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  الخالصة

من سنین تربیتهم %75یة في تغذیة اغنامهم بنسبة عتبین بان مربي االغنام یعتمدون على المراعي االصطنا

مـن  مربـي االغنـام بـأن % 50ویـرى .لها بسبب عدم مالئمة الظروف البیئیة لنمو المراعي الطبیعیـة فـي المحافظـة 

لـــى كـــونادم فعالیـــة اللقاحـــات واالدویـــة المســـتخدمة مـــن جـــه و ــــــانتشـــار االوبئـــة واالمـــراض فـــي قطعـــانهم یعـــود الـــى ع

ب ســئــه وتلــك االســباب یعتقــدون بانهــا تقــف وراء ارتفــاع نســب االجهــاض ونالمراعــي التــي یرعــون بهــا اغنــامهم موبو 

  .ات في الموالیدـالهالك

وتبــین بــان الدالــة التكعیبیــة بــدون ثابــت تقــاطع اكثــر تلــك الــدوال تــم تقــدیر دوال التكــالیف باشــكالها المتعــددة 

مــن %97وهـو یشـیر الـى ان نحـو 0.97نحـوR2اذ بلـغ معنویـة فـي التعبیـر عـن العالقـة بـین التكـالیف واألنتــاج ،

الــذي یحقــق األنتـاجاســتعملت معـالم الدالــة فــي احتسـاب حجــم .ر فــي االنتـاج رات فــي التكـالیف تعــود الـى التغیــالتغیـ

اجي د هـذا المسـتوى االنتـعنـةالكلیـاللحـم تكلفـة كغـموكانتكغم لحم سنویًا ،4953وبلغ اعلى كفاءة اقتصادیة

فقــد بلــغ نحــو وفیمــا یتعلــق بحجــم القطیــع الــذي یحقــق اعلــى كفــاءة اقتصــادیة.للكغــم الواحــدرالــف دینــا5.940نحــو 

وكانــت الكفــاءة االقتصــادیة التــي تــم التوزیــع علیهــا ،ضــمن الفئــات 460-360ضــمن الفئــة رأس وهــو یقــع 420

د تراوحــت حجومهــا بــین امــا حجــوم القطعــان التــي تعمــل ضــمن منطقــة الكفــاءة االقتصــادیة فقــ،%98لعملهــا بحــدود

  .من القطعان المشمولة بالمعاینة %43رأس وهي تمثل 200-600

الف دینار للكغـم الواحـد ویحصـل 6.6تبین بان المربي یعمل بخسارة في حالة كون سعر المستهلك یقل عن 

  .على ربح عند األسعار التي تزید على ذلك في حالة كونه یعمل بالحجوم المثلى لكل سعر 
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Abstract

It has been shown that sheep breeders rely on artificial pastures for their sheep,s 
nutrition in 75% of their breeding years because of unsuitable environmental conditions 
for natural pastures growth in the province. Fifty percent of sheep breeders believe that 
disease breakout in their herds belongs to inactivity of inoculums and drugs in one hand 
and to the fact that their pastures in which they breed their sheep's are polluted in other 
hand .They believe that these drawbacks are stand behind the elevation of both fall-
down and death percentages in births.

Cost functions have been estimated with their various figures. it has been shown 
that the cubic function without constant factor is most significant for expression the 
relation between cost and production .the value of R2 is 0.97 indicating that nearly 97%
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of cost changes belong to production changes. Function parameters have been used for 
calculation of volume production that achieves the highest economical efficiency .it has 
been found to be 4953 kg meat per year, total cost of 1 kg of meat is 5940 I.D. per kg at 
this production level .Herd volume which achieves the highest economical efficiency is 
about 420 head and it's economical efficiency about 98%. While the heard volumes 
which performed within economical efficiency region are between 200-600 heads which
represent 43% of herds under investigation.

It has been shown that the breeder works loosely when the customer price is under 
6600 I.D. per kg .he gets a prophet when the prices are higher than the customer price 
with a condition of being works in the optimal volumes for each price.

