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تحلیل اقتصادي لتحدید العمر االمثل لتسویق اناث طیور الرومي االحمر المحلي في محافظة نینوى
عبد السالم محمد حسین 

جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي

الخالصة 
جامعة / ات تمت ھذه الدراسة اعتمادا على بیانات تجربة حقلیة اجریت في كلیة الزراعة والغاب

الموصل والخاصة بتربیة طیور الرومي االحمر المحلي ، حیث قدمت لھذه الطیور ثالثة انواع من العالئق 
مختلفة التراكیب ھي البادئة والنمو والناھیة ومن خالل التحلیل االحصائي واالقتصادي تبین ان العمر االمثل 

كغم ٢.١٩٣الذي یكون عنده وزن الطیر الواحد ١٧لتسویق وبیع اناث الرومي االحمر المحلي ھو االسبوع 
دینار ، وھو اعظم صافي ایراد یمكن تحقیقھ في ظل ١٨٠٧.٧٠٠، وعند ھذا الوزن بلغ صافي االیراد 

. السعر السائد للكیلوغرام الواحد من الوزن الحي للطیور وتكلفة العلف المستھلك خالل العمر االمثل للطیور

المقدمة
یعتمد المنتج 

. كمیاتھا عن المستوى الالزم الستخدامھا 

) ١٩٧٥(الدرا

إلى ان ) ١٩٨٨(٣.٨١٢كغم واالناث ٤.٩حدد فیھا اوزان الذكور 
محمد اسبوع٢٤-٣٦١٦-٢٤ ونصح   ،

لرومي ) ١٩٨٥(ـ٢٠ـ) ١٩٨٣( ا ان 
٢٤-١٧اسبوع والناھیة ١٦-٩اسابیع والنمو٨-المحلي یمكن ان ینمو بنجاح خالل ثالثة مراحل البادئة صفر

. اسبوع 

. عنده اكبر قدر ممكن من االرباح 

مواد البحث وطرائقھ

١٩٨٦ /
) العلف(ولعنصر االنتاج ) اللحم(لالنتاج ٢٠٠٥باستخدام اسعار سنة 

/٢٧٩٥بروتین خام و% ٣٠.٢على االرضیة باستخدام علیقة بادئة تحتوي على 

٨اوزانھا، وعند عمر
٨٠تیار لفصل الذكور عن االناث ، وتم اخ

 .١٦-٩

١٠/٥/٢٠٠٦وقبولھ  ٣١/٨/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث
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١٩%،
٢٠-١٧. كغم/٣٠٠٠ممثلة 

اسبوع تم تسویق الطیور ٢٠د كغم طاقة ممثلة ، وعن/كیلو سعرة٣١٩٣بروتین خام و % ١٥.٧تحتوي على 
. للذبح 

اعتمادا على اسعار المواد العلفیة السائدة في السوق المحلیة فقد تم تحدید كلفة العلیقة البادئة بمقدار 
كغم، وكان سعر السوق السائد لكل /دینار٣٦٧كغم والناھیة بمقدار /دینار/٤٤٦كغم والنمو بمقدار /دینار٤٦٠

دینار ، واستنادا إلى فترات التربیة وكمیات العلف المستھلكة خاللھا ٢٥٠٠ي ھو كغم وزن حي لطیور الروم
ادئة والنمو والناھیة ، فقد تم ـعار العالئق الثالثة المقدمة للطیور البـواوزان الطیور خالل تلك الفترات واس

، وجرت عملیة التحلیل ضمن االعمدة االول والثاني والثالث والثامن ) ١(ترتیب البیانات على ھیئة الجدول 
االحصائي والقیاسي لتلك البیانات واستخراج دالة االنتاج التي تمثل تلك البیانات واذا كانت دالة االنتاج 
تكعیبیة أو تربیعیة فانھ یمكن استخراج العمر االمثل لتسویق اناث طیور الرومي االحمر المحلي بتطبیق 

یتحدد بمساواة قیمة ) العمر االمثل للطیور (االمثل لالنتاج القاعدة االقتصادیة التي تنص على ان الحجم
التغیر في وزن الطیر الواحد مقسوما على التغیر في كمیة العلف المستھلك (الناتج الحدي لعنصر االنتاج 

سعر الكیلو غرام (بسعر الوحدة الواحدة من عنصر االنتاج ) مضروبا بسعر الكیلو غرام للطیر الواحد الحي 
.)علف المستھلك من ال

كمیة العلف المستھلك ووزن الطیر الواحد الناث الرومي االحمر المحلي وكمیة العلف والناتج:)١(الجدول 
.الحدي وقیمة الناتج الحدي وسعر الكغم من العلف 

