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 اإلجهاد الحراري ، دوال اإلنتاج :الكممات الجالة

 
 زــــــــــــــــالمهجـ

  
ُيعتبــر انمــن الىــلادف الهــدى الرديدــف لجسيــ  الــدول 
التـــف ىدـــعف مـــن تـــال تياتـــاىها اإلقترـــادية الستعـــددة 
لسحاولة ىحقيقه بسـا يزـسن نمشهـا واتـتقرارها اإلجتسـاعف 
واإلقترـــــادع، و عتبـــــر قةـــــاق الزراعـــــة مـــــن القةاعـــــات 
الرادــدة  ــي اإلقترــاد القــهمي، ونلــد نهــم الركــادز للتشسيــة 

ذــسا اإلنتــاج الزراعــي  ــي مرــر  ــاث اإلقترــادية، و 
ننذــةة رديدــية هــي اإلنتــاج الشبــاىي، واإلنتــاج الحيــهاني، 
واإلنتــــاج الدــــسلي، وىساــــا قيســــة اإلنتــــاج الحيــــهاني  ــــي 

% مــن جسلــة قيســة اإلنتــاج الزراعــي، 3665مرــر نحــه 
ومســـا ك شـــي  يـــه يعتبـــر اإلجهـــاد الحـــراري الهاقـــ  علـــف 

م السعهقــــات الساشــــية ىحــــ  الصــــروى السرــــر ة مــــن نهــــ
السحددة إلنتاج اللـبن  ـي مرـر علـف مختلـو مدـته ات 
صــهر ىرةيــة انبقــار السشتجــة للــبن  ــي مرــر  هجــه عــام 
وعلف مدتهع السزارق التجار ة  هجه تاص، انمر اللي 
يدـــــتدعي دراتـــــة الســـــردود اإلقترـــــادي إلتـــــتخدام هـــــل  
ـــــان  ـــــاج نلب ـــــف نقترـــــاديات ننت ـــــة ودراتـــــة ن رهـــــا عل التقشي

دراتة الهضـ  لي ىسال  نهداى الدراتة  ي الساشية،  لل
ـــراهن لتةـــهر نعـــداد رروس انبقـــار السشتجـــة للـــبن  ـــي  ال

ـــــار،  ـــــان انبق ـــــاج الب ـــــات ننت مرـــــر، وكـــــللي ىةـــــهر كسي
وانهسية الشدبية لكا من ننتاج انلبـان ونعـداد الـرروس، 
لسعر ــــة ن ــــر نتــــتخدام التقشيــــة علــــف الساشــــية ىــــم دراتــــة 

اج اللــــبن بعيشــــة الدراتــــة، التقــــدإلر اإللرــــادي لــــدوال ننتــــ
وكـــللي التقـــدإلر اإللرـــادي لبشـــهد ىكـــاليو نتـــتخدام هـــل  

 التقشية بعيشة الدراتة 6
هشاك نىجاها عاما وقد نتفرت نهم الشتادج عسا إللي: 

متزاإلد إلجسالي عدد رروس انبقار  ي مرر تال 
 ترة الدراتة، ليث وجد ننها ىزداد بسقدار  لغ نحه 

تشه ًا، وقد قدر معاما التحدإلد نلو رنس  124624
% من التىيرات  2666، وهلا يعشي نن 26266 شحه 

الحاد ة  ي عدد رروس انبقار ىرج  نلف العهاما التي 
وقد نىزح نن الز ادة  ي  يعلس ن ارها عشرر الزمن،

نعداد رروس انبقار السشتجة لأللبان  ي مرر تال 
لف نعداد  ترة الدراتة كستهتط ىرج  برفة نتاتية ن

رروس انبقار الخليط وذلي لألتتقرار الهاضح  ي 
كسا نىزح نن نعداد رروس انبقار البلدي وانجشبي، 

هشاك نىجاها عاما متزاإلد إلجسالي ننتاج اللبن لألبقار 
 ي مرر تال ىلي الفترة، ليث ننها ىزداد بسقدار  لغ 

نلو طن تشه ًا، وقد قدر معاما  846597نحه 
% من 3264، وهلا يعشي نن 26324شحه   R2التحدإلد 

التىيرات الحاد ة  ي نجسالي ننتاج اللبن لألبقار ىرج  
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نلف العهاما التي يعلس ن رها عشرر الزمن، ولسعر ة 
ن ر نتتخدام هل  التقشية علف انبقار  ي مرر ىم عسا 
تيشار ههات للتقدإلر اإللرادي لدوال ننتاج البان انبقار 

، ومادة بقرة بقرة قبا نتتخدام التقشية بعيشة الدراتة لسادة
مرونة اإلنتاج قبا نتتخدام  بعد نتتخدام التقشية، وكان 

، وإنخفز  لترا نلف لهالي 2624التقشية  لى  نحه 
ونتيرًا نن نتتخدام ىقشية بعد نتتخدام التقشية،  2622

ىخفيو اإلجهاد الحراري إلؤدي نلف ز ادة العادد من 
محا الدراتة ليث زاد ننتاج  ننتاج انلبان لألبقار
كجم/إلهم بعد نتتخدام التقشية  2767انلبان  شحه 

%، وذلي  تحقيق عادد 1867بسعدل ز ادة وصا لشحه 
جشية/إلهم للبقرة الهالدة عن  9767متهق  وصا لشحه 

جشية/إلهم للبقرة الهالدة قبا نتتخدام التقشية، مسا  8764
ة العادد إلهضح ن ر نتتخدام التقشية الهاضح وز اد

الستهق  من نتتخدمها علف انبقار بسزارق دإلشا محا 
الدراتة، انمر اللي إلتةلب ىعسيم نتتخدام ىلي التقشية 
علف باقي مزارق انبقار بجسي  ننحاء الجسههر ة لسا لها 

 من مردود نقترادي كبير6
 

 ةـــــالمقجم
 

ُيعتبــر انمــن الىــلادف الهــدى الرديدــف لجسيــ  الــدول 
مـــن تـــال تياتـــاىها اإلقترـــادية الستعـــددة  التـــف ىدـــعف

لسحاولة ىحقيقه بسـا يزـسن نمشهـا واتـتقرارها اإلجتسـاعف 
واإلقترـــــادع، و عتبـــــر قةـــــاق الزراعـــــة مـــــن القةاعـــــات 
الرادــدة  ــي اإلقترــاد القــهمي، ونلــد نهــم الركــادز للتشسيــة 
ـــــر مـــــن  ـــــة، ليـــــث يدـــــتهعب ن ا اإلقترـــــادية واإلجتساعي

% مـــن قيســــة 81ا % مـــن لجـــم العسالـــة، كســـا يساـــ32
ومــن هشــا نولــ  الدولــة  (1)الرــادرات الزراعيــة  ــي مرــر

هلا القةاق نهسية تاصة للشههض بـه ىسالـ   ـي العسـا 
علــف نذــر وىةبيــق انتــاليب والسدــتحد ات التكشهلهجيــة 
الحدإلاـــة لتـــف يسلـــن ىحقيـــق التشسيـــة الزراعيـــة الستكاملـــة 
 للعسا علف ىقليص لجم الفجهة الىلادية التي ىرجـ  نلـف
وجـــــهد عجـــــز كبيـــــر  ـــــين اإلنتـــــاج واإلتـــــتهاك و ذـــــسا 
اإلنتـــاج الزراعـــي  ـــي مرـــر  ـــاث ننذـــةة رديدـــية هـــي 
اإلنتـــاج الشبـــاىي، واإلنتـــاج الحيـــهاني، واإلنتـــاج الدـــسلي، 

