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 اإلنتاج في محافظة السويداء، سورية فيتقدير دالة إنتاج الفروج وأىم العوامل المؤثرة 

 2عفراء سموم ، د.1صفوان أبو عساف ، د.1مايا العبداهلل* م.

دائرة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، مركز البحوث العممية الزراعية في السويداء، الييئة  (.1)
     .، دمشق، سوريةGCSARالعامة لمبحوث العممية الزراعية 

    جامعة دمشق، سورية.كمية اليندسة الزراعة، االقتصاد الزراعي، قسم (. 2)
 (mayaabdala6@gmail.com اإللكتروني:. البريد مايا العبد اهلل)*لممراسمة: 

 2020-12-28تاريخ القبول:                                   2019-11-16تاريخ االستالم: 

:الممخص  
أىم العوامل االقتصادية واالنتاجية المؤثرة عمى إنتاج لحم الفروج في السويداء  ييدف البحث إلى تحديد

 ،2018موسم ل في السويداء الفروجاستيدف مربي  استبيان باستخدام، في ظل ظروف اإلنتاج الحالية
دالة  تم اعتمادحيث ، % من حجم المجتمع اإلحصائي المدروس50بمغت من خالل عينة عشوائية 

المتغيرات وبينت النتائج: أن تقدير دالة إنتاج لحم الفروج في محافظة السويداء، ل دوغالس-كوب
، حيث أن لحم الفروج% من التغيرات الحاصمة في إجمالي إنتاج 96المستقمة المدخمة بالنموذج تشرح 

معممة عدد الصيصان الفعمي، عدد األكياس، كمية مياه الشرب جاءت موجبة مما يشير إلى عالقة 
وتشير مرونات اإلنتاج ليذه ، يتفق مع المنطق االقتصادي مماية بين ىذه العوامل واإلنتاج طرد

، 1630.، 8420.% فييا تؤدي إلى زيادة في اإلنتاج قدرىا 1إلى أن كل زيادة قدرىا  المتغيرات
عمى التوالي، في حين أن معممة عدد النافق جاءت سالبة أي أن العالقة عكسية مع اإلنتاج  1690.
 وىذا الصحيح، الواحد من أكبر السعة عمى العائد أن ، وتبينمع المنطق االقتصادي أيضاً  متفقوىذا 

 األولى المرحمة في اليز  ال اإلنتاج أن عمى يدل الذي األمر متزايدًا، اتجاىاً  يأخذ العائد ىذا أن يشير إلى
 أكبر نسبية زيادة إلى سيؤدي اإلنتاجية العوامل بعض ىذه تشغيل نسب في أية زيادة وأن إلنتاج،ا من
عند حساب الكفاءة االقتصادية لمعوامل اإلنتاجية يالحظ أن الكفاءة محققة بالنسبة لعنصر ، و اإلنتاج في

لوجود فرصة  بشكل أكبر اضافة العنصر يجب وبالتاليأكبر من الواحد الصحيح  rإذ  عدد الصيصان
 r ، وغير محققة بالنسبة لعنصري عدد أكياس الفرشة وعدد مقطورات المياه، ألنلتحقيق أرباح اضافية

 فإنو عمى المنتج تقميل اضافة عنصر اإلنتاج.، وبالتالي أقل من الواحد الصحيح
 المرونة، الكفاءة االقتصادية، الفروج.، الناتج الحدي، دوغالس-دالة كوب: الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
صناعة الدواجن تحتل مكانة كبيرة ضمن مختمف فروع اإلنتاج الزراعي، ومن أىم مجاالت اإلنتاج الحيواني، وذلك بسبب التطور 

الفنية التي تؤدي إلى تحسين اإلنتاج السريع في الكفاءة والخبرة بمختمف نواحي اإلنتاج واإلدارة والتسويق، واستخدام كافة األساليب 
وتخفيض األسعار، ومن العوامل األخرى أيضًا والتي ساىمت في تطور صناعة الدواجن: التطور في طرق االنتخاب والتيجين، طرق 

نتاج األعالف، اإلدارة وتسويق المنتجات،  الفقس، معدالت إنتاج البيض، كفاءة التحويل الغذائي، مساكن ومعدات الدواجن، تصنيع وا 
الرعاية الصحية لمقطيع. ىذا وتعتبر صناعة الدواجن أحد الركائز األساسية في تحقيق األمن الغذائي باعتبارىا مصدر لمبروتين 
 الحيواني يتميز بارتفاع قيمتو الغذائية ورخص ثمنو مقارنة ببروتين المحوم الحمراء، كما تتميز بسرعة دوران رأس المال وارتفاع العائد

خفاض رأس المال المطموب لالستثمار في ىذا المجال مقارنة بالمشاريع اإلنتاجية األخرى لمحصول عمى البروتين النباتي)الرباط وان
 (.1986وحسن، 

وعمى اعتبار أن الدراسات االقتصادية القياسية الزراعية في غاية األىمية لمخططي السياسة االقتصادية الزراعية، ألنيا توضح طبيعة 
الدوال اإلنتاجية، تعتبر أداة ىامة في رسم مالمح السياسة االئتمانية الزراعية،  دراسةالعالقة بين المتغيرات االقتصادية في الزراعة، فإن 

ث أن استخداميا في دراسة اقتصاديات صناعة الدواجن، يمّكن من استنباط عالقات موارد اإلنتاج الداجني، وتقدير العالقات بين بحي
 المتغيرات المستقمة والكمية المنتجة من لحم الدجاج.

 داجن الفروج:إنتاج المحم في مفي يوجد العديد من الدراسات التي تناولت اقتصاديات اإلنتاج والعوامل المؤثرة 
بينت أن االختناقات الرئيسية التي تؤثر عمى المنتجين في مزارع الفروج ىي انتشار الجوائح  Olorunwa (2018)ففي دراسة 

المرضية، وعدم كفاية التمويل وارتفاع تكمفة األعالف، وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع مربي الفروج لزيادة )حجم القطيع( اإلنتاج 
 .لزيادة الربحية
حول اقتصاديات وحدات إنتاج الفروج الصغيرة في مقاطعة جامو بوالية جامو وكشمير في  (2016)وآخرون Dwivedi وفي دراسة

( إيجابية وأكبر من واحد لكل من عدد الصيصان MFC( إلى تكمفة العوامل الحدية )MVPاليند، كانت نسب منتجات القيمة الحدية )
عمى التوالي، مما يشير إلى قمة  5.3531، 1.3934، 1.4768دوية والرسوم البيطرية حيث بمغت والعمالة البشرية والمقاحات واأل

، مما يشير إلى أن المورد 0.5779استخدام ىذه الموارد، أما بالنسبة لمعمف، فقد جاءت النسبة إيجابية ولكنيا كانت أقل من الواحد أي 
 كان مفرط االستخدام.

