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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2025، 745-725 (،2) دد(، ع27)جلدم

 

 (2107 أبخةل 2)سلم البحث فى 
 (2107مايه 6)السخاجعة على البحث 
 (2107مايه  01)السهافقة على البحث 

  
 

  دراسة حالة لسقارنة تكاليف وعهائج كل من التلقيح االصظشاعى العادى
 والتلقيح االصظشاعى السجشذ لألبقار

]55[ 
 2عرست بكخى عبجهللا -0سلهي دمحم عبج السشعم -0دمحم عبج الرادق الدشتخةدي -0إسخاء جسال حدن
 مرخ -القاىخة -جامعة عيؽ شسذ -كمية الدراعة -قدؼ االقتراد الدراعى -1
 مرخ -خةـــــــــالقاى -جامعة عيؽ شسذ -كمية الدراعة -قدؼ االنتاج الحيؾانى -2

  

التمقيح االصظشاعى، الدائل السشؾى  الكلسات الجالة:
  .السجشذ

 
 دــــــالسهجـ

 
 واحجًا مؽ األىجاف الغحائي األمؽ ُيعج تحقيق

القؾمية لمشيؾض باإلنتاج القؾمي،  لإلستخاتيجية الخئيدية
 مؽ محتؾاىا إلى نقص السرخي  سمة الغحاء وتعانى
 جدءاً  اإلنتاج الحيؾاني نذاط ويذكل  الحيؾاني البخوتيؽ

 قجر وقج .الدراعي والقؾمي ككل الشذاط مؽ يتجدأ ال
الحسخاء )السؾاشي  المحؾم مؽ مرخ إنتاج قيسة متؾسط

(  2215-2222والحيؾانات السحبؾحة( خالل الفتخة )
 %38.9نحؾ تسثل مرخي، جشيو مميار 24.7 بحؾالي
 جشيو مميار 63.4 نحؾ البالغ الحيؾاني اإلنتاج قيسة

قيسة  مؽ% 1338 مرخي في الستؾسط، وتسثل نحؾ
مرخي  جشيو مميار 179.4 نحؾ البالغ الدراعي اإلنتاج

 في الستؾسط لشفذ الفتخة.
وفى ضؾء نتائج دراسة الحالة السشفحة بسدارع ديشا 

انو إذا تؼ تعسيؼ ىحه الظخيقة يسكؽ القؾل  2215عام 
باستخجام الدائل السشؾي السجشذ عمى مدتؾى 

إلناث األبقار في السخحمة  2215الجسيؾرية لعام
العسخية أكبخ مؽ عاميؽ عمى مدتؾى الجسيؾرية عام 

فسؽ الستؾقع أن يبمغ عجد الحكؾر حؾالي  2215

ألف  26639ألف رأس وعجد اإلناث حؾالي  433452
% و قج تؼ تقجيخ صافى 86.1%:13.9رأس بشدبة 

مميؾن جشيو  129العائج الستحقق بإجسالي بمغ حؾالى 
لحكؾر الشتاج بيشسا بمغ صافى العائج إلناث الشتاج 

مميار جشيو ما يؤدي إلي زيادة إنتاج  7.87حؾالى 
اإلناث مؽ المحؾم ومؽ األلبان وزيادة العائج لسخبي 

دراعي الساشية في مرخ ومؽ ثؼ زيادة الجخل ال
الحيؾاني والدراعي والقؾمي ككل. بيشسا في حال التؾقع 

عمى مدتؾى الجسيؾرية لشفذ عجد أناث  2215لعام 
األبقار بالفئة العسخية أكبخ مؽ عاميؽ )عشج عسخ أول 
تمقيح( في حالة التمقيح االصظشاعي العادي وبتظبيق 
تكاليف وإيخادات الشتاج الستحرل عمييؼ فتبيؽ أن 

الستؾقع لحكؾر الشتاج فى ىحا العام بقجر  صافى العائج
مميؾن جشيو بيشسا يبمغ صافى العائج إلناث  517نحؾ 

مميار جشيو مسا يذيخ إلى أن ىشاك  5.12الشتاج حؾالى 
فارق كبيخ بيؽ ندبة األرباح الستحرل عمييا كمسا زاد 
عجد إناث القظيع عؽ طخيق التمقيح االصظشاعي 

يادة في نتاج اإلناث السجشذ وما يتختب عميو مؽ ز 
 وزيادة إنتاج المحؾم واأللبان.

ومؽ ثؼ فإن تظبيق طخيقة التمقيح السجشذ لمساشية 
 2222في مرخ عمى جسيع اإلناث الستؾقعة لعام 

ألف رأس فدؾف يكؾن   623.72والحى يبمغ حؾالي 
كجؼ لمخأس الؾاحجة  9122معجل إنتاج األلبان حؾالي 
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سًا بان متؾسط إنتاج خالل مؾسؼ اإلنتاج الؾاحج عم
كجؼ وان عجد أيام  35األلبان لمخأس في اليؾم حؾالي 

يؾم في الستؾسط وفقا  262مؾسؼ إنتاج األلبان حؾالي 
لحالة الحيؾان والغخوف البيئية والسشاخية وطخيقة 
التغحية والخعاية وبحلػ فسؽ الستؾقع أن يبمغ إجسالي 

ار جشية في ممي 27.5قيسة انتاج األلبان لمساشية حؾالي 
مسا يجل عمي زيادة إنتاج األلبان بيحه  2222عام 

الظخيقة عؽ مثيمو بإتباع طخيقة التمقيح االصظشاعي 
العادي حيث ُقجرت  قيسة إنتاج األلبان فى ىحه الحالة 

بديادة بمغت  2222مميار جشية لعام   17.4بشحؾ 
%   63.3مميار جشية بشدبة بمغت نحؾ  12.1حؾالي 

طخيقة التمقيح االصظشاعي السجشذ مسا وىحا لرالح 
يعؾد بسخدود اقترادي كبيخ لمسدارع الفخد ولمسدارع 

 التجارية والسدتؾى القؾمى ككل. 
بيشسا في حالة التمقيح االصظشاعي العادي فقج ُقجر 

ألف  381.6بحؾالي  2222عجد إناث الشتاج لعام 
رأس، ويكؾن الفخق لرالح التمقيح االصظشاعي 

ألف رأس لإلناث  222.1ادة بمغت حؾالي السجشذ بدي
بيشسا في حالة التمقيح االصظشاعي العادي فيدداد عجد 

ألف رأس وذلػ يكؾن في  3243641الحكؾر بحؾالي
صالح مدارع تخبية وتدسيؽ العجؾل نتيجة تؾريث 
العؾامل الؾراثية ذات التأثيخ عمى معجل التحؾيل 

 الغحائى.
حبح يبمغ في حيث أن وزن الحيؾان الحى عشج ال

كجؼ  452كجؼ لإلناث حؾالي 422الستؾسط حؾالي 
لمحكؾر، فسؽ الستؾقع أن تبمغ كسية المحؾم لإلناث في 

 249.1حالة التمقيح االصظشاعي السجشذ حؾالي 
بيشسا يبمغ كسية المحؾم مؽ  2222مميؾن كجؼ لعام 
مميؾن كجؼ ويالحظ انخفاض  34.6الحكؾر حؾالي 

بيحه الظخيقة ويكؾن ىحا  إنتاج المحؾم مؽ الحكؾر
لرالح مدارع إنتاج األلبان،  وتبمغ كسية المحؾم 
الستؾقعة لإلناث في حالة التمقيح االصظشاعي العادي 

بيشسا تبمغ كسية  2222مميؾن كجؼ لعام  152.6حؾالي 
مميؾن كجؼ ويالحظ  171.7المحؾم مؽ الحكؾر حؾالي 

ثخ أىسية انخفاض إنتاج األلبان  بيحه الظخيقة وتكؾن أك
 لسدارع المحؾم وذلػ لديادة عجد الحكؾر.

وفى كمتا الحالتيؽ فيشاك فارق واضح بيؽ األرباح 
السحققة لتمػ التقشيتيؽ بسقارنتيا بالتمقيح الظبيعى حيث 
أتزح وجؾد فارق كبيخ فى معجل صافى األرباح مسا 

يثبت فعالية التمقيح األصظشاعى بشؾعيو فى تحقيق 
المحؾم واأللبان والشيؾض بقظاع  األكتفاء الحاتى مؽ
 األنتاج الحيؾانى.

 
 مقجمة

 
يعتبخ القظاع الدراعي مؽ أىؼ القظاعات 
االقترادية التي تداىؼ بجور كبيخ في تشسية االقتراد 
القؾمى. ويسثل نذاط اإلنتاج الحيؾاني أىسية  كبيخة إذا 
تؼ استغاللو بتظبيق بخوتؾكؾالت التحديؽ الؾراثى 

حيث أن العؾائج االقترادية الستحرل برؾرة فعالة، 
عمييا جخاء االستفادة مؽ العؾامل الؾراثية السختارة ذات 
الرفات اإلنتاجية السختفعة تحقق طفخة ممسؾسة فى 
إنتاج ىحا القظاع، كسا أوضحت السؤشخات الفشية 
واالقترادية تأثيخ التمقيح االصظشاعي عمى عؾائج 

مى الجخل الدراعي قظاع اإلنتاج الحيؾاني وبالتالى ع
والقؾمي إذا تؼ تظبيقو عمى نظاق أكبخ مدتقباًل، ىحا 
باإلضافة إلى أن السشتجات الحيؾانية  تعتبخ مجخاًل 
 لمكثيخ مؽ الرشاعات الغحائية والكدائية، التي تداىؼ

 تؾفيخ حاجات أفخاد السجتسع. في
وييجف إستخجام التمقيح اإلصظشاعى إلى إحجاث 

حيؾانات السرخية بتمقيحيا بدالالت تحديشًا وراثيًا لم
ذات صفات إنتاجية عالية وىؾ ما يسكؽ إعتباره زياده 
رأسيو لإلنتاج دون الحاجة إلى زيادة أعجاد الحيؾانات، 
حيث  يؤدى إلى زيادة كفاءتيا التحؾيمية لمغحاء كسا أنو 
يديج مؽ كفاءة استغالل السؾارد العمفية الستاحة وبالتالي 

