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 الملخص 
من أھم الحیوانات التي یتم تربیتھا في المملكة العربیة السعودیة ھي األغنام بكافـة أنواعھـا. 
حیث یقوم بعـض المـواطنین السـعودیین بشـراء األغنـام صـغیرة السـن لتربیتھـا وتسـمینھا بھـدف 
االستثمار وتحقیق الربح. وخالل السنوات الماضـیة تطـورت تجـارة األغنـام فـي السـعودیة بشـكل 

   ملیون رأس 21.7 نحوم  2020 وبلغ عدد األغنام بالمملكة لعام ،كبیر

تھدف الدراسة تقدیر دوال التكالیف اإلنتاجیـة لمربـي األغنـام بالمملكـة العربیـة السـعودیة  
جمعـت بیانـات ھـذه   دلألغنـام. وقـ  تقـدیر دالـة العـرض السـعریة  يتلك الـدوال فـ  استخدامومن ثم  

مزرعة  85 وبلغ عددھا   السعودیة،المملكة العربیة    األغنام فيالدراسة من عینة عشوائیة من مربي  
دوال التكـالیف   إلـىأستخدم أسلوب التحلیل الخطى ذو المعادلة الواحدة لتوصـل    حیث.  أغنامتربیة  

مـن االنحنـائي    القیاسـي  دياالقتصـا أن النمـوذج    إلـىوقد توصـل البحـث    األغنام.اإلنتاجیة لمربي  
كمـا أمكـن .  االقتصـاديوالمنطق    اإلحصائيالدرجة الثالثة یتوافق وبشكل كبیر مع كل من المنطق  

بسـعر   بالمملكـة للتغیـرمربـي األغنـام    اسـتجابةلمعرفـة  ذلـك  و  دالة عرض األغنام بالمملكـة  تقدیر
 .الحیةمن األغنام   سالرأ

 المملكة السعودیة االغنام،تكالیف انتاج  التكالیف،دوال  :المفتاحیةالكلمات 

  مقدمةال
في المملكة العربیة السعودیة واحدة من أھم ركـائز القطـاع الزراعـي  تعتبر الثروة الحیوانیة

بالمملكة والتي یعتمد علیھا السكان بشكل أساسـي فـي غـذائھم، وعلـى الـرغم مـن تزایـد اسـتھالك 
السـعودي أقـل مـن المسـتویات العالمیـة، وال زالـت  یـزال اسـتھالك الفـرداللحوم فـي المملكـة، ال 

الطلـب علـى   إنمن االستھالك الكلي من اللحوم. كما أن المالحظ    %70  المملكة تستورد ما یقارب
الوطنیة للزراعة والملخـص  االستراتیجیة( اللحوم الحمراء یزداد خالل شھر رمضان وموسم الحج

 وزارة البیئة والمیاه والزراعة). .2030 التنفیذي لعام

 ،أنواعھا السعودیة ھي األغنام بكافة  في المملكة العربیة ومن أھم الحیوانات التي یتم تربیتھا 
حیث یقوم بعـض المـواطنین السـعودیین بشـراء األغنـام صـغیرة السـن لتربیتھـا وتسـمینھا بھـدف 

تطـورت تجـارة األغنـام فـي السـعودیة بشـكل  السنوات الماضـیة وخالل وتحقیق الربح. االستثمار
 2020 الكتـاب اإلحصـائيرأس (ملیون  21.7 نحو م  2020  عدد األغنام بالمملكة لعام  بلغحیث    كبیر

وزارة البیئة والمیاه والزراعة). وقد یعزا ذلك الى زیاد عدد السكان باإلضافة إلى كون مشـاریع   -
 دورةتربیة األغنام تعتبر عند الكثیرین من المشاریع السھل البدء بھا وذات عائد ربحي عالي ولھـا 

ذلـك  العـالم، ویرجـعللماشیة الحیة في   وتعتبر المملكة من الدول األكثر استیرادا  رأس مال سریعة.
مالیین رأس مـن المواشـي سـنویا خـالل موسـم   3لموسم الحج واألضاحي، حیث یتم استیراد نحو  
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وتھـدف   السـابق).ملیون رأس من الماشیة على مدار العام (المصـدر    8الحج كما یتم استیراد نحو  
البیئـة والمیـاه   رةالتـي أعـدتھا وزا  2030  الوطنیة للزراعـة والملخـص التنفیـذي لعـام  االستراتیجیة

