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جامعة / تحلیل اقتصادي وقیاسي لتجربة تسمین الحمالن المحلیة في حقول كلیة الزراعة والغابات
  الموصل 

سالم محمد صالح   داوي المھكعیبر مزھر كاظم     عبد السالم محمد حسین      
  الیوزبكي

قسم االقتصاد        قسم الثروة الحوانیة               قسم االقتصاد الزراعي        
  الزراعي

  جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات 
  

  الخالصة 
استھدفت الدراسة حساب التكالیف واالیرادات واالرباح وعائد الدینار الواحد المستثمر لثالثة 

جامعة الموصل في عام / ع من الحمالن التي تمت تربیتھا في حقول كلیة الزراعة والغاباتمجامی
من الوظائف األساسیة لإلدارة المزرعیة الذي  دإذ ان االستخدام األمثل للموارد المزرعیة یع. ٢٠٠٢

اخرى،  یؤدي الى تقلیل التكالیف المزرعیة من جھة وزیادة االرباح او المدخوالت المزرعیة من جھة
وان ذلك یعتمد على كفاءة اإلدارة المزرعیة ومدى تطبیقھا للمباديء االقتصادیة التي من اھمھا مقاییس 
الكفاءة في المزرعة، لذلك تم اجراء ھذه الدراسة التي تضمنت تحلیالً اقتصادیاً وقیاسیاً لھذه التجربة، اذ 

التي تستھلك العلیقة الثالثة ھي االكثر ربحاً تلتھا تبین من نتائج التحلیل ان المجموعة الثالثة من الحمالن 
حیث بلغت االرباح المتحققة للرأس الواحد من كل . المجموعة الثانیة ثم المجموعة االولى، على التوالي

وبلغ عائد الدینار الواحد المستثمر . دینار، على التوالي ٣٠٢٨١ و ٢٨٣٠٢ و ٢٥١٧٣مجموعة 
  .للمجامیع االولى والثانیة والثالثة، على التوالي دیناراً  ١.٤٤٠ و ١.٤١٠ و ١.٣٦٦

  
  المقدمة 

یعد صافي الدخل المزرعي الذي یمثل االیرادات ناقصاً التكhالیف فhي ھhذا البحhث مhن المقhاییس 
المھمة في االدارة المزرعیة، وان ارتفاع قیمتھ تشیر الhى ارتفhاع الكفhاءة االقتصhادیة لhالدارة المزرعیhة 

توى االسhتخدام االمثhل للمhوارد المزرعیhة، كمhا ان انخفhاض قیمتhھ تشhیر الhى انخفhاض واقترابھا من مس
اذ . الكفاءة االقتصادیة لالدارة المزرعیة وابتعادھا عن مستوى االستخدام االمثل لتلك الموارد المزرعیhة

 ان ھhhدف المنhhتج الزراعhhي ھhhو تعظhhیم االربhhاح التhhي یحصhhل علیھhhا لقhhاء ممارسhhتھ الي نشhhاط انتhhاجي
ومhhن خhhالل ھhhذا الھhhدف فhhان المنhhتج الزراعhhي یحhhاول تقلیhhل تكالیفhhھ االنتاجیhhة وزیhhادة ایراداتhhھ . زراعhhي

المزرعیhhة، وان ھhhذا السhhلوك االقتصhhادي لhhھ اھمیhhة كبیhhرة فhhي تطhhویر االنتhhاج الزراعhhي وتقلیhhل تكالیفhhھ 
م علhhى زیhhادة االنتاجیhhة، وزیhhادة دخhhول واربhhاح المسhhتثمرین فhhي حقhhول االنتhhاج الزراعhhي ممhhا یشhhجعھ

اسhhتثماراتھم فhhي ھhhذا المجhhال ویحسhhن مhhن المسhhتویات المعاشhhیة للمhhزارعین ویhhوفر المنتجhhات الزراعیhhة 
باسhhعار مناسhhبة للمسhhتھلكین، مhhن خhhالل تغطیhhة حجhhم الطلhhب المتزایhhد علhhى المنتجhhات الزراعیhhة او علhhى 