أسموب االنحدار المتعدد في الصورتين الخطية والموغاريتمية المزدوجة لتقدير دوال اإلنتاج  Gado (2013) قد استخدمت دراسةو 
طير،  15000 -10000طير، الثالثة  10000 -5000طير، والثانية  5000لمسعات اإلنتاجية المختمفة حيث الفئة األولى أقل من 

اإلنتاجية المؤثرة عمى إنتاج دجاج التسمين تتمثل: عدد الصيصان،  طير، وبينت النتائج أن أىم المدخالت 15000الرابعة أكثر من 
 كمية العمف، عدد ساعات العمل البشري، عدد النافق، وقد ثبتت معنوية تمك المتغيرات عند المستويات المألوفة.

فروج لمعوامل عمى إنتاج تم استخدام دالة اإلنتاج كوب دوغالس الستكشاف التأثير المحدد (2012)  وآخرون Al-Mamunوفي دراسة 
من بين ستة متغيرات المدرجة في نموذج  لحم الفروجوقد لوحظ أن معظم المتغيرات المدرجة لدييا تأثير كبير عمى إنتاج  المحم،

( كان ليا تأثير إيجابي كبير عمى العودة، الفرشة، تكمفة العمالة وتكمفة صوصاالنحدار، أربعة متغيرات مثل )تكمفة العمف، تكمفة ال
عطاء حوافز لمصانع تصنيع األعالف الخاصة والمفرخات والصوصوأوصت الدراسة بضرورة ضبط الحكومة الرتفاع سعر العمف  ، وا 
 لما ليا من فائدة لمحد من ارتفاع سعر األعالف والصيصان.
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دار المتعدد في الصورة الخطية والموغاريتمية المزدوجة ونصف تم استخدام أسموب االنح(2010) وآخرون Thamer وفي دراسة
 8000 -5000طير، الثانية من  5000الموغاريتمية واألسية لتقدير دوال اإلنتاج لمفئات اإلنتاجية المختمفة حيث الفئة األولى أقل من 

ثرة عمى إنتاج دجاج المحم تتمثل في كمية العمف طير، وبينت النتائج أن أىم المدخالت اإلنتاجية المؤ  8000طير، والثالثة أكثر من 
 وقيمة الرعاية البيطرية وعدد الصيصان في بداية الدورة اإلنتاجية وعدد النافق.

 15000-10000طير، الثانية  10000-5000( تم تقسيم العينة إلى أربع سعات إنتاجية )السعة األولى 2006وبدراسة أحمد )
ألف طير(. تبين وذلك باستخدام تحميل االنحدار المتعدد المرحمي لكل من 20ر، الرابعة أكبر من طي 20000 -15000طير، الثالثة 

النموذج الخطي والموغاريتمي لجميع السعات أن أىم العوامل المؤثرة عمى اإلنتاج من لحم الدجاج ىي عدد الصيصان، وكمية العمف 
ة اإلنتاج، واألعالف تمثل أىم عامل يؤثر عمى الكمية المنتجة من لحم المستخدم، حيث أن عدد الصيصان تمثل المحدد األول لكمي

 الدجاج الحي.
  أىمية البحث وأىدافو:

النشاط اإلنتاجي لمداجن تربية الفروج يتوقف عمى حجم ونوعية المدخالت اإلنتاجية ليذه المشروعات والمتمثمة في عدد الصيصان، إن 
كمية اإلنتاج الكمي من المحم.  فياألدوية والرعاية البيطرية، وما تعكسو ىذه المدخالت من آثار و المياه، و الفرشة، و التدفئة، و العميقة، و 
أسعار المنتج النيائي وىو المحم، لذلك تكمن أىمية البحث إنتاج و  فيبشكل كبير يؤثر  وتذبذبيا ارتفاع أسعار ىذه المدخالت مشكمة إن

 إنتاج لحم الفروج ضمن ظروف اإلنتاج في محافظة السويداء. فيالمؤثرة ية واإلنتاجية االقتصادفي التعرف عمى أىم العوامل 
 لى:‘لذلك فقد ىدف البحث 

 .المنطقة المدروسة: دراسة معامالت االرتباط لبعض متغيرات الدراسة مع متغير االنتاج من المحم في 1
 دالة إنتاج لحم الفروج في محافظة السويداء.تقدير  :2
 أىم العالقات االقتصادية المشتقة من دالة اإلنتاج المقدرة. : تقدير3

 : البحث وطرائقومواد 
اعتمدت الدراسة عمى البيانات األولية: وذلك من خالل زيارات ميدانية لممربيين، لجمع البيانات الخاصة بالدراسة : البيانات .1

من تكمفة وكمية مستمزمات اإلنتاج المتعمقة بتربية  ،إلنتاجيةبالعممية ا الميدانية من خالل استمارة استبيان، تضمنت أسئمة خاصة
، وبمغ حجم وذلك من خالل عينة عشوائية استيدفت مربي وأصحاب المداجن في محافظة السويداء ،2018 -2017الفروج خالل 
  % من حجم المجتمع المدروس. 50مربي بواقع  104العينة الكمي 

 في تحميل النتائج. SPSS Version 23استخدم برنامج التحميل االحصائي  :برامج التحليل اإلحصائي .2
 أسموب التحميل المستخدم والمفاىيم المرتبطة:   .3

في توصيف بعض متغيرات الدراسة كالمتوسطات الحسابية، التحميل الوصفي اعتمدت الدراسة عمى اساليب  :التحميل الوصفي أ:     
تم استخدام  بيدف التعرف عمى العالقات بين المتغيرات االقتصادية موضوع الدراسة،وانحرافيا عن المتوسط، و والحدود الدنيا والعميا 

 معامل ارتباط بيرسون واختبار مربع كاي إلظيار طبيعة العالقة االرتباطية مابين متغيرات الدراسة ومتغير إنتاج المحم.

