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 وة  بل بغرض زيادة الثر ليل التكلفة والعائد فى تربية اإلتح
 فى مصر  الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة

 
 (3)عسكر أحمد رجب -(2)عمرو حسين عبد البر -(1)بسمة عادل حسين سعيد

جامعززة عززين  ، كليززة اجززارة( 2 وزارة الزراعززة واستءززالر اىرا زز ، مركززز بحززوث الءززحراء( 1
 مركز بحوث الءحراء، عبة اىنتاج الحيوان  والدواجنش ، ية الحيوانقسم اغذ( 3 شمس

 

 المستخلص
رئيسية اجراء احليل التكلفة والعائد من اربية اإلبل واحديد المعوقات ال يهدف البحث ال 

ىمر االتي اواجة منظومة األنتاج بهدف احقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في مءر, 
سد من البرواين الحيوان  ف  محاولة ل الفرد حءةة زيادو  معدل األنتاجرفع  إل  يؤدي الذي

تاج عل  التكييف واىن هقادر التكلفة و  ةمنخفض ائلبدأستخدام ف  مءر ب عجز اللحوم الحمراء
ريين رئيسين للحءول عل  مءد عل الباحثة ت . أعتمدف  ظل التغيرات المناخية القاسية

( 2)، مرب  189والبالغ عددهم  يينعل  عينة من مربرة استبيان عداد استماإ  (1البيانات، )
 زارة الزراعةالنتاج الحيوان  الءادرة من قطاع الشئون اىقتءادية بو لالنشرات الدورية 

 واستءالر اىرا  . 
 ينمن المربي %62,5ن أ ومن الدراسة الميدانية ه اليها البحث هم النتائج الت  اوصلأ 

منطقة شالاين ب، عل  العكس ف  وظائف اخرى بجانب اربية الحيوانات يعملون  بجنوب سيناء
. وانقسم نظم %89فتءل نسبة المربيين المعتمدين عل  مهنة الرع  فقط كمءدر للدخل ال  

ن اربية اىبل ال  نظام المرع  بدون أو مع مكمل غذائ  والنظام المكثف )بدون مرع ( وكا
 الرع  ىنخفاض التكلفة.  أفضلها أقتءاديا الك المعتمدة عل 

جنية/الشهر ف  اىنتاج المكثف  750 حوال اكلفة اغذية الراس الواحد  اضح أنوا
جنية/الشهر في اىنتاج شبة المكثف، وام احديد اهم المعوقات الت  اواجه مرب  اإلبل  450و

الدراسة  البيطرية. ومن أهم نتائج الرعايةوعل  راسها مشكلة أرافاع اسعار اىعالف ونقص 
 والعائد منها، اكلفة اربية اىبلالتطبيقية هو وجود عالقة اراباط معنوية بين اكلفة اربية اىبل 

واحقيق التنمية المستدامة، وقد أوصت الدراسة  ة اىبلالعائد من اربي، وزيادة الثروة الحيوانية
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لدمج هذا ستثمرين المالعمل عل  التوسع ف  نشر الجدوى اىقتءادية من اربية اىبل بين ب
 .القطاع من الثروة الحيوانية ف  مشروعااهم اىستثمارية

 لحيوانيةالثروة ا –اىبل  –التنمية المستدامة  –احليل التكلفة والعائد  :الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة
أصبح هناك  حل الك المشكلةد السكان مشكله األمن الغذائ  ومن أجل اعدا أثار ازايد 
ن من  واوبما أن البرواين الحي لسد حاجه السكان ةالمواد الغذائي وفير المزيد منحاجه ملحه لت

فأصبح هناك  روره لزياده األنتاج الحيوان  ولكن مع نقص مساحه  أهم المواد الغذائيه
ىبد من البحث عن  كانقلت مساحه األر   المنتجه ألعالف الماشيه و عه زر نالمناطق الم

ج البرواين الحيوان  قادره علي التكيف مع ظروف نقص األعالف مءادر أخرى لتعزيز أنتا
 (Sibtain Ahmad,2010) .والموارد الرعويه ف  مواسم الجفاف

لدراسات السابقه أن لالبل القدره علي التكييف مع ظروف اقلبات ااظهر بعض نتائج 
به يساعد هذا الحيوان وأن النظام الفسيولوج  الفريد الت  اتميز المياه  كميه العلف وعدم كفايه

ليأخذ مكانه هامه ف  النظام البيئ  الءحراوى وبراعته ف  البقاء عل  قيد الحياه في المناطق 
 Galma) ف  اغذيتهاالطبيعية اعتمد اىبل أعتمادا كبيرا عل  المراع  حيث القاحله 

Wako,2017) 
راعيه نظم الرعويه والز جتماعيا هاما  من الالها دورا إقتءاديا و  ان بلاربية اإلثبتت أ

اهم فه  اعد عنءر مهم ف  النظام البيئ  الءحراوى يعتمد عليه البدو أعتمادا كبيرا ف  حيا
ل واعد أيضا مءدر للبرواين الحيوان  لفئه كبيره من السكان الت  ىزالت اعتمد عل  اىب

 .وأوبارهاستفاده من جلودها يب واللحوم حت  الوقت الحا ر واىكمءدر للحل
(A.Faraz,2021) 
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ددًا خاصة ال  إعادت اىهتمام باىبل مجلبرواين الحيوان  دت ازمة الغذاء عامة واأقد 
تباره ، باعة واىسالمية اهتماما ملحوظا بهاخالل السنوات اىخيرة فاولت العديد من الدول العربي

 ، لمااين الحيوان وسد عجز البرو  الحيوان الذى يمكن ان يساهم ف  زيادة المنتجات الحيوانية
يتميز بة من خءائص فريده اجعلة اهم حيوان يمكن اربيته واىستفاده منه ف  المناطق 

 ويكون مءدرًا للبرواين الحيوان  لسكان هذه المناطق .، الءحراوية
 واأثيرها عل  مءر والعالم اجمعالتغيرات المناخية  حدة ازامنت ازمة الغذاء مع
وله القادر عل  التكييف مع الك التغيرات  ةمستقبل كونها الوحيدفأصبحت اىبل ه  حيوان ال

انتاج اللحوم واىلبان الموارد الطبيعية ف  المناطق الجافة وشبة الجافة و  غاللعل  است ةر القد
 Asim ) بعض اىستخدامات العالجية لالنسان.والت  اعرف بقيمتها الغذائية باى افة ال  

Faraz ,2020) 
 سبق نجد أن اربيه اىبل هي الخيار اىنسب الذى يمكن أ افته لسلسله وبناء عل  ما

 وأستخدمها كوسيله لسد تاللحوم وغيرها من المنتجاو  األمدادات الغذائيه من حيث الحليب
 الحمراء. ومنها اللحوم الحيوان  الفجوه بين العرض والطلب لمءادر البرواين

روه الحيوانية  من خطتها لتحقيق مية الثل  زياده اىهتمام بتنمن هنا ااجهت مءر إ
ذلك باقامة ل  الجوع واحقيق اىمن الغذائ  و هداف التنمية المستدامة وهو القضاء عأحد أهم أ 

بل ف  نية ف  مءر عامة واإلالعديد من المشاريع البحثية الت  اهدف لزيادة الثروة الحيوا
لتعرف عل  ل راء أبحاث علميهإجو  مربيهااىهتمام بو المناطق الءحراوية بءفة خاصه 

حيث ظلت اىبل  لحا ر ولألجيال القادمها ا ف ذا الحيوان وكيفيه األستفاده منهإمكانات ه
 لما يوجد منهماى ف  مجال البحث العلم  لفترات طويلة الحيوان اىكثر إ  والعالم ف  مءر

لحل مشكالت انتاج  وان معظم اىبحاث ليست موجهه فقر شديد ف  المعلومات المتوفره عنها
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باإل افه إل  أن التنسيق بين مراكز البحوث وبين الباحثين أنفسهم ونشر النتائج وابادلها اىبل 
 .شبه معدوم

ونظرا ىهمية اىبل اىقتءادية يتطرق هذا البحث لدراسة واحليل التكاليف الالزمة 
مورد أقتءادى و  كثروة حيوانيةلرعاية اىبل واغذيتها والعائد اىقتءادى منها بغرض استغاللها 

لمحاولة سد حاجة السكان الغذائية ف  الوقت الحا ر وايضا الحفاظ عليها  وانميتههام 
حيث يعط  مفهوم التنميه المستدامه أهتماما ، لالجيال القادمة واحقيق التنمية المستدامة

هور ثوره أستدامه ميه ظإجتماعيا متزايدا ف  جميع أنحاء العالم وأظهرت البحوث المتعلقه بالتن
األقتءاديه واألجتماعيه والسياسيه والثقافيه واتخلل أفكار األستدامه  ف  كل المجاىت

وقواعدها جزء متزايد من الحياه الحديثه ولها اأثير كبير عل  التفكير اليوم  والمماراسات ف  
 ,Tom R Burns) هأجزاء كبيره من العالم ليس فقط المتقدم ولكن أمتد أيضا للدول النامي

2016)  
 

 مشكلة البحث
فه رافاع اكلار األمن الغذائ  للسكان ف  مءر و اجاه المتزايد نحو الحاجه لتوفيمع اى

هره   مءر وأيضا افاقم ظاف ةرا   الءحراويلأل ةنسب ةاألرا   المنزرع ةالماشيه وقل ةاربي
فأصبحت هناك حاجه  ةلجافوشبه ا ةحتباس الحرارى مما أدى ال  زياده المناطق الجافاى

البرواين للغذاء و  يكون مءدراً و  لوجود بديل أفضل قادر عل  التكييف مع هذه الظروف
 نتجاتلسلسلة اىمدادات الغذائية من اللحوم واىلبان وغيرها من الم ويمكن ا افته الحيوان 