لعhhرض المحلhhي لتلhhك االقhhل تقلhhیص الفجhhوة بhhین حجhhم الطلhhب علhhى المنتجhhات الزراعیhhة واالنتhhاج او ا
المنتجات الزراعیة مما یؤدي الى اسhتقرار االسhعار عنhد مسhتویات مناسhبة للمنتجhین والمسhتھلكین علhى 

  ).١٩٨٠السامرائي، (حد سواء 
ان ھhhذه الدراسhhة ھhhي امتhhداد للدراسhhات السhhابقة، ففhhي ھhhذا المجhhال اجریhhت العدیhhد مhhن البحhhوث 

لمشاریع الثروة الحیوانیhة، نhذكر منھhا الدراسhة التhي قhام بھhا والدراسات التي تناولت التحلیل االقتصادي 
والتي حددوا فیھا العلیقة االولhى التhي تتكhون مhن المhواد العلفیhة التالیhة وھhي ) ١٩٩٨(النعیمي واخرون 

% ١ملhح طعhام و % ١تلف بنجhر شhكري و % ٨نخالة حنطة و % ٤٥شعیر اسود مجروش و % ٤٥
م االربhاح للمربhي مhا بhین اربعhة عالئhق مختلفhة التركیhب وان فتhرة حجر كلس كعلیقة مثلى تحقhق تعظhی

یhوم وھhي اطhول مhن  ١٢٥ - ١١٠التسمین المثلى الالزمة لتعظیم االرباح للرأس الواحد تترواح ما بین 
  .یوم ١١٠ – ٩٦فترة التسمین المثلى الالزمة لتعظیم الربح لوحدة الزمن البالغة 

hین واخhا حسhام بھhي ) ٢٠٠٣(رون والدراسة التي قhى التhة المثلhد العلیقhا تحدیhم بموجبھhث تhحی
تعظم ارباح المستثمرین من بین ثالث عالئق اعطیت لثالث مجامیع من الحمالن المحلیة لتجربة تسمین 



جامعhhة الموصhhل، اذ تبhhین ان العلیقhhة الثالثhhة المتكونhhة مhhن  –سhhابقة اجریhhت فhhي كلیhhة الزراعhhة والغابhhات 
  المواد العلفیة 

  
  ٢٠٠٦ / ١/  ٤وقبولھ            ٤/٩/٢٠٠٥یخ تسلم البحث تار
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% ١٨كسhhبة زھhhرة الشhhمس و % ١١نخالhhة الحنطhhة و % ٣٦.٥سhhحالة الhhرز و % ٢٨.٥(اآلتیhhة وھhhي 
ھhي العلیقhة المثلhى ) ملhح طعhام% ١حجر كلhس و % ١كوالح ذرة صفراء و % ٤ي و تلف بنجر سكر

  التي تحقق 
دینhار بینمhا بلغhت عوائhد الhدینار المسhتثمر للعلیقتhین األولhى  ١.٣٣٥اعلى عائد للدینار المستثمر والبhالغ 

  .دیناراً على التوالي ١.١٦٤ و ١.٢٠٣والثانیة 
hhد حجhhى تحدیhhة الhhة الحالیhhدف الدراسhhن وتھhhة مhhل مجموعhhاح لكhhرادات واالربhhالیف واالیhhم التك

ار العلیقhة االكثhر ربحیhة مhن یhالمجامیع الثالث من الحمالن المحلیhة ومقارنتھhا مhع بعضhھا الhبعض واخت
  .باقي العالئق وفقاً لعائد الدینار الواحد المستثمر في التجربة الحقلیة

  
  ھقائوطر مواد البحث

مین الحمالن المحلیة عددھا ثمانیة عشر حمالً بعمر یترواح اخذت البیانات من واقع تجربة تس
م وھذه الحمالن ٢٠٠٢اشھر جمیعھا ذكور في حقول كلیة الزراعة والغابات في عام ) ٦-٥(ما بین 