  

  المقدمة

عمل العراقیون في تربیة الثروة الحیوانیة منـذ القـدم وتعتبـر األغــنام والمـاعز والجمـال واألبقـار والجـاموس مـن 

وتعـد محافظـة االنبـار مـن ) .1(الماشیة التـي اعتنـوا بتربیتهـا وتحتـل األغنـام والمـاعز األهمیـة األكبـر مـن بینهـا أهم

وقد تـزداد .  غنام بشكل واسع بسبب سعة المراعـي الطبیعیة في المحافظةمحافظات القطر التي تنتشر بها تربیة اال

اهمیــة تربیــة االغنــام فــي الســنین االخیــرة علــى الــرغم مــن تــردي مردودهــا االقتصــادي  بســبب انتشــار البطالــة وتــردي 

بهـا عیتبـمغنــیوشـك أن یكـون خیـر مـال المسـلم (()صـلى اهللا علیـه وسـلم(الوضع االمني  اذ قال الرسـول محمـد 

ملیـون 14تقـدر عـدد االغنـام والمـاعز فـي العـراق بنحـو .)2())بدینـه مـن الفـتن ال ومواقـع المطـر یفـرالجبـشـغف

الـف طـن 50تعتبر اللحـوم الحمـراء الهـدف األساسـي مـن وراء تربیتهـا ویقـدر انتـاج العـراق مـن لحومهـا بنحـو رأس ،

  .) 3( متري سنویًا 

مصـدر االساسـي ان  لـم یكـن الوحیــد  لـدخول األسـر التـي تعتنـى بتربیتهـا وقـد تراجعــت كانـت االغنـام تمثـل ال

مساهمة االغنام في تكوین دخولهم في العقـود الثالثـة االخیـرة بشـكل عـام وفـي السـنوات االخیـرة بشـكل خـاص بسـبب 

بـالكثیر مـن بلـدان العـالم وارتفـاع تكـالیف تربیتهـا وانخفـاض اسـعار لحومهـا مقارنـة هـةارتفاع تكالیف  المعیشـة مـن ج

  ) .4(اخرىجهةمن 

تســتهدف هــذه الدراســة تقــدیر وتحلیــل دوال تكــالیف انتــاج اللحــم مــن اجــل تحدیــد مســتوى االنتــاج الــذي یحقــق 

وتحلیـــل اقتصـــادیات الحجـــم الكفـــاءة االقتصـــادیة وتحدیـــد مســـتویات االنتـــاج المثلـــى عنـــد مســـتویات ســـعریة مختلفـــة ،

  .ذي یحقق الكفاءة االقتصادیة بظل ظروف التربیة الحالیة لتحدید الحجم االمثل ال

استعمل التحلیل الكمـي والوصـفي للبیانـات والمعلومـات التـي تـم الحصـول علیهـا مـن عینـه مـن مربـي االغنـام 

مربـي تـم الغـاء  )100(وقـد بلغـت عینـة البحـثفي المحافظة من خالل استمارة  االستبانة المعـده لهـذا الغـرض ،

  .اكتمال المعلومات المطلوبة فیها استمارة بسبــب عدم )8(نحو

تتوزع قطعان األغنام والمـاعز علـى اریـاف المحافظـة بحسـب تـوفر محاصـیل العلـف اذ ان -:األغنامظروف تربیة 

یعتمــدون علــى المراعــي األصــطناعیة 30/4/2006–30/4/2005ة البحــث للمــدة جمیــع المــربین فــي ســن

بسـبب عــدم تـوفر المراعـي الطبیعیـة فـي المحافظـة هـذه الســنة .%100–85لمركـز بنسـب تراوحـت بـین والعلـف ا

مـــن %70وقــد اشــار اكثــر مــن وعــدم مالئمــة الظــروف األمنیــة للتجـــول وراء المراعــي الطبیعیــة فــي مواقــع بعیـــدة ،

الغنـــام یحتـــاجون فیهـــا الـــى المراعـــي ین التـــي یرعـــون فیهـــا اـــــالسنثالثـــة اربـــاع المـــربین المشـــمولین بالعینـــة الـــى ان 