القطـاع   مـع التركیـز علـى تنظـیم  %،40  والزراعة الى تخفیض عدد رؤوس الماشیة المحلیة بنسبة
االكتفـاء الـذاتي  وتخفـیض الفاقـد، والمسـاھمة فـي الحفـاظ علـى نسـبة  0.7  ومضاعفة اإلنتاجیة الى

 الوطنیـة للزراعـة والملخـص التنفیـذي لعـام  االسـتراتیجیة(  .%30  -25  الحالیة والتي تتـراوح بـین
 وزارة البیئة والمیاه والزراعة). .2030

التربیة التقلیدیة تسیطر على جزء كبیر من اإلنتاج المحلي. ویعاني اإلنتاج   أنومن المالحظ  
من ظروف مناخیة صعبة وغیاب لتـدابیر منظمـة لألمـن الحیـوي فـي المـزارع التقلیدیـة. وتعتمـد 

وحیـث أن تربیـة   .تغذیة الماشیة محلیا وبشكل كبیر على البرسیم المنتج محلیا والشـعیر المسـتورد
بالغ ودعم مستمر، لذلك فأن الدراسات المتعلقة بالتكـالیف اإلنتاجیـة لألغنـام   اھتمامباألغنام تحظى  

 الزراعـيتخطیط وتنفیذ وتقییم سیاسات اإلنتاج والـدعم  فيتعد بال ریب دراسات ھامة ونافعة تفید 
والمحققـة   معرفة السـعات المزرعیـة المثلـى  ينظراً لما ینتج عن مثل ھذه الدراسات من وضوح ف

 السـلیمفیـھ (  ربح باإلضافة الى معرفة اتجاھات درجة استجابة العرض للمتغیـرات المـؤثرة  ىألعل
1998.( 

 مشكلة البحث
یعانیـھ مربـي األغنـام بالمملكـة العربیـة السـعودیة مـن ارتفـاع فـي   فیما تكمن مشكلة البحث  

تكالیف اإلنتاج أدت الى عزوف بعض من المربین التقلیدیین عن تربیة األغنام، كمـا أن االسـتخدام 
الغیر كفء للموارد االقتصادیة بسبب انخفـاض اإلنتاجیـة أسـتدعى ضـرورة عمـل دراسـة لتقـدیر 

العرض.  وھـذا األمـر مـن شـأنھ مسـاعدة   وتحدید السعات المثلى ودالةدوال تكالیف إنتاج األغنام  
المربیین ومخططي السیاسة الزراعیة بالمملكة العربیة السعودیة بـالنھوض وتطـویر وضـع مربـي 

 األغنام.   
  ھدف البحث

دوال التكـالیف اإلنتاجیـة لتربیـة أغنـام اللحـم بالمملكـة العربیـة   الدراسة تقـدیرتستھدف ھذه  
باإلضـافة الـى تقـدیر   المختلفـة ھـذاالنماذج االقتصادیة القیاسـیة    استخدامالسعودیة وذلك من خالل  

 السعودیة.دالة عرض األغنام بالمملكة العربیة  
   األسلوب البحثي 

 الدالة:بھذا البحث    فيالمستخدم   الریاضيیتمثل النموذج 

C f Y= ( ) ....................................................(1) 

مقـدار النـاتج مـن اللحـوم  Y وتمثـل  األغنـام،مقدار التكالیف اإلنتاجیـة لمربـي    C  حیث تمثل
 التربیة.مزارع   الكیلوجرام في

ــ  ــام كثی ــد ق ــاحثینر ولق ــن الب ــانى م ــة( )،1975 (الیم  )،Intriligator 1980( )،1989 خلیف
)Shephard 1970،( )Walters 1963) ، (Walters 1968 (،  ًبتقدیر تلك الدالة  ،  وتوصل كثیرا

 االنحنـائي  القیاسـي  االقتصـاديصورة النمـوذج    في  ھيمنھم الى أن أفضل تقدیر لمعادلة التكالیف  
یشـیر الـى النظریـة   الـذي  االقتصـاديمن الدرجة الثالثـة . حیـث یتفـق ھـذا النمـوذج مـع المنطـق  

