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 احملاضرة الثالثة
 اقتصاديات اإلنتاج الحيواني:

 

هو العلم الذي يهتم بتطبيق المبادئ االقتصادية من أجل استعمال الموارد اإلنتاجية لقطاع اإلنتاج الحيواني، مثل: 
لرفاهية االحيوانات، العلف، العمال، األدوية واللقاحات، ... إلخ، بهدف الوصول إلى معدالت إنتاجية مرتفعة تحقق 

االقتصادية القصوى للمستهلكين والمنتجين، وذلك بواسطة الوصول إلى أكفأ استخدام لعناصر اإلنتاج الحيواني، 
بحيث يحقق أكبر إنتاج وأقل تكلفة عن طريق مقارنة تكلفة الوحدة المنتجة من المنتجات الحيوانية مع عوائد بيع 

 هذه الوحدة.
 :األهداف التاليةإلى تحقيق  تسعى اقتصاديات اإلنتاج الحيواني

الوصول إلى أكفأ استخدام لموارد اإلنتاج الحيواني من وجهة نظر اقتصاديات االستهالك. وذلك من خالل  -1
للموارد االقتصادية الزراعية مقارنة بالعمليات  Optimum Useتحديد مدى االنحراف عن االستخدام األمثل 

 اإلنتاجية الزراعية الجارية.
ربين في تحقيق أهدافهم بالحصول على أقصى أرباح ممكنة. لذلك تهتم باستعمال العمل ورأس مساعدة الم -2

 المال واألرض وعنصر اإلدارة مستهدفًة تعظيم األرباح وتدنية التكاليف.

إن اقتصاديات اإلنتاج الزراعي بشكل عام واقتصاديات اإلنتاج الحيواني بشكل خاص تهتم بكل الظواهر المتصلة 
ة االقتصادية في استخدام الموارد الزراعية. يتم ذلك من خالل دراسة بعض المفاهيم والمبادئ االقتصادية بالكفاء
 وأهمها:
 دراسة الدوال اإلنتاجية. -1
 دراسة دوال التكاليف. -2
 دراسة الكفاءة اإلنتاجية وطرق قياسها. -3

 

 and Short-Run   Long-Run المدى القصير و المدى الطويل  
ة اإلنتاجية، قالطامنشأة على تغيير عوامل اإلنتاج و ذلك حسب قدرة الالقتصاديون بين فترتين زمنيتين و يميز ا

 الفترتان هما:و 
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 المدى القصير: -1
ين نوعين من يتم التمييز بو  الطاقة اإلنتاجية.ها أن تغير جميع عناصر اإلنتاج و الفترة التي ال يمكن للمنشأة خالل

 القصير:عناصر اإلنتاج في األجل 
 هي العناصر التي ال يمكن للمنشأة أن تغيرها في األجل القصير. :Fixed Inputsعناصر إنتاج ثابتة  -
 هي العناصر التي يمكن للمنشأة أن تغيرها في األجل القصير. :Variable Inputsعناصر إنتاج متغيرة  -

 المدى الطويل: -2
في األجل الطويل كل عناصر   اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية. الفترة التي يمكن للمنشأة خاللها أن تغير جميع عناصر 

 اإلنتاج متغيرة.
 

 دوال التكاليف:
 ماذا نقصد بالتكاليف ؟

ريف مساااااتق من . والتعيف الذي يساااااتخدمح المحاسااااابون مثالً يعرف االقتصااااااديون التكاليف تعريفًا مختلفًا عن التعر 
بها كل منهم. فاالقتصااااااااديون يساااااااتخدمون تعريفًا للتكاليف يسااااااااعد المنشاااااااأة على اتخاذ القرارات  قومالمهمة التي ي

م ذلك اإلنتاج وفيما إذا كان يجب االسااااااتمرار أو التوقف عن اإلنتاج. أما الخاصااااااة بما يجب أن ينته وما هو حج
المحاسااااابون فينهم يهدفون إلى اساااااتنتاج قيمة األرباح أو الخساااااائر من المعلومات والبيانات المتوافرة عن اإليرادات 

ها في وتمارس أعمال ،اويعمل مديرًا إداريا به شاااااخ  ما،والتكليف. فيذا افترضااااانا وجود منشاااااأة من نوع م ا يملكها 
. فيذا افترضااااانا أن المنشاااااأة ليرة 3,000,000وقدره  هذا الشاااااخ وتعمل برأس مال يملكح  ،متجر يملكح ساااااليمان