  .من حاجتهم الكلیة للعلف % 80األصطناعیة والعلف المركز بنسب تزید على 

فنــون التربیــة مــن ابــائهم واجــدادهم مــع ادخــال تحســینات فــي مجــال مكافحــة توارثــوا ان أكثــر مربــي األغنــام

یعتقدون بانها سـببًا فـي ارتفـاع نسـب االجهـاض االمراض التي یرون بانها أنتشرت بشكل واسع في السنوات االخیره و 
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مـــن المـــربین المشـــمولین فـــي العینـــة بـــأن األدویـــة واللقاحـــات التـــي %50ویعتقـــد .والهالكـــات فـــي الموالیـــد الجدیـــدة 

  .وبوئهیستعملوها غیر كفوءة وان المراعي التي یرعون بها أغنامهم 

جدیـدة مـن موالیـد القطیـع مـن اجـل عـدم الخلـط مـن المـربین علـى تجدیـد قطعـانهم بأضـافة أنـاث % 60یعمـل 

ألســباب صــحیة او لعــدم اومرغوبــة فــي القطیــع بســبب العمــرفـي قطعــانهم وللــتخلص مــن األغنــام التــي تصــبح غیــر

بتجدیــد یقومــون المــربین مــن% 20وأنســنویًا ،% 20-10وتقــدر نســب التجدیــد بــینأخــرىغبــة فیهــا ألســباب ر ال

امــا البقیــه فــیخلط بــین اضــافة مــن الموالیــد دفون مــن ذلــك كســب الوقــت هــاغنــام بالغــة ویقطعــانهم او تنمیتهــا بشــراء 

  .الجدیدة وشراء األغنام البالغة 

تبـین بــان اكثــر القطعــان المشــمولة بالبحــث تمثــل خلـیط مــن اصــناف مختلفــه وخاصــة القطعــان الصــغیرة التــي 

ر المـــربین المشـــمولین بالعینـــة هـــي الشـــفال رأس وان اكثـــر األصـــناف انتشـــارًا حســـب مـــا یشـــی200یقـــل حجمهـــا عـــن 

یتمیز بها علـى یعتقدون بانهویفضل المربین صنف الشفال على بقیة األصناف ألسباب وراثیةوالعواسي والنعیمي ،

مـن ایراداتـه % 99.9وان الهدف األساسي من تربیة األغنام والماعز هـو اللحـوم الحمـراء وهـي تمثـل اكثـر مـن البقیة 

  .والماعز. بیة األغنامالكلیة من تر 

تتوزع بین عدة فقرات تحتل األعالف المرتبة األولى مـن ألغنام والماعزاان تكالیف انتاج لحوم-:تكالیف األنتاج 

  من تكالیف األنتاج الكلیة تأتي في المرتبة الثانیة% 60نحو وقد شكلت في عینة الدراسةبینها في السنوات المجدبة

وقــد ةه بشــكل كــافي لنمــو المراعــي الطبیعیــربمــا ترتقــي الــى المرتبــة األولــى فــي الســنین الممطــر تكــالیف الرعــي التــي 

ویمكــن جمــع بقیــة % 1.5یــة امــا األدویــة فقــد شــكلت نحــو مــن التكــالیف الكل% 27شــكلت فــي عینــة البحــث نحــو 

تشــمل تكــالیف   وهــيالتكــالیف الكلیــة فــي عینــة البحــث مــن% 11.5ف األخــرى وتمثــل التكــالیف تحــت اســم التكــالی

  .واألندثارات والفائده على راس المال الخدمات األداریة

اذ تــنخفض فــي الســنوات الممطــرة بنســب متفاوتــهكــل مــن تكــالیف األعــالف والرعــيبــان یــرى مربــي األغنــام 

حو مما هي علیه في السنوات المجدبة بینما تنخفض تكالیف الرعي الى ن% 20تنخفض تكالیف األعالف الى نحو 

مسـتمرة الـى التنقـل وتـوفیر لحاجـة البسبب ابتعاد القطعان وا%200خرى الى نحو في حین تزداد التكالیف األ% 60

