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 الممخص 
 

يعتبر اإلنتاج الحيواني أحد الدعائم األساسية التى يقوم عمييا اإلنتاج 
الزراعي المصري وتتضح أىمية ىذا القطاع في ارتفاع ما تساىم بو في القيمة 

مميار جنيو تمثل نحو  3.93اإلجمالية لإلنتاج الزراعي المصري حيث بمغت نحو 
الموارد العمفية الزراعية الحيوانية في % من جممة اإلنتاج الزراعي . وتمثل 3.93

مصر نسبة كبيرة قيمة مستمزمات الدخل الزراعي المصري . فقد زادت قيمة األعالف 
مميون جنيو عام  5.5.الحيوانية المستيمكة في القطاع الزراعي المصري من نحو 

% من إجمالى قيمة مستمزمات اإلنتاج الزراعي المصري 95..أى بنسبة  3..5
مموين جنيو خالل  5.095مميون جنيو ، إلي نحو  35..لغ في نفس العام نحو والبا

% من إجمالى قيمة مستمزمات اإلنتاج الزراعي 3.903أى بنسبة  3009عام 
 مميون جنيو خالل نفس العام .  3.3.3المصري والبالغ نحو 

وعمي الرغم من ذلك يوجد عجز في الطاقة اإلنتاجية من الموارد العمفية 
يوانات المزرعية في الزراعة المصرية عن تغطية االحتياجات الحيوانية من تمك لمح

مميون طن من  .39الموارد . ويقدر ىذا العجز في الغذاء لمحيوانات المجترة بحوالة 
مميون طن أعالف مصنعة. فضال عن  3المواد الغذائية الميضومة أى ما يعادل 
يؤدي إلي عدم توافرىا بالمقادير المناسبة اتسام األعالف الحيوانية بالموسمية مما 

 بانتظام عمي مدار السنة . 
لذا فقد أجرى ىذا البحث بيدف دراسة األثر االقتصادي لكل من األسموب 
التقميدي وغير التقميدي وكذلك تأثير ىذين األسموبين عمي كفاءة استخدام مواد العمف 

عدالت إنتاج المبن والمحم المتاحة ، وذلك من خالل دراسة تكاليف التغذية وم
وتأثيرىما عمي القيمة المضافة لممزارع . كما ييدف البحث إلي محاولة التعرف عمي 
ممكنات تنمية الطاقة اإلنتاجية من المنتجات الحيوانية خاصة المحوم واأللبان عن 

ع طريق تقدير العائد االقتصادي لمربي الماشية المنتجة لكال من األلبان والمحوم بمزار 
 العينة . 
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وتضم الدراسة خمسة أبواب باإلضافة إلي مقدمة تحتوي عمي مشكمة الدراسة 
وأىدافيا ، والطريقة البحثية ومصادر البيانات ، ويتناول الباب األول االستعراض 
المرجعي ألىم النتائج التى توصمت إلييا الدراسات السابقة باعتبارىا نقطة البداية في 

 كل دراسة . 
ب الثاني فتضمن تطور الموارد اإلنتاجية العمفية لمحيوانات المزرعية أما البا

وتطور حجم الثروة الحيوانية وطاقتيا اإلنتاجية في جميورية مصر العربية لمتعرف 
عمي اتجاه كال من المساحة واإلنتاج الكمي ومقدار أو النقص الثانوي الحادث خالل 

 يمي : ( وكانت أىم النتائج ما .300-0..5الفترة )
تشير نتائج دراسة االتجاه الزمني بالنسبة لألعالف الخضراء الشتوية  –أوال 

العام إلي تزايد المساحة المزروعة بالبرسيم المستديم في جميورية مصر العربية 
% من متوسط المساحة المزروعة بالبرسيم المستديم. 0953بمعدل سنوي يمثل نحو 

م المستديم قد أخذت اتجاىا عاما متزايدا معنوي كما تبين أن الكمية المنتجة لمبرسي
ألف طن ، بينما بمغ معدل الزيادة نحو  50.593إحصائيا ، حيث قدرت الزيادة بنحو 

% سنويا من متوسط الكمية المنتجة لمبرسيم المستديم. أما بالنسبة لمبرسيم 393
إحصائيا ، التحريش فقد أخذت المساحة المزروعة بو اتجاىا عاما متناقصا معنوي 