مؽ المحؾم واأللبان عشج نفذ السدتؾى زيادة اإلنتاج 
الغحائي، في الؾقت الحي تعانى فيو الدراعة السرخية 
مؽ نقص السؾارد اإلنتاجية برفة عامة و العمفية برفة 

 خاصة. 
 اإلنتاجية األنذظة أحج سخاءالح المحؾم إنتاج ويعج
 السرادر مؽ تعتبخ حيث مرخ، في اليامة الدراعية
رئيديًا  إعتبارىا مرجراً دراعي بلا لمجخل اليامة الخئيدة

اإلندان.  لتغحية الالزم البخوتيؽ الحيؾاني مرادر مؽ
الحسخاء خالل الفتخة  المحؾم إنتاج قيسة متؾسط ويبمغ

مميار جشيو، تسثل نحؾ  24.7( حؾالى 2222-2215)
% مؽ إجسالى قيسة اإلنتاج الحيؾانى والجاجشى 3839

كسا يسثل  ،جشيو مميار 63.4الحى يقجر متؾسظو 
 البالغو  الدراعي اإلنتاج قيسة مؽ %1338بحؾالى 
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جشيو  خالل متؾسط نفذ الفتخة،  مميار 179.4 حؾالى
 خاصة أىسية اإلنتاج الحيؾانى ومؽ ناحية أخخي يذكل
لألسخ  دخل مرجر يعج حيث في الخيف السرخي 

 .الخيفية
 

 السذكلة البحثية
 

ترادية رغؼ إتباع الجولة لمعجيج مؽ الدياسات االق
لسؾاجية مذاكل عجد اإلنتاج الحيؾاني في مرخ عؽ 
سج احتياجات السجتسع، وزيادة نريب الفخد مؽ المحؾم 
لخفع مدتؾى غحاءه، وتحقيق ندبة أعمى مؽ االكتفاء 
الحاتي وسج جدء مؽ الفجؾة الغحائية مؽ المحؾم الحسخاء 
لتقميل وارداتيا، والحج مؽ ارتفاع أسعار تمػ السشتجات 

مؽ خالل إتباع العجيج مؽ الؾسائل اليادفة لديادة  وذلػ
إنتاج ىحا القظاع إلى جانب استيخاد سالالت ججيجة 
واالنتخاب داخل الشؾع وباألضافة إلى الشيؾض بسدتؾى 

 الخعاية البيظخية، وتؾفيخ األعالف.
% مؽ 42وتذيخ السؤشخات الفشية أن نحؾ 

% مؽ األبقار تعانى مؽ بعض 32الجامؾس، ونحؾ 
السذاكل التي تؤثخ عمى خرؾبتيا وبالتالي تؤثخ عمى 
نتاج السؾاليج مسا يؤدى إلىجار جدء كبيخ مؽ حياتيا 
اإلنجابية3 ومؽ أىسيا األمخاض التشاسمية السؤثخة عمى 
الخرؾبة، مسا يؤدى لفقج ندبة كبيخة مؽ اإلنتاج 

 الستؾقع مؽ المحؾم واأللبان سشؾيًا.
 

 

  اليجف من الجراسة
 

ا البحث إلى التعخف عمى السخدود ييجف ىح
االقترادى إلستخجام التمقيح االصظشاعى بشؾعية 
العادى والسجشذ مقارنًا بالتمقيح الظبيعى والتشبؤ بأثخ 
ذلػ عمى العؾائج الستحققة سؾاء عمى مدتؾى السدارع أو 

، فى 2222، 2215عمى السدتؾى القؾمى عامى 
الة بسدارع ضؾء الشتائج الستحرل عمييا مؽ دراسة الح

ديشا، ومؽ خالل األستعانة بتؾقعات أعجاد األبقار 
والجامؾس فى عسخ التمقيح فى ىحيؽ العاميؽ، كسا 
ييجف البحث أيزًا لجراسة اإلتجاه العام ألعجاد 
الجامؾس واألبقار السمقحة إصظشاعيًا، وكحا السدتجيبة 

 لو. 
 

  الظخةقة البحثية
 

حالة بسدارع أسمؾب دراسة ال إعتسجت الجراسة عمى
لمتعخف عمى السخدود  2215خالل عام  ديشا

االقترادى لمتمقيح اإلصظشاعى بشؾعية سؾاء عمى 
مدتؾى الحيؾان الؾاحج أو عمى مدتؾى حيؾانات مدرعة 

ألف رأس،  3442ديشا إجسااًل وقج أخحت عيشة عجدىا 
ثؼ تظبيق تمػ الجراسة عمى إجسالى أعجاد الجامؾس 

 . 2222، 2215ى واألبقار الستؾقعة عام
 

  مرادر البيانات
 

تؼ الحرؾل عمى البيانات الثانؾية الالزمة لمجراسة 
مؽ قظاع الذئؾن اإلقترادية بؾزارة الدراعة، وىيئة 
الرحة البيظخية، أما البيانات األولية تؼ الحرؾل 
عمييا مؽ مدارع ديشا، ومذخوع مرخ الخيخ فزاًل عؽ 

يح اإلصظشاعى، بعض البحؾث السشذؾرة فى مجال التمق
 ونتائج دراسة الحالة السيجانية بسدارع ديشا.

 
 التهصيات التى استشتجيا الباحث

 
أوضحت السسارسات على تظبيق التلقيح اإلصظشاعى 
خالل فتخة زمشية طهةلة وما تهصلت إليو من نتائج أن 

 التلقيح اإلصظشاعى   يحقق السدايا التالية:
 

د كبيخة مؽ الظالئق تؾفيخ تكاليف اقتشاء وتخبية إعجا -
 ألختيار أججرىا مؽ الشاحية الؾراثية اإلنتاجية.

يعتبخ التمقيح اإلصظشاعي وسيمة لتظؾيخ الثخوة  -
 الحيؾانية.

تتيح تقشية التمقيح اإلصظشاعى خاصة السجشذ  -
زيادة عجد اإلناث مسا يحقق الشيؾض باإلنتاج 
الحيؾاني بديادة انتاجية األلبان والمحؾم الحسخاء 

الي ارتفاع السخدود االقترادي واالكتفاء الحاتي وبالت
 مؽ البخوتيشات الحيؾانية.

أمكانية التحكؼ في أنؾاع السؾاليج وفقًا إلحتياج  -
 السخبى عؽ طخيق إستخجام الدائل السشؾى السجشذ. 

زيادة عجد اإلناث التي يتؼ تمقيحيا اصظشاعيا مؽ  -
إلف  22-12الحكخ الؾاحج حيث يرل إلى حؾالى 

يتؼ تمقيحيا مؽ الحكخ الؾاحج في حالة التمقيح أنثى 
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 62-52اإلصظشاعى في حيؽ أنو يتؼ تمقيح حؾالى 
أنثى في العام مؽ الحكخ الؾاحج عؽ طخيق التمقيح 

 الظبيعي.
زيادة معجل الخرؾبة وتقميل ندبة التفؾيت خاصًة  -

 فى الجامؾس.
إمكانية أحجاث تحديؽ وراثي وحفظ السؾروثات  -

قيؼ الؾراثية اإلنتاجية سؾاء في إنتاج السستازة لخفع ال
األلبان أو المحؾم مؽ خالل إستخجام سائل مشؾى 
 مؽ سالالت مشتخبة تتسيد بقجرتيا اإلنتاجية العالية.

يفيج في عسمية الخمط بيؽ الحيؾانات وبالتالي  -
الحرؾل عمى قؾة اليجيؽ وذلػ بشقل الدائل السشؾي 

 .مؽ سالالت مختمفة بيؽ البالد السختمفة
يؾفخ عمى السخبى البحث عؽ طالئق مستازة كل  -

فتخة لتجشب التخبية الجاخمية مسا يعخضو لظالئق 
ذات صفات إنتاجية رديئة فزاًل عؽ إرتفاع تكمفة 

 الحرؾل عمييا.
زيادة االستفادة مؽ الظالئق السستازة ذات الكفاءة  -

الؾراثية العالية في إنتاج األلبان مثل الفخيديان 
مثل االبخديؽ أنجذ والجامؾس ثشائي وإنتاج المحؼ 

 الغخض.
السداعجة في حفظ الدجالت وخاصة سجالت  -

 التمقيح والشدب.
زيادة عخض المحؾم نتيجة التخمص مؽ فائض  -

 الظالئق السدتعسمة في التمقيح الظبيعي.
اتاحة الفخصة لمجراسات واألبحاث الستعمقة بالتخبية  -

 واختيار القظعان والتحديؽ الؾراثي
ح اإلصظشاعى مفيج لجسع الدؾائل السشؾية مؽ التمقي -

تدتظيع إجخاء التمقيح الظبيعي  ذكؾر مستازة ال
بدبب تقجميا في الدؽ أو زيادتيا في الؾزن أو 
لؾجؾد عاىات جدجية تعؾقيا ، و قج أسيؼ التقجم 
العمسى في مجاالت تسجيج الدؾائل السشؾية وتعبئتيا 

دشيؽ فى وحفغيا مجسجة في قذات دقيقة لعذخات ال
بشؾك خاصة بالدائل السشؾى وىى طخيقة مثمى 

بسالييؽ الجخعات   لحفظ السادة الؾراثية لمسدتقبل
ونقميا مؽ مكان ألخخ لحفظ التشؾع الؾراثى فى 

 جسيع البمجان.
تتيح ىحه التقشية الفخصة الختبار الظاقة الؾراثية  -

التي تستمكيا الحكؾر في أعسار مبكخة باستخجام 
مؽ الشدل في قظعان وبيئات مختمفة  أعجاد كبيخة 

إلى زيادة دقة إختبارىا ومؽ ثؼ يتؼ   مسا يؤدي
انتقاء األفزل مشيا لتمقيح آالف اإلناث اصظشاعيًا 
)بجاًل مؽ بزع عذخات في حال التمقيح الظبيعي 
ومؽ ثؼ نذخ التحديؽ الؾراثي في عجد كبيخ ججًا 
مؽ الشتاج بكفاءة عالية و سخعة كبيخة وتكاليف 

 مشاسبة.
استخجام طخيقة ججيجة لحفظ الحيؾان السشؾى ضسؽ  -

الجياز التشاسمى ألنثى االبقار مجة أطؾل وذلػ 
بتعبئتيا ضسؽ كبدؾالت تدسح بإطالقيا تجريجيًا 
عمى مجى بزعة أيام لزسان عجم حجوث تفؾيت 

 وتقميل الفتخات بيؽ الؾالدات.
شؾي السخاقبة البيؾلؾجية السدتسخة لمقاح أو الدائل الس -

السدتخمص في مخاكد التمقيح االصظشاعي الؾطشية 
و الجولية في جسيع مخاحل اإلنتاج و عسمية التمقيح 

 اإلصظشاعي
سيؾلة نقل الدائل السشؾي عبخ القارات إذا ما قؾرن  -

 بشقل الظالئق مؽ الحكؾر.
سيؾلة اختبار كفاءة الحكؾر السدتخجمة في التمقيح  -

تاج إلى عجة حيث إن طخيقة االختبار بالشدل تح
سشؾات حيث يتؼ اآلن بيع ىحا الدائل السشؾي بعج 
عسل خخيظة جيشية لتحجيج الرفات التي سيتؼ 

 التحديؽ فييا.
 

