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 الممخص
د العوامددا المددؤثرى عمددى إجتددال دجددال المحددم دراسددة وتحديدد الددىيهدددا البحدد  

، كمددا يهدددا أيإددًا إلددى تقيدديم لك ددا ى  8002بالقطدداا الخدداص بشددعبية سددبها عددام 
اإلجتاجيدة اققتصدادية إلجتدال دواجدن المحدم لم إلداا اإلجتاجيدة المختم دة لمدزارا دجددال 

ق المحددم فددق القطدداا الخدداص بالشددعبية، هددلا باإلإددافة إلددى دراسددة أهددم المشدداكا التدد
 تواجه مجتجق الدواجن والحموا المقترحة لها فق الشعبية. 

وقدددد اعتمددددا الدراسدددة فدددق تحقيدددي أهددددافها عمدددى بياجددداا ميداجيدددة لمجتمددد  
  8002الدراسددة مددن مجتجددق الدددجال بمددزارا القطدداا الخدداص فددق شددعبية سددبها عددام 

عددن طريددي الحصددر الشدداما كمددا اعتمدددا الدراسددة عمددى أسددالي  التحميددا الوصدد ق 
كمددددق حيدددد  تددددم اسددددتخدام أسددددمو  اقجحدددددار المتعدددددد فددددق الصددددور الخطيددددة و وال

الموغاريتميددة المزدوجددة وجصددا الموغارتيميددة وادسددية لتقدددير دواا اإلجتددال لم إلدداا 
اإلجتاجية المختم ة، هلا فإاًل عن استخدام معايير الك ا ى اققتصادية لممقارجة بدين 

 ال إلاا اإلجتاجية المختم ة.
ج الدراسدة أن أهدم المددخالا اإلجتاجيدة المدؤثرى عمدى إجتدال وقد أوإحا جتداإل

دجال المحم تتمثا فق كمية العما وقيمة الرعاية البيطرية وعدد الكتاكيا فق بداية ل
                                                 


 لتمسيوبث اإلداريت في ليبيب ويمببلهب ) الوحبفظت( في الدول العربيت األخري. الشعبيت هي ضوي ا  - 
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الددددورى، وعددددد الجدددافي، وقدددد ثبدددا معجويدددة تددداثير تمددد  المددددخالا عجدددد المسدددتوياا 
 المالوفة. 
اإلجتاجية اإلجمالية فق ال إلدة كما بيجا جتاإلج التحميا اإلحصاإلق أن المروجة  

( وبمدددا أن قيمتهدددا 02.1..،00.1..األولدددى والثاجيدددة بشدددعبية سدددبها قدددد بم دددا  
موجبة وأكبر من الواحد الصحيح فهق تعكس عالقة العاإلد المتزايد لمسدعة، ممدا يددا 
عمى أن مستوى اإلجتال ما يزاا فق المرحمدة األولدى مدن مراحدا اإلجتدال ، بيجمدا فدق 

(وبما أجها موجبة وأقا من الواحدد الصدحيح، فهدق  ..0.28لثة قد بم ا  ال إلة الثا
 تدا عمى أن مستوى اإلجتال بهله ال إلة فق المرحمة الثاجية من مراحا اإلجتال. 

وبقياس الك دا ى اققتصدادية اإلجتاجيدة لممدوارد المسدتخدمة فدق إجتدال دجدال  
واحددد الصددحيح أي عمددى الحددم فددق جميدد  ال إلدداا بالشددعبية تبددين أجهددا أكبددر مددن ال

المربيين زيدادى اسدتخدامهم لهدله المدوارد حتدى تتسداوى قيمدة الجداتج الحددي لهدا مد  
أسددعار الوحدددى مجدده، عدددا عجصددر كميددة العمددا فددق السددعة الثالثددة حيدد  يجدد  عمددى 
المربيين تقميا استخدامهم له حتى تتساوى  قيمة إجتاجيته الحدية مد  سدعر الوحددى 

 مجه. 
 المقدمة

صااعم ا دواان دسن مساام ما فيموااا فااا دطنتصاامن دواا بعا وماام تتمراا   اا  ماان ساا  ا ن  دن تساام م 
%ماان ;;.;9  لغا  مسام ما نباامل دوان دسن  عسا ا   أس دومامل   موتاموا د تعامل دوي دااان دطنتصامنرا 

   د  دء  ااد فدان تبا    صاعم ا دوان دسن  (9 (4009-4006خالل دوعتا )  فا ور رام  دوحر دعا دإلعتمج
حاا ف فااا فاال لاا  ) دوعاامتر ماان ساا تم   دويفرمااا إا تح واا  ت  رااا دواان دسن ماان ت  رااا  ندارااا  شاا ل مل

مدتصاا )  لاات د تممماام    ااا دو راا  دو رعرااا    ياان دوماا  رن دوااارن ط رمل اا ن دوخ اا د   دإلم معراام  
دوممنرااا إواات صااعم ا حنرلااا متباا  ) تسااتخنم فر اام أحاانا دبط   دوميااند  دوم ت اا ) فااا  اااد دومساامل 

نف  رمن) دإلعتمج دومحلا من دولحا م  دو ارن  ميانط  ساع را وتعاا  مطحترمسام  دومحلراا مان تلاك   
ناان تي  اا  فااا دب عااا دىخراا ) إواات  اا د  دنتصاامنرا   راا )  اامن و اام أل  اام دوم مشاا   لاات   دوساال . 