ألف فدان ، وبمغ معدل التناقص نحو  55955حيث قدر التناقص السنوي بنحو 
 % سنويا من متوسط المساحة المزروعة بالبرسيم التحريش . 39.3

وبالنسبة لألعالف الشتوية بدون البرسيم فقد أخذت المساحة المزروعة بو 
 .093ص السنوي بنحو اتجاىا عاما متناقصا غير معنوي إحصائيا ، حيث قدر التناق

% سنويا من متوسط المساحة المزروعة. 9993ألف فدان ، وبمغ معدل التناقص نحو 
كما تبين أن الكمية المنتجة قد أخذت اتجاىا عاما متناقصا غير معنوي إحصائيا ، 

ألف طن ، بينما بمغ معدل التناقص نحو  ..59حيث قدر التناقص السنوي بنحو 
 ألف طن .  9.933الكمية المنتجة والبالغ نحو % سنويا من متوسط 3953

تشير نتائج دراسة االتجاه بالنسبة لألعالف الخضراء الصيفية  –ثانيا 
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الزمني العام إلي تزايد المساحة المزروعة بالدراوة في جميورية مصر العربية بمعدل 
كمية % من متوسط المساحة المزروعة بالدراوة. كما تبين أن ال99.3سنوي يمثل نحو 

المنتجة من الدراوة قد أخذت اتجاىا عاما متزايدا معنوي إحصائيا ، حيث قدرت 
% سنويا 953.ألف طن . بينما بمغ معدل الزيادة نحو  50.9.3الزيادة السنوية بنحو 

 من متوسط الكمية المنتجة لمدراوة . 
أما بالنسبة لمحصول الذرة السكرية فقد أخذت المساحة المزروعة اتجاىا 

ألف  0993ما متناقصا غير معنوي إحصائيا ، حيث قدر االنخفاض السنوي بنحو عا
% سنويا من متوسط المساحة المزروعة بالذرة .393فدان ، بينما بمغ معدل التناقص 

السكرية . كما تبين أن الكمية المنتجة قد أخذت اتجاىا عاما متناقصا معنوى 
 % سنويا من متوسط الكمية المنتجة. 993.إحصائيا ، بمغ ىذا المعدل السنوي بنحو 

تشير نتائج دراسة االتجاه الزمني  بالنسبة لألعالف الخضراء النيمية –ثالثا
العام إلي تناقص المساحة المزروعة بالدراوة في جميورية مصر العربية بمعدل سنوي 

% من متوسط المساحة المزروعة بالدراوة . كما تبين أن الكمية .595يمثل نحو 
تجة من الدراوة قد أخذت اتجاىا عاما متناقصا حيث قدر االنخفاض السنوي بنحو المن

% سنويا من متوسط الكمية 5953ألف طن ، بينما بمغ معدل التناقص  53905
 المنتجة. 

وبالنسبة لمحصول الذرة السكرية النيمي فقد أخذت المساحة المزروعة اتجاىا 
ألف فدان ، بينما بمغ  0903بنحو عاما متناقص ، حيث قدر االنخفاض السنوي 

% سنويا من متوسط المساحة المزروعة بالذرة السكرية . كما 3955معدل التناقص 
تبين أن الكمية المنتجة من الذرة السكرية قد أخذت اتجاىا عاما متناقص ، حيث قدر 

% سنويا 9.3.ألف طن ، بينما بمغ معدل التناقص  5909االنخفاض السنوي بنحو 
 سط الكمية المنتجة . من متو 

 
تشير نتائج دراسة االتجاه الزمني  بالنسبة لألعالف المائية الجافة –رابعا 
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العام إلي تزايد الكمية المنتجة من تبن القمح في جميورية مصر العربية بمعدل سنوي 
% من متوسط الكمية المنتجة . وبالنسبة لمكمية المنتجة من تبن 39.3يمثل نحو 

 ..359ت اتجاىا عاما متناقصا ، حيث قدر االنخفاض السنوي بنحو الفول فقد أخذ
% سنويا من متوسط الكمية المنتجة . أما ..59ألف طن ، بينما بمغ معدل التناقص 

بالنسبة إلجمالى إنتاج األتبان فقد أخذت اتجاىا عاما متزايدا ، حيث قدرت الزيادة 
% سنويا من متوسط 3953نحو  ألف طن ، بينما بمغ معدل الزيادة .33.9السنوية 