 السذكالت والسعهقات التى تهاجو التلقيح االصظشاعى:
 

يمدم لتظبيق تقشية التمقيح االصظشاعي تؾفيخ أعجاد  -
كافية مؽ الفشييؽ الستخرريؽ لمقيام بكافة خجمات 
التمقيح االصظشاعي. و متابعة اإلناث وتحجيج 
دورات الذبق لمقيام بتمقيحيا اصظشاعيا في الؾقت 

 السشاسب تحت الغخوف الظبيعية.
عجم تؾفخ قاعجة بيانات متكاممة و دقيقة تعظي  -

صؾرة واضحة عؽ انتذار و واقع تمػ التقشية و 
 مجى إلسام السخبييؽ بيا.

وخاصة استخجام  اإلىسال فى إجخاء عسمية التمقيح -
أدوات غيخ معقسة يؤدى لتعخض اإلناث لعجة 
أمخاض كألتياب السيبل وعشق الخحؼ وإنتذار بعض 

 األمخاض التشاسمية.
قمة وجؾد متخرريؽ ميخة في ىحا السجال مسا  -

يؤدى لحجوث بعض األخظاء التي يشتج عشيا عجم 
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نجاح العسمية ومؽ ثؼ يفقج السخبى العادي الثقة في 
 ية. تمػ التقش

يؤدي استخجام سؾائل مشؾية مجسؾعة مؽ ذكؾر  -
غيخ مختبخة وراثيًا فى بعض السخاكد البيظخية 
السحمية إلى نذخ مؾرثات رديئة عمى نظاق واسع 
ويؤدي ذلػ إلى خفض السدتؾيات اإلنتاجية في 
القظعان أو عيؾر آثار مؾرثات ضارة أو مسيتة 

 جة.فييا وعيؾر تخبية داخمية داخل السدرعة الؾاح
 

 خة على فاعلية التلقيح االصظشاعيالعهامل السؤث
 

تعتبخ العؾامل اآلتية مؽ أىؼ العؾامل التي تؤثخ  
عمى الشتائج الستحرل عمييا مؽ تظبيق معادلة تقجيخ 

 (:Brattonفاعمية التمقيح االصظشاعي )معادلة 
 التشبيو الجشدي. -
 التغحية. -
 تدامؽ دورة الذبق لألبقار -
 معجل تكخار القحف. -
 تبخيج الحيؾانات السشؾية. -
 معجل التخفيف. -
 وسط التخفيف. -
 درجة حخارة التخديؽ. -
 طخيقة وتؾقيت إجخاء التمقيح اإلصظشاعي. -
 الحالو الرحية لمحيؾان. -
 الغخوف البيئية والجؾية السحيظة بالحيؾان. -
 

 الذخوط األساسية لشجاح عسلية التلقيح اإلصظشاعي:
 

الؾقت  يعتبخ التعخف عمى عالمات الذبق فى -
السشاسب مفتاح نجاح عسمية التمقيح االصظشاعي 
وتحجيج الؾقت األمثل إلجخاء التمقيح حيث تكؾن 

 البؾيزات قج أكتسمت مقجرتيا اإلخرابية.
تجييد الدائل السشؾى بظخيقة آلية ثؼ تخفيفو وحفغة  -

درجة مئؾية( ومجسج عمى  5مبخدا )عمى درجة 
 لحيؽ  درجة مئؾية تحت الرفخ -196درجة 

وضعة في أرحام اإلناث حال شياعيا فيحجث 
 اإلخراب.

تعج التغحية الستؾازنة والتيؾية واإلضاءة الكافية  -
والرحة البيظخية ونغافة الحغائخ والستابعة 

السدتسخة وعخوف األعاشة السالئسة مؽ الذخوط 
 األساسية لشجاح عسمية التمقيح االصظشاعي.

تفادى تؾافخ أخرائييؽ ذوى خبخة وميارة فشية ل -
حجوث اى أخظاء او حجوث تفؾيت مسا يؤدى 

 لخدارة مادية.
يؾمًا مؽ  62يجب أال يتؼ تمقيح األميات قبل مخور  -

 الؾالدة.
 

 تظهر أعجاد األبقار والجامهس السلقحة اصظشاعيا  
 وايجابية التلقيح 

 

تظهر أعجاد األبقار السلقحة إصظشاعيا  بجسيهرةة 
 ( 2105 -2111مرخ العخبية خالل الفتخة )

 

  تظهر أعجاد األبقار السلقحة اصظشاعيا    -0
إلى تظؾر أعجاد األبقار  (0) الججول رقميذيخ  

  -2222السمقحة إصظشاعيًا باأللف رأس خالل الفتخة )
(، ومشو تبيؽ أن متؾسط أعجاد األبقار السمقحة 2215

قج تحبحب بيؽ الديادة والشقران، حيث بمغ أدناه عام 
رأس ، بيشسا بمغ أقراه في  ألف 125بحؾالي  2228
ألف رأس، بستؾسط عام بمغ  239بحؾالي  2215عام 

 ألف رأس. 174حؾالي 
وبجراسة العالقة االتجاىية ألعجاد األبقار السمقحة 

  -2222إصظشاعيًا باأللف رأس خالل الفتخة )
( تبيؽ إن الرؾرة الخظية ىي أفزل الرؾر 2215

معادلة االتجاه مالئسة لظبيعة البيانات كسا تبيؽ مؽ 
الدمشي العام، أن أعجاد األبقار السمقحة يدداد بشحؾ  

ألف رأس سشؾيًا خالل فتخة الجراسة حيث ثبتت  5.1
كسا ثبتت معشؾية  2.21السعشؾية عشج مدتؾي معشؾية 

الشسؾذج ككل3 كسا ثبتت أن معامل التحجيج قج بمغ نحؾ 
حة % مؽ التغيخات الحادثة في أعجاد األبقار السمق 49

إصظشاعيًا تخجع إلي العؾامل التي يعكذ أثخىا متغيخ 
 الدمؽ.

Y = 131.2 + 5.1 T  
       (9.8)**  (3.7)**      
R

2
 = 0.49         F = 13.3  

  حيث :
Y  : أعجاد األبقار السمقحة إصظشاعيًا في مرخ باأللف

 رأس 
T  : .متغيخ الدمؽ 

 %1معشؾى عشج مدتؾى  :**
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السمقحة اصظشاعيًا وإيجابية التمقيح بالجسيؾرية خالل الفتخة  والجامؾس أعجاد األبقارتظؾر  .0ججول 

(2222- 2215) 
 العجد: بــ األلف رأس

 الجامهس األبقار الدشهات
 األعجاد اإليجابية األعجاد السلقحة األعجاد اإليجابية األعجاد السلقحة

2000 130 58 35 15 
2001 151 58 34 15 
2002 164 63 35 17 
2003 176 72 36 18 
2004 160 71 36 16 
2005 153 72 32 16 
2006 176 82 37 17 
2007 133 66 29 14 
2008 125 64 31 15 
2009 150 67 38 16 
2010 210 91 47 21 
2011 222 101 46 21 
2012 208 86 41 18 
2013 185 68 37 15 
2014 199 75 35 13 
2014 239 94 42 16 
 16 37 74 174 الستؾسط

 21 47 101 239 الحج األعمي
 13 29 58 125 الحج األدنى

 بيانات وزارة الدراعة واسترالح األراضي، قظاع الذئؾن االقترادية، نذخة اإلنتاج الحيؾاني، أعجاد مختمفة. السرجر:
 

 بقار ايجابية التلقيح اصظشاعيا  تظهر أعجاد األ
 

أعجاد األبقار ايجابية  تظؾر (0الججول رقم )يبيؽ 
(، 2215-2222التمقيح باأللف رأس خالل الفتخة )

والحي يتبيؽ مشو إن أعجاد األبقار ايجابية التمقيح قج 
تحبحبت بيؽ الديادة والشقران، حيث بمغت أدناىا عام 

ألف رأس ، بيشسا بمغت أقراىا  58بحؾالي  2222
ألف رأس، بيشسا بمغ متؾسط  121بحؾالي  2211عام 

ألف رأس، ويخجع  74أعجادىا خالل الفتخة حؾالي 
إنخفاض أعجاد االبقار إيجابية التمقيح اإلصظشاعى 
بالشدبة لمعجد السمقح لعؾامل فشية خاصة بتقشية التمقيح 

االصظشاعي وأيزًا لؾجؾد بعض األمخاض التشاسمية في 
 الحيؾانات

وبجراسة العالقة االتجاىية ألعجاد األبقار ايجابية 
يح اإلصظشاعى  باأللف رأس خالل الفتخة التمق
( تبيؽ إن الرؾرة الخظية ىي أفزل 2222-2215)

الرؾر مالئسة لظبيعة البيانات كسا تبيؽ مؽ معادلة 
االتجاه الدمشي العام السؾضحة فيسا يمى، أن أعجاد 

ألف رأس  3.2األبقار ايجابية التمقيح يدداد بشحؾ  
السعشؾية عشج سشؾيا خالل فتخة الجراسة حيث ثبتت 

كسا ثبتت معشؾية الشسؾذج ككل3  2.21مدتؾي معشؾية 
% مؽ التغيخات  42كسا أوضحت الشتائج أن حؾالي 

الحادثة في أعجاد األبقار ايجابية التمقيح  اإلصظشاعى 



 والتلقيح االصظشاعى السجشذ لألبقار دراسة حالة لسقارنة تكاليف وعهائج كل من التلقيح االصظشاعى العادى   
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(2), 2017 

755 

تخجع إلي مجسؾعة العؾامل التي يعكذ أثخىا متغيخ 
 الدمؽ.

