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 صالممخ
ىدفت الدراسة إلى تقدير بنود التكاليف وأىميتيا النسبية في إنتاج دجاج 
المحم في القطاع الخاص في شعبية سبيا باإلضافة إلى تقدير دوال التكاليف ومن 
ثم تحديد الناتج األمثل والناتج المعظم لمربح، ولغرض تحقيق الدراسة ألىدافيا تم 

بأسموب الحصر الشامل( إلى ثالث فئات  تقسيم مجتمع الدراسة) الذي تم دراستو
كتكوت(  0555كتكوت إلى  0555كتكوت فأقل( والثانية )أكثر من  0555األولى)
كتكوت( و توصمت الدراسة إلى أن التكاليف الثابتة تشكل  0555)أكثر من  والثالثة
%( من إجمالي التكاليف الكمية لمفئات الثالثة عمى 058%، 8558%، 8050نحو)

، في حين مثمت قيمة األعالف، وشراء الكتاكيت عند بداية الدورة أعمى التوالي
% لمفئات 0558%،5.57%، 5050نسبة في التكاليف الكمية، حيث قدرت بنحو 

الثالثة عمى الترتيب، كذلك تبين من التحميل اإلحصائي لدوال التكاليف أن الحجم 
( طن لكل من 8855050، 555778األمثل لإلنتاج من دجاج المحم بمغ حوالي) 

مزارع الفئة األولى والثانية عمى الترتيب وىي تزيد عن اإلنتاج الفعمي بمقدار) 
( طن، أما بالنسبة لمفئة الثالثة فإن الحجم األمثل بمغ حوالي ) .8557.8،85680
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 الشعبيت مه الىبحيت اإلداريت تعبدل المحبفظت في الدول العربيت األخري.
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( طن لكل من الفئات اإلنتاجية الثالث عمى 865.0.0،865.860، .55500
( طن لمفئات 555580، 058858، 85578الفعمي) الترتيب وىي تزيد عن اإلنتاج 

اإلنتاجية الثالث بشعبية سبيا عمى الترتيب، كما تبين أن متوسط سعر الطن الواحد 
( دينار لجميع الفئات اإلنتاجية بشعبية 665550من دجاج المحم قد بمغ حوالي) 

 سبيا5
 المقدمة

واني بميزة نسبية سواء كسمعة غذائية تتميز الدواجن دون غيرىا من وسائل إنتاج البروتين الحي 
بارتفاع نسبة البروتين الحيواني بيا عن مثيالتيا من  جنأو سرعة دوران رأس مال، كما تتميز الدوا

أما لحوم األبقار  بروتين حيواني، 6.514الحيوانات واألسماك، حيث يحتوي لحم الدجاج عمي 
بروتين حيواني1 وتتميز كذلك بارتفاع  6.113% فيما لحم الضان يحتوي عمي 311.فتحتوي عمي 

معامل التحويل الغذائي بالمقارنة بمعامالت التحويل في الماشية فان إنتاج كيموجرام من المحم في 
كجم عميقة  2كجم من العميقة بينما في الدجاج المحم يستيمك الطائر حوالي  5الماشية يحتاج إلي 

 1(.)قصيرة تبمغ سبعة أسابيع وذلك في فترة المحم إلنتاج كيمو جرام واحد
الدواجن في عالية تفوق الحيوانات األخرى وتبمغ ىذه النسبة )*(كما تتميز الدواجن بنسبة تصافي 
% وكذلك يتمتع لحم الدواجن بنكية طيبة، كما تعتبر الدواجن  15ـ 84الماشية و % وفي األغنام 31

، كما أن التوسع في إنتاج الدواجن يمثل (2)البديل األول لمحوم الحمراء وفقا لتفضيل المستيمك 
سيًا في اإلنتاج وال يحتاج إلى رقعة كبيرة من األرض كما يمكن االستفادة من مخمفات أتوسعا ر 

الدواجن التي تستخدم كسماد في مجال الزراعة ويمكن استخداميا في صناعات أخري كصناعة 
 العمف1

د الوطني الميبي إذ بمغت ىذه المساىمة وتساىم صناعة الدواجن مساىمة فعالة في االقتصا
وتعتبر شعبية سبيا من  (3)( 2553-2558% من اإلنتاج الحيواني خالل الفترة)5155.حوالي 

الشعبيات التي تنتشر بيا صناعة الدواجن في ليبيا بشكل ممحوظ ويعاني إنتاج الدواجن في سبيا من 
الداخمية في العممية اإلنتاجية والتي تؤثر مشاكل عديدة منيا ما يتعمق بتكاليف عناصر اإلنتاج 

 بشكل كبير عمى األسعار ومدخالت المنتجين1 
 

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

 44ص  ،6891

-
2

 .44ص مرجع سبق ذكره، – اإلنتاج الحيواني ودوره في األمن الغذائي –م مكي  وآخرون عبد المنع 
- 

3
 ، وحدة البحىث واإلحصبء، طرابلس، ليبيب، أعداد متفرقت.الىشراث االقتصبديتمصرف ليبيب المركسي،  