 الكمية المنتجة . 
وبالنسبة لجممة إنتاج األحطاب والقش فقد أخذت اتجاىا عاما متزايدا ، حيث 

ألف طن ، بينما بمغ معدل الزيادة حوالى  93395قدرت الزيادة السنوية بنحو 
 % سنويا من متوسط الكمية المنتجة . 5935

د أخذت الكمية المنتجة اتجاىا عاما فقبالنسبة لألعالف المركزة  -خامسا
ألف طن ، بينما بمغ معدل  .5399متناقصا ، حيث قدر االنخفاض السنوي بحوالى 

ألف  .335395% سنويا من متوسط الكمية المنتجة والبالغ نحو 0935التناقص نحو
 طن . 

فبدراسة االتجاه الزمني  بالنسبة إلجمالى عدد الرؤوس الحيوانية –سادسا 
 3559.3فقد أخذ اتجاىا عاما متزايدا ، حيث قدر مقدار الزيادة السنوي بحوالى العام 

% سنويا من متوسط عدد الرؤوس والبالغ 393ألف رأس ، بينما بمغ معدل الزيادة 
 ألف راس . 59955نحو 

فبدراسة االتجاه الزمني العام لمطاقة  بالنسبة لمطاقة اإلنتاجية -سابعا
 333تجاىا عاما متزايدا ، حيث بمغت الزيادة السنوية نحو اإلنتاجية لمبن قد أخذ ا

% سنويا من متوسط الطاقة اإلنتاجية والبالغ ..39ألف طن ، بينما بمغ معدل الزيادة 
ألف طن. وبدراسة االتجاه الزمني العام لمطاقة اإلنتاجية من المحوم  .339.9نحو 

ألف  33395يادة السنوية نحو الحمراء قد أخذ اتجاىا عاما متزايدا ، حيث بمغت الز 
% سنويا من متوسط الطاقة اإلنتاجية والبالغ نحو .395طن ، بينما بمغ معدل الزيادة 
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 ألف طن.  39933.
كما يوضح الباب الثالث طريقة أخذ العينة والتى تشمل اختيار محافظتي 

تيار مركز الدراسة وفقا لمعيار عدد اإلناث الحالبة في محافظة القميوبية ، وقد تم اخ
قميوب لمزارع المبن الجاموسى ومركز طوخ لمزارع المبن البقرى باعتبارىم من أكبر 
مراكز المحافظة في أعداد رؤوس الماشية الحالبة . وقد اختير قريتين من مركز 
قميوب لمزارع المبن الجاموسى ىما ميت حمفا وكوم اشفين ، بينما اختير قريتين من 

 5.0البقرى ىما ميت كنانة ومشتير . وقد بمغ قوام العينة مركز طوخ لمزارع المبن 
% من حجم المجتمع الكمى لعدد المربيين بالقرى المختارة من 99.5مربى يمثموا 

مربى في حين بمغ  .3مركزى قميوب وطوخ ، حيث بمغ حجم العينة بمركز قميوب 
 حائز . 53حجم العينة بمركز طوخ 

ة في محافظة الشرقية ، وقد تم اختيار ووفقا لمعيار عدد الرؤوس المسمن
مركز أبو حماد لمزارع إنتاج المحم الجاموسى ومركز ديرب نجم لمزارع إنتاج الحمم 
البقرى باعتبارىم من أكبر مراكز إنتاج المحم الجاموسى ىما الجعفرية وأبو حماد ، 

ميزة بنى بينما اختير قريتين من مركز ديرب نجم لمزارع إنتاج المحم البقرى ىما ج
% من حجم المجتمع 399مربى يمثموا  5.0عمرو والصانية . وقد بمغ قوام العينة 

الكمى لعدد المربين بالقرى المختارة من مركزى أبو حماد وديرب نجم ، حيث بمغ حجم 
 .50مربى في حين بمغ حجم العينة بمركز ديرب نجم  .9العينة بمركز أبو حماد 

ط غذائية ، وتم تصميم استمارة استبيان ، ثم جمعت مربى . موزعين عمي ثالث أنما
بيانات ىذه الدراسة عن طريق المقابمة الشخصية لممربين خالل الموسم الزراعي 

(300.-3003.) 
أما الباب الرابع فتتضمن التحميل االقتصادي ألنماط تغذية الحيوانات 

 المزرعية .
 

