
 الملّخص 

فيِر االستقراِر االقتصاديِّ و تو األمِن الغذائّي، و ناِت القطاِع الّزراعّي، وّ ٌن رئيٌس من مكوّ رّيَة مكو ُتعدُّ األغناُم في س
ِد و جو هذا يدلُّ عمى و لألسرِة الّريفّية، بالرغِم من ذلَك فأنَّ منتجاِت األغناِم الزالْت ال تكفي حاجَة االستهالِك المحّمّي، 

يقّيِة لمنتجاِت و الّتسو انيِّ المّتبعة؛ لذا كاَن ال بّد من دراسِة الكفاءِة االقتصادّيِة و سياساِت اإلنتاج الحيو خمٍل في إدارتها 
نتاج و عممّيًا لتربيِة و اقعّيًا و ِف الّراهنِة في محافظِة الحسكة، التي ُتعدُّ مثااًل و يرها في ظلِّ الّظر و سبِل تطو األغناِم  ا 
 69عينٍة مَن الّتجاِر بمغْت و مرّبيًا،  313بغيَة تحقيِق أهداِف الّدراسِة تمَّ اختياُر عينٍة بمَغ حجمها و رّية. و في س األغنامِ 

اعتمدِت و مَن المناطِق اإلدارّيِة األربعِة لمحافظِة الحسكة. و ائّيِة البسيطة، و تاجرًا، تمَّ اختيارهم بطريقِة العّينِة العش
ِب المقابمِة الشخصيِة من خالِل استمارِة استبياٍن ُأعّدْت لهذا الغرض، و ليِة التي ُجمعْت بأسمو البياناِت األالدراسُة عمى 

تمَّ إجراُء الّتحاليِل الالزمِة لبياناِت الدراسة، باالعتماِد عمى و ، 7112/7116و 7112/7112سميِن و ّسِط المو ذلَك لمتو 
 -Eviews 6, SPSS 77, Excel, Deapتصاديِة باستخداِم البرامج )االقو عٍة مَن األساليِب اإلحصائيِة و مجم

xp1 ،) صمِت الدراسُة إلى النتائِج التالية:و تو 
من إجمالّي الّتكاليِف الكّميِة عمى  %38.23و، %21.19 وَ تكاليِف األعالِف نحو بمغْت نسبُة الّتكاليِف المتغّيرة، 

لى و ألَف ل.س/رأس/سنة، حيُث شّكَل إيراُد الحميِب المباِع المرتبَة األ 98.76 وَ َن إيرادًا بمَغ نحو حّقَق المربّ و الي، و التّ 
. 1.27بمغِت الكفاءُة االقتصادّيُة و ألَف ل.س/رأس/سنة،  19.38، كما بمَغ الربُح الصافي الُمحّقِق %91.6بنسبِة 

يٍّ ألعداِد و انخفاٍض معنو منتجاتها، و اِم األغنو ُف الراهنُة إلى ارتفاِع أسعاِر األعالف، و باإلضافِة إلى ذلك؛ أدْت الظر 
رِة الّتكعيبّيِة في حاِل عدِم تضميِن الحدِّ و . كما أظهرِت النتائُج أفضمّيَة الصّ 7111مقارنًة مَع عام  Sig=1.13األغنام 

حجَم القطيِع و رأس،  187ِف تبّيَن أنَّ حجَم القطيِع األمثِل الُمدّني لمّتكاليو الثّابِت عنَد تقديِر داّلِة الّتكاليِف الكّمية. 
األكثُر مالئمًة لتمثيِل دالِة إنتاج األغنام،  وَ َج هو غاريتميَّ المزدو ذَج المّ و رأس. كما تبيَن أنَّ األنم 169الُمعّظِم لمّربح 

لممرّبيَن الُمقدَّرَة التخصصيِة و التقنيِة و سُط الكفاءِة االقتصاديِة و . كما بمَغ مت1.133نُة اإلنتاج اإلجماليِة و بمغْت مر و 
َد عالقٍة بيَن و جو  7χالي. في حيِن بيَن اختباُر و عمى الت 1.62، 1.23، 1.23ِب التحميِل الُمغمِِّف لمبياناِت بـ و بأسم

جمالّي الّربح.و كاًل مْن تكاليِف اإلنتاج و ِف الّراهنِة و انيِّ المّتبعِة في ظلِّ الّظر و سياساِت اإلنتاج الحي فرَق تبيَن أنَّ الو  ا 
بمَغ الفرُق بيَن الّتكمفِة باألسعاِر و ل.س/رأس،  -16933.12 وَ االجتماعّيِة بمَغ نحو بيَن اإليراداِت باألسعاِر الخاّصِة 

ل.س/رأس، بينما بمَغ الفرُق بيَن الّتكمفِة باألسعاِر  1361.38االجتماعّيِة لمدخالِت اإلنتاج القابمِة لمتجارِة و الخاّصِة 
أنَّ منطقَة الدراسِة تتمتُع بميزٍة و ل.س/رأس،  362.81 وَ االجتماعّيِة لمدخالِت اإلنتاج غيِر القابمِة لمتجارِة نحو الخاّصِة 

في حيِن أظهرْت نتائُج تحميِل الحساسّيِة أنَّ مْن أكثِر العوامِل تأثيرًا عمى . في إنتاج األغنام 1.11 وِ نسبّيٍة ُقّدرْت بـنح