فتا د  دومعتسرن   ر ى  ؤطء دومعتسرن إع م تي ى  صاعا أسمسارا إوات  رامن) دويا ن  صا  )   را ) فاا 
ميرعااا مماام خعاان دىساايم   نلاال   دمشاا م دو  حرااا   اال )  لاات اوااك فداان تي  اا  دوصااعم ا وااعد  
دى لف  دوتا ت س  وينم تل را حمسا دوس ق  موحسم دو مفا من دوا ) دوصع دء   موتموا  نم دوتشغرل 

 دو ممل وم د ل دون دسن.

                                                 
-

 ، وحدة البحىث واإلحصبء، طرابلس، ليبيب، أعداد هتفرلت.   الٌشراث االلتصبديتهصرف ليبيب الوركزي،  1

 



 

 
 

 ميبيابالعواما المؤثرى عمى إجتال دجال المحم فق القطاا الخاص  

-140- 

دىخااا ى  ت لاااا  ااااف دوعسااا ا فاااا   موراااا تعااا ق دوحر دعااام  (*  مااام تتمرااا  دوااان دسن  عسااا ا تصااامفا
%   اوك رتمت  وحم دون دسن  ع  ا بر اا   مام تيت ا   70ا :6%  فا دىغعمم  دوممشرا 97دون دسن 

   ماام أن دوت ساا  فااا إعتاامج دواان دسن (9 دواان دسن دو اانرل دى ل ولحاا م دوحماا دء  فداام وتع اارل دومساات لك
 ر ) من دى ن  مم رم ان دطساتعمن) مان مخلعام  رملل ت سيم  أسرًم فا دإلعتمج  ط رحتمج إوت  نيا  

دواان دسن دوتااا تسااتخنم  سااممن فااا مساامل دو  د ااا  رم اان دسااتخندم م فااا صااعم م  أخاا    صااعم ا 
 دويلف.

 تعتش  صعم ا دون دسن فا شي را س  م  ش ل ملح ف   رد م دودبمل دوخام   دى لاا(   ااد 
ن مشم ل  نران) فاا  ااف دوشاي را سا دء مع ام مام دوعشمب معا فت د  ب رلا   تيمعا صعم ا دون دسن م

ن دسات م  مي فاا  رشاس   لات رتيلق  ت مورف دإلعتمج أ  دطستخندم دوغر  دو فء ويعمص  دإلعتمج ممم 
 .مس  مت م  دنت دح دوت صرم  وميموست م

 المشكمة البحثية 
م فاا ور رام  وان  ف ريت   نبمل إعتامج دوان دسن مان دودبم ام  دإلعتمسراا دوم ماا فاا إعتامج دولحا  

دو  ر  فا تا فر  دولحا م دو ر امء ولمسات ل رن خمصاا  أن أسايم  دولحا م دو نرلاا تيت ا  م تعياا مدم عاا 
تاؤنى  نران)  دوتات  لحم دونسمج إط أن إعتمج دون دسن فا ور رم   فاا شاي را سا  م ريامعا مان مشام ل 

مال دوماؤل )  لات إعتامج نسامج دولحام إوت دعخعمن صمفا دويمان ولم  رن  ممام رشاس   لات ن دساا دوي د
 فا شي را س  م  دومشم ل دوتا ت دس  م. 

  أهداا البح 

 رم ن تحنرن أ ندف دون دسا  موعدمب دوتمورا:

 تحنرن دوي دمل دومؤل )  لت إعتمج نسمج دولحم  شي را س  م. -.

 .تدنر  ن دل دإلعتمج ونسمج دولحم  تحنرن أ م دوي دمل دومؤل )  لر م  شي را س  م -8

 تدررم دو عمء) دإلعتمسرا دطنتصمنرا إلعتمج ن دسن دولحم. -0

 دوتي ف  ن دسا أ م دومشم ل دوتا ت دس  معتسا دون دسن فا دوشي را. -.
 تدنرم دومدت حم  دوتا نن تسم م فا إرسمن دوحل ل دومعمس ا ولمشم ل دوم س ن) فا شي را س  م. -8

                                                 
ة الزراعة، ، نشرة فنية، وزار اإلنتاج الحيواني ودوره في األمن الغذائي ،عبد المنعم مكي  وآخرون  1-

 44، ص1891مصر، 
 .نسبة التصافي هي وزن الطائر بعد ذبحه وتنظيفه واألحشاء الداخلية بالنسبة للوزن الحي.  -*
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 مصادر البياجاا والطريقة البحثية 
 لااا مصاان رن ماان دو رمعاام    ااا دو رمعاام  دى ورااا  دوتااا تاام تسمري اام ماان  د تماان  دون دسااا

دسااتمم ) دطساات رمن دوتااا تاام تصاامرم م  دوخمصااا  اامومعتسرن فااا معبدااا دون دسااا  تاام دسااتخندم أساامور  
إوااا دوعتاامال  دوتاا تخاانم أ ااندف  ولت صالدوتحلرال دطنتصاامن   دو صاعرا  دو مرااا( فااا تحلرال دو رمعاام  

 دون دسا.
  مجتم  الدراسة واختيار العيجة من مزارا دجال المحم فق شعبية سبهاوصا 

 وصا مجتم  الدراسة:  -.
تداا  شااي را ساا  م فااا دوساا ء دوسعاا  ا دوغ  ااا ماان ور راام رحاان م ماان دوشاا ق شااي را دوسعاا )  ماان    

دوغ   شاي را  دن  دوحرام)  مان دوشاممل شاي را  دن  دوشامبا  مان دوسعا   شاي را ما  ق ف اا  ااوك 
  ماع م 4008عساما فاا  امم  6;4948س ء مان أسا دء دوصاح دء دو  ا ى   ر لاا  انن سا مع م  تيت  

