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الخالصة
منن اننطنطة الزراعينة الم همننة وتات منردود اقتصناد منزار تربيننة الجناموس ،ويربن الجناموس فنني
مزار تقليدية وبالدرجة انول إلنتاج الحليب في منطقة بادوش ( منطقة الدراسة) حين تحىن منتجنات البنان
الجاموس باهتمام كبير من المواطنين وتمثل مكانة خاصة في البنيان االقتصاد العراقي عل مستوى اإلنتناج
واالستهالك والتسويق ،ويستهدف البحن تحلينل اقتصناديات تنتناج وتكناليف هنتز المنزار فني عيننة الدراسنة
البالغة ( )82مزرعة للموسم اإلنتناجي 2013م طنكلت حنوالي  %50منن مجتمنا البحن فني محافىنة نيننوى،
وتلك من خالل تقدير دالتي اإلنتاج والتكاليف بهدف تطبيق مبادئ االختيار في استخدام عناصر اإلنتناج وبينان
اثر هتز العناصنر وبمنا يسنهم فن مسناعدز المنزارعين اسنتخدام منواردهم بقندر منن الك نا ز و اتخنات القنرارات
اإلنتاجية باالعتماد عل المطتقات االقتصنادية لهنتز الندوال لتحديند اإلنتناج انمثنل والمعىنم ل ربنا  ،واعتمند
البح االستبيان الميداني للحصول عل البيانات الالزمة ،وباستخدام أسلوب االنحندار الخطني المتعندد للعديند
من النماتج الخاصة بدالتي اإلنتاج والتك اليف ولتقدير معلمات الندوال بطريقنة المربعنات الصنغرى االعتيادينة،
وأىهنرت نتنا ا التقندير تن الصنيغة اللومارتمينة المزدوجنة هني أفغنل الصنيد لتمثينل دالنة اإلنتناج وان الدالنة
وجميا المتغيرات الت سيرية تات معنوية تحصا ية باستثنا متغير العلنف انخغنر والخندمات البيطرينة ،وان
لمتغير العمالة انثر انكبر في العملية اإلنتاجية حي بلغت مرونته  0.277وبإطارز موجبة ،ومنن نتنا ا تقندير
دالة التكاليف كانت أفغل الصيد توافقا لتمثيل العالقة بين التكاليف الكلية وتجمالي تنتاج الحليب هي الصنيغة
التربيعية ،وبلد حجم اإلنتاج انمثل (  ) 10.77كغم  /يو م لكل حينوان وبمتوسنط تكل نة (  )1266ديننار  /كغنم،
بينما بلد حجم اإلنتاج المعىم ل ربا (  ) 15.99كغم  /ينوم لكنل حينوان وبمتوسنط تكل نة (  )988ديننار /كغنم،
وفي غو النتا ا السابقة يوصي البح بغرورز العمل عند المستوى المعىم ل ربا عل مستوى المزرعنة
عند توفر تمكانات التوسا وبخاصة المادية واإلدارية.
كلمات دالة :اقتصاديات اإلنتاج ،دوال التكاليف ،دوال اإلنتاج ،انلبان.
تاريخ تسلم البح  8102/0/02 :وقبوله 8102/4/01