 یلي:االقتصادیة. ویمكن كتابة ھذا النموذج كما 

C b b b Y b YY= + + +0 1 2
2

3
3 2..................................( )   
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وتمثل  اإلنتاج،كمیة  Yالكلیة اإلنتاجیة وتمثل   التكالیف C حیث تمثل
0b  الثابتـةالتكـالیف ،

 وتمثل
1 2 3b b b¡  للدالة.المعالم المقدرة   ¡

یمكن حساب دالة متوسط التكالیف اإلنتاجیة الكلیة ودالة التكـالیف )  2(  وعند تقدیر الدالة رقم
 یلي: ـ الحدیة كما 

 Ac b
Y b b Y b Y= + + +0

1 2 3
2 3........................( )  

 mc b b Y b Y= + +1 2 3
22 3 4...........................( )  

وللحصـول علـى  الحدیـة.التكـالیف  mc یمثـلالتكـالیف اإلنتاجیـة ومتوسـط  AC حیث یمثـل
فیلـزم  (U - shaped) منحنیات متوسط التكـالیف والتكـالیف الحدیـة ذات النھایـة الصـغرى الواحـدة

  .)2( وضع بعض القیود على معالم الدالة رقم
 :ما یليوھذه القیود یمكن تمثیلھا ب
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 أجریت بعض الدراسات لتقدیر دالةوقد 
للكثیـر مـن األنشـطة الزراعیـة  Sectional Data Crossقطـاع بیانـات  باسـتخدامالتكالیف 

 اجـإنتـ  زارعـلمـاإلنتاجیة    التكالیف  للدوا  قیاسي  اقتصادي  لتحلیوقد قام الباحث بعمل  ة.  یصناعوال
وقـدر خـالل تلـك الدراسـة دوال التكـالیف والسـعات المزرعیـة العربیة السـعودیة    بالمملكةالتمور  

 يلـدوال تكـالیف إنتـاج الشـعیر فـ  قیاسـي  اقتصـاديبتحلیـل    وخلیفـةالمثلى للتمور. كما قـام البتـال  
 عرضـيقطـاع    بیانـات  باستخداموعند تقدیر دوال التكالیف    .منطقة القصیم  يالمشاریع الزراعیة ف

 بـاآلتيتتمثل ھـذه الفـروض  الفروض.فأنھ یلزم وضع بعض  Cross –Sectional Data للصناعة
)Intriligator 1980 ( 

 .المنشآتاإلنتاج تنطبق على جمیع   فيإن التكنولوجیا المستخدمة  

 الفعلي.إن اإلنتاج المستھدف یقترب لحد كبیر من اإلنتاج 

 مستھدف.  إنتاجيتدنیة التكالیف لكل مستوى   إلىتھدف   المنشآتإن جمیع 
فـإن مشـكلة   عرضـيبیانات قطاع    باستخدامحالة تقدیر دوال التكالیف    يومن المالحظ أنھ ف

 Cost قد تظھر ولھذا یفضل أخذ معدالت التكـالیف لإلنتـاج Heteroskedasticity التباین اختالف
production ratio  معادلـة متوسـط  ھـيوذلك لتقلیـل أثـر ھـذه المشـكلة. فتصـبح المعادلـة المقـدرة

 ـ یلي:كما  )Intriligator 1980( األجل الطویل  يالتكالیف ف

 AC b b Y b Y= + +1 2 3
2  

ــة ــذه الحال ــى ھ ــإن  وف ف
0b ــ ــم يف ــة رق ــي) 2( المعادل ــى والت ــة تتالش ــالیف الثابت ــل التك  تمث

)intriligator 1980.( 
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وفـى ھــذا البحـث أســتخدم أسـلوب التحلیــل الخطـى ذو المعادلــة الواحـدة لتوصــل إلــى دوال 
كما انھ   والحدیة.  المتوسطةدوال التكالیف اإلنتاجیة    اشتقاق ومنھا أمكن    لألغنام.التكالیف اإلنتاجیة  
دالـة عـرض  اشـتقاق إلى ذلـك فقـد تـم  وباإلضافة ربح، أقصى  تحقق   يالت  اإلنتاجبمكن تقدیر كمیة  

  .األغنام من خالل مساواة دالة التكلفة الحدیة المقدرة بالسعر
 در بیانات الدراسةامص

المملكــة العربیــة  األغنــام فــيجمعــت بیانــات ھــذه الدراســة مــن عینــة عشــوائیة مــن مربــي 
ات التـي یزیـد فظـجمعت ھذه العینة مـن المحا حیث  .  أغناممزرعة تربیة    85عددھا    السعودیة، بلغ