 . (9 غر  ور ررن 9:9:7
 (2 إجتال الدواجن فق شعبية سبها -8

إا ريت   س م  ت  را دون دسن  97;9  مم دعتش   صعم ا دون دسن فا شي را س  م فا مبل  
دول  ) دوحر دعرا فا دوشي را فدن  نأ دإلعتمج   اف دوشي را  دحن دعسم د  ل  ) دوعمتر فا مشم ر  تعمرا

 اوك  إعشمء محبتمن وتسمرن  ند   دولحم  محبا خمصا  إعتمج  رن دوممان)   97;9فا  مم 
 تحت    لت أ  يا حفما    بمنا إعتمسرا نن  م  97;90/6/9حرا أعشأ  دومحبا دى وت  تم رخ 

 تحت    لت أ  يا حفما   97;9/:/94ولمعرا أعشأ   تم رخ بما  سع رًم  أمم دومحبا د 960000
بما  سع رًم  لم تم تسلرم  اف دومحبم  إوت دود د  دومسلحا  عمء  960000  بمنا إعتمسرا نن  م 

 تند  حمورًم  اف دومحبم  من ن ل دودبمل  4000  مم حتت  9:;9 مم  لت بل  م د ت م ًد من 
م  ا فا  87. ف صل  نن دوم  رن فا دوشي را بمل دوما    ولددوخم   ين تسلرم  ل دوحفما  

ف لا  *:400أمم فا  مم     ملر ن بما  سع رًم   4.4 دوت ح دوت   صل دإلعتمج  0;;9 مم 
   ري ى  اد ( أوف بما  فا دون  ) دو دحن) 5:6400م  ا رعتس ن عح   57 نن دوم  رن 

 عتمج.دطعخعمن فا دإلعتمج إوت    ف دوم  رن  ن دإل
  

                                                 
1

 .1، طرابلس، ليبيب،ص2002التعداد العبم الهيئت العبهت للوعلىهبث والتىثيك،  -
2

 . 1811اإلحصبء،  ، لسنتمبرير غير هٌشىرةأهبًت اللجٌت الشعبيت للزراعت لشعبيت سبهب،  -

  هي بيبًبث استوبرة االستبيبى.  -*
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التوزي  الج رافق لمجتجق دجال المحم فق مجطقة الدراسة فق العام اللي جمعا فيه البياجاا  -0
 8002: ) 

دوتا تد م  ت  را ن دسن دولحم من إسمموا دومؤتم د   ( مؤتم د  7رشمل مستم  دون دسا  
 را ن دسن دولحم  دوتا ر لا ( مؤتم    تت  ل دوم د ل دوتا تد م  ت  95 شي را س  م  دوتا تت  ن من  

( م   ا فا دودبمل دوخم   لت  اف دومؤتم د  دوخمسا  مم    م  ر  موسن ل  نم 57 نن م  
( حرا رت ر من دوسن ل أن مؤتم  دومعشرا ر لا  نن دوم د ل دويمملا     ا لممعرا م د ل  تملل 9 

 م    موعس ا ومؤتم  دوسنرن % من إسمموا  نن م د ل دودبمل دوخم  فا شي را س 8:.44ح دوا 
% من إسمموا م د ل 8:.44ح دوا. تمللف لا  نن دوم د ل دويمملا فا  اد دومؤتم  لممعرا م د ل 

% 40دودبمل دوخم   موشي را  أمم مؤتم  دودم  ) ف لا  نن دوم د ل دويمملا   م س يا م د ل تملل 
 لا  نن دوم د ل دويمملا    س يا م د ل  من إسمموا م د ل دودبمل دوخم   موشي را   مؤتم  دود  ا

% من إسمموا م د ل دودبمل دوخم   موشي را  أمم مؤتم  دو  دعرس ف من  نن دوم د ل 40تملل 
 % من إسمموا م د ل دودبمل دوخم   موشي را.:96.4دويمملا    خمسا م د ل تملل 

 

 (8002عام   التوزي  الج رافق لمجتجق دجال المحم فق شعبية سبها فق :.جدوا 

 % عدد المزارعين المؤتمر

 8:.44 : دومعشرا

 8:.44 : دوسنرن

 40.00 9 دودم  )

 40.00 9 دود  ا

 :96.4 7 دو  دعرس

 900 57 دومسم ل

 . استمارة االستبيان الخاصة بالدراسةالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات 
 

                                                 
 -  .الوؤتور هي الٌبحيت اإلداريت يعبدل الوركز في هصر والمضبء في العراق 
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لمسددعاا المزرعيددة فددق العددام الددلي  التقسدديم الطبقددق لمجتجددق دجددال المحددم فددق المجطقددة وفقدداً  -.
 ( 8002البياجاا عام    فيه جمعا

 س   دعخعمن  نن دوم د ل دويمملا فا دودبمل دوخم  فإن مستم  دون دسا أخا  ب ردا  
م   ا م   ا سغ دفرًم  لت  57دوحص  دوشممل   عمء  لت اوك فإن  رعا دون دسا تت  ن من 

دومختلعا  مم  ولسيم  دإلعتمسراوشي را س  م  م   ا أر م  فدم  دومؤتم د  دوخمسا دومختم )  دوتم يا
م د  ا فا دوسيا  95(  دوا  رت رن مع  أن مستم  دون دسا تت من 4   م  ر  موسن ل  نم  