المقدمة
يحتل القطا الزراعي بطقية النباتي والحيواني مكانة بنارزز فني االقتصناد النوطني العراقني ويتعبنر منن
الروافنند الهامننة فنني تنويننا القاعنندز اإلنتاجيننة ومصننادر النندخل ،ولمننزار تربيننة الجنناموس أهميننة مننن خننالل
مساهمتها في تنتاج الحليب حي يرب الجاموس بالدرجة انول إلنتاج الحلينب و يسنهم بحنوالي  % 20منن
تجمالي تنتاج الحلينب فن ي العنراق رمنم قلنة عنددز فني العنراق (بغداسنار )2011 ،ويحىن الحلينب ومطنتقاته
باهتمننام كبيننر مننن المننواطنين ويحتننل مكانننة خاصننة فنني البنيننان االقتصنناد العراقنني علنن مسننتوى اإلنتنناج
واالسننتهالك والتسننويق ،وتعتبننر اقتصنناديات اإلنتنناج الركيننزز انساسننية فنني نىريننة اإلنتنناج وتقننيس الدراسننات
التطبيقية عالقة اإلنتاج والتكاليف وتأثير التكنولوجيا عل عملية اإلنتاج ،وتتبلور مطكلة الدراسنة فني أننة علن
الرمم من التوجنه المتسنار بممارسنة نطناط تربينة الجناموس وزينادز تعندادز فني اروننة انخينرز تال تن هنناك
العدينند مننن المحننددات والمطنناكل االقتصننادية التنني تنن ثر عل ن ا سننتمرار هننتز المننزار فنني ممارسننة نطنناطها
والوصول تل االستخدام انمثل لمواردها علما ان هناك عجز واغح في نصيب ال نرد منن انلبنان منن النناتا
المحلي ،واستند البح تل فرغية م ادها تن املنب مزارعني تربينة الجناموس فني منطقنة البحن لنم يتمكننوا
منن الوصنول بإنتنناجهم تلن الحجنم ان مثننل والحجنم المعىنم ل ربننا بسنبب ارت نا تكنناليف اإلنتناج ومحدوديننة
المنوارد المادينة وان هنناك اثننر متبناين لعوامنل اإلنتنناج (حجنم القطينا ،انعننالف بأنواعهنا ،العمالنة ،الخنندمات
البيطرية) عل اإلنتاج في تلك المزار  .واستهدف البح دراسة اقتصاديات مزار ألبان الجاموس فني عيننة
البح من خالل تقدير دالتي اإلنتناج والتكناليف لبينان اثنر بعنو العوامنل فني تأثيرهنا علن الك نا ز اإلنتاجينة،
فغال عن تقدير الحجم انمثل ل نتاج والحجم المعىم ل ربا من خالل المطتقات االقتصادية لدالة التكناليف،
وتأتي أهمية البح في نتا ا التطبيقات اإلرطادية وتمكان ية تبنيها من قبل المنتجنين والتني يمكنن تن تن د تلن
زينادز اإلنتنناج تتا منا تننم توجينه المننزارعين وفنق معنندالت االسنتخدام انمثننل للمنوارد ،وللوصننول تلن أهننداف
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البح تم االعتماد عل البيانات المتحصل عليها من استمارز االسنتبيان وعنن طرينق المقنابالت الطخصنية منا
المزارعين في عينة البح وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد  Regression Multiple Linerوللعديد من
النماتج االقتصادية القياسية لدالتي اإلنتاج والتكاليف.
وكما هو معروف فان العالقة بنين النناتا وعنصنر او عناصنر اإلنتناج يعبنر عنهنا بدالنة اإلنتناج والتني توصنف
بأنها عالقة فنية ويعبر عنها رياغيا بالصيغة التالية.
)y=f(x1،x2،x3-------xn)------------------- (1
حي ن ( )yكميننة اإلنتنناج كمتغيننر تننابا )xi( ،عناصننر اإلنتنناج كمتغيننرات مسننتقلة )f( ،العالقننة االرتباطيننة أو
التناسبية ما بين اإلنتاج وكمية عناصر اإلنتاج ،ويمكن اطتقاق العديند منن العالقنات االقتصنادية والتني تعند منن
أهم المقومات عند اتخات القرارات اإلنتاجية ،واهنم هنتز المطنتقات النناتا المتوسنط ) (APPوالحند )(MPP