 بدراسة تكاليف : -أوال
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 ية وفقا ألنماط التغذية : بدراسة تكاليف التغذ -أوال
وجد أن متوسط تكاليف التغذية اليومية لمجاموس الحالب ينخفض 
بالمجموعتين الثانية والثالثة )المستخدمين عالئق غير تقميدية( عن نظيره بالمجموعة 
األولى )المستخدمة عميقة تقميدية( ، حيث بمغ ىذا االنخفاض في المجموعة الثالثة 

عن نظيره بالمجموعتين األولى والثانية عمي الترتيب .  %.93.% ، .3095نحو 
% عن نظيره بالمجموعة ..539كما بمغ ىذا االنخفاض في المجموعتين الثانية نحو  

،  50933األولى. كما بمغت متوسط تكاليف التغذية اليومية لمجاموس الحالب نحو 
 ثالثة عمي الترتيب .جنيو/رأس لممجموعات الثالث األولى والثانية وال .595،  .95.

كما تبين أن التغذية عمي العميقة المحتوية عمي قش األرز المعالج باليوريا 
)المجموعة الثالثة( خالل الموسمين الشتوي والصيفي أدت إلي زيادة اإلنتاج المبن 

% عن نظيره بالمجموعة األولى )عميقة تقميدية(. وكذلك 3393بنسبة تقدر بنحو 
ب عمي عميقة بيا سيالج عيدان الذرة في الموسم الصيفي تغذية الجاموس الحال

% عن نظيره 55905)المجموعة الثانية( أدت إلي زيادة إنتاج المبن بنسبة تقدر بنحو 
 بالمجموعة األولى )عميقة تقميدية( . 

كما حقق مربى الجاموس بالمجموعة الثالثة قيمة مضافة أكبر من 
، 53995غت القيمة المضافة ألنماط الثالثة نحو المجموعتين األولى والثانية حيث بم

 جنيو/رأس،يوم عمي الترتيب.  35933،  5.933
أما بالنسبة لدراسة متوسط تكاليف التغذية اليومية لألبقار الحالبة ، وجد أنو 
ينخفض بالمجموعتين الثانية والثالثة )المستخدمين عالئق غير تقميدية( عن نظيره 

تخدمة عميقة تقميدية( ، حيث بمغ ىذا االنخفاض في بالمجموعة األولى )المس
% عن نظيره بالمجموعتين األولى والثانية 33903% ، 35933المجموعة الثالثة نحو 

% عن نظيره 909.عمي الترتيب . كما بمغ ىذا االنخفاض في المجموعة الثانية نحو 
 بالمجموعة األولى. 

،  955.،  95.ار الحالبة نحو كما بمغ متوسط تكاليف التغذية اليومية لألبق
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 جنيو/رأس لممجموعات الثالث األولى والثانية والثالثة عمي الترتيب.  39.9
وجد أن التغذية عمي العميقة المحتوية عمي قش األرز المعالج باليوريا 
)المجموعة الثالثة( خالل الموسمين الشتوي والصيفي أدت إلي زيادة اإلنتاج المبني 

% عن نظيره في المجموعة األولى )عميقة تقميدية( . وكذلك ..339 بنسبة تقدر بنحو
تغذية األبقار الحالبة عمي عميقة بيا حطب مفروم وتبن فول أدت إلي زيادة إنتاج 

 % عن نظيره بالمجموعة األولى . .5593المبن بنسبة تقدر بحوالى 
بالمجموعة وبحساب القيمة المضافة لمربى األبقار الحالبة فقد تبين زيادتيا 

،  909.جنيو/رأس/يوم ، في حين بمغت نحو  539.9الثالثة ليصل إلي حوالى 
 جنيو/رأس/يوم لممجموعتين األولى والثانية عمي الترتيب .  ..559

أما بالنسبة لدراسة متوسط تكاليف التغذية اليومية لعجول التسمين الجاموسى 
لمستخدمين عالئق غير تقميدية( ، وجد أنو ينخفض بالمجموعتين الثانية والثالثة )ا

عن نظيره بالمجموعة األولى )المستخدمة عميقة تقميدية( ، حيث بمغ ىذا االنخفاض 
% عن نظيره بالمجموعتين األولى 5.9.5% ، 559.3في المجموعة الثالثة نحو 

% .95.والثانية عمي الترتيب . كما بمغ ىذا االنخفاض في المجموعة الثانية نحو 
 المجموعة األولى. عن نظيره ب

وقد بمغ متوسط تكاليف التغذية اليومية لعجول التسمين الجاموسى نحو 
جنيو/رأس لممجموعات الثالث األولى والثانية والثالثة عمي  399،  933.،  955.