. %71بنسبِة عامُل زيادِة تكاليِف األعالف  وَ ارِد المحّمّيِة عنَد زيادتها باألسعاِر االجتماعّيِة هو تكمفِة الممعامِل نسبِة 
بمغْت نسبُة المرّبيَن الذيَن يقّيٍة متعددة، يتمُّ من خاللها تصريُف الحميب؛ حيُث و ِد مسالَك تسو جو أشارِت النتائُج إلى 

بمَغ نصيُب المرّبي من و يقّية، و من إجمالّي الّتكاليِف الّتس %96لُة الّتّجاِر و شكمْت عمو ، %36ا المسمَك الثّاني و اتبع
ُد و جو ما تبيَن ، ك%23.97 وَ يقّيِة لمحميِب في العينِة نحو سُط الكفاءِة الّتسو بمَغ متو ، %22.33 وَ ليرِة المستهمِك نح

عنَد الكمياِت المباعِة مَن الحميِب و حجِم األسرِة و ى الّتعميميِّ لممرّبي و المستو عالقٍة عكسّيٍة بيَن مكاِن بيِع الحميِب 
ِع و اٍق تبعًا لنو ُن بنيتها مْن ثالثِة أسو تتكو عّية، و اٍق أسبو تعمُل في محافظِة الحسكِة ثمانيُة أس. %8ّية و ى المعنو مست

يَق األغناِم يتمُّ إّما و أنَّ تسو بالّرأس،  وزِن أو بيِن لمبيِع إما بالو ُد أسمو جو ق، كما تبيَن و ُتشترى في السّ و األغناِم التي تُباُع 
عمى  وُتدفُع قيمُة الصفقاِت نقدًا أو عن طريِق تجميِع األغناِم المراُد بيعها،  ويِق المباشِر مْن باِب المزرعة، أو بالّتس

مَن  %98.3نسبتُه  مايِق مْن باِب المزرعِة شكل و يقيَّ في حاِل الّتسو أشارِت النتائُج أنَّ المسمَك الّتسو شكِل دفعات، 
بمَغ نصيُب المرّبي من ليرِة و يقّية، و من إجمالّي الّتكاليِف الّتس %67.29 وَ شكمْت تكاليُف الّتّجاِر نحو ، المربين

نَّ الكفاءَة الّتسو ، %23.23 وَ ِق نحو المستهمِك في حاِل البيِع في السّ   -قو يقّيَة لألغناِم في حاِل البيِع في المسمِك )السّ و ا 
ى الّتعميميِّ لممرّبي و المستو ُد عالقٍة طردّيٍة بيَن كلٍّ من حجِم القطيِع و جو كما تبيَن ، %26.12 وَ المربّي( بـمغْت نح

 .%8ّية و ى المعنو حجِم عائمتِه عنَد مستو عمِر المرّبي و 
يقية؛ حيُث و التسو عًا مَن المشكالِت اإلنتاجيِة و ا األغنام في منطقِة الّدّراسِة عّددًا متنو يعاني مربّ باإلضافة إلى ذلك 

يَر و تطو َن تشجيَع و قِد اقترَح المربّ و درجة،  23حّققت و لى و شغمْت مشكمُة ارتفاِع أسعاِر مستمزماِت اإلنتاج المرتبَة األ
والّطمب،  موسمّيِة العرضِ درجة. جاءْت مشكمُة  28.77حقَق و لى و صناعِة مستمزماِت اإلنتاج محمّيًا بالمرتبِة األ

درجة، كما شغَل تنظيُم العرِض  1.27 وحققت يقيةِ و لى من بيِن المشكالِت التسو في المرتبِة األ وتذبذِب األسعارِ 
أفضَل الّنماذِج لمّتنّبِؤ  درجة. كما تبيَن أنَّ  27.77 وَ حققْت نحو لى من بيِن المقترحاِت و المرتبَة األ وتوازُن األسعارِ 
نتاجها مَن الحميِب و بأعداِد األغناِم  ، ARIMA (7, 1, 1) ، ARIMA (1, 1, 1) وه AICفقًا لمعياِر أكيكي و الّمحِم و ا 

ARIMA (1, 1, 1) ،نتاج الحميِب و ظًا في أعداِد األغناِم و قُع النماذُج المختارُة ارتفاعًا ممحو الي؛ حيث تتو عمى الت ا 
 .%3.12، %19.12، %11.93بزيادٍة قدرها  7173ِل عاِم و المحِم بحمو 

زيادِة المقّنِن العمفّي المخّصِص لكلِّ و يعها، و تنو عِة بالمحاصيِل العمفيِة و صي الدراسُة بزيادِة المساحاِت المزر و ت
يِر صناعِة مستمزماِت و تطو الُمقدَّمة،  وتحسيِن الخدماِت البيطريةِ دعِم أسعاِر مستمزماِت اإلنتاج، و فيِر و تو رأس، 

حداِت و ِر الو تفعيِل دو ، الّتسهيالِت وتحسيِن أساليِب منِح القروِض المخصصِة لمثروِة الحيوانّيةوتقديِم اإلنتاج محميًا، 
حداِث هيئاٍت تسو امِل اإلنتاج ضمَن كمياتها المثمى، و استخداِم عو اإلرشادّية،  يقّيِة و يقية تهتمُّ بالّسياساِت الّتسو ا 

 يقية.و ِض التكاليِف التستخفيو يقية، و ى الكفاءِة التسو تحسيِن مستو الّسعرّية، و 



يقية، نظاُم اإلنتاج، التحميُل االقتصاديُّ القياسّي، التنبؤ، و الكمماُت المفتاحّية: األغنام، الكفاءُة االقتصادية، الكفاءُة التس
 انّي، المشكالت، المقترحاتو سياساُت اإلنتاج الحي