بمعدل ستة % ١٥ و ١٣ و ١٢وزعت عشوائیاً على ثالث عالئق مختلفة في المستوى البروتیني 
وقد تم خالل فترة التجربة قیاس كمیات العلف ). ١دول الج(حمالن لكل مجموعة او لكل علیقة 

المستھلكة من كل علیقة من قبل الحمالن المحلیة الموزعة في المجامیع الثالث وكذلك قیاس معدالت 
یوماً  ١٠٥الزیادة الوزنیة الیومیة والكلیة للحمالن في المجامیع الثالث خالل فترة التسمین البالغة 

وقد حسبت نسبة التصافي لذبائح الحمالن المحسوبة على اساس الوزن الحي  .اسبوعاً  ١٥موزعة على 
وقد بلغت . قبل الذبح في المجامیع الثالثة بعد اجراء عملیة الذبح لكافة الحمالن في نھایة فترة تسمینھا

لكل حیوان في المجامیع % ٥٥نسبة التصافي المحسوبة على اساس الوزن الحي قبل الذبح كمعدل 
وقد قدرت تكالیف التسمین للحیوان الواحد من كل مجموعة والتي تشمل تكالیف ) ٢الجدول ( الثالثة

شراء الحمل الواحد وتكالیف العلیقة واالیرادات واالرباح وعائدات الدینار الواحد المستثمر كما ھي 
  ).٣(موضحة في الجدول 

         
  ةالمستخدمة في التجرب(%) مكونات العالئق ) : ١(الجدول  

  المواد العلفیة
  )١(علیقة 

  بروتین خام% ١٢
  )٢(علیقة 

  بروتین خام % ١٣
  )٣(علیقة 

  بروتین خام % ١٥
  ٢٥  ٢٥  ٢٥  موالس بنجر سكري -١
  ٣٨.٥  ٣٨.٥  ٣٨.٥  نخالة الحنطة -٢
  ١٣  ١٣.٥  ١٤  كسبة زھرة الشمس -٣
  ١٦  ١٦  ١٦  تلف بنجر سكري -٤
  ٤  ٤  ٤  كوالح ذرة صفراء -٥
  ١.٥  ١  ٠.٥  )نتروجین% ٤٦(یا یور -٦
  ١  ١  ١  حجر كلس -٧
  ١  ١  ١  ملح طعام -٨

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع
  .جمعت البیانات من واقع التجربة الحقلیة: المصدر * 

  )كغم(كمیة العلف المستھلك والوزن الحي ) : ٢(الجدول 
  المعاملة الثالثة  المعاملة الثانیة  المعاملة االولى  االسبوع

كمیة 
العلف 
  المستھلك

الوزن 
  الحي

الوزن 
  *الصافي

كمیة 
  العلف

الوزن 
  الحي

الوزن 
  *الصافي

كمیة 
العلف 

  المستھلك 

زن الو
  الحي 

الوزن 
  *الصافي

  ١٣.٨٨٨  ٢٥.٢٥٠  ---   ١٣.٨٨٨  ٢٥.٢٥٠  ---   ١٣.٨٣٨  ٢٥.١٦٠  ---   صفر
١٥.٢٩٠  ٢٧.٨٠٠  ٣.٦٦٢  ١٤.٤٤٩  ٢٦.٢٧٠  ٣.٦٧٢  ١٤.٣٨٨  ٢٦.١٦٠  ٣.٥٦٢  ١  
١٦.٣٩٠  ٢٩.٨٠٠  ٥.٣٦٠  ١٥.٥٤٩  ٢٨.٢٧٠  ٥.٣٧٨  ١٥.٠٤٣  ٢٧.٣٥٠  ٥.٢٢٧  ٢  