ادية التي يوضااال التكاليف المحاسااابية والتكاليف االقتصااا التاليفين الجدول االفتراضاااي  ليرةتحقق إيرادا قدره مليونا 
 ألرباح المحاسبية واالقتصادية ذاتها )خالل سنة(.وبالتالي ا ،تتحملها منشأة سليمان

 التكاليف المحاسبية واالقتصادية

 األرباح االقتصادية األرباح المحاسبية

 2,000,000 اإليرادات  2,000,000 اإليرادات السنوية

 1,800,000 ناقصة التكاليف  1,100,000 ناقصة التكاليف

 400,000 * أجور ورواتب 400,000 * أجور ورواتب

 200,000 * مصروفات تشغيل 200,000 * مصروفات تشغيل

 500,000 *مشتريات 500,000 * مشتريات

 100,000 المدير*راتب   

 900,000 األرباح المحاسبية
التي  حجاجججا ر*إيجاجججار الج

 المديريملكها 

200,000 

 400,000 * عا د رأس المال  

 200,000 األرباح االقتصادية  
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والحظ في الجدول أن التكاليف المحاسبية تشمل التكاليف الجارية التي تتحملها المنشأة بشكل مباشر؛ أما التكاليف 
أي تكلفة عناصاار اإلنتاج في االسااتخدامات  opportunity costاالقتصااادية فتشااتمل على تكلفة الفرصااة البديلة 

ع يما إذا قرر العمل لدى مشااااارو يمكن أن يتقاضااااااه ف وقد تضااااامنب راتبا لصااااااحب المنشاااااأة ويحدد بما كان ،البديلة
التي يملكها فيما إذا قرر تأجيرها لمنشاااااااأة أخرى وتقاضاااااااى الحظائر . وتتضااااااامن التكاليف االقتصاااااااادية إيجار آخر

وتتضمن أيضا عوائد رأس المال الذي يملكح فيما إذا قرر استثمار المال الذي يملكح في مجال آخر.  ،إيجارا سنويا
من األرباح  تصادية أقلجدول أن التكاليف االقتصادية تتجاوز التكاليف المحاسبية مما يجعل األرباح االقويظهر ال
. فيذا هاشأة لتكاليف الفرصة التي تتحمل. إن هذا يعني أن األرباح المحاسبية تظهر لنا مقدار تغطية المنالمحاسبية

ي أن المنشااااأة لن تحقق ربحا )أو خسااااارة( إضااااافية إذا لم تظهر المنشااااأة أرباحا أو خسااااائر اقتصااااادية فين هذا يعن
. أي أن عدم تحقيق أرباح أو خسائر اقتصادية يعني أن قيام بحوزتها إلى أي استخدامات بديلة حولب الموارد التي

وقيامح بتأجير مبانيح وإيداع رأس مالح بالبنك يحقق العوائد نفسااااااها التي  مابالعمل لدى شااااااركة  صاااااااحب المشااااااروع
أن يحققها فيما إذا قرر االساتمرار في مشروعح. إن االستنتاج األساسي من العرض السابق هو أن التكاليف يمكن 

تخدامات اإلنتاج في االسااااا وتعرف بأنها عوائد عناصااااار ،حساااااب التعريف االقتصاااااادي تعني تكلفة الفرصاااااة البديلة
 . البديلة

   

 اإلنتاج والتكاليف في األجل القصير

 

صااااااار وبقية عنا ،في األجل القصاااااااير على افتراض أن عنصااااااارا إنتاجيا واحدا على األقل ثابب ألن المنشاااااااأة تعمل
 .ر اإلنتاج المتغيرةوتكلفة عناصااا ،فين التكاليف التي تتحملها المنشاااأة تتمثل بكلفة العنصااار الثابب .اإلنتاج متغيرة

+ تكلفة  انيوالمب التكاليف التالية: تكلفة األرض مشااااااااااروع حظيرة لتربية الدجاج البياض. يتحمل المشااااااااااروع :مثال
ولكننااا افترضاااااااااااااانااا أن جميع تلااك  ،+ تكاااليف أخرى + تكلفااة العمااال مياااه+ تكلفااة ال عالف+ تكلفااة األ المعاادات