Y = 59.3 + 3.2 T  
       (11.1)**  (3.2)*      
R

2
 = 0.42         F = 10.11  

 حيث :
Y-  أعجاد األبقار ايجابية التمقيح اإلصظشاعى

 بالجسيؾرية باأللف رأس 
T  -  متغيخ الدمؽ 
 %1معشؾى عشج مدتؾى  - ** 

 
تظهر أعجاد إناث الجامهس السلقحة إصظشاعيا  

-2111بجسيهرةة مرخ العخبية خالل الفتخة )
2105 ) 

 
السلقحة اصظشاعيا  تظهر أعجاد الجامهس  -2
 2105 -2111جسيهرةة خالل الفتخة بال

 
تظؾر أعجاد إناث  (0الججول رقم )يؾضح 

الجامؾس السمقحة اصظشاعيًا باأللف رأس خالل الفتخة 
(، ومشو يتبيؽ أن متؾسط أعجاد 2222-2215)

 2227الجامؾس السمقحة إصظشاعيًا قج بمغ أدناه عام 
  2212راه في عام ألف رأس، بيشسا بمغ أق 29بحؾالي 
ألف رأس، بيشسا بمغ الستؾسط العام حؾالي  47بحؾالي 

 ألف رأس خالل فتخة الجراسة. 37
وبجراسة العالقة االتجاىية ألعجاد الجامؾس السمقحة 

( 2215-2222إصظشاعيًا باأللف رأس خالل الفتخة )
تبيؽ إن الرؾرة الخظية ىي أفزل الرؾر مالئسة 

ؽ مؽ معادلة االتجاه الدمشي لظبيعة البيانات كسا تبي
العام السؾضحة فيسا يمى، أن أعجاد الجامؾس السمقحة 

ألف رأس سشؾيًا خالل  2.49إصظشاعيًا يدداد بشحؾ  
الفتخة السذار إلييا حيث ثبتت السعشؾية عشج مدتؾي 

كسا ثبتت معشؾية الشسؾذج ككل3 كسا  2.21معشؾية 
% مؽ التغيخات  27أوضحت الشتائج أن حؾالي 

الحادثة في أعجاد الجامؾس السمقحة إصظشاعيًا تخجع 
 إلي مجسؾعة العؾامل التي يعكذ أثخىا متغيخ الدمؽ.

Y = 42.7 + 2.49 T  
       (216)**  (11.4)**      
R

2
 = 0.27         F = 6.3  

 -حيث :
Y  : أعجاد الجامؾس السمقح في مرخ باأللف رأس 

T :  متغيخ الدمؽ 
 %1مدتؾى  معشؾى عشج :**

 
تظهر أعجاد الجامهس إيجابية التلقيح اصظشاعيا    -3

   2105 -2111خالل الفتخة 
 

تظؾر أعجاد إناث  (0الججول رقم )يؾضح 
الجامؾس ايجابية التمقيح اإلصظشاعى باأللف رأس 

(، ومشو يتبيؽ أن متؾسط 2215-2222خالل الفتخة )
أعجاد الجامؾس ايجابية التمقيح اإلصظشاعى قج بمغ 

ألف رأس، بيشسا بمغ  13بحؾالي  2214أدناه عام 
ألف رأس، بيشسا بمغ  21بحؾالي  2212أقراه في عام 

ألف رأس  خالل فتخة  16الستؾسط العام حؾالي 
 الجراسة.

وبجراسة العالقة االتجاىية ألعـجاد الجـامؾس ايجابيـة 
-2222التمقيح اإلصظشاعى باأللف رأس خالل الفتخة )

ـــؼ تثبـــت اتزـــح مـــؽ التح( 2215 ميـــل اإلحرـــائي انـــو ل
ـــــــــة أعـــــــــجاد إنـــــــــاث الجـــــــــامؾس ايجابيـــــــــة التمقـــــــــيح  معشؾي
اإلصــظشاعى فــي الرــؾر الخياضــية السختمفــة خــالل فتــخة 
الجراسة وىؾ ما يعكذ أن البيانات تجور حؾل متؾسـظيا 
)ثبـــات ندـــبي( وال تؾجـــج صــــؾرة رياضـــية مشاســـبة حيــــث 
يدـــتخجم التمقـــيح االصـــظشاعي فـــي الجـــامؾس غالبـــًا فـــى 

ة وجــؾد األمــخاض التشاســمية الؾراثيــة أو الشاتجــة عــؽ حالــ
 التمقيح الظبيعي.

 
دراسة حالة بسدارع ديشا للسقارنة بين تلقيح األبقار 
إصظشاعيا  بأستخجام كل من الدائل السشهى العادي 

  والدائل السشهي السجشذ
 

يتزـــسؽ ىـــحا الجـــدء مـــؽ الجراســـة مقارنـــة بـــيؽ نتـــائج 
ــــــيح االصــــــظشاعي العــــــادى و  التمقــــــيح االصــــــظشاعي التمق

 –ى مدارع ديشـا خـالل الفتـخة )أغدـظذالسجشذ لألبقار ف
، وقــــج تســـت الجراســــة عمــــى عيشــــة 2215ديدـــسبخ( عــــام 

رأس فئة انـاث اكبـخ مـؽ عـاميؽ ويؾضـح  3442عجدىا 
إيـــخادات وتكـــاليف الشتــاج مـــؽ الـــحكؾر ( 2) الجــجول رقـــم

وتؾضـح واإلناث التـي تدـتسخ فـي القظيـع إلنتـاج األلبـان 
انات الستحرل عمييا مؽ دراسة الحالـة بسدرعـة ديشـا البي

تكـاليف و إيـخادات الحيـؾان الؾاحـج )ذكـخ أو  2215عام 
شــــيخ وىــــؾ  16أنثــــى( مشــــح تــــاريى الــــؾالدة وحتــــى عســــخ 
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تـــــاريى أول تمقــــــيح لألنثــــــى ألول مـــــخة.  وســــــعخ الدــــــؾق 
شـــــيخ وســـــعخ األنثـــــى العذـــــار  14لمـــــحكؾر عشـــــج عســـــخ 

 شيخيؽ عشج نفذ العسخ.
أن إجســـالي تكـــاليف  (2الجـــجول رقـــم )ويتزـــح مـــؽ 

شــيخ )تــاريى  14الشتــاج الــحكخ مشــح الــؾالدة وحتــى عســخ 
جشيــو، بيشســا  14622الــحبح( أو البيــع قــج بمغــت حــؾالى 
ألــف جشيــو  153962بمــغ ســعخ بيعــو فــي الدــؾق حــؾالى 

( وبــــحلػ يتحقــــق ربحــــًا يبمــــغ نحــــؾ 2215)بأســــعار عــــام 
اليف % مــؽ إجســالي التكــ933، جشيــو تسثــل نحــؾ 1362

شــيخ. أمــا بالشدــبة لألنثــى  14الكميــة لمــحكخ حتــى عســخ 
شــيخ )عذــار  16فقــج بمــغ إجســالي تكاليفيــا حتــى عســخ 

جشيـو  )متزـسشًا جخعـة التمقـيح  16524شيخيؽ( حؾالى 
االصــــــظشاعى بدــــــائل مشــــــؾى عــــــادى، بيشســــــا فــــــي حــــــال 
اســــتخجام ســــائل مشــــؾى مجــــشذ فيبمــــغ إجســــالى التكــــاليف 

الفـــخق لديـــادة ســـعخ ا جشيـــو، ويخجـــع ىـــح 16825حـــؾالى 
جخعـــة التمقـــيح االصـــظشاعى السجـــشذ عـــؽ ســـعخ جخعـــة 
التمقــيح االصــظشاعى العــادى، وبمــغ ســعخ البيــع بالدــؾق 

ألف جشيو، وبحلػ يتحقق ربحًا مؽ األنثـى 323222نحؾ 
% مــؽ 8239ألــف جشيــو، بشدــبة 133496يقــجر بحــؾالى 

شـــيخ  16إجســـالي التكـــاليف الكميـــة لألنثـــى حتـــى عســـخ 
وتججر اإلشارة إلى أن اإلنـاث السمقحـة  )عذار شيخيؽ(.

شـيخ عـادًة مـا يـتؼ إضـافتيا لمقظيـع داخـل  16في عسـخ 
السدرعـــة بيـــجف الحرـــؾل عمـــى الشتـــاج كـــل عـــام وكـــحا 
الحرؾل عمى إنتاج المبؽ بعـج الـؾالدة. أي أن الحرـؾل 
عمــى الشتـــاج األنثـــى بالسدرعـــة يحقــق عائـــجًا صـــافيًا يبمـــغ 

 ى الشتاج الحكؾر.عذخة أضعاف ما يحققو الحرؾل عم
 

مقارنة بين تظبيق تقشيتى التلقـيح االصـظشاعي العـادي 
 :والتلقيح االصظشاعي السجشذ بسدارع ديشا

  
مقارنة بيؽ العائج الرـافي الستحقـق  (3الججول )يؾضح 

مــؽ تمقــيح إنــاث األبقــار )عيشــة الجراســة( والبــالغ عــجدىؼ 
ـــــي التمقـــــيح االصـــــظشاعي  3442 رأس بكـــــل مـــــؽ طخيقت
)نرـفيؼ بكـل مـؽ والتمقيح االصظشاعي السجشذ العادي 

 الظخيقتيؽ(.
وقج تؼ تؾحيج عجد اإلناث فـي ىـحه السقارنـة لكـل مـؽ 
الظـــــخيقتيؽ حتـــــى يسكـــــؽ السقارنـــــة بـــــيؽ العائـــــج الرـــــافي 

 الستحقق مؽ القظيع بإستخجام طخيقتي التمقيح.