من سملا مستم  دون دسا   %59.96( فا دون  ) دو دحن) تملل عح  فأنل  ت    7000دى وت  
 ت   ( فا دون  ) دو دحن) تملال  000:إوت  7000أ ل  من م   ا    94دوسيا دولمعرا  تت من 
 ت   ( فا دون  )   000: أ ل منأمم دوسيا دإلعتمسرا دولمولا % من سملا مستم  دون دسا  ;56.4
% من إسمموا مستم  دون دسا.  مم رت رن من ععس دوسن ل 79.:4تملل م د ل  90فتت من دو دحن) 
م د ل  مؤتم  دوسنرن تملل ح دوا  : %  8:.44لل ح دوا م د ل  مؤتم  دومعشرا تم : س ن 
%  40م د ل  مؤتم  دود  ا تملل أر م  9 %  40م د ل  مؤتم  دودم  ) تملل  9 %  8:.44

.  ر  ر دوسن ل من إسمموا مستم  دون دسا %:96.4م د ل  مؤتم  دو  دعرس تملل ح دوا  7 
ؤتم د  دوخمسا  لت دوسيم  دإلعتمسرا دوللا.   لت أر ًم أن دويرعا تي س ت  ر  م د ل دويرعا  موم

 دوحص  دوشممل.دون دسا    دىسل   دوا  أت   فا  فإن  ء  اف دومؤش د  دى ورا 
توزي  مزارا دجال المحم من حي  السدعاا اإلجتاجيدة والمدؤتمراا بمجتمد  الدراسدة فدق  :8جدوا  

 8003 – 8002شعبية سبها خالا العام اإلجتاجق 
 السعة

 
 
 

 المؤتمر

السعة اإلجتاجية 
     األولدددى

كتكوا  8000  
 فاقا(

السعة اإلجتاجية 
 الثاجيدددة

-8000  أكثر من 
 كتكوا( 2000

السعة اإلجتاجية 
 الثالثدددة
 2000  أكثر من 

 كتكوا(

 إجمالق العيجة

الجسبة  العدد
)%  

 .88.2 2 8 . 8 المجشية

 .88.2 2 0 0 8 الجديد

 80.00 1 8 0 8 القاهرى

 80.00 1 8 . . القرإة

 82... 8 . . 0 البواجيس

 00. 08 0. 8. 0. اإلجمالق

 .8003/  8002المصدر : جمعا وحسبا من بياجاا استمارى اقستبيان الخاصة بالدراسة خالا السجة اإلجتاجية 
 

 جتاإلج البح  ومجاقشتها
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 شعبية سبهاأوالً: التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج دجاج اللحم في 

ون دسا أ م دومنخل  دإلعتمسرا دومؤل )  لت إعتمج م د ل نسمج دولحم فا دودبمل دوخم  فا  
شي را س  م  مستم  دون دسا( فدن تم تدنر  ن دل دإلعتمج  مستخندم أسل   دطعحند  دومتينن دوم حلا 

دطخت م د   دوتدنر د  من دوص   دوخبرا  دول غم تمرا دوم ن سا  عصف دول غم تمرا    تم إس دء 
ا دومعبق دإلحصماا  دطستعمن إور م فا دخت م  أعس  دويلنم  دوندورا مدإلحصمارا ولتأ ن من سل

دطنتصمنرا دوتا تؤل   لت إعتمج نسمج دولحم فا شي را س  م.  تم دوحص ل  لت  ولمتغر د 
مسرا   مرا دإلعتمج من نسمج دولحم دوم  عم  دإلعتمسرا مع م. ولتي ر   ن دويلنا  رن دومنخل  دإلعت

  اوك ولعام  دإلعتمسرا دومختلعا.
  نن تم تحنرن دوي دمل دومؤل )  لت دإلعتمج  تملل  فا دبتا: 

 Yوبن فا دوعاا= مرا دإلعتمج من نسمج دولحم  م. 
X. . مرا دويلف دومستخنما  مودعبم  = 
X8 . نرما دو  مرا دو رب را  مونرعم = 
X0 م ر  فا  ندرا دون  ).=  نن دو ت 
X.  . نن دوعمفق من دو تم ر  = 

 

 التقدير اإلحصاإلق لمدالة اإلجتاجية لمزارا ال إلة األولى ( أ 

 أنل( ت رن ف  ت    7000 تدنر  دوندوا دإلعتمسرا وم د ل دوعاا دى وت  دوتا سيمت م دإلعتمسرا   
اا أن أف ل دون دل دومدن )  ا دوندوا من دومعم لا  رن ن دل دإلعتمج وم د ل نسمج دولحم فا  اف دوع

ن أ م دومنخل  (  من دوميمنوا ت رن إ5دول غم تمرا دوم ن سا  مم    م  ر فا دوسن ل  نم  
دومؤل )  لت  مرا دإلعتمج من نسمج دولحم تتملل فا دوتألر  دإلرسم ا و مرا دويلردا  نن ل ت  ميع را 

( 0.09دوتألر  دإلرسم ا دوميع   إحصمارًم  عن مست ى  اد دومنخل إحصمارًم.  مم تتملل أر ًم فا 
م  دوا  رنل  لت  نم  س ن إف دب فا دستخندم  اد دومنخل  ممم ريعا ىومنخل دو  مرا دو رب را د

ن  من  اد دومتغر  ط ريت        ) دستخندم  اد دومنخل   أر ًم  عمك تألر  سل ا وينن دوعمفق  د 
رت ت   لر  فدن دنتصمن  رعي س تألر ف فا دومتغر  ع   رمن)  اد م  ن من م د ن دإلعتمج إط أ

دعخعمن دوعمتل من نسمج دولحم دو لا   دوعمتل دومت سب فا ملل  اف دوم د ل.  نن تأ ن  دوميع را 
(  مم تشر  نرما ميممل 0.09( دومحس  ا  عن مست ى  Fدإلحصمارا ولندوا دومدن )  فدًم ودرما  