 (2019)منظمة اىغذية والزراعة لالمم المتحدة، 
الدافع وراء مزيد من األبحاث كمءدر لها و  ر اىبلختيامن هنا ظهرت الحاجه ى

ام من همكانيه الحفاظ عليها كمورد إتءادي من اربيه اىبل وانميتها ومدى ألظهار العائد األق
 (2013، ) اىكساد ف  هذا المجال . ةالمستدام ةلتحقيق التنمي ةموارد الثروه الحيواني
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 سئلة البحثأ
 : جابة عل  السؤال الرئيس  التال اى يمكن عرض مشكلة البحث من خاللو 

عوق التى ت ئيسيةتحديد االسباب الر لتكلفة والعائد فى تربية االبل و "ما امكانية اجراء تحليل ل
 تحقيق التنمية المستدامة؟"نتاج لزيادة الثروة الحيوانية و عملية اال 

 :وُيستمد من هذا السؤال عدة اسئلة فرعية وه 
 ة؟مستداماربية اىبل عل  العائد من اربية اىبل واحقيق التنمية الال  اى مدى اؤثر اكلفة  -
ية ال  اى مدى يؤثر العائد من اربية اىبل عل  زيادة الثروة الحيوانية واحقيق التنم -

 المستدامة؟
 ل ف  مءر؟األب لمربي اىقتءادية الخءائص ما -
 الت  اواجه مرب  اىبل ف  مءر؟ المشكالتاهم  ما -
 ؟والعائد منها  اىبل ف  مءر اربية نظم ما اكاليف -

 

 أهمية البحث
 يمكن تحديد االهمية العلمية والعملية على النحو التالى:

  هوما  ورعايتها والعائد من ورائهاة اىبل دراسه اكاليف اغذي :االهمية العلمية -
ده وزيا ةلثروه الحيوانيوكيف يمكن إستغاللها لتنميه ا المشاكل الت  اواجه مرب  اىبل

 نللسكا ةاوفير األحتياجات الغذائيو للحوم والتقليل من حجم الواردات من ااج الحيوان  األنت
نقص مءدر للبرواين الحيوان  ف  المناطق الت  اعان  من الاوفير  :االهمية العملية -

ف   لتحقيق األمن الغذائ المائيه ) المناطق الءحراويه ( الشديد ف  األعالف والموارد 
 أنخفاض الموارد األقتءاديه وأاساع الفجوه بين العرضو  ازايد أعداد السكان ظل ظروف

 والطلب مع مرعاة التنميه المستدامه للحفاظ عليها كثروه لألجيال القادمة .
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 بحثأهداف ال
 فمن ،الحيوانية الوحدة إنتاجية مستوى  رفع إل  اهدف التي الفنية الدراسات مع بالتزامن
هو  ولذا فان الهدف الرئيس  من هذا البحث، أيضاً  اىقتءادية دراساتبال اىهتمام الضروري 

ىنتاج لية ا"اجراء احليل للتكلفة والعائد ف  اربية اىبل واحديد اىسباب الرئيسية الت  اعوق عم
 توى رفع مس إل  يؤدي الذي األمر، بغرض زيادة الثروة الحيوانية واحقيق التنمية المستدامة"

 تءنيعال حاجة ويسد المختلفة همومنتجاا واللحوم الحليب من الفرد حءة ورفع ةاإلنتاجي الطاقة
 سد جزء من عجز اللحوم الحمراء ف  مءر ببديل قادر عل  التكييفعليهم و  القائم المّحلي

 .التغيرات المناخية القاسيةو  واىنتاج ف  ظل الظروف
 الفرعية األهداف من عةمجمو  خالل من احقيق الهدف الرئيس  للبحث إل  الوصول يتم

 :يأاي كما احقيقها إل  البحث يسع  التي
 ة.احقيق التنمية المستدامبل عل  العائد من اربية اىبل و ثر اكلفة اربية اىدراسة أ .1
 .التنمية المستدامةبل عل  زيادة الثروة الحيوانية و ثر العائد من اربية اىدراسة أ .2
 ل ف  مءر.باإل بيلمر  اىقتءادية الخءائص بعض التعرف عل  .3
 بل ف  مءر.التعرف عل  أهم المشكالت الت  اواجه مرب  اإل .4
 لتقدير اكاليف التربية والعائد منها ف  كل نظام. مءراىبل ف   اربية نظم دراسة .5

 

 فروض البحث
 عائد الو اكلفة اربية اإلبل  بين ثير ذات دىلة احءائية معنويةيوجد اأ: الفرض االول

 من اربية اىبل.
 بل العائد من اربيه اى بين ثير ذات دىلة احءائية معنويةيوجد اأ: فرض الثانيال

 .ة زيادة الثروة الحيوانيو 
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 حقيق او  بلاكلفة اربية اإلبين  ير ذات دىلة احءائية معنويةيوجد اأث: الفرض الثالث
 التنمية المستدامة.

 بل ئد من اربية اىالعابين يوجد اأثير ذات دىلة احءائية معنوية : الفرض الرابع
 احقيق التنمية المستدامة.و 

 

 الدراسات السابقة
 Economic importance of " ( بعنوانSibtain Ahmed, 2010)دراسة  -1

camel : A unique alternative under crisis” 

نتاج استعراض اىمكانيات والمشاكل والحلول المتعلقه بنمو اىبل ونظم اىهدفت الدراسة 
يمتلك سمات عمليه وفريده من  واوصلت ال  ان الجمل العرب   بل في باكستانواسويق اى

ن ماإلبل مزيدا  تاكتسبو نوعها ىنتاج اللحوم والحليب ف  المناطق القاحله وشبه القاحله 
الجمل هو المرشح  وانكوسيلة لسد الفجوة بين الطلب والعرض  اىونة اىخيرة اىهتمام

بيتها ار إذا ام  ف  الك المناطقوكذلك السكان ، ت من الحليب للرعاهالرئيسي لتلبية اىحتياجا
 اىبلفإن ، بشكل صحيح. وعالوة عل  ذلك، في سياق التغيير واىحتباس الحرارى ها واغذيت

 سوف اجد مكانا أفضل لالزدهار واإلنتاج حت  في ظل الظروف المناخية القاسية
 ”Steps to sustainable livestock" ( بعنوانMark C. Eisler, 2014دراسة ) -2

احسين اربيه ونمو الحيوانات المجتره يمكن ان يسفر عن الغذاء اىفضل للناس والكوكب 
استراايجيات لخفض التكاليف البيئيه  8ام اسليط الضوء ف  هذه الدراسه عل  قد و 

ه الغذاء لكميه ونوعي الحيوانات واعزيز المكاسب الءافيه ىستمرار وبقاء الكواىقتءاديه 
من الحبوب  %70استهلك حوال   ةالثروه الحيواني واوصلت الدراسة ال  ان الت  انتجه

مالئمه يؤدى الغير  بيئاتالماشيه من الاستيراد و  للمجترات %40ويذهب منها حوال   ةالمنتج
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ت تعزيز انتاجيه الحيوانال والسبيل الوحيد، ير بيئه واعالف مناسبه لهاال  ارافاع اكاليف اوف
 عن طريق المكمالت الغذائيه    المجتره

 Camel management as an( بعنوان " Galma wako, 2017دراسة ) -3

adaptive strategy to climate change by pastoralists in southern 

Ethiopia" 

ين ستراايجية للتكيف مع اغير المناخ بإاإلبل ك اربيةاجاه إاقييم هدفت الدراسة ال  
 اإلبلعل  عتماد التغير المناخ والعوامل الدافعة للأدلة  عل لرعوية كما بحثت األسر ا

 احليل بيانات اىرصاد الجويه ال  اىاجاه المتزايد ف  درجات الحراره واوصلت عن طريق
واىنخفاض الشديد ف  معدىت هطول اىمطار وأو حت ايضا المقابالت مع الرعاه زياده 

ة زياد لت  ادت ال  نفوق اعداد كبيره من الماشيه مما ادى مؤخرا ال حاىت الجفاف المتكرره ا
ئية عل  احمل الظروف البي االعالية إلنتاج الحليب وقدراه هامكاناااىعتماد عل  اىبل ى

 لضمان األمن الغذائي لألسر الرعويةوالتغيرات المناخيه القاسية 
 Portrayal of Camel Production in( بعنوان " Asim Faraz ,2020دراسة ) -4

The Desert Ecosystem of Pakistan” 
ا ف  التقييم والتحقق من صحة النتائج حول انتاج لحوم اىبل والبانههدفت الدراسة ال  

اسة ظل انظمة التربية المختلفة ىظهار المزيد من امكانيات اىبل ف  باكستان واوصلت الدر 
" إل  الحيوان  أدت إل  اغيير مفهوم "سفينة الءحراءال  ان اىحتياجات المتزايدة للبرواين 

لبات ي متط"حيوان األمن الغذائي" وانها احتل ف  باكستان موقًعا متميًزا في هذا الءدد ألنه يلب
ية الرعاة والحليب في المناطق القاحلة وشبه القاحلة واعتبر اإلبل في باكستان ذات انتاج

الحظ ام إعطاء اإلبل القليل من األهمية من قبل  مرافعة من الحليب واللحوم ولكن لسوء
ير صانعي السياسات والعلماء والعاملين في مجال التنمية وزمالء العمل ويتم اءدير عدد كب

 .لخليج إلنتاج الحليبمن اىبل إل  دول ا
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 Socio-economic constraints on "( بعنوان Asim Faraz, 2021دراسة ) -5

camel production in Pakistan’s extensive pastoral farming” 
والحالة اىجتماعية ، هدفت الدراسة إل  اقييم ممارسات التربية المختلفة لالبل

 راويةواىقتءادية والقيود المؤلمة التي يواجهها رعاة اإلبل الذين يعيشون في المناطق الءح
ينة دراسة ميدانية عل  عبباكستان احت أنظمة اإلنتاج واسع النطاق. وبالتال  قامت باجراء 