والمروننات اإلنتاجينة )(EPوالك نا ز ) (TEللمنوارد ،وبالمقابنل تعتبنر دوال التكناليف منن الموغنوعات الهامنة
وانساسية في الدراسات االقتصادية العتماد في اتخات القرارات اإلنتاجية تل حد كبير علن مسنتوى التكناليف
اإلنتاجية حي ينرتبط حجنم اإلنتناج دا منا بتكناليف هنتا اإلنتناج ،وتعنرف التكناليف اإلنتاجينة علن أنهنا تجمنالي
تن اق الوحدز اإلنتاجية عل حيازز الموارد التي تستخدمها في العملية اإلنتاجية ،وتقسنم التكناليف اإلنتاجينة تبعنا
لل ترز الزمنية تلن تكناليف المندى القصنير وهني ال تنرز التني ال تسنمح للمنطناز بتغينر العوامنل اإلنتاجينة الثابتنة
ولكنها تسمح بتغير العوامل الم تغيرز فقط والت رقة بينهم عل أساس مدى تغير التكاليف نتيجة التغير في حجنم
اإلنتاج فقط وليس نتيجة تغير العوامنل انخنرى كنالنواحي التكنولوجينة وأسنعار الوحندز منن العوامنل اإلنتاجينة
(عبدز ،)1980 ،أما تكاليف المدى الطويل فتكون فيها كل عناصر اإلنتاج متغينرز وينرتبط تغينر حجنم اإلنتناج
في فترز انجل الطويل بتغينر كافنة عناصنر اإلنتناج ،وتعتبنر دالنة التكناليف تات أهمينة بالغنة فني توغنيح أك نا
اننماط اإلنتاجية اقتصاديا في ىل المعلومات التكنولوجينة السنا دز ،والمقصنود بنه هنو تلنك الننمط النت يتمينز
بأقل التكاليف لتحقيق هدف تنتاجي ويمكن التعبير عنن التكناليف فني المندى القصنير بالصنيغة التالينة ( المنينف،
.)1993
)TC = TVC+ TFC-----------------------------(2
حينن ) (TCالتكنناليف الكليننة ل نتنناج (TVC) ،التكنناليف المتغيننرز ل نتنناج (TFC) ،التكنناليف الكليننة الثابتننة
ل نتنناج ،واهننم المطنننتقات االقتصننادية لدالننة التكننناليف هنني التكنناليف المتوسنننطة  ACوالحديننة  MCومروننننة
التكاليف  ECوتعتبر هتز المطتقات من الم طرات التي تسهم في التعرف عل فهم طبيعة المرحل االقتصادية
التي يعمل بها المطرو مما يساعد علن اخنت القنرار اإلنتنا جي واختينار التولي نة المثلن منن المنوارد اإلنتاجينة
وبالتالي تقدير الحجم انمثل والمعىم ل ربا  .وأختت دراسات اقتصاديات تنتاج ا حيزا من اهتمام العديد من
الباحثين ولمختلف المحاصيل الزراعينة ومنهنا منتجنات انلبنان رمنم عندم وجنود دراسنات خاصنة باقتصناديات
انلبنان عل ن المسننتوى المحلني ،حي ن قنندم (العسنكر )1999 ،دراسننة القتصنناديات تنتناج وتسننويق انلبننان فنني
المملكننة العربيننة السننعودية تننناول فيهننا تقنندير دالتنني اإلنتنناج والتكنناليف للحليننب الخننام لمعرفننة اثننر العوامننل
( انعننالف ،العمالننة ،اهتالكننات انصننول الثابتننة ،احننور البيطريننة) علنن تنتنناج الحليننب لعينننة مننن المنننزار
المتخصصة في تنتاج الحليب والبالغة (  )33مزرعة مستخدما أسلوب االنحندار الخطني المتعندد ،وبيننت نتنا ا
الدراسة ان النموتج النصف اللومارتمي هنو أفغنل النمناتج االقتصنادية فني تمثينل العالقنة بنين قيمنة عناصنر
اإلنتاج وقيمة الناتا وان كل العناصر اإلنتاجية تات اثر ايجابي عل تنتاج الحلينب باسنتثنا عنصنر اهتالكنات
انصول الثابتة واحتل عنصر انعالف المرتبة انول في تأثيرز عل اإلنتاج ،بينما كنان النمنوتج ارسني هنو
انفغننل لتمثيننل العالقننة بننين تكنناليف تنتنناج الحليننب والكميننات المنتجننة منننة وبلغننت مرونننة التكنناليف %83
وأوصت الدراسة بإمكانية االستيراد الجماعي لكافنة مسنتلزمات اإلنتناج وخاصنة انعنالف واللقاحنات ،والعمنل
