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 دجاج التسمين باالراضي الجديدة    دراسة اقتصادية على
 وحديثة االستصالح

 
 (3)سمر محمود القاضى -(2)إيمان أحمد هاشم -(1)أحمد محمد فتحي جمعة حسان

 (2)محمود أحمد أمين
مركز ( 2 كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمسطالب دراسات عليا ب (1

 جامعة عين شمس، كلية التجارة( 3الزراعة وإستصالح األراضى  بحوث الصحراء، وزارة
 

 المستخلص  
يحتل قطاع اإلنتاج الداجنى مكانه هامة بين قطاعات اإلنتاج الحيوانى، بإعتباره أحد 

، وفى األراضى الجديدة بصفة المصادر الرئيسية للبروتين الحيوانى فى مصر بصفة عامة
وهذا  مة فعالة فى قيمة اإلنتاج الحيوانى فى مصرحيث يساهم هذا القطاع مساه ،خاصة

يرجع إلى ما يتميز به هذا القطاع من قصر الدورة اإلنتاجية، سرعة دوران رأس المال، إرتفاع 
 وقد هدف البحث كفاءتها التحويلية، فضال عما يتمتع به من قبول لدى المستهلك المصرى.

والتعرف  ر العربية واألراضى الجديدة،التعرف على حجم اإلنتاج الداجنى فى جمهورية مص
وقياس الكفاءة ، على أهم العوامل المؤثرة على إنتاج بدارى التسمين باألراضى الجديدة

والتعرف على ، اإلنتاجية واالقتصادية لمشروعات مزارع إنتاج بدارى التسمين باألراضى الجديدة
 التشغيل بكامل طاقتها اإلنتاجية.أهم المشاكل التى تواجه المنتجين وتعوق هذه المزارع عن 

على المنهج الوصفي والكمي واعتمدت الدراسة على  وقد اعتمد الباحثون في هذا البحث
البيانات الثانوية المنشورة في جهاتها المختلفة مثل  المصدر االول مصدرين أساسيين للبيانات

 والبحثيه فى الجهات العلميه الدراسات واألبحاث والتقارير والدوريات المنشورة وغير المنشورة
تم الحصول عليها  البيانات األولية التى والمصدر الثانيالمرتبطه بموضوع الدراسه،  المختلفه

على  ( التي صممت من خالل االطالعاالستبانهخالل جكع البيانات الالزمة عن طريق )من 
لالزمة بما يخدم هذا الدراسات السابقة التي تحدثت عن موضوع البحث وتم جمع المعلومات ا

( مجموعات مختلفة للمزارع 3عينة قدرها )على  (م تطبيق ادارة البحث )االستبانهالبحث حيث ت
إلى  5000والسعة الثانية من ؛ كتكوت 5000السعة االولي اقل من  :حسب سعتها االنتاجية
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اصحاب لى ع وقد تم توزيع االستبانة كتكوت. 7500والسعة الثالثة اكثر من  كتكوت؛ 7500
( 232ومديري المزارع بمطقة محافظة مطروح ليصبح اجمالي االستبانات التي تم توزيعها )

 استبانه.
 أن أهم العوامل المؤثرة على إنتاج بدارى التسمين هى عددإلى  ولقد توصل الباحثون 
دارى ارع بز كما تشير النتائج أن م .رعاية البيطرية والعمالة البشريةالكتاكيت وكمية العليقة وال

كتكوت  7500)، كتكوت( 7500أقل من  -50000التسمين فى السعة الثانية والثالثة )
 فأكثر( على الترتيب تعمل فى مرحلة اإلنتاج االقتصادية. كما اتضح أن السعة اإلنتاجية

ورات من السعات اإلنتاجية األولى والثانية، حيث ثبت مبدأ وف اقتصاديةالثالثة اكثر كفاءة 
فاض بالنسبة للمزارع اإلنتاجية الكبيرة فى تحقيق أعلى صافى عائد باإلضافة إلى انخالسعة 

 التكاليف على مستوى الوحدة اإلنتاجية. 
 وقد اوصي الباحثون وضع السياسات التمويلية الخاصة بدعم وبتمويل مشروعات اإلنتاج

 حاصيلمساحة المزروعة بمالداجنى فى األراضى الجديدة وحديثة االستزراع. االهتمام بزيادة ال
العلف مثل الذرة وفول الصويا فى األراضى الجديدة وذلك لتوفير مكونات األعالف محليا 

تاج باسعار مناسبة. إنشاء مراكز تسويقية للقضاء على احتكار السماسرة والوسطاء لتسويق إن
 توزيع وانشاءإقامة مصانع األعالف والمجازر اآللية ومراكز التسويق وال بدارى التسمين.

المنتجين من اخطار التقلبات السعرية. اعادة تدوير مخلفات على  بورصة للدواجن للحفاظ
ة مزارع ومجازر الدواجن وذلك بغرض تعظيم المردود االقتصادى من بيع هذه المخلفات كأسمد

 عضوية أو كإضافات أعالف عالية القيمة الغذائية وذات عائد مادى عالى.
 

 المقدمة
اعة الدواجن من أهم الصناعات الرئيسية في مصر والتي تسهم في توفير تعد صن

يساهم هذا  مقارنة  بأسعار اللحوم الحمراء حيث بيا  البروتين الحيواني الرخيص في الثمن نس
 القطاع مساهمة فعالة فى قيمة اإلنتاج الحيوانى فى مصر، حيث بلغت قيمته نحو

 ة اإلنتاج الحيواني فى األراضى الجديدة نحومليون جنيه فى حين بلغت قيم 135198.2
بما يمثل نحو  )نشرة االقتصاد الزراعى أعداد متفرقة( 2018مليون جنيه فى عام  14385
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من إجمالي االستهالك المحلى من البروتين سبة كبيرةن تمثل لحوم الدواجن. و 10.64%
لتوفير األمن الغذائي الحيواني في مصر، األمر الذي يوضح أهمية النهوض بهذه الصناعة 

القومي وخاصة لما تتميز به من سرعة دوران رأس المال حيث تحتاج دورة تسمين بداري 
التسمين مدة تتراوح ما بين خمسة إلى سبعة أسابيع وذلك نتيجة الرتفاع الكفاءة التحويلية 

لى مساحة كبيرة في الغذائية للدواجن مقارنة  باألنواع المختلفة من الماشية، كما أنها ال تحتاج إ
. بناء عنابر التشغيل وكذلك تعتبر عالئقها غير مكلفة مقارنة  بتكلفة تسمين اللحوم الحمراء

الرئيسي الثاني للبروتين الحيواني في مصر وتأتى في المرتبة األولى  تعتبر الدواجن الموردو 
ق مقارنة بمثيلتها بالنسبة لشطر ال يستهان به من السكان، كما أنها المصدر األرخص واألوف

ن تدهور صناعة الدواجن أو مواجهتها لبعض المشاكل يؤثر إمن اللحوم الحمراء، ومن ثم ف
 (.2017، منصور) سلبيا  في إنتاج اللحوم بصفة خاصة وعلى المستوى الغذائي بصفة عامة

 
 مشكلة البحث

د المصرى، وقد تحددت مشكلة الدراسة فى نقص البروتين الحيوانى الذى يستهلكه الفر 
اإلنخفاض النسبى لمزارع اإلنتاج الداجنى باألراضى الجديدة حيث يمثل اإلنتاج إلى  باإلضافة

نحو  الفعلي من مزارع بدارى التسمين بمحافظات الصحارى واألراضى الجديدة المقدرة
 مستوي الجمهورية والبالغ نحو ىالف دجاجة( من االنتاج الفعلي الكلي عل 50904.4)
من إجمالى الطاقة الكلية لمزارع بدارى  %9.06الف دجاجة( بنسبة تمثل حوالى  562017)

وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع م )2018التسمين على مستوى الجمهورية عام 
( فنظرا  للمشاريع القليلة من بدارى التسمين بتلك المناطق والتي تتسم بعدم الشئون االقتصادية

نتاج فى مزارع بدارى التسمين مما تتعرض له هذه المشروعات من وضوح مستوى كفاءة اإل
العديد من المعوقات المختلفة، لذا فإن األمر يتطلب االهتمام بدارسة تنمية النشاط الداجنى 
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كما أن هناك خسائر على المستوى القومي أهمها انخفاض مساهمة هذا باألراضى الجديدة. 
وتعطل االستثمارات في حلقات  2006 منذ عام مالياإلجالقومي  الناتجالقطاع في قيمة 

عداد العاطلين من هذا القطاع، وتوقف العديد من المزارع الصغيرة أ صناعة الدواجن وتزايد 
 ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) نتيجة لعدم قدرتها على الصمود وتحمل هذه الخسارة

ه الصناعة يدعم أوجه القوى فيها األمر الذي يوجب إيجاد هيكل منظم لهذ (2006 مارس
ويعالج مناطق الضعف والقصور مع تطوير نظم التسويق لتتماشى مع الحفاظ على البيئة 

 ومنع انتشار األوبئة واإلمراض.
 

 اهداف البحث
الدراسة إلى التعرف على حجم االنتاج الداجني في جمهورية مصر العربية تهدف 

لكفاءة انتاج بداري التسمين وقياس اعلى  لعوامل المؤثرةأهم اعلى  واالراضي الجديدة والتعرف
ذه هى كفاءة مد سمين باألراضي الجديدة للتعرف علىاالنتاجية واالقتصادية لمزارع بداري الت

ول اقتراح الحل تي تواجه المنتجين وذلك للعمل علىاهم المشاكل ال المشروعات والتعرف على
 المناسبة لها. 

 

 فروض البحث
 قة احصائية بين التغير في مستوي دخل المربي وتطور اعداد دواجن التسمينتوجود عال -1

 .( واعداد دواجن التسمينوكذلك تكاليف التغذية )االعالف
توجود عالقة احصائية بين اعداد الدواجن ومدي االصابة باالمراض ووجود عالقة  -2

 احصائية بين المضادات الحيوية واالمصال وبين اعداد الدواجن.
 



 ة العلوم البيئيةمجل
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  أحمد محمد فتحى جمعة حسان
 

 2022 إبريل، الجزء الثالث، رابعال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826ي الترقيم الدول

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

5 

 ج البحثمنه
المصدر  مصدرين أساسيين للبيانات يتبع هذا البحث المنهج الوصفي والكمي من خالل

رير البيانات الثانوية المنشورة في جهاتها المختلفة مثل الدراسات واألبحاث والتقا االول
ضوع المرتبطه بمو  المختلفه والبحثيه والدوريات المنشورة وغير المنشورة فى الجهات العلميه

 خالل مصدر رئيسي تم الحصول عليها من البيانات األولية التى والمصدر الثانياسه، الدر 
 الذي صمم من اجل الدراسة وتم عرضة( االستبيان) المزارع من خالل بيانات ىنصب علي

 .محل الدراسة بمطقة محافظة مطروح عينة من اصحاب ومديري المزارععلى 
 

 بحثأهميةال
اضي والبيئية إلنتاج دجاج التسمين باألر همية االقتصادية األإلى  ترجع اهمية الدراسة

 ذلكوك، الصحراوية في توفير البروتين الحيواني رخيص الثمن نسبيا  مقارنه باللحوم الحمراء
 متوقعةاإلمكانية الالزراعي، و الداجني و في القيمة المضافة لإلنتاج  االقتصاديةتكمن األهمية 

 من خاللوذلك  العمالت الصعبةاالحتياطي من ومي ورفع مساهمته في الناتج القمن مدى 
ن ومساهمته في عائدات المنتجي ،من جهةالتصدير إلى  تقليل أو عدم االستيراد حتي الوصول

االهتمام بصناعة تسمين الدواجن سوف يؤدي إلى توفير فرص عماله  كما أنمن جهة أخرى، 
ال يمكن إستغالل طاقاتهم في مجاالت  طاقات بعض أفراد أسر المنتجين والذينل وإستغالل

ضافة إلى إستغالل بعض الموارد الزراعية التي ال يمكن إستغاللها في مجاالت باإلأخرى 
 .أخرى 
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 الدراسات السابقة
( في لزراعةا)وزارة  أوضحت بيانات :: الدراسات المتعلقة بإنتاج بدارى التسمينأولا 

 سماكارجية واستهالك اللحوم الحمراء والبيضاء واألدراسة إقتصادية عن اإلنتاج والتجارة الخ
يد ذ تزاإواأللبان ومنتجاتها وتوقعاتها المستقبلية وجود طفرة كبيرة فى إنتاج اللحوم البيضاء 

وذلك  2001ألف طن عام  1048إلى حوالى  1990ألف طن عام  228اإلنتاج من نحو 
ى كما أتضح أيضا  حدوث طفرة كبيرة فسنويا .  %11.57بمعدل تزايد سنوى لإلنتاج بلغ نحو 

متوسط االستهالك الفردي من اللحوم البيضاء، حيث حقق معدل تزايد سنوى بلغ مقداره 
لفرد كجم سنويا  ل 0.75 من المتوسط السنوى له وقد بلغ مقدار التزايد السنوى له نحو 9.96%

 (.2003 - 1990) خالل الفترة
سة اقتصادية لمزارع تسمين الدواجن بمحافظة (: درا2008، وفي دراسة )عبد الغفار

مزرعة يتركز  157مطروح تبين أن عدد مزارع دجاج التسمين بمحافظة مطروح بلغت نحو 
. ٪25.6. يليه مركز مطروح بنسبة  ٪ 47.8منها بثالثة مراكز فقط وهي الضبعة  ٪88نحو 

 مطروح. وقسمت الدراسةمن إجمالي مزارع تسمين الدواجن ب ٪14.6يليه مركز الحمام بنسبة 
مزرعة إلى ثالث سعات إنتاجية. وتوصلت الدراسة  100العينة المدروسة والتي بلغت نحو 

 لكليةاإلى أن السعة اإلنتاجية الثانية تعد أفضل السعات اإلنتاجية حيث بلغ متوسط التكاليف 
حو كلية قدر بن جنيه/طن . يليها السعة اإلنتاجية الثالثة بمتوسط تكاليف 5089.04لها نحو 
 جنيه/طن. ويليها السعة اإلنتاجية األولى بمتوسط تكاليف كلية قدرت بنحو 5832.6

كما توصلت أيضا إلى أن متوسط التكاليف الكلية إلجمالي العينة قدر  جنيه/طن. 6057.74
 جنيه/طن. 5733.113بنحو 

ج التسمين انتاج دجاعلى  بعض العوامل المؤثرةدراسة ( في 2014، اشار )اسماعيل
في االراضي الجديدة في مصر دراسة حالة محافظة الوادي الجديد ان هناك ثالث متغيرات 
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الرعاية البيطرية بالنسبة ، كمية العليقة، انتاج بدراي التسمين هي عدد الكتاكيتعلى  تؤثر
 0.9،1.1للسعة االنتاجية االولي والثانية .حيث بلغت المرونة االنتاجية اإلجمالية فيهما نحو 

الترتيب. بما يعني ان منتجي السعة االولي يعملون في مرحلة االنتاج غير االقتصادية على 
اي ما زالت توجد فرصة جيدة لزيادة االنتاج بزيادة مدخالت عناصر االنتاج المستخدمة 

وان منتجي السعة االنتاجية الثانية يعملون في مرحلة ، مرحلة االنتاج االقتصاديةإلى  للوصول
، النتاج االقتصادية وبالنسبة الجمالي العينة قد تبين ان اربعة متغيرات هي عدد الكتاكيتا

على  ساعات العمالة البشرية هي العوامل االكثر تاثيرا  ، ساعات الرعاية البيطرية، كمية العليقة
 الكمية المنتجة من بدارة التسمين. 