رأس مــؽ اإلنــاث بأتبــاع  1722حيــث تــؼ تمقــيح حــؾالى      
ظشاعي بدــــائل مشــــؾى غيــــخ مجــــشذ تقشيــــة التمقــــيح االصــــ

أنثى بمغت ندـبيؼ نحـؾ  842)عادى( وثبت عذار نحؾ 
نتـاج مـؽ الـحكؾر، و حـؾالى  421% مشيا حؾالى 48.9
ــــــاج مــــــؽ األنــــــاث بشدــــــبة  421 % لكــــــل مشيســــــا، 52نت

عمــى دراســة الحالــة ( 2بالجــجول رقــم ) وبتظبيـق مــا جــاء
رأس مــؽ أنــاث  1722بســدارع ديشــا فقــج تــؼ تمقــيح حــؾالى 

يـع بإتبـاع تقشيـة التمقــيح االصـظشاعي السجـشذ حيــث القظ
% والتــي 44أنثــى بشدــبة  757تــؼ ثبــؾت عذــار حــؾالى 
نتـــــــاج مـــــــؽ الـــــــحكؾر بشدـــــــبة  125نـــــــتج عشيـــــــا حـــــــؾالى 

نتــــــــاج مــــــــؽ اإلنــــــــاث بشدــــــــبة  652%، وحــــــــؾالى 1339
86،1.% 

 
مقارنة بيؽ تكاليف وإيخادات والخبح الستحقق مؽ . 2ججول 

تى التمقيح األصظشاعى العادى الشتاج )ذكخ أو أنثى( في حال
والتمقيح االصظشاعى السجشذ لألبقار بسدرعة ديشا عام 

 باأللف جشيو.      2215
 القيسة: بالجشيو                              

 البيان  الحكخ األنثي
 القيسة عشج الؾالدة   4750   4750
 شيؾر 3 – 2التكاليف مؽ    1880   1880
 شيؾر 6 – 3لتكاليف مؽ ا   2110   2110
 شيخ 14 – 6التكاليف مؽ  يحبح  5860   5860

تكاليف عذار شيخيؽ  -   1904
 ( شيخ14-16)

إجسالي التكاليف لمخأس    14600   16504
 الؾاحجة

 سعخ البيع لمخأس الؾاحجة    15960   30000

الخبح الستحقق لمخأس   1360   13496
 الؾاحجة

 ح لمخأس الؾاحجةندبة الخب 9.3% %82 
 .السرجر: جسعت وحدبت مؽ بيانات دراسة الحالة بسدارع ديشا

 
وتذــيخ نتــائج إيــخادات وتكــاليف الشتــاج حتــى عســخ       
شــــــيخ  16شـــــيخ بالشدـــــبة لمــــــحكؾر)عسخ الـــــحبح(، و 14

ــم )لإلنــاث )عذــار شــيخيؽ( والسؾضــحة   (3بالجــجول رق
كســا أنــو فــي حالــو التمقــيح االصــظشاعي السجــشذ والتــي 

% ســــيكؾن 13.9نتــــاج ذكــــؾر بشدــــبة  125نــــتج عشيــــا 
مميـــــؾن جشيـــــو  1.67إجســـــالي ســـــعخ البيـــــع ليـــــؼ حـــــؾالى 



 والتلقيح االصظشاعى السجشذ لألبقار دراسة حالة لسقارنة تكاليف وعهائج كل من التلقيح االصظشاعى العادى   
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ـــة  ـــج ليـــؼ بعـــج خرـــؼ تكـــاليف الخعاي ويكـــؾن صـــافى العائ
ألف جشيو. بيشسـا بمـغ  142.18حتى عسخ الحبح حؾالى 

رأس  652صــافى عائــج نتــاج اإلنــاث والتــي بمــغ عــجدىؼ 
ـــؾن  8.64% ، بقيســـة بمغـــت حـــؾالى 86تسثـــل نحـــؾ  ممي

جشيـــو ويخجـــع ىـــحا الفـــخق الكبيـــخ فـــي الـــخبح إلـــى أن بيـــع 
شـيخ )عذـار شـيخيؽ( حيـث  16اإلناث يكؾن في عسخ 

ألــف  323222يكــؾن ســعخ البيــع لمــخأس الؾاحــجة حــؾالى 
 153962جشيو أما  سعخ البيع لمحكخ الؾاحج بمغ حـؾالى 

 ألف جشيو.
 
 

ح مقارنة بيؽ العائج الرافي الستحقق مؽ تمقي. 3ججول 
إناث األبقار بكل مؽ طخيقتي التمقيح االصظشاعي 

 العادي والتمقيح االصظشاعي السجشذ:
 

 البيان
تلقيح اصظشاعي 

)سائل مشهى  عادى
 غيخ مجشذ(

تلقيح 
اصظشاعي 

 مجشذ
  1722  1722 عجد اإلناث السمقحة )رأس(

عجد اإلناث التي ثبت عذارىا 
  757  842 )رأس(

ندبة اإلناث التي ثبت 
 %44 %4839 ىا )%(عذار 

تكاليف التمقيح لمسخة الؾاحجة 
  325  124 )جشيو(

بقخة  1722تكاليف تمقيح 
  559  179 )ألف جشيو(

  8933  6254 )ألف جشيو(()العائج الرافي
العائج الرافي بعج خرؼ تكاليف 

 )ألف جشيو()**(التمقيح 
6152  8628  

إنـــــــاث،  421ذكــــــؾر    421التمقــــــيح االصــــــظشاعى العـــــــادى:  (*
ــــــــج  ــــــــف  6254= 13496*421   1362*421صــــــــافى العائ أل

 جشيو
إنـــــــــاث،      652ذكـــــــــؾر    125التمقـــــــــيح االصـــــــــظشاعى السجـــــــــشذ: 

ألـف  8933=  13496×  652   1362×  125صافى العائج 
 جشيو

 جسعت وحدبت مؽ دراسة حالة بسدارع ديشا . السرجر:
 
 

                                                 
)**( تكمفــــة التمقيحــــة الؾاحــــجة= عــــجد الؾحــــجات السدــــتخجمة * تكمفــــة 

 الؾحجة
 124*  1389تكمفــــة التمقيحــــة الؾاحــــجة بدــــائل مشــــؾي غيــــخ مجــــشذ= 

=196356 
 737375= 325*2327ذ= دائل مشؾي مجشالؾاحجة ب تكمفة التمقيحة

حقق إجسالي التكاليف واإليخادات والخبح الست. 4ججول 
لألبقار في حالة التمقيح االصظشاعي بدائل مشؾي 

 2215مجشذ لجراسة حالة بسدارع ديشا في عام 
 

 البيان
 ذكهر الشتاج

(015 
 رأس(

 إناث الشتاج
(652 

 رأس(
إجسالي تكاليف التخبية  )مميؾن 

شيخ  14*حتى عسخ  جشيو(
 16*حتى عسخ  لمحكخ)سؽ الحبح(

 شيخ لألنثى)عذار شيخيؽ(

1.53  12.95  

  19.59  1.67 إجسالي اإليخادات )مميؾن جشيو(

 الخبح الستحقق )مميؾن جشيو(
ألف  142

 جشيو
8.64  

 %78.92 %9.15 ندبة الخبح الستحقق )%(
 جسعت وحدبت مؽ بيانات دراسة الحالة بسدارع ديشا. السرجر:

 
ــــيح االصــــظشاعي     ــــق تقشيــــة التمق ــــة تظبي ــــي حال أمــــا  ف

نتـــــاج مـــــؽ  421ج عشيـــــا بدـــــائل مشـــــؾى عـــــادى فقـــــج نـــــت
% لكـل مـشيؼ3 52نتاج مؽ اإلناث بشدـبة  421الحكؾر، 

أن  إجســـــالي الـــــخبح ( 5الجـــــجول رقـــــم )حيـــــث يؾضـــــح 
ألــــف جشيــــو،  572الستحقــــق لــــحكؾر الشتــــاج بمــــغ حــــؾالى 

مميؾن جشيو. وكسا  6371بقيسة بيع لمحكؾر بمغت حؾالى 
مميــؾن جشيــو حيــث  5369بمــغ صــافى عائــج أنــاث الشتــاج 

 مميؾن جشيو. 12363ة بيع اإلناث نحؾ بمغت قيس
 

تكـــاليف وايـــخادات و صـــافى العائـــج لةنـــاث خـــالل فتـــخة 
   العذار وفتخة أدرار اللبن بسدارع ديشا

 
أوضــحت السقارنــة الدــابقة لتكــاليف وعؾائــج كــل مــؽ 
الــــحكؾر واإلنــــاث بالجــــجاول الدــــابقة أن تكــــاليف الخعايــــة 

 8فتخة العذار )والتغحية لمخأس الؾاحجة مؽ الساشية أثشاء 
جشيـــة لمـــخأس الؾاحـــجة، كســـا  8222أشـــيخ( يبمـــغ حـــؾالي 

تبمــــغ  تكـــــاليف رعايـــــة األم الؾاحـــــجة مشـــــح الـــــؾالدة وحتـــــي 
يـؾم عمـى حدـب الحالـة  262انتيـاء مؾسـؼ إدرار المـبؽ )

 الرحية لمحيؾان والغخوف البيئية والسشاخية( حؾالي 
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ق إجسالي التكاليف واإليخادات والخبح الستحق. 5ججول 
لألبقار في حالة التمقيح االصظشاعي بدائل مشؾي 

 2215عادي لجراسة حالة بسدارع ديشا في عام 
 

 البيان
 ذكهر الشتاج

 رأس( 420)
 إناث الشتاج

 رأس( 420)
 إجسالي تكاليف التخبية  )مميؾن جشيو(

شيخ لمحكخ)سؽ  14*حتى عسخ 
 الحبح(

شيخ لألنثى)عذار  16*حتى عسخ 
 شيخيؽ(

6.14 6.94 

 12.63 6.71 جسالي اإليخادات )مميؾن جشيو(إ

 الخبح الستحقق )مميؾن جشيو(
ألف  572

 جشيو
5.69 

 %81.98 %9.28 ندبة الخبح الستحقق )%(
 السرجر: جسعت وحدبت مؽ بيانات دراسة الحالة  بسدارع ديشا.

