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يوضح مقاييس الكفاءة اننتاجية واالقتصادية لمزارع تسمين العجول 

 164 6445/6446الجاموسى بمحافظة القميوبية خالل الموسم 

48  
يوضح مقاييس الكفاءة اننتاجية واالقتصادية لمزارع تسمين العجول 

 166 6445/6446البقرى بمحافظة القميوبية خالل الموسم 

49  
ل التباين لكمية البرسيم المستهمكة في اليوم خالل الموسم الشتوي تحمي

 166 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

54  
تحميل التباين لكمية العمف الجاف المستهمكة يوميا خالل الموسم 

 167 6445/6446الشتوي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

51  
لكمية العمف الجاف المستهمكة يوميا خالل الموسم  تحميل التباين

 168 6445/6446الصيفي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 
رقم 

 الجدول
رقم الموضــــــــــــوع



-م- 

 الصةحة

56  
تحميل التباين لكمية العمف المركز في اليوم خالل الموسم الشتوي بين 

 169 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

53  
تحميل التباين لكمية العمف المركز في اليوم خالل الموسم الصيفي 

 174 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

54  
تحميل التباين لتكمفة الت ذية اليومية خالل الموسم الشتوي بين 

 171 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

55  
باين لتكمفة الت ذية اليومية خالل الموسم الصيفي بين تحميل الت

 176 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

56  
تحميل التباين لكمية إنتاج المبن اليومي خالل الموسم الشتوي بين 

 173 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

57  
ي خالل الموسم الصيفي بين تحميل التباين لكمية إنتاج المبن اليوم
 174 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

58  
تحميل التباين لكمية البرسيم المستهمكة في اليوم خالل الموسم الشتوي 

 177 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

59  
موسم تحميل التباين لكمية العمف الجاف المستهمكة يوميا خالل ال

 178 6445/6446الصيفي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

64  
تحميل التباين لكمية العمف الجاف المستهمكة يوميا خالل الموسم 

 179 6445/6446الصيفي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

61  
ن تحميل التباين لكمية العمف المركز في اليوم خالل الموسم الشتوي بي

 184 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 
 
 



-ن- 

رقم 

 الجدول
 الموضــــــــــــوع

رقم
 الصةحة

66  
تحميل التباين لكمية العمف المركز في اليوم خالل الموسم الصيفي 

 181 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

63  
الل الموسم الشتوي بين تحميل التباين لتكمفة الت ذية اليومية خ

 186 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

64  
تحميل التباين لتكمفة الت ذية اليومية خالل الموسم الصيفي بين 

 183 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

65  
تحميل التباين لكمية إنتاج المبن اليومي خالل الموسم الصيفي بين 

 184 6445/6446عات الثالثة بعينة الدراسة لعام المجمو 

66  
تحميل التباين لكمية البرسيم المستخدمة في اليوم خالل الموسم 
الشتوي بين المجموعات ال ذائية الثالثة بعينة الدراسة لعام 

6445/6446 187 

67  
تحميل التباين لكمية العمف الجاف المستخدمة في اليوم خالل الموسم 

 188 6445/6446جموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام الشتوي بين الم

68  
تحميل التباين لكمية العمف الجاف المستخدمة في اليوم خالل الموسم 

 189 6445/6446الصيفي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

69  
تحميل التباين لكمية العمف المركز المستخدمة في اليوم خالل الموسم 

 194 6445/6446موعات الثالثة بعينة الدراسة لعام الشتوي بين المج

74  
تحميل التباين لكمية العمف المركز المستخدمة في اليوم خالل الموسم 

 191 6445/6446الصيفي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 
 



-س- 

رقم 

 الجدول
 الموضــــــــــــوع

رقم
 الصةحة

71  
ة خالل الموسم الشتوي بين تحميل التباين لتكمفة الت ذية اليومي
 196 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