 الترتيب . 
ووجد أن التغذية عمي العميقة المحتوية عمي قش األرز المعالج باليوريا 

الموسمين الشتوي والصيفي أدت إلي اإلنتاج المحمي بنسبة  )المجموعة الثالثة( خالل
% عن نظيره في المجموعة األولى )التغذية التقميدية( . وكذلك 359.3تقدر بنحو 

التغذية عمي عميقة بيا سيالج عيدان الذرة في الموسم الصيفي )المجموعة الثانية( 
عن نظيره في المجموعة % 53935يؤدي إلي زيادة اإلنتاج المحمي بنسبة تقدر بنحو 

 األولى . 
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وبحساب القيمة المضافة لمربى عجول الجاموس فقد تبين زيادتيا 
جنيو/رأس/يوم ، في حين بمغت نحو  5933بالمجموعة الثالثة لتصل إلي حوالى 

 جنيو/رأس/يوم لممجموعتين األولى والثانية عمي الترتيب . .395،  .995
غذية اليومية لعجول التسمين البقرى ، وبالنسبة لدراسة متوسط تكاليف الت

وجد أنو ينخفض بالمجموعتين الثانية والثالثة )المستخدمين عالئق غير تقميدية( عن 
نظيره بالمجموعة األولى )المستخدمة عميقة تقميدية( ، حيث بمغ ىذا االنخفاض في 

ثانية % عن نظيره بالمجموعتين األولى وال53959% ، 39995المجموعة الثالثة نحو 
% عن نظيره 955.عمي الترتيب. كما بمغ ىذا االنخفاض في المجموعة الثانية نحو 

بالمجموعة األولى. وقد بمغ متوسط تكاليف التغذية اليومية لعجول التسمين البقرى 
جنيو/رأس لممجموعات الثالثة األولى والثانية والثالثة  3939،  ..9.،  ..59نحو 

 عمي الترتيب . 
غذية عمي العميقة المحتوية عمي قش األرز المعالج باليوريا ووجد أن الت

)المجموعة الثالثة( خالل الموسمين الشتوي والصيفي أدت إلي زيادة اإلنتاج المحمي 
% عن نظيره في المجموعة األولى )التغذية التقميدية( . 339.9بنسبة تقدر بنحو 

لموسم الصيفي )المجموعة وكذلك التغذية عمي عميقة بيا سيالج عيدان الذرة في ا
% عن نظيره في 99.9الثانية( يؤدي إلي زيادة اإلنتاج المحمي بنسبة تقدر بنحو 

 المجموعة األولى . 
وبحساب القيمة المضافة لمربى عجول التسمين البقرى فقد تبين زيادتيا 

 995جنييا/رأس/يوم ، في حين بمغت نحو  93.بالمجموعة الثالثة لتصل إلي حوالى 
 جنييا/راس /يوم لممجموعتين األولى والثانية عمي الترتيب.  .3.7، 
 
 

 دراسة األهمية النسبية لبنود تكاليف تربية الحيوانات المزرعية :  –ثانيا 
أوضحت الدراسة أنو بالنسبة لمجاموس الحالب يوجد ارتفاع في األىمية 
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، بينما تتضاءل األىمية  النسبية لبند تكمفة التغذية ، يميو بند تكمفة العمالة البشرية
النسبية لبنود إىالك المبانى والرعاية البيطرية والفرشة والتمقيح والمصاريف األخرى 
وذلك بكافة المزارع المدروسة بأنماط تغذيتيا المختمفة . كما أوضحت انخفاض 
متوسط التكاليف الكمية لتربية الجاموس الحالب بالمجموعة الثانية والثالثة عن 

بالمجموعة األولى ، حيث بمغت نسبة انخفاض التكاليف بالمجموعات التى  نظيرتيا
% لممجموعتين الثانية 5595% ، 9959تعتمد عمي األعالف غير التقميدية نحو 