% 3665وىساــا قيســة اإلنتــاج الحيــهاني  ــي مرــر نحــه 
من جسلة قيسـة اإلنتـاج الزراعـي،  يشسـا  لىـ  قيسـة اللـبن 

نتاج الحيهاني،  يشسا  لـغ صـا ي % من قيسة اإل27نحه 
% مــــــن صــــــا ي الــــــدتا 2567الــــــدتا الحيــــــهاني نحــــــه 

الزراعي، وةلغ اإلنتاج السحلي السرري من انلبان نحـه 
نلــو طــن، باإلضــا ة نلــف واردات انلبــان والتــي  5624

نلــو طــن، وةلىــ  صــادرات انلبــان  1249 لىــ  نحــه 
نلــو طــن،  ــي لــين  لــغ نجســالي  332ومشتجاىهــا نحــه 

نلـو طـن، وةلـغ  6699لىلاء الرا ي من انلبان نحه ا
كجـم  ـي الدـشة بسعـدل  8961متهتط نريب الفرد نحه 

 172جرام إلهميا، وهل  الكسية ىعةي لألندـان نحـه  25
ـــة 464تـــعر لـــراري ني  ـــة الدـــعرات الحرار  % مـــن جسل

 869التي يحرا عليها الفرد  ي الىـلاء اليـهمي، ونحـه 
%، ودهــــهن ىساــــا 764 جــــرام  ــــروىين ليــــهاني ني نحــــه

% من جسلة الـدههن السدـتهلكة مـن مختلـو 1766نحه 
، ونصــــرًا نهسيـــة اإلنتــــاج (2)2228الدـــل  الىلاديــــة عـــام 

الحيــهاني لجــلت الدولــة نلــف نىبــاق العدإلــد مــن الدياتــات 
وانتــــاليب التشسه ــــة ذات التــــل ير السباشــــر علــــف قةــــاق 
برـفة اإلنتاج الحيهاني برفة عامة وعلف ننتاج انلبـان 

تاصة، كدياتات التحدين الهرا ي للساشية، واإلتتاسار 
 ي مجال اإلنتاج الحيهاني والتلمين علـف الساشـية ونذـر 
ـــــة وإتـــــتيراد بعـــــ  السشتجـــــات  ـــــة البيةر  ولـــــدات الرعاي
ـــــة، وتـــــاكت ليهانيـــــة محدـــــشة إلنتـــــاج اللـــــبن،  الحيهاني
ــــاج الحيــــهاني ودعسهــــا  وإتــــتيراد بعــــ  مدــــتلزمات اإلنت

 6محلياً 
 ة الجراسةمذكم

 
يعتبـــر اإلجهـــاد الحـــراري الهاقـــ  علـــف الساشـــية ىحـــ  
الصـــروى السرـــر ة مـــن نهـــم السعهقـــات السحـــددة إلنتـــاج 
اللـــبن  ـــي مرـــر علـــف مختلـــو مدـــته ات صـــهر ىرةيـــة 
انبقار السشتجة للبن  ي مرر  هجه عـام وعلـف مدـتهع 
السزارق التجار ة  هجه تاص والتي ندت نلف وجهد  جهة 

ــــة مــــا ين لجــــم ــــاج السحلــــي الســــشخف  ولجــــم  لبشي اإلنت
اإلتــــتهاك الستزاإلــــد مســــا ندع نلــــف عــــدم لرــــهل الفــــرد 
علف نريبة الكا ي اليهمي من انلبان ومشتجاىها بالرغم 
ــــد  ــــة مشتجــــة للبن،ومــــ  ىزاإل ــــروة ليهاني ــــه ر مــــن   مســــا إلت
اإلتــــتهاك و ــــي ضــــهء محدوديــــة اإلنتــــاج إلــــتم نتــــتيراد 

والتـي ىتةلـب ىـه ير  انلبان ومشتجاىها لدد الفجهة اللبشية
ــــة الرــــعبة التــــي يعــــاني انقترــــاد السرــــري مــــن  العسل

انمــــر  نقرـــها  ـــي رـــا الصــــروى انقترـــادية الراهشـــة،
الــلي يدـــتدعي ضـــرورة نتـــتخدام ىقشيـــة ىخفيـــو اإلجهـــاد 
الحــراري الهاقــ  علــف الساشـــية ىحــ  الصــروى السرـــر ة 
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 أهجاف الجراسة
 

الدراتــة نلــف محاولــة ز ــادة ننتــاج انلبــان مــن  ىهــدى
الساشــــــية السرــــــر ة بةتــــــتخدام ىقشيــــــة ىخفيــــــو اإلجهــــــاد 
الحــراري الهاقــ  علــف الساشــية ىحــ  الصــروى السرــر ة، 

 ولتحقيق هلا الهدى كان ك د من:
دراتة الهض  الراهن لتةهر نعداد رروس انبقار  :  أولا 

 السشتجة لأللبان  ي مرر6
لتةــــــهر ننتــــــاج البــــــان  الــــــراهناتــــــة الهضــــــ  در  ثـانـيـــــــاا:

 انبقار  ف مرر6
دراتــة انهسيــة الشدــبية إلنتــاج نلبــان انبقــار  ــي  ثـالـثــــاا:
 مرر6
ـــــاا: ــــار  رابـع دراتــــة انهسيــــة الشدــــبية نعــــداد ننــــاث انبق

 الحابة علف مدتهع محا صات مرر6
ـــبن  خامدـــاا: ـــدوال ننتـــاج الل دراتـــة التقـــدإلر اإللرـــادي ل

 بعيشة الدراتة
دراتــــة التقــــدإلر اإللرــــادي لتكــــاليو نتــــتخدام  سادســــاا:

                            ىقشية ىخفيو اإلجهاد الحـراري الهاقـ  علـف انبقـار بعيشـة                                                                         
 الدراتة6

 
 المنهج التحميمى  و مرادر البيانات

 
ـــيات اإللرـــادية  ىـــم نتـــتخدام بعـــ  نتـــاليب التحل
الهصــفية والكسيــة السادســة لةبيعــة الهــدى مــن الدراتــة، 
ـــة الشدـــبية   قـــد ىـــم نتـــتخدام انتـــاليب الهصـــفية كانهسي
والشدـــب السةه ـــة، وانتـــاليب الكسيـــة كلتـــاليب اكنحـــدار 

متىيـرات الدراتـة وذلـي للهقـهى علـف الستعدد م  بعـ  
نقــهع الستىيــرات الســؤ رة علــف ننتــاج انلبــان  ــف مرــر، 
  سا نتتخدم  الدراتة معادكت اإلىجا  الزمشف العام6
وإعتسدت الدراتة علف الستـاح والستـه ر مـن البيانـات 
الاانه ــة الرتــسية السشذــهرة وغيــر السشذــهرة الرــادرة عــن 

وزارة الزراعــة وإتترــاح مؤتدــات الدولــة السعشيــة ماــا 
انراضــــــف، والتقــــــار ر الرــــــادرة عــــــن مشصســــــة انغليــــــة 
والزراعــــــة لألمــــــم الستحــــــدة )الفــــــاو(، نصــــــدرات الجهــــــاز 
السركزع للتعبةة العامة واإللراء، كسا نعتسدت الدراتـة 
علـــــف البيانـــــات انوليـــــة التـــــف ىـــــم ىجسعيهـــــا مـــــن تـــــال 

 اإلتتبيان، وةع  السقابات الذخرية6
 
 

 ينةتهصيف الع
 

ىذــير السبــادو انوليــة  ــف الشصر ــة اإللرــادية نلــف 
طر قة نتلهب السعاإلشة ليث يسلن الحرـهل علـف عيشـة 
مسالة للسجتس  مهض  الدراتة ىساـيًا ىامـًا، و يسـا إلتعلـق 
بالعيشة السدتخدمة  ف هلا البحث  قد ىم نتتيار نتـلهب 

