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مقارنة تكلفة العلیقة المستخدمة في مشاریع فروج اللحم في محافظة نینوى بتكلفة العلیقة المثلى
المستخرجة بطریقة البرمجة الخطیة

عبد السالم محمد حسین
قسم االقتصاد الزراعي

رافع محمد طاھر خلیل
قسم الثروة الحیوانیة

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
تملت الدراسة على مقارنة تكلفة علیقة وزارة الزراعة المقدمة لفروج اللحم بتكلفة العلیقة البادئة اش

والناھیة المستخرجتین باستخدام البرمجة الخطیة ، وقد تبین من نتائج التحلیل ان كلفة علیقة وزارة الزراعة 
التلبي الحد االدنى من كل االحتیاجات اقل من كلفة العلیقتین المذكورتین ، اال ان علیقة وزارة الزراعة 

الغذائیة الالزمة لتغذیة الطیور وانما توفر بعضا منھا ، بینما العلیقتان البادئة والناھیة المستخرجتان بالبرمجة 
الخطیة توفران كل االحتیاجات الغذائیة للطیور وزیادة عن الحد االدنى ، وبذلك فان العلیقتین المستخرجتان 

طیة ھما االنسب لتغذیة الطیور نظرا الكتمال مكوناتھا الغذائیة من طاقة وبروتین والیسین بالبرمجة الخ
ومثیونین زائد السستین وكالسیوم وفسفور والیاف خام ونسبة الطاقة إلى البروتین ، مما ینعكس حتما على 

. یھا علیقة وزارة الزراعة نمو الطیور وجاھزیتھا للتسویق في فترة تربیة اقل من فترة التربیة التي تستخدم ف

المقدمة

.كلفة التي یمكن استخدامھا في تغدیة  فروج اللحم تحدید الخلطة العلفیة االقل 
) ١٩٤٥(Stiglerاجرى 

دراسة لتكوین عالئق ابقار الحلیب من مادتین علفیتین باستخدام ) ١٩٥١(Waughوالجبر الخطي ، كما اعد 
)١٩٥٨ (Heady)

) السمبلكس
١٩٧١Broken

١٩٧٣Chenال
مع توفیر احتیاجاتھا من % ٢٦استھدفت تكوین العلیقة المثلى للدواجن على ان ال تقل نسبة البروتین فیھا عن 

١٩٧٥

إلى استخدام ) ١٩٨٧(وعبد الرحیم 
.العلفیة المتوفرة في السوق المحلیة االردنیة وفي دراسة اخرى

) ١٩٨٨(قام عبد الرحیم وسالم 
) ١٩٧٧(باستخدام البرمجة الخطیة ، كما قام سلیمان 

. المثلى في مصر

.للحم في محافظة نینوى فروج ا

مواد البحث وطرائقھ
ذرة % ٣٠

١٠% ٢٥% ٣٥ %

١٠/٥/٢٠٠٦وقبولھ  ٣١/٨/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث   
.كغم /دینار٣٥٧.٢٥٠السائدة في السوق المحلیة للمواد العلفیة المذكورة فان كلفة ھذه العلیقة تبلغ 
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:یتكون نموذج البرمجة الخطیة لتكوین عالئق فروج اللحم المثلى من 
. وھي تقلیل كلفة العلیقة إلى الحد االدنى :دالة الھدف 

. یة االولیة الداخلة في تكوین العلیقة المثلى وھي نسب المواد العلف:بدائل االنتاج 
) :القیود(المحددات 

.سستین ، كالسیوم ، فسفور متوفر ، الیاف خام ، نسبة الطاقة إلى البروتین + ، الیسین ، مثیونین 
ئركیب الكیمیاالت) ١(یوضح الجدول 

)١٩٧٨ (
 +Fritz وTitus)١٩٧١ (

. )١٩٨٤(NRCبیاناتو) ١٩٧٨(الخواجة وآخرون 
) .٢٠٠٣(االسعار السائدة في السوق المحلیة في الربع االخیر من عام 

٢٠٠٣بأسعار عام . محتوى المواد العلفیة من العناصر الغذائیة ) : ١(الجدول 
المواد 
العلفیة