 للىزن الحي. وسبت التصبفي هي وزن الطبئر بعد ذبحه وتىظيفه مه الريش واألحشبء الداخليت ببلىسبت  -* 
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 المشكمة البحثية 
تكمن مشكمة الدراسة في ارتفاع تكاليف إنتاج دجاج المحم في مشاريع القطاع الخاص في 

زوف عن اإلنتاج شعبية سبيا، وىذا االرتفاع يؤدي إلى انخفاض في إيرادات المنتجين، وبالتالي الع
وتأتي ارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج من األعالف وغيرىا في مقدمو العوامل المؤثرة في ارتفاع 

 ىذه التكاليف1 

  أىداف البحث

 يمكن تحديد أىداف الدراسة بالنقاط التالية:

 1تقدير بنود التكاليف الثابتة والمتغيرة وأىميتيا النسبية -8

اج المحم في القطاع الخاص بشعبية سبيا ومعرفة أىم العوامل تقدير دوال تكاليف إنتاج دج -8
 1التي تؤثر عمى ارتفاعيا

 1تحديد الناتج األمثل والناتج المعظم لمربح في مشاريع القطاع الخاصة في شعبية سبيا -6

  أسموب جمع وتحميل البيانات
جميعيا من اعتمدت الدراسة عمي مصدرين من البيانات وىي البيانات األولية والتي تم ت

والبيانات الثانوية والتي استمارة االستبيان التي تم تصميميا والخاصة بالمنتجين في منطقة الدراسة 
وتم استخدام أساليب تم جمعيا من الجيات الرسمية والسجالت اإلحصائية المنشورة والغيرة منشورة 

ي النتائج  التي تخدم أىداف التحميل االقتصادي )الوصفية والكمية( في تحميل البيانات لموصول إل
 الدراسة1

  وصف مجتمع الدراسة واختيار العينة من مزارع دجاج المحم في شعبية سبيا

 وصف مجتمع الدراسة:  -8
 الموقع  - أ

تقع شعبية سبيا في الجزء الجنوبي الغربي من ليبيا يحدىا من الشرق شعبية الجفرة ومن  
ادي الشاطي ومن الجنوب شعبية مرزق فيي بذلك شعبية و   الغرب شعبية وادي الحياة ومن الشمال

، منيم 2552نسمة في عام  2.2258الصحراء الكبرى، ويبمغ عدد سكانيا  زاءـتعتبر جزء من أج
 1 (.)غير ليبيين 4341.

                                                 
1

 .1، طرابلس، ليبيب،ص2002التعداد العبم الهيئت العبمت للمعلىمبث والتىثيق،  -

 .نسبة التصافي هي وزن الطائر بعد ذبحه وتنظيفه من الريش واألحشاء الداخلية بالنسبة للوزن الحي -*
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التوزيع الجغرافي لمنتجي دجاج المحم في منطقة الدراسة في العام الذي جمعت فيو البيانات  -ب
(8550: ) 

 المؤتمرات التي تقوم بتربية دواجن المحم من إجمالي )*(مؤتمرات 1الدراسة  يشمل مجتمع 
( مؤتمر، وتتوزع المزارع التي تقوم بتربية دواجن المحم والتي يبمغ 1.سبيا والتي تتكون من ) بشعبيـة
( مزرعة في القطاع الخاص عمى ىذه المؤتمرات الخمسة كما ىو موضح بالجدول رقم 11عددىا )

يتضح من الجدول أن مؤتمر المنشية يبمغ عدد المزارع العاممة بو ىي ثمانية مزارع  تمثل ( حيث .)
% من إجمالي عدد مزارع القطاع الخاص في شعبية سبيا، وبالنسبة لمؤتمر الجديد 22142حوالي 

% من إجمالي مزارع 22142فبمغ عدد المزارع العاممة في ىذا المؤتمر ثمانية مزارع مثمت حوالي1
% 25طاع الخاص بالشعبية، أما مؤتمر القاىرة فبمغ عدد المزارع العاممة بيا سبعة مزارع تمثل الق

من إجمالي مزارع القطاع الخاص بالشعبية، ومؤتمر القرضة بمغ عدد المزارع العاممة بو سبعة مزارع 
مزارع % من إجمالي مزارع القطاع الخاص بالشعبية، أما مؤتمر البوانيس فكان عدد ال25تمثل 

 % من إجمالي مزارع القطاع الخاص بالشعبية81241.العاممة بو خمسة مزارع تمثل 

 (8550التوزيع الجغرافي لمنتجي دجاج المحم في شعبية سبيا في عام ) (8جدول )

 % عدد المزارعين المؤتمر

 22142 4 المنشية

 22142 4 الجديد

 25155 3 القاىرة

 25155 3 القرضة

 8124. 1 البوانيس

 55. 11 المجموع

 . استمارة االستبيان الخاصة بالدراسةالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

التقسيم الطبقي لمنتجي دجاج المحم في المنطقة وفقًا لمسعات المزرعية في العام الذذي جمعذت  -ج
 (: 8550فيو البيانات عام ) 