ـــة )القرـــدية(  ـــة العسدي عشـــد  Purpoed Sampleالعيش
زرعـــة التـــي ىدـــتخدم هـــل  التقشيـــة، وهـــف ىلـــي نتتيـــار الس

العيشة التف ىعتسد علف تبرة البالـث  ـي الحرـهل علـف 
عيشــــة مقرــــهدة، بىيــــة الحرــــهل مشهــــا علــــف معلهمــــات 

ـــاً  ـــة علسي ـــة ومه ق ، نصـــرًا لرـــىر لجـــم (3)صـــحيحة ودقيق
السجتســـ  الســـدروس وةالتـــالف  ـــةن لجـــم العيشـــة تــــيلهن 

مهضهق الدراتـة صىير بجانب معر ة البالث بالسجتس  
وكــللي الصــروى التــف ىحــيط  ــللي السجتســ  والتــف ىحــتم 

 6(4)نتتيار ولدات بعيشها دون غيرها
و ةلــق علــف مرــادر الحرــهل علــف انلبــان الخــام 

، وعر ـــ  الساشـــية (5) ـــي مرـــر بالساشـــية السشتجـــة للـــبن
% مــن 4765)نذ ىدــاهم انبقــار  شدــبة  (6)بلنهــا انبقــار

ــبن  ــي مرــر ــة ننتــاج الل % 52، والجــامهس  شدــبة جسل
وىعـد مـزارق  6(7)%(265،وىداهم انغشام والساعز  شحـه 

ــــي مرــــر  ــــهاني   ــــاج الحي ــــر مــــزارق الينت ــــا  مــــن ن ب دإلش
وتاصـة ننتـاج اللـبن وىعتبـر هـي السزرعـة الهليـدة ىقر بــًا 
التـــي ىدـــتخدم هـــل  التقشيـــة ولـــللي ىـــم نتـــتخدامها كعيشـــة 

 دراتة6
 أهم نتائج البحث

 
ــــراهن لتدــــهر أعــــجاد ر وس أولا : دراســــة ا لهضــــع ال

 األبقار المنتجة لمبن في مرر
 
تدــهر أعــجاد ر وس األبقــار البمــجي المنتجــة لمــبن  .1

 في مرر
 

نلــف نن هشــاك نىجاهــا   (1)جــجول رقــم ىذــير نتــادج 
عاما متزاإلد لعدد رروس انبقار البلدي  ي مرـر تـال 

(، ليث ولداىها ىز د بسقـدار  لـغ 2213-2222الفترة )
نلو رنس تشه ًا، اك ننه لم ىاب  معشه ة  216432نحه 

 .هل  الز ادة
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لسعادكت اإلىجا  الزمشي نعداد رروس انبقار السشتجة للبن بانلو رنس  ي التقدإلر اإللرادي  . 1ججول رقم 

 (2213-2222مرر تال الفترة )
 

) أسم نهع األبقار 
 المتغير(

 .R² F Sig النمهذج

 انبقار البلدي
 

Y= 2615.75+21.43 X 
            (0.74) 26244 26547 2647 

 انبقار انجشبي
 

Y= 162.67-0.44 X 
            (-0.23   ) 26225 26256 26817 

 انبقار الخليط
 

Y= 1079.45+83.24 X 
(**4.24  )                  2662 18623 26221 

 
 انبقار الجسلة

Y= 3857.88+104.24 X 
            (*2.09 ) 26266 46359 26259 

 . (8)وزارة الزراعة –بيانات ونذرات اإلنتاج الحيواني جمعت وحدبت من ىجسي  البالث ، :  المرجر
 (2213-2222نعداد رروس الساشية السشتجة للبن بانلو رنس تال الفترة )Yi  حيث

Xi متىير الزمن            i =1 ،2 ،3  ،66666666666،15 
R2    معاما التحدإلد      F  معشه ة الشسهذج 

 ( السحدهةة نلف هل  التقدإلراتt6قيسة )انرقام  ين انقهاس ىذير نرقام 
 0.01سعشه ة عشد مدتهع  ال نلف **       0.05سعشه ة عشد مدتهع  ال نلف  *وىذير
 
 
ار األجنبـي المنتجـة لمـبن تدهر أعجاد ر وس األبقـ .2

 في مرر
 

نيزًا نلف نن هشاك  (1)ججول رقم وىهضح نتادج 
نىجاها عاما متزاإلد لعدد رروس انبقار انجشبي  ي 

(، ليث وجد ننها 2213-2222مرر تال الفترة )
نلو رنس تشه ًا، نك ننه  26441ىزداد بسقدار  لغ نحه 

 لم ىاب  معشه ة هل  الز ادة6
 

تدــهر أعــجاد ر وس األبقــار الخمــية المنتجــة لمــبن  .3
 في مرر
 

نيزــًا نلــف نن هشــاك  (1)ل رقــم جــجو نتــادجوىهضــح 
ــــيط  ــــي  ــــد لعــــدد رروس انبقــــار الخل نىجاهــــا عامــــا متزاإل

(، ليــث ننهــا ىــزداد 2213-2222مرــر تــال الفتــرة )

نلـــو رنس تــــشه ًا، وقـــد قــــدر  83624بسقـــدار  لـــغ نحــــه 
، وهـــلا 2662معامــا التحدإلــد تــال  تــرة الدراتــة  شحــه 

ــــــة لعــــــدد رروس 62يعشــــــي نن  ــــــرات الحاد  % مــــــن التىي
ـــدي ىرجـــ  نلـــف العهامـــا التـــي يعلـــس ن ارهـــا ان بقـــار البل

السحدـــــهةة نلــــــف  Fعشرـــــر الـــــزمن، كســــــا ىذـــــير قيســــــة 
 .صالية الشسهذج للرهرة الخةية 

 
المنتجـة لمــبن  تدـهر ججمــالي أعـجاد ر وس األبقــار .4

 في مرر
 

نيزــًا نلــف نن هشــاك  (1)جــجول رقــم وىهضــح نتــادج 
ــــي  ــــة   ــــار الجسل نىجاهــــا عامــــا متزاإلــــد لعــــدد رروس انبق

(، ليــث ننهــا ىــزداد 2213-2222مرــر تــال الفتــرة )
نلــو رنس تــشه ًا، وقــد قــدر  124624بسقــدار  لــغ نحــه 

، وهـلا 26266معاما التحدإلـد تـال  تـرة الدراتـة  شحـه 



 549   المردود اإلقترادى إلستخجام تقنية تخفيف اإلجهاد الحرارى الهاقع عمى الماشية          
 

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

% مــن التىيــرات الحاد ــة إلجســالي نعــدد 2666يعشــي نن 
ـــار ىرجـــ  نلـــف العهامـــا التـــي يعلـــس ن ارهـــا  رروس انبق

السحدـــــهةة نلــــــف  Fعشرـــــر الـــــزمن، كســــــا ىذـــــير قيســــــة 
 .صالية الشسهذج للرهرة الخةية

ــــــادة  ــــــي نعــــــداد  مســــــا تــــــبق عرضــــــه ىبــــــين نن الز 
رروس انبقـــــــار السشتجـــــــة لأللبـــــــان  ـــــــي مرـــــــر تـــــــال 
 تـــــــرة الدراتـــــــة كستهتـــــــط ىرجـــــــ  برـــــــفة نتاتـــــــية نلـــــــف 