  .الخدمات من مواقع بعیده 

، وقـد كانـت الدالـة التكعیبیـة بـدون )الخطیة واتربیعیة والتكعیبیـة ( تم تقدیر دوال التكالیف باشكالها المختلفة 

وال دلـــدوال معنویـــة مـــن الناحیـــة األحصـــائیة فضـــًال عـــن الناحیـــة األقتصـــادیة وفـــي ادنـــاه الـــثابـــت تقـــاطع اكثـــر تلـــك ا

  .التكعیبیة المقدرة 

  

+          10.22   Q  -       0.00186  Q2      +   1.946  E-7 Q3881                 =T.C.

t           ( 0.549 )                 (  5.216)             (  3.205   )                   (   4.144 )  
R2=.95             F= 504                D.W.= 1.89  

  

المبینة تحته لذلك تم تقدیر الدالـة )t(ولما كانت قیمة ثابت التقاطع في الدالة اعاله غیر معنوي حسب قیمة 

  -:بدون ثابت التقاطع وكان شكل الدالة كما یاتي 

T.C. =               11.19 Q      -            0.00212  Q2           +            0.000000214   Q3
t                        (13.28 )                             (-6.36 )                                     (  6.98 )  

R2   =  0.968            F  =  636         D.W.  =   1.96  
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Fكمـا اشـارت قیمـة ،الموضوعة بین القوسیین تحت معالم الدالة الى معنویـة ثوابـت الدالـة tوقد اثبتت قیم  

نحـوالبالغـةR2الى معنویة الدالـة ككـل فـي تفسـیر العالقـة بـین التكـالیف الكلیـة واألنتـاج واشـارت قیمـة636البالغة 

.)Q , Q2 , Q3(لى التغیرات في المتغیرات التفسیریةمن التغیرات في التكالیف تعود ا% 97الى ان نحو 0.97

من عدم خطورة مشكلة عدم ثبـات التبـاینكما تم التأكد.)5(األرتباط الذاتيالى عدم خطورة .D.Wوتشیر قیمة 

)Hetroscedactecty(كلیسـراختبـارمـن خـاللGlejser test)6(. باعتبــار القیمـة المطلقـة للخطـأ العشــوائي

ei دالة باالنتاج)Q ( ولم یثبت معنویة ثوابت تلك الدالة مما یؤكد عدم خطورة مشكلة عدم ثبات التاباین.  

تـرتبط مـع بعضـها بســبب كونهـا مشـتقة مـن بعضــها اال ان )Q,Q2,Q3( ـ ولمـا كانـت المتغیـرات المتمثلـة بــ

  .)6(رتباط الخطي المتعددلذلك یمكن القول بأنه ال توجد خطورة في مشكلة األهذا األرتباط غیر خطي 

ان الدالة المقدرة یمكن استخدامها الحتساب مستوى االنتاج الذي تتحقق عنده الكفاءة االقتصـادیة فـي التربیـة 

وأن ذلــك یــتم بمســاواة المشــتقة االولــى لدالــة .اللحــم بأقــل تكلفــة ةیــتم عنــده انتــاج كغــموهــو مســتوى االنتــاج الــذي،

  )7(مع الصفر.A.T.Cمعدل التكالیف الكلیة 

ـــلتمثــل مســتوى االنتــاج الــذي یحقــق الكفــاءة األقتصــادیة بظــل ظــروف التربیQوالحــل لقیمــة  ة الحالیــة وكمــا ـــــ

  -:یأتي 

  

                 

Q  =   4953   kg

  

ًا وهــو یمثــل المســتوى الــذي تتحقــق عنــده الكفــاءة ســنویلحــمكغــم)4953(بــأن مســتوى األنتــاج یمكــن القــول 

اذ ان معــدل تكلفــة انتــاج الكغــم تصــل الــى ادنــى حــد لــه ، ویمكــن تحدیــد مقــدار تلــك التكلفــة بــالتعویض األقتصــادیة ،