في محافظة السويداء، حيث  لحم الفروج نتاجإلتحديد أىم العوامل المؤثرة عمى  جاإلنتامن خالل تقدير دالة  :التحميل الكميب:    
تعرف الدالة اإلنتاجية بأنيا عالقة رياضية بين الكميات المستخدمة من عناصر اإلنتاج وكمية الناتج الذي يمكن إنتاجو من ىذه 
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 X1, X2, X3, ….., Xnولعناصر اإلنتاج بالرموز   Yلرمزالعناصر عند مستوى معين من التكنولوجيا، فإذا رمزنا لكمية الناتج با
 (:2007)شافعي،  فإنو يمكن كتابة التابع عمى النحو التالي

                     
ويمكن استخدام العديد من الصور والمعادالت الجبرية لتقدير الدوال اإلنتاجية حيث ال توجد صورة واحدة، يمكن القول بأنيا تمثل 

وىي من األمثمة األكثر شيوعًا لدالة عوامل اإلنتاج  Cobb Douglasاإلنتاج الزراعي تحت كل الظروف. وتعتبر دالة اإلنتاج بصورة 
 :(Reynolds,2011) سيكية الحديثة بصيغتيا األسية، والمعروفة في أدبيات االقتصاد الجزئي بالصيغة التاليةفي ظل النظرية الكال

        
 : العمالة.L: رأس المال، K: المعرفة أو التكنولوجيا، A: مستوى اإلنتاج، Yحيث: 

 األّسية الصيغة من تحويميا بعد "دوغالس كوب " إنتاج دَّالة تأخذ حيث   اإلنتاجية، العممية في الداخمة اإلنتاجية مرونات العناصر ولقياس

  :(Greene, 2002()fraser, 2002) اآلتي الصورة المزدوجة الموغاريتمية الخطية إلى الصيغة األساسية

                                              

: حيث    اإلنتاجية.  المرونات βn:(،  المستقمة المتغيرات (المؤثرة العوامل Xn: اإلنتاج،  تابع  Y:أنَّ

)األمين  (2007)شافعي،  (2008ة وخضور، ي)فضم (Debertin, 2011) العالقات االقتصادية المشتقة من دالة اإلنتاج:ج:  
 :(2013وطاىر، 

العامل اإلنتاجي، ويحسب في يقيس ىذا المعدل التغير الحاصل في كمية اإلنتاج الكمي نتيجة إضافة وحدة إضافية من الناتج الحدي: 
 الداالت اإلنتاجية المتعددة العوامل لكل عامل إنتاجي عمى حده، ويعطي بالعالقة التالية:

    
    

  
 

  

 
 

 : العامل اإلنتاجي.X: اإلنتاج الكمي، X ،TPPاإلنتاجي: المعدل الحدي لإلنتاج لمعامل MPXحيث: 

، الناتجالتي تعبر عن دالة طمب المنتج عمى العنصر، فيي تمثل الناتج الحدي لمعنصر مضروبا بسعر الوحدة من قيمة الناتج الحدي: 
عممًا أن العممية اإلنتاجية تبقى ذات كفاءة اقتصادية طالما كانت قيمة الناتج الحدي لمعنصر اإلنتاجي أكبر من سعر العنصر اإلنتاجي 

 نفسو. ويحسب بالعالقة التالية: 
               

الناتج المتوسط: خارج قسمة الناتج الكمي عمى عدد وحدات العنصر المستخدمة، والناتج المتوسط يزيد طالما يزيد الناتج الكمي وطالما 
 الناتج الحدي أكبر من الناتج المتوسط.

    
 

 
 

ن التغير النسبي لمعامل اإلنتاجي، مع بقاء كافة العوامل المرونة اإلنتاجية: ىي المرونة التي تقيس التغير النسبي لإلنتاج الناتج ع
األخرى ثابتة دون تغير، وىي خارج قسمة الناتج الحدي عمى الناتج المتوسط، والناتج المتوسط ال يكون سالب حتى في المرحمة التي 

ون الناتج الكمي يساوي الصفر وىي حالة يتناقص فييا الناتج الكمي ألن الناتج الكمي غير سالب، فيتقارب مع المحور السيني حتى يك
 فرضية.

ε  

  
 

  
 

⁄    

  
  

 
 

⁄  

 ويمكن تقسيم مراحل اإلنتاج إلى ثالث مراحل: 
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AP=MP  ،𝛆من الناتج المتوسط ، تنتيي بتساوي  >: الناتج الحدي 1م     

𝛆من المتوسط، تنتيي  <الناتج الحدي  :2م    ،  𝛆    
𝛆الناتج الحدي سالب،  :3م    

 التكاليف الكمية -الربح = اإليراد الكمي تتحقق الكفاءة االقتصادية عند تعظيم دالة الربح التالية: :الكفاءة االقتصادية

                  
 : Xوبأخذ مشتق دالة الربح بالنسبة ل ، Xاإلنتاجي  : سعر وحدة العنصرY ،Px: سعر وحدة الناتج Pyحيث: 

                                             وبالتالي                            
قيمة الناتج  وعندىا تكون الكفاءة تامة، وكمما اقتربت نسبة فيكون شرط معظمة الربح ىو: قيمة الناتج الحدي = سعر العنصر

( أقل من الواحد rعناصر اإلنتاج، أما إذا كانت )( من الواحد الصحيح فإن المنتج أكثر كفاءة في استخدام rالحدي/سعر العنصر )
( أكبر من الواحد rالصحيح أي قيمة الناتج الحدي أقل من سعر العنصر فإنو عمى المنتج تقميل اضافة عنصر اإلنتاج، بينما إذا )

 قيق أرباح اضافية.الصحيح أي قيمة الناتج الحدي تفوق سعر العنصر فيجب عمى المنتج زيادة اضافة العنصر لوجود فرصة لتح
 النتائج والمناقشة: 

 أواًل: واقع عممية إنتاج مداجن الفروج في محافظة السويداء:
طير/مدجنة، وبمغ الحد األدنى  6843سعة إنتاجية  بمتوسط 2م 720المدجنة بمغ  مساحة من خالل دراسة العينة وجد أن متوسط

 20000صوص، ولم يتجاوز الحد األعمى  1500مستوى العينة المدروسة لمسعة اإلنتاجية الممكنة )حجم القطيع( لممدجنة عمى 
 طيور لكل متر مربع واحد إن كان في الصيف أو الشتاء، وىذا غير متوافق فعميًا مع الشروط الفنية التي 9صوص. أي بواقع حوالي 

)الحموي  مربع متر لكل طير 14 حليصب الشتاء في العدد ويزيد مربع متر لكل طيور 10 بمعدل الصيف في أن تكون عمى تنص
سنويًا،  دورة 5 وسطياً  الدواجن)كحد أدنى وأعمى(، أي تربية دورات في 6-3السنة يتم تنفيذ مابين  خالل ولوحظ أنو (،2011والنسون، 