عل توفير انعالف المحلية عن طريق تقامة مطاريا تنتناج انعنالف ووغنا بنراما الندعم المناسنبة .وأجنرت
منىمة انمتية والزراعة (  )2004 ،Faoدراسة القتصاديات تنتاج الحليب في والينة اوريسنا الهندينة ولعيننة
منن المنزار التقليدينة لتربينة الجناموس التني تعتمنند علن النىنام الرعنو وباسنتخدام أسنلوب تحلينل العا نندات
والتكاليف بهدف تقويم عوا د وأربا هتز المنزار وطنملت الدراسنة مجموعنة منن المتغينرات المسنتقلة (حجنم
القطيا ،انعالف اإلغافية ،العمالة وحجم المراعي الطبيعية) لبينان أثرهنا علن الكمينات المنتجنة منن الحلينب
وأىهرت الدراسة ان جميا المزار التقليدية تغطي تكاليف اإلنتاج ما عا ندات اقنل تغطني عمنل انسنرز وان
هنناك تمكانينة كبينرز لخ نو تكناليف تنتناج الحلينب وزينادز دخنل انسنرز منن خنالل تحسنين السناللة وانعنالف
واإلدارز .واجر ( ال اق وآخرون )2013 ،دراسة القتصناديات تنتناج اللنبن فني منطقنة اإلسنكندرية لعيننة منن
منزار انبقننار والجنناموس وللموسننم الزراعنني  2012لبيننان اثننر بعننو المتغيننرات الت سننيرية الم ن ثرز عل ن
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الكمينات المنتجنة مننن الحلينب ( سننوات الخبننرز ومسناحة الحىيننرز والحينازز الزراعينة وحجننم القطينا والعمالننة
والرعاينة البيطرينة والعال نق الغتا يننة) وتبنين منن نتننا ا الدراسنة ان قيمنة العمالننة المزرعينة كاننت تات انثننر
الكبر عل كمية انتاج الحليب وبمرونة  13.34ثم الرعاية البيطرية بالمرتبة الثانينة فني منزار تربينة انبقنار،
فني حنين كننان لمسناحة الحىي ن رز انثنر الكبنر فنني منزار تربيننة الجناموس وأوصنت الدراسننة بتحسنين مسننتوى
التغتية والخدمة المزرعية والرعاية البيطرية لحيوانات اللبن.
مواد البحث وطرائقه
بهنندف دراسننة اقتصنناديات مننزار تربيننة الجنناموس فنني محافىننة نينننوى للموسننم الزراعنني  8101اعتمنندت
الدراسة التحليل االقتصاد الكمي الوص ي وبص ة خاصة دوال اإلنتاج والتكناليف باسنتخدام أسنلوب االنحندار
المتعدد وقدرت معلمات الدوال بطريقة المربعات الصغرى االعتيادينة وتنم الحصنول علن البياننات منن خنالل
استمارز االستبيان التي أعندت لهنتا الغنرو ولعيننة عطنوا ية طنملت  82مزرعنة فني منطقنة بنادوش بمحافىنة
نينوى وطملت متغيرات الدراسة،
 = Yتجمالي كميات الحليب المنتا خالل الموسم اإلنتاجي لتر
 = X1حجم القطيا المنتا معبرا عنة بأعداد الحيوانات في كل مزرعة
 =X2كمية الع لف اليابس المستخدم في كل مزرعة طن  /سنويا
 = X3كمية العلف انخغر المستخدم في كل مزرعة طن  /سنويا
 = X4كمية العلف المركز المستخدم في كل مزرعة طن  /سنويا
 = X5العمل البطر المستخدم لتربية القطيا في كل مزرعة عامل  /سنويا
 = X6كمية الخدمات ا لبيطرية المقدمة لكل مزرعة ملم /سنويا
ومنن اجنل تحقينق أهنداف الدراسنة تطلنب انمننر اعتمناد العديند منن النمناتج اإلحصنا ية والقياسنية لتقنندير دوال
اإلنتننناج والتكننناليف والمتمثلنننة بنننالنموتج ( الخطننني ،اللومنننارتمي المنننزدوج ،النصنننف لومنننارتمي ،التربيعننني،
التكعيبني) وتننم اختيننار أفغنل النمنناتج التنني تمثننل العالقنة بننين المتغيننرات الت سننيرية واإلنتناج مننن جهننة وبننين
التكناليف واإلنتناج منن جهنة أخنرى باالعتمناد علن العديند منن االختبنارات اإلحصنا ية والقياسننية (D-،R2،f،t