 ولوحظ احسن الو ع المعيشي للرعاة بسبب التحسن التدريجي، من الرعاة 200عشوائية لعدد 
استمرت معدىت وفيات صغار اىبل وبعض ممارسات التربية ، إلنتاجية اإلبل. في المقابل

ج ل  اإلنتاالتقليدية ونقص استثمارات السوق في كونهم من المعوقات الرئيسية التي اؤثر ع
 مما يؤثر عل ، اإلجمالي لإلبل كما يتم ايضا اطبيق األدوية البيطرية كرعاية أولية فقط

 الءحة العامة وإمكانات اإلنتاج لإلبل في منطقة الدراسة.
 Cost-Benefit Analysis Of“( بعنوان Kehinde O. Olusoga, 2021دراسة ) -6

Powdered Camel Milk Production In The Somali Region Of 

Ethiopia” 

م تاج حليب اىبل المجفف باستخداهدفت الدراسة ال  اقييم الجدوى المالية لمشروع ان
، علمشرو سلوب احليل التكلفة والعائد مع احديد المخاطر المحتملة الت  قد اؤثر عل  انتاجية اأ

يب طن من الحل 5بشراء المءنع  حيث يقومبالفائدة عل  الرعاة  يعود هذا المشروعولوحظ ان 
 صاف  و ح التحليل المال  للمشروع انة يحققأوقد ، الخام مباشراا من المربيين بالمنطقة

وه  نسبة اكبر من اكلفة الفرص  %27بمعدل عائد داخل  ، مليون  38قيمة حالية بقيمة 
ن يمك ت ابين من احليل الحساسية ان المتغيرات المحفوفة بالمخاطر ال، وقد البديلة لراس المال

سعر الحليب الخام و  سعر اءدير اللبن المجففو  ان اؤثر عل  المشروع ه  سعر الءرف
 ولكن اىدارة السليمة يمكن ان اخفف من المتغيرات الخطرة
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 االطار النظرى والمف اهيمى
 اناول البحث مجموعة من المفاهيم للتو يح كما يل :

 : ض واقدير كفاءة واثر استخدام بعه  اقنية منهجية لدراسة  تحليل التكلفة والعائد
، اياسة مبطة بمشروع استثمارى او سفتقوم بالمقارنة بين التكاليف والعوائد المرا، السياسات

م   يتالتو  ويتم من خاللها احديد التكلفة والمنفعة المفيدة من حيث احقيق رفاهية اىنسان
، كلفةل التاستعداد اىفراد لقبو  قياسها من خالل رغبة اىفراد ف  الدفع مقابل العائد أو مدى

ويعتمد صناع القرار ف  احليل التكلفة والعائد عل  اىفتراض بانة يتخلص من اسواء 
  (kwangseon Hwang, 2016) المشاريع وبالتال  يخلق افضل النتائج لءناع القرار

 من اتثمار اىست كفاءة علي للحكم الالزمة الفنية األساليب أحد يمثل هذا التحليل أن كما
  عائد وأكثرها اكلفة أقلها واختيار المتنافسة المشروعات ومنافع اكاليف اقييم خالل
 : التالية اإلجراءات مراعاة  رورة والعائد التكلفة احليل يتطلب

 والقيود األهداف  وء في المشروع او السياسة المقترحة اواجه التي المشكلة اوصيف -
 . المفرو ة

 . المتغيرات لجميع والمتوقعة الحالية والوصفية يةالكم البيانات اجميع -
 . بديل كل متغيرات لطبيعة وفقا والمقبولة المتنافسة البدائل واوصيف احديد -
المالئمة  التكلفة  وء وفي من قياسها للهدف وفقا بديل لكل المتوقعة التكاليف قياس -

 . البديلة  الفرصة واكلفة
الطاقة  مستويات  وء وفي قياسها من للهدف فقاو  بديل لكل المتوقعة قياس اإليرادات -

 . األسعار وااجاهات، المتوقع اإلنتاج حجم واطور، اإلنتاجية
من  الغرض وبحسب معينة محاسبية افضيل معايير  وء في المناسب البديل اختيار -

 .المتاحة للمعلومات الفنية والخءائص القياس
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 ىنسان االتي من الممكن ان يستفيد منها  ةاىر ي هي كافة الحيوانات:  الثروة الحيوانية
ويتم اربيتها لتوفير مجموعة متنوعة من السلع والخدمات اساعده عل  احقيق عائد 

  البيض والجلود وغيرهاو  اقتءادى مثل الجر واللحوم والحليب
لة ل  حابة االنسقطاع الثروة الحيوانية يتميز بالتنوع واىدوار الحاسمة السلبية واىيجابية ب

بسبب و ، ، وبوصفها محركًا لتنمية قطاع الزراعة ككلاىمن الغذائ  والتغذية لمليارات السكان
عل بفو  ،طبيعتها الديناميكية ف  وجة التنام  السريع للطلب عل  اىغذية الحيوانية المءدر
  ذائلغااهميتها فيما يتعلق بتحديات اىستدامة الت  يواجهها قطاع الزراعة ككل. )لجنة اىمن 

 (2016العالم ،
لنمو ايتسارع نمو الطلب عل  منتجات الثروة الحيوانية وإنتاجها عل  مستوى العالم بفعل 
 ر نظمالسكاني وارافاع الدخل والتغيرات التي اشهدها أساليب العيش واألنماط الغذائية. واؤث

هواء واألرض الثروة الحيوانية في الوقت عينه عل  نحو ملحوظ في البيئة، بما في ذلك ال
 .والتربة والمياه والتنوع البيولوجي

يتعين معالجة مسألة نمو هذا القطاع في سياق إمكانية نضوب الموارد الطبيعية 
 والمساهمة في اأمين سبل العيش واىستجابات الطويلة األجل بالنسبة إل  األمن الغذائي

 واغير المناخ. 
هم ي اسامية المستدامة في القطاع الزراعي. فهاشكل الثروة الحيوانية دافًعا أساسًيا للتن

عة في احقيق األمن الغذائي والتغذية والتخفيف من وطأة الفقر والنمو اىقتءادي. وباستطا
 فاءاهكهذا القطاع، من خالل اعتماد أفضل الممارسات، الحد من الزتأثيرات عل  البيئة وزيادة 

 ),2016FAO. (في استخدام الموارد
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قدرة نا عل  احويل نظم الثروة الحيوانية لجعلها أكثر استدامة وإنتاجية و يكمن الهدف ه
دة الموارد اىر ية المحدو و  عل  الءمود واىعتماد عل  اكثرها اكيفا مع الظروف المناخية

 لتكون مءدرا للبرواين الحيوان 
 ألجيال : التنمية التي استجيب لمتطلبات الحا ر دون المساس بقدرات االتنمية المستدامة

 World Commission on Environment) المستقبلية في اىستجابة لحاجااهم الخاصة

and Development,1987) 
 لتحقيق التنمية المستدامة و عت اىمم المتحدة مجموعة من اىهداف الت  اسع  معظم

عل   ينص الذىالهدف الثان  واتناول الدراسة احد هذه اىهداف وهو ، دول العالم ال  احقيقها
 ""القضاء عل  الجوع واااحة اىمن الغذائ  والتغذية المحسنة واعزيز الزراعة المستدامة

الت  ( 3-2الغاية )اهتم الدراسة ب و  كل هدف ينقسم ال  مجموعة من الغايات لتحقيقة
 ىسيما النساء وافرادو  انص عل  "مضاعفة اىنتاجية الزراعية ودخل صغار منتج  اىغذية

 المساواه ف  حءولهم بوسائل اشمل كافة، اىصلية والمزارعون والرعاة والءيادون الشعوب 
امكانية و  المعارف والخدمات الماليةارد اىنتاج اىخرى والمدخالت و عل  مو عل  اىرض و 

حءولهم عل  فرص و  لتحقيق قيمة مضافة، حءولهم عل  الفرصو  وصولهم ال  اىسواق
 "2030عمل زراعية بحلول عام 

وهو حجم اىنتاج لكل وحدة حسب فئات حجم  (1-3-2المؤشر )م قياسها عن طريق يت
 لغذاءالمؤسسة الزراعية / الرعوية / الحرجية والذى يعرف بانة حجم اىنتاج الزراع  لمنتج ا

ويتم قياس المؤشر ، الغاباتو  مءايد اىسماكو  الماشيةو  الءغير ف  انشطة المحاصيل
 .United Nations ,2015) وان  المحل  السنوى بالطن باجمال  حجم اىنتاج الحي
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  امج والمشروعات القومية الكبرى : و عت اىستراايجية العديد من البر 2030رؤية مصر
احقيق التنمية ؤدى ال  اعاف  اىقتءاد المءرى و الت  اعد نقطة اىنطالق الت  ستو 

راعة بهدف احقيق اىمن ز همها قطاع الأ والت  يعد من المستدامة ف  جميع القطاعات 
  سد فجوة الغذاءو  نتاج الزراع استدامة نظم اىالغذائ  و 

الداجن  والسمك  بو ع برنامج قوى و  قد أولت أهتمام خاص بقطاع اىنتاج الحيوان 
 ميتهامتكامل العناصر يقوم بالمحافظة عل  الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الحالية وان

ن بهدف زيادة المعروض من ناحية واحسين الجودة وخفض التكلفة م، زايدلمواجهة الطلب المت
ن وكانت العناصر اىساسية للبرنامج بالنسبة للثروة الحيوانية ه  التخلص م، ناحية أخرى 

ات شروعالتوسع ف  مو  رفع الكفاءة اىنتاجية والتناسلية للحيواناتو  اىمراض الوبائية المعدية
، جنةدة نسبة اطبيق التلقيح الءناع  ونقل اىرا   المستءلحة وزيااىنتاج الحيوان  ف  اى

واستخدام اىعالف غير ، استكمال الخرائط الوبائيةو  ودعم نظم اىنظار المبكر لالمراض
 مراكز اجميع اىلبان و  انشاء مجازر نموذجيةو  التقليدية