Rدوتحنرن  
% من دومتغر د  فا  مرا دإلعتمج ونسمج دولحم   اف دوعاا ت س  إوت :.:;ن إوت أ ( 4
ر دوم  عا دإلعتمسرا دإلسممورا ولندوا  دوتا نن   دومستخنما دوتا ت مع م دوندوا  ت  ردومنخل  
% أع م تي س  لنا تعمن  دويمان ولسيا   اد ريعا أن  رمن) دومنخل   9.0589 ح دوا 
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% تؤن  إوت  رمن)  مرا دإلعتمج من نسمج دولحم دوحا 90دإلعتمسرا دومدن )  عس ا  دإلسممورا  موندوا
% دىم  دوا  رنل  لت أن م د ل دوعاا دإلعتمسرا دى وت تيمل  موم حلا دولمعرا من 90.589 ح دوا 

 م دحل دوندوا دإلعتمسرا.  
 التقدير اإلحصاإلق لمدالة اإلجتاجية لمزارا ال إلة الثاجية:  (   

 000:إوت  7000  دوندوا دإلعتمسرا وم د ل دوعاا دولمعرا  دوتا سيمت م   أ ل  من  تدنر 
من دومعم لا  رن ن دل دإلعتمج وم د ل نسمج دولحم فا  اف دوعاا دولمعرا أن أف ل   ت   ( ت رن 

ت رن إن أ م   ( 5دوسن ل  نم  فا م  ر دون دل دومدن )  ا دوندوا دوعصف و غم تمرا  مم    
  دومؤل )  لت  مرا دإلعتمج من نسمج دولحم تتملل فا دوتألر  دإلرسم ا و مرا دويلردا  نن دومنخل

ل ت  ميع را  اد دومنخل إحصمارًم.  مم تتملل أر ًم فا دوتألر  دإلرسم ا دوميع   إحصمارًم  عن 
ًم تألر  أر   عمك ( ومنخل دو  مرا دو رب را  ممم ريعا     ) دستخندم  اد دومنخل  0.09مست ى 

ن  من  اد دومتغر  ط ريت   م  ن من م د ن دإلعتمج إط أع   رمن)  اد رت ت   سل ا وينن دوعمفق  د 
 لر  فدن دنتصمن  رعي س تألر ف فا دعخعمن دوعمتل من نسمج دولحم دو لا   دوعمتل دومت سب فا 

( دومحس  ا  عن F نن تأ ن  دوميع را دإلحصمارا ولندوا دومدن )  فدًم ودرما   .ملل  اف دوم د ل
R(  مم تشر  نرما ميممل دوتحنرن  0.09مست ى  

% من دومتغر د  فا  مرا ;.:;إوت أن  ( 4
 ر دوم  عا   دإلعتمج ونسمج دولحم   اف دوعاا ت س  إوت دومنخل  دومستخنما دوتا ت مع م دوندوا  ت

% أع م تي س  لنا تعمن  دويمان ولسيا  9.0:99دإلسممورا ولندوا  دوتا نن    ح دوا  دإلعتمسرا
% تؤن  إوت  رمن)  مرا 90  اد ريعا أن  رمن) دومنخل  دإلسممورا  موندوا دإلعتمسرا دومدن )  عس ا 

سرا % دىم  دوا  رنل  لت أن م د ل دوعاا دإلعتم99:.90دإلعتمج من نسمج دولحم دوحا  ح دوا 
 لمعرا من م دحل دوندوا دإلعتمسرا.دولمعرا تيمل  موم حلا دو

  ل( التقدير اإلحصاإلق لمدالة اإلجتاجية لمزارا ال إلة الثالثة  
من  ت رن   ت   (  000: تدنر  دوندوا دإلعتمسرا وم د ل دوعاا دولمولا  دوتا سيمت م  أ ل  من   

فا  اف دوعاا أن أف ل دون دل دومدن )  ا دوندوا  دومعم لا  رن ن دل دإلعتمج وم د ل نسمج دولحم
ت رن إن أ م دومنخل  دومؤل )  من دوميمنوا ( 5 نم فا دوسن ل م  ر عصف و غم تمرا  مم    

 لت  مرا دإلعتمج من نسمج دولحم تتملل فا دوتألر  دإلرسم ا و مرا دويلردا  نن ل ت  ميع را  اد 
( 0.09فا دوتألر  دإلرسم ا دوميع   إحصمارًم  عن مست ى دومنخل إحصمارًم.  مم تتملل أر ًم 

ومنخل دو  مرا دو رب را  ممم ريعا     ) دستخندم  اد دومنخل   أر ًم  عمك تألر  سل ا وينن 
ن  من  اد دومتغر  ط ريت   م  ن من م د ن دإلعتمج إط أع   رمن)  اد رت ت   لر  فدن  دوعمفق  د 

عخعمن دوعمتل من نسمج دولحم دو لا   دوعمتل دومت سب فا ملل  اف دنتصمن  رعي س تألر ف فا د
( دومحس  ا  عن مست ى Fدوم د ل.  نن تأ ن  دوميع را دإلحصمارا ولندوا دومدن )  فدًم ودرما  
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R(  مم تشر  نرما ميممل دوتحنرن  0.09 
% من دومتغر د  فا  مرا دإلعتمج 5.;;(إوت أن  4

س  إوت دومنخل  دومستخنما دوتا ت مع م دوندوا  ت ر دوم  عا دإلعتمسرا ونسمج دولحم   اف دوعاا ت  
% أع م تي س  لنا تعمن  دويمان ولسيا   اد ريعا  769:.0دإلسممورا ولندوا  دوتا نن    ح دوا 