وتسويق دجاج اللحم في ظل اقتصاديات انتاج  دراسة( في 2015، واوضح )القبالوي 
جاج دزارع دراسة حالة لمحافظة الفيوم( ان اجمالي الطاقة الكلية السنوية لم) المتغيرات الراهنة

ة الفعلية بينما تبلغ الطاقة االنتاجي، مليون طائر 78.28التسمين بمحافظة الدقهلية تبلغ حوالي 
من  %53التشغيل تبلغ اقل من ان نسبة على  مليون طائر سنويا فقط. مما يدل 41.39 نحو

الل خعنبرا  2778الطاقة االنتاجية الممكنة لعنابر دجاج التسمين بالمحافظة والبالغ عددها 
ين انتاجية دجاج التسمعلى  م. وان اهم المدخالت االنتاجية المؤثرة2014الموسم االنتاجي 

رباء ة الكهرعاية البيطرية، قيمحجم العمالة البشرية، قيمة االدوية وال، : عدد الكتاكيتتتمثل في
ن وا (.0.05(، )0.01) ى وقد ثبتت معنوية تاثير تلك المدخالت عند مستو  والتدفئة والمياه،

 ،394.85متوسط صافي العائد من الدورة النتاج طن من دجاج التسمين الحي بلغ حوالي 
ام بلغ حوالي الترتيب. بمتوسط ععلى  جنيها للسعات االنتاجية الثالث 565.31 ،487.84
 مدروسةالسعات االنتاجية ال السعة االنتاجية الثالثة هي أكفأ انإلى  جنيها بما يشير 526.25

صافي عائد يمثل نحو  ا للمدخالت االنتاجية وتحقيقها ألعلىمن حيث كفاءة استخدامه
 الترتيب.على  والثانية من نظيره للسعتين االولى 115.88% ،143.17%
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 تحليلية النتاج دجاج التسمين في مصر اندراسة ( في 2016 ،وي وأشارت )ايمان بدي
كمية الغذاء ، الكمية المتاحة لالستهالك، المتوسط السنوي لكل من كمية االنتاج المحلي

متوسط نصيب الفرد في السنة من لحوم الدواجن بلغ نحو ، معدل االكتفاء الذاتي، الصافي
 كيلو جرام في السنة 7.5، %100.8، لف طنأ 530، لف طنأ 685 لف طن،أ 678.2

و الترتيب. وتوضح العالقة االتجاهية المقدرة تزايد كل من تلك المتغيرات سنويا بنحعلى 
عدا متوسط ) من المتوسط السنوي لكل منها في مصر 0.22%، 2.3% ،3.7%، 3.47%

 (.2013 - 1995) خالل الفترة( نصيب الفرد في السنة
قياس الكفاءة االقتصادية لمزارع دجاج التسمين  دراسة في (2016، الضالع) وقد بين

 – 2000) هم محافظات الوجة البحري الوضع الراهن لالنتاج الداجني في مصر خالل الفترةأب
مليون  342.208حيث تراوحت الطاقة الفعلية العداد دجاج التسمين في مصر  (2014

ة الكلية العداد دجاج التسمين من الطاق %67.28 بنسبة بلغت حوالي 2000دجاجة في عام 
بنسبة بلغت  2013مليون دجاجة في عام  801.895بلغ حوالي  وحد اقصى، في نفس العام

بمتوسط بلغ حوالي ، من الطاقة الكلية العداد دجاج التسمين في نفس العام 63.62حوالي 
جاج د من متوسط الطاقة الكلية العداد %58مليون دجاجة بنسبة بلغت حوالي  492.77

وت دم ثبالتسمين في نفس العام خالل نفس الفترة. وبتقدير معادلة االتجاة الزمني العام تبين ع
معنوية كل من الطاقة الكلية والفعلية العداد دجاج التسمين. وبتقدير معامل الكفاءة 

مة االقتصادية لمزارع انتاج الدواجن بعينة الدراسة تبين ان محافظة الشرقية جاءت في مقد
 محافظات في تحقيق الكفاءة االقتصادية حيث بلغ معامل الكفاءة االقتصادية بها حواليال

0.498. 
دراسة التحليل االقتصادي لمحددات انتاج واستهالك لحوم  ( في2019، شطا) واوضح

( 2015 - 2000) الدواجن في مصر ان متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن خالل الفترة
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كجم  16.15بلغ  اقصىوحد  2000كجم/سنة عام  7.36بلغ نحو  قد تراوح بين حد ادنى
وهو ما يعني ان متوسط  2000عام  همما كان علي %219.37يمثل نحو  2014سنة عام 

نصيب الفرد من لحوم الدواجن ارتفع بمقدار الضعفين تقريبا خالل فترة الدراسة، كما قدر 
 كجم /سنة خالل فترة الدراسة. 12.04 المتوسط السنوي لنصيب الفرد من لحوم الدواجن بنحو

وان متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن قد اخذت اتجاها عاما تصاعديا بزيادة سنوية بلغت 
من المتوسط السنوي لمتوسط نصيب الفرد من  %3.69كجم/سنة يعادل نحو  0.396نحو 

 الدواجن خالل الفترةلحوم الدواجن خالل فترة الدراسة. وأن نسبة االكتفاء الذاتي من لحوم 
يمثل نحو  2015 عام %73.9بلغ نحو  اوحت بين حد ادنى( قد تر 2015 - 2000)

يمثل نحو  2005عام  %133.7بلغ  ىوحد اقص 2000عام  همما كان علي 62.84%
وهو ما يعني ان نسبة االكتفاء الذاتي من لحوم  2000عام  مما كان عليه 113.69%

من سنة الخري خالل فترة الدراسة، كما قدر المتوسط السنوي  الدواجن شهدت انخفاضا واضحا  
 خالل فترة الدراسة.  %91.48لنسبة االكتفاء الذاتي للحوم الدواجن بنحو 

أوضح )هاشم( معوقات صناعة إنتاج البيض  الدراسات المتعلقة بإنتاج بيض المائدة:
نتيجة عدم وجود برامج فى مصر تحت نظم إنتاج البيض. تتلخص فى اإلفتقار إلى الخبرة 

يوجد نظام لتسجيل البيانات  تدريبية لتحسين مهارات القائمين على تربية القطعان البياضة، وال
حيث يستعان به كدليل يؤخذ به فى القرارات المستقبلية، عدم إتباع المربى لدليل التربية 

لكافي بصيانة المعطى له من خالل الشركات المنتجة للكتكوت البياض، عدم اإلهتمام ا
األجهزة والمعدات المستخدمة فى العملية اإلنتاجية مما يجعل اإلنتاج المحقق أقل من الموصى 
به دائما ، ال توجد سياسة محلية فى مصر لكيفية التحكم فى أمراض الدواجن، عدم وجود 
مشاركة تعاونية فى كل محافظة تقوم على عمل خطة لتسويق بيض المائدة حيث يمثل 
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يق مشكلة كبيرة للمنتجين، والشركات الحكومية المنتجة لبيض المائدة أقل كفاءة فى التسو 
 إنتاجها.

