1= ن ك 

  0.62-     5س            9.1= ن م 

0.62-       5س         3.46= ن ح 

-0.13  

0.40

  3س

5س

8  
8

  0.16-   3س        103.4= ن ك 

  0.48     5س          4.34= ن ك 

  0.5-    5س          4.34= ن م 

0.5-    5س         2.17= ن ح 

-0.16  

0.48

  3س

  5س

  3س

5س

12  
11  
13  
13

  ,17-   3س     129.33= ن ك 

  0.06-   3س     142.48= ن ك 

  0.24-  3س          94.6= ن ك 

  0.47    5س            4.3= ن ك 

  0.54-    5س            4.3= ن م 

0.54-    5س       0.197= ن ح 

-0.17  

-0.06  

-0.24  

0.47

  البیانات في استمارة االستبیانباالعتماد على احتسب الجدول من قبل الباحث

  

ةإحصـائیوقد حاول الباحـث اسـتخدام عـده طـرق ةار الشكل الریاضي المناسب للدالیاختةباحث مشكلواجهت ال

لـم تكـن بالمسـتوى المطلـوب لـذلك اعتمـد الباحـث فـي اسـتخدام أنهـاإالوبمـا یضـمن دقـه النتـائج ةبما یتناسب وحجم العینـ

مـن انسـب الـداالت أنهـال االرتباط والتي یعتقد في حساب معام)pearson(بیرسن ةوفق طریقةوالخطیةالداالت االسی

تـــم احتســـاب معـــامالت االرتبـــاط البســـیط مـــن مجموعــــه .)2(التـــي تتناســـب وحجـــم البیانـــات التـــي تـــم الحصـــول علیهـــا

بــین كمیــه ةالعالقــةلتحدیــد طبیعــةاالقتصــادیةالتــي ال یوجــد بینهــا ارتبــاط فــي تكــوین النمــاذج القیاســیةالمتغیــرات المســتقل

وعلــى ضــوء نتــائج مصــفوفات معــامالت , التــي تــؤثر فیــه ةاللحــم بــالطن كمتغیــر تــابع ومجموعــه المتغیــرات المســتقلاجإنتــ

ةاالسـیةفـي كـل مـن الصـور اإلنتاجیـةةلتقـدیر الدالـةالقیاسـیةاالرتباط البسیط تم تكوین عدد كبیر من النماذج االقتصـادی

وتختلـف فیمـا بینهـا فـي عـدد تـابع اللحـم مقـدره بـالطن هـي متغیـر ةلكمیـوجمیـع هـذه النتـائج تشـترك فـي اعتبارهـاةوالخطی

التـــي ال یوجـــد بینهـــا ارتبـــاط ةالمتغیـــرات المســـتقلواختبـــرت.)3(فـــي المتغیـــر التـــابع ةالمـــؤثر ةونـــوع المتغیـــرات المســـتقل
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الحصــول عیهــا مــن حــل التــي یمكــن ةانعــدام القــیم التحلیلیــإلــىتــؤدي ةقیاســیةلكــي ال تنشــا مشــاكل اقتصــادیإحصــائي

  .)4(النموذج

لمختلـف النمـاذج التـي تـم الحصـول علیهـا وصـنفت ةواالسـیةورتها الخطیـصـفـي اإلنتاجیـةلذلك قدرت الـداالت 

ةمعـامالت المتغیـرات المسـتقلة فیهـا مـع النظریـأشـاراتالتي تتفـق اإلنتاجیةهي مجموعة الدوال األولى:مجموعتینإلى

فیهـا ال ةجهـا مـن البحـث لكـون إشـارات معـامالت المتغیـرات المسـتقلئفقـد اسـتبعدت نتاةالثانیـةجموعالمأما.ة االقتصادی

  .)5(ة االقتصادیةتتفق مع النظری

ةیــــالتكنولوجلغــــرض اشــــتقاق المالمــــح أوفقهــــاار بــــالختاألولــــىةبــــین دوال المجموعــــةالباحــــث مفاضــــلأجــــرى

  :منها ةإحصائیحوم الدواجن حیث استخدمت عدة معاییر لإنتاجعلى ةؤثر مالةللمتغیرات المستقل

.ةلمعامالت المتغیرات المستقل) T(اختبار - 1

.ةلدالا) F( اختبار - 2

.معامل التحدید المعدل- 3

  

  النتائج

حیـث تـم اختبـار ) 2(على ضوء ما ورد في الجـدول رقـم إنتاجيلكل حقل اإلنتاجیةنتائج الدوال أفضلظهرت 

األوللقاعـات الحقـل ةإنتاجیـدالـه أفضـلاألولفـي الحقـل ) 1(اإلنتاجیـةةفمثلـت الدالـ.ن كـل حقـلمـإنتـاجدالـه أفضل

اإلنتاجیـةةفي حین ظهرت الدال.لقاعات الحقل الثانيةإنتاجیداله أفضلفي الحقل الثاني )4(ةللقاعاإلنتاجیةةوالدال