 لألمن هامن بكل خاًصا ًمامفهو  والدولية اإلقليمية المنظمات من عدد اتبن  :الغذائى األمن 
 مناأل عل  آثار لما لها من، القضية للعديد من الدول الك وذلك يرجع ألهمية الغذائ ،
 ومن امثلة الك الدخل، محدودى خاصة اىجتماعية الفئات بعض عل  وأيًضا القوم 

 والمؤسسات : المنظمات
 األفراد فةلكا يتوافر عندما حققيت الغذائ  أن "األمن ارى  :الفاو( (والزراعة  االغذية منظمة

 من ةوآمن كافية كمية عل  للحءول واىقتءادية واىجتماعية المادية القدرة جميع األوقات ف 
 حية".ص حياة لضمان الغذائية بتفضيالاه ومرابطة الطاقة اإلنسان من احتياجات لمقابلة الغذاء
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 والشمول المادى ألساسا كل من ف  الدول " البنك " اعريف مع التعريف هذا يتفق
 يهمامن كل أو الواردات من أو المحل  اإلنتاج من سواء الغذاء، لمءدر اشتراطه وعدم والزمن 
 ونشيطة صحية حياة ف  أساسًيا عامالً  الغذاء يكون  أن اشتراطه ف  يختلف ولكنه مًعا،

lف الجميع لدى يكون  عندما يتحقق ما "بأنه الغذائ  األمن عرفتة: العالمي الصحة نظمة  
 اعلةف حياة لممارسة الغذائية وافضيالاهم حاجااهم عل  المادى إمكانية الحءول اىوقات كافة

 اشارت اكم."الغذائية المكونات ف  والتوازن  السالمة الغذائية ليشمل المفهوم ااسع وقد " وصحية
  .والنسب  الغذائ  وهما المطلق لألمن مستويين وجود ال 
 لطلبا يفوق  أو يعادل بما الواحدة الدولة داخل الغذاء إنتاج طلق: يعن الم الغذائ  األمن 

 لذاا ا الغذائ  باألمن أيًضا وُيعرف الكامل الذاا  لالكتفاء مرادف المستوى  وهذا المحل ،
 هممجتمع احتياجات اوفير عل  دول مجموعة أو ما دولة قدرة النسب : يعن  الغذائ  األمن 

 اىحتياجات الك من األدن  الحد و مان جزئًيا أو كلًيا سيةاألسا الغذائية السلع من
  .بانتظام

احتزل قضززية اىمززن الغززذائ  فزز  مءززر أهميزة قءززوى علزز  كافززة المسززتويات اىقتءززادية 
البحثيززة وفزز   ززوء مواكبتهززا لالو ززاع العالميززة فقززد ادرجززت مشززكلة اىمززن الغززذائ  و  والسياسززية

لدولززة بجهززود متواصززلة لسززد الفجززوة الغذائيززة للسززلع حيززث اقززوم ا، 2030فزز  اسززتراايجية مءززر 
نزا واعد الك القضية رك، الزيادة السكانية المضطردةو  الرئيسية ف  ظل محدودية اىرض والمياه

ذلزززززك نظزززززرا لالرابزززززاط الوثيزززززق لعمليزززززة التنميزززززة اىقتءزززززادية و  اساسزززززيا فززززز  اىقتءزززززاد المءزززززرى 
انب متعددة ارابط بشكل مباشر او غيزر فه  قضية ذات جو ، اىجتماع و  باىستقرار السياس 

المؤسسزززات المختلفزززة فززز  الدولزززة اى انهزززا ازززرابط بءزززفة اساسزززية و  مباشزززر بعزززدد مزززن القطاعزززات
مزن ثزم و  اسزتمرار الزيزادة السزكانيةو  بقطاع الزراعة خاصة ف   وء محدوديزة المزوارد الطبيعيزة

 زيادة الطلب عل  الغذاء
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العديد من المشزكالت مثزل مشزكالت اىعتمزاد  اعان  مءر ف  احقيق امنها الغذائ  من
تز  الو  زمزة دعزم الغزذاءأالغذائية الرئيسية ممزا يتسزبب فز  عل  الخارج لتوفير العديد من السلع 
وايضزززا ، بالتزززال  اسزززتنذاف احتياطيزززات النقزززد اىجنبززز و  ازززرابط بزززالعجز فززز  ميززززان المزززدفوعات

وصزل التو  ذائية الهامة الت  يجب معالجتهزامشكلة الفجوات الغذائية لكثير من السلع والمواد الغ
اقلززيص و  الجذريززة لزيززادة اىنتززاج المحلزز  منهززاو  سززباب الززك الفجززوات وو ززع الحلززول المناسززبةأل

اىزمززات اىقتءززادية المحليززة و  اىعتمززاد علزز  اىسززتيراد مززن الخززارج فزز  ظززل محدوديززة المززوارد
 م السزلع الغذائيزة اىسزتراايجية فز هزأ ف يزتم اسزليط الضزوء علز  واحزدة مزن والعالمية ومنها سزو 

ديات مشكلة سد الفجوة الغذائية مزن اللحزوم الحمزراء والتحزو  مءر والت  اتعلق بالثروة الحيوانية
 .الت  اواجها

 

 راءات البحث والتطبيقإج
 :للحءول عل  البيانات المطلوبة رئيسين اعتمد البحث عل  مءدرين

ائية الخاصة بالثروة الحيوانية نشرات اىحءال من البيانات الثانوية :ولالمصدر األ  
ء، ىحءااىنتاج المحل  والتجارة الخارجية الءادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واو 

والنشرات اىقتءادية ونشرات اىنتاج الحيوان  الدورية الءادرة من قطاع الشئون 
 – 2000زمنية من عام )زارة الزراعة واستءالر اىرا   ف  الفترة الاىقتءادية بو 

2019.) 
بالمقابلة  واجمعها عن طريق اعداد استمارة استبيان: البيانات االولية المصدر الثانى 

 189والت  بلغت عددها  2020ف  عام  الشخءية مع عينة عشوائية من مربيين اىبل
الساحل منطقة مربي و  (76ن )شالايمنطقة  هيمرب  موزعين عل  المناطق الثالثة و 

اتضمن الخءائص ، ( مرب 48) جنوب سيناءمنطقة و  ( مرب 65) الغرب لشمال  ا
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 واكاليف كل نظام اىقتءادية للمربيين فضال عن بيانات القطيع ونظم التغذية المتبعة
  .اهم المشاكل الت  اتعرض لها وسبل مواجهتهاو  والعوائد اىقتءادية لتربية اىبل

 حساب مثل الوصفي اإلحءائي التحليل أساليب ضبع عل  البحث اعتمد: سلوب الدراسةأ
 عن فضالً  للمتغيرات، معامل اىراباط و  النسب المئويةو  نحراف المعيارى واى المتوسطات

الحاسب  برنامج باستخدام وذلك، اىنحدا احليل كأسلوب الكمي اإلحءائي التحليل أساليب
spss  

البيانات انقسمت الدراسة ال  بناء عل  ما اوفر من بيانات وعل  اساس مءادر الك 
 ر التفءيل  إلجراءات كاَل منهم:دراسة ميدانية وإليكم الشر و  نوعين دراسة اطبيقية

ائد ف  لفة والعهذا الجزء دراسة واحليل التكاناول : جراءات الدراسة التطبيقيةإ: أوالا 
ل ن خالم ءر اطبيقاً اربية األبل بغرض زيادة الثروه الحيوانية واحقيق التنمية المستدامة ف  م

وذلك لتوصيف متغيرات ، علي حديلدراسة لكل متغير من متغيرات ا ااريخيةجمع بيانات 
ذلك الدراسة من حيث النزعة المركزية والتشتت ثم دراسة العالقات بينهما ىختبار الفروض و 

 من خالل اىاي:
  اإلحءاء الوصفيThe Descriptive Analysis. 
 عي لمتغيرات البحثبيإختبار التوزيع الط Test of Normality . 
 مءفوفة اإلراباط Correlation matrix .  
 نماذج اإلنحدار البسيط Simple Linear Regression models . 
  (2019 – 2000اقتءرت عل  الفترة الزمنية من عام ) :للدراسة التطبيقية يةالزمن حدودال

 مءر العربية جمهورية :للدراسة التطبيقية مكانيةالحدود ال
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اتناول هذا الجزء من خالل اءميم قائمة استبيان ة: جراءات الدراسة الميداني: إثانياا 
اهدف لدراسة الخءائص اىقتءادية لمرب  اىبل ف  مءر والتعرف عل  اكاليف اربية اىبل 

اقف العائد منها واهم المشاكل الت  اواجههم للوقوف عل  أهم المعوقات الت  و  لدى المربيين
كيفية استغالل اىبل اىستغالل اىمثل و  امام عمليات التنمية لهذا القطاع من الثروة الحيوانية
  لحل مشكلة عجز اللحوم الحمراء وارافاع اسعارها.