 ةـأخذ بطريق ةـع الدراسبسبب انخفاض عدد المزارع العاممة في القطاع الخاص فإن مجتم
عمى  مزرعة موزعة جغرافياً  11من  تتكون وبناء عمى ذلك فإن عينة الدراسةالشامل  الحصر

المختمفة كما  لمسعات اإلنتاجيةالمؤتمرات الخمسة المختارة والتابعة لشعبية سبيا وموزعة أيضا وفقا 
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في السعة  مزرعة 1.تضمن ي مجتمع الدراسة (، الذي يتبين منو أن2ىو موضح بالجدول رقم )
مجتمع من جممة  %131.8في الدورة الواحدة والتي تمثل نحو  (لقأف كتكوت 1555األولى )
 (2.في الدورة الواحدة بمغ عددىا )كتكوت(  4555إلى  1555أكثر من السعة الثانية)أما ، الدراسة
في الدورة الواحدة فبمغ  كتكوت( 4555من)أكثر  الثالثةأما مزارع الفئة  ،%18125وىي تمثل مزرعة 
 1 مجتمع الدراسة % من إجمالي24113تمثل وىي رع امز  (5.عددىا )
الدراسة في  مجتمعتوزيع مزارع دجاج المحم من حيث السعات اإلنتاجية والمؤتمرات ب :8جدول 

 855.5 – 8550شعبية سبيا خالل العام اإلنتاجي 
 السعة   

 

 المؤتمر

السعة 
اإلنتاجية 
 األولذذذى

( 0555 
 كتكوت فأقل(

السعة اإلنتاجية 
 الثانيذذذة

) أكثر من 
0555-0555 

 كتكوت(

السعة اإلنتاجية 
) أكثر من الثالثذذذة
 كتكوت( 0555

 إجمالي العينة

 النسبة )%( العدد

 88507 0 8 0 8 المنشية

 88507 0 6 6 8 الجديد
 85555 5 8 6 8 القاىرة
 85555 5 8 8 0 القرضة
 80580 0 8 8 6 البوانيس
 855 60 85 88 86 اإلجمالي

سذة خذالل السذنة اإلنتاجيذة ادر خاصذة بالالمصدر : جمعت وحسبت بواسطة من بيانات استمارة االسذتبيان ال
8550 - 855.5 

 

  نتائج البحث ومناقشتيا

 وأىميتيا النسبيةىيكل التكاليف اإلنتاجية أواًل: 
من استمارة االستبيان تبين أن ىيكل التكاليف  من خالل البيانات التي تم الحصول عمييا 

  -اإلنتاجية تتكون من :
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 التكاليف المتغيرة 
  :)األعالف(  العميقةقيمة  -1

تعتبر العميقة إحدى العوامل الرئيسية لتنمية اإلنتاج الداجنى ومن نتائج دراسة المزارع في  
بنود تكاليف إنتاج دجاج المحم، وبحساب مجتمع الدراسة اتضح أن العميقة تمثل المرتبة األولى من 

، 134144.أنيا بمغت حوالي )تبين متوسط تكاليف العميقة الداخمة في إنتاج طن دجاج المحم 
%، 1111نحو  نسبتيا حيث تمثل، ( دينار لمفئات الثالثة عمى الترتيب18513. ،15818.
  1% من التكاليف الكمية لمسعات الثالثة عمى الترتيب%1212، .131

  قيمة الكتكوت: -8
يعتبر الكتكوت من عناصر اإلنتاج األساسية في العممية اإلنتاجية الداجنية، ومن خالل  

الدراسة اتضح أن مزارع مجتمع الدراسة اغمبيا يتعامل مع شركة واحدة منتجو لمكتكوت في الشعبية، 
سط التكمفة الكمية بمغ متو وقد دينار،  (514) نحو وقد أوضحت الدراسة أن سعر الكتكوت بمغ

، 123185) حوالي محل الدراسة لمكتاكيت إلنتاج طن لحم حي عمى مستوى مزارع
وقد أحتل ثمن الكتكوت المرتبة الثانية من ، ( دينار لمفئات الثالثة عمى الترتيب.11511،1311

 % من28 %،2211%، 22 نحو وىو يمثل مانسبتو، حيث األىمية النسبية لبنود التكاليف الكمية
  1إجمالي التكاليف الكمية لمفئات الثالثة عمى الترتيب

 أجور العمالة :  -6
تمعب العمالة دورًا ميمًا في العممية اإلنتاجية خاصة إذ كانت مدربة،حيث أنيم يقومون بتطيير  

وتنظيف المزرعة قبل الدورة اإلنتاجية لموقاية من األمراض والتخمص من المخمفات الناتجة من الدورة 
الثالثة  ممزارعلسابقة، باإلضافة إلى قياميم كذلك بالرعاية والتغذية، وقد بمغ متوسط تكمفة ىذا البند ال

( دينار لطن 8111. ،11.، 5218.) الدراسة والتي تمثل المرتبة الثالثة لبنود التكاليف حواليمحل 
تكاليف الكمية %( من إجمالي ال2 %،111 %،.81تمثل نحو )وبنسبة دجاج لحم حي عمى الترتيب 