١٧.١٨٨  ٣١.٢٥٠  ٧.٢٩٨  ١٦.٣٠٢  ٢٩.٦٤٠  ٧.٥٤٣  ١٦.٠٠٥  ٢٩.١٠٠  ٧.٣٩١  ٣  
١٧.٧٣٨  ٣٢.٢٥٠  ٨.٠  ١٧.٠٥٠  ٣١.٠  ٧.٨٥٣  ١٧.١٠٥  ٣١.١٠٠  ٨.١٣٥  ٤  
١٨.٥٠٨  ٣٣.٦٥٠  ٨.٢٩٨  ١٧.٧٩٣  ٣٢.٣٥٠  ٨.٥٩٠  ١٧.٦٥٥  ٣٢.١٠٠  ٨.٣٠٠  ٥  
١٩.٠٥٨  ٣٤.٦٥٠  ٨.٥٧٠  ١٨.٣٤٣  ٣٣.٣٥٠  ٨.٩٦٧  ١٨.١٥٠  ٣٣.٠  ٨.٥١٧  ٦  
٢٠.٠٤٨  ٣٦.٤٥٠  ٩.٢٤٨  ١٩.٣٠٥  ٣٥.١٠٠  ٩.١٦٣  ١٨.٥٦٣  ٣٣.٧٥٠  ٩.٠٠٨  ٧  
٢٠.٥٩٨  ٣٧.٤٥٠  ٩.٥٩٩  ٢٠.٤٠٢  ٣٧.١٠٠  ٩.٤٠٧  ١٩.١١٣  ٣٤.٧٥٠  ٩.٧٧٨  ٨  
٢١.٥٠٥  ٣٩.١٠٠  ١٠.٧٦٧  ٢١.٣١٣  ٣٨.٧٥٠  ١٠.٦٨٠  ١٩.٩١٠  ٣٦.٢٠٠  ١٠.٥٢٨  ٩  
٢٢.٠٧٢  ٤٠.١٣٠  ١٢.٢٢١  ٢١.٨٦٣  ٣٩.٧٥٠  ١١.٩٤٧  ٢١.٠١٠  ٣٨.٢٠٠  ١١.٦٢٧  ١٠  
٢٣.١٥٥  ٤٢.١٠٠  ١٢.٤١٠  ٢٢.٩٦٣  ٤١.٧٥٠  ١٢.١٩٦  ٢٢.٠٥٥  ٤٠.١٠٠  ١٢.١٠٨  ١١  
٢٣.٧٠٥  ٤٣.١٠٠  ١٣.٣٠٥  ٢٤.٠٦٣  ٤٣.٧٥٠  ١٢.٩١٧  ٢٣.٠٤٥  ٤١.٩٠٠  ١٢.٩٠٣  ١٢  
٢٥.٢١٨  ٤٥.٨٥٠  ١٣.٤٥٨  ٢٤.٧٥٠  ٤٥.٠  ١٣.٩٣٢  ٢٣.٥٩٥  ٤٢.٩٠٠  ١٣.٧٨٤  ١٣  
٢٦.٣١٨  ٤٧.٨٥٠  ١٣.٩٠١  ٢٥.٣٠٠  ٤٦.٠  ١٤.٧٦٠  ٢٤.٢٥٥  ٤٤.١٠٠  ١٤.٥٩٠  ١٤  
٢٦.٩٨٩  ٤٩.٠٧٠  ١٤.٥٦٤  ٢٦.٣٧٣  ٤٧.٩٥٠  ١٥.٤٥٠  ٢٥.٢٩٥  ٤٥.٩٩٠  ١٥.٣٦٨  ١٥  

  %٥٥نسبة التصافي لكل مجموعة *           جمعت البیانات من واقع التجربة الحقلیة: المصدر  -
  )دینار( التكالیف واالیرادات وعائد الدینار الواحد للرأس الواحد في المعامالت الثالثة) : ٣(الجدول 
عائد الدینار الواحد   االرباح   **االیرادات   *التكالیف  االسابیع  امالتالمع