)تهاني بيومى( دراسة عن اقتصاديات مزارع إنتاج البيض فى محافظة  وقد تناولت
ن مالشرقية وقد تبين أن هناك ثالث عناصر إنتاجية ذات تأثير إيجابي على الكمية المنتجة 

كمية العلف المستخدمة خالل الدورة، عدد الكتاكيت المشتراه فى بداية  البيض بالطن هى
ادة وبالتالى فإن هناك فرصة لزي الدورة، إجمالى عدد ساعات العمل خالل الدورة اإلنتاجية،

ناك هاإلنتاج وذلك بزيادة عناصر اإلنتاج الثالثة فى السعة األولى والثانية. كما تبين أن 
ما أثير إيجابى على اإلنتاج الكلى من البيض فى السعة الثالثة وهعنصرين إنتاجيين لهما ت

كمية العلف المستخدمة خالل الدورة، وعدد ساعات العمل. وقد أتضح من حساب حجم 
طن على  5475.7، 122.9، 35.6اإلنتاج المعظم للربح فى السعات الثالثة أنه بلغ نحو 

 فى السعات الثالثة على 0.00007، 0.03 ،0.2الترتيب، وبلغت مرونة تكاليف اإلنتاج نحو 
ح أى الترتيب، ومعنى ذلك أن المرونة فى كل السعات اإلنتاجية الثالثة أقل من الواحد الصحي

يث جية حأنها فى مرحلة تزايد اإلنتاجية ولكن السعة الثالثة أكثر السعات من حيث تزايد اإلنتا
مة م األولى. وتوصى الدراسة بضرورة إقاأنها أقل السعات من حيث المرونة تليها الثانية ث

ن إتحاد عام لمنتجي البيض فى مصر، تشديد الرقابة البيطرية على مزارع إنتاج البيض لضما
لمية االهتمام باألبحاث العسالمة المنتج النهائي وخاصة فى المزارع ذات السعات الصغيرة، 

التى تعطى إنتاج أكبر وخاصة المهتمة بتغذية الطيور واختيار أفضل نظم التغذية 
 الدورة اإلنتاجية الثانية بمزارع إنتاج البيض. بتكلفة أقل، تطبيق نظام

يني انتاج مركز بروتدراسة توصل )الحسون( في : الدراسات المتعلقة بمخلفات الدواجن
مخلفات مجازر ) ان التركيب الكيميائي للمادة الخامإلى  .من بعض مخلفات مجازر الدواجن

 %18.46رطوبة و %12.48دهن و %22.34بروتين و %46.38والذي بلغ ( الدواجن
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رطوبة  %5.23دهن و %6.75بروتين و %77.81فيما كان للمركز البروتيني المنتج ، رماد
رماد كما اتصف المركز البروتيني المنتج بلون بني ورائحة خفيفة مقبولة مشابهه  %10.2و

خزنة  رة وخلوة من الرائحة المتزنخة لدىدم تدهو لرائحة الدجاج كما احتفظ بصفاتة العامة وع
 م(.4-، م10 ،م28) يوم وبدرجات حرارة مختلفة 90لمدة 

ثير اضافة مخلفات الدواجن والريش باالحماض العضوية في )التميمي( تأ اظهرت دراسة
بعض صفات النمو لحاصل البطاطا. أن استخدام مخلفات الدواجن والرش باالحماض 

د دواجن قخل بينهما في عدد السيقان لنبات البطاطا حيث الحظ ان مخلفات الالعضوية والتدا
 f2قيمة في عدد السيقان الرئيسية لنبات البطاطا تمثلت بمعامل  اثرت معنويا باعطاء أعلى

ساق نبات ومعامل  3.07التي بلغت  F1ساق نبات قياسا بمعامل  3.53بقيمة مقدارها 
بالتتابع. اما  %48.9و 14.9وبنسب زيادة مقدارةها  باتساق ن 2.37المقارنة التي بلغت 

الدواجن والرش باالحماض العضوية  بالنسبة للمساحة الورقية فان تاثير مخلفات
قت لنبات البطاطا اذ تفو ( 2سم) وتداخالتهما قد اثر معنويا في صفة المساحة الورقية

 2سم 5435قية اذ بلغ متوسط للمساحة الور  باعطاء اعلى F2معاملة مخلفات الدواجن 
 ومعامل المقارنة التي بلغت 2سم 5111عطت قيمة مقدارها أ التي  F1 قياسا بمعاملة

 .بالتتابع %22.40و 6.33وبنسب زيادة قدرها  2سم 4440قيمتها 
بينما اوضحت دراسة )عبد الكريم( دور المخلفات العضوية في خفض تأثير ملوحة ماء 

 اء حيث اوضحت النتائج أن إضافة المخلفات العضوية أدتنمو نبات الذرة الصفر على  الري 
-20و) (20-0) خفض االيصالية الكهربائية وكان االنخفاض اكثر وضوحا عند التطبيقإلى 
لألوراق والوزن الجاف للجزء الخضري  +k+ /na( سم وقابل ذلك زيادة في نسبة 40

على  بتموس واالبقار المخمرةوالحاصل الكلي للحبوب. تفوقت مخلفات الدواجن المخمرة وال
باقي أنواع المخلفات في خفض ملوحة التربة عند الطبقات جميعا. مما عاد بالنتيجة في زيادة 
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k+ /na+  .في أوراق النبات واتعكس تاثير في الوزن الجاف للنبات والحاصل الكلي للحبوب
يقلل من  1- طن هكتار 40او  20كما اتضح أن إضافة المخلفات العضوية بمستويات 

حدود إلى  التأثير السلبي لماء البزل ويحسن من خواص التربة ومفردات نمو النبات وحاصله
مساوية او ال تختلف معنويا عما هي علية عند استخدام ماء النهر من دون إضافة مخلفات 

كثر وضوحا في حالة مخلفات الدواجن المخمرة والبتموس  Hعضوية وقد كانت هذه النتيجة 
 قار المخمرة. واالب

 

 اجراءات البحث
 مزرعة وقد 440بلغ إجمالى عدد مزارع إنتاج بدارى التسمين فى مناطق العينة حوالى 

اتجهت الدراسة إلى أسلوب الحصر الشامل نظرا لصغر حجم المجتمع فى مناطق مركز 
ع مزرعة غير عاملة وبالتالى قدرت عدد المزار  208مطروح. مع األخذ فى االعتبار وجود 

 مزرعة. 232العاملة بنحو 
 تم توزيع عينة الدراسة بمركز محافظة مطروح بناء على السعات: توزيع حجم العينة

جدول مزرعة طبقا لل 232اإلنتاجية خالل السنة اإلنتاجية لمزارع بدارى التسمين المكونة من 
 ( إلى ثالث سعات إنتاجية وهى:1رقم )

 من حيث السعات اإلنتاجية توزيع مزارع بدارى التسمين :(1)جدول 
 % عدد المزارع السعات اإلنتاجية

 54.74 127 5000أقل من 
 14.66 34 7500أقل من  - 5000

 30.6 71 فأكثر 7500
 2019/2020جمعت وحسبت من عينة الدراسة للموسم الزراعى  المصدر:
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نية، لميدادراسة اتم تصميم استمارة االستبيان لتحقيق أهداف ال :تصميم استمارة الستبيان
وقسمت إلى خمسة أقسام، حيث يتضمن القسم األول بيانات خاصة عن المزرعة من حيث 

لقسم املكية المزرعة، نوع الحيازة، نوع اإلنتاج، عدد العنابر، مساحة العنبر. بينما يتضمن 
ة، عيالثانى بيانات خاصة عن اإلنتاج. أما القسم الثالث يتضمن بيانات خاصة باألصول المزر 

من  فى حين يتضمن القسم الرابع بيانات عن التكاليف اإلنتاجية واإليرادات والتى تتضمن كل
 تكاليف مستلزمات التشغيل من كتاكيت وأعالف ورعاية بيطرية وعمالة وفرشة وإنارة ومياه
د وتكاليف نقل وأيضا تتضمن اإليرادات واإلنتاج الرئيسى والثانوى. أما القسم الخامس فق

 ائهم ومقترحاتهمن بيانات خاصة بالمشاكل والمعوقات التى تواجه المنتجين وكذلك أر تتضم
 .لحل هذه المشاكل
 على الحصول خاللها من يمكن التي الوسيلة هي الدراسة أداة  تعتبر :صدق أداة البحث