 لمفئات عمى الترتيب1
 الرعاية البيطرية: -0

تعمل المزرعة المنتجة لدجاج المحم ببرنامج لمرعاية البيطرية بيدف الوقاية من األمراض حتى  
% من عدد 1يجب أن ال يزيد عن أي تكون نسبة النافق منخفضة وال تتجاوز معدليا الطبيعي 

نتاجية، ويتم عمل برنامج الرعاية البيطرية بمعرفة أطباء الكتاكيت المستخدمة خالل الدورة اإل
بيطريين ذو كفاءة عالية، وتشمل الرعاية البيطرية تكاليف العالج وأجرة الطبيب البيطري وتكاليف 
األدوية واألمصال والمضادات الحيوية واألمالح والفيتامينات، وبحساب قيمة ما تساىم بو الرعاية 
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( 1212 ،1.15، .1811أنيا تبمغ حوالي )تبين  من الدجاج اج الطن الحيالبيطرية في تكمفة إنت
وقد جاءت الرعاية البيطرية في المرتبة السادسة من  دينار لمفئات اإلنتاجية الثالثة عمى الترتيب
الكمية من إجمالي التكاليف %( 11.%، 11.%، 11.) حيث األىمية النسبية حيث أنيا مثمت نحو

  1نتاجية الثالثة عمى الترتيببالنسبة لمفئات اإل
 اإلنارة والمياه:  -0

الكيرباء تساعد أصحاب المزارع في ضبط برنامج اإلضاءة، وتسييل ميمة العامل في أداء  
بالنسبة لبند اإلنارة و المياه تستخدم بغرض الشرب لمكتاكيت والتنظيف و خدمة القطيع داخل الحظيرة ، 

تكمفة ىذا البند  متوسط نة من بنود تكاليف اإلنتاج، وبعد حسابوالمياه، فإنيا تحتل المرتبة الثام
الثالثة مزارع م( دينار عمى الترتيب بالنسبة ل.15،2، 2211) لطن المحم الحي وجد أنيا تبمغ حوالي

%( من إجمالي التكاليف الكمية عمى 515%، 12.%، 515) الدراسة وتمثل ما نسبتو حل م
 الترتيب1

 نشارة الخشب:  -7
ائر ـة أرضية الحظـفرشة الحظائر تعتبر من مستمزمات اإلنتاج التي تستخدم في تغطين أ

تدفئة أرضية الحظيرة خاصة إن القطيع الذي يربى داخميا يبدأ وىو في عمر يوم واحد والذي  دفـبي
يحتاج لرعاية إضافية فضال عن امتصاص الرطوبة التي ليا تأثير سمبي عمى صحة الكتاكيت 

ارة الخشب كفرشة، وبحساب تكمفة ىذا البند في إنتاج طن دجاج لحم الحي شزرعة نوتستخدم الم
تمثل  بنسبة دينار (2312 ،21، 511.الدراسة وجد أنيا بمغت حوالي )الثالثة محل  مزارعمبالنسبة ل
 % ( من إجمالي التكاليف الكمية لمفئات اإلنتاجية الثالثة عمى الترتيب12.%، .%، 514نحو )

 في المرتبة السابعة1 وىي تأتي
 الوقود والتدفئة: -5

تعمل المزرعة المنتجة لدجاج المحم في مجتمع الدراسة عمى استخدام عنصر التدفئة وذلك  
باستخدام دفايات تدار بأنابيب البوتاجاز أو الكيروسين، ولمتدفئة أىمية خاصة في فصل الشتاء حيث 

مزرعة إلى التدفئة في األيام األولى من عمر تنخفض درجة حرارة الحظائر الداخمية فتحتاج ال
بمغ متوسط تكمفة ىذا البند عمى مستوى الفئات اإلنتاجية الثالثة عمى الترتيب حوالي فقد القطيع، 

% ( من إجمالي التكاليف الكمية 11. %،512 %،513( دينار تمثل بنسبة )15 ،112. ،312.)
 لمفئات اإلنتاجية الثالثة عمى الترتيب1
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 لصيانة والتشغيل:ا -0
 ،212 ،511.بمغ متوسط تكمفة ىذا البند عمى مستوى الفئات اإلنتاجية الثالثة حوالي )قد  
%(  من 518 %،511 %،518( دينار إلنتاج طن المحم الحي عمى الترتيب تمثل حوالي )512.