 -وھي كل من منطقة الریـاض  2020  عدد األغنام بھا عن ملیون رأس حسب التعداد الزراعي لعام
ومنطقـة   -نجـران    -جـازان    -الحدود الشمالیة  -عسیر    -المنطقة الشرقیة    -القصیم    -مكة المكرمة  

تمثلھ مـن إجمـالي عـدد األغنـام بالمملكـة   ا ممالجوف وأخذت عینة من كل من ھذه المناطق كنسبة  
مربــي أغنــام. وعنــد  90 دراســةملیــون رأس مــن األغنــام. حیــث كــان مقــررا  21.7 والبــالغ نحــو

 من المربیین لتناقض في المعلومات التي أفصحوا عنھا. 5 المراجعة للبیانات تم استبعاد
 النتائج البحثیة 

   األغنام المبحوثینمربي واالقتصادیة االجتماعیة لبعض الخصائص الشخصیة 
ــم ــدول رق ــین الج ــیة  )1( یب ــھم الشخص ــاً لخصائص ــوثین وفق ــام المبح ــي األغن ــع مرب توزی

 50  من مربي األغنام المبحوثین تقل أعمارھم عـن%  68.1  واالقتصادیة االجتماعیة. حیث تبین أن
 وأن أكثــر مــن نصــف المربــون الجامعیــة،اقــل مــن  شــھادةحــاملي  %)89.4( وأن أغلــبھم عامــاً،

 مـن المبحـوثین  %)68.2(  كما تبـین أن  منخفضاً،من أسر المبحوثین یعد مستوى تعلیمھم    %)56.5(
أفـراد بینمـا   8  من مربي األغنام یقل عدد أفراد أسـرھم عـن  %)76.5(  كذلك فان  ریفیة،نشأة    ذوي
مـن مربـي  %)74.1( كـذلك تبـین أن قرابـة  المبحـوثین،من أسر الـزراع    %3.5  فرداً فأكثر  12  بلغ

رأس. كمـا أظھـرت نتـائج الدراسـة   100وثین تقـل عـدد األغنـام المملوكـة لھـم عـن  األغنام المبحـ
األغنـام،   رأس مـن  93في مزرعة التربیة لعینة الدراسة بلغ نحـو    األغنامالمیدانیة أن متوسط عدد  

 تقل سنوات خبـرتھم الزراعیـة فـي تربیـة األغنـام  %)52.9(  ھؤالء المبحوثینكما أن قرابة نصف  
للمسـاھمة فـي   عـاملینیوظفـون أقـل مـن    %)89.4(  كما أن أغلب مربـي األغنـام  سنوات،  10عن  

-5  نما بـیمن ھؤالء العمال یعملوا    %  71.8في مزارعھم، كما أن    األغناماألعمال والمھام لتربیة  
مـن   %43.5الدخل المزرعي فـإن مـا یقـارب    ساعات یومیا في تربیة األغنام.  وبالنسبة لصافي  9

  1جدول رقم –لایر.  40000المربین ذوي صافي دخل مزرعي سنوي یقل عن 
 توزیع المبحوثین وفقاً لخصائصھم الشخصیة واالقتصادیة االجتماعیة .1جدول رقم 

 
 الخاصیة

 العدد 
 )85(ن = 

 
 المئویة  النسبة

 : المبحوثینأعمار 
 40 أقل من
40 – 
50 – 

 فأكثر 60

 
26 
32 
19 
8 

 
30.6 
37.6 
22.4 
9.4 

 المستوى التعلیمي للمربیین:
 أمي -
 ابتدائي  -
 المتوسطة  -

 الثانویة  -
 الجامعیة -

 فوق الجامعیة  -

 
1 

18 
23 
34 
8 
1 

 
1.2 

21.2 
27 
40 
9.4 
1.2 
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 الشخصیة واالقتصادیة االجتماعیة  توزیع المبحوثین وفقاً لخصائصھم .1تابع جدول رقم  