  -:عن مستوى األنتاج الذي یحقق الكفاءة األقتصادیة في دالة معدل التكالیف وكما یأتي 

  

A.T.C. =11.19 -0.00212 *4953 +0.000000214*49532= 5.940
  

الـف 5.940د مسـتوى األنتـاج األمثـل ومقـدارهانیتضح من اعاله بان ادنى معدل تكلفة لكغم اللحم تتحقق ع

  .دینار للكغم الواحد 

الـذي یعظـم جم األنتـاج األمثـل بظـل ظـروف التربیـة الحالیـة وهـو مسـتوى األنتـاجـعندما یتركـز البحـث عـن ح

المشـتقة األولـى ( مسـتوى األنتـاجي بمسـاواة معادلـة الكلفـة الحدیـة لرة ویـتم الحصـول علـى ذلـك االربح او یـدني الخسـا

الـف دینـار ) 6.5(فلو افترضنا بان سعر كغـم اللحـم ) .Q(لسعر والحل لقیمة األنتاج امع)لدالة التكالیف الكلیة 

وبـذلك یكـون سـعر   %10ث والبـالغ ــــنة البحن من عیــــتبیاألعتبار الهامش التسویقي  وبحسب مامع األخذ بنظر

  -:بطریقة الدستور وكما یاتي (Q)دینار للكغم وبمساواته مع التكلفة الحدیة اولحل لقیمة الف5.4المنتج نحو 
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وكمــا التــي تعظــم الــربح او تــدني الخســارهجوبحــل المعادلــة اعــاله بطریقــة الدســتور نحصــل علــى كمیــة األنتــا

                                                                -:)8(یاتي

                                                                  

  

                                                                               

  

  

  

  

  

  مســتویات ســعریةعنــد نتــاج التــي تــدني الخســارة او تعضــم الــربحمســتویات االدیدـبــنفس الطریقــة یمكــن تحــ

مختلفــة ، وكــذلك یمكـــن تحدیــد التكـــالیف الكلیــة التـــي یتحملهــا المنـــتج وكــذلك األیـــرادات الكلیــة عنـــد تلــك المســـتویات 

ة مختلفة لمثلى عند مستویات سعریمستویات األنتاج ایوضح )1(رقمدولوالج،األنتاجیة ثم حساب الربح والخسارة

الــى التغیــر النســبي فــي األنتــاج ویمكــن احتســاب مرونــة التكــالیف التــي تمثــل التغیــر النســبي فــي التكــالیف منســوباً .

  ) .9(:وتحتسب باعتماد الصیغة الریاضیة التالیة

  

  
  

  

  لفةعند مستویات سعریة مختالتي تعظم الربح او تدني الخسارةمستویات األنتاج المثلى) 1(جدول 

سعر 

  المستهلك

  )الف دینار(

  سعر المنتج

  )الف دینار(

األنتاج 

  األمثل

  )كغم (

التكالیف 

  الكلیة

  الف دینار

  األیراد الكلي

  الف دینار

الربح او 

  الخسارة

  الف دینار

التكلفة 

الحدیة

معدل 

  التكلفة الكلیة
  المرونة

6  5.4  4680  27872  25272  -2600  5.4  5.96  0.91  

6.5  5.85  4915  29194  28753  -441  5.86  5.94  0.98  

  1  5.94  5.94  صفر  29420  29420  4953  5.94  6.60

7  6.3  5119  30434  32249.7  1815.7  6.3  5.95  1.06  
7.5  6.75  5303  31636  35795  4159  6.66  5.96  1.12  
8  7.2  5470  32802  39384  6582  7.2  5.99  1.2  

8.5  7.65  5627  33968  43047  9079  7.66  6.03  1.27  

  في الجدولفتراضیةاالالمستهلكاسعاربظل احتسبت باستعمال دالة التكالیف المقدرة و : در المص

(ن ـیتضح من الجدول اعـاله بـان المنـتج یعمـل فـي حالـة خسـارة عنـد المسـتویات السـعریة الـدنیا التـي تقـل عـ