 

جشية لمـخأس الؾاحـجة، بيشسـا يبمـغ إجسـالى تكـاليف  8524
لتمقـيح لـخؤوس الساشـية العذـار التغحية والخعايـة وجخعـة ا

 مميؾن جشية فى حالة التمقيح اإلصظشاعى 6.98حؾالي 
العـــادى، كســـا بمـــغ إجســـالى تكـــاليف الخعايـــة فـــى التمقـــيح 

 كســــــا مميــــــؾن. 12.96االصــــــظشاعى السجــــــشذ حــــــؾالى 
فـــي حـــيؽ بمغـــت قيســـة إيـــخاد  (6بالجـــجول رقـــم )مؾضـــح 

ؾاحـجة إنتاج األلبـان خـالل مؾسـؼ اإلنتـاج الؾاحـج لمـخأس ال
ألف جشية. وان إجسـالي إيـخادات إنتـاج  54.622حؾالي 

مميؾن جشية  35.59األلبان لجسيع األميات يبمغ حؾالي 
ـــــيح االصـــــظشاعى بدـــــائل مشـــــؾى  ـــــػ فـــــى حالـــــة التمق وذل
مجشذ.  أمـا فـي حالـة التمقـيح االصـظشاعي العـادى فقـج 

ـــاج األلبـــان حـــؾالى ـــغ إجســـالي إيـــخادات إنت    22.98بم
 رؤوس. مميؾن جشية لجسيع

أن صافى  (6بالججول رقم )وتذيخ الشتائج السؾضحة 
أثشاء  2215العائج ألناث العذار بسدرعة ديشا خالل 

فتخة العذار، الؾالدة، أدرار البؽ وحتى أنتياء مؾسؼ 
مميؾن جشيو فى حالة التمقيح  16ادرار المبؽ يبمغ حؾالى 

مميؾن جشيو فى  24اإلصظشاعى العادى، وحؾالى   
%، 229مقيح اإلصظشاعى السجشذ، تسثل نحؾ حالة الت
 % مؽ إجسالى تكاليف الخعاية والتغحية.224.7نحؾ 
 
 

  2215تكاليف وإيخادات ألبان الساشية لجراسة الحالة بسدارع ديشا عام . 6ججول  
 

تلقيح اصظشاعي  تلقيح طبيعى البيان
 عادي

تلقيح اصظشاعي 
 مجشذ

 652 421 - أعجاد الخرؤوس )رأس(
 211.900   43.78   - ة التمقيح )ألف جشيو(تكمف

  5.21  3.36 - أشيخ( )مميؾن جشيو( 8تكمفة الخعاية خالل فتخة العذار )
يؾم(  262تكاليف الخعاية مشح الؾالدة وحتي انتياء مؾسؼ إدرار المبؽ )

  5.54  3.58 - )مميؾن جشيو(

  10.96  6.98 - إجسالى التكاليف )مميؾن جشيو(
يؾم (  262خادات االلبان خالل مؾسؼ إنتاجى واحج ) فتخة قيسة إي

  35.59  22.98 - )مميؾن جشيو(

صافى العائج لمفتخة مؽ بجاية العذار وحتى إنتياء أدرار المبؽ )مميؾن 
  24.63  16 - جشيو(

 %224.7 %229 - الشدبة السئؾية لرافى العائج )%(
 ة  بسدارع ديشا جسعت وحدبت مؽ بيانات دراسة الحالالسرجر: 



 والتلقيح االصظشاعى السجشذ لألبقار دراسة حالة لسقارنة تكاليف وعهائج كل من التلقيح االصظشاعى العادى   
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ــيح االصــظشاعى  ــين الســخدود االقترــادى للتلق ــة ب مقارن
السجــشذ والتلقــيح االصــظشاعى العــادى علــى مدــتهى 

 :2105الجسيهرةة لعام 
 
مؽ ضـؾء الشتـائج الستحرـل عمييـا مـؽ دراسـة الحالـة    

يسكؽ القؾل انو إذا ما تؼ تعسـيؼ  2215بسدارع ديشا لعام 
م الدــائل السشــؾي السجــشذ التمقــيح االصــظشاعى باســتخجا
إلنــاث األبقــار فــي  2215عمــى مدــتؾى الجسيؾريــة عــام

السخحمـة العسخيـة أكبــخ مـؽ عـاميؽ والبــالغ عـجدىؼ حــؾالى 
مميـــؾن رأس فســـؽ السحتســـل ثبـــؾت عذـــار حـــؾالى  1355
% و مـــؽ الستؾقـــع أن يكـــؾن 44ألـــف رأس بشدـــبة  685

وعـــجد اإلنـــاث  ألــف رأس 95.231عــجد الـــحكؾر حـــؾالي 
%  لكــل 8631%:1339ألــف رأس بشدــبة  589حــؾالي 

مـــشيؼ و فـــى ضـــؾء ذلـــػ فســـؽ الستؾقـــع أن يبمـــغ إجســـالى 
مميؾن جشيو لحكؾر الشتاج كسا  129العائج الستحقق نحؾ 

بيشســــا يبمــــغ صــــافى العائــــج  (،7بالجــــجول )ىــــؾ مؾضــــح 
مميار جشيو و بـحلػ تتحقـق  7.873إلناث الشتاج حؾالى 

يخ ألىسيـــة ندـــبة ربـــح تبمـــغ نحـــؾ ســـتة أضـــعاف مســـا يذـــ
التمقيح االصظشاعي السجشذ بالشدبة لسدارع األلبـان مسـا 
يــؤدي إلــي زيــادة إنتــاج اإلنــاث مــؽ المحــؾم ومــؽ األلبــان 
وزيــادة العائــج لسخبــي الساشــية فـــي مرــخ ومــؽ ثــؼ زيـــادة 

 الجخل الدراعي الحيؾاني والدراعي والقؾمي ككل.
 

إجسالي التكاليف واإليخادات والخبح الستحقق . 7ججول 
لألبقار في حالة التمقيح االصظشاعي بدائل مشؾي 

 2215مجشذ عمى مدتؾى الجسيؾرية لعام 
 

 البيان
 ذكهر الشتاج

 (95.230 
 ألف رأس(

 إناث الشتاج
(589.887 

 ألف رأس(
 إجسالي تكاليف التخبية  )مميار جشيو(

شيخ لمحكخ)سؽ  14*حتى عسخ 
 الحبح(

شيخ لألنثى)عذار  16*حتى عسخ 
 شيخيؽ(

1.390 9.913 

 17.696 1.519 إجسالي اإليخادات )مميار جشيو(

 7.873 2.129 الخبح الستحقق )مميار جشيو(

 %79.4 %9.3 ندبة الخبح الستحقق )%(
السرــــجر: جسعــــت وحدــــبت مــــؽ بيانــــات وزارة الدراعــــة واسترــــالح 
األراضي، قظاع الذئؾن االقترـادية، نذـخة اإلنتـاج الحيـؾاني، أعـجاد 

 مختمفة.

عمــــى مدــــتؾى  2215فــــي حــــال التؾقــــع لعــــام بيشســــا 
الجسيؾريـة لــشفذ عــجد أنــاث األبقــار بالفئــة العسخيــة أكبــخ 
مؽ عاميؽ )عشج عسخ أول تمقيح( والبـالغ عـجدىؼ حـؾالى 

ـــــؾت العذـــــار  1.55 مميـــــؾن رأس فقـــــج حدـــــبت ندـــــبة ثب
باســــتخجام الدــــائل السشــــؾي العــــادي فبمــــغ عــــجدىؼ حــــؾالى  

مغ ندـــــبة % ومـــــؽ ثـــــؼ ســـــيب48ألـــــف رأس بشدـــــبة  759
% لكــــل مــــشيؼ. وبتظبيــــق 52:52الــــحكؾر إلــــى اإلنــــاث 

ــــخادات الشتــــاج الستحرــــل عميــــو مــــؽ دراســــة  تكــــاليف وإي
ــم )الحالــة فيتزــح مــؽ  أن صــافى العائــج  (8الجــجول رق

ـــحكؾر الشتـــاج ســـيبمغ  مميـــؾن جشيـــو، بيشســـا صـــافى  517ل
مميــار   5.127العائــج إلنــاث الشتــاج ســؾف يبمــغ حــؾالى 

ك فارق كبيخ بـيؽ ندـبة األربـاح جشيو مسا أوضح أن ىشا
الستحرـل عمييـا كمسـا زاد عـجد إنـاث القظيـع عـؽ طخيـق 
التمقيح االصـظشاعي السجـشذ والـحي يـؤدى لديـادة الشتـاج 

 مؽ اإلناث وزيادة ندبة الخبح الستحقق.
 