ل خالل   اىبام اءميم اىستمارة واجراء المقابالت مع مرب :للدراسة الميدانية يةالزمن حدودال
  2020عام 

اطق بالمن اطبيقها عل  عينه عشوائية من مرب  اىبل ام :للدراسة الميدانية مكانيةالحدود ال
منطقة الساحل الشمال   –الءحراوية المتوفر بها المراع  الطبيعية وه  )منطقة شالاين 

 جنوب سيناء(. –الغرب  
 نظرا لعدم اوافر بيانات وا حة عن حجم :حديد حجم العينة واختيار مفردتهاسلوب تأ

اطق عداد اىبل بالمنمن خالل ما اوفر من بيانات رسمية منشورة عن او  محل الدراسةالمجتمع 
مناطق المراع  الطبيعية ام اختيار اعل  ثالثة مناطق صحراوية ف  مءر من الءحراوية و 
  بل ف، وقد عانت الباحثة ف  الوصول ال  مرب  اىاىبل ىجراء الدراسة الميدانية حيث اعداد

صول ءحراوية نظرا لوجودهم معظم الوقت بالمراع  الطبيعية ولم اتوفق ف  الو الك المناطق ال
 مرب  موزعين عل  المناطق الثالثة السابق ذكرها 189ىكثر من 

 (Reliability and Validity tests) لمتغيرات الدراسة الميدانية اختباري الثبات والصدق
استمارة صدق وصحة وصالحية اختباري الثبات والءدق بهدف معرفة مدى  ام إجراء

اختباري الثبات والءدق عل  مستوى متغيرات ( يو ح نتائج اطبيق 1، والجدول )اىستبيان
 .الميدانية  الدراسة
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 نتائج اطبيق معاملي الثبات والءدق(: 1جدول )
-P ت -إختبار  معامل الصدق معامل ألفا عدد العبارات المتغيرات

Value 
مستوي اإلنفاق الشهري 

 0.000 90.105 0,782 0.613 3 لألسرة
 0.000 89,112 0,807 0,651 4 حجم الحيازة من اإلبل
 0.000 115,320 0,855 0,731 12 اسويق المنجات

 0.000 107,123 0,850 0,723 15 المشكالت التي اواجه اإلبل
 SPSSنتائج برنامج  اعتمادا عل  اعد المصدر:

عل  مستوى جميع  0,6الثبات والءدق ازيد عن معاملي  أن قيمة و ح (1الجدول )
مة ن قائالمتغيرات، مما ُيشير إل  أن هناك استقرار في العبارات الُمعبرة عن كل متغير، كما أ

كما ، اىستقءاء اقيس ما و عت لقياسه، وبالتالي فإنها ُامثل مجتمع الدراسة بشكل جيد
متغيرات الدراسة ومدى صدق  validation" لقياس صالحية  tختبار " ا البحثاستخدم 

لغت العبارات وإاجاه أفراد العينة نحو العبارات ووجدت أن هناك معنوية بدرجة كبيره حيث ب
P-value 0.000  ختبار اود قدر عالي من المعنوية بمما يدل علي وج 0,05وهي األقل من

 .t-testالءالحية 
 

 نتائج البحث ومناقشتها
 دبعليها اهم النتائج الت  اوصل يستعرض البحث أ : يقية: نتائج الدراسة التطبأوالا 

تبار ىخالعالقات بينهما  اوصيف متغيرات الدراسة من حيث النزعة المركزية والتشتت ثم دراسة
 : فروض وكان ذلك كاىا 
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متغيرات التحليل الوصفي ل (2رقم ) يو ح الجدول: دراسةلمتغيرات ال التحليل الوصفينتائج 
ومقياس  ،أصغر قيمة ،أكبر قيمة، الوسط الحسابي  مقاييس المكان وهمن حيث  بحثال

 التشتت الممثل باإلنحراف المعياري.
 بحثالتحليل الوصفي لمتغيرات ال(: 2جدول)

 اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي أكبر قيمة اقل قيمة العدد المتغير
 0.548 819332.30 1235712 403075 20 تكلفة تربية االبل
العائد من تربية 

 0.651 1390320.04 2125007 840938 20 االبل
التنمية 
 0.848 877489.60 1010619 543132 20 المستدامة

 0.293 17604696 19047322 14803006 20 الثروة الحيوانية
 .SPSSعتمادًا علي نتائج برنامج ا  أعد المصدر:

 :ما يل ( 2رقم )يتضح من الجدول 
دة مشاه 20لسلسلة الزمنية الخاصة بكل متغير من متغيرات الدراسة هم عدد المشاهدات با -

 2019حت   2000خالل الفترة من 
يمزة قكبزر أو  403075 لتكلفزة اربيزة اىبزل أقل قيمةبلغت : المتغير االول تكلفة تربية اإلبل -

وهززي قيمززة  0,548 قززدرة نحراف معيززاري بززإ، 819332,30 ووسززطة الحسززاب  1235712
 القيم الخاصة بالمتغير واجانسها. تتصحيح مما يدل علي عدم اش أقل من واحد

 840938 للعائد من اربية اىبل أقل قيمة بلغت :المتغير الثاني العائد من تربية اإلبل -
 0,651 قدرة إنحراف معياري ب، 1390320,04ووسطة الحسابي  2125007واكبر قيمة 

القيم الخاصة بالمتغير  تتوهي قيمة أقل من واحد صحيح مما يدل علي عدم اش
 واجانسها.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  ل حسين سعيدبسمة عاد
 

 2022 يوليو، لث، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

172 

كبر أو  543132 للتنمية المستدامة أقل قيمةبلغت  :المتغير الثالث التنمية المستدامة -
وهي  0,848 قدرة إنحراف معياري ب، 877489,60الحسابي ها ووسط 1010619قيمة 

 القيم الخاصة بالمتغير واجانسها. تتقيمة أقل من واحد صحيح مما يدل علي عدم اش
كبر قيمة وا 14803006للثروة الحيوانية أقل قيمة  بلغت :المتغير الرابع الثروة الحيوانية -

وهي قيمة  0,293 قدرة عياري مإنحراف ب، 17604696الحسابي  هاووسط 19047322
 القيم الخاصة بالمتغير واجانسها. تتأقل من واحد صحيح مما يدل علي عدم اش

 :Test of Normality غيرات البحث طبيعي لمتإختبار التوزيع النتائج 
الي التوزيع  بحثيقيس مدي اابعية متغيرات الالذى  Shapiro-Wilkختبار ااستخدام 

 .بحثمتغيرات الل Shapiro-Wilkنتائج إختبار ( 3رقم )ويو ح الجدول الطبيعي 
 لتابعية المتغيرات للتوزيع الطبيعي Shapiro-Wilkختبار ا :(3جدول )

 P-value درجات الحرية كا تربيع إختبار المتغير
 0.863 20 0.975 تكلفة تربية االبل

 0.355 20 0.949 العائد من تربية االبل
 0.114 20 0.874 التنمية المستدامة
 0.052 20 0.901 الثروة الحيوانية

 SPSSنتائج برنامج  اعتمادا عل  اعد المصدر:
ة اتبع التوزيع الطبيعي حيث القيم حثبجميع متغيرات الان يتبين  (3رقم )من الجدول 

 .بحثلجميع متغيرات ال 0,05من  أكبر P-valueاإلحتمالية 
 Pearsonمعامل بيرسون  البحث ستخدما: بين متغيرات البحث مصفوفة اإلرتباط

correlation matrix حيث ابين من إختبار التوزيع المتغيراتقياس العالقة بين لإلراباط ل 
إلختبار  t-testإجراء إختبار  اماتبع التوزيع الطبيعي، ثم  بحثتغيرات الالطبيعي أن جميع م
وفة مءف (4رقم )ويو ح الجدول ، بحثين كل متغيرين من متغيرات المعنوية العالقة ب

 .بحثاإلراباط بين متغيرات ال
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 بحثمءفوفة اإلراباط بين متغيرات ال(: 4جدول)

تكلفة تربية  المتغير
 االبل

العائد من 
 ية االبلترب

التنمية 
 المستدامة

الثروة 
 الحيوانية

    1 اكلفة اربية اىبل
   1 0.995** العائد من اربية اىبل
  1 0.115** 0.148** التنمية المستدامة
 1 0.784** 0.415** 0.463** الثروة الحيوانية

 SPSSنتائج برنامج  اعتمادا عل  اعد المصدر:
  :ما يل (4رقم ) يتضح من الجدول

  مل مة معاعالقة معنوية طردية قوية بين اكلفة اربية اإلبل والعائد من اربية اإلبل بقيوجود
 .0,000وقيمة إحتمالية  0,995إراباط 

  عامل معالقة معنوية طردية  عيفة بين اكلفة اربية اإلبل والتنمية المستدامة بقيمة وجود
 .0,000وقيمة إحتمالية  0,148إراباط 

  عامل مالثروة الحيوانية بقيمة اكلفة اربية اإلبل و وية طردية متوسطة بين عالقة معنوجود
 .0,000وقيمة إحتمالية  0,463راباط ا
  يمة عالقة معنوية طردية  عيفة بين التنمية المستدامة والعائد من اربية اإلبل بقوجود

 .0,000وقيمة إحتمالية  0,115معامل إراباط 
  يمة والعائد من اربية اإلبل بق ثروة الحيوانيةبين ال متوسطةعالقة معنوية طردية وجود

 .0,000وقيمة إحتمالية  0,415معامل إراباط 
  امل الثروة الحيوانية بقيمة معو  بين التنمية المستدامة عالقة معنوية طردية قويةوجود

 .0,000وقيمة إحتمالية  0,784إراباط 
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 :ختبار فروض الدراسة نتائج ا
 Simple linear OLS Regressionاإلنحدار الخطي البسيط نماذج  البحث ستخدما

models الرئيسية وللتأكدت من معنويتهم إحءائيا  ربعةاىبحث لدراسة وإختبار فروض ال
 لتعميمهم علي المجتمع ككل بعد ذلك.

 :دراسة اثر تكلفة تربية اإلبل علي العائد من تربية االبل ختبار الفرض االول:ا
لعائد نموذج اإلنحدار البسيط لدراسة أثر اكلفة اربية اإلبل علي ا (5رقم )يو ح الجدول 

مثل من اربية اإلبل حيث يمثل اكلفة اربية اإلبل في هذا النموذج المتغير المستقل بينما ي
 العائد من اربية اإلبل في هذا النموذج المتغير التابع.