% تؤن  إوت  رمن)  مرا دإلعتمج من 90أن  رمن) دومنخل  دإلسممورا  موندوا دإلعتمسرا دومدن )  عس ا 
تيمل  ولا% دىم  دوا  رنل  لت أن م د ل دوعاا دإلعتمسرا دولم769.:دولحم دوحا  ح دوا  نسمج

  موم حلا دولمعرا من م دحل دوندوا دإلعتمسرا.
مؤشددراا الك ددا ى اققتصددادية لمددزارا دجدددال المحددم لمددزارا القطدداا الخدداص بالشددعبية عدددام ثاجيددًا: 
8002 : 
منرا ومي فاا تاألر  أ ام دومانخل   لات دإلعتامج  مان تم دستخندم  ين مؤش د  دو عامء) دطنتصا 

  اف دومؤش د  دوم  عا دإلعتمسرا  دوعمتل دومت سب  دوعمتل دوحن . 
 المروجة اإلجتاجية    -أ 

عتمال دون دل دإلعتمسرا دومدن ) ومنخل  م د ل نسمج دولحم  مودبمل دوخم   شي را س  م ت رن  
  0.958يلف نن   ح دوا و عا دإلعتمسرا ومنخل  مرا د( أن ميممل دوم  6 دوم  حا  موسن ل  نم 

ا  لت دوت تر   نن ل ت  ميع را تلك دوميممل  ل( ولعام  دى وت  دولمعرا  دولمو0.4969  0.6899
(  عف ًد و  ع م م س ا  أنل من دو دحن دوصحرر  ف ا تي س حموا 0.09إحصمارًم  عن مست ى  

%  عن مست ى دطستخندم 0.90ستخندم  اد دومنخل  عس ا إعتمج حن  متعمن    ميعت أن  رمن) د
 دوحموا رؤن   رمن)  مرا دوعمتل من نسمج دولحم دوحا  ح دوا 

 ( ولعام  دإلعتمسرا دوسم دا  ععس دوت تر .4.969%  6.899%  9.58%  
  0.949:6  0.0:999 رعمم نن  ميممل دوم  عا دإلعتمسرا ومنخل دو  مرا دو رب را  ح دوا   

( ولعام  دى وت  دولمعرا  دولمولا  لت دوت تر   نن ل ت  ميع را تلك دوميممل  إحصمارًم 0.09754
(  عف ًد و  ع م م س ا  أنل من دو دحن دوصحرر  ف ا تي س حموا إعتمج حن  0.09 عن مست ى  

نى  عن مست ى دطستخندم دوحموا رؤ  %90 رمن) دستخندم  اد دومنخل  عس ا متعمن    ميعا أن 
دإلعتمسرا  م ولعا %(0.97%  :9.4%   ::.0 عس ا   رمن)  مرا دوعمتل من نسمج دولحم دوحا 

 . لت دوت تر 
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 -  99;0.9-  0.6490 - أخر ًد نن  ميممل دوم  عا دإلعتمسرا وينن دوعمفق  ح دوا    
يممل  إحصمارًم ( ولعام  دى وت  دولمعرا  دولمولا  لت دوت تر   نن ل ت  ميع را تلك دوم9.5779

(  عف ًد و  ع م سمو ا  ف ا تي س دوتألر  دوسل ا حرا أن  رمنت م  عن دومست ى 0.09 عن مست ى  
%  99;.9%  6.490% تؤن  إوت دعخعمن  مرا دوعمتل من نسمج دولحم  عس ا ت لا ح دوا   90

 %( ولعام  دإلعتمسرا دوسم دا  ععس دوت تر . 95.779
 الجاتج المتوسط  -ب 

ودبمل دوخم   شي را س  م مج دولحم  معتمال دون دل دإلعتمسرا دومدن ) ومنخل  م د ل نس ت رن 
( أن دوعمتل دومت سب و ل من  مرا دويلف   مودعبم (   نن  لغ  ح دوا   6   دوم  حا  موسن ل  نم

لا ( نعبم   لت دوت تر  ولعام  دإلعتمسرا دى وا  دولمعرا  دولمو0.05956  0.5856  :0.0585
  0.05995  46;0.004ب را   نرعم ( ح دوا  رفا حرن  لا وعمتل دومت سب ودرما دو  مرا دو 

ن ن( بن  لت دوت تر  ولعام  دإلعتمسرا دى وت  دولمعرا  دولمولا  نن  لا دوعمتل دومت سب وي0.0597
 تر  ( بن  لت دوت;0.095  0.00969  0.00969  ت   ( ح دوا    دو تم ر  فا  ندرا دون  )

 ولعام  دإلعتمسرا دى وت  دولمعرا  دولمولا. 
 يالجاتج الحد -ج 

 س  م  م   شي راام  مودبمل دوخال  م د ل نسمج دولحات رن عتمال دون دل دإلعتمسرا دومدن ) ومنخ 
 ومنخل  مرا دويلف نن   ح دوا ن ( أن دوعمتل دوح6  موسن ل  نم  دوم  حا

موعام  دإلعتمسرا دى وت  دولمعرا  دولمولا إا أ  ح  ( بن  0.09044  0.09897  :6;0.006  
ن  رمن)  مرا دويلف  بن  دحن تؤنى إوت  رمن)  مرا دوعمتل من نسمج دولحم  ح دوا  أإوت 