 والثالثة عمي الترتيب . 
فقد اتضح ارتفاع األىمية النسبية لبند تكمفة  أما بالنسبة لألبقار الحالبة

يميو بند تكمفة العمالة البشرية ، يميو بند اإلىالك الحيواني ، التغذية لألبقار الحالبة ، 
بينما تتضاءل األىمية النسبية لبنود إىالك المبانى والرعاية البيطرية والفرشة والتمقيح 
والمصاريف األخرى وذلك بكافة المزارع المدروسة بأنماط تغذيتيا المختمفة. كما 

ربية األبقار الحالبة بالمجموعة الثانية أوضحت انخفاض متوسط التكاليف الكمية لت
والثالثة عن نظيرتيا بالمجموعة األولى حيث بمغت نسبة انخفاض التكاليف 

% ، 3939بالمجموعات التى تعتمد عمي األعالف غير التقميدية نحو        
 % لممجموعتين الثانية والثالثة عمي الترتيب...599

فأوضحت الدراسة ارتفاع األىمية ،  أما بالنسبة لعجول الجاموس المسمن
النسبية لبند تكمفة التغذية ، يميو بند قيمة الشراء ، يميو بند قيمة العمل البشري ، بينما 
تتضاءل األىمية النسبية لبنود إىالك المباني والرعاية البيطرية والفرشة واستيالك 

فة المزارع المدروسة المياه والكيرباء والوقود والصيانة ، والمصاريف األخرى وذلك بكا
بأنماط تغذيتيا المختمفة. كما أوضحت انخفاض متوسط التكاليف الكمية لتربية عجول 
الجاموس المسمن بالمجموعة الثانية والثالثة عن نظيرتيا بالمجموعة األولى حيث 
بمغت نسبة انخفاض التكاليف بالمجموعات التى تعتمد عمي األعالف غير التقميدية 

 % لممجموعتين الثانية والثالثة عمي الترتيب . 395% ، 59.9نحو 
، فأوضحت الدراسة ارتفاع بند تكمفة  وبالنسبة لعجول التسمين البقرى
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التغذية ، يميو بند قيمة الشراء ، يميو بند قيمة العمل البشري ، بينما تتضاءل األىمية 
ك المياه والكيرباء النسبية لبنود إىالك المباني والرعاية البيطرية والفرشة واستيال

والوقود والصيانة وبند المصاريف األخرى وذلك بكافة المزارع المدروسة بأنماط 
تغذيتيا المختمفة . كما أوضحت انخفاض متوسط التكاليف الكمية لتربية العجول 
البقرى المسمنة بالمجموعتين الثانية والثالثة عن نظيرتيا بالمجموعة األولى ، حيث 

اض التكاليف بالمجموعات التى تعتمد عمي األعالف غير التقميدية بمغت نسبة انخف
 % لممجموعتين الثانية والثالثة عمي الترتيب. 3999% ، 959.نحو 
 دراسة مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمزارع تربية الحيوانات المزرعية :  –ثالثا 

،  .53.593فقد قدر صافي العائد بنحو  بالنسبة لمجاموس الحالب
جنييا لمرأس لممجموعات الغذائية األولى والثانية والثالثة عمي  350395،  333095

الترتيب ، مما يوضح ارتفاع صافي العائد بمزارع الجاموس الحالب لممجموعتين 
الثانية والثالثة )المستخدمين عميقة غير تقميدية( عن نظيرتيا المجموعة األولى 

 )العميقة التقميدية( . 
ائد الجنيو المستثمر بمزارع الجاموس الحالب بأنماط التغذية وكذلك بتقدير ع

المدروسة بعينة الدراسة تبين أنو حقق أعمى قيمة لو بمزارع المجموعة الثالثة 
، يميو مزارع المجموعة الثانية  ..59)المستخدمة عميقة غير تقميدية( حيث بمغ نحو 

 ..593يث بمغ نحو ، وأخيرا مزارع المجموعة األولى ح 59.3حيث بمغ نحو 
،  ..53039فقد قدر صافي العائد بنحو  وبالنسبة لألبقار الحالبة

جنييا لمرأس لممجموعات الغذائية األولى والثانية والثالثة  39309.9،  5933935
عمي الترتيب ، مما يوضح ارتفاع صافي العائد بمزارع الجاموس الحالب لممجموعتين 

ميقة غير تقميدية( عن نظيرتيا المجموعة األولى الثانية والثالثة )المستخدمين ع
 )العميقة التقميدية( .