 )Wفغال عن مدى تطابق تطارز وقيمة المعلمات القدرز ما م اهيم وفروو النىرية االقتصادية.
النتائج والمناقشة
تقدير وتحليل دالة اإلنتاج لمزار تربية الجاموس
تبنين مننن نتنا ا تقنندير دالنة اإلنتنناج لمننزار تربينة الجنناموس لعيننة البح ن تن الصنيغة اللومارتميننة المزدوجننة
أفغل الصيد لتمثيل دالة اإلنتاج وعالقة المتغيرات الت سنيرية بكمينات الحلينب المننتا فني كنل مزرعنة ومندى
مال مة تطارز المعلمات الدالية التي تغمنها النموتج والتي أختت الصيغة التالية:
Logy= 2.54 + 0.157 Logx1+ 0.263 Logx2+ 0.0283 Logx3+ 0.241 Loogx4
)(T) (12.59 )2.22
)(3.64
)(0.39
)(3.64
)+ 0.277 Logx5 – 0.0111 Logx6 --------------------------- (3
)(T
)(3.24
)(0.23
R2 = 89 R.-2 = 87.9
F=82.3 D.W= 1.93
نتننا ا المعادلننة ) (3توغننح تن الدالننة تات داللننة تحصننا ية ويعكننس تلننك قيمننة ) (Fالمحسننوبة التنني تجنناوزت
نىيرتها الجدولينة عنند مسنتوى معنوينة  % 5وفني تات الوقنت قيمنة معامنل التحديند المعندل المرت عنة والبالغنة
حوالي  % 89مما يعني تن التغير في كميات الحليب المنتا في مزار عيننة البحن تعنود للتغينرات الحاصنلة
في المتغيرات الت سيرية الداخلة في النموتج وبنسبة  %89وان هناك حوالي  %12من تغينرات اإلنتناج تعنود
تل متغيرات أخرى لم يتغمنها النموتج المقدر والتي تتعلنق بأخطنا القيناس والك نا ز اإلدارينة للمنربين .كمنا
تبين تن قيم المعلمات المقدرز لجمينا ا لمتغينرات تات معنوينة تحصنا ية منن خنالل قيمنة) (tالمحسنوبة باسنتثنا
متغير العلف انخغر والخدمات البيطرية ،وان قيم كنل المتغينرات تات اثنر ايجنابي علن الكمينات المنتجنة
من الحليب باستثنا متغير الخدمات البيطرية واتغح تلك من خالل قيمة وتطنارز هنتز المعلمنات ،وان لمتغينر
ال عمالنة انثننر انكبنر فنني العمليننة اإلنتاجينة حي ن بلغننت قيمنة مرونتننه (  (0.277وبإطننارز موجبنة ويليننه متغيننر
العلف اليابس حي بلغت مرونتنه (  )263.0بينمنا كنان لمتغينر الخندمات البيطرينة انثنر السنالب عنل الكمينات
المنتجة من الحليب في مزار عينة البح وتبنين تلنك منن خنالل اإلطنارز ال سنالبة لهنتا المتغينر وهنتا مخنالف
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لمنطق النىرية االقتصادية ويعزى تلك تل التوقف عن عملية الحلب ول ترز بغا أينام تثننا تعطنا اللقاحنات
والجرعنات واندوينة البيطرينة ،وتبنين منن نتنا ا التقندير تن قيمنة المروننة اإلنتاجينة اإلجمالينة بلغنت )(0.855
انمر الت يعني أنة في حالة تمثينل العناصنر اإلنتاجينة موغنا الدراسنة تمثنيال كافينا فنان عوا ند السنعة تكنون
متناقصة في تنتاج الحليب في عينة البح
تقدير وتحليل دالة التكاليف لمزار عينة البح
تبين من نتنا ا تقندير دالنة التكناليف تن الصنيغة التربيعينة كاننت انكثنر توافقنا منن بنين الصنيد انخنرى لتمثينل
ال عالقة بين التكاليف الكلينة وتجمنالي الكمينات المنتجنة منن الحلينب لمنزار تربينة الجناموس فني عيننة البحن
وأختت الصيغة التالية:
)TC = 41914 + 2393 Y – 15.48 Y2 ----------------------------------------- (4
)(T
)(2.3
(10.48
)(4.94
R2 =89.3 R—2 = 89.09 F=271.22 D.W=1.9
حي تن
 = TCت جمالي تكاليف اإلنتاج لكل مزرعة تلف دينار
 = Yالكمي ات المنتجة من الحليب لكل مزرعة طن  /سنويا