  ;940.548   ت لا ح دوا  مرا  ن( ب0.09044  0.09897  :6;0.006
نخل دو  مرا دو رب را وم ن فا حرن نن  دوعمتل دوحنرعم   لت دوت تر    ( 049:.55 95;77.5

 دولمعرا  دولمولا.  ت( بن ولعام  دإلعتمسرا دى و0.00456  0.006004  0.04787    ح دوا
 رمن) نرما دو  مرا دو رب را  مدند  نرعم   دحن رؤن  إوت  رمن)  مرا دوعمتل من أن حرا رشر  إوت 

  8965.;لا ح دوا    درم ت    ( بن0.00456  0.006004  0.04787نسمج دولحم  ح دوا   
  ( نرعم  ولعام  دإلعتمسرا دوسم دا  ععس دوت تر . ;9.964  95.4588

  0.00969  0.00969ومنخل  نن دو تم ر   ح دوا      رعمم نن  دوعمتل دوحن
 رمن)  نن دو تم ر  أن رشر  إوت حرا ا دى وت  دولمعرا  دولمولا  ر( بن وعام  دإلعتمس;0.0095

  0.00969  0.00969حن رؤنى إوت  رمن)  مرا دوعمتل من نسمج  ح دوا   مدند   ت     د
( نرعم  وعام  دإلعتمسرا دوسم دا 8;:7.:  0;5.4  6.8996( بن  درم ت لا ح دوا   ;0.0095

  ععس دوت تر . 
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 8002ثالثا: الك ا ى اققتصادية لمزارا دجال المحم لمشاري  القطاا الخاص بالشعبية عام 
ت مء) دطنتصمنرا ولمنخل دإلعتمسا  ن عس ا نرما دوعمتل دوحن  و حن) دومنخل إوتي   دو ع 

حرا رنل  نم تسم   ميممل دو عمء) دطنتصمنرا ولمنخل  سي  دو حن) من  اد دومنخل فا دوس ق.
دإلعتمسا  مو حن) دوصحرر  لا  نم تحدرق دو عمء) طستخندم  اد دومنخل س دء  من د    أ  دنل 

دوصحرر   تدنر  دو عمء) دطنتصمنرا ولمنخل  دومستخنما فا إعتمج نسمج دولحم  موعام  من دو دحن 
  مع  دوعتمال  مم رلا: دإلعتمسرا دومختلعا فا دودبمل دوخم  

 الك ا ى اققتصادية لممدخالا المستخدمة فق ال إلة األولى:  - أ

وت حرا ت رن من عتمال ودن تم نرمس م ولم د ن دوندخلا فا إعتمج نسمج دولحم  موعاا دى  
 ويعص  نرما  4.6087( أن دو عمء) دطنتصمنرا ويعص   مرا دويلف  لغ  ح دوا6دوسن ل  نم  

 :69:.7 ويعص   نن دو تم ر  دوم  م) فا  ندرا دون  ) ح دوا  5645;.9دو  مرا دو رب را ح دوا 
عمص    مرا دويلف  دو  مرا   اد رنل  لت إن عس ا نرما دوعمتل دوحن  إوت سي  دو حن) من  اف دوي

دو رب را   نن دو تم ر  دوم  م) محل دون دسا د    من دو دحن دوصحرر ممم رشر  إوت أن دو عمء) 
دطنتصمنرا طستخندم  اف دويعمص   مورا. أ  إن دومعتسرن رم ع م  رمن) أ  مح م من إعتمج نسمج 

رت مم دوحنرا م  سي  دو حن) و اف دولحم   رمن  مرا  اف دومتغر د  حتت تتسم ى نرما إعتمس
 دومتغر د .

 : الثاجيةالك ا ى اققتصادية لممدخالا المستخدمة فق ال إلة  -  

ودن تم نرمس م ولم د ن دوندخلا فا إعتمج نسمج دولحم  موعاا دولمعرا حرا ت رن من عتمال 
 ويعص  نرما  7;9.909( أن دو عمء) دطنتصمنرا ويعص   مرا دويلف  لغ  ح دوا 6دوسن ل  نم  

 ;6.994 ويعص   نن دو تم ر  دوم  م) فا  ندرا دون  ) ح دوا  4.8695دو  مرا دو رب را ح دوا 
  اد رنل  لت إن عس ا نرما دوعمتل دوحن  إوت سي  دو حن) من  عمص   مرا دى لف  دو  مرا 

ر  إوت أن دو عمء) دو رب را   نن دو تم ر  دوم  م)  محل دون دسا أ    من دو دحن دوصحرر ممم رش
دطنتصمنرا طستخندم  اف دويعمص   مورا. أ  إن دومعتسرن رم ع م  رمن) أ  مح م من إعتمج نسمج 
 دولحم   رمن  مرا  اف دومتغر د  حتت تتسم ى نرما إعتمسرت م دوحنرا م  سي  دو حن) و اف دومتغر د .