ر هي ما ي عنصااااوهو العمل فقد افترضاااانا أنح عنصاااار متغير وتكلفة أ ،ناصاااار ثابتة عدا عنصاااار إنتاجي واحدالع
ساااتخدم من . أما إذا كان ما يصااار ثابتا فين تكلفتح ساااتكون ثابتة. فيذا كان المساااتخدم من العنيدفع لقاء اساااتخدامح

 : متغيرا فين تكلفتح ستكون متغيرة العنصر
 الكمية المستخدمة منح )ثابتة(.× تكلفة استخدام العنصر اإلنتاجي الثابب = سعر العنصر اإلنتاجي 

 الكمية المستخدمة منح )متغيرة(. × سعر العنصر اإلنتاجي تكلفة استخدام العنصر اإلنتاجي المتغير = 
. X xTVC = P 

العنصااااار  أن ساااااعرهذا بافتراض  ،وألن الكمية المساااااتخدمة من العنصااااار متغيرة فين تكلفتح ساااااتكون متغيرة أيضاااااا
 . اإلنتاجي ال يتغير
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 عدد

 العمال

 

 
L 

 اإلنتاج الكلي
 )باأللف بيضة(

 

 
Q 

 التكاليف الثابتة

 (اتلير)بآالف ال

 

 
FC 

العمال  تكلفة استخدام

 )التكاليف متغيرة(

 ات(لير)بآالف ال

 عدد العمال×  15000
VC 

 التكاليف الكلية

ثابتة + متغيرة 

 (اتلير)بآالف ال
TC 

 التكاليف

 الحدية
VC 
 
Q 

0 0 300 0 300  

1 50 300 15 315 3/10 

2 120 300 30 320 3/14 

3 180 300 45 345 3/12 

4 220 300 60 360 3/8 

5 250 300 75 375 3/6 

6 270 300 90 390 3/4 

7 280 300 105 405 3/2 

8 280 300 120 420 - 

 

ألف ليرة , وأن أجر  300وغيرها(  معداتوال إيجار الحظائر واألعالفونفترض أن تكلفة عناصر اإلنتاج الثابتة )
ليرة سااااااااااااانويا )تذكر أن العمل هو العنصااااااااااااار اإلنتاجي المتغير( . إن جدول اإلنتاج يمكن  15000العامل الواحد 

ثابتة ثالثة أنواع من التكاليف ال تكاليف التي تتحملها تلك المزرعة. يوضاااااااااال الجدولاسااااااااااتخدامح اان لتوضاااااااااايل ال
 والتكاليف المتغيرة والتكاليف الكلية .

 :Fixed Costs التكاليف الثابتة -1
جل القصير وهي ال تتغير بتغير اإلنتاج وألن األ تكلفة عناصر اإلنتاج الثابتة التي تستخدمها المنشأة بأنهاوتعرف 

تجب نبالنساابة للمنشااأة يفترض ان حجم المشااروع وااالت ثابب فين التكاليف الثابتة سااوف تتحملها المنشااأة سااواء أ
في هاذه الحاالاة( تتحمل التكاليف الثابتة  حظيرةال. ويظهر الجادول أن المنشااااااااااااااأة )في األجال القصااااااااااااااير أم لم تنته

. 280طنا أو  180ألف ليرة حتى إذا لم تنته شااي ا وهي تتحمل التكاليف الثابتة ذاتها عندما تنته  300ومقدارها 
ولكن ماذا بالنسبة الستهالك المعدات؟ إن استهالك المعدات والمباني )إذا كانب عناصر إنتاج ثابتة( يدخل ضمن 

ألنح ساااااااواء أنتجب المنشاااااااأة أم لم تنته فين تلك األصاااااااول الثابتة يدخل عليها التقادم أو اإلهالك  ،ليف الثابتةالتكا
depreciation  ويكون اإلهالك نسبة م وية ثابتة أيا كان حجم اإلنتاج. وباختصار فين للتكاليف الثابتة خاصتين

 رئيستين:
 .يجب ان تتحملها المنشأة في األجل القصير 
  تتغير بتغير حجم اإلنتاج.ال 

. وقد جرى تبيان حجم اإلنتاج على المحور األفقي والتكاليف )بآالف خط التكاليف الثابتةالتالي ويظهر الشااااااااااااااكال 
. ويظهر الشكل التكاليف الثابتة كخط أفقي معبرا عن حقيقة أنح أيا كان حجم اإلنتاج ليرات( على المحور الرأسيال
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0    50      100      150    200     250    300     350   