ويتغنح منن المعادلننة ) (4معنوينة الدالننة الرت نا قيمننة ) (Fالمحسنوبة وي كنندها قيمنة معامننل التحديند المعنندل
البالغة  % 89ويدل ت لك تن التغيرات الحاصلة في التكاليف تعود بسبة  % 89تل تغيرات اإلنتاج ،كما ثبتت
معنوينة متغينر اإلنتناج ومربنا اإلنتناج منن خنالل قيمنة ) (Tالمحسنوبة ولنم تىهنر مطنكلة االرتبناط النتاتي بيننت
المتغيرات العطوا ية من خالل قيمة دربن واتسون.
تقدير الحجم انمثل  Optimum Size of productionالمندني للتكناليف ،ت حجنم اإلنتناج عنند أدنن تكل نة،
يطلق عل الناتا الت يصل عندز متوسط التكاليف نقل ما يمكن بالمعدل انمثل للناتا او هو المستوى النت
تصل عندز ك ا ز حجم معين للمزرعة نعل حد ممكن وعند هتا المستوى تكون قيمة الموارد الالزمنة إلنتناج
وح دز واحدز من السلعة اقل منا يمكنن ،والمعندل انمثنل للنناتا ال يعنني بالغنرورز مسنتوى النناتا النت يحقنق
اكبر ربح ممكن الن الربح ال يتحندد فقنط بتكناليف اإلنتناج ولكننة يتوقنف علن كنل منن حجنم النناتا وسنعر بينا
الوحدز من اإلنتاج ( العكيلي وآخرون ،)2008 ،ويتحدد الحجم انمثل للننات ا منن خنالل مسناواز دالنة التكناليف
الحدية بدالنة متوسنط التكناليف أو بإيجناد النهاينة الصنغرى لدالنة متوسنط التكناليف ويمكنن الحصنول علن هنتز
المطتقات لدالة التكاليف من خالل معادلة التكاليف الكلية ) (4وكما يلي:
)MC = 2393 – 30.96 Y ------------------------ (5
حي تن  = MCدالة التكاليف الحدية
41914 + 2393 Y – 15.48 Y2
)AC =------------------------------------------------------- (6
Y
حين تن  = ACدالنة متوسنط التكناليف ،وبمسناواز دالنة متوسنط التكناليف بدالنة التكناليف الحدينة نحصنل عل ن
المعادلة )(7
41914 + 2393 Y – 15.48 Y2
)2393 – 30.96 Y = ------------------------------------------------ (7
Y
وبحل المعادلة ) (7نحصل عل قيمنة ) (Yالتني تمثنل متوسنط اإلنتناج انمثنل فني عيننة البحن خنالل الموسنم
اإلنتاجي وبلد ( ) 52.034طن ولتقدير الحجم انمثل إلنتاج الحيوان الواحد في المزرعة يقسم متوسنط اإلنتناج
علن متوسنط عندد الحيواننات والبنالد ) (23حينوان وبننتل ك بلند متوسنط اإلنتناج انمثنل للحينوان الواحند خننالل
موسنم اإلنتناج ) (2.262طننن وبنتلك يكنون اإلنتنناج انمثنل للحيننوان فني الينوم الواحنند ) (10.77كغنم باعتبننار
متوسط فترز اإلنتاج ) (210يوم خالل الموسم اإلنتاجي.
تقنندير الننناتا المعىننم ل ربننا  Profit Maximizing Outputلتقنندير مسننتو ى الننناتا المعىننم لحربننا تننم
تطبيق المبدأ الحد في حساب هتا المستوى وتلك بمساواز التكاليف الحدية ما متوسط سعر بيا اللتر الواحند
من الحليب والبالد (  )8.0الف دينار  /كغم حي يمثل هتا السعر اإليراد الحد  MRوكما يلي
)2393 – 30.96 Y = 1.5 ------------------------- (8
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 طن وتمثنل متوسنط اإلنتناج المعىنم ل ربنا فني244)،(77  والبالغةY ( نحصل عل قيمة8) وبحل العادلة
كل مزرعة وبقسمة هتا المستوى عل متوسط عدد الحيوانات في كنل مزرعنة يكنون متوسنط اإلنتناج المعىنم
( طن ومتوسط اإلنتاج المعىنم ل ربنا فني الينوم الواحند3.358) ل ربا لكل حيوان خالل الموسم اإلنتاجي
.(1) ( كغم وكما يوغحه الجدول15.99) لكل حيوان
الواحد من الحليب
ربح الطن
متوسط
التكل ة تلف الواحد تلف
دينار
طن/ دينار
Profits
Average
per Ton
cost