 :الثالثةالك ا ى اققتصادية لممدخالا المستخدمة فق ال إلة  - ل

ودن تم نرمس م ولم د ن دوندخلا فا إعتمج نسمج دولحم  موعاا دولمولا حرا ت رن من عتمال 
 ويعص  نرما  0.898( أن دو عمء) دطنتصمنرا ويعص   مرا دويلف  لغ  ح دوا 6دوسن ل  نم  

 90.959 ويعص   نن دو تم ر  دوم  م) فا  ندرا دون  ) ح دوا  ;9.76دو  مرا دو رب را ح دوا 
ا دو رب را   نن د رنل  لت إن عس ا نرما دوعمتل دوحن  إوت سي  دو حن) من دويعص رن  دو  مر  ا
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محل دون دسا د    من دو دحن دوصحرر. أ  إن دومعتسرن رم ع م  رمن) أ  مح م من  دو تم ر  دوم  مف
سي   دو حن)  إعتمج نسمج دولحم   رمن  مرا  ارن دومتغر رن حتت تتسم ى نرما إعتمسرت مم دوحنرا م 

و ارن دومتغر رن. أمم  موعس ا وليعص   مرا دى لف دومستخنما  فإن دو عمء) دطنتصمنرا و  أنل من 
دو دحن دوصحرر   اد رنل  لت أع  رتم دستخندم  اد دوم  ن   لمفا أ ل   أ لت( من دوحن دىملل  أ  

م  عا دومدن )  اوك من خلل أن دومعتسرن رم ع م  رمن) إعتمس م من نسمج دولحم  فا حن ن دو
 تخعرن دستخندم  مرا دى لف حتت تتسم ى إعتمسرت  دوحنرا م  سي  دو حن) من  اد دويعص .  

 رابعًا: المشكالا التق تواجه مجتجق دجال المحم لمزارا القطاا الخاص بشعبية سبها 
أن  عمك مسم  ا من من خلل دوميل مم  دوتا تم دوحص ل  لر م من دستمم ) دطست رمن ت رن  

 -دومشم ل دوتا ت دس  معتسا نسمج دولحم فا شي را س  م  من أ م  اف دومشم ل:
 أهم المشكالا التق تواجه مججق دجال المحم بمجتم  الدراسة تتمثا فق  ( أ 

 تح م دو سبمء فا تحنرن دوسي . -9

 د تعمل سي  دويلف ممم أنى إوت  رمن) دوت مورف   موتموا  رمن) أسيم  دومعتل. -4

 لف  ف دومعمخرا  مومعبدا.و نم تحمل دو ت     -5

 اانم تاا دف  دويمموااا دوععرااا دومن  ااا  ف ااًل  اان د تعاامل أس   اام  دىماا  دوااا  رااؤل   لاات دىندء  -6
 دإلعتمسا وم د ل نسمج دولحم.

 الحموا المقترحة  (   

 ت فر  م د    مما وت فر  مستل مم  دإلعتمج  تس رق دون دسن.  -9

 س ا. ت فر  دى لف  أسيم  معم -4

دساااتع مب سااالوا محلراااا سنرااان) اد  ميممااال تح رااال غااااداا م تعااا   تتحمااال دوفااا  ف دومعمخراااا  -5
 دولر را.

 دويمل  لت نرمم ن  د  وليمموا و ف  دىندء دإلعتمسا وم د ل نسمج دولحم.  -6

 التوصياا
  -بجا  عمى الجتاإلج التق تم التوصا إليها يمكن لمدراسة أن توصق بما يمق:

من)  عاامء)  عصاا   مرااا دويلااف  د  اامن) دوعفاا  فااا دسااتخندم  اااد دويعصاا    عاامء) دويماال  لاات  راا -9
  مورا. 

متبا    تا فر  للسام  ولتخا رن  موشاي را  حرااا  آواتتدانرم دوتسا رل  دومصا فرا إلعشامء مسا    -4
 رتم   ب م حلا دإلعتمج  م حلا دوتس رق .
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 ر سا  اواك دوات أن  ت ا  (  000:لا  مان دوم  رن  موت  را  دإلعتمج  امن دوعااا دولمولاا  أ  لرمم -5
دولمعراا   اا دوتاا تحداق و ام دإلعتامج دىف ال مدم عاا  دإلعتمسرااتيمل فا دوم حلاا  دوعاا دوما   ) 

  موعام  دىخ ى.
 تشسر  دو ح ا دويلمرا فا مسمل ت  را دون دسن  دويملرم  دإلعتمسرا  دوتس ردرا دوم ت با   م.  -6

 
 

 المراج 
  نسم دإلحصمء  س  م  تدم ر  غر  معش  )دوشي را ول  د ا  شي را س  م  أممعا دولسعا  -9

 .::;9ور رم 

   ب د لس  ور رم.4008دوتيندن دويمم دو راا دويمما ولميل مم   دوت لرق   -4

  عش ) فعرا    د ) دو  د ا  دإلعتمج دوحر دعا  ن  ف فا دىمن دوغاداا  ن دومعيم م ا  آخ  ن   -5
 .8:;9مص   

   حن) دو ح ا  دإلحصمء  ب د لس  ور رم  أ ندن دوعش د  دطنتصمنرا رم دوم      مص ف ور -6
 متع نا.  
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ABSTRACT 
The aim of study to identify the most important factors 

affecting production cost of poultry meat in the private sector at 

sabha municipality by estimating the economic efficiency 

indicators from the use of the available resources as inputs ,also 

aiming to measure the effect of each input on poultry production 

in each category  .  

The data of had been collected from the sample of private 

farmers during 0331. The methodology of data analysis depended 

on the descriptive and quantitative analysis to identify and 

estimate the production function of each category of production . 

  Multiple regression analysis have been used in four forms of 

models (linear, semi-logarithmic, exponential, and double-

logarithmic) in each productive cycle . 

The capacity of each of the three categories are as follows: 

less than 5333 chicks,5333 to 1333 chicks and, more than 1333 

chicks . 

The result of the study explained that the most important 

production inputs affecting the production were the quantity of 

fodder , the cost of veterinary care , number of young chicks at the 

beginning of the production cycle, and the number of mortality 

chicks  .  

The results revealed that production elasticities of the used 

inputs in the three categories were 1.3061, 1.3111 and 3.1541 

respectively . This reflects diminishing returns to scale for first and 

second category, and reflects increasing returns to scale for third 

category 