  إجمالي التكاليف الكمية عمى مستوى الفئات اإلنتاجية الثالثة عمى الترتيب1

 مة المصروفات األخرى:   قي -.
عمى سبيل المثال ال لمحصر  وىي تتضمن المصروفات التي لم تدخل ضمن بنود التكاليف 

ة ىذا بمغ متوسط تكمفوقد  قيمة وجبات غذاء العمال ومصاريف البنزين من قبل المربين وأجرة النقل،
دينار عمى الترتيب تمثل ( .11. ،5. ،112.عمى مستوى الفئات اإلنتاجية الثالثة حوالي ) البند

%( من إجمالي التكاليف الكمية عمى مستوى الفئات اإلنتاجية الثالثة  511 %، 518%،511نحو )
 عمى الترتيب1

 :التكاليف الثابتة 
 اإلىالكات:     -8

أنو التناقص المستمر في قيمة األصول اإلنتاجية خالل عمرىا اإلنتاجي بيعرف اإلىالك  
ستعمال أو عنصر الزمن، وقد بمغ تكمفة ىذا البند عمى مستوى الفئات اإلنتاجية االفتراضي، نظير اال

%( 15.%، 215%، 114( دينار تمثل نحو )82 ،35، 15. الثالثة إلنتاج طن لحم حي حوالي )
 1وىي تأتي في المرتبة الخامسة عمى الترتيب لتمك الفئات اإلنتاجية من إجمالي التكاليف الكمية

 دارة :تكاليف اإل -8
ن نجاح أو فشل أي مشروع إنتاجي يتوقف عمى من المعرف أنو في كثير من األحيان إ 

عنصر اإلدارة لذلك تعتبر اإلدارة عنصرًا أساسيًا وضروريًا في تنفيذ المشروعات وأن إنتاج الدواجن 
ؤىل بمغ يحتاج إلى إدارة جيدة، لذلك بينت الحالة التعميمية لمجتمع الدراسة أن الحاصمين عمى م

% من إجمالي مديري المزارع الذين شممتيم الدراسة ، 45منتجًا بنسبة بمغت  24عددىم نحو 
المزارع في  % من إجمالي25بنسبة مثمت نحو و منتجين غير حاصمين عمى مؤىل  3وحوالي 
( أن تكمفة عنصر اإلدارة يأتي في 1مزرعة، ويوضح الجدول رقم ) 11الدراسة والبالغ  مجتمع
حيث بمغ متوسط تكمفة اإلدارة  اإلنتاجية من حيث األىمية النسبية لبنود التكاليفالخامسة ة المرتب

 ( دينار25 ،45 ،54121.)  واليـح  ةـالفئات اإلنتاجية الثالث إلنتاج طن المحم الح عمى مستوى
 %( من إجمالي التكاليف الكمية عمى الترتيب2111 %،111 %،812تمثل ) بنسبة
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  اإليجار: -6
أنيا بمغت  أتضحبحساب متوسط تكاليف اإليجار الداخمة في إنتاج طن من دجاج المحم الحي  
يمثل اإليجار المرتبة الرابعة لبنود و  دينار لمفئات الثالثة عمى الترتيب1 (55 ،51، 15.) حوالي

من إجمالي التكاليف  (%114%،115% ،114) تكاليف إنتاج طن لحم حي، وبنسبة بمغت نحو
 الكمية بالنسبة لمفئات الثالثة عمى الترتيب1 

 التقديرات اإلحصائية لدوال تكاليف إنتاج مزارع دجاج المحم ثانيًا: 
لمفئات اإلنتاجية لمزارع إنتاج دجاج المحم في شعبية سبيا وذلك لكي التكاليف  تم تقدير دوال 

مثل من دجاج المحم ومقارنتو بنظيره الفعمي، باإلضافة إلى يتم من خالل ىذه الدوال تقدير الناتج األ
 -حساب الحجم المعظم لمربح ومقارنتو بنظيره الفعمي، وقد تم الحصول عمى النتائج التالية:

 في الفئة األولى التقدير اإلحصائي لمعالم دوال تكاليف إنتاج دجاج المحم -8
بالفئة األولى بشعبية سبيا والمفاضمة بين  بتقدير دوال التكاليف اإلنتاجية لمزارع دجاج المحم

مختمف صورىا الرياضية ، تبين أن أفضميا من وجيو النظر اإلحصائية واالقتصادية ىي دالة 
كما  (t)( وقيمة Fلى قيمة )ا  و  R2)التكاليف من الدرجة الثانية استنادًا إلى معامل التحديد المعدل1 )

  (.في العادلة رقم ) وضحىو م

 = 80766..5. –06005087Y8 +0.6567. Y8
8                ………..(8)                         

                                              (850.7      )  (85080-)        (65865 ) 
                                            F=855005          R8=55508       =55560  

 :حيت أن 

 1قدرة بالدينار في مزارع إنتاج دجاج المحم في الفئة األولىمالتكاليف الكمية الإجمالي = 
 Y.1في الفئة األولى طن= كمية الناتج من دجاج المحم الحي بال 
 من %38 نحو  فيو يشير إلى أن  51314يبمغ حوالي) ) المعدل ولما كان معامل التحديد 

( F(، وقد أوضحت قيمة )Y8مية تعزى لمتغير في حجم اإلنتاج )التغيرات في قيمة التكاليف الك
( AC8وقد تم اشتقاق دالتي التكاليف اإلنتاجية المتوسطة ) ،.515معنوية النموذج عند مستوى

 ( من دالة تكاليف اإلنتاج الكمية كما يمي:MC8يا الحدية )تونظير 
 

AC8=807665.5./Y8-0600508760.6567.Y8  ……………..(8)                                 
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  MC8= - 060050876.075560Y8                       ....………(6)                            
( طن وىو يمثل .31522بمغ حوالي ) تبين إن الناتج األمثل في مزارع الفئة األولىوقد 