حتى التسويق دورات شتوية، وأن مدة الدورة التشغيمية )اإلنتاجية( من تنزيل الصوص  3حيث اعتبر المربين أن دورتين صيفيتين و
يوم، في حين أن عدد الينغارات التي  44.7يوم )كحد أدنى وأعمى( وبمغت بالمتوسط عمى مستوى العينة  60- 40تراوحت بين 

التربية المقدمة من  لعممية الرئيسية الخطوات فيما يمي ىنغار.1)كحد أدنى وأعمى( بمتوسط  5-1احتوتيا مداجن العينة تراوحت بين 
 :العينة المدروسة ضمن محافظة السويداء قبل المربين في

فورمالين، تصل مدة التعقيم من تاريخ تسويق اإلنتاج  أو فينولية مطيرات باستخدام الفوج استقبال قبل المدجنة بتعقيم المربي يقوم :1
 يوم. 15حتى التنزيل مرة أخرى وسطيًا حوالي 

 الصيف. في منيا الشتاء أسمك في الفرشة الرطوبة، مع مراعاة أن من الصيصان لحماية الخشب بنشارة المدجنة أرض تفرش :2
 نسبة الصوص، وتختمف عمر بحسب المكونات حيث من نوعيتو تختمف والذي العمف بتقديم يبدأ المربي الصوص إدخال بعد :3

عمر الصوص، ويقدم العف  في التقدم والمتممات مع واإلضافات الطاقة نسبة وتزداد البروتين نسبة تنخفض بحيث والطاقة البروتين
كغ/صوص خالل فترة التربية كاممة، مع إتباع نظام رعاية صحية من خالل تقديم المقاحات والمضادات الحيوية 4بمتوسط حوالي 

 والفيتامينات المطموبة حسب الحاجة.
 جار الجممة غالبًا.دفعات باألكثر، لت 3و يتم البيع أو تسويق إنتاج المدجنة بالكامل دفعة واحدة، أو عمى  :4
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 :االرتباط واالستقاللثانيًا: معامالت 

مع متغير االنتاج من المحم )طن( في منطقة  عمى مستوى العينةيمي دراسة لمعامالت االرتباط لبعض متغيرات الدراسة  في ما
 الدراسة، وفيما يمي تعريف بمتغيرات الدراسة:

عدد ، /صوصالفعمي ، عدد الصيصان/طير، السعة اإلنتاجية الكمية2م مساحة الحظيرة، سنة عدد سنوات الخبرةمتغيرات كمية: : 2-1
/ ، تكمفة األدوية والمقاحات/ ل.س، كمية الفحم/طن، تكمفة الكيرباء/ مقطورة، كمية مياه الشرب/ كيسأكياس الفرشة د، عد/طيرالنافق
والدنيا ومتوسط الكميات وتكمفة كل من مستمزمات اإلنتاج  ( التالي الحدود العميا1) حيث يبين الجدول كمية العمف/ طن. ،ل.س

 المتغيرة باإلضافة لبعض متغيرات الدراسة الكمية.
 .2012. الحدود الدنيا والعميا والمتوسط لمتغيرات الدراسة الكمية لموسم عام 1جدول

 االنحراف المعياري المتوسط الحد األعمى الحد األدنى المتغير
 6.9 12.34 40 2.5 اإلجمالية/ طنكمية المحم 

 38.8 617.23 730 500 سعر الكغ من المحم ل.س
 13940457.8 9555659.3 97500000 1562500 إجمالي إيراد لحم ل.س

 7.3 12.48 37 1 خبرة المربي سنة
 358.5 720.3 1900 200 2مساحة المدجنة م

 3712.4 6843 20000 1500 السعة اإلنتاجية الكمية/ صوص
 3569.87 6477.45 20000 1200 / صوصالفعمي عدد الصيصان

 1083074.47 1569410.89 6800000 69000  ل.س تكمفة الصيصان اجمالي
 899 668 7000 30 عدد النافق/ صوص

 67.46 120.47 450 25 / كيساألكياس الفرشة عدد
 98206.35 178190.59 630000 32500 الفرشة ل.س تكمفة اجمالي

 12.3 23.4 70 1.50 / مقطورةالشرب مياه مقطورات عدد
 60607.9 97534.65 297000 12000 ل.س المياه تكمفة اجمالي

 2.1 2.2708 15 0.10 طن /الفحم كمية
 212530.8 244975 1500000 7500 ل.س الفحم تكمفة اجمالي
 90634.5 133416.7 450000 10000 ء ل.سالكيربا تكمفة

 في محافظة السويداء. في محافظة السويداء SPSSبرنامج باستخدام  2012ت المسح لموسم عام االمصدر: نتائج تحميل استمار 
 

المرافقة لتربية  ، المينة)أمي، ممم، أساسي، ثانوي، معيد وجامعي(، مستوى التعميم)أولى، ثانية(منطقة االستقرارمتغيرات اسمية: : 2-2
، طريقة )طبيعي، أمراض، سوء أعالف وأدوية(، سبب النفوق)خاصة، إيجار، مشاركة(، الممكيةالفروج)ال يوجد، موظف، أعمال حرة(

 .)طمر، رمي، حرق(التخمص من النافق
لثانية، ويالحظ أن التوّزع األكبر وجد في عينة الدراسة لمداجن الفروج أنيا غطت كل من منطقتي االستقرار األولى وامناطق االستقرار: 

% من 26.9مربي، و 76% من مفردات العينة بواقع 73.1لممداجن عمى مستوى العينة كان في منطقة االستقرار الثانية وذلك بنسبة 
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مناطق توزعت عينة الدراسة عمى ال(. في حين 2مربي، الجدول رقم) 28مفردات العينة وقعت في منطقة االستقرار األولى، بواقع 
( 18.69، 11.54% لمنطقة شيبا ثم )32.69% من المربين في منطقة السويداء يمييا 37.5اإلدارية في المحافظة حسب ما يمي: 

 .% لكل من منطقة صمخد والقريا بالترتيب
 . توزيع أعداد المربين عمى المناطق اإلدارية ومناطق االستقرار.2جدول

 المنطقة اإلدارية
 منطقة االستقرار

 نسبة المربين% المجموع
 ثانية أولى

 37.50 39 11 28 السويداء
 32.69 34 34 0 شيبا
 11.54 12 12 0 صمخد
 18.27 19 19 0 القريا

 100 104 76 28 المجموع
 المصدر: االستبيان.         