 العدد  الخاصیة
 )85(ن = 

 
 المئویة  النسبة

 رقمیة) (قیمةالمستوى التعلیمي لألسرة 
 ) -15من  (أقلمنخفض  -

 )- 15متوسط (  -
 فأكثر) 30مرتفع (  -

 
48 
35 
2 

 
56.5 
41.2 
2.3 

 النشأة:
 ریفیة -
 حضریة -

 
58 
27 

 
68.2 
31.8 

 األسرة:حجم 
 )4من  (أقل -

- )4 -( 
- )8 -( 

 فأكثر) 12( -

 
27 
38 
17 
3 

 
31.8 
44.7 
20 
3.5 

 عدد العمال
 عمال) 2(أقل من  -

- )5( 
 فأكثر) 10( -

 
76 
8 
1 

 
89.4 
9.4 
1.2 

 (سنة): سنوات الخبرة 
 5أقل من -
 10منأقل  -5

 15منأقل -10
 20منأقل -15
 فأكثر) 20( -

 
14 
31 
22 
10 
8 

 
16.5 
36.4 
25.9 
11.8 
9.4 

 ) رأساألغنام (عدد 
 )50من  (أقل -

 ) 100من أقل  - 50( -
 ) 500من  اقل  - 100(-
 ) 1000أقل من   -500( -

 فأكثر)  1000( -

 
29 
34 
15 
4 
3 

 
34.1 
40 

17.6 
4.7 
3.5 

 ):عدد ساعات العمل المخصص لألغنام (ساعة/عامل/یوم
 )5(أقل من  -

 )7من  أقل - 5( -
 )9أقل من  - 7( -

 فأكثر) 9( -

 
13 
34 
27 
11 

 
15.3 
40 

31.8 
12.9 

 : (لایر)صافي الدخل المزرعي السنوي 
 20000أقل من 

20000- 
40000- 
80000- 

100000- 
500000- 

 فأكثر ملیون 

 
14 
23 
25 
9 
10 
3 
1 

 
16.5 
27 

29.4 
10.6 
11.8 
3.6 
1.2 

 جمعت وحسبت من بیانات العینة المصدر:

أمـا  لایر. 18228فقد بلغ المتوسط للعینة    )FC(التكالیف الثابتة للمربي    بأجماليوفیما یتعلق  
 لایر. 40139المتوسط لعینة الدراسة   يفقد بلغ ف )VCبالنسبة للتكالیف المتغیرة للمربي (
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 إجمـاليإلـى المتوسـطات الحسـابیة لكـل مـن    ةباإلضـافذكـر سـابقاً    كل ما )  2(  ویبین جدول
 المتغیــرةالتكــالیف  ، متوســطAFCالواحــدالثابتــة للــرأس  متوســط التكــالیف) TC( التكــالیف الكلیــة

)AVC ( الواحد من األغنام  سبیع للرأللرأس الواحد ومتوسط سعر (P) .–  جدول رقم)2.( 
 واالقتصادیة لمزارع العینة المعیاریة لبعض الخصائص المزرعیة واألخطاءالمتوسطات الحسابیة  .2 جدول

 المتغیر
Variable 

 المتوسط
Mean 

 المعیاريالخطاء 
Standard Deviation 

 3593.18 18228 باللایر التكالیف الثابتة للمربي
 15719.64 40139 باللایر التكالیف المتغیرة للمربي
 17892.15 58367 باللایر التكالیف الكلیة للمربي

 37.87 196 لایر/للرأس التكالیف الثابتة للرأس
 190.83 648 التكالیف المتغیرة لایر/للرأس
 228.76 844 التكالیف الكلیة لایر/للرأس

 417 1385 لایر/للرأسمتوسط سعر البیع 
 جمعت وحسبت من استمارات العینة. :المصدر

 تقدیر دوال التكالیف ودالة العرض من األغنام
أسـلوب   باسـتخداموفى ھذه الدراسة تـم تقـدیر عـدة نمـاذج لدالـة التكـالیف الكلیـة والمتغیـرة  

 الخطى.االنحدار  
 الـذي  اإلحصـائيتتفق مـع المنطـق    والتيوتم اختیار أكثر ھذه الدوال تمثیًل لبیانات العینة   

حیـث تـم   االقتصـادیة.یشیر الـى النظریـة    الذي  االقتصاديوالمنطق    اإلحصائیةیشیر الى النظریة  
 بالصیغة التالیة: )VC( ودالة التكالیف المتغیرة) TC(  تقدیر دالة التكالیف الكلیة