للحقـل الرابـع ةإنتاجیـدالـه أفضـل) 3(ةللقاعاإلنتاجیةةلت الداللقاعات الحقل الثالث ومثةإنتاجیداله أفضل) 1(ةللقاع

  .للحقل الخامساإلنتاجیةةوأخیرا الدال

  

  اللحمجعلى انتاج فرو ةالمؤثر ةللمتغیرات المستقلاإلنتاجیةالمرونات )2(جدول رقم 

  المتغیر

ةالدال

  اإلنتاجیةةالمرون5س3س1س

ةالعام

10.24-0.05  0.660.85

7--0.130.400.27

8--0.160.480.32

12--0.02-0.110.13

13--0.240.470.23

0.120.380.36-0.24المتوسط

  )1(في الجدول من قبل الباحث باالعتماد على جدول رقم ةتم احتساب البیانات الموجود
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  النتائجةمناقش

اللحـم جلتسـمین فـرو اإلنتاجیـةالت اوتأویل مختلف نتائج الـدئياإلحصاتوصل الباحث من خالل نتائج التحلیل 

وذلـــك اإلنتاجیـــةالـــداالت أوفـــقتعتبـــر مـــن ) 1(رقـــماإلنتاجیـــةةالدالـــإناألنبـــارفـــي حقـــول مشـــروع الثرثـــار فـــي محافظـــة 

لتحدیــد وقیمــة معامــل ا) F(ویــة معامالتهــا وكبــر قیمــة عنولم5، س3، س1هــي سةمتغیــرات مســتقل3الحتوائهــا علــى 

متوســط إن) 1(یتضــح مــن اســتعراض الجــدول رقــموثانیــاً .أوالهــذا )3(المعــدل لهــا وحســب مــا ظهــر فــي الجــدول رقــم

بلغـت علـى 5سةومقـدار العلیقـ3ونسـبة النـافق س1سةللمتغیرات الخاصـة بعـدد األفـراخ فـي الدفعـاإلنتاجیةالمرونات 

فان ذلك یؤدي % 10تم تغیر كل من هذه الموارد بمقدار إذایتضح من هذاو ) 0.38) ( 0.12-) (0.24(التوالي

والتـي ةالعاماإلنتاجیةةوعند احتساب المرون)% 0.38()%1.2-) (%2.4(تغیر ناتج لحم الدواجن بمقدارإلى

تبلــغ علــى أنهــاین تبــ13,12,8,7,1والتــي تضــمنتها الــدوال ةللمــوارد االقتصــادیاإلنتاجیــةهــي مجمــوع المرونــات 

وهـــى جمیعـــا اقـــل مـــن واحـــد صـــحیح وهـــذا یفســـر ســـیادة )  0.85) (0.27) (0.32) (0.13) (0.23( التـــوالي

مـا ازدادت جمیـع إذاوهـذا یعنـي . اإلنتاجیـةالمـوارد ةبنسـبه اقـل مـن نسـبه زیـاداإلنتـاجالتي یزید فیهـا ةالمتناقصةالعالق

  .)2(ل وهذا ما ظهر في الجدول رقم بنسبه اقاإلنتاجفان ذلك ینعكس في زیادة ةالسابقةبنفس النسباإلنتاجیةالموارد 

  

جمعت واحتسبت من قبل ةإنتاجیلكل مجموعه ةالمقدر اإلنتاجیةالداالت ألفضلةاإلحصائیاالختبارات )3(الجدول 

  الباحث على ضوء نتائج االستبیان 

المعدلقیمة معامل التحدید Fقیمة ةرقم الدال

120.810.80

712.80.82

825.210.75

1218.980.84

138.910.65  

  

ناتجةبینما یبلغ 0.20یبلغ 1الناتج الحدي  للمتغیر سأنیتبین ) 4(في الجدول رقم ةالوارداألرقامعند تحلیل 

والنــاتج الحــدي 0.23توســط یبلــغبم0.20إلــى0.30بــین 5فــي حــین یتــراوح النــاتج المتوســط للمتغیــر س0.80المتوســط 

  .0.13بمتوسط یبلغ 0.10إلى0.18لنفس هذا المتغیر یتراوح بین 

فــي ظــل ســیادة ظــروف التنــافس التــام تتحقــق عنــدما یتســاوى ةللمــوارد االقتصــادیاإلنتاجیــةةولمــا كانــت الجــدار 

  .ة لمضافاةمع تكلفه هذه الوحداإلنتاجيمن المورد ةإضافیالعائد من استخدام وحده 

فـي تربیـه اإلنتاجیـةفـي اسـتخدام المـوارد ةاالقتصـادیةذلك فانه یمكن بیان مدى تحقق الجـدار إلىعلیه واستنادا 

هنـاك حالـه عـدم أنیتضـح )4(التـي  ظهـرت فـي جـدول رقـم األرقاموعلى ضوء .وتسمین فروج اللحم في هذا المشروع 

متوسـط النـاتج ةنسـبأن)4(رقـمفـي الجـدول األرقـامأظهـرتلمشـروع حیـث في هـذا ااإلنتاجیةتوازن في استخدام الموارد 

  .%9حوالي 1سالدفعةفي األفراخالممثل  لعدد اإلنتاجيللمورد ةالبدیلةالفرصةفلتكإلىالحدي 
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  االستنتاجات والتوصیات

ةفي وجبـه التربیـاألفراخبتقلیل عدد إنتاجهاللمشروع تستطیع زیادة ةهذه القاعات في الحقول الخمسأنیتضح 

فرخـه حیـث آالفلهـذا العـدد بحـدود عشـرة األمثـلكـل وجبـه یفـوق القـدر ألفـراخالعـدد الفعلـي إنذلـك ةوما یثبـت صـح. 