ـــــــــــيط وذلـــــــــــي لألتـــــــــــتقرار نعـــــــــــداد رروس انبقـــــــــــار الخ ل
 الهاضح  ي نعداد رروس انبقار البلدي وانجشبي6

 
ــــان  ــــاج ألب ــــراهن لتدــــهر جنت ــــاا: دراســــة الهضــــع ال ثاني

 األبقار في مرر
 
 تدهر جنتاج لبن األبقار البمجي في مرر .1
 

لـــف نن هشـــاك نىجـــا  ن (2)جـــجول رقـــم وىذـــير نتـــادج 
تـال عام متزاإلد إلنتاج اللبن لألبقـار البلـدي  ـي مرـر 

(، ليــــث ىهضــــح نتــــادج التقــــدإلر 2213-2222الفتــــرة )
اإللرــادي نن كسيــة ننتــاج اللــبن لألبقــار البلــدي ىزاإلــدت 

نلــــو طــــن لــــبن  112627 ــــي السرللــــة انولــــف بسقــــدار 
ىقر بًا تشه ًا تال  ترة الدراتة ليـث وصـل  نلـف لـدها 

 ــم نتــلت  2228نلــو طــن عــام  85167انقرــف نلــف 
يًا  ــي السرللــة الاانيــة بسقــدار بعــدها  ــي التشــاقص ىــدر ج

نلــو طــن لــبن تــشه ًا تــال  تــرة الدراتــة وقــد  بتــ   13
ــــمعشه ـــة السعـــالم السق ـــد مدتــ ــــدرة عش ــــهع معشه ـــــــ  2625ة ـ
مسا يعشـي نن  R226481 ا التحدإلد ـــــــهلا وقد  لغ معام

% من التىير  ي كسية ننتاج اللبن لألبقار البلدي 4861
إلرج  نلي العهاما التي يعلس ن رها عشرر الـزمن6 وقـد 
 بت  معشه ة الشسهذج السدتخدم  ي القياس برـفة عامـة 

السحدــــهةة وقــــد نوضــــح  نن  Fوذلــــي بةتــــتخدام قيســــة 
 الذلا الترةيعي ن زا الرهر لةبيعة البيانات6

 
 هر جنتاج لبن األبقار األجنبي في مررتد .2
 

نلــف نن هشــاك نىجاهــا  (2)جــجول رقــم وىذــير نتــادج 
عاما متزاإلد إلنتاج اللبن مـن انبقـار انجشبـي  ـي مرـر 

ـــــرة ) ـــــادج 2213-2222تـــــال الفت (، ليـــــث ىهضـــــح نت

التقدإلر اإللرادف نن كسية ننتاج اللبن لألبقـار انجشبـي 
الــو طــن  155623ىزاإلــدت  ــي السرللــة انولــف بسقــدار 

لبن ىقر بـا تـشه ا تـال  تـرة الدراتـة، ليـث وصـل  نلـف 
 ـم  2226نلو طن عـام  924658لدها انقرف نحه 

نتــلت بعــدها  ــي التشــاقص ىــدر جيا  ــف السرللــة الاانيــة 
نلــو طــن لــبن تــشه اتال  تــرة  2264بسقــدار قــدر نحــه 

الدراتــة وقـــد  بتــ  معشه ـــة السعــالم السقـــدرة عشــد مدـــتهع 
 R2  0.37هـلا وقـد  لـغ معامـا التحدإلـد  2625معشه ة 

% مــن التىيــر  ــي كسيــة ننتــاج اللــبن  37مســا يعشــي نن 
لألبقــار انجشبيـــة إلرجــ  نلـــف العهامـــا التــي يعلـــس ن رهـــا 

دــتخدم  ــف القيــاس الــزمن وقــد  بتــ  معشه ــة الشســهذج الس
السحدــــهةة وقــــد  Fبرــــفة عامــــه وذلــــي بةتــــتخدام قيســــة 

نوضـــح  نن الذـــلا الترةيعـــي ن زـــا الرـــهر وطبيعــــة 
 البيانات 6
 

 نتاج لبن األبقار الخمية في مررتدهر ج .3
 

نلف نن هشاك نىجاها  (2)ججول رقم وىذير نتادج 
عاما متزاإلد إلنتاج اللبن لألبقار الخليط  ي مرر 

(، ليث ننها ىزداد بسقدار 2213-2222تال الفترة )
نلو طن تشه ًا، وقد قدر معاما  826624 لغ نحه 
، وهلا 26553تال  ترة الدراتة  شحه  R2التحدإلد 
% من التىيرات الحاد ة إلنتاج اللبن 5563يعشي نن 
ار الخليط ىرج  نلف العهاما التي يعلس ن ارها لألبق

السحدهةة نلف  Fعشرر الزمن، كسا ىذير قيسة 
 صالية الشسهذج للرهرة الخةية6

 
 في مرر تدهر جنتاج لبن األبقارالجممة .4
 

نلــف نن هشــاك نىجاهــا  (2)جــجول رقــم وىذــير نتــادج 
عاما متزاإلد إلنتاج اللبن لجسلة انبقار  ـي مرـر تـال 

(، ليـــث ننهـــا ىـــزداد بسقـــدار  لـــغ 2213-2222الفتـــرة )
ـــــدر معامـــــا  846597نحـــــه  ـــــد ق ـــــو طـــــن تـــــشه ًا، وق نل
، وهــــلا 26324تــــال  تــــرة الدراتــــة  شحــــه  R2التحدإلــــد 
% مــن التىيــرات الحاد ــة إلنتــاج اللــبن  3264يعشــي نن 
ار الجسلـــة ىرجـــ  نلـــف العهامـــا التـــي يعلـــس ن ارهـــا لألبقـــ

السحدـــــهةة نلــــــف  Fعشرـــــر الـــــزمن، كســــــا ىذـــــير قيســــــة 
 صالية الشسهذج للرهرة الخةية6
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تال لتقدإلر اإللرادي لسعادك اإلىجا  الزمشي لتةهر ننتاج نلبان انبقار بانلو طن  ي مرر . ا 2ججول رقم 
 (2213-2222الفترة )
 

 .R² F Sig النمهذج ) أسم المتغير(

 Y= 462.38+112.07X-6.5X2 انبقار البلدي
)-2.705(*  (*3.024) 26481 5629 26227 

 انبقار انجشبي
 

Y= 188.26+155.03X-11.2X2 
)-2.434(*(*2.191) 2637 36255 26278 

 انبقار الخليط
 

Y= 537.061+82.604 X 
(*3.854) 26553 146856 26222 

 Y= 1894.666+84.597 X جسلة انبقار
(*2.4) 26324 56761 26234 

 وزارة الزراعة . –جمعت وحدبت من بيانات ونذرات اإلنتاج الحيواني ىجسي  البالث ، :  المرجر
 (2213-2222نعداد رروس الساشية السشتجة للبن بانلو رنس تال الفترة )Yi  حيث

Xi متىير الزمن                                             i =1  ،2  ،3  ،666666666666،15 
R2                                            معاما التحدإلدF  معشه ة الشسهذج 

 ( السحدهةة نلف هل  التقدإلراتt6انرقام  ين انقهاس ىذير نرقام قيسة )
 0.01سعشه ة عشد مدتهع  ال نلف **                   0.05سعشه ة عشد مدتهع  ال نلف *وىذير
 

وىلي الشتادج ىهضح نن معـدكت ننتـاج نلبـان انبقـار 
 ي مرر تـال  تـرة الدراتـة كستهتـط ىرجـ  نلـف ننتـاج 
ــــي برــــفة  ــــيط والــــلي قــــد إلرجــــ  ذل ــــار الخل انلبــــان لألبق