وكذلك بتقدير عائد الجنيو المستثمر بمزارع األبقار الحالبة بأنماط التغذية 
المدروسة بعينة الدراسة تبين أنو حقق أعمى قيمة لو بمزارع المجموعة الثالثة 



 الملخص

 
-949- 

، يميو مزارع المجموعة الثانية  ..5.3)المستخدمة عميقة غير تقميدية( حيث بمغ نحو 
، يميو مزارع المجموعة األولى  .593)المستخدمة عميقة غير تقميدية( حيث بمغ نحو 

 . .5935)المستخدمة عميقة تقميدية( حيث بمغ نحو 
فقد قدر صافي العائد بنحو  أما بالنسبة لعجول الجاموس المسمن

مجموعات الغذائية األولى جنييا لمرأس لم .3.3.95،  ..30.39،  5933903
والثانية والثالثة عمي الترتيب ، مما يوضح ارتفاع صافي العائد بمزارع الجاموس 
الحالب لممجموعتين الثانية والثالثة )المستخدمين عميقة غير تقميدية( عن نظيرتيا 

 المجموعة األولى )العميقة التقميدية( .
 935.،  55903،  5393 وبتقدير تكمفة الوحدة المنتجة فقد بمغت بنحو

جنييا لممجموعة األولى والثانية والثالثة عمي الترتيب ، مما يشير إلي انخفاض تكمفة 
الوحدة المنتجة في المجموعتين الثانية والثالثة )المستخدمين عالئق غير تقميدية( عن 

 نظيرتيما المجموعة األولى )المستخدمة عميقة تقميدية( . 
،  ..33090فقد قدر صافي العائد بنحو  ن البقرىوبالنسبة لعجول التسمي

جنييا لمرأس لممجموعات الغذائية األولى والثانية والثالثة  .99...3،  55539.5
عمي الترتيب ، مما يوضح ارتفاع صافي العائد بمزارع الجاموس الحالب لممجموعتين 

موعة األولى الثانية والثالثة )المستخدمين عميقة غير تقميدية( عن نظيرتيا المج
 )العميقة التقميدية( .

 .5099،  53953،  .5993وبتقدير تكمفة الوحدة المنتجة فقد بمغت بنحو 
جنييا لممجموعة األولى والثانية والثالثة عمي الترتيب ، مما يشير إلي انخفاض تكمفة 

عن الوحدة المنتجة في المجموعتين الثانية والثالثة )المستخدمين عالئق غير تقميدية( 
 نظيرتيما المجموعة األولى )المستخدمة عميقة تقميدية( . 

واختص الباب الخامس بالتقديرات القياسية ألثر العوامل المحددة إلنتاج 
 المبن والمحم من الحيوانات المزرعية . وكانت أىم النتائج ما يمي : 

، فقد أوضحت  التقدير اإلحصائى لدوال إنتاج الجاموس الحالب –أوال 
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ج االنحدار المتعدد في الصورة الموغاريتمية أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية نتائ
( 5المنتجة من المبن الجاموس في المجموعة األولى ىي كمية العمف األخضر )س

( ، 3( وخبرة المنتج )س.( والرعاية البيطرية والصحية )س3وكمية العمف المصنع )س
 0903.5 -،  090.03،  ..0903،  .095وقد بمغت المرونة اإلنتاجية نحو 

 لممتغيرات األربعة عمي التوالى . 
كما بينت الدراسة أيضا أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية المنتجة من  

( وكمية العمف 3المبن الجاموسى بالمجموعة الثانية ىي كمية العمف الجاف )س
 عمي التوالى.  .0905،  .0955–( . وقد بمغت المرونة اإلنتاجية بنحو 3المصنع )س

كما بينت الدراسة أيضا أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية المنتجة من 
( حيث قدرت المرونة 3المبن الجاموسى بالمجموعة الثالثة ىي كمية العمف الجاف )س

 .  333. 0اإلنتاجية بنحو 
ج فقد أوضحت نتائالتقدير اإلحصائى لدوال إنتاج األبقار الحالبة ،  –ثانيا 