االسابیع
X

كمیة العلف 
المستھلك كغم

Y
وزن الطیر كغم

X
كمیة العلف

كغم

Y
 وزن الطیر

كغم

Y/X
الناتج الحدي

Y/X
Yسعر × 

قیمة الناتج الحدي 
)دینار(

Xسعر 
سعر الكغم 
من العلف 

)دینار(
-----٠.٠٥١-صفر
١٠.٠٨٤٠.٠٦٨٠.٠٨٤٠.٠١٧٠.٢٠٢٥٠٥٤٦٠
٢٠.٤٧٤٠.١١٩٠.٢٣٩٠.٠٥١٠.٢١٣٥٣٢.٥٤٦٠
٣٠.٧٩١٠.١٩١٠.٣١٧٠.٠٧٢٠.٢٢٧٥٦٧.٥٤٦٠
٤١.١٤٦٠.٢٧٣٠.٣٥٥٠.٠٨٢٠.٢٣١٥٥٧.٥٤٦٠
٥١.٥٢٦٠.٣٦٦٠.٣٨٠٠.٠٩٣٠.٢٤٥٦١٢.٥٤٦٠
٦١.٩٦٤٠.٤٧٨٠.٤٣٨٠.١١٢٠.٢٥٦٦٧٠٤٦٠
٧٢.٤٦٠٠.٦٢١٠.٤٩٦٠.١٣٣٠.٢٦٨٦٩٧.٥٤٦٠
٨٢.٩٩٤٠.٧٧٠.٥٣٤٠.١٤٩٠.٢٧٩٦٩٧.٥٤٤٦
٩٣.٥٨٢٠.٩٤٠٠.٥٨٨٠.١٧٠٠.٢٨٩٧٢٢.٥٤٤٦
١٠٤.٢٢٦١.١٣٢٠.٦٤٤٠.١٩٢٠.٢٩٨٧٤٥٤٤٦
١١٤.٩٢٣١.٣٢١٠.٦٩٧٠.١٨٩٠.٢٧١٦٧٧.٥٤٤٦
١٢٥.٦٢٨١.٤٨٨٠.٧٠٥٠.١٦٧٠.٢٣٧٥٩٢.٥٤٦٦
١٣٦.٥٠١١.٦٤٦٠.٨٧٣٠.١٥٨٠.١٨١٤٥٢.٥٤٦٦
١٤٧.٣٧٧١.٧٩٥٠.٨٧٦٠.١٤٩٠.١٧٠٤٢.٥٤٦٦
١٥٨.٢٥٥١.٩٣٢٠.٨٧٨٠.١٣٧٠.١٥٦٣٩٠٤٤٦
١٦٩.١٣٤٢.٠٦٤٠.٨٧٩٠.١٣٢٠.١٥٠٣٧٤.٥٤٤٦
١٧١٠.٠١٣٢.١٩٣٠.٨٧٩٠.١٢٩٠.١٤٦٨٣٦٧٥٣٦٧
١٨١٠.٨٩٦٢.٢٧٢٠.٨٨٣٠.٠٧٩٠.٠٨٩٢٢٢.٥٣٦٧
١٩١١.٧٨١٢.٣٣٩٠.٨٨٥٠.٠٦٧٠.٠٧٥١٨٧.٥٣٦٧
٢٠١٢.٦٦٧٢.٣٩٩٠.٨٨٦٠.٠٦٠٠.٠٦٨١٧٠٣٦٧

. ة من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج التجرب: المصدر 
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) . ٢(واللوغارتیمیمة المعكوسة والتربیعیة والتكعیبیة كما ھي موضحة الجدول 

مسودة التحلیل االحصائي لدوال االنتاج): ٢(الجدول 
b3b2b1boSigFFd.f.RsqMathDependent

0.20270.13740.00691.64190.973LINY

0.14091.09530.0059.88190.342LOGY

1 x 10-61.22040.1831.91190.091INVY

-0.00960.3163-0.03840.003281.97180.997QUAY

-0.0070.00280.25980.00360.004024.42170.999CUBY

1.29200.19850.0058.26190.754COMY

0.26710.64120.0028.05190.596POWY

-3E-06-0.18580.0206.42190.253SY

0.2562-1.61690.0058.26190.754GROY

0.25620.19850.0058.26190.754EXPY

) .١(بیانات الجدول : المصدر 

النتائج والمناقشة
)٢ (

y = 0.003 + 0.2598X + 0.0028X2 - 0.0007X3 ،y =X =

b0b2 , b1 ,b3

b3للمعامل 
ـط فـ

ـ
)١ (

كغم ، حیث تتساوى ٢.١٩٣، الذي یصل في نھایتھ وزن الطیر إلى ١٧الرومي االحمر المحلي ھو االسبوع 
ل  ، دینار المذكورة في الجدو٣٦٧قیمة الناتج الحدي مع سعر الوحدة الواحدة من عنصر االنتاج وھي القیمة 

٥٤٨٢.٥٣٦٧٤.٨٠٠
دینار التي تمثل كمیة العلف مضروبا في سعر الكغم منھ وبذلك ی

١٨٠٧.٧

)١٧ (
)١٣٤٨.٧٠٠) ٢.٣٩٩٢٠

. االیراد عند الحجم االمثل لالنتاج اكبر من صافي االیراد الفعلي عند االسبوع االخیر من فترة التربیة 
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ECONOMIC ANALYSIS TO DETERMINE THE OPTIMUM AGE OF
MARKETING LOCAL RED FEMALE TURKEY COCKS IN NENAVAH

Abdul Salam Mohammed Hussien
Agricultural Economy Dept.,College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
This study was made depending on field experiment data done at the college

of Agriculture and Forestry/ University of Mosul. The experiment was concerned
with breeding local red turkey cocks where three types of different compositions
fodders, were given to these birds. Through statistical and economic analysis it was
shown that the optimum age of marketing and selling local red turkey cock is the
17th week where the weight of each bird 2.193 kg. At this weight the net profit is
(1807,700) dinar which is the greatest profit that could be attain under the current
price and the fodder cost.
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