ديدية لز ادة نعداد رروتها والتـي قـد نوضـحتها الدراتـة ر 
 6تابقًا وليس لشهق الدالة

 
ثالثاا: دراسة األهمية الندبية ألعجاد جناث األبقـار عمـى 

 مدتهى محافظات مرر
 
ــــجي  .1 ــــار البم ــــاث األبق ــــة الندــــبية ألعــــجاد جن األهمي

 الحالبة
 

نلي ىهز   نعداد  (3)الججول رقم ىذير  يانات 
نناث انبقار الحابة من انبقار البلدي علف مدتهع 
مشاطق ومحا صات مرر من ليث نهسيتها الشدبية، 

ليث إلتبين نن محا صة  شي ته ف هي ن بر محا صات 
الجسههر ة نتتحهاذًا علف نعداد نناث انبقار البلدي 

% من جسلة نعداد اإلناث 116244ليث ىداهم  شحه 
لألبقار البلدي  ي مرر،  م ىلىي محا صة الحابة 

الفيهم  ي السرىبة الاانية ليث  لى  مداهستها نحه 
% من جسلة نعداد اإلناث الحابة لألبقار 12653

البلدي  ي مرر، وةعد ذلي ىلىي محا صة السشيا، 
وتههاج، والسشه ية، والبحيرة، والذرقية، وقشا، وكفر 

محا صة نحه  الذيخ، والىرةية، ليث  لى  ندب كا
9633 ،%7689 ،%7636 ،%6632 ،%5683 ،%
%، لكا مشهم علف الترىيب %4643، %5628، 5638

% من نجسالي 73617بةجسالي ندبة  لى  لهالي 
نعداد نناث انبقار الحابة لألبقار البلدي علف مدتهع 

 ميادية6 2213-2229الجسههر ة تال الفترة 
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انهسيـــــة الشدـــــبية نهـــــم السحا صـــــات السدـــــتحهزة علـــــف نعـــــداد ننـــــاث انبقـــــار البلـــــدي  بجسههر ـــــة  . 3جـــــجول رقـــــم 

 (2213-2229مرر العرةية تال الفترة )
 

 األهمية الندبية 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات

 220722 2210 2283 849 2704 82349 بني سهيف
 270937 9922 9931 8712 8110 90809 همــــــــالفي
 80373 822 997 2332 4442 00008 اـــــــالمني
 00198 40 7 7 7 19101 اج ـــسهه
 00312 139 229 292 290 13008 يةفالمنه 
 10349 3791 4041 3230 3224 22237 رةـــالبحي

 90940 929 498 329 409 97119 الذرقية
 90301 9 7 7 7 29732 اـــــــــــــقن

 90494 322 221 489 384 29000 الذيخ كفر
 20240 782 1826 1339 436 35197 ةــــالغربي
 410937      رى ــــــــأخ
ي ــــــججمال 

 الجمههرية
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األهمية الندبية ألعجاد جناث األبقار األجنبي  .2

 الحالبة
 

ىهز ــ  نعــداد ننــاث  (4)الجــجول رقــم ىهضــح  يانــات 
ـــــف مدـــــتهع  ـــــي عل ـــــار انجشب ـــــة مـــــن انبق انبقـــــار الحاب
مشــــــــــاطق ومحا صــــــــــات مرــــــــــر مــــــــــن ليــــــــــث نهسيتهــــــــــا 
الشدـــــبية،ليث إلتبـــــين نن محا صـــــة الشهةار ـــــة هـــــي ن بـــــر 
محا صات الجسههر ة نتـتحهاذًا علـف نعـداد ننـاث انبقـار 

% مـــــن جسلـــــة 476658انجشبـــــي ليـــــث ىدـــــاهم  شحـــــه 
بقــــار انجشبــــي  ــــي جسههر ــــة نعــــداد اإلنــــاث الحابــــة لأل

مرر العرةية، م ىلىي محا صة دمياط  ي السرىبة الاانيـة 
% مـن جسلـة نعـداد 66688ليث  لىـ  مدـاهستها نحـه 

ـــاث الحابـــة لألبقـــار انجشبـــي  ـــي مص،وةعـــد ذلـــي  اإلن
ىـلىي محا صـة الدقهلية،والبحيرة،والسشه ية،والدـه س،ليث 

 %،56219%، 66181 لىــ  ندــب كــا محا صــة نحــه 
%، لكـــــــــا مـــــــــشهم علـــــــــف الترىيـــــــــب %46823، 56155

% مـــن نجســـالي 756728بةجســـالي ندـــبة  لىـــ  لـــهالي 
ـــــف  ـــــي عل ـــــة لألبقـــــار انجشب ـــــار الحاب ـــــاث انبق نعـــــداد نن

 22136-2229مدتهع الجسههر ة تال الفترة 
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السدتحهزة علف نعداد نناث انبقار انجشبي  بجسههر ة مرر انهسية الشدبية نهم السحا صات . 4ججول رقم 

 (2213-2229العرةية تال الفترة )
 

 األهمية الندبية 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات
 476658 32432 28642 23327 17598 12996 النهبارية

 66688 2226 2759 5313 5228 2297 اطــــــدمي
 66181 3134 1567 2431 2552 4713 الجقهمية

 56219 2232 1859 1861 1928 4277 رة ــــالبحي
 56155 3933 3222 2532 2 2543 المنهفية
 46823 3225 2951 2963 2722 2582 الدهيس

 146271      رى ـــــــــأخ
ي ـــــــججمال

 الجمههرية
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األهمية الندبية ألعجاد جناث األبقار الخمية  .3

 الحالبة
 

نلــــــــي ىهز ــــــــ   (5)الجــــــــجول رقـــــــم ىذـــــــير  يانــــــــات  
نعـــــــداد ننـــــــاث انبقـــــــار الحابـــــــة مـــــــن انبقـــــــار الخلـــــــيط 
ـــــث  علـــــف مدـــــتهع مشـــــاطق ومحا صـــــات مرـــــر مـــــن لي
ــــــــــــــين نن محا صــــــــــــــة  نهسيتهــــــــــــــا الشدــــــــــــــبية، ليــــــــــــــث إلتب
انتــــــــــــلشدر ة هــــــــــــي ن بـــــــــــــر محا صــــــــــــات الجسههر ـــــــــــــة 
نتــــــتحهازًا علــــــف نعــــــداد ننــــــاث انبقــــــار الخلــــــيط ليــــــث 

% مــــــن جسلــــــة نعــــــداد اإلنــــــاث 216654ىدــــــاهم  شحــــــه 
ة لألبقـــــــــار الخلـــــــــيط  ـــــــــي مرـــــــــر،  ـــــــــم ىـــــــــلىي الحابـــــــــ

محا صـــــــة البحيـــــــرة  ـــــــي السرىبـــــــة الاانيـــــــة ليـــــــث  لىـــــــ  
% مـــــــــــن جسلـــــــــــة نعـــــــــــداد 126255مدـــــــــــاهستها نحـــــــــــه 

اإلنــــــاث الحابــــــة لألبقــــــار الخلــــــيط  ــــــي مرــــــر، وةعــــــد 
ذلــــــــــــي ىــــــــــــلىي محا صــــــــــــة الىرةيــــــــــــة، وكفــــــــــــر الذــــــــــــيخ، 
والدقهليــــــة، ودميـــــــاط، والذــــــرقية، واإلتـــــــساعيلية، وةـــــــهر 

ـــــــــث  لىـــــــــ  ندـــــــــ ب كـــــــــا محا صـــــــــة نحـــــــــه تـــــــــعيد، لي
86552 ،%66923 ،%56496 ،%56128 ،%
%، لكـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــشهم %46229، %46795، 56227