 

النسبة العميا من المربين كانوا من الحاصمين  تفاوت المستوى التعميمي لممربين في العينة، وقد تبين أنالمستوى التعميمي لممربين: 
%، بينما لم تتجاوز نسبة 35.6%، يمييا حممة الشيادات )الجامعية والمعاىد( بنسبة 40.4عمى التعميم األساسي بنسبة وصمت إلى 

شكل  % في العينة.1ميين % من المربين بالترتيب، في حين لم تتعَد نسبة المربين األ10.6، 12.5حممة الشيادة الثانوية والمممين 
(1.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 . نسبة المربين في العينة حسب المستوى التعميمي1شكل ال
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 53% من العينة بواقع 51مثمت نسبة العاممين في مجال الدواجن كمينة أساسية من مربي العينة  :المرافقة لتربية الفروجالمينة  -
% بعدد مربي وصل 30.8مربي، يمييا من يمارسون مينة أخرى )كأعمال أخرى( باإلضافة لمعمل في قطاع الدواجن بنسبة بمغت 

 21ي قطاع الدواجن موظفين في الدولة بتعداد وصل حتى % من المربين كانوا باإلضافة لعمميم ف20.2مربي من العينة، و 32
 مربي.

% من مربي العينة يممكون المداجن القائمين بالعمل عمييا، بمتوسط سعة 58بينت الدراسة أن  خصائص الحيازة )الممكية(:  -
مربي العينة بمتوسط  % من40مربي، وقد حققت المداجن المستأجرة نسبة  60طير/مدجنة بواقع  7740إنتاجية قد بمغت حوالي 
مربي، بينما لم تتجاوز نسبة المربين الذين يتشاركون المداجن مع مربي  42طير/ مدجنة بواقع  5173سعة إنتاجية بمغت تقريبًا 

 % من العينة.2آخر 
: منيا ما تم اعتباره سبب طبيعي لمنفوق 1في القطيع من وجية نظر المربي إلى عدة أسباب:  تعود أسباب النفوق أسباب النفوق: -

: وأسباب تعود لسوء األعالف واألدوية. 3: أو بسبب األمراض الجائحة، 2كـ )الرشح، دىس أثناء التنزيل، البرد أو الحرارة(، 
%، في حين أن نسبة المربين 66.3العوامل الجوية بمغت  فيالحظ أن نسبة المربين الذين حصل لدييم نفوق طبيعي أي بسبب

%( لكل منيما 9.6%، 22.1الذين كان سبب النفوق لدييم ناتج عن )األمراض الجائحة، وسوء األعالف واألدوية( بمغت )
 بالترتيب

 
 

 أسباب النفوق في القطيع حسب رأي المربين. .2شكل ال
 
اختمفت طرائق التخمص من الطيور النافقة لدى مربين الفروج، وكانت أكثر الطرق متبعة عمى مستوى  طرائق التخمص منيا -

% منيم اعتمدوا طريقة رمي النافق في الخالء أو 38.5% من المربين، في حين أن 46.2العينة المدروسة ىي الحرق عند 
معينة، وىناك نسبة قميمة من المربين التي شكمت في المكبات المخصصة من قبل البمديات دون أي شروط صحية أو فنية 

 % يتبعون طريقة الطمر في التربة.10.6
 وفيما يمي الفروض االحصائية لالختبارات المدروسة: : فرضيات االختبارات:2-3

 :اختبار معامل االرتباط -

o H0 0: ال يوجد ارتباط ذو داللة معنوية بين المتغيرات المدروسة واإلنتاج أي. 
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o H1  0: يوجد ارتباط ذو داللة معنوية بين المتغيرات المدروسة واإلنتاج  أي. 
 اختبار كاي مربع: -
o H0توجد عالقة ذات داللة احصائية  بين المتغيرات االسمية المستخدمة في الدراسة والكمية المنتجة. )يوجد استقالل( : ال 
o H1 يوجد استقالل( )ال عالقة بين المتغيرات االسمية المستخدمة في الدراسة والكمية المنتجة.: توجد 

 
 2-4: نتائج االختبار:

معامل بيرسون: -  
كمية العمف والذي يظير ارتباط و عدد الصيصان الفعمي، و قبول الفرض البديل لكل من المتغيرات المدروسة: السعة اإلنتاجية الكمية، 

عدد كل من عمى الترتيب، و  0.965، 0.968، 0.943طردي قوي جدًا مع متغير اإلنتاج حيث بمغت قيمة معامل االرتباط لكل منيا 
 منياامل االرتباط لكل ارتباط طردي قوي مع متغير اإلنتاج حيث بمغت قيمة مع أظيرتاألكياس، كمية مياه الشرب، مساحة الحظيرة 

عمى الترتيب، بينما كمية الفحم اظيرت ارتباط طردي متوسط مع متغير اإلنتاج حيث بمغت قيمة معامل  0.872، 0.751، 0.820
 ، وكان ذو داللة معنوية.0.429االرتباط 

 (.3) قبول الفرض الصفري: لمتغير خبرة المربيين أي ال يوجد عالقة مع االنتاج. الجدول
عمى مستوى العينة.لممتغيرات الكمي( االرتباط . تحميل معامالت 3جدول  

 .Sig معامل بيرسون البيان

 0.114 0.170 خبرة المربي
 0.000 **0.943 السعة اإلنتاجية الكمية
 0.000 **0.968 عدد الصيصان الفعمي

 0.000 **0.820 عدد األكياس
 0.000 **0.751 كمية مياه الشرب
 0.000 **0.429 كمية الفحم/ طن

 0.017 *0.260 تكمفة الكيرباء
 0.000 **0.667 تكمفة األدوية والمقاحات

 0.000 **0.965 كمية العمف
 0.000 **0.872 مساحة الحظيرة

 0.002 **0.330 عدد النافق
 SPSSج المصدر: مخرجات برنام

 :كاي مربعمعامل  -
لقياس االرتباط إذا كان أحد المتغيرات عمى األقل اسمي، يجرى اختبار كاي مربع )الذي يبين وجود عالقة أو ال، دون قياس قوة واتجاه 

( تحميل اختبار كاي مربع عمى مستوى العينة، حيث يتبين قبول الفرض 4العالقة(، ثم يقدر معامل االرتباط المناسب، وي ظير الجدول)
المتغيرات: نوع الممكية، سبب النفوق، طريقة التخمص من النافق أي توجد عالقة بين المتغيرات االسمية المستخدمة في  البديل لكل من
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الدراسة وكمية اإلنتاج )اليوجد استقالل(، ونقبل الفرض الصفري بالنسبة لباقي المتغيرات أي يوجد استقالل بين المتغيرات المدروسة 
 .ينياوبالتالي ال يوجد ارتباط ب