 نموذج اإلنحدار الخطي البسيط األول.(: 5جدول)
 العائد من تربية االبل المتغير التابع OLS Regression النموذج

 المعنوية P-value معامالت المتغيرات المتغيرات المسقلة 
 غير معنوي  8460. 2.523- الثابت

 معنوي  0000. 1.706 تكلفة تربية االبل
F-test P-value 0.000 
 988 .0  معامل التحديد المعدل

 SPSSبرنامج نتائج  اعتمادا عل  اعد المصدر:
( يتضح أن نموذج اإلنحدار الخطي معنوي ككل حيث بلغت القيمة 5من الجدول )

، وقيمة معامل احديد 0,05وهي قيمة أقل من  F 0,000بإختبار  P-valueاإلحتمالية 
من التغير  %98,8مما يعني ان العائد من اربية اإلبل يتأثر بنسبة  %98,8النموذج 

لة ت دىفة اربية اإلبل لها ااثير ذالبل، ويو ح النموذج أيضا ان اكبالمتغير اكلفة اربية اإل
تقل معنوية إحءائية علي العائد من اربية اإلبل حيث بلغت القيمة اإلحتمالية للمتغير المس

ر هي قيمة المتغير التابع عندما يتغي 1,706، ومعامل المتغير المستقل 0,05قيمة أقل من 
 .المتغير المستقل بواحد صحيح
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 دراسة اثر العائد من اربية اىبل علي الثروة الحيوانية: اختبار الفرض الثانى
نموذج اإلنحزدار البسزيط لدراسزة أثزر العائزد مزن اربيزة اإلبزل علزي  (6رقم )يو ح الجدول 

مززا إجمززالي الثززروة الحيوانيززة حيززث العائززد مززن اربيززة اإلبززل فززي هززذا النمززوذج المتغيززر المسززتقل بين
 لثروة الحيوانية في هذا النموذج المتغير التابع.يمثل إجمالي ا

 نموذج اإلنحدار الخطي البسيط الثاني.(: 6جدول)
 الثروة الحيوانية  المتغير التابع OLS Regression النموذج

 المعنوية P-value معامالت المتغيرات المتغيرات المسقلة 
 معنوي  0000. 0.5020 الثابت

 معنوي  0000. 7.177 العائد من اربية اإلبل
F-test P-value 0.005 
 0,800  معامل التحديد المعدل

 SPSSنتائج برنامج  اعتمادا عل  اعد المصدر:
( أن نموذج اإلنحدار الخطي معنوي ككل حيث بلغت القيمة 6يتضح من الجدول )

، وقيمة معامل احديد 0,05وهي قيمة أقل من  F 0,005بإختبار  P-valueاإلحتمالية 
ير % من التغير بالمتغ80% مما يعني ان إجمالي الثروة الحيوانية يتأثر بنسبة 80موذج الن

 دىلة ويو ح النموذج أيضا ان العائد من اربية اإلبل لها ااثير ذات، العائد من اربية اإلبل
 مستقلمعنوية إحءائية علي إجمالي الثروة الحيوانية حيث بلغت القيمة اإلحتمالية للمتغير ال

ر هي قيمة المتغير التابع عندما يتغي 7,177، ومعامل المتغير المستقل 0,05ة أقل من قيم
 المتغير المستقل بواحد صحيح.

 :تنمية المستدامةالدراسة اثر تكلفة تربية اإلبل علي  ختبار الفرض الثالث:ا
نموذج اإلنحدار البسيط لدراسة أثر اكلفة اربية اإلبل علي ( 7رقم )يو ح الجدول 

ل ا يمثتنمية المستدامة حيث يمثل اكلفة اربية اإلبل في هذا النموذج المتغير المستقل بينمال
 التنمية المستدامة في هذا النموذج المتغير التابع.
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 نموذج اإلنحدار الخطي البسيط الثالث.(: 7جدول)
 التنمية المستدامة المتغير التابع OLS Regression النموذج

 المعنوية P-value معامالت المتغيرات المتغيرات المسقلة 
 غير معنوي  0,001 2.395 الثابت

 معنوي  0,021 7440. تكلفة تربية االبل
F-test P-value 0,028 
 0,711  معامل التحديد المعدل

 SPSSنتائج برنامج  اعتمادا عل  اعد المصدر:
ت القيمة ( يتضح أن نموذج اإلنحدار الخطي معنوي ككل حيث بلغ7من الجدول )

، وقيمة معامل احديد 0,05وهي قيمة أقل من  F 0,000بإختبار  P-valueاإلحتمالية 
 من التغير بالمتغير %71,1مما يعني ان التنمية المستدامة يتأثر بنسبة  %71,1النموذج 

نوية اكلفة اربية اإلبل، ويو ح النموذج أيضا ان اكفة اربية اإلبل لها ااثير ذات دىلة مع
ل من ة علي التنمية المستدامة حيث بلغت القيمة اإلحتمالية للمتغير المستقل قيمة أقإحءائي
هي قيمة المتغير التابع عندما يتغير المتغير  0,744، ومعامل المتغير المستقل 0,05

 المستقل بواحد صحيح.
 مة:دراسة اثر العائد من تربية االبل علي التنمية المستدااختبار الفرض الرابع : 

لي نموذج اإلنحدار البسيط لدراسة أثر العائد من اربية اإلبل ع (8رقم )  ح الجدوليو 
 يمثل التنمية المستدامة حيث العائد من اربية اإلبل في هذا النموذج المتغير المستقل بينما

 التنمية المستدامة في هذا النموذج المتغير التابع.
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 نموذج اإلنحدار الخطي البسيط الرابع(: 8جدول)
 التنمية المستدامة المتغير التابع OLS Regression النموذج

 المعنوية P-value معامالت المتغيرات المتغيرات المسقلة 
 معنوي  0000. 5800. الثابت

 معنوي  0000. 0,7891 العائد من اربية اإلبل
F-test P-value 0,000 
 0,892  معامل التحديد المعدل

 SPSSنتائج برنامج  اعتمادا عل  اعد المصدر:
( أن نموذج اإلنحدار الخطي معنوي ككل حيث بلغت القيمة 8يتضح من الجدول )

، وقيمة معامل احديد 0,05وهي قيمة أقل من  F 0,000بإختبار  P-valueاإلحتمالية 
 من التغير بالمتغير %89,2مما يعني ان التنمية المستدامة يتأثر بنسبة  %89,2النموذج 

 دىلة ويو ح النموذج أيضا ان العائد من اربية اإلبل لها ااثير ذات، ية اإلبلالعائد من ارب
 قيمة معنوية إحءائية علي التنمية المستدامة  حيث بلغت القيمة اإلحتمالية للمتغير المستقل

هي قيمة المتغير التابع عندما يتغير  0,7891، ومعامل المتغير المستقل 0,05أقل من 
 احد صحيح.المتغير المستقل بو 

 :خالصة نتائج الدراسة التطبيقية
عائد الو ل اكلفة اربية اإلب بين ثير ذات دىلة احءائية معنوية: يوجد اأ لفرض االولقبول ا (1

ير ، ونسبة اأث0,995قوية بقيمة ما عالقة معنوية طردية هحيث وجد بين، من اربية اىبل
 .%98,8األول علي الثاني 

 اىبل العائد من اربيه بين ثير ذات دىلة احءائية معنويةأ: يوجد ا الفرض الثانيقبول  (2
 ،0,415بقيمة  ما عالقة معنوية طردية متوسطةهحيث وجد بين، ةزيادة الثروة الحيوانيو 

 .%80ونسبة اأثير األول علي الثاني 
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 بلاكلفة اربية اإلبين  ير ذات دىلة احءائية معنويةيوجد اأث : الفرض الثالث قبول (3
، 0,148ما عالقة معنوية طردية  عيفة بقيمة هحيث وجد بين، تنمية المستدامةاحقيق الو 

 .%71,1ونسبة اأثير األول علي الثاني 
 ة اىبلالعائد من اربيبين : يوجد اأثير ذات دىلة احءائية معنوية  قبول الفرض الرابع  (4

بة ، ونس0,115 ما عالقة معنوية طردية  عيفة بقيمةهوجد بين، احقيق التنمية المستدامةو 
 .%89,2اأثير األول علي الثاني 

 :: نتائج الدراسة الميدانيةاثاني
هدفت الدراسة الميدانية ال  التعرف عل  الخءائص اىقتءادية لمرب  اىبل ف  مءر 

ل  عوقوف واكاليف اربية اىبل لدى المربيين والعائد منها واحديد اهم المشاكل الت  اواجههم لل
غالل ت  اقف امام عمليات التنمية لهذا القطاع وكيفية استغالل اىبل اىستأهم المعوقات ال

اىمثل لحل مشكلة عجز اللحوم الحمراء وارافاع اسعارها وفيما يل  مناقشة اهم نتائج 
 -الدراسة:

 ة:الدراس مناطق في اإلبل لمربي االقتصادية الخصائص
لمرب  اىبل وذلك من خالل ستهدف هذا الجزء عل  التعرف عل  الو ع اىقتءادى ا

مدى جدوى نشاط اربية احديد و  مءدر دخل المربيينو  احديد حجم اىنفاق الشهرى ىسرهم
اىبل وحده ف  اوفير مءدر دخل كاف  ىسرهم ف  ظل التقلبات اىقتءادية الت  اشهدها 

 ى ىسر ا ىنفاقابااهم ام اقسيم مستويات ابناء عل  اجاحديد حجم الحيازة من اىبل، و و  ،الدولة
هو مو ح كما ، واقسيم مءدر الدخل وحجم الحيازة من اىبل ال  ثالثة فئات رئيسية

 (9بالجدول رقم )
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اوزيع المربيين وفقا لمستوى اىنفاق الشهرى لالسرة ومءدر الدخل وحجم الحيازة  :(9جدول )
 من اىبل عل  مستوى العينة والمنطقة

 ــانـــــــــــــــــــــــــــــالبيـــــــــــــــــــ متغيرات
 المــنــطـــــــقـــة