علــــــــــــف الترىيــــــــــــب بةجســــــــــــالي ندــــــــــــبة  لىــــــــــــ  لــــــــــــهالي 
% مـــــــــــن نجســـــــــــالي نعـــــــــــداد ننـــــــــــاث انبقـــــــــــار 746222

ـــــــة  ـــــــف مدـــــــتهع الجسههر  ـــــــيط عل ـــــــار الخل ـــــــة لألبق الحاب
 ميادية6  2213-2229تال الفترة 

األبقار الجممة  األهمية الندبية ألعجاد جناث .4
 الحالبة

 

نلي ىهز   نعداد  (6)الججول رقم ىذير  يانات 
نناث انبقار الحابة من نجسالي انبقار علف مدتهع 
مشاطق ومحا صات مرر من ليث نهسيتها الشدبية، 
ليث إلتبين نن محا صة البحيرة هي ن بر محا صات 
الجسههر ة نتتحهازًا علف نعداد نناث نجسالي انبقار 

% من جسلة نعداد اإلناث 126543ث ىداهم  شحه لي
الحابة نجسالي انبقار  ي مرر،  م ىلىي محا صة 
الذرقية  ي السرىبة الاانية ليث  لى  مداهستها نحه 

% من جسلة نعداد اإلناث الحابة نجسالي 86257
انبقار  ي مرر، وةعد ذلي ىلىي محا صة الشهةار ة، 

، وتههاج، والسشيا، وكفر وةشي ته ف، والفيهم، والىرةية
الذيخ، والسشه ية، والدقهلية، ليث  لى  ندب كا 

%، 66488%، 76423%، 86187محا صة نحه 
66165 ،%56925 ،%56468 ،%56386 ،%
، لكا مشهم علف الترىيب بةجسالي %46426، 46864

% من نجسالي نعداد نناث 756258ندبة  لى  لهالي 
علف مدتهع الجسههر ة انبقار الحابة لألبقار الجسلة 

 22136-2229تال الفترة 
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عرةية انهسية الشدبية نهم السحا صات السدتحهزة علف نعداد نناث انبقار الخليط بجسههر ة مرر ال .5ججول رقم 
 (2213-2229تال الفترة )

 
 األهمية الندبية 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات

 216654 4544 3852 3385 2923 14952 األسكنجرية
 126255 4579 5724 3529 3955 155861 رةـــــــــــــالبحي
 86552 2851 3249 2967 3734 55961 ةــــــــــالغربي

 66923 1495 2429 2192 1444 47953 كفر الذيخ 
 56496 2558 4292 6181 5272 22345 ةــــــــالجقهمي

 56128 5543 2236 1477 1444 18337 اطـــــــــــــدمي
 56227 12454 11183 13241 13142 48248 ةــــــــالذرقي

 46795 1284 1571 1422 684 2684 اإلسماعيمية
 46229 362 249 254 214 7369 جـــــبهر سعي

 256979      رى ــــــــأخ
ججمالي 

 الجمههرية
     122 

 وزارة الزراعة وإسترالح األراضي ، قطاع الذئون اإلقترادية ، إدارة اإلنتاج الحيواني ، نذرات اإلحراءات.:  المرجر
 

انهسية الشدبية نهم السحا صات السدتحهزة علف نعداد نناث انبقار الجسلة  بجسههر ة مرر العرةية . 6ججول رقم 
 (2213-2229تال الفترة )

 
 األهمية الندبية 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات

 126543 9895 12289 8527 9325 224268 رةــــــالبحي
 86257 14543 13442 15524 13712 122283 ةــالذرقي

 86187 36832 34952 29597 26642 32145 النهبارية
 76423 1816 2118 1791 2293 135575 بني سهيف 

 66488 13425 13695 13461 127955 71983 همـــــــالفي
 66165 5892 8221 5585 5672 93931 ةــــالغربي
 56925 1197 324 1224 1211 112951 اجــسهه
 56468 1279 1378 1828 2444 98733 اـــــالمني

 56386 1826 2845 2492 2236 94672 كفر الذيخ
 46824 5347 4338 3823 3474 75834 المنهفية
 الجقهمية

 رى ـــــــأخ
51223 8482 12482 7415 7522 46426 

246941 
ججمالي 

 الجمههرية
     122 

 وزارة الزراعة وإسترالح األراضي ، قطاع الذئون اإلقترادية ، إدارة اإلنتاج الحيواني ، نذرات اإلحراءات.:  المرجر
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ألبـــان األبقـــار لندـــبية إلنتـــاج رابعـــاا: دراســـة األهميـــة ا
 مرر

 

إلنتــــــاج المــــــبن مــــــن األبقــــــار  األهميـــــة الندــــــبية. 1
 البمجي

 

نلــــي ىهز ـــ  ننتــــاج  (7)الجــــجول رقـــم ىذـــير  يانـــات 
اللــــــــبن مــــــــن انبقــــــــار البلــــــــدي علــــــــف مدــــــــتهع مشــــــــاطق 

ليــــث  ومحا صــــات مرــــر مــــن ليــــث نهسيتهــــا الشدــــبية،
إلتبـــــــين نن محا صـــــــة الشهةار ـــــــة هـــــــي ن بـــــــر محا صـــــــات 

للــــــــــــبن ليــــــــــــث ىدــــــــــــاهم  شحــــــــــــه الجسههر ــــــــــــة ننتاجــــــــــــًا 
% مـــــن جسلــــــة ننتـــــاج اللــــــبن لألبقـــــار البلــــــدي 316494

ـــــة  ـــــي السرىب ـــــلىي محا صـــــة تـــــههاج   ـــــم ى  ـــــي مرـــــر،  
% مـــــن 66255الاانيـــــة ليـــــث  لىـــــ  مدـــــاهستها نحـــــه 

جسلــــة ننتــــاج اللــــبن لألبقـــــار البلــــدي  ــــي مرــــر، وةعـــــد 
ذلـــــي ىـــــلىي محا صـــــة  شـــــي تـــــه ف، والسشيـــــا، والذـــــرقية، 

ــــــــ ــــــــا، والبحي ــــــــة، وقش ــــــــث  لىــــــــ  والسشه ي ــــــــهم، لي رة، والفي
%، 5673%، 56811ندـــــــــــب كـــــــــــا محا صـــــــــــة نحـــــــــــه 

56727 ،%56725 ،%46951 ،%46794 ،%
ـــــف الترىيـــــب بةجســـــالي ندـــــبة 46122 % لكـــــا مـــــشهم عل

% مــــــــــن نجســــــــــالي كسيــــــــــات 746391 لىــــــــــ  لــــــــــهالي 
ننتـــــــاج اللـــــــبن بـــــــالةن لألبقـــــــار البلـــــــدي الحابـــــــة علـــــــف 

 2213-2229مدــــــــــتهع الجسههر ــــــــــة تــــــــــال الفتـــــــــــرة 
 ميادية6

 

إلنتــــــاج المـــــبن مـــــن األبقــــــار . األهميـــــة الندـــــبية 2
 األجنبي

 

ىهز   ننتاج اللبن  (8)الججول رقم ىهضح  يانات 
من انبقار انجشبي علف مدتهع مشاطق ومحا صات 
جسههر ة مرر العرةية من ليث نهسيتها الشدبية، ليث 
إلتبين نن محا صة الشهةار ة هي ن بر محا صات 

% 236198الجسههر ة ننتاجًا للبن ليث ىداهم  شحه 
من جسلة ننتاج اللبن لألبقار البلدي  ي مرر،  م ىلىي 

البحيرة  ي السرىبة الاانية ليث  لى   محا صة
% من جسلة ننتاج اللبن 136327مداهستها نحه 