  المستثمر
  االولى 

بروتین % ١٢
  خام

  ---   ---   ---   ٥٨٠٠٠  صفر
١.٠٢٦  ١٥١١  ٥٩٧٦٤  ٥٨٢٥٣  ١  
١.٠٥٥  ٣٢٠٥  ٦١٨٢٩  ٥٨٦٢٤  ٢  
١.٠٩٦  ٥٦٦٦  ٦٤٨١٥  ٥٩١٤٩  ٣  
١.١٤٢  ٨٤٨٨  ٦٨٢١٥  ٥٩٧٢٧  ٤  
١.١٦٠  ٩٦٤٩  ٦٩٩٦٥  ٦٠٣١٦  ٥  
١.١٧٤  ١٠٦٢٩  ٧١٥٥٠  ٦٠٩٢١  ٦  
١.١٨٤  ١١٣٢٩  ٧٢٨٨٩  ٦١٥٦١  ٧  
١.١٩٩  ١٢٣٨٤  ٧٤٦٣٩  ٦٢٢٥٥  ٨  
١.٢٢٤  ١٤١٢٨  ٧٧١٣٠  ٦٣٠٠٢  ٩  
١.٢٦٢  ١٦٧٠٢  ٨٠٥٣٠  ٦٣٨٢٨  ١٠  
١.٢٩٥  ١٩٠٧٧  ٨٣٧٦٥  ٦٤٦٨٨  ١١  
١.٣٢٤  ٢٠٥٣٠  ٨٦٨٣٥  ٦٥٦٠٤  ١٢  
١.٣٣٠  ٢٢٠٠٢  ٨٨٥٨٥  ٦٦٥٨٣  ١٣  
١.٣٤١  ٢٣٠٤٦  ٩٠٦٦٥  ٦٧٦١٩  ١٤  
١.٣٦٦  ٢٥١٧٣  ٩٣٨٨٥  ٦٨٧١٢  ١٥  

  الثانیة
ین بروت% ١٣

  خام

  ---   ---   ---   ٥٨٠٠٠  صفر
١.٠٢٩  ١٦٨٦  ٥٩٩٤٧  ٥٨٢٦١  ١  
١.٠٨٠  ٤٧٠٤  ٦٣٣٤٧  ٥٨٦٤٣  ٢  
١.١١٠  ٦٥٣٠  ٦٥٧٠٦  ٥٩١٧٦  ٣  
١.١٣٩  ٨٣١٧  ٦٨٠٥٠  ٥٩٧٣٣  ٤  
١.١٦٦  ١٠٠٣٦  ٧٠٣٧٩  ٦٠٣٤٣  ٥  
١.١٨٣  ١١١٥٠  ٧٢١٢٩  ٦٠٩٧٩  ٦  
١.٢١٩  ١٣٤٨٦  ٧٥١١٥  ٦١٦٢٩  ٧  
١.٢٦٠  ١٦٢١٨  ٧٨٥١٥  ٦٢٢٩٧  ٨  
١.٢٩٠  ١٨٢٨٤  ٨١٣٣٩  ٦٣٠٥٥  ٩  
١.٣٠٠  ١٩١٨٦  ٨٣٠٨٩  ٦٣٩٠٣  ١٠  
١.٣٤٠  ٢١٧٢١  ٨٦٤٨٩  ٦٤٧٦٨  ١١  
١.٣٥٠  ٢٣٢٠٤  ٨٨٨٨٩  ٦٥٦٨٥  ١٢  
١.٣٨٠  ٢٥٣٧٦  ٩٢٠٥٠  ٦٦٦٧٤  ١٣  
١.٣٨٥  ٢٦٠٧٩  ٩٣٨٠٠  ٦٧٧٢١  ١٤  
١.٤١٠  ٢٨٣٠٢  ٩٧١١٩  ٦٨٨١٧  ١٥  