جنوب  المجموع
 سيناء

الساحل الشمالى 
 الشالتين الغربي

مستوى اىنفاق 
الشهرى لالسرة
 45 20 15 10 العدد 3000اقل من  

% 20,8 23,1 26,3 23.8 
 116 48 45 23 العدد 5000 – 3000من 

% 47,9 69,2 63 61.4 
 28 8 5 15 العدد 5000كثر من ا

% 31,3 7,7 10,7 14.8 

ءادر دخل 
م

المربيين
 116 68 42 6 العدد انتاج حيوان  فقط 

% 12,5 64,6 89 61.5 
انتاج حيوان +انتاج 

 زراع 
 27 --- 15 12 العدد
% 25 23,1 --- 14.2 

انتاج حيوان +وظائف 
 اخرى 

 46 8 8 30 العدد
% 62,5 12,3 11 24.3 

حجم حيازة المرب  
من اىبل
 133 68 25 40 العدد رأس 20أقل من  

% 83,3 38,4 89,5 70.4 
 32 4 20 8 العدد رأس 50-20من 

% 16,7 30,8 5,25 17 
 24 4 20 --- العدد رأس 50أكثر من 

% --- 30,8 5,25 12.6 
اجمالى عدد العينة فى كل 

 منطقة
 189 76 65 48 العدد
% 25.5 34.5 40 100 

 2020، : جمعت وحسبت من بيانات استمارات اىستبيانالمصدر
 حوال اىنفاق الشهرى المنخفض  لمربيين اصحابا نسبة( ان 9ااضح من الجدول رقم )

وكان ،  %14,8اىنفاق المرافع نسبتهم  ، بينما%61,4 اىنفاق المتوسط نسبتهم، و 23,8%
، نمن اجمال  المربيي ٪ 61,5بنسبة  وذلك بلاربية اى وهخل للدالرئيسي  نشاط والمءدرال



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  ل حسين سعيدبسمة عاد
 

 2022 يوليو، لث، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

180 

 ٪14,2بينما يعتمد ، العمل ف  وظائف اخرى و  اربية اىبل ن عل و يعتمد منهم ٪24,3يليها 
بالنسبة لحجم الحيازة من ، لهمكمءدر للدخل زراع  نتاج الاإلو  عل  اإلنتاج الحيواني فقط

راس من  20مرب  يمتلكون اقل من  133اىبل  الحيازة المنخفضة مناىبل وجد ان فئة 
بينما ، فقط %17الحيازة المتوسطة من اىبل امثل نحو  ونسبة، %70,4اىبل بنسبة حوال  

 %12,6راس لالبل نحو  50سجلت اقل نسبة الحيازة المرافعة اكثر من 
 فى مناطق الدراسةتكاليف نظم تغذية االبل 

اختلف حسب مواسم الرع  ومدى اوافر  غذيه اىبلنظم اابين من اجابات المربيين ان 
 (10غذائية والت  يو حها الجدول رقم ) نظم ثالثة ومن هنا ام اقسيمها ال  األعالف
 ف  مءر نظم اغذيه اىبل: (10جدول )

 مكثف شبه المكثف المرعى
 اغسطس : يناير مايو : يوليو فبراير : ابريل
 رع  ى يوجد المراع  فقيره المراع  جيده

 يتم اوفير األعالف والمكمالت الغذائيه ف  الحظائر مع المكمالت الغذائيه بدون مكمالت غذائيه
 2020، : جمعت وحسبت من بيانات استمارات اىستبيانالمصدر

 شزهر مزنبدايزة ة سزتة أشزهر ازمدو  (اإلنتـاج المكثـف) التغذية فى الحظائر بدون رعى نظام 
لجفززاف حيززث ى اتززوفر المراعزز  الطبيعيززة فزز  الززك أغسززطس حتزز  شززهر ينززاير فزز  موسززم ا

اس ان الززر وقزد ابززين ، الفتزرة ويززتم فيزة اززوفير المكمزالت الغذائيززة لتغذيزة اىبززل داخزل الحظززائر
كجززم  5كجززم الزز   4الواحزد فزز  نظززام اىنتززاج المكثززف احتياجااهززا مزن اىعززالف اتززراور بززين 

مما يعنز  ان اءزل اكلفزة ، جنيها 25ما يقرب من  غذية يوميا للراس الواحداكلفة امتوسط ب
 جنيها 750الراس الواحد ف  الشهر ف  ظل ظروف اىنتاج المكثف ال  
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 ومدازة ثالثزة شزهور بدايزة ( نظام االنتاج القائم على المراعى واالعالف معـا )شـبة المكثـف
من شهر مزايو حتز  شزهر يوليزو وفزي الزك الفتزرة اكزون المراعز  فقيزره فبجانزب الرعز  يعتمزد 

 2ل  التغذية التكميلية من اىعالف الت  اقدم بعزد الرعز  حيزث ابلزغ كميزة اىعزالف مزن ع
 15كجم لكل جمل يوميا بمتوسزط اكلفزة اغذيزة اكميليزة للزراس فز  اليزوم الواحزد  3كجم ال  

 .جنيها 450وبالتال  فان اكلفة الراس الواحد من التغذية ف  الشهر اءل ال  ، جنيها
 ت  اير حور بداية من شهر فبر ومداة ثالثة شه :(المرعىعلى الرعى ) نظام االنتاج القائم

بريل اكون مناطق الرع  بعيده بعض الش ء عن بيوت البدو ويتم جمع الحيوانات شهر إ
ه  فبل النظام ى يتحمل المرب  اكاليف أعالف لإل ف  هذا، خذها الراع  لمنطقة الرع ويا

ع  الطبيعية ويتحمل هنا المرب  اجر الراع  اعتمد بشكل رئيس  ف  غذائها عل  المرا 
 .جنيها ف  الشهر 3000بمتوسط 

لمربيين لية ئيساحد مءادر الدخل الر  اىبل اعتبر: العوائد االقتصادية للمربيين من تربية االبل
 ثل ف العوائد اىقتءادية الت  يتحءل عليها المرب  من اربية اىبل اتمواو ح اىستبيان إن 

 (11و حة بالجدول رقم )عدة مءادر م
 اسويق منتجات اىبل: (11جدول )

 السعر المنتج للراس الواحد

 بيع الراس الواحد

 قبل الفطام
 5000 -4000 شهور 5
 6000 – 4500 شهور 5-8
 9000 - 6000 شهر 8-18

 النوع )ابل حالبة(
 17000-12000 نوق محلية
 22000 - 13000 الرشيدى
 25000-15000 العبايدة
 26000 - 17000 البشارى 

 ج/ك 130 – 120 صغيرة السن بيع اللحوم المذبوحة
 ج/ك 100 - 80 كبيرة السن

 ج/ك 40 ك 4-3 كمية الحليب اليوم  االلبان
 لالستخدام المنزل  فقط ك 1,5-1 كمية الوبر ف  السنة الوبر

 2020، : جمعت وحسبت من بيانات استمارات اىستبيانالمصدر
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 مءادر العوائد اىقتءادية من اربية اىبل مايل : (11ابين من الجدول )
 " راور شهور يت 5ثمن بيع الجعدان )قبل الفطام( ف  سن  "بيع رؤوس االبلالمصدر االول

ال   4500شهور مابين  8 – 5ويتراور ثمنها ف  سن ، جنية 5000ال    4000مابين 
جنية للراس  9000ال   6000شهر ما بين  18-8يتراور ثمنها ف  سن و  ،جنية 6000

ة حسب فءيلتها الحالبواختلف اسعار اىبل ، الواحد وذلك حسب الوزن والءحة العامة
جنية للراس  17000ال   12000ما بين  النوق المحلية يتراورونوعها فنجد ان ثمن 

ر يدة يتراو العبا والنوق ، جنية 22000ال   13000الرشيدى يتراور بين  والنوق ، الواحده
ال   17000البشارى يتراور ثمنها من  والنوق ، جنية 25000 – 15000ثمنها بين 
يتحدد السعر ابعا لظروف السوق من عرض وطلب والمواسم ، جنية للراس الواحد 26000
 اد ثمن لحوم اىبل صغيرة السن عن اىبل المتقدمة ف وابعا للسن حيث يزد، واىعياد
 الشكل العام للراس المباعة .و  امة، وابعا للءحة العالسن

 " ين براور ثمن كيلو اللحم من اىبل صغيرة السن يت "بيع اللحوم المذبوحةالمصدر الثانى
 100 – 80بينما ثمن كيلو اللحم من اىبل كبيرة السن يتراور بين ، جنية 130 – 120
 جنية 

 ب يع حليين ى يقومون ببنسبة كبيرة من المربيمشتقاتها" و  المصدر الثالث "بيع االلبان
اىبل بل يستهلك حليب اىبل طازجا ف  المنزل او يتم اعطاءة للعاملين او منحة 

انتج  ان الناقه الواحده ابين منهم المربيين الذين يقومون ببيع حليب اىبل اما، للمر  
 حوقد ااض، جنية 40اللبن الواحد ك لبن ف  اليوم وان متوسط سعر بيع كيلو  4بمتوسط 

 ..الزبدهو  ليب اىبل مثل ) الجبنةعدم قيام المربيين باى عمليات اءنيع منتجات من ح
نوات وغيرها ( نظرا ىرافاع ثمن الحليب وارافاع اكلفة انتاج منتجااة مع عدم اوافر الق

 المناسبة لتسويقه .