جية المتوسطة ونظيرتيا الحدية، التكاليف اإلنتا دالتي مقدار الناتج الذي يتحقق عنده المساواة بين
ىذا و ( طن 115525ىذا في حين يبمغ متوسط الناتج من دجاج المحم في مزارع الفئة األولى حوالي )

( طن عن الناتج األمثل من دجاج المحم في مزارع الفئة األولى1 15252.يعنى أنو يقل بمقدار )
المحم في مزارع الفئة األولى لم يصموا في  وتبين من الحجم األمثل لمناتج أن القائمين بإنتاج دجاج

 إنتاجيم إلى الحجم األمثل من اإلنتاج1

متوسط السعر المزرعي البالغ بالتكاليف الحدية  دالة وقد أمكن من خالل مساواة
المعظم  اإلنتاجإلى لتوصل ا 2554( دينار لمطن خالل فترة تجميع البيانات في عام 115311)

( طن، وبمقارنتو بالناتج الفعمي الذي بمغ 313145بمغ حوالي )حيث ألولى لمربح في مزارع الفئة ا
 ( طن13221.أن الناتج الفعمي يقل عنو بمقدار) أتضح( طن 115525)

 اإلنتاجية واالقتصادية لمموارد المستخدمة في مزارع إنتاج الدواجن بالفئة األولى: الكفاءة
كما  دينار،5418131.ة األولى حيث بمغ حوالي تم تقدير متوسط إجمالي العائد المحقق في الفئ

قد مزارع إنتاج دجاج المحم في ىذه الفئة في النسبية والعائد عمى الدينار المستثمر  حيةبر التبين أن 
  1(8) رقم كما ىو موضح بالجدولذلك عمى التوالي و  دينار (5124، %11115بمغ حوالي )

مة في مزارع إنتاج دجاج المحم في الفئة األولى المستخد االقتصاديةبعض المؤشرات  :  0جدول 
 (8550خالل الدورة عام )

 وحدةال البند
 15.811128. إجمالي التكاليف المتغيرة )بالدينار( -.
 288412188 إجمالي التكاليف الثابتة )بالدينار(-2
 18221143. إجمالي التكاليف الكمية )بالدينار( -1
 54181383. (.) )بالدينار(إجمالي اإليرادات الكمية  -8
 81321.2 (2)صافي العائد )دينار( -1
 11115 (1)ربحية النسبية %ال -2
 5124 (8)العائد عمى الدينار المستثمر -3

                                                 
-
6

 بالطن. اإلنتاج الكلى× الطن إجمالي اإليرادات= سعر بيع  
2
   الكلية. إجمالي التكاليف –الكلية  إجمالي اإليراداتصافي العائد=  - 
3
 المتغيرة.ربحية النسبية= صافي العائد/إجمالي التكاليف ال - 
4
 الكلية.العائد على الدينار المستثمر= صافي العائد/ إجمالي التكاليف  - 
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 الخاصة بالدراسة 5  استمارة االستبيان المصدر: جمعت وحسبت من بيانات    
 حم في الفئة الثانية التقدير اإلحصائي لمعالم دوال تكاليف إنتاج دجاج الم–ب 

بتقدير معالم دول التكاليف اإلنتاجية لمزارع دجاج المحم بالفئة الثانية بشعبية سبيا 
والمفاضمة بين مختمف صورىا الرياضية، تبين أن أفضميا من وجيو النظر اإلحصائية واالقتصادية 

   (8رقم )المعادلة في  وضحىو مىو دالة التكاليف من الدرجة الثانية، كما 

 

  =  068705005– 0.0057.0Y8+ 8.05008Y8
8          ……….(0)                                                       

                                                       (658.8   )      (85.55-  )      (05.06) 

F=8850.6          R8=55080            =5550.                                           
 حيث أن:

 .قدرة بالدينار في مزارع إنتاج دجاج المحممالتكاليف الكمية الإجمالي =  
 Y81طن= كمية الناتج من دجاج المحم الحي بال 

 %35 حوالى ليذا يشير إلى أن  51345يبمغ حوالي) ) المعدل ولما كان معامل التحديد
( F(، وقد أوضحت قيمة )Y8قيمة التكاليف الكمية تعزى لمتغير في حجم اإلنتاج ) التغيرات في من

( AC8وقد تم اشتقاق دالتي التكاليف اإلنتاجية المتوسطة ) .515معنوية النموذج عند مستوى
 ( من دالة التكاليف اإلنتاجية الكمية كما يمي:8MCيا الحدية )تونظير 

 
AC= 068705005/Y8 - 0.0057.0 + 8.0.008Y8                    …...…(0) 
 MC= - 0.0057.0 + 0.55000Y8                                          ……(7)                       

                                    
( طن وىو يمثل 215438.وقد تبين إن الناتج األمثل في مزارع الفئة الثانية بمغ حوالي )