ال خســارة وكلمــا ازداد عــن فــان المنــتج یكــون فــي حالـة ال ربــح و دینـار)6600(للكغــم وعنــد الســعر دینـار)6600

وان مرونـة ذلك المستوى ازداد ربح المنتج ، ویتبـین مـن الجـدول بـان مسـتوى األنتـاج األمثـل یـزداد كلمـا ازداد السـعر
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التكــالیف عنــد المســتویات األنتاجیــة الــدنیا تكــون اقــل مــن واحــد عــدد صــحیح بمعنــى ان أي تغیــر نســبي فــي األنتــاج 

وبمعنـى اخـر یمكـن صر األنتاج لى امكانیة رفع مستوى استخدام عناالیف وذلك یشیر ایتبعه تغیر نسبي اقل في التك

القول بان المنتج یعمل في مرحلة تزاید الغلة تصل نهایتها عندما تكون مرونة التكـالیف قـد بلغـت واحـد عـدد صـحیح 

  .ثم تزداد مرونة التكالیف عن الواحد مؤشره الدخول في مرحلة تناقص الغلة

ان الكفــاءة األقتصــادیة لعمــل مربــي األغنــام ال تتــأثر فقــط بمســتوى اســتخدام عناصــر -:ت حجــم القطیــع أقتصــادیا

األنتاج فحسب بل انها تتأثر بحجم القطیع ایضـًا ، لـذلك فـان تحدیـد حجـم القطیـع األمثـل الـذي تتحقـق عنـده الكفـاءة 

نـة البحـث الـى تسـع فئـات حجمیـة ثـم احتسـبت تـم تقسـیم عی. األقتصادیة یكون في غایة من األهمیة لمربـي األغنـام 

معـدالت تكــالیف كغــم اللحـم فــي كــل فئـة مــن تلــك الفئـات ومعــدل حجــم القطیـع وعــدد المــربین الـذین یمتلكــون قطعــان 

وان الكفـاءة األقتصـادیة ضمن تلك المستویات الحجمیة ، وكذلك تم احتساب مستویات الكفاءة األقتصـادیة المتحققـة 

مستوى الكفاءة التي تتحقق عندما یعمل المنتج عند مستوى األنتـاج الـذي یحقـق الكفـاءة المشـار هي نسبة مئویة من 

  .)10P116(الیة سابقًا وتحتسب الكفاءة األقتصادیة كما یأتي

  

  =الكفاءة  األقتصادیة 
  معدل تكلفة األنتاج عند المربي–اعلى معدل تكالیف انتاج 

  
  عدل تكالیف انتاجادنى م–اعلى معدل تكالیف انتاج 

  

=  
  معدل تكلفة أنتاج المربي–12.2

  
12.2–5.940  

  

الـف دینـار للكغـم )12.2(ان اعلى معدل تكالیف تم الحصول علیه من بیانـات العینـة األصـلیة وقـد بلغـت 

ف عنـــد وهـــو معـــدل التكـــالی5.940فهـــو % 100الواحـــد امـــا معـــدل التكـــالیف الـــذي تكـــون عنـــده الكفـــاءة األقتصـــادیة 

یوضـح مسـتویات الكفـاءة األقتصـادیة ) 2(والجدول رقم . العلیامستوى األنتاج الذي تتحقق عنده الكفاءة األقتصادیة 

  .ومعدل تكلفة كغم اللحم عند فئات حجمیة مختلفة لقطعان األغنام والماعر 

تحققـــت اعلـــى كفـــاءة بـــأن الكفـــاءة األقتصـــادیة تزایـــدت بزیـــادة حجـــم القطیـــع و ) 2(یالحـــظ مـــن الجـــدول رقـــم 

ثــم % 98رأس غــنم أذ بلغــت الكفــاءة األقتصــادیة لعملهــا 460-360اقتصــادیة للقطعــان التــي تــراوح حجمهــا بــین 

راس ویمكن توضیح العالقة بین الكفاءة ومعدل التكالیف الكلیة بالشكل رقم 460تراجعت الكفاءة بازدیاد الحجم عن 

 )1(.  