76  
تحميل التباين لمعدل الزيادة المحمي اليومي خالل دورة التسمين بين 

 193 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

73  
تحميل التباين لكمية البرسيم المستخدمة في اليوم خالل الموسم 

شتوي بين المجموعات ال ذائية الثالثة بعينة الدراسة لعام ال
6445/6446 196 

74  
تحميل التباين لكمية العمف الجاف المستخدمة في اليوم خالل الموسم 

 197 6445/6446الشتوي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

75  
موسم تحميل التباين لكمية العمف الجاف المستخدمة في اليوم خالل ال

 198 6445/6446الصيفي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

76  
تحميل التباين لكمية العمف المركز المستخدمة في اليوم خالل الموسم 

 199 6445/6446الشتوي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

77  
موسم تحميل التباين لكمية العمف المركز المستخدمة في اليوم خالل ال

 644 6445/6446الصيفي بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

78  
تحميل التباين لتكاليف الت ذية اليومية خالل الموسم الشتوي بين 

 641 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

79  
تحميل التباين لتكاليف الت ذية اليومية خالل الموسم الصيفي بين 

 646 6445/6446ثالثة بعينة الدراسة لعام المجموعات ال
 



-ع- 

رقم 

 الجدول
 الموضــــــــــــوع

رقم
 الصةحة

84  
تحميل التباين لمعدل الزيادة المحمي اليومي خالل دورة التسمين بين 

 643 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

81  
ارع عينة يوضح أهم المت يرات المؤثرة عمي كمية المبن الجاموسى بمز 

 646 (6446-6445الدراسة بمحافظة القميوبية لمموسم )

86  
يوضح أهم المت يرات المؤثرة عمي كمية المبن البقري بمزارع عينة 

 614 (6446-6445الدراسة بمحافظة القميوبية لمموسم )

83  
يوضح أهم المت يرات المؤثرة عمي كمية المحم الجاموسى بمزارع عينة 

 613 (6446-6445وبية لمموسم )الدراسة بمحافظة القمي

84  
يوضح أهم المت يرات المؤثرة عمي إنتاج المحم البقرى بمزارع عينة 

 617 (6446-6445الدراسة بمحافظة القميوبية لمموسم )

85  
تحميل التباين نجمالى كمية األعالف الخضراء في ت ذية الجاموس 

 661 6445/6446الحالب بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

86  
تحميل التباين لمجموع كمية العمف الجاف في ت ذية الجاموس 

 666 6445/6446الحالب بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

87  
تحميل التباين لمجموع كمية العمف المركز في ت ذية الجاموس 

 663 6445/6446الحالب بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

88  
التباين لمجموع كمية إنتاج المبن في الجاموس الحالب بين تحميل 

 664 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

89  
تحميل التباين نجمالى كمية األعالف الخضراء في ت ذية األبقار 

 666 6445/6446الحالب بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 
 



-ف- 

رقم 

 الجدول
 وعالموضــــــــــــ

رقم
 الصةحة

94  
تحميل التباين لمجموع كمية العمف الجاف في ت ذية األبقار الحالب 

 667 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

91  
تحميل التباين لمجموع كمية العمف المركز في ت ذية األبقار الحالب 

 668 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

96  
تحميل التباين لمجموع كمية إنتاج المبن في ت ذية األبقار الحالب بين 

 669 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

93  
تحميل التباين لمجموع كمية العمف األخضر في تسمين لحم الجاموس 

 631 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

وع كمية العمف الجاف في تسمين لحم الجاموس تحميل التباين لمجم  94
 636 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

تحميل التباين لمجموع كمية العمف المركز في تسمين لحم الجاموس   95
 633 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

تسمين لحم األبقار  تحميل التباين لمجموع كمية العمف األخضر في  96
 635 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

تحميل التباين لمجموع كمية العمف الجاف في تسمين لحم األبقار بين   97
 636 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

تحميل التباين لمجموع كمية العمف المركز في تسمين لحم األبقار بين   98
 637 6445/6446المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

تحميل التباين لمجموع الوزن النهائى الموجود عند البيع في األبقار   99
 638 6445/6446بين المجموعات الثالثة بعينة الدراسة لعام 

94 

 