واإليخادات والخبح الستحقق  إجسالي التكاليف. 8ججول 
ؾي لألبقار في حالة التمقيح االصظشاعي بدائل مش

 2215عادي عمى مدتؾى الجسيؾرية عام 
 

 البيان
 ذكهر الشتاج

(379.845 
 ألف رأس(

 إناث الشتاج
(379.845 

 ألف رأس(
إجسالي تكاليف التخبية  )مميار 

 جشيو(
شيخ  14*حتى عسخ 
 لمحكخ)سؽ الحبح(

شيخ  16*حتى عسخ 
 شيخيؽ( لألنثى)عذار

5.545  6.268  

إجسالي اإليخادات )مميار 
  11.395  6.262 جشيو(

   5.127 2.517 الخبح الستحقق )مميار جشيو(
 %81.79 %9.32 ندبة الخبح الستحقق )%(

جسعــــت وحدــــبت مــــؽ بيانــــات وزارة الدراعــــة واسترــــالح السرــــجر: 
األراضي، قظاع الذئؾن االقترـادية، نذـخة اإلنتـاج الحيـؾاني، أعـجاد 

 مختمفة.
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ل فتـــخة تكـــاليف وايـــخادات و صـــافى العائـــج لةنـــاث خـــال 
 :2105العذار وفتخة أدرار اللبن بالجسيهرةة عام 

 
أن تكاليف الخعاية والتغحية  (9الججول رقم )يؾضح 

أشـيخ(  8لمخأس الؾاحجة مؽ الساشـية أثشـاء فتـخة العذـار )
جشيـــة لمـــخأس الؾاحـــجة طبقـــًا ألســـعار  8222يبمـــغ حـــؾالي 

و بمغــــت تكــــاليف رعايــــة األم الؾاحــــجة مشــــح  2215عــــام 
يــؾم عمــى  262حتــي انتيــاء مؾســؼ إدرار المــبؽ )الــؾالدة و 

حدـــــــب الحالـــــــة الرـــــــحية لمحيـــــــؾان والغـــــــخوف البيئيـــــــة 
جشية لمخأس الؾاحجة بيشسـا يبمـغ  8524والسشاخية( حؾالي 

إجسالى تكـاليف التغحيـة والخعايـة وجخعـة التمقـيح لـخؤوس 
مميـــار جشيـــو فـــى حالـــة  6.32الساشـــية العذـــار حـــؾالي  
 ، بيشسـا تبمـغ إجسـالى تكـاليفالتمقيح اإلصظشاعى العادى

ـــيح االصـــظشاعى السجـــشذ حـــؾالى  ـــة فـــى التمق  12الخعاي
مميـــار جشيـــو. فـــي حـــيؽ تبمــــغ قيســـة إيـــخاد إنتـــاج األلبــــان 

 54.622خـــالل مؾســـؼ اإلنتـــاج لمـــخأس الؾاحـــجة حـــؾالي 
ألـــف جشيــــة تقخيبــــا، وان إجســــالي إيــــخادات إنتــــاج األلبــــان 

 26.839لجسيـــــع األميـــــات بالجسيؾريـــــة يبمـــــغ حـــــؾالي  
مميــار جشيــو وذلــػ فــى حالــة التمقــيح االصــظشاعى بدــائل 
مشـــــؾى مجـــــشذ.  أمـــــا فـــــي حالـــــة التمقـــــيح االصـــــظشاعي 
العـــادى فقـــج بمـــغ إجســـالي إيـــخادات إنتـــاج األلبـــان لجسيـــع 

مميار جشيـو. ومقارنـًة بـالتمقيح  17.282األميات حؾالى 
الظبيعــى فيشـــاك فـــارق كبيـــخ وواضـــح فـــى صـــافى العائـــج 

ــــالتمقيح فقيســــة إيــــخادات ا أللبــــان خــــالل السؾســــؼ الؾاحــــج ب
مميــــار جشيــــو، أى أن ىشـــــاك  6الظبيعــــى يقــــجر بحــــؾالى 

مميار جشيو مؽ فـائض إنتـاج  2238فائض يقجر بحؾالى 
 مميار لتخ مؽ المبؽ. 236المبؽ يبمغ حؾالى 

ومســا ســبق يتزــح أن صــافى العائــج ألنــاث العذــار 
طــؾال فتــخة العذــار  2215عمــى مدــتؾى الجسيؾريــة عــام

 12الؾالدة وحتـى انتيـاء مؾسـؼ ادرار المـبؽ يبمـغ حـؾالى و 
ــــة التمقــــيح اإلصــــظشاعى العــــادى،  ــــو فــــى حال ــــار جشي ممي

مميار جشيو فى حالة التمقيح اإلصـظشاعى  16وحؾالى   
% 154.41%، ونحــؾ 174.29السجــشذ، تسثــل نحــؾ  

 مؽ إجسالى تكاليف الخعاية والتغحية.
 

 
  2215إلناث الساشية عمى مدتؾى الجسيؾرية لعام لشاتجة وصافى العائج تكاليف وإيخادات األلبان ا. 9ججول 

 

تلقيح اصظشاعي  تلقيح طبيعى البيان
 عادي

تلقيح اصظشاعي 
 مجشذ

  589.887  379.845  395.440 أعجاد الخرؤوس )ألف رأس(
 191.7  39.5     7.9 تكمفة التمقيح )مميؾن جشيو(

  4.719  3.03  3.16  أشيخ( )مميار جشيو( 8تكمفة الخعاية خالل فتخة العذار )
 262تكاليف الخعاية مشح الؾالدة وحتي انتياء مؾسؼ إدرار المبؽ )

  5.09  3.23 3.36   يؾم( )مميار جشيو( 

 10   6.30  6.528  إجسالى التكاليف )مميار جشيو(
يؾم(  262قيسة إيخادات االلبان خالل مؾسؼ إنتاجى واحج )فتخة 

  26.839  17.282   6.682 شيو()مميار ج

صافى العائج لمفتخة مؽ بجاية العذار وحتى إنتياء أدرار المبؽ 
  16.29 10.98  2.154 )مميار جشيو(

 154.41% 174.29% 2.36% الشدبة السئؾية لرافى العائج )%(
 رادية، نذخة اإلنتاج الحيؾاني، أعجاد مختمفة.جسعت وحدبت مؽ بيانات وزارة الدراعة واسترالح األراضي، قظاع الذئؾن االقت السرجر:

 
 



 والتلقيح االصظشاعى السجشذ لألبقار دراسة حالة لسقارنة تكاليف وعهائج كل من التلقيح االصظشاعى العادى   
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ــيح االصــظشاعى  ــين الســخدود االقترــادى للتلق ــة ب مقارن
السجــشذ والتلقــيح االصــظشاعى العــادى علــى مدــتهى 

 2121الجسيهرةة لعام 
 

أوضــحت نتــائج التشبــؤ بأعــجاد الحيؾانــات بالجسيؾريــة 
أن عــجد اإلنــاث فــى السخحمــة العسخيــة مــؽ عــاميؽ فــأكثخ 

مميــــــؾن رأس ومــــــؽ 1359يقــــــجر  بحــــــؾالي  2222ام لعــــــ
ـــف رأس مشيـــا 699الستؾقـــع أن يثبـــت عذـــار حـــؾالي   أل

% مــــؽ إجســــالي عــــجد رؤوس إنــــاث الساشــــية 44بشدــــبة 
االكبــخ مــؽ عــاميؽ وذلــػ فــي حالــة التمقــيح االصــظشاعي 
السجشذ وبيحه الظخيقة يكؾن عجد الحكؾر الشاتجة حؾالي 

 6223355 ألـــف رأس وعـــجد اإلنـــاث حـــؾالي  973244
مسا يـؤدي إلـي زيـادة إنتـاج ( 01) بججولألف رأس كسا 

اإلنـــاث مـــؽ المحـــؾم ومــــؽ األلبـــان وزيـــادة العائـــج لسخبــــي 
ـــــجخل الدراعـــــي  ـــــؼ زيـــــادة ال الساشـــــية فـــــي مرـــــخ ومـــــؽ ث

 الحيؾاني والدراعي والقؾمي ككل. 
 

إجسالي التكاليف  واإليخادات والخبح  .01ججول 
االصظشاعي بدائل  الستحقق لألبقار في حالة التمقيح

 2222مشؾي مجشذ عمى مدتؾى الجسيؾرية لعام 
 

 البيان
 ذكهر الشتاج

ألف  97,46)
 رأس(

 إناث الشتاج
(613.72  

 ألف رأس(
إجسالي تكاليف التخبية  )مميار 

 جشيو(
شيخ  14*حتى عسخ 

 لمحكخ)سؽ الحبح(
شيخ  16*حتى عسخ 

 لألنثى)عذار شيخيؽ(

1.422 12.145 

 18.111 1.555 ت )مميار جشيو(إجسالي اإليخادا
 7.966 2.133 الخبح الستحقق )مميار جشيو(
 %78.5 %9.3 ندبة الخبح الستحقق )%(

جسعــــت وحدــــبت مــــؽ بيانــــات وزارة الدراعــــة واسترــــالح  السرــــجر:
األراضي، قظاع الذئؾن االقترـادية، نذـخة اإلنتـاج الحيـؾاني، أعـجاد 

 مختمفة.
 

عمــــى مدــــتؾى  2222بيشســــا فــــي حالــــة التؾقــــع لعــــام   
الجسيؾريـة لــشفذ عــجد أنــاث األبقــار بالفئــة العسخيــة أكبــخ 

 1.59مؽ عاميؽ )عشج عسخ أول تمقيح( والبـالغ عـجدىؼ 
مميــؾن رأس فقــج حدــبت ندــبة العذــار باســتخجام الدــائل 

ألــــف رأس  763السشــــؾي العــــادي فبمــــغ عــــجدىؼ  حــــؾالى 
% ومـؽ ثـؼ سـيبمغ ندـبة الـحكؾر إلـى 48بشدبة أخرـاب 

% لكــــل مــــشيؼ. وبتظبيــــق تكــــاليف 52:52نحــــؾ  اإلنــــاث
الجــجول رقــم وإيــخادات الشتــاج الستحرــل عميــو  فيؾضــح 

 519أن صافى العائج الستؾقع لحكؾر الشتاج نحؾ  (00)
مميـــؾن جشيـــو بيشســـا صـــافى العائـــج الستؾقـــع إلنـــاث الشتـــاج 

مميـــار جشيـــو مســـا يذـــيخ إلـــى فـــارق كبيـــخ   5.151نحـــؾ 
يــا كمســا زاد عــجد إنــاث بــيؽ ندــبة األربــاح الستحرــل عمي

القظيــع عــؽ طخيــق التمقــيح االصــظشاعي السجــشذ وبشــاًء 
ـــاج اإلنـــاث وتزـــاعف  ـــادة فـــي نت عميـــو فيتختـــب عميـــو زي

 األرباح.
 