  الثالثة 
بروتین % ١٥

  خام

  ---   ---   ---   ٥٨٠٠٠  صفر
١.٠٧٢  ٤٢١٠  ٦٢٤٧٠  ٥٨٢٦٠  ١  
١.٥٣  ٧٢٣٠  ٦٥٨٧٠  ٥٨٦٢٠  ٢  
١.١٥٦  ٩٢٠٦  ٦٨٣٦٤  ٥٩١٥٨  ٣  
١.١٧٤  ١٠٣٨٩  ٧٠.٦١٤  ٥٩٧٢٥  ٤  
١.٢٠٠  ١٢٢١١  ٧٢.٥٢٤  ٦٠٣١٣  ٥  
١.٢٢٠  ١٣٣٥٣  ٧٤.٢٧٤  ٦٠٩٢١  ٦  
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١.٢٢٠  ١٥٧٦٧  ٧٧٣٤٤  ٦١٥٧٧  ٧  
١.٢٦٠  ١٦٨٣٦  ٧٩.٩٤  ٦٢٢٥٨  ٨  
١.٢٧٠  ١٨٨٩٣  ٨١٩١٥  ٦٣٠٢٢  ٩  
١.٣٠٠  ١٩٨٢٧  ٨٣٧١٦  ٦٣٨٨٩  ١٠  
١.٣٣٠  ٢٢٢٩٦  ٨٧.٦٥  ٦٤٧٦٩  ١١  
١.٣٤٠  ٢٣١٠٢  ٨٨٨١٥  ٦٥٧١٣  ١٢  
١.٣٥٠  ٢٦٧٨٧  ٩٣٤٥٤  ٦٦٦٦٧  ١٣  
١.٤٠٠  ٢٩٢٠١  ٩٦٨٥٤  ٦٧٦٥٣  ١٤  
١.٤٣٠  ٣٠٢٨١  ٩٨٩٦٧  ٦٨٦٨٦  ١٥  

          ١.٤٤٠  
  

  جمعت البیانات من واقع التجربة الحقلیة: المصدر 
  .دینار على  التوالي) ٧٠.٩١٤، ٧٠.٩٦٠، ٧١(سعر الكغم الواحد من العلیقة االولى والثانیة والثالثة * 

دینار وقد حسبت قیمhة المعhالق والجلhد والكرشhة وملحقاتھhا ) ٣٠٠٠(سعر الكغم الواحد من اللحم ** 
 ١٨٠٠٠دینار لكل اسبوع تربیhة حتhى یصhبح مجمhوع اثمانھhا  ١٠٠عدا االسبوع االول واضیف 

  .دینار عند البیع في نھایة االسبوع الخامس عشر
  

  النتائج والمناقشة
بواسطة الحاسوب االلي لدوال التكالیف ودوال االیرادات  ٣و  ٢تم تحلیل بیانات الجدولین 

ة والتربیعیة والتكعیبیة وتبین من نتائج حیث اجریت محاوالت عدیدة للتحلیل وھي نموذج الدالة الخطی
التحلیل ان الدالة الخطیة ھي االكثر معنویة احصائیاً وقیاسھا بالنسبة لدوال التكالیف واالیرادات 

  .للمعامالت الثالثة من الحمالن المحلیة وفیما یاتي الدوال الممثلة لتلك المجامیع
  :واختباراتھا االحصائیة والقیاسیة ھي  المعاملة االولى كانت دالة التكالیف الممثلة لھا

TC1 = 43581 + 973Y1 
t = (72.02) (32.08) 
P =( 0.0001) (0.0001) 
F = 1028.92 
P = 0.0001 
R2 = 98.8% 
DW = 1.52 > du = 1.36, dl = 1.08 
N = 15 

  :حیث ان 
TC1  =التكالیف الكلیة للمجموعة االولى  

Y1  = وعةلنفس المجم) وزن اللحم(االنتاج  
P  = االحتمالیةprobability  او المعنویةSignificance وتعني قیمتھا االقل من الواحد الصحیح  

) t(الجدولیhة علhى ) t(الجدولیhة حیhث انھhا تمثhل حاصhل قسhمة ) t(المحسhوبة اكبhر مhن ) t(ان 
  ).F(المحسوبة وكذلك الحال معناھا بالنسبة لـ 

  
  :حصائیة والقیاسیة فھي اما دالة اإلیرادات واختباراتھا اإل    

TR1 = 14740 + 3130Y1 
t = (320.81) (978.06) 
P = (0.0001) (0.0001) 
F = 956595 
P = 0.0001 
R2 = 100% 
Dw = 1.64 > du = 1.36, dl = 1.08 
N = 15 
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  :حیث ان 
TR1  =االیرادات الكلیة للمجموعة االولى  