لألبقار انجشبي  ي مرر، وةعد ذلي ىلىي محا صة 
الذرقية، والدقهلية، والسشه ية، واإلتساعيلية، والىرةية، 
والده س، ليث  لى  ندب كا محا صة نحه 

126925 ،%96461 ،%56598 ،%56137 ،%
% لكا مشهم علف الترىيب %46247، 46123

% من نجسالي 756762بةجسالي ندبة  لى  لهالي 
 سيات ننتاج اللبن بالةن لألبقار انجشبي الحابة علف 

 22136-2229مدتهع الجسههر ة تال الفترة 
 

. األهميـــــة الندـــــبية إلنتــــــاج المـــــبن مـــــن األبقــــــار 3
 الخمية

 

نلي ىهز   ننتاج  (9)الججول رقم ىذير  يانات 
اللبن من انبقار الخليط علف مدتهع مشاطق 
ومحا صات مرر من ليث نهسيتها الشدبية ،ليث 
إلتبين نن محا صة البحيرة هي ن بر محا صات 

% 196341الجسههر ة ننتاجًا للبن ليث ىداهم  شحه 
من جسلة ننتاج اللبن لألبقار الخليط  ي مرر،  م ىلىي 

رىبة الاانية ليث  لى  محا صة الذرقية  ي الس
% من جسلة ننتاج اللبن 126117مداهستها نحه 

لألبقار الخليط  ي مرر، وةعد ذلي ىلىي محا صة 
الىرةية، وكفر الذيخ، وتههاج، ونتيهط، والدقهلية، 
وةشي ته ف، والشهةار ة، والهادي الجدإلد، ليث  لى  

%، 76922%، 86672ندب كا محا صة نحه 
66331 ،%66273 ،%56224 ،%46725 ،%
%، لكا مشهم علف الترىيب %36534، 36691

% من نجسالي 756594بةجسالي ندبة  لى  لهالي 
 سيات ننتاج اللبن بالةن لألبقار الخليط الحابة علف 

 ميادية6 2213-2229مدتهع الجسههر ة تال الفترة 
 

 .  األهمية الندبية إلنتاج المبن من جممة األبقار4
 

نلي ىهز   ننتاج  (10)جول رقم الجىذير  يانات 
اللبن من انبقار الجسلة علف مدتهع مشاطق 
ومحا صات مرر من ليث نهسيتها الشدبية ،ليث 
إلتبين نن محا صة البحيرة هي ن بر محا صات 

% 146114الجسههر ة ننتاجًا للبن ليث ىداهم  شحه 
من جسلة ننتاج اللبن لألبقار الجسلة  ي مرر،  م ىلىي 

دقهلية  ي السرىبة الاانية ليث  لى  محا صة ال
% من جسلة ننتاج اللبن 116995مداهستها نحه 

لألبقار الجسلة  ي مرر، وةعد ذلي ىلىي محا صة 
الذرقية، والىرةية، وتههاج، وكفر الذيخ، والشهةار ة، 
ونتيهط، وةشي ته ف، والسشه ية، ليث  لى  ندب كا 

%، 66236%، 66625%، 86995محا صة نحه 
56921 ،%56328 ،%56259 ،%46863 ،%
 %، لكا مشهم علف الترىيب بةجسالي ندبة 46143
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انهسية الشدبية نهم السحا صات السشتجة للبن انبقار البلدي بالةن بجسههر ة مرر العرةية تال  . 7ججول رقم 
 (2213-2229الفترة )
 

 األهمية الندبية 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات
 316494 20782.21 27072.32 17070.24 9492.4 8848.8 النهبارية
 66255 71971.19 68106.15 69694.27 75102.2 61808.4 سههاج 

 56811 59240.21 37042.76 51030.89 100536.1 84895.2 بني سهيف
 5673 51979.46 39417.09 65048.01 101639.05 70001.1 المنيا 
 56727 86457.29 76709.47 58947.26 60210.60 45601.20 الذرقية
 56725 72201.82 62806.28 67386.12 68029.55 57401.10 المنهفية

 46951 60126.40 66714.93 56163.94 57244.30 43230.60 قنا
 46794 73196.15 68423.17 49515.14 43663.00 39717.00 البحيرة
 46122 62803.13 52866.86 61195.07 57835.60 52180.20 الفيهم
 256628      أخرى 

ججمالي 
 الجمههرية

     122 

 وزارة الزراعة وإسترالح األراضي ، قطاع الذئون اإلقترادية ، إدارة اإلنتاج الحيواني ، نذرات اإلحراءات.:  المرجر
 
 

انهسية الشدبية نهم السحا صات السشتجة للبن انبقار انجشبي بالةن بجسههر ة مرر العرةية تال  . 8ججول رقم 
 (2213-2229الفترة )
 

 األهمية الندبية 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات
 236198 67293687 124783636 92616672 3794465 76972 ةـــالنهباري
 136327 42267662 44828664 32772629 122296 29939 رةـــــــالبحي
 126925 63121643 52742628 39938622 100536.1 23569 ةــــالذرقي
 96461 35982677 39117644 33825659 3576665 32991 ة ــالجقهمي
 56598 35446695 14944696 16461627 22475 17821 ةـــالمنهفي

 56137 16385667 26296664 21216659 21266 11697 اإلسماعيمية
 46123 27615642 14852648 17327678 22722 19411 ةــــــالغربي

 46247 2257166 234762 1333761 21672 18274 الدهيس
 246238      رى ـــــــأخ

نجسالي 
 الجسههر ة

     122 

 اإلنتاج الحيواني ، نذرات اإلحراءات.وزارة الزراعة وإسترالح األراضي ، قطاع الذئون اإلقترادية ، إدارة :  المرجر
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انهسية الشدبية نهم السحا صات السشتجة للبن انبقار الخليط بالةن بجسههر ة مرر العرةية تال  . 9ججول رقم 
 (2213-2229الفترة )
 

 األهمية الندبية 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات
 196341 372553628 172725617 267225626 45988665 467583 رةـــــــــــالبحي
 126117 132866631 243933653 24186664 147696 144744 ةــــــــالذرقي
 86672 124644614 153334628 175613638 15222665 167883 ةــــــــــالغربي

 76922 115162644 142267618 16433563 14662865 143859 كفر الذيخ 
 66331 67963625 139927613 141448677 9726865 122522 اجـــــــــسهه
 66273 56554687 122262693 133222696 12187465 114221 هطـــــــــيـأس

 56224 111334673 115289696 94738672 82574 61235 ةــــــالجقهمي
 46725 4135561 54653645 86287694 122326 122222 بني سهيف

 36691 115467689 79668677 79544619 29292 27951 ةــــالنهباري
 هادي ــــــــــال

 جــــــــالججي
67551 6526565 82992634 71416662 32373692 36534 

 246425      رى ـــــــــأخ
ججمالي 

 الجمههرية
     122 

 اإلنتاج الحيواني ، نذرات اإلحراءات.وزارة الزراعة وإسترالح األراضي ، قطاع الذئون اإلقترادية ، إدارة :  المرجر
 

انهسية الشدبية نهم السحا صات السشتجة للبن انبقار الجسلة بالةن بجسههر ة مرر العرةية تال . 10ججول رقم 
 (2213-2229الفترة )
 

 األهمية الندبية 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات
 146114 485817625 285936698 349492649 62384565 537239 رةــــــالبحي

 116599 18416667 196466651 159573653 141457675 11757465 ةـالجقهمي
 86995 282425624 373385627 342751688 23333766 21391462 ةــالذرقي
 66625 187298621 22167365 223696673 227168615 21897163 ة ــــالغربي
 66236 158956665 212486688 219461698 18228962 19439764 اجـــسهه