علیه ینبغي ان ال یزید عدد االفراخ في المتر المربـع الواحـد .ة النافقاألفراخهذا  العدد المضاف زیادة نسبه یترتب على

  .متر مربع في فصل الشتـاء / فرخة ) 12–10( افراخ في فصل الصیف و ) 10–8( عن 

إلــىالحــدي ةمتوســط قیمــة ناتجــأنیتبــین ) 5س( ة العادیــاإلنتاجیــةةالممثــل للعلیقــاإلنتــاجيللمــورد ةوبالنســب

الحـدي ةناتجـةقیمـحیـث تقـل األمثـلوهذا یوضح ابتعاد هذا العنصر عن االسـتخدام % 60له تبلغ ةالبدیلةالفرصةفلتك

(دود ـه بحـــمنــاألمثــلمتوســط القــدر المســتخدم مـن هــذا المــورد یزیــد عــن القــدر أنبــدلیل .)6(ة فرصــته البدیلــةعـن تكلفــ

لإلنتـاجةالكلیـةمـن الكلفـ%75مـن أكثرالهام الذي یمثل اإلنتاجيطن وهذا یمثل فقدا اقتصادیا في هذا المورد ) 311

عــدم اســتفادة إلـىفــي تغذیــة الـدواجن ممــا یــؤدي ةالمتبعـلألســالیباألمثــلیجــة االســتخدام غیـر وتفسـیر ذلــك هـو نت.)7(

من المورد ةالناتج تساوي قیمتها تكلفة هذه الكمیه المستخدمإلىةإضافحیث ینعكس ذلك في عدم تحقیق . القطیع منها 

وصي الباحث باستخدام الطرق الحدیثة في تغذیـة في تغذیة القطیع علیه یمعالف بدائیة وذلك بسبب استخدام .اإلنتاجي

القطیـع كاســتخدام المعــالف االوتوماتیكیــة الحدیثــة بغیــة تقلیــل الهـدر فــي كمیــة العلــف المســتخدم واســتثمار العلیقــة اســتثمارًا 

  .امثل باقل قدر من الضائعات 

نســبة إن) 4(جــدول رقــم الــذي یمثــل نســبة الهالكــات فــي القطیــع یتضــح مــن ال3فــي مــا یتعلــق بــالمتغیر سأمــا

بحـدود % 5ةالمثلـى للهالكـات البالغـةوهي اقل من النسب% 4.9إلىقد تصل ةللتربیةالهالكات في القاعات المخصص

  .في هذا المشروع اإلنتاجزیادة الناتج الكلي وزیادة متوسط إلى، مما یؤدي ذلك % 0.1
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  لشركة الثرثاراإلنتاجیةم الموارد الستخداةاالقتصادیةالجدار )4(لجدو

  المتغیر
رقم 

  ةالدال
  ةالوحد  المتوسط

الناتج 

  المتوسط

الناتج 

  الحدي

قیمة 

الناتج 

  الحدي

تكلفة 

ةالفرص

ةالبدیل

)$(  

نسبة 

قیمة 

الناتج 

الحدي 

إلى

ةالفرص

  ةالبدیل

القدر 

  األمثل
  الفرق

  125  1  1س
1000

  فرخه
0.80  0.20  0.90  10%  9  115  +10  

  125  -  طالمتوس
1000

  فرخه
0.80  0.20  0.90  10%  9  115  +10  

  -  %5  -  -  -  -  -  -  5.4  1  3س

  -  %5  -  -  -  -  -  -  -  7  3س

  -  %5  -  -  -  -  -  %  6.2  8  3س

  -  %5  -  -  -  -  -  %  3.2  13  3س

  -  %5  -  -  -  -  -  %  4.9  -  المتوسط

  21.5+  269  0.81  100  81  0.18  0.30  طن  290.5  1  5س

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  5س

  305+  85  0.54  100  54  0.12  0.20  طن  390  8  5س

  -  -  -  100  -  -  -  طن  230  12  5س

  310+  81  0.45  100  45  0.10  0.20  طن  391  13  5س

  145  60  100  60  0.13  0.23  طن  325.4  -  المتوسط
+

180.5  
  $450=اللحم إنتاجسعر طن -1

  $0.10=سنت 10=1ساإلنتاجيمن المورد الوحدةسعر -2

$100=5ساإلنتاجيمن المورد حدةالو سعر -3
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