وبالتالي فإن معامل االرتباط المناسب في حالة أحد المتغيرين من المستوى االسمي واألخر من المستوى الكمي المعتمد عمى بيانات 
الذي يستخدم لقياس قوة الترابط بين المتغيرين حيث تكون  (eta معامل إيتا) correlation ratio تحميل التباين ىو نسبة االرتباط

( وداللتيا االحصائية ال تختمف عن الداللة االحصائية 0.5( ضعيفة )أقل من 0.6-0.5( ومتوسطة )من 0.6)أكبر من  العالقة قوية
وفقًا ليذا المقياس يوجد ارتباط معنوي احصائي ولكن  (. وبالتالي2005)فيمي،  ل التباينالتي حصمنا عمييا باختبار تحمي F لقيم

، سبب النفوق، طريقة التخمص من النافق وحجم االنتاج من المحم/طن حيث تبمغ قيمتو لكل ضعيف بين كل من متغيرات نوع الممكية
 (.4.  الجدول). كما يبين 0.380، 0.405، 0.370منيا بالترتيب 

 عمى مستوى العينة. etaوحساب تحميل اختبار كاي مربع  .(4جدول )

 (eta)معامل وفق  نسبة االرتباط sig كاي مربع البيان
correlation ratio 

One way ANOVA 
F sig 

 0.746 0.106 0.032 0.152 53.607 منطقة االستقرار
 0.153 1.176 0.255 0.236 189.123 مستوى التعميم

 0.048 2.733 0.275 0.906 111.132 المينة
 0.001 7.995 0.370 0.018 118.1 الممكية

 0.007 3.175 0.405 0.000 351.261 سبب النفوق
 0.008 3.303 0.380 0.001 295.028 طريقة التخمص من النافق

 الفروج: لحم إنتاج ةالتقدير اإلحصائي لدال: ثالثاً 
 نتائج التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج الفروج لمعينة البحثية:  -أ

استخدام يتم تقدير مدى كفاءة استخدام الموارد الزراعية الرئيسية من خالل تحديد دالة اإلنتاج التي تتيح تقدير عوامل اإلنتاج من خالل 
المتغير وذلك باعتبار  ،OLSالتي يتم تقديرىا بطريقة المربعات الصغرى االعتيادية  ،كتعبير عن دالة اإلنتاج دوغالس –كوب  نموذج
الفروض البحثية لممتغيرات المستقمة التي يفترض تأثيرىا عمى إنتاج و  ،المدروس)طن( : إجمالي إنتاج المحم لمقطيع في الموسمYالتابع: 
 الفروج:

إلدخال المتغيرات واحدًا بعد اآلخر بخطوات متسمسمة إلى النموذج مع  Stepwiseأفضل نموذج انحدار تم استخدام طريقة " والختيار
من ، وقد تبين اإلنتاجعمى تابع تحديد أىم عوامل اإلنتاج المؤثرة لاستبعاد المتغيرات التي تصبح غير مؤثرة بوجود بقية المتغيرات"، 

أن اإلنتاج في ىذه الحالة يبدي معنوية لعدد الصيصان الفعمي، عدد األكياس، كمية مياه الشرب، عدد النافق، ويشير ( 5جدول رقم )
نتاج ويمكن التعبير عن تابع اإل تابع اإلنتاج إلى أن عدد الصيصان الفعمي يمعب الدور األكبر في مستوى اإلنتاج لمقطيع في الموسم.

 يمي: دوغالس وكأفضل نموذج انحدار كما -كوب

                                                      

المتغيرات 
 المستقمة

عدد الصيصان 
 الفعمي 

 عدد األكياس
 )كيس(

 مياه الشرب
 )مقطورة(

 عمف)طن(ال  (طن)الفحم
مساحة 
 (2)م الحظيرة

 عدد النافق
 )صوص(

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 الرمز
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(15.69) **   (11.164) **     (2.172) *    (3.284) **   (3.425) ** 

R
2
=(0.965)         (F=205.41)**        (DW=1.716) 

 وىي تأخذ الشكل األسي التالي:
           

        
        

        
        

% من التغيرات الحاصمة في 96المتغيرات المستقمة المدخمة بالنموذج تشرح ، حيث دوغالس الناتجة-ومنو يمكن اعتماد دالة كوب
لممعامالت  tم % من ىذه التغيرات تعود لعوامل أخرى لم يتضمنيا النموذج، وتوضح قي4، بينما إجمالي إنتاج القطيع خالل الموسم

حيث أن معممة عدد الصيصان الفعمي، %، 1الداخمة في النموذج أن جميع المتغيرات المستقمة الداخمة في الدالة معنوية عند مستوى 
عدد األكياس، كمية مياه الشرب قد جاءت موجبة مما يشير إلى العالقة طردية بين ىذه العوامل واإلنتاج وىذا يتفق مع المنطق 

، 8420.% فييا تؤدي إلى زيادة في اإلنتاج قدرىا 1وتشير مرونات اإلنتاج ليذه المتغيرات، إلى أن كل زيادة قدرىا  االقتصادي
مع أيضا عمى التوالي، في حين أن معممة عدد النافق جاءت سالبة أي أن العالقة عكسية مع اإلنتاج وىذا يتفق  1690.، 1630.

 .0.093- % في عدد النفوق تؤدي إلى نقص في اإلنتاج قدرىا1، أي أن كل زيادة قدرىا المنطق االقتصادي
 : يبين المتغيرات المستقمة المدخمة في نموذج االنحدار ومعنويتيا.5جدول

 النمورج

المعامالث غير 

 المعياريت

المعامالث 

 المعياريت
t Sig. 