االنحدار المتعدد في الصورة الموغاريتمية أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية 
( ، 5المنتجة من المبن البقرى في المجموعة الثالثة ىي كمية العمف األخضر )س

( ، والرعاية البيطرية 3( ، وكمية العمف المركز )س3وكمية العمف الجاف )س
-،  0953،  09333،  09353ة بنحو (. حيث قدرت المرونة اإلنتاجي.والصحية )س

لممتغيرات السابقة عمي التوالى. وقد بمغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية  09535
مما يعكس عالقة العائد المتناقص لمسعة )سيادة العالقة اإلنتاجية  .0999

المتناقصة( أى التى يتزايد فييا صافي الناتج المبني بنسبة أقل من نسبة زيادة 
 .  المتغيرات

، فقد أوضحت  التقدير اإلحصائى لدوال إنتاج المحم الجاموسى –ثالثا 
نتائج االنحدار المتعدد في الصورة الموغاريتمية أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية 

( 5المنتجة من المحم الجاموسى )في المجموعة األولى( ىي كمية العمف األخضر )س
( 9( والعمل البشري )س3ف المركز )س( وكمية العم3، وكمية العمف الجاف )س
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( حيث قدرت 3( ووزن العجل المسمن عند الشراء   )س.وعدد العجول المسمنة )س
،  09559،  0900953،  .093-،  0903.5،  090.93–المرونة اإلنتاجية بنحو 

مما يعني أن  09.3لممتغيرات السابقة عمي الترتيب . وقد بمغ معامل التحديد  0993
تغيرات الحادثة في كمية اإلنتاج ترجع إلي العوامل السابقة. كما قدرت % من ال3.

 . .339قيمة )ف( بنحو 
كما بينت الدراسة أيضا أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية المنتجة من 

( ، وكمية العمف 5المحم الجاموسى بالمجموعة الثانية ىي كمية العمف األخضر )س
( وعدد العجول 9( والعمل البشري )س3)س ( وكمية العمف المركز3الجاف )س
( حيث قدرت المرونة اإلنتاجية 3( ووزن العجل المسمن عند الشراء )س.المسمنة )س

لممتغيرات  093.5،  09353،  090.53،  090033-،  095.9،  0903.3–بنحو 
 السابقة عمي الترتيب . 

منتجة من وأوضحت الدراسة أيضا أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية ال
( ، وكمية العمف 5المحم الجاموسى بالمجموعة الثالثة ىي كمية العمف األخضر )س

( وعدد العجول 9( والعمل البشري )س3( وكمية العمف المركز )س3الجاف )س
( حيث قدرت المرونة اإلنتاجية 3( ووزن العجل المسمن عند الشراء )س.المسمنة )س

لممتغيرات السابقة عمي الترتيب  093،  .0909،  ..090،  .095-،  09035–بنحو 
 . 

، فقد أوضحت نتائج  التقدير اإلحصائى لدوال إنتاج المحم البقرى –رابعا 
االنحدار المتعدد في الصورة الموغاريتمية أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية 

( ، 5المنتجة من المحم البقرى في المجموعة األولى ىي كمية العمف األخضر )س
(. حيث 9( والعمل البشري )س3( وكمية العمف المركز )س3مية العمف الجاف )سوك

 عمي الترتيب .  .095-،  090.3،  0959-،  09599قدرت المرونة اإلنتاجية بنحو 
كما بينت الدراسة أيضا أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية المنتجة من 

( ، وكمية العمف 5خضر )سالمحم البقرى بالمجموعة الثانية ىي كمية العمف األ
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(. حيث قدرت المرونة 9( والعمل البشري )س3( وكمية العمف المركز )س3الجاف )س
لممتغيرات السابقة عمي  090.9-،  09.93،  0935،  095.3اإلنتاجية بنحو 

 الترتيب . 
وأوضحت الدراسة أيضا أن أىم العناصر المؤثرة عمي الكمية المنتجة من 

( ، ووزن العجل المسمن 3جموعة الثالثة ىي كمية العمف الجاف )سالمحم البقرى بالم
عمي  0993،  09539( . حيث قدرت المرونة اإلنتاجية بنحو 3عند الشراء )س

 الترتيب .
 