Y1  = لنفس المجموعة) وزن اللحم(االنتاج  
  :لة الثانیة كانت دالة التكالیف الممثلة لھا واختباراتھا االحصائیة والقیاسیة ھي المعام
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TC2 = 44693 + 887 Y2 
t = (72.48) (25.80) 
P = (0.0001) (0.0001) 
F = 887.93 
P = (0.0001) 
R2 = 98.696 % 
Dw = 1.50 > du = 1.36, dl = 1.08 
N = 15 

  :ودالة االیرادات واختباراتھا االحصائیة والقیاسیة ھي 
TR2 = 61078 + 3.159.72 Y2 
t = (79.59) (41.21) 
P = (0.0002) (0.0002) 
F = 1829.08 
P = 0.0001 
R2 = 98.9% 
DW = 21.4 >du = 1.36, dl = 1.08 
N = 15 

  :المعاملة الثالثة كانت دالة التكالیف الكلیة الممثلة لھا واختباراتھا االحصائیة والقیاسیة ھي 
TC3 = 435129 + 920 Y3  
t = (89.49) (40.11) 
P = (0.0001) (0.0002) 
F = 1609.06 
P = 0.0002 
R2 = 99.2% 
DW =2.36 >du = 1.36, dl – 1.08 
N = 15 

  :دات الممثلة لھا واختباراتھا االحصائیة والقیاسیة ھي ودالة االیرا
TR3 = 14738 + 3122 Y3 
t = (233.93) (1051.25) 
P = (0.0001) (0.0001) 
F = 105000 
P = 0.0001 
R2 = 100% 
DW = 1.79 > du = 1.36, dl = 1.08 
N = 15 

بhان الدالhة االكثhر ) ٣و  ٢(تبین من التحلیل االحصائي والقیاسي الماخوذة بیاناتھ من الجhدولین 
وفقhاً لقhیم ) الدالhة التربیعیhة والدالhة التكعیبیhة(تمثیالً للبیانات ھي الدالhة الخطیhة مhن بhین الhدوال االخhرى 

ومتفقة مع طبیعة وواقعیة بیانhات البحhث . من ناحیة) DW, R2, F, t(االختبارات االحصائیة والقیاسیة 
یدان بشكل مستمر وھذا یعني انھ ال یمكن اسhتخراج الحجhم األمثhل التي توضح ان االنتاج والتكالیف یتزا

لإلنتاج الذي یتحدد بمساواة متوسط التكالیف الكلیة مhع منحنhى التكhالیف الحدیhة، كمhا ال یمكhن اسhتخراج 



الحجم االمثل المعظم لالرباح الذي یتحدد بمساواة االیراد الحhدي مhع منحنhى التكhالیف الحدیhة، وسhیتحدد 
یمثل الhربح الكلhي و  TPحیث ان ) ٣جدول ( TP = TR - TCر من االرباح باستخدام دالة الربح اكبر قد

TR  یمثل االیراد الكلي وTC  نhثالث مhامالت الhاح للمعhن االربhدر مhر قhة اذ ان اكبhالیف الكلیhل التكhیمث
 و ٢٥١٧٣ مhن فتhرة التسhمین، حیhث بلhغ) الخhامس عشhر(الحمالن المحلیة یتحقق عند االسhبوع االخیhر 

  دینار  ٣٠٢٨١ و ٢٨٣٠٢
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وقhد بلغhت عوائhد الhدینار المسhتثمر . علhى التhوالي ،عن الرأس الواحhد للمجhامیع االولhى والثانیhة والثالثhة

  .على التوالي، ، دیناراً ١.٤٤٠ و ١.٤١٠ و ١.٣٦٦لثالثة الواحد للمجامیع ا
یتبین من ذلك ان المجموعة الثالثة من الحمhالن التhي تسhتھلك العلیقhة الثالثhة المؤلفhة مhن المhواد 