 االرتباط

معامل 

 االنحذار

الخطأ 

 القياسي
 الصفري معامل بيتا

الجزئي 

 األول
 الجزئي

1 
    000. 14.359-  430. 6.179- (الثابت)

X1 .991 .049 .962 20.171 .000 .962 .962 .962 

2 

    000. 16.450-  389. 6.393- (الثابت)

X1 1.086 .053 1.054 20.416 .000 .962 .964 .865 

X7 -.100 .032 -.161 -3.124 .004 .440 -.483 -.132 

3 

    000. 15.482-  374. 5.785- (الثابت)

X1 .954 .059 .926 16.267 .000 .962 .946 .590 

X7 -.109 .028 -.176 -3.959 .000 .440 -.579 -.144 

X3 .191 .053 .188 3.566 .001 .777 .539 .129 

4 

    000. 15.693-  359. 5.640- (الثابت)

X1 .842 .075 .818 11.164 .000 .962 .898 .383 

X7 -.093 .027 -.149 -3.425 .002 .440 -.530 -.117 

X3 .169 .052 .167 3.284 .003 .777 .514 .113 

X2 .163 .075 .134 2.172 .038 .855 .369 .074 

 .SPSSباستخدام برنامج حسب المصدر:                                                                 لوغاريتم اإلنتاج :المتغير التابع
 

 :العالقات االقتصادية المشتقة من دالة اإلنتاج :رابعاً 
 : الناتج الحدي:4-1

إضافية من العامل واحدة نتيجة إضافة وحدة  من المحم التغير الحاصل في كمية اإلنتاج الكميكما تم ذكره سابقًا يقيس ىذا المعدل 
التي أبدت بحساب الناتج الحدي لمعوامل . و اإلنتاجي، ويحسب في الداالت اإلنتاجية المتعددة العوامل لكل عامل إنتاجي عمى حده

 نجد:ف اإلنتاج بالنسبة لمعنصر،أخذ مشتق دالة وذلك بوباالعتماد عمى دالة اإلنتاج بالشكل األسي  معنوية في دالة اإلنتاج المقدرة،
 :الناتج الحدي لعدد الصيصان                                     

  

   
 

  

  
         

              
 :الناتج الحدي لعدد أكياس الفرشة                                  
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  مياه الشرب:الناتج الحدي لكمية                                   
  

   
 

  

  
         

              
 :الناتج الحدي لعدد النفوق                                              

  

   
 

  

  
        

        

     
 
 : قيمة الناتج الحدي:2-

حيث  ،pyالتي تعبر عن دالة طمب المنتج عمى العنصر، فيي تمثل الناتج الحدي لمعنصر مضروبًا بسعر الوحدة من الناتج )المحم( 
ن العممية اإلنتاجية تبقى ذات أ ل.س، و 617.23 بمغ حوالي متوسط سعر كغ الواحد من المحم لمعينة المدروسة بينت الدراسة أن

أن قيمة الناتج الحدي  وتبينكفاءة اقتصادية طالما كانت قيمة الناتج الحدي لمعنصر اإلنتاجي أكبر من سعر العنصر اإلنتاجي نفسو، 
، 2931.84لكل من عدد الصيصان، عدد أكياس الفرشة، عدد مقطورات مياه الشرب، عدد النافق من الصيصان قد بمغت بالترتيب 

 (.6ل.س. جدول) 327.13، 586.37، 567.85
 : الناتج المتوسط:4-3

خارج قسمة الناتج الكمي عمى عدد وحدات العنصر المستخدمة، والناتج المتوسط يزيد طالما يزيد الناتج الكمي وطالما الناتج الحدي أكبر 
 121صوص،  6478بتثبيت العوامل عند متوسطاتيا والبالغة ) حساب الناتج المتوسط لمعوامل السابقةتم وعميو  من الناتج المتوسط.

 نجد:طير نافق(،  668مقطورة ماء،   24كيس فرشة، 
 :الناتج المتوسط لعدد الصيصان 

      
 

  
  

         
        

        
        

       

    
 

                
        

        
        

             
 توسط لعدد أكياس الفرشة:الناتج الم 

      
 

  
  

         
        

        
        

       

   
 

               
        

        
        

                
 الناتج المتوسط لكمية مياه الشرب: 

      
 

  
  

         
        

        
        

       

  
 

             
        

        
        

                 
 الناتج المتوسط لعدد النفوق: 

      
 

  
  

         
        

        
        

       

   
 

               
        

        
        

               
 
 
 : المرونة اإلنتاجية:4-4

، وبدراسة عن التغير النسبي لمعامل اإلنتاجي، مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة دون تغير المحمنتاج التي تقيس التغير النسبي إل
، وعدد النافق من x3، عدد مقطورات المياه x2، عدد أكياس الفرشة x1المرونات الجزئية لعوامل اإلنتاج عدد الصيصان الفعمي 

+ 0.842الصحيح ) الواحد من أكبر اإلنتاجية لمعوامل مروناتال بمجموع المتمثل السعة عمى العائد أن يالحظ، x7الصيصان 
 يزال ال اإلنتاج أن عمى يدل الذي األمر متزايدًا، اتجاىاً  يأخذ العائد ىذا أن يشير إلى وىذا (،1.081= 0.093 -0.169+ 0.163
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 نسبية زيادة إلى سيؤدي اإلنتاجية العوامل ىذه تشغيل نسب في أية زيادة وأن ،غير االقتصادية اإلنتاجية m من األولى المرحمة في
 إلى بعد يصل لم اإلنتاج وأن األمثل االقتصادي بالشكل مستغمة غير ال تزال المتاحة اإلنتاجية العوامل فإن وبالتالي اإلنتاج، في أكبر
 (.6جدول) .القصوى حدوده

 : الكفاءة االقتصادية:4-5
 قيمة الناتج الحدي عمى سعر العنصر اإلنتاجي، فنجد أنيا قد بمغت لعناصر اإلنتاج عند حساب الكفاءة االقتصادية التي تمثل نسبة

ة يالحظ  أن الكفاء(، وبالتالي 0.132، 0.379، 12.2بالترتيب ) عدد الصيصان، عدد أكياس الفرشة، عدد مقطورات مياه الشرب
أكبر من الواحد الصحيح فيجب عمى المنتج زيادة اضافة العنصر لوجود فرصة لتحقيق  rإذ  عدد الصيصان محققة بالنسبة لعنصر

أقل من الواحد الصحيح أي قيمة الناتج  r ، ألن، وغير محققة بالنسبة لعنصري عدد أكياس الفرشة وعدد مقطورات المياهأرباح اضافية
 (.6نتاج. جدول رقم)الحدي أقل من سعر العنصر فإنو عمى المنتج تقميل اضافة عنصر اإل

 .2012. بعض المؤشرات االقتصادية لعممية إنتاج الفروج في محافظة السويداء لموسم عام 6جدول
 Xالعامل اإلنتاجي 

مرونت العامل 

 βاإلنتاجي 
 الناتج الحذي

قيمت الناتج 

 الحذي
 الناتج المتوسط

 سعر المورد

 )العامل اإلنتاجي(

كفاءة استخذام 

 (r المورد ) 