169

1333

ل ربا ومتوسط تكل ة وربح الطن
متوسط تنتاج
متوسط تنتاج
/  الحيوان كغم/ الحيوان طن
يوميا
سنويا
Average
Average
production production
of the
of the
animal
animal
9.98

2.097

( اإلنتاج الراهن وانمثل والمعىم1) جدول
متوسط تنتاج
/ المزرعة طن
سنويا
Average
production
of the farm

48.250

243

1266

10.77

2.262

52.034

512

988

15.99

3.358

77.244

اإلنتاج الراهن
Actual production
اإلنتاج انمثل
Optimum
production
اإلنتاج المعىم لحربا
Maximum
production of the
profits

 احتسب من قبل الباحثون باالعتماد عل نتا ا التحليل:المصدر

وعل غو النتا ا السابقة والمتمثلة بابتعاد اإلنتاج ال علي عن اإلنتاج انمثل والمعىم لالربا يوص البحن
بغنرورز االهتمنام بالعمالننة والعنالف باعتبارهنا تمثننل أهنم المتغينرات فنني تأثيرهنا علن الكميننات المنتجنة مننن
الحليب وبغرورز العمل لتحقيق المستوى المعىم ل ربا عل مسنتوى المزرعنة عنند تنوفر تمكاننات التوسنا
.وبخاصة المادية واإلدارية
Economics production buffalo breeding farms in the province of Nine veh
(Badush area a case study)
AL- Nuaimy, Salim. Y
Zwaid, F.Abd
Mahasen, M,Sultan
Agricultural Economic Dept. College of Agric. & Forestry
Mosul University / Iraq
Email: salimalniaamy@yahoo.co.uk
ABSTRACT
Buffalo breeding are one of the important agricultural activities of economic
yield farms and breeding Buffalo in traditional farms mainly for milk in the area of
Badush (study area) where the buffalo products are of great interest to citizens and
represent a special place in the economic structure The research aims to analyze the
economics of production and costs of these farms in the sample of the study (58)
farm for the productive season 2013, which accounted about 50% of the research
community in Nineveh province through the estimation of production and costs of
the application of principles of selection in using of elements of production and to
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show the impact of these elements and contribute to help farmers in using their
resources with a degree of efficiency and making productive decisions based on the
economic derivatives of these functions to determine the optimal production and
most of the profits. Results of the estimation showed that the double logarithmic
formula is the best formula for the representation of production function and that the
function and all the explanatory variables are statistically significant except for
green feed and veterinary services.The most significant effect of the employment
variable was on the production process، with elasticity of 0.277 and positive
indication، and the results of the cost function estimate the best formulas to
represent the relationship. The total cost house and total milk production is the
spring formula. The optimum production volume was 10.77 kg / day( و1266) dinars
/ kg, while the maximum production volume of the profits (15.99) kg / day per
animal and the average cost (988) dinars / kg، and in the light of the previous results
recommend the need to work at the maximum level of profit at the farm when the
potential for expansion exist especially the physical and the administrative
Keywords: production economics، cost functions، production functions، dairy
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