***السعر
كغم/دینار

ممثلة * طاقة
كغم/كیلوسعرة

* بروتین
%خام 

*الیسین
%*

** مثیونین
 +
%سبتین

Ca *
%

P **
متوفر
%

* الیاف 
%خام 

الطاقة * نسبة
ینإلى البروت

٢٥٠٣٣٠٠٨.٦٩٠.٢٤٠.٣٥٠.٠٤٠.١٢.٦٥٣٧٩.٧٥اءذرةصفر

١٦٠٣١٠٠١١.٧٠.٣١٠.٣٧٠.١١٠.١١٣.٣٥٢٦٤.٩٦حنطة
كسبةفول
الصویا

٥٢٥٢٦٨٥٤٥.٠٠٢.٩٣١.٣٤٠.٢٥٠.٢٧٥.٧٦٥٩.٦٧

مركز 
بروتیني

٩٥٠٢٢٠٠٥٠.٠٠٣.٠٠٢.٥٧.٠٠٣.٠٠٢.٥٠٠٤٤.٠٠

. السوق لمحلیة اسعار*** . )١٩٨٤(NRC) ١٩٧١(TitusوFritz** . )١٩٧٨(الخواجة وآخرون *:المصدر

.االحتیاجات الغذائیة لفروج اللحم في علیقة البادئة والناھیة ) ٢(یوضح الجدول 

اسبوع) ٨-٥(والناھیة ) اسبوع٤-یوم١(االحتیاجات الغذائیة لفروج اللحم خالل فترة البادئة : )٢(الجدول 

الطاقة الممثلة العلیقة 
كغم/كیلوسعرة

بروتین خام 
%

الیسین 
%

+مثیونین 
%سستین 

كالسیوم 
%

فوسفور 
%متوفر 

الیاف 
بروتین: طاقة %خام 

البادئة
اسبوع٤- یوم ١

٢٧٥٦
٢٨٦٧
٢٩٧٧
٣٠٨٧
٣١٩٧
٣٣٠٨

٢٠.٨
٢١.٦
٢٢.٥
٢٣.٣
٢٤.٢
٢٥.٠

١.٢٥
١.٢٥
١.٢٥
١.٢٥
١.٢٥
١.٢٥

٠.٨٦
٠.٨٦
٠.٨٦
٠.٨٦
٠.٨٦
٠.٨٦

١.١٥
١.١٥
١.١٥
١.١٥
١.١٥
١.١٥

٠.٤٧
٠.٤٧
٠.٤٧
٠.٤٧
٠.٤٧
٠.٤٧

٤
٤
٤
٤
٤
٤

١٣٢
١٣٢
١٣٢
١٣٢
١٣٢
١٣٢

الناھیة
اسبوع ٨- ٥

٢٨٦٧
٢٩٧٧
٣٠٨٧
٣١٩٧
٣٣٠٨
٣٤١٨

١٧.٨
١٨.٤
١٩.١
١٩.٩
٢٠.٥
٢١.٢

٠.٨
٠.٨
٠.٨
٠.٨
٠.٨
٠.٨

٠.٦٧
٠.٦٧
٠.٦٧
٠.٦٧
٠.٦٧
٠.٦٧

٠.٧٥
٠.٧٥
٠.٧٥
٠.٧٥
٠.٧٥
٠.٧٥

٠.٣٥
٠.٣٥
٠.٣٥
٠.٣٥
٠.٣٥
٠.٣٥

٤.٢٥
٤.٢٥
٤.٢٥
٤.٢٥
٤.٢٥
٤.٢٥

١٦١
١٦١
١٦١
١٦١
١٦١
١٦١

) . ١٩٨٧(ابراھیم : المصدر

: یمكن كتابة النموذج الریاضي لتكوین عالئق فروج اللحم كما یلي 
٤س٤ف+ ٣س٣ف+ ٢س٢ف+ ١س١ف= ت 
تكلفة العلیقة والھدف تقلیلھا إلى ادنى ما یمكن = ت 
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یة ن كلفة المادة العلفیة االول)  = ٤–١(ف 
صفر>٤، س٣، س٢، س١كمیة المادة العلفیة االولیة الداخلة في تركیب العلیقة بشرط ان س) = ٤-١(س 