عبر يإن صدق االستبيان ف ،الدراسة بموضوع مرتبطة تكون  والتي الالزمة والمعلومات البيانات
 عن قياس ما أُعدت له هذه االستبانة لقياسه، كما ُيقصد به أيضا الشمول لجميع العناصر

التي تدخل في التحليل اإلحصائي من جانب ومن الجانب األخر وضوح فقرات االستبانة 
 ن ة وغير ُمبهمة لكل من يستخدمها، حيث قام الباحثو وتجانسها لمفرداتها بحيث تكون مفهوم

لفة عدد من األساتذة بالكليات المختمن خالل تمرير االستبيان على  كمينمحباستخدام صدق ال
بالجامعة من أجل الحصول على الموافقة لصالحية ومالئمة االستبيان ومن ثم تطبيقه على 

 ته منعينة الدراسة، أيضا مالئمة الفقرات ومدى اتساقها مع المتغيرات الخاصة بالدراسة وثبا
يمكن مدى اي إلى  من أجل التأكد من أنه ،(SPSS) حصائياإل برنامج التحليلخالل 

ن الحصول على النتائج ذاتها فيما لو تم إعادة تكرار هذه الدراسة في ظل ظروف ُمشابهة ع
 استخدام ذات األداة )االستبانة(.طريق 
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 ماستخدافي البداية قام الباحث بتحديد درجة الثبات والمصداقية للدراسة ب: ثبات أداة البحث
ق الذاتي، والتجزئة النصفية للثبات والصد (Cronbach's Alpha) كرونباخ الفا معامل

هي بالتجزئة النصفية وبالفا كرونباخ جيدة و  0.79( ان درجة الثبات 2ويتضح من جدول رقم )
 وهي درجة ممتازة. وهذا 0.894درجة المصداقية التي بلغت على  درجة مرتفعة ،وانعكس ذلك

ما نات بتتسم بالصدق والثبات وبالتالي فان القائمة تعتبر صالحة لجميع البيا يعني ان القائمة
 ق لكليحقق دقة البيانات االولية المطلوبة. والجدول التالي يوضح قيم معامالت الثبات والصد

 مجموعة اسئلة.
 معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة وصدقها :(2)جدول 

 الصدق معامل الفا كرونباخ ـــــــدالبعـــــ
 0.828 0.985 االنتاج خالل الدورة
 0.926 0.857 االصول المزرعية

 0.867 0.752 تكاليف التشغيل المتغيرة في الدورة
 0.835 0.698 ايرادات المزرعة

 0.912 0.831 المشاكل التي تواجة المنتج
 0.830 0.689 متطلبات المنتج

 0.894 0.79 االجمالي
 :حدود البحث

 محافظة مطروح. الحدود المكانية:
خالل  دانيةوتتمثل في فترة عمل الدراسة واإلنتهاء منها، وإنجاز الدراسة المي الحدود الزمنية:

 .2020 / 2019عام 



 ة العلوم البيئيةمجل
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  أحمد محمد فتحى جمعة حسان
 

 2022 إبريل، الجزء الثالث، رابعال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826ي الترقيم الدول

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

15 

 نتائج البحث
ات : مؤشرات الكفاءة القتصادية لمزارع إنتاج بدارى التسمين للسعولا أ

ادية هذا الجزء من الدراسة تم استخدام بعض المؤشرات االقتص فى: اإلنتاجية المختلفة
ية للتعرف على مدى الكفاءة االقتصادية إنتاج مزارع بدارى التسمين وفقا  للسعات اإلنتاج

 هي: (3مطروح وأهم هذه المعايير كما يوضحها الجدول ) المختلفة بمنطقة الدراسة بمرسى
كلية ليف التبين أن صافى العائد إلى التكا تاجية:يف اإلنصافى العائد إلى إجمالى التكال -1

على مستوى السعات اإلنتاجية الثالثة  0.10، 0.17، 0.11، 0.048قد بلغ نحو 
 وإجمالى العينة على الترتيب.

 نتجة،وهى عبارة عن حاصل قسمة التكاليف الكلية على الكمية الم :تكلفة الوحدة المنتجة -2
 19.13، 17.95، 18.97، 20.1لدجاج الحى نحو وقد بلغ متوسط تكلفة الكجم من ا

 جنيها/كجم على مستوى السعات اإلنتاجية الثالثة وإجمالى العينة على الترتيب.
 1.92، 3.11، 2.1، 0.96قد بلغ صافى العائد للدجاجة نحو  :صافى العائد للدجاجة -3

 الترتيب. دجاجة على مستوى السعات اإلنتاجية الثالثة وإجمالى العينة على / جنيها  
لف مؤشرات الكفاءة االقتصادية بالسعات اإلنتاجية المختلفة لمركز مطروح )باأل :(3)جدول 

 جنيه(
 العينة الثالثة الثانية األولى البيان

 0.10 0.17 0.11 0.047 التكاليف الكلية / صافى العائد
 19.13 17.95 18.97 20.10 متوسط تكلفة الكجم )جنيه/كجم(

 1.92 3.11 2.1 0.96 لدجاجة )جنيه/دجاجة(صافى العائد ل
 9.1 14.75 9.9 4.58 نسبة صافى العائد من اإليرادات

 2019/2020جمعت وحسبت من بيانات االستبيان بعينة الدراسة للموسم الزراعى  المصدر:
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و غت نحتبين أن نسبة صافى العائد من اإليرادات قد بل افى العائد من اإليرادات:نسبة ص -4
على مستوى السعات اإلنتاجية الثالثة وإجمالى  9.1%، 14.75%، 9.9%، 4.58%

 العينة على الترتيب.
جية مما سبق يتضح أن السعة اإلنتاجية الثالثة أكثر كفاءة اقتصادية من السعات اإلنتا

لسعة اتلك  األولى والثانية، حيث يزداد صافى العائد بزيادة السعة اإلنتاجية للمزارع، كما احتلت
رها جنيه أى أن زيادة قد 0.17رتبة األولى بالنسبة لمعدل العائد على التكاليف وقد بلغ نحو الم

 0.17 واحد فى التكاليف اإلنتاجية لمزارع بدارى التسمين تؤدى لزيادة العائد الصافي بمقدار
 جنيه، وكان متوسط تكلفة الكجم من الدجاج الحى فى تلك السعة أقل من السعات اإلنتاجية

كما كان صافى العائد للدجاجة فى تلك السعة  جنيه/كجم، 17.95خرى حيث بلغ نحو األ
جنيها/دجاجة، حيث ثبت مبدأ  3.11أعلى من السعات اإلنتاجية األخرى حيث بلغ نحو 

لى إوفورات السعة بالنسبة للمزارع اإلنتاجية الكبيرة فى تحقيق أعلى صافى عائد باإلضافة 
 ى الوحدة اإلنتاجية.انخفاض التكاليف على مستو 

دار لنحا: التقدير اإلحصائى لدوال اإلنتاج الفيزيقية باستخدام أسلوب ثانياا 
 المرحلى:

 :التقدير اإلحصائى لدوال إنتاج مزارع بدارى التسمين إلجمالى العينة
( أن هناك ثالثة متغيرات 4) ( بالجدول رقم4توضح نتائج المعادلة رقم ) الصورة الخطية:

(، هما أكثر 4(، الرعاية البيطرية )س4(، كمية الفرشة )س1ى عدد الكتاكيت )سمستقلة ه
لكل  العوامل تأثيرا  ايجابيا  على الكمية المنتجة من بدارى التسمين حيث بلغت اإلنتاجية الحدية

 طن، 0.250ألف كتكوت،  0.002من عدد الكتاكيت وكمية الفرشة والرعاية البيطرية نحو 
ويشير ذلك إلى  0.987على الترتيب. وقد بلغ معامل التحديد حوالى  0.153ساعة،  0.033