  

  

  

  

  

  

  

  .تكالیف األنتاج ومستویات الكفاءة األقتصادیة بحسب حجم القطیع معدالت ) 2( جدول رقم 

  عدد المربین  فئة الحجم
معدل انتاج رأس 

  الغنم باكغم

معدل حجم 

  القطیع

معدل تكلفة كغم 

  اللحم

الكفاءة 

األقتصادیة 



345

  المتحققة

-100  24  11.7  62  10.27  31  

100-  16  11.62  139  8.79  54  

200-  12  11.5  233  7.2  80  

280-  12  1.48  324  6.4  93  

360-  6  11.44  420  6.05  98  

460-  8  11.19  516  6.76  86  

600-  8  10.8  685  8.15  64  

  440  9.3  860  10.4  6  فأكثر800

  احتسبت من بیانات استمارة األستبانة: المصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اقتصادیات الحجم لقطعان األغنام) 1(شكل رقم 

  

  

رأس 600-200بــان مربــي األغنــام الــذین یرعــون قطعــان یتــراوح حجمهــا بــین ) 1(رقــم یتضــح مــن الشــكل 

یعملون في منطقة الكفاءة األقتصادیة واعلى مستوى كفاءة تتحقق عند ادنى معدل تكـالیف  وهـي عنـدما یكـون حجـم 

  .المشمولین بالعینةمن %43بلغ نحو المربین العاملین في منطقة الكفاءة األقتصادیة وان نسبةرأس 420القطیع 
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وفـــــورات الســـــعة بـــــان الكفـــــاءة األقتصـــــادیة تتزایـــــد خـــــالل المـــــرور فـــــي منطقـــــة)1(تبـــــین مـــــن الشـــــكل رقـــــم 

)Economis of size ( وبلغـت اعلـى مسـتوى عنـدما كـان منحنـى التكـالیف فـي ادنـى نقطـة ث اتجهـت الكفـاءة الـى

مـن المـربین % 72ویتبـین مـن الشـكل بـان ) .Diseconomies of size) (8(التراجع في مرحلـة الوفـورات السـعة 

وبامكـانهم زیـادة كفـاءة عملهـم بزیـادة احجـام قطعـانهم باتجـاه الحجـم األمثـل المقـدر یعملون في منطقـة وفـورات السـعة

كفــاءة عملهــم یعملــون فــي منطقــة الالوفــورات وهــم بامكــانهم زیــادة المــربینمــن% 28تبــین بــانو .رأس420بنحــو 

  .قطعانهم  مع ان نتذكر دائمًا بان ذلك في ظل ظروف التربیة الحالیة بانقاص احجام 

شارة الیها ومناقشتها اعاله فقد خلصت الدراسـة لـى عـدد مـن التوصـیات ألبناءا على النتائج التي تم ا-:التوصیات 

  -:من اهمها ما یاتي 

الجفـاف ومـن خـالل تقـدیم المعونـه لهـم ضرورة االهتمام بتربیة االغنام وتقـدیم الـدعم لمربیهـا خاصـه فـي سـنوات-1

  .كالعلف المركز باسعار مدعومه 

المساعده على فتح مكاتب لتصدیر لحوم األغنام بما یضمن حصول المربین على اسعار مجزیه لمنتجاتهم مما -2

  .یساعدهم على زیادة االهتمام بتربیة األغنام 

ب األجهـاض وكـذلك ارتفـاع نسـب الهالكـات فـي الموالیـد البحث في األسـباب التـي تقـف وراء ارتفـاع نسـضرورة -3

  .الجدیده 

ضــرورة تقــدیر وتحلیــل دوال انتــاج لحــوم األغنــام وبمــا یســاعد فــي تحدیــد المســتویات المثلــى ألســتخدام عناصــر -4

  .األنتاج  وخاصه األعالف منها 

التـي تسـاعد فـي زیـادة الكفـاءة لقطیـعلألنتـاج ولتوصي الدراسة بضرورة اهتمـام المـربین باعتمـاد الحجـوم المثلـى-5
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