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  ل حسين سعيدبسمة عاد
 

 2022 يوليو، لث، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

183 

 الراس ابيين من نتائج اىستبيان ان كمية الوبر المنتج من"بيع الوبر"  المصدر الرابع 
 ،األسودهو ويعد أفضل أنواعها واغالها ثمنا ، ف  السنةكجم  1,5ال   1الواحد من 

ولكن ى يتم بيعة ويستخدم ف   يعتبر إنتاج الوبر ذو أهمية اقتءادية للمربيينو 
مع  صناعة المالبس واألغطية والخيام بعد خلطه فيدخل ف ، اىستخدامات المنزلية فقط

 شعر الماعز
 :بل فى مناطق الدراسةاجه مربى األل التى تو أهم المشاك

يهتم هذا الجزء بعرض المشاكل الت  يتعرض لها المربيين حيث عبر المربيين عن 
 قد جمعت ارائهم ف اربية اىبل ف  مءر و و  الحيوان مشاكلهم الت  اعييق اطوير اىنتاج 

 .( مع احديد نسبة المربيين الذين يعانون من كل مشكلة12الجدول )
 المشاكل الت  اواجة مرب  اىبل ف  مءر :(12جدول )

جنوب سيناء  هـــــــــم المشـــــــــــــــــاكلأ م
)%( 

الساحل الشمالى 
 الغربى )%(

شالتين 
)%( 

 100 100 100 ارافاع اسعار اىعالف 1
 70 90 90 اىدوية البيطريةو  ارافاع اسعار التحءينات 2
 10 80 80 انتشار اىمراض 3
 60 70 80 نقص اىعالف 4
اءاريح عبور الحيوانات عبر نفق الشهيد احمد  5

 0 0 80 حمدى
 20 100 70 حوادث اؤدى لموت اىبل 6
 60 90 60 نقص الرعاية البيطرية 7
نقص المساعادات الحكومية لدعم اىنتاج  8

 70 60 60 الحيوان 
 0 0 40 اسويق اللبن 9
 30 40 20 نقص الخدمات اىرشادية 10

 2020، : جمعت وحسبت من بيانات استمارات اىستبيانالمصدر
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 ول ااا  ف  المرابة اىو  ( كثرة المشاكل الت  يعان  منها المربيين12)جدول بالابين 
دوية ر األمشكلة ارافاع أسعار اىعالف يليها ف  المرابة الثانية ارافاع أسعا بالمناطق الثالثة

ت هم من اهم المشاكل الرئيسية والمعوقاو  عل  التوال  %90و %100البيطرية باهمية نسبية 
  وياا  ف، التي يواجهها المربيين ف  اربية اىبل واطوير وانمية قطاع اىنتار الحيوان 

نقص  % مشاكل 80بنسبة  الساحل الشمال و  ف  كال من منطقة جنوب سيناء لمرابة التالتةا
  اءيب حيوانتهم وه  ذات خطورة كبيرة اؤدى ال  وانتشار األمراض الت، كميات اىعالف

ولكن انخفض جدا نسبة انتشار اىمراض ف  منطقة  فقد للثروة الحيوانية ولكمية اىنتاج
 ايضا مشكلة اءاريح عبور الحيوانات واعالفها عبر نفق الشهيد أحمد حمديو  شالاين فقط

ا  ويا، ءات امنية ازيد من اعباءهوما يواجهه المرب  من اعقيدات واجرا بمنطقة جنوب سيناء
يها يل %70ف  المرابة الرابعة مشكلة حوادث الطرق الت  اؤدي إل  موت اىبل باهمية نسبية 

 ،إلنتاج الحيوانيمشكلة نقص المساعدات الحكومية لدعم او  مشكلة نقص الرعاية البيطرية
ة نقص الخدمات ثم مشكل، بمنطقة جنوب سيناء فقطيليها مشكلة اسويق حليب اىبل و 

 .اإلرشادية بنسبة 
 :خالصة نتائج الدراسة الميدانية

ينخفض حجم اىنفاق الشهرى لالسرة حيث ان غالبية اىسر يقل انفقاها الشهرى عن  (1
مما يدل عل  انخفاض المستوى ، % من اجمال  اسر المربيين 85,2جنيها بنسبة  5000

 المعيشي واىقتءادى للمربيين .
يعملون ف  وظائف اخرى  بجنوب سيناء من المربيين %62,5ايضا ان  نتائجالاو حت  (2

ى اوفر  ف  المنطقة مما يدل عل  ان اربية الحيوانات وحدها، بجانب اربية الحيوانات
مما يضطر المرب  لتوفير مءدر اخر للدخل ، الدخل المطلوب لغالبية المربيين واسرهم

عل  العكس من  وفير مطلبات المعيشة.مع اربية الحيوانات لتغطية مءاريف اسراة وا
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منطقة شالاين فتءل نسبة المربيين المعتمدين عل  اىنتاج الحيوان  فقط كمءدر للدخل 
 انخفاض مستوى التعليم بالمنطقةو  ويرجع ذلك ال  الظروف المناخية %89ال  

زة راس فغالبيتهم يقعون ف  فئة الحيا 50للمربيين عن  اىبليةانخفاض حجم الحيازة  (3
 اطقمن اجمال  عدد المربيين ف  من %87,4الءغيرة والمتوسطه بإجمال  نسبة 

اشار و  ،مما يدل عل  انخفاض حجم الحيازه الحيوانية اىبلية بشكل وا ح، الدراسة
اع ارافو  المربيين ان السبب وراء ذلك هو ادهور المراع  الطبيعية ف  معظم اوقات السنة

 .خاصة اىعالف بانواعهاو  اجيتهاربية اىبل وانتاسعار المستلزمات اىساسية لت
ااضح من اجابات المربيين ان و  نظم التغذية لالبل اختلف حسب مواسم الرع  والجفاف (4

لكن افضل النظم من الناحية اىقتءادية ه  النظم القائمة عل  الرع  ىنخفاض اكلفتها و 
 يث ابلغحالتغذية التكميلية لالبل وان معظم السنة يلجأ المرب  ال  ، مداها ثالثة اشهر فقط

ج شبة اىنتاو  جنية / الشهر 990اكلفة اربية الراس الواحد ف  نظام اىنتاج المكثف حوال  
 جنية / الشهر 600المكثف حوال  

ه  ثمن بيع رؤوس و  العوائد اىقتءادية للمربيين اتمثل ف  عدة مءادر رئيسية للدخل (5
من  اختلف اسعار البان اىبلو  البان اىبل ومشتقتهابيع و  بيع اللحوم المذبوحةو  اىبل

 اسعار رؤوس ولحوم اىبل حسب ساللة اىبل المباعة وعمرها و  منطقة ىخرى 
 مرب  اهم النتائج الت  اوصل اليها اىستبيان ه  احديد اهم المشاكل الت  اقف عقبة امام (6

ع ارافاو  ع اسعار اىعالفاىبل ف  مءر لزيادة اعدادها وااا  عل  راسها مشكلت  ارافا
م الدع اىدوية البيطرية مما يستلزم ادخل اجهزة الدولة المعنية لتقديمو  اسعار التحءينات

ل الالزم لحل الك المشكالت لتوفير بديل اقتءادى ىنتاج اللحوم الحمراء ف  مءر ق  ظ
 ما يواجهه السوق المحل  من نقص ف  البرواين الحيوان 
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 التوصيات
د ف  تائج البحث يتم استعراض مجموعة من التوصيات الت  يمكن ان اساعف   وء ن

 احقيق اهداف البحث كما يل :
  فاعادة النظر ف  اىهتمام بتربية اىبل لما اتفرد بة من مميزات عن باق  المجترات  (1

تها انخفاض اكلفة اربيو  قدراها عل  التكييف مع التغيرات المناخية الت  يشهدها العالم
 قارنة بباق  ماشية اللحم ف  نفس الظروف المناخية القاسيةبالم

ل العمل عل  التوسع ف  نشر الجدوى اىقتءادية من اربية اىبل بين قطاع كبير من رجا (2
هدف اىعمال لدمج هذا القطاع من الثروة الحيوانية ف  مشروعااهم اىستثمارية الت  است

 انتاج اللحوم واىلبان
ايجاد و  عل  عالج المشكالت الت  اواجة مرب  اىبل ف  مءر و ع استراايجية اعمل (3

ين بدائل اقتءادية لالعالف مع مراعاة دعم اىدوية والعالجات البيطرية لتحفيز المربي
 لزيادة قطعانهم واحقيق التنمية المستدامة المنشودة ف  هذا القطاع

مع  ل عل  كيفية التعاملاقديم الخدمات اىرشادية والدعم الفن  واوعية صغار مرب  اىب (4
 اىبل ىستغاللها اىستغالل اىقتءادى اىمثل واحقيق اىربار المرجوة من اربيتها

خءائءة و  اىستمرار ف  الدراسات الت  او ح قدرة هذا الحيوان اىنتاجية والعالجية (5
 كيفية اىستفادة منهاو  المذهلة

ضل ا افايهمو  م المميزات الفارقة بينهماجراء دراسات مقارنة بين اىبل واىبقار لتو يح اه (6
 ف  اىعتماد علية لسد عجز اللحوم الحمراء

بقار ن اىاوعية المستهلكين باىهمية العالجية والغذائية ىلبان اىبل الت  اتفوق عل  البا (7
 والجاموس
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to conduct a cost-benefit analysis of 

camel breeding and identify the main obstacles facing the camel 

production systems in order to achieve sustainable development of 

livestock production in Egypt. This leads to increase the production rate 

and the per capita share of animal protein in an effort to partially fill 

Egypt's red meat deficit using low-cost alternatives that are adaptable to 

harsh climatic changes. The researcher obtained the data from two main 

sources: 1) drafting a questionnaire form for a sample of 189 camel 

breeders, and 2) the periodic bulletins of animal production, Economic 

Affairs Sector, Ministry of Agriculture and Land Reclamation. 

The results of the field study revealed that 62.5% of breeders in 

South Sinai perform other professions besides animal production, 

whereas in the Shalateen, around 89% of breeders rely on grazing as the 

only source of income. The camel production systems are classified into 

two main systems, the rangelands, with or without supplementation, 

and the intensive system (in-door). The results indicated that the 
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grazing-dependent system was the most profitable due to its low costs. 

However, the feeding cost was around 750 and 450 LE/head/month for 

the intensive and semi-intensive system, respectively. 

The applied study revealed significant correlations between the 

breeding cost and each of the return and the development/increase of 

livestock production, and the return and the sustainable development. 

The study recommended that investors/companies/ businessmen learn 

more about the economic feasibility of breeding camels and incorporate 

it into their investment plans 
 