من التغيرات الحادثة فى كمية اإلنتاج إلى التغير فى المتغيرات المستقلة التى  %98.7أن 
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كما تشير معنوية اختبار ، تضمنتها الدالة وهى عدد الكتاكيت وكمية الفرشة والرعاية البيطرية
 .)ف( إلى معنوية النموذج 

 دوال اإلنتاج للعالقة بين كمية اإلنتاج من دجاج التسمين وبعض االمتغيرات :(4)جدول 
 )الصورة الخطية(

رقم  السعة
 ف قيمة 2ر المعـــادلة المعادلة

 1 األولى
 0.052 – ھ1س 0.001 + 9.943=  ھص

 ھ4س 0.029 + ھ2س
(8.59**)  (5.59**)  (2.07*) 

0.855 264.06** 

 ھ2س 0.007 – ھ1س 0.002 + 3.057= ھص 2 الثانية
(9.44**)  (3.35**) 0.881 163.58** 

 3 الثالثة
 0.171 – ھ5س 0.037 + 7.894=  ھص

 ھ2س 0.0223 - ھ3س
(7.82**)  (4.59**)  (2.59*) 

0.957 225** 

إجمالى 
 4 العينة

 0.250+  ھ1س 0.002 + 1.503=  ھص
 ھ4س 0.033 + ھ6س

(16.75**) (4.08**)  (2.23*) 
0.987 531.76** 

 2019/2020موسم الزراعى جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لل المصدر:
 حيث:

 الكتاكيت بداية الدورةعدد  = ھ1= كمية اإلنتاج من دجاج التسمين بالطن. س ھص
. بالساعة الرعاية البيطرية = ھ4س. كمية العلف = ھ3س. لكتاكيت النافقةعدد ا = ھ2س
كمية الفرشة المستخدمة خالل الدورات اإلنتاجية بالطن  = ھ6س .العمالة بالساعة = ھ5س

 فى كل سعة.
  ( عدد مزارع بدارى التسمين فى كل سعة.ھحيث ) 000، 3، 2، 1=  ھ
   = القيمة بين القوسين تشير إلى قيمة )ت( ()
 0.05* معنوية عند مستوى   0.01معنوية عند مستوى  **  = معامل التحديد 2ر
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يتمية: لوغار الصورة ال: صائى لدوال إنتاج مزارع بدارى التسمين إلجمالى العينةالتقدير اإلح
أن هناك ثالثة متغيرات مستقلة هى عدد  5( بالجدول رقم 4توضح نتائج المعادلة رقم )

 (، هما أكثر العوامل تأثيرا  4(، الرعاية البيطرية )س4(، كمية الفرشة )س1الكتاكيت )س
على  نتجة من بدارى التسمين حيث بلغت المرونة اإلنتاجية لكل منهمايجابيا  على الكمية الم

كما أتضح وجود عالقة موجبة بين تلك العوامل المستقلة ، 0.166، 0.110، 0.642الترتيب 
، %0.642في النتاج ترجع الى التغير في هذه العوامل بنحو %1واإلنتاج أى زيادة 

، بما يعنى 0.918مرونة اإلجمالية نحو كما بلغت ال على الترتيب. ،0.166%، 0.110%
مما  أن منتجى العينة يعملون فى مرحلة اإلنتاج غير االقتصادية وهى مرحلة اإلنتاج األولى،

يعنى وجود فرصة لزيادة إنتاج بدارى التسمين بزيادة مدخالت عناصر اإلنتاج المستخدمة 
 ويشير ذلك 0.985ديد حوالى وقد بلغ معامل التح للوصول إلى مرحلة اإلنتاج االقتصادية.

، من التغيرات الحادثة فى كمية اإلنتاج ترجع إلى عدد الكتاكيت، والفرشة %98.5إلى أن 
 كما تشير معنوية اختبار )ف( إلى معنوية النموذج.، والرعاية البيطرية

أثير ومما سبق يتضح أن صورتى دالة اإلنتاج الخطية واللوغاريتمية قد اتفقا بالنسبة لت
دارى د الكتاكيت وكمية العليقة والرعاية البيطرية والعمالة البشرية كمحددين إلنتاجية بعد

 التسمين بإجمالى العينة.
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 دوال اإلنتاج للعالقة بين كمية اإلنتاج من دجاج التسمين وبعض االمتغيرات :(5)جدول 
 الصورة اللوغاريتمية()

رقم  السعة
 نةالمرو  ف قيمة 2ر المعـــادلة المعادلة

 1 األولى
 – ھ1لوس0.758+0.285= ھلوص

 ھ4لوس0.416 + ھ2لوس 0.146
(9.58**) (5.19**)  (2.36*) 

0.868 293.44** 1.31 

 2 الثانية
 – ھ1لوس00.841+ 4.52= ھلوص

 ھ2لوس0.058
(10.31**) (3.66**) 

0.896 195.16** 0.87 

 3 الثالثة
+  ھ5لوس0.491 +0.030= ھلوص

 ھ2لوس0.178 - ھ3لوس0.317
(8.29**)  (4.47**)  (2.19*) 

0.957 223.5** 0.66 

إجمالى 
 4 العينة

+  ھ1لوس0.642+5.634= ھلوص
 ھ4لوس0.166 + ھ6لوس0.110

(15.99**) (4.16( **)3.05**) 
0.985 538.24** 0.918 

 2019/2020ستبيان للموسم الزراعى جمعت وحسبت من استمارة اال المصدر:
 حيث:

 الكتاكيت بداية الدورةعدد   ھ1س  دجاج التسمين بالطن.= كمية اإلنتاج من  ھص
 كمية العلف  ھ3س   عدد الكتاكيت النافقة  ھ2س
 العمالة بالساعة  ھ5س   بالساعة الرعاية البيطرية  ھ4س
 كمية الفرشة المستخدمة خالل الدورات اإلنتاجية بالطن فى كل سعة. =  ھ6س
= القيمة بين القوسين  () رى التسمين فى كل سعة.( عدد مزارع بداھحيث ) 000، 3، 2، 1=  ھ

   تشير إلى قيمة )ت(
 0.05* معنوية عند مستوى   0.01معنوية عند مستوى  ** التحديد= معامل  2ر
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 : التقدير اإلحصائى لدوال تكاليف مزارع بدارى التسمين بعينة الدراسة:ثالثاا 
بر عن العالقة الدالية بين كل من اإلنتاج تشير النظرية االقتصادية إلى أن دالة التكاليف تع

والتكاليف، حيث أن تقدير دوال التكاليف يسمح بالتعرف على أكفأ األنماط االقتصادية، وكل 
نمط إنتاجى يحاول دائما تعظيم العائد وتدنيه التكاليف، وبناء على ذلك أجريت عدة محاوالت 

مين موضوع الدراسة فى الصورة الخطية لقياس دوال التكاليف اإلنتاجية لمزارع بدارى التس
والتربيعية والتكعيبية. وتبين أن أفضل النماذج المقدرة هى الصورة التربيعية حيث تعتبر أفضل 
النماذج وفقا للقواعد االقتصادية وفيما يلى عرض نتائج التقدير اإلحصائى لدوال التكاليف 

 تاجية الثالثة وإجمالى عينة الدراسة.الكلية لمزارع بدارى التسمين على مستوى السعات اإلن
جدول لى بالتوضح المعادلة األو  دوال تكاليف إنتاج بدارى التسمين للسعة اإلنتاجية األولى:

ين، ( أن هناك عالقة مؤكدة إحصائيا بين كل من التكاليف الكلية وإنتاج بدارى التسم6رقم )
ثة من التغيرات الحاد %84.9حوالى بما يشير إلى أن  0.849هذا وتبلغ قيمة معامل التحديد 