لناتج الذي يتحقق عنده المساواة بين التكاليف اإلنتاجية المتوسطة ونظيرتيا الحدية، في حين مقدار ا
( طن ىذا يعنى أنو يقل 51322يبمغ متوسط الناتج من دجاج المحم في مزارع الفئة الثانية حوالي )

من الحجم ( طن عن الناتج األمثل من دجاج المحم في مزارع الفئة الثانية1 وتبين 211285بمقدار )
األمثل لمناتج أن القائمين بإنتاج دجاج المحم في مزارع الفئة الثانية لم يصموا في إنتاجيم إلى الحجم 

 1اثنين نإال مزارعيي األمثل من اإلنتاج
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متوسط  السعر المزرعي  البالغ بالتكاليف الحدية  دالة وقد أمكن من خالل مساواة
من دجاج  اإلنتاجالتوصل إلى  2554لبيانات في عام ( دينار لمطن خالل فترة تجميع ا115311)

( طن، وبمقارنتو بالناتج الفعمي 115451.المحم المعظم لمربح في مزارع الفئة الثانية والبالغ حوالي )
 ( طن81223.1أن الناتج الفعمي يقل عنو بمقدار) أتضح

 بالفئة الثانية: اج المحمدج الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمموارد المستخدمة في مزارع إنتاج
 155.5185 تم تقدير متوسط إجمالي العائد المحقق في الفئة الثانية حيث بمغ حوالي

دجاج المحم ربحية النسبية والعائد عمى الدينار المستثمر في مزارع إنتاج ، كما تبين أن اللمدورة دينار
 (1) رقم وضح بالجدول( عمى التوالي وكما ىو م5111%،15111في ىذه الفئة بمغ حوالي )

في الفئة  دجاج المحم بعض المؤشرات االقتصادية المستخدمة في مزارع إنتاج :0 رقم جدول
 (8550الثانية خالل الدورة عام )

 وحدةال البند
 2.8131335 إجمالي التكاليف المتغيرة )بالدينار(-.
 215.13555 إجمالي التكاليف الثابتة )بالدينار(-2

 2148511255 (.) اليف الكمية )بالدينار(إجمالي التك-1

 122451.2882 إجمالي اإليرادات الكمية )بالدينار(-8
 4815125882 (1 - 8صافي العائد )دينار(   )-1
 1).*.55) 15111.22ربحية النسبية %  ال-2
 11     511155العائد عمى الدينار المستثمر-3
 الخاصة بالدراسة 5 استمارة االستبيانمن  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات     

 

 
 التقدير اإلحصائي لمعالم دوال تكاليف إنتاج دجاج المحم في الفئة الثالثة -ج

ل التكاليف اإلنتاجية لمزارع دجاج المحم بالفئة الثالثة بشعبية سبيا ابتقدير معالم دو   
نظر اإلحصائية واالقتصادية والمفاضمة بين مختمف صورىا الرياضة ، تبين أن أفضميا من وجيو ال

 (3في المعادلة رقم ) وضحىو مىو دالة التكاليف من الدرجة الثانية، كما 

     =8687005.–8508058Y6+5005.55Y8
6 ………(5)                                

                                                 
6

 بالطن اإلنتاج كمية ×إجمالي اإليرادات= سعر بيع الطن  -
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  **                                                    (55.58    )**(55608- )   (057.8) 
     F=8675.05          R8=55.50     =55.70    

 حيث تمثل:

 1قدرة بالدينار في مزارع إنتاج دجاج المحممالتكاليف الكمية الإجمالي =  

 Y11طن= كمية الناتج من دجاج المحم الحي بال 
 

% 53فيو يشير إلى أن  51524يبمغ حوالي( ) ) المعدل ولما كان معامل التحديد
( F(، وقد أوضحت قيمة )6Yفي قيمة التكاليف الكمية تعزى لمتغير في حجم اإلنتاج ) التغيرات

( 6ACوقد تم اشتقاق دالتي التكاليف اإلنتاجية المتوسطة ) .515معنوية النموذج عند مستوى
 ( من دالة تكاليف اإلنتاج الكمية كما يمي:MC6يا الحدية )تونظير 

AC6=8687005./Y6-850805865005.55Y6                   ………(0)                     

   MC6= -8508058680855080Y6                                     …….. (.)                     

                                                                                           
( طن وىو يمثل 112252.مزارع الفئة الثالثة يبمغ حوالي ) وقد تبين إن الناتج األمثل في

التكاليف اإلنتاجية المتوسطة ونظيرىا الحدية، ىذا  دالتي مقدار الناتج الذي يتحقق عنده المساواة بين
ىذا و  ،( طن112252.في حين يبمغ متوسط الناتج من دجاج المحم في مزارع الفئة الثالثة حوالي )

الناتج األمثل من دجاج المحم في مزارع الفئة الثالثة1 وتبين من الحجم األمثل ار يساوي مقديعنى أنو 
صموا في إنتاجيم إلى الحجم و القائمين بإنتاج دجاج المحم في مزارع الفئة الثالثة  أغمب لمناتج أن

 1األمثل من اإلنتاج

 