 X1 0.842 4.75 2931.84 9.64 240 12.2الفعمي  الصيصانعدد 
 X2 0.163 0.92 567.85 515.97 1498 0.379  )كيس( عدد األكياس
 X3 0.169 0.95 586.37 2601.36 4457 0.132  )مقطورة( مياه الشرب
 X7 0.093 0.53 327.13 93.46 240 1.36  )صوص( عدد النافق

 خالصة النتائج:
تبين قبول الفرض البديل لكل من: السعة اإلنتاجية الكمية، عدد الصيصان الفعمي، كمية العمف والذي يظير ارتباط طردي قوي جدًا  -

عمى الترتيب، وكل من عدد األكياس، كمية  0.965، 0.968، 0.943مع متغير اإلنتاج حيث بمغت قيمة معامل االرتباط لكل منيا 
، 0.820ة أظيرت ارتباط طردي قوي مع متغير اإلنتاج حيث بمغت قيمة معامل االرتباط لكل منيا مياه الشرب، مساحة الحظير 

عمى الترتيب، بينما كمية الفحم اظيرت ارتباط طردي متوسط مع متغير اإلنتاج حيث بمغت قيمة معامل االرتباط  0.872، 0.751
 ، وكان ذو داللة معنوية.0.429

ع عمى مستوى العينة قبول الفرض البديل لكل من: نوع الممكية، سبب النفوق، طريقة التخمص من ي ظير تحميل اختبار كاي مرب -
ونقبل الفرض الصفري بالنسبة ، النافق أي توجد عالقة بين المتغيرات االسمية المستخدمة في الدراسة وكمية اإلنتاج )اليوجد استقالل(

( يوجد eta)نسبة االرتباط وبالتالي وفقًا للمدروسة وبالتالي ال يوجد ارتباط بينيا. لباقي المتغيرات أي يوجد استقالل بين المتغيرات ا
وحجم االنتاج من  كل من متغيرات نوع الممكية، سبب النفوق، طريقة التخمص من النافق ارتباط معنوي احصائي ولكن ضعيف بين

 .0.380، 0.405، 0.370المحم/طن حيث تبمغ قيمتو لكل منيا بالترتيب 
تقدير دالة إنتاج لحم الفروج في محافظة السويداء، حيث المتغيرات المستقمة المدخمة بالنموذج تشرح لدوغالس -دالة كوب تم اعتماد -
% من التغيرات الحاصمة في إجمالي إنتاج القطيع خالل الموسم، حيث أن معممة عدد الصيصان الفعمي، عدد األكياس، كمية مياه 96

بين ىذه العوامل واإلنتاج وىذا يتفق مع المنطق االقتصادي وتشير مرونات الشرب قد جاءت موجبة مما يشير إلى العالقة طردية 
عمى التوالي،  1690.، 1630.، 8420.% فييا تؤدي إلى زيادة في اإلنتاج قدرىا 1اإلنتاج ليذه المتغيرات، إلى أن كل زيادة قدرىا 

وىذا يتفق أيضا مع المنطق االقتصادي، أي أن كل في حين أن معممة عدد النافق جاءت سالبة أي أن العالقة عكسية مع اإلنتاج 
 .0.093-% في عدد النفوق تؤدي إلى نقص في اإلنتاج قدرىا 1زيادة قدرىا 
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 العائد ىذا أن يشير إلى وىذا الصحيح، الواحد من أكبر اإلنتاجية لمعوامل المرونات بمجموع المتمثل السعة عمى العائد أن يالحظ -
 ىذه تشغيل نسب في أية زيادة وأن اإلنتاجية، m من األولى المرحمة في يزال ال اإلنتاج أن عمى يدل الذي األمر متزايدًا، اتجاىاً  يأخذ

 اإلنتاج. في أكبر نسبية زيادة إلى سيؤدي اإلنتاجية العوامل
أكبر من الواحد  rإذ  عند حساب الكفاءة االقتصادية لمعوامل اإلنتاجية يالحظ أن الكفاءة محققة بالنسبة لعنصر عدد الصيصان -

، وغير محققة بالنسبة لعنصري عدد أكياس الفرشة وعدد الصحيح عمى المنتج زيادة اضافة العنصر لوجود فرصة لتحقيق أرباح اضافية
 أقل من الواحد الصحيح العنصر فإنو عمى المنتج تقميل اضافة عنصر اإلنتاج. r مقطورات المياه، ألن

 التوصيات:
خمص البحث إلى أن إنتاج الفروج في محافظة السويداء ما زال في المرحمة اإلنتاجية االولى غير االقتصادية، وعميو توصي الدراسة 

صيصان وذلك بتشديد الرقابة عمى جودة إنتاجيا، وجودة األدوية البيطرية المقدمة ليا، العمل عمى تخفيض نسبة النفوق من العمى 
السالالت التي تباع، وتشجيع المربين عمى زيادة عدد الصيصان في وحدة المساحة، حيث تبين أن ىناك ىدر  باإلضافة لمرقابة عمى

 بين السعة الممكنة والسعة الفعمية في كل مدجنة من حيث عدد الصيصان
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Abstract 

The research aimed to identify the most important economic factors affecting 

the production of broiler in As- Swaida under the current production 

conditions, using a questionnaire targeting broiler farmers in As- Swaida  in 

2018 season, through a random sample of 50% of the studied statistical 

community, where the Cop-Douglas function was adopted to estimate the 

broiler production function in As- Swaida governorate. The results showed that 

the independent variables that were included in the model explained 96% of the 

changes in the total broiler production, where the parameters of the actual 

number of chicks, number of bags and the amount of drinking water were 

positive, which is consistent with the economic logic. The production 

elasticities of these variables indicated that each increase of 1% leads to an 

increase in output of 0.824, 0.163 and 0.169, respectively, while the loss of 

chicks negatively affected production. The return to capacity had shown to be 

greater than one, which indicated that this return was taking an increasing trend, 

which indicated that production was still in the first stage of production, and 

that any increase in the operating rates of some of these factors will lead to a 

larger relative increase in production. As the economic efficiency was achieved 

in terms of the number of chicks, where r is greater than one and therefore the 

addition of the element should be increased because there was an opportunity 

for additional profits, and unrealized for the elements of the number of sawdust 

and litter bags and the number of water trailers, because r less than one, and 

therefore the product should reduce the addition production component. 

Keyword: Cobb-Douglas Function, Marginal Product, Elasticity, Economic  

Efficiency, Broiler.ms. 
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