إجسالي التكاليف  واإليخادات والخبح  .00ججول 
الستحقق لألبقار في حالة التمقيح االصظشاعي بدائل 

 2222مشؾي عادي عمى مدتؾى الجسيؾرية لعام 
 

 البيان
 إناث الشتاج

(380.6 
 ألف رأس(

 إناث الشتاج
(380.6 

 ألف رأس(
إجسالي تكاليف التخبية  )مميار 

 جشيو(
شيخ  14*حتى عسخ 

 لمحكخ)سؽ الحبح(
شيخ  16*حتى عسخ 

 لألنثى)عذار شيخيؽ(

5.571  6.297  

  11.448  6.292 إجسالي اإليخادات )مميار جشيو(
   5.151 2.519 الخبح الستحقق )مميار جشيو(
 %81.8 %9.31 ندبة الخبح الستحقق )%(

جسعــــت وحدــــبت مــــؽ بيانــــات وزارة الدراعــــة واسترــــالح السرــــجر: 
األراضي، قظاع الذئؾن االقترـادية، نذـخة اإلنتـاج الحيـؾاني، أعـجاد 

 مختمفة.
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تكــاليف و إيــخادات و صــافى العائــج لةنــاث خــالل فتــخة 
   2121عام  العذار وفتخة ادرار اللبن بالجسيهرةة

 

أن تكــــاليف الخعايــــة  (02الجــــجول رقــــم )يؾضــــح      
 8والتغحية لمخأس الؾاحجة مؽ الساشية أثشاء فتخة العذار )

جشيـة لمـخأس الؾاحـجة بأسـعار  8222أشـيخ( يبمـغ حـؾالي 
و قـج بمغـت تكـاليف رعايـة األم الؾاحـجة مشـح  2215عام 

ى يــؾم عمــ 262الــؾالدة وحتــي انتيــاء مؾســؼ إدرار المــبؽ )
حدـــــــب الحالـــــــة الرـــــــحية لمحيـــــــؾان والغـــــــخوف البيئيـــــــة 

جشيـة لمـخأس الؾاحـجة بيشسـا بمـغ  8524والسشاخية( حؾالي 
إجسالى تكـاليف التغحيـة والخعايـة وجخعـة التمقـيح لـخؤوس 

مميـــــار جشيـــــو فـــــى حالـــــة 6.8الساشـــــية العذـــــار حـــــؾالي  
التمقــيح اإلصــظشاعى العــادى، بيشســا بمــغ إجســالى تكــاليف 

مميـار  12.1يح االصـظشاعى السجـشذ  الخعاية فى التمقـ
جشيـــو. فـــي حـــيؽ بمغـــت قيســـة إيـــخاد إنتـــاج األلبـــان خـــالل 

ألف جشية  54.622مؾسؼ اإلنتاج لمخأس الؾاحجة حؾالي 
تقخيبـــــــًا، وان إجســـــــالي إيـــــــخادات إنتـــــــاج األلبـــــــان لجسيـــــــع 

مميــار جشيــو وذلــػ فــى  27.469األميــات يبمــغ حــؾالي  

ى مجشذ.  أمـا فـي تقشية التمقيح االصظشاعى بدائل مشؾ 
حالـــــة التمقـــــيح االصـــــظشاعي العـــــادى فقـــــج بمـــــغ إجســـــالي 

مميـــــار جشيـــــو   17.362إيـــــخادات إنتـــــاج األلبـــــان حـــــؾالى 
لجسيــع الــخؤوس. ومقارنــًة بــالتمقيح الظبيعــى فيشــاك فــارق 
كبيــخ وواضــح فــى صــافى العائــج فقيســة إيــخادات األلبــان 
خــــالل السؾســــؼ الؾاحــــج بــــالتمقيح الظبيعــــى يقــــجر بحــــؾالى 

مميار جشيـو مسـا يذـيخ إلـى تحقـق عائـج مجـدى مـؽ  7.4
تظبيـــق تقشيـــة التمقـــيح اإلصـــظشاعى السجـــشذ بقـــجر نحـــؾ 

مميؾن لتخ مؽ المـبؽ،  1325مميار جشيو لكسية بمغت 12
كســــا أوضــــح الجــــجول أن صــــافى العائــــج ألنــــاث العذــــار 

طـؾال فتـخة العذـار،  2215عمى مدـتؾى الجسيؾريـة عـام
أنتيـاء مؾسـؼ ادرار المـبؽ يبمـغ الؾالدة، أدرار المبؽ وحتـى 

مميـــــــــار جشيـــــــــو فـــــــــى حالـــــــــة التمقـــــــــيح  12.96حـــــــــؾالى  
مميار جشيو فى  17.36اإلصظشاعى العادى، وحؾالى   

حالـــــــة التمقـــــــيح اإلصـــــــظشاعى السجـــــــشذ و تسثـــــــل نحـــــــؾ  
% مـــــؽ إجســـــالى تكـــــاليف 171.9%، ونحـــــؾ 171.25

 الخعاية والتغحية.
 

  2222الساشية عمى مدتؾى الجسيؾرية لعام إلناث تكاليف وإيخادات األلبان   .02ججول 
 

 تلقيح طبيعى البيان
تلقيح 

اصظشاعي 
 عادي

تلقيح اصظشاعي 
 مجشذ

   603.7  381.6 438.7 أعجاد الخرؤوس )ألف رأس(
 196.2  39.7  8.7 تكمفة التمقيح )مميؾن جشيو(

أشيخ( )مميار  8تكمفة الخعاية خالل فتخة العذار )
  4.8  3.1 3.5 جشيو(

تكاليف الخعاية مشح الؾالدة وحتي انتياء مؾسؼ 
  5.1  3.24 3.4 يؾم( )مميار جشيو(  262إدرار المبؽ )

  10.1  6.4  6.8 إجسالى التكاليف )مميار جشيو(
قيسة إيخادات االلبان خالل مؾسؼ إنتاجى واحج 

  27.46  17.36  7.4 ( )مميار جشيو(يؾم 262فتخة )
بجاية العذار وحتى إنتياء صافى العائج لمفتخة مؽ 
  17.36  10.96  2.622 )مميار جشيو( أدرار المبؽ

 %171.9 %171.25 %8.8 الشدبة السئؾية لرافى العائج )%(
جسعـت وحدـبت مـؽ بيانـات وزارة الدراعـة واسترـالح األراضـي، قظـاع الذـئؾن االقترـادية، نذـخة اإلنتـاج الحيـؾاني،  السرـجر:

 أعجاد مختمفة.
 



 والتلقيح االصظشاعى السجشذ لألبقار دراسة حالة لسقارنة تكاليف وعهائج كل من التلقيح االصظشاعى العادى   
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 عالسخاج
 

 ألسؾاق السحاكاة نساذج تقجيخ. ٧٩٩١إبخاىيم سليسان 
 السرخية الجسعية الغحائية، الحيؾانية السشتجات

 مجلة ،والتذخيع واإلحراء لالقتراد الدياسي
 .63 ، ص٤٤٤العجد السعاصخة، مرخ

السيدة السكانية والكفاءة  .2102إبخاىيم سليسان 
رعة االقترادية ألنذظة اإلنتاج الحيؾاني في السد 

السجلة السرخةة لالقتراد السرخية الرغيخة، 
، الدراعي، السجلج الثاني والعذخون، العجد الثالث

  .45 ص
التمقيح االصظشاعي في  .2119أسامة عاطف العها 

مجلة الدراعة والبيظخه، السجلج حيؾانات السدرعة، 
 . 823الدادس صفحة 

 دمحم دمحم  1996.الريفي اللظيف عبج الحدين
 السحجدة العهامل ألىم تحليلية دراسة الساحي،

 مشتجاتيا وتدهةق الحيهانية الثخوة لتشسية
 العخبية، مرخ جسيهرةة في الججيجة راضيباأل 
 فخع سعؾد، السمػ جامعة واإلدارة، االقتراد كمية

 .215ص القريؼ، 
اقتراديات  .2103دعاء حدين إبخاىيم محسهد 

رسالة  ،اإلنتاج الحيهاني في الشيزة باإلسكشجرةة
دكتؾراه، قدؼ االقتراد الدراعي، كمية الدراعة، 

 .154،153جامعة اإلسكشجرية، صفحة 
دراسة  .2105سعجية إبخاىيم عبج الجهاد دمحم 

اقترادية لبعض السذخوعات الدراعية الرغيخة في 

رسالة  مجال اإلنتاج الحيهاني بسحافظة السشهفية،
دراعة، ماجدتيخ، قدؼ االقتراد الدراعي، كمية ال

 .022، 021 ص ،جامعة عيؽ شسذ
اقتراديات اإلنتاج  .2103عال إبخاىيم دمحم مخسى 

رسالة ماجدتيخ، قدؼ االقتراد الدراعي  الحيهاني،
وإدارة األعسال الدراعية، كمية الدراعة، جامعة 

 .075، 071 ، صاإلسكشجرية
 اقترادية ةراسد .2112متهلي  الحليم عبج ليلى

 مخكد مرخ، في سخاءالح هماللح وتدهةق إلنتاج
، ص القهمي التخظيط معيج ،دراعيال التخظيط

022. 
دراسة اقترادية لكفاءة إنتاج  .2102دمحم أحسج سعيج 

المحؾم الحسخاء بسحافغة الفيؾم، السجمة السرخية 
السجلج الثاني والعذخون، العجد لالقتراد الدراعي، 

 .35األول، ص 
فديهلهجي  .2110دمحم صفهت عبجالحسيج جادو 

التشاسل والتلقيح االصظشاعي في الحيهانات 
كمية الدراعة، جامعة بشيا صفحة  السدرعية،
82،83  . 

اقتراديات  .2113مشى عباس دروةر مرظفى 
رسالة  انتاج اللحهم الحسخاء فى محافظة الفيهم،

ماجدتيخ، قدؼ االقتراد الدراعى، كمية الدراعة، 
 .45، 44ص جامعة القاىخة، 

، قظـــــاع الذـــــئؾن الدراعـــــة واسترـــــالح األراضـــــيوزارة 
، نذخة اإلنتاج الحيهاني، أعـجاد مختلفـة االقترـادية

(2111 – 2105.) 
 
 