البالغ   يمتوسط  السعر المزرعبالتكاليف الحدية  دالة وقد أمكن من خالل مساواة
من دجاج  اإلنتاجالتوصل إلى  2554( دينار لمطن خالل فترة تجميع البيانات في عام 115311)

( طن، وبمقارنتو بالناتج .11521.بمغ حوالي )، حيث المحم المعظم لمربح في مزارع الفئة الثالثة
 ( طن5135211الناتج الفعمي يقل عنو بمقدار) إنتضح إالفعمي 

 

 

 واالقتصادية لمموارد المستخدمة في مزارع إنتاج الدواجن بالفئة الثالثة: الكفاءة اإلنتاجية
 حيث بمغ حوالي ثالثةتم تقدير متوسط إجمالي العائد المحقق في الفئة ال 
دينار، كما تبين أن األربحية النسبية والعائد عمى الدينار المستثمر من مزارع إنتاج  813231.1
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( عمى التوالي وكما ىو موضح بالجدول 5115، %8.155والي )دجاج المحم في ىذه الفئة بمغ ح
 (2رقم )
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في الفئة الثالثة  المستخدمة في مزارع إنتاج دجاج المحم االقتصاديةبعض المؤشرات :  7جدول 
 (8550خالل الدورة عام )
 وحدةال البند

 2452415343 إجمالي التكاليف المتغيرة )بالدينار(-.
 215.12132 ابتة )بالدينار(إجمالي التكاليف الث-2
 1.12512.21 (.) إجمالي التكاليف الكمية )بالدينار(-1
 813231.181 إجمالي اإليرادات الكمية )بالدينار(-8
 2.2215.42. (1 -8صافي العائد )دينار(   )-1
 1).*.55) 8.15554ربحية النسبية % ال-2
 11     511555العائد عمى الدينار المستثمر -3

 الخاصة بالدراسة 5 استمارة االستبيان المصدر: جمعت وحسبت من بيانات      
 

 :التوصيات
  -بناء عمى النتائج التي تم التوصل إلييا فيمكن لمدراسة أن توصي بما يمي:

ضرورة قيام السمطات المختصة بالرقابة عمى األسواق إلمكان توفير مكونات عالية الجودة  -8
لضمان معدل تحويل مرتفع لمعمف ومعدل نمو يومي مرتفع ، والذي لألعالف بتكمفة منخفضة 

 1لغرض زيادة اإليرادات مقارنة بالتكاليف ينتج عنو وزن تسويقي نيائي مرتفع 
بالشعبية بحيث  وتوفير ثالجات لمتخزينمجزر آلي متطور تقديم التسييالت المصرفية إلنشاء  -8

 يتم ربط مرحمة اإلنتاج بمرحمة التسويق 1
رشاد المربين  دعم -6 وتطوير اإلرشاد واإلعالم الزراعي لما لو من أىمية بالغة في توعية وا 

بمختمف الوسائل اإلعالمية المتاحة من خالل المعارض والندوات وأن تكون ىناك مواكبة 
 صناعة الدواجن واألمراض التي تصيبيا في العالم1لألحداث التي تطرأ عمى ال

                                                 
-
6

  بالطن اإلنتاج كمية ×سعر بيع الطن إجمالي اإليرادات=  
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حقول الدواجن ليتسنى لممنتج التعرف عمى األنواع الجيدة ذات  تكثيف العمميات اإلرشادية في  -0
لعالجات ا وكذلك التعرف عمى أنواع ةالكفاءة اإلنتاجية العالية وطرق التربية والتغذية المناسب

 1 لغرض زيادة اإلنتاج وتحقيق التكاليف المختمفة وكيفية استعماليا

 المراجع
وزارة ، نشرة فنية ،ني ودوره في األمن الغذائياإلنتاج الحيوا ،عبد المنعم مكي وآخرون  -8
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 ، طرابمس، ليبيا25521التعداد العامالييئة العامة لممعمومات والتوثيق،  -8
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ABSTRACT 
The study indicated that total variable cost constituted about 

11.08 ,11.1 %  and 11.18 of the total cost of production . The cost 
of fodder and the purchasing price of chicks at the beginning of the 
production cycle were the most important cost items, and together 
comprise about 12.28, 11.38 and 13.08) of the total cost for the 
three categories . The fixed cost constituted about (3.18 to 1.18 of 
the total cost . 

Results indicated that optimum poultry production from the 
three categories was 1.3331, 10.3111 and 10.0033 respectively 
and these exceeded the actual average level of poultry production 
by 0.0011 and 1.3310 for first and second category and equals to 
actual average production for the  third category. 

 Results also,  revealed that the level of production which 
maximized the profits was about 1.1211 and 10.1112, 10.1001 
ton for the three categories respectively , And these levels exceeded 
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the actual average production levels by 1.13041.0011 and 
3.1302ton respectively. 

The study showed that production didn't reach optimum 
level of production due to the higher mortality rates which 
constituted about 3.11218, 2.1338 and 3.11138 for the three 
categories respectively ,and due to the inefficient use of fuel and 
heating.  

Also the results of study showed that the price per ton of 
poultry meat had reached about 0031.2L.D for all categories. 

 

 