ى ف( إل) فى التكاليف الكلية ترجع إلى التغيرات الحادثة فى اإلنتاج. كما تشير معنوية اختبار
ة دالة وتم اشتقاق دالة التكاليف المتوسطة وذلك بقسم 0.01معنوية الدالة المقدرة عند مستوى 

لحدية ليف اتجة، وكذلك تم اشتقاق دالة التكاالتكاليف الكلية بالصورة التربيعية على الكمية المن
، توسطةوذلك بإيجاد المشتقة التفاضلية األولى لدالة التكاليف الكلية ومن دالة التكاليف الم

واة ودالة التكاليف الحدية أمكن تقدير حجم اإلنتاج األمثل الذى يدنى التكاليف وذلك بمسا
طن/حى فى حين بلغ  24432.54قدر بنحو  التكاليف المتوسطة بالتكاليف الحدية، هذا وقد

طن/حى، كما تم اشتقاق الحجم  10367.7متوسط كمية اإلنتاج لمزارع هذه السعة حوالى 
حو دالة التكاليف الحدية بالسعر المزرعي للطن والذي يقدر بن المعظم للربح وذلك بمساواة 

اليف أتضح أنها طن/حى. وبحساب مرونة التك 30038.900الف جنيه، والذي بلغ  21000
 ويشير ذلك أنه فى مرحلة اإلنتاج غير االقتصادية. 0.98تبلغ نحو 
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الجدول انية بتوضح المعادلة الث دوال تكاليف إنتاج بدارى التسمين للسعة اإلنتاجية الثانية:
ين، ( أن هناك عالقة مؤكدة إحصائيا بين كل من التكاليف الكلية وإنتاج بدارى التسم6رقم )

ى فمن التغيرات الحادثة  %67بما يشير إلى أن حوالى  0.67قيمة معامل التحديد  هذا وتبلغ
لى التكاليف الكلية ترجع إلى التغيرات الحادثة فى اإلنتاج. كما تشير معنوية اختبار ف إ

ة دالة وتم اشتقاق دالة التكاليف المتوسطة وذلك بقسم 0.01معنوية الدالة المقدرة عند مستوى 
لحدية ليف الية بالصورة التربيعية على الكمية المنتجة، وكذلك تم اشتقاق دالة التكاالتكاليف الك

، توسطةوذلك بإيجاد المشتقة التفاضلية األولى لدالة التكاليف الكلية ومن دالة التكاليف الم
واة ودالة التكاليف الحدية أمكن تقدير حجم اإلنتاج األمثل الذى يدنى التكاليف وذلك بمسا

فى حين بلغ ، طن/حى 12776.5يف المتوسطة بالتكاليف الحدية، هذا وقد قدر بنحو التكال
طن/حى، ومن النتائج قد توصل  12615.4متوسط كمية اإلنتاج لمزارع هذه السعة حوالى 

ة. مزرع 34من إجمالى الفئة البالغة  %23.5مزارع يمثلون حوالى  8للحجم اإلنتاجى األمثل 
سعر ى باللمعظم للربح بمساواة دالة التكاليف الحدية باإليراد الحدى أوكذلك تم اشتقاق الحجم ا

ألف جنيه، ومن المعادلة تم الحصول  21المزرعى للطن من دجاج التسمين والذى قدر بنحو 
طن/حى، وبحساب مرونة التكاليف  1105572.4على الحجم المعظم للربح والمقدر بنحو 

 ه فى مرحلة اإلنتاج االقتصادية.ويشير ذلك أن 1.2أتضح أنها تبلغ نحو 
توضح المعادلة الثالثة بالجدول  دوال تكاليف إنتاج بدارى التسمين للسعة اإلنتاجية الثالثة:

( أن هناك عالقة مؤكدة إحصائيا بين كل من التكاليف الكلية وإنتاج بدارى التسمين، 6رقم )
من التغيرات الحادثة فى  %68ى بما يشير إلى أن حوال 0.68هذا وتبلغ قيمة معامل التحديد 

التكاليف الكلية ترجع إلى التغيرات الحادثة فى اإلنتاج. كما تشير معنوية اختبار )ف( إلى 
وتم اشتقاق دالة التكاليف المتوسطة وذلك بقسمة دالة  0.01معنوية الدالة المقدرة عند مستوى 

كذلك تم اشتقاق دالة التكاليف الحدية الكمية المنتجة، و  التكاليف الكلية بالصورة التربيعية على
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وذلك بإيجاد المشتقة التفاضلية األولى لدالة التكاليف الكلية ومن دالة التكاليف المتوسطة، 
ودالة التكاليف الحدية أمكن تقدير حجم اإلنتاج األمثل الذى يدنى التكاليف وذلك بمساواة 

طن/حى فى حين بلغ  14080.6 نحوالتكاليف المتوسطة بالتكاليف الحدية، هذا وقد قدر ب
ومن النتائج قد توصل ، طن/حى 14038.23متوسط كمية اإلنتاج لمزارع هذه السعة حوالى 

 71من إجمالى الفئة البالغة  %60.5مزرعة يمثلون حوالى 43للحجم اإلنتاجى األمثل 
إليراد الحدى أى مزرعة. وكذلك تم اشتقاق الحجم المعظم للربح بمساواة دالة التكاليف الحدية با

، ومن المعادلة تم ألف جنيه 21الذى قدر بنحو السعر المزرعى للطن من دجاج التسمين و 
وبحساب مرونة ، طن/حى 511277.9الحصول على الحجم المعظم للربح والمقدر بنحو 

 ويشير ذلك أنه فى مرحلة اإلنتاج االقتصادية.1.11التكاليف اتضح أنها تبلغ نحو 
( 6( بالجدول رقم )4توضح المعادلة رقم ) تاج بدارى التسمين إلجمالى العينة:دوال تكاليف إن

أن هناك عالقة طرديه مؤكدة إحصائيا بين كل من التكاليف الكلية وإنتاج بدارى التسمين، هذا 
من التغيرات الحادثة فى  %96بما يشير إلى أن حوالى  0.96وتبلغ قيمة معامل التحديد 

ع إلى التغيرات الحادثة فى اإلنتاج. كما تشير معنوية اختبار )ف( إلى التكاليف الكلية ترج
وتم اشتقاق دالة التكاليف المتوسطة وذلك بقسمة دالة  0.01معنوية الدالة المقدرة عند مستوى 

التكاليف الكلية بالصورة التربيعية على الكمية المنتجة، وكذلك تم اشتقاق دالة التكاليف الحدية 
المشتقة التفاضلية األولى لدالة التكاليف الكلية، ومن دالة التكاليف المتوسطة، وذلك بإيجاد 

ودالة التكاليف الحدية أمكن تقدير حجم اإلنتاج األمثل الذى يدنى التكاليف وذلك بمساواة 
فى حين بلغ متوسط ، حى/9827.6التكاليف المتوسطة بالتكاليف الحدية، هذا وقد قدر بنحو 

طن/حى، وبذلك تكون المزارع محققة  11820.46زارع هذه السعة حوالى كمية اإلنتاج لم
وكذلك تم اشتقاق الحجم المعظم للربح بمساواة دالة التكاليف الحدية باإليراد  االنتاج االمثل،

ألف جنيه،  21000الحدى أى السعر المزرعى للطن من دجاج التسمين والذى قدر بنحو 
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، طن/حى 5263812.5جم المعظم للربح والمقدر بنحو ومن المعادلة تم الحصول على الح
ويشير ذلك أنه فى مرحلة اإلنتاج  3.83وبحساب مرونة التكاليف أتضح أنها تبلغ نحو 

 االقتصادية.
 ةلمختلفدوال التكاليف اإلنتاجية لمزارع إنتاج بدارى التسمين للسعات اإلنتاجية ا :(6)جدول 
 نةالمرو  قيمة  ف 2ر المعادلـــة السعة