                    
   Q حجم اإلنتاج                        

ألف ليرة . هذا وسنرمز من  300أي  ،.....الخ( فين التكاليف الثابتة تبقى كما هي 200 100أو  50)صفر أو 
 .Fixed Costs (FCاان فصاعدا للتكاليف الثابتة بالرمز )

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Variable Costs   التكاليف المتغيرة -2
تكلفة اسااتخدام العمال )العنصاار اإلنتاجي المتغير( وهي التكاليف المتغيرة السااابق جدول اليظهر العمود الرابع من 

ف في وهي ذلك الجزاء من التكالية عإلنتاج الساااالتكلفة عنصاااار أو عناصاااار اإلنتاج المتغيرة الالزمة وتعرف بأنها: 
يرة فينها في إلنتاج المتغاألجل القصااااااااااير التي بتغير حجم اإلنتاج وألن التكاليف المتغيرة تمثل تكاليف عناصاااااااااار ا

تسااااااااوي تكلفة اساااااااتخدام الوحدة من العنصااااااار )أجر العامل( مضاااااااروبا في عدد الوحدات المساااااااتخدمة من  الجدول
ل( فيذا اساااااااااتخدمب المنشاااااااااأة عامال واحدا فين تكلفة اساااااااااتخدام ذلك العامل هي اجر العامل العنصااااااااار )عدد العما
وإذا  ،ألف ليرة 45ألف ليرة ساااااانويا. أما إذا اسااااااتخدمب ثالثة عمال فين تكلفتهم تساااااااوي  15المسااااااتخدم وتساااااااوي 

ال اليف المتغيرة( في المثألف ليرة. أي أن تكاليف العنصر المتغير )التك 120استخدمب ثمانية عمال فين تكلفتهم 
 السابق تساوي: 

 عدد العمال المستخدمين× التكاليف المتغيرة = أجر العامل 
VC = w .  L 

دالة التكاليف المتغيرة وتوضاااااااال  التاليلعدد العمال المسااااااااتخدمين. ويبين الشااااااااكل  L، ألجر العامل wحيث ترمز 
ة لمتغيرة التي تتحملها المنشاااااأة )المحور الرأساااااي( ولتلك الدالالعالقة بين حجم اإلنتاج )المحور األفقي( والتكاليف ا

 عدة خواص أهمها:
 

300 

 (ليرةالتكاليف )ألف 

FC 
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VC 

VC' 

أنها تبدأ من نقطة األصااال: وذلك ألن التكاليف المتغيرة تتغير مع حجم اإلنتاج. فيذا كان حجم اإلنتاج صااافرا  –أ 
ألف  30تصاااااابل التكاليف المتغيرة  ألف بيضااااااة 120وإذا ازداد حجم اإلنتاج إلى  ،كانب التكاليف المتغيرة صاااااافرا

ين التكاليف وبالتالي ف ،ليرة. بمعنى أن المنشأة إذا قررت عدم اإلنتاج فينها ستتوقف عن استخدام العنصر المتغير
 .المتغيرة تكون صفرا

يرت فيذا تغير السااااعر اإلنتاجي تغ ،إن التكاليف المتغيرة مشااااتقة من سااااعر محدد للعنصاااار اإلنتاجي المتغير –ب 
ليرة واختلفب التكاليف المتغيرة  15افترضاااااانا أن اجر العامل يساااااااوي  السااااااابقدالة التكاليف المتغيرة. ففي الجدول 

بساااااااااااااابب تغير عدد العمال المسااااااااااااااتخدمين , ولكن األجر بقي ثابتا فيذا ازداد األجر فين الدالة يمكن أن تنتقل إلى 
 م إنتاج . مما يعني تكاليف أكثر عند كل حج 'VCاليسار إلى الوضع 

 

 
 

القتهااا باادالااة وذلااك راجع لع ،إن التكاااليف المتغيرة تتزايااد في الباادايااة بمعاادل متناااق  ثم تتزايااد بمعاادل متزايااد -ج 
ثم يتزايااد بمعاادل  ،اإلنتاااج الكلي التي تتااأثر بقااانون تناااق  الغلااة. فاااإلنتاااج الكلي يتزايااد بمعاادل متزايااد في الباادايااة