: وذلك في ضوء المحددات االتیة
الطاقة المثلى ١ب>٤س٤١أ+ ٣س٣١أ+ ٢س٢١أ+ ١س١١أ
بروتین خام ٢ب >٤س٤٢أ+ ٣س٣٢أ+ ٢س٢٢أ+ ١س١٢أ
الیسین٣ب>٤س٤٢أ+ ٣س٣٣أ+ ٢س٢٣أ+ ١س١٣أ
سسستین+ میثونین ٤ب>٤س٤٤أ+ ٣س٣٤أ+ ٢س٢٤أ+ ١س١٤أ
كالسیوم٥ب>٤س٤٥أ+ ٣س٣٥أ+ ٢س٢٥أ+ ١س١٥أ
فوسفور متوفر ٦ب>٤س٤٦أ+ ٣س٣٦أ+ ٢س٢٦أ+ ١س١٦أ
الیاف خام ٧ب>٤س٤٧أ+ ٣س٣٧أ+ ٢س٢٧أ+ ١س١٧أ
لبروتین ا: نسبة الطاقة ٨ب>٤س٤٨أ+ ٣س٣٨أ+ ٢س٢٨أ+ ١س١٨أ

غم ١٠٠٠= ٤س+ ٣س+ ٢س+ ١س
+ ٨، أ. . . . ، ٢، أ١حیث أ

. البروتین على التوالي في كل مادة علفیة : وكالسیوم ، وفسفور متوفر ، والیاف خام ، ونسبة الطاقة 
ھي نسبة٤، س٣، س٢، س١س

. على التوالي 
ھي المحددات أو القیود وھي الحدود الدنیا التي یجب توفرھا في العلیقة المكونة ٨، ب. . . . , ٢، ب١ب

متوفر ، الیاف خام سستین ، كالسیوم ، فوسفور+ من نسب الطاقة الممثلة ، بروتین خام ، الیسین ، مثیونین 
، نسبة الطاقة إلى البروتین على التوالي ، وقد تم استخدام البدائل الستة الموضحة

. لكل من فترة البادئة والناھیة ) ٢(في الجدول 
:فمثال البدیل االول من عالئق البادئة تكون محدداتھ كما یلي

طاقة الممثلة٢٧٥٦>٤س٢٢٠٠+ ٣س٢٦٨٥+ ٢س٣١٠٠+ ١س٣٠٠
بروتین خام ٢٠.٨>٤س٥٠+ ٣س٤٥+ ٢س١١.٧+ ١س٨.٦٩
الیسین١.٢٥>٤س٣+ ٣س٢.٩٣+ ٢س٠.٣١+ ١س٠.٢٤
سسستین+ میثونین ٠.٨٦>٤س٢.٥٠+ ٣س١.٣٤+ ٢س٠.٣٧+ ١س٠.٣٥
كالسیوم١.١٥>٤س٧+ ٣س٠.٢٥+ ٢س٠.١١+ ١س٠.٠٤
فوسفور متوفر ٠.٤٧>٤س٣+ ٣س٠.٢٧+ ٢س٠.١١+ ١س٠.١٠
الیاف خام ٤>٤س٢.٥+ ٣س٥.٧٦+ ٢س٣.٣٥+ ١س٢.٦٥

البروتین : نسبة الطاقة ١٣٢>٤س٤٤+ ٣س٥٩.٦٧+ ٢س٢٦٤.٩٦+ ١س٣٧٩.٧٥
وھكذا في البدیل الثاني یتغیر فقط نسبة الطاقة والبروتین لیصبح 

٢١.٦و ٢٨٦٧البدیل الثاني 
٢٢.٥و٢٩٧٧والبدیل الثالث 
٣٢.٥و٣٠٨٧والبدیل الرابع 

٢٤.٦و٣١٩٧لخامس والبدیل ا
٢٥.٠٠و٣٣٠٨والبدیل السادس 

). ٢(وفي الفترة االخرى الناھیة تصبح المحددات كما في الجزء االسفل من الجدول 

. من بین بدائلھما الست 

ةالنتائج والمناقش
غرام ٢٤٠ذرة صفراء و % ٢٠غرام ٢٠٠تبین من نتائج التحلیل للعلیقة البادئة انھا تتكون من 