 TC = 18228+46902.3Y -1396. 5Y
2

 + 30.2Y
3

 

  (0.53)    (4.2) *    (-1.98)*  (4.08)* R
2

= 88.3 

 VC= 7011.2Y - 601.1Y
2

 +4.3 Y
3

 

         (2.73)*   (-1.06)*      (2.52)  *R
2

=85.2  

 وتمثل   test-t األقواسما بین  األرقامحیث تمثل 
2

R  وتشـیر الـى مسـتوى معامـل التحدیـد.
 0.05 عندمعنویة 

 یلي  كما  ATC، AVC، MC ومن ھاتین الدالتین أمكن تقدیر الدوال

 YY
YY

AVC

YATC
2

21

3.41.6012.7011

2.305.1396182283.46902

+−=

+−+= −

 

 YYY
vcMC 29.122.12022.7011 +−==

∂

∂

 
ومن خالل مساواة دالة التكالیف الحدیة بالسعر أمكن الوصول الـى دالـة عـرض األغنـام بالمملكـة 

 اآلتیةالعربیة السعودیة 

9.2116
129
106.46 ++=

PY  

 .تمثل السعر السوقي لألغنام باللایر P وبالرأس   األغناماإلنتاج من  Yتمثلحیث  
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 عالمراج
لدوال تكالیف إنتاج الشعیر فــى   القیاسي  االقتصادي " التحلیل    ).م  1991(  یوسف خلیفة  وعلىحمد    البتال،

 ـ  42منطقة القصیم " المجلة العلمیة لكلیة الزراعة ـ جامعة القاھرة ـ المجلد  يالمشاریع الزراعیة ف
 .1536 ـ 1521 الرابع،للعدد  الثانيالملحق 
 بالمملكة التمور إنتـــاج  لمـزارع  اإلنتاجیـة   التكالیف  لدوال   قیاسي  اقتصادي   تحلیل   ،عبد هللالسلیم یوسف  
    1998،الزراعیة للعلوم سعود الملك جامعة مجلة السعودیة، العربیة

قیاسیة للتكــالیف   اقتصادیة" دراسة    م).  1975  عبد التواب وعلى یوسف وعصام أبو الوفا (ینایر  الیمانى،
جامعــة   التجــارة،مركــز كفــر الشــیخ " مجلــة كلیــة    يف  الزراعي  اإلصالحاإلنتاجیة للقطن بمزارع  

 الثاني.العدد  اإلسكندریة،
لــدوال التكــالیف اإلنتاجیــة   القیاســي" التحلیــل    ).م  1989(  على وسلیمان عریبــات وعــامر یعقــوب  خلیفة،

ـ كلیــة الزراعــة ـ الجامعــة   الزراعــي" قسم االقتصــاد    دناألر  يف  األبقارإنتاج الحلیب من    لمزارع
 األردن.عمان ـ  األردنیة،

-1441.  الریــاض، المملكــة العربیــة الســعودیة  -2020  وزارة البیئة والمیاه والزراعة. الكتاب اإلحصائي
1442  

 الریــاض، .2030 الوطنیة للزراعة والملخص التنفیــذي لعــام اإلستراتیجیةوزارة البیئة والمیاه والزراعة.  
 .السعودیةالمملكة العربیة 
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Estimating the Cost Functions of Sheep Production in the Kingdom of 
Saudi Arabia  

Yousef Abdullah Alseleem 
Department of Plant Production and Protection, College of Agriculture and Veterinary 
Medicine, Qassim University, Kingdom of Saudi Arabia. 
Abstract 

There is a tradition of and experience in raising sheep  in the kingdom of 
Saudi Arabian farms. The typical farmers strategies are usually buying small 
animals to keep them until they grow up and sell them. Farmers usually makes 
profit by these strategies. the total number of sheep in the kingdom increased 
within the last years till it became in year 2020  about 21.7 million heads. 

The overall objective of this study is to analyze and estimate the cost 
functions of sheep farmers in the Kingdom of Saudi Arabia. The paper focuses 
on carrying out statistical estimate of the cost functions of date production by 
using different econometric models. To achieve the study objectives, a sample of 

 85 sheep farms were selected randomly within the principle Amarahat in the 
kingdom.  The results of this study show the optimal estimated cost functions. 
Furthermore, supply function of sheep breeding was derived. 

 