 األولى
 ه2ص0.0007  + هص27.23-41864.43= هت ك

 (2.55)   (3.75) 
 هص0.0007+27.23-ص/41864.43ت م = 

 هص0.0014+27.23ت ح = 
0.85 39.63** 0.98 

 الثانية
 ه2.ص0.0096+هص226.99-1567101.0=هت ك

 (3.62)    (2.51) 
 هص0.0096+226.99-ص/1567101.0ت م = 

 هص0.0192+226.99ت ح =   
0.67 37.52** 1.20 

 الثالثة
 ه2ص0.0211+هص575.94 -4183342.0=هت ك

 (3.09)   (2.07) 
 هص0.0211+575.94-ص/4183342.0ت م = 

 هص0.0422+575.94ت ح =  
0.68 26.54** 1.11 

إجمالى 
 العينة

 ه2ص0.002+ هص55.25 -173848.4= هت ك
 (14.18)   (10.97) 

 هص0.002+55.25-ص/173848.4ت م = 
 هص0.004+55.25=  ت ح 

0.96 632.1** 3.83 

 2019/2020تبيان للموسم الزراعى جمعت وحسبت من استمارة االس المصدر:
 حيث:
   = كمية اإلنتاج بالطن هص .  = القيمة التقديرية للتكاليف الكلية باأللف جنية هت ك

القيمةةة بةةين األقةةواس  ( =) = عةةدد المةةزارع لكةةل سةةعة هةةة  = كميةةة اإلنتةةاج فةةى الصةةورة التربيعيةةة ه2ص
  تشير إلى قيمة )ت(

   0.05* معنوى عند مستوى  0.01** معنوى عند مستوى 
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 هم المشاكل والمعوقات التي تواجة منتجي الدواجن في الراضي الجديدة أ: رابعاا 
يتبين من عينة الدراسة أن مزارع بدارى التسمين بمنطقة : (محافظة مرسى مطروح)

يبلغ  مزرعة بينما232مزرعة يبلغ عدد المزارع العاملة بها  440وح تبلغ الدراسة بمحافظة مطر 
ية قد واجهت العديد من المشاكل االقتصادية واإلنتاج مزرعة 208ع الغير عاملة عدد المزار 

والتي تمثلت فى مشاكل تسويقية وفي الرعاية الصحية البيطرية وطرق شراء الكتاكيت 
مشاكل في التمويل إلى  ضافةاإلدوية بألاعلى  صولومشكالت في العمالة وفي طرق الح

كل ، ومشاكل التدفئة واإلنارة، ومشا، ومشاكل التسويقمشاكل الكتاكيت، ومشاكل في االعالف
 ارتفاع نسبة النافق.

 وبترتيب المشاكل التةى تواجةه منتجةى بةدارى التسةمين فةى منطقةة مطةروح وفقةا  ألهميتهةا النسةبية
 نجد ان اهم المشاكل هي:

أن مشكلة األعالف تقع في مقدمة هذه المشكالت فى المرتبة األولى حيث أوضح نحو  -1
من إجمالى المنتجين الذين شملتهم  %97.84من اصحاب المزارع يمثلون نحو  227

 .منتج أن هذه المشكلة تأتى فى مقدمة هذه المشكالت 232عينة الدراسة والبالغ عددهم 
من اصحاب المزارع يمثلون نحو  209لك نحو تليها مشكلة الكتاكيت حيث أوضح ذ -2

 جمالي عدد اصحاب المزارع العاملة.من ا 90%
مربي يمثلون نحو  192تي مشكلة التسويق فى المرتبة الثالثة حيث أوضح ذلك نحو أوت -3

 من إجمالى المربين. 82.75%
 مربي 147ثم تأتى في المرتبة الرابعة مشكلة التمويل حيث أوضحت الدراسة ان نحو  -4

 من اجمالي عدد المربين. %63.4يمثلون نحو 
سة تي في المرتبة الخامأفى حين اظهرت الدراسة ان مشكلة األدوية والرعاية البيطرية ت -5

 من إجمالى المربين. %52.16ون نحو مربي يمثل 121حيث أوضح ذلك نحو 
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نحو  منتج يمثلون  116وتأتى فى المرتبة السادسة مشكلة العمالة حيث أوضح ذلك نحو   -6
 من اجمالي عدد المربين. 50%

ى كما اتضح من خالل الدراسة ان مشكلة ارتفاع نسبة النافق واألمراض الفيروسية تقع ف -7
من إجمالى  %39.7مربي يمثلون نحو  92المرتبة السابعة حيث أوضح ذلك نحو 

 المنتجين.
تجى تى تواجه منبينما تأتي مشاكل اإلنارة والتدفئة في المرتبة الثامنة من المشاكل ال  -8

من إجمالى  %27.16مربي يمثلون نحو  63بدارى التسمين حيث أوضح ذلك نحو 
 المنتجين الذين شملتهم عينة الدراسة.

 

 التوصيات
ضى االهتمام بزيادة المساحة المزروعة بمحاصيل العلف مثل الذرة وفول الصويا فى األرا -1

 مناسبة .الجديدة وذلك لتوفير مكونات األعالف محليا باسعار 
اجن إقامة مصانع األعالف والمجازر اآللية ومراكز التسويق والتوزيع وانشاء بورصة للدو  -2

المنتجين من اخطار التقلبات السعرية مع درورة توافر مصادر جيدة على  للحفاظ
 للكتاكيت.

اعادة تدوير مخلفات مزارع ومجازر الدواجن وذلك بغرض تعظيم المردود االقتصادى من  -3
د المخلفات كأسمدة عضوية أو كإضافات أعالف عالية القيمة الغذائية وذات عائ بيع هذه

 مادى عالى.
انشاء شركات خاصة مساهمة على  العمل، ضرورة زيادة االستثمار في قطاع الدواجن  -4

مجازر انشاء وادارة العلى  بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة الدارة االسواق والعمل
 اونية لكافة انشطة قطاع الدواجن تجارة وانتاج.وانشاء جمعيات تع
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مدة ومراقبة من الخدمات رورة توافر االدوية البيطرية واالمصال من مصادر معتض -5
 البيطرية.

 وضع السياسات التمويلية الخاصة بدعم وبتمويل وتشجيع مشروعات اإلنتاج الداجنى فى  -6
 ألراضى الجديدة وحديثة االستزراع.ا

قية للقضاء على احتكار السماسرة والوسطاء لتسويق إنتاج بدارى إنشاء مراكز تسوي -7
 التسمين.
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ABSTRACT 

Poultry production sector occupies an important place among the 

sectors of animal production, as one of the main sources of animal 

protein in Egypt in general and in the New Lands in particular. This 

sector contributes an effective contribution in the value of animal 

production in Egypt. The study aims to identify the volume of poultry 

production in the Arab Republic of Egypt and the New lands, besides 

study the most important factors affecting the production of broiler and 

farms in New Lands, moreover to measure the productive and economic 

efficiency of projects of production of broiler farms in New Lands, to 

identify the most important problems and constrains facing producers 

and impeding the operation of these farms to achieve the full scale 

,these objectives, lead to set the proposal of appropriate solutions. 



 ة العلوم البيئيةمجل
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  أحمد محمد فتحى جمعة حسان
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The study findings indicated that the main affected factors in the 

broilers production were; the number of chickens, quantities of fodders, 

veterinary care and the human labors. Study results indicate that, the 

second and third-scale farms (50000-less than 7500 chicks) , (more than 

7500 chicks) operate within the economic stage of production, where 

their elasticities have been estimated at 1.2 and 1.11, respectively 

reflecting a decreasing return to scale. It is also indicated that the third 

production scale more economic efficiency than the first and second 

scales. which had proved the economize of scale of big industrial farms 

which achieve the highest net return in addition to lower costs at the 

unit level productivity. 