مركز بروتیني للكیلو غرام الواحد % ١٧غرام ١٧٠كسبة فول الصویا و % ٣٩غرام ٣٩٠حنطة و % ٢٤
. دینار ٤٥٤.٦٥٠من العلف الذي بلغت تكلفتھ 

١٣٥ذرة صفراء و % ٢٧.٥غرام ٢٧٥
% ٩غرام ٩٠% ٥٠غرام ٥٠٠حنطة و % ١٣.٥غرام 

. دینار٤٣٨.٣٥٠الواحد من العلف الذي بلغت تكلفتھ 
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٣٥٧.٢٥٠

والمثیونین زائدا السستین والكالسیوم والف

) . ٣(من تلك المواد تتوفر بدرجة تزید على الحد االدنى لالحتیاجات الغذائیة كما موضح في الجدول 

)٣(:
. العالئق الثالثة من العلف لفروج اللحم 

االحتیاجات 
الغذائیة

الطاقة الممثلة 
كغم/عرةكیلوس

بروتین 
+ مثیونین %الیسین %

%سستین 
كالسیوم 

%
فوسفور 

بروتین : طاقةالیاف خام %متوفر 

البدیل االول 
٢٧٥٦٢٠.٨١.٢٥٠.٨٦١.١٥٠.٤٧٤١٣٢للعلیقة البادئة

البدیل االول 
٢٨٦٧١٧.٨٠.٨٠.٦٧٠.٧٥٠.٣٥٤.٢٥١٦١للعلیقة الناھیة 

علیقة وزارة 
٢٩٦٦٢٢.٩٥١.٢١٠.٨٢٠.٨١٠.٤٤٣.٦٦٢٢٦الزراعة

العلیقة البادئة 
٢٨٢٥٤٠.٥١.٨١.١١.٣٠.٦٦٤١٤٧بالبرمجة الخطیة 

العلیقة الناھیة 
٢٨٦٧٢٦.٥١.٨١٠.٧٨٠.٤٥٤.٣١٧٤بالبرمجة الخطیة 

لمواد ) ١(والباقي من بیانات الجدول ) ٢(السطر االول والثاني من بیانات الجدول : المصدر  ا
. االولیة الداخلة في العلیقة 

ین من الجدول المذكور ان علیقة وزارة الزراعة ال تستطیع توفیر الحد االدنى من االحتیاجات إذ یتب
الغذائیة من الالیسین والمثیونین زائدا السستین والكالسیوم والفسفور وااللیاف الخام للعلیقة البادئة ، كما انھا 

الخام للعلیقة الناھیة ھذا یعني ان العلیقتین ال تستطیع توفیر الحد االدنى من االحتیاجات الغذائیة من االلیاف 
المستخرجتان بالبرمجة الخطیة ھما االنسب لتغذیة الطیور وذلك الكتمال مكوناتھما الغذائیة ، االمر الذي 
ینعكس حتما على نمو الطیور وجاھزیتھا للتسویق في فترة تربیة اقل من فترة التربیة التي تستخدم فیھا علیقة 

.، مما یوفر تكالیف انتاجیة ویقصر من فترات التربیة وزارة الزراعة

COMPARISON OF FODDER USED IN CHICKEN PROJECTS IN
NINEVAH WITH OPTIMUM FODDER COST EXTRACTED BY LINEAR

PROGRAMMING METHOD
Abdul Salam Mohammed Hussein Rafe Mohammed Taher Khaleel

Agricultural Economy Dept. Animal Resources Dept.
College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
The study compared the fodder provided by the Ministry of Agriculture with

the fodder extracted by using linear program method. Analysis results showed that
the cost of fodder provided by the Ministry of Agriculture does not provide the
minimum requirements for feeding birds. The primary and final fodder extracted by
linear programming provide all the nutritional requirements. Thus, the two kinds of
fodder extracted by linear programming is the best for feeding birds as they are full
of protein, energy, lycine, calcium, phosphorus and this is reflected on birds growth
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and their marketing availability in a less breeding period that Ministry of
Agriculture fodder.
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