. ويالحظ من دالااة في الجاادول( يتناااق  اإلنتاااج الكلي 280وبعااد الوصااااااااااااااول إلى حجم إنتاااج معين ) ،متناااق 
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ألن أي اساااااتخدام للعنصااااار المتغير بعد  ،ال يظهر في الرسااااام 280التكاليف المتغيرة أن أي حجم إنتاج أعلى من 
مقااادار اليف المتغيرة تتزاياااد بذلاااك ي دي إلى تخفيض اإلنتااااج. يالحظ أن الجااادول في العمود الرابع يظهر أن التكااا

. أي أن مقاادار الزيااادة في التكاااليف المتغيرة )إجمااالي أجور العمااال( عااداد العمااالأ مع كاال زيااادة في  ليرة 15000
ولكن  ،ل(ر العنصر اإلنتاجي )أجر العام. وثباتها راجع الفتراضنا ثبات سعدة استخدام العمالي هي ثابتةنتيجة زيا

ليرة( نتيجة زيادة اساااااااااااااتخدام العنصااااااااااااار المتغير يجب أال تعني أن  15,000رة بمعدل ثابب )تزايد التكاليف المتغي
يجة استخدام ألن اإلنتاج في البداية يتزايد بمعدل متزايد نت ،التكاليف المتغيرة تتزايد بمعدل ثابب نتيجة زيادة اإلنتاج

على عالقاة اإلنتااج باالتكاليف كما هو عنصاااااااااااااار العمال , ثم يتزاياد بمعادل متنااق  )العمود الثااني( وينعك  هاذا 
الذي يظهر التغير في التكاليف نتيجة تغير اإلنتاج )التكاليف الحدية( وهي  واضل في العمود السادس من الجدول

تتناق  في البداية )إلى حين اساتخدام العامل الثاني( ثم تتزايد بعد ذلك بسبب قانون تناق  الغلة )أو قانون تزايد 
 التكاليف(. 

إن التكاليف المتغيرة قد تم اشااااااتقاقها من افتراض تقنية معينة في عملية اإلنتاج فيذا تغيرت التكنولوجيا )مزيه  –د 
  .عناصر اإلنتاج( فين دالة اإلنتاج الكلي تتغير وبالتالي دالة التكاليف المتغيرة

  

 : Total Costsالتكاليف الكلية  -3
التكاليف الكلية وتمثل حاصااااااااااال جمع التكاليف المتغيرة في المثال الساااااااااااابق يوضااااااااااال العمود الخام  من الجدول 

 بمعنى آخر:  ،والتكاليف الثابتة عند كل حجم إنتاج
 التكاليف الكلية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة

TC =FC + VC 
كلية حصااااااااااول على التكاليف الوقد تم ال ،دالة التكاليف الكلية مع دواّل التكاليف األخرى  التاليويوضاااااااااال الشااااااااااكل 

قمنا بيضافة التكاليف الثابتة  120. مصاًل عند حجم اإلنتاج ة والتكاليف المتغيرةبالتجميع العمودي للتكاليف الثابت
ألف ليرة مما جعل التكاليف الكلية  30ألف ليرة إلى التكاليف المتغيرة عند ذلك الحجم من اإلنتاج وتسااااااااوي  300

 :فين VCمع  FCوألن التكاليف الكلية هي حاصل جمع  ألف ليرة. 330تساوي 
FC = TC – VC 

ألف  300لاذلاك فاين الفرق بين دالاة التكااليف الكلياة ودالة التكاليف المتغيرة يكون ثابتا ويساااااااااااااااوي في هذه الحالة 
ألنح عندما  ،ال تبدأ من نقطة األصااااال مثل التكاليف المتغيرة الساااااابقليرة. والتكاليف الكلية كما يوضاااااحها الشاااااكل 

 300ألف ليرة والتكاليف المتغيرة صااااافرا وحاصااااال جمعهما  300يكون حجم اإلنتاج صااااافرا تكون التكاليف الثابتة 
 ألف ليرة. ويالحظ بأن دالة التكاليف الكلية تأخذ نف  شكل دالة التكاليف المتغيرة أي أن للدالتين الميل نفسح. 

 