تلhف البنجhر السhكري، % ١٦نخالhة الحنطhة، % ٣٨.٥موالس البنجhر السhكري، % ٢٥العلفیة الخلیطة 
كاربونhات % ١ملhح طعhام، % ١یوریhا، % ١.٥ذرة صhفراء،  كوالح% ٤كسبة زھرة الشمس، % ١٣

والبhد . الكالسیوم ھي المجموعة االكثر ربحیة تلیھا المجموعة الثانیة ثhم المجموعhة االولhى علhى التhوالي
مhhن االشhhارة إلhhى ان االنتhhاج فhhي ھhhذه التجربhhة ال یظھhhر علیhhھ تhhاثیر قhhانون الغلhhة المتناقصhhة، إذ ان دالhhة 

  .للبیانات دالة خطیةالتكالیف الممثلة 
ECONOMIC STANDARD ANALYSIS OF FATTENING LOCAL LAMBS 
EXPERIMENT AT THE FIELDS COLLEGE OF AGRICULTURE AND 

FORESTRY, MOSUL UNIVERSITY 
      A. M. Hussein          M. K. Al-Mahdawi         S. M. S. Al-Youzbeki 
Economic Agric. Dept.         Animal Reso. Dept.            Economic Agric. Dept. 

College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
The study aimed calculations of costs, incomes, profits, invested of one dinnar 

for three groups of local lambs which are feeding and fattening . on the three different 
rations in the level of protein (12, 13, 15% crude protein respectively). The optimum 
use of agricultural resources is generally regarded as one of the main tasks of farm 
management. It reduces farming cost on the one hand and increases profits or farm 
revenue on the other hand. This however, depends on the competence of farm 
management and the range of its application to the economic principles which 
include, some scales especially the farm management competence scale. This study 
was conducted at the fields of College of Agriculture and Forestry, Mosul University, 
and it included the economic standard analysis of the data collected from the lamb’s 
fallening local lambs experiment. The results showed that the third group which fed 
the third ration was the most profit-making compared wheb with the second and first 
lambs groups respectively. This profit ran up to 25173, 28302, 30281 Iraqi Dinars for 
each lamb in every group respectively. The invested Dinars profit reached to 1.366, 
1.410 1.404 for the first, second and third groups of the lambs respectively. 

  
  المصادر

مقدمhhة فhhي الریاضhhیات االقتصhhادیة، مدیریhhة دار الكتhhب للطباعhhة ). ١٩٨٨(الجhhومرد، اثیhhل عبhhد الجبhhار 
  .٣٠ – ١٧ص ص . جامعة الموصل –والنشر 

تحلیhhل اقتصhhادي باسhhتخدام ). ٢٠٠٣(حسhhین، عبhhد السhhالم محمhhد، مزھhhر كhhاظم ، یسhhرى محمhhود قاسhhم 
ین الحمhhhالن المحلیhhhة، المجلhhhة العراقیhhhة للعلhhhوم البرمجhhhة الخطیhhhة لتحدیhhhد العلیقhhhة المثلhhhى لتسhhhم

  .٨ –١) : ٢( ٥الزراعیة، 
 – ٨١دار السیاسة، الكویت، ص ص  –ادارة االعمال المزرعیة  –) ١٩٨٠(السامرائي، ھاشم علوان 

٨.  



المدخل الى االقتصاد القیاسي، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، ). ١٩٨٨(السیفو، ولید اسماعیل 
  .٤٤٠ص : وصل جامعة الم

اقتصادیات االنتاج الزراعي، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشhر، جامعhة ). ١٩٨٥(النجفي، سالم توفیق 
  .٢٢٦ -٢٢٣ص : الموصل 

تحلیhل اقتصhادي لتحدیhد ). ١٩٩٨(النعیمي، سالم یونس، اسامة یوسف كشمولة، مزھhر كhاظم المھhداوي 
ن المحلیة باستخدام عالئق مختلفة، مجلة زراعhة كمیة العلف المثلى وطول فترة التسمین للحمال

  .١٦ – ١٠) : ٤( ٣٠: الرافدین 