 56921 154419612 194218623 22856265 196991665 19163863 كفر الذيخ
 56328 223543697 231524645 189531615 11252869 11377168 النهبارية

 56259 138546687 195288679 173277673 17513268 16272366 هطــــأسي
 46863 128281681 94292669 142382659 22429361 21268862 بني سهيف

 46143 154625682 152162617 144589679 111246655 12373861 ةـالمنهفي
 276172      رى ـــــــــأخ

ججمالي 
 الجمههرية

     122 

 نذرات اإلحراءات. وزارة الزراعة وإسترالح األراضي ، قطاع الذئون اإلقترادية ، إدارة اإلنتاج الحيواني ،:  المرجر
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% من نجسالي كسيات ننتاج 726828 لى  لهالي 

اللبن بالةن لألبقار الجسلة الحابة علف مدتهع 
 ميادية6 2213-2229الجسههر ة تال الفترة 

 
ــبن بعينــة  ــاج الم ــجوال جنت ــجير اإلحرــائي ل خامدــاا: التق

 الجراسة
 

تيشار ههات للتقدإلر اإللرادي لـدوال ننتـاج ىم عسا 
البــــان انبقــــار بعيشــــة الدراتــــة لسادــــة بقــــرة قبــــا نتــــتخدام 

 ـــم ىـــم عســـا ، ومادـــة بقـــرة بعـــد نتـــتخدام التقشيـــة6 التقشيـــة
تيشار ههات للتقدإلر اإللرادي لدوال ننتاج البان انبقار 
ـــرات العهامـــا التـــي  ـــق متىي ـــا وىها ي ـــة الدراتـــة لتبادإل بعيش

ا للرهرة الخةية مرة وةاقي الرهر مرة نترع  ىؤ ر عليه
، وكللي بعد نتتخدام التقشية6 وىتـاب  قبا نتتخدام التقشية

عســا تــيشار ههات التقــدإلر اإللرــادي لــدوال ننتــاج اللــبن 
بعيشة الدراتة لتف ىم الهصهل نلف معادلة اإلنتـاج التـي 
ىعلـــــس ن ـــــر نتـــــتخدام التقشيـــــة 6وكانـــــ  نتـــــادج السعادلـــــة 

  التالي:
 

نتائج تقجير معالم دوال جنتاج المبن لألبقار الههلذتين 
 في مزارع دينا بعينة الجراسة

 

 دراتة دالة ننتاج اللبن لعيشة انبقار بسزارق دإلشا  
الججول رقم ليث نىزح من  قبل جستخجام التقنية

ننتاجية انلبان بعيشة الدراتة  ي الشهةار ة وعدد  (11)
الهكدات الفعلية/بقرة، ونوضح  نتادج ىقدإلر السرونة 
اإلنتاجية اإلجسالية للعشرر السدتخدم بالدالة والتي 

والتي إلتزح مشها نن مرونة اإلنتاج  2624 لى  نحه 
نصىر من الهالد الرحيح والتي ىاب  نن ننتاج انلبان 

ق  اإلنتاج  ي السرللة الاانية من مرالا غير مرن و 
قانهن الىلة الستشاقرة وهي السرللة اإلقترادية للسشتج 
وذلي بدبب اإلتتىال انماا للسهارد، وةتقدإلر اإلنتاج 

بالججول الحدي للفةة اإلنتاجية نوضح  الشتادج الهاردة 
نن اإلنتاج الحدي لعدد الهكدات الفعلية/بقرة قدر  (12)

طن لبن/مهتم لليب/بقرة، وقدر اإلنتاج  2668نحه 
طن لبن/عدد وكدة  علية/بقرة  2679الستهتط  شحه 

و تبين من ذلي نن اإلنتاج الستهتط ن بر من اإلنتاج 
الحدي مسا إلؤكد نن اإلنتاج يق   ي السرللة الاانية من 
مرالا قانهن الىلة الستشاقرة وهف السرللة اإلقترادية 

لتحدإلد للعاقة السقدرة نحه لينتاج، وقدر معاما ا
% واللي يعلس التىيرات الحاد ة  ي اإلنتاج التي 96

 ىؤول نلف التىيرات الحاد ة بالستىيرات السدتقلة السفدرة6
بعج وةدراتة دالة ننتاج انلبان نبقار مزارق دإلشا 

ىقدإلر  (11)الججول ليث إلتزح من  جستخجام التقنية
شة الدراتة  ي الشهةار ة العاقة  ين ننتاجية انلبان بعي

وعدد الهكدات الفعلية/بقرة، ونوضح  نتادج ىقدإلر 
السرونة اإلنتاجية اإلجسالية للعشرر السدتخدم بالدالة 

والتي إلتزح مشها نن مرونة  2622والتي  لى  نحه 
اإلنتاج نصىر من الهالد الرحيح والتي ىاب  نن 
ة مرونة اإلنتاج غير مرن و ق  اإلنتاج  ي السرلل
الاانية من مرالا قانهن الىلة الستشاقرة وهي السرللة 
اإلقترادية للسشتج وذلي بدبب اإلتتىال انماا 
للسهارد، وةتقدإلر اإلنتاج الحدي للفةة اإلنتاجية نوضح  

نن اإلنتاج الحدي لعدد  (12)بالججول الشتادج الهاردة 
طن لبن/عدد وكدة  2666الهكدات الفعلية/بقرة قد  لى  

طن  3لية/بقرة، وقد قدر اإلنتاج الستهتط  شحه  ع
لبن/مهتم لليب/بقرة و تبين من ذلي نن اإلنتاج 
الستهتط ن بر من اإلنتاج الحدي مسا إلؤكد نن اإلنتاج 
يق   ي السرللة الاانية من مرالا قانهن الىلة 

 الستشاقرة وهف السرللة اإلقترادية لينتاج6
لسقدرة نحه وقد قدر معاما التحدإلد للعاقة ا 
% واللي يعلس التىيرات الحاد ة  ي اإلنتاج التي 96

 ىؤول نلف التىيرات الحاد ة بالستىيرات السدتقلة السفدرة6
ومسا ىبين من دالة ننتاج اللبن قبا نتتخدام التقشية وةعد 
نتتخدام التقشية ىبين نن مرونة اإلنتاج بعد نتتخدام 

 خدام التقشية،التقشية نصىر من مرونة اإلنتاج قبا نتت
اإلنتاج الحدي بعد نتتخدام التقشية نصىر من اإلنتاج 
الحدي قبا نتتخدام التقشية وهلا إلبين نن مرونة اإلنتاج 
واإلنتاج الحدي بعد نتتخدام التقشية يقترب من الرفر 
مسا إلبين نن ما زال اإلنتاج إلتزاإلد نلي نن يرا نلي 

انتيرة  نقرا  ووصهل اإلنتاج الحدي للهلدة السزا ة
 ي اإلنتاج نلي الرفر، و تزح نيزا نن اإلنتاج 
الستهتط بعد نتتخدام التقشية ن بر من متهتط اإلنتاج 
قبا نتتخدام التقشية انمر اللي يعلس ن ر التقشية 
اإليجا ي  ي ز ادة القدرة اإلنتاجية للسزرعة انمر اللي 
نوجب دراتة ن ر هل  التقشية ومردودها اإلقترادي 

 دامها من الشالية العلسية6إلتتخ
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 ىقدإلر معالم دوال ننتاج البان انبقار بسزارق دإلشا )دراتة لالة( .11ججول رقم 

 
 معامالت اإلنحجار المقجرة لممتغيرات الذارحة

a X1 X1 الفئة
2 R2 F المرونة اإلجمالية 

 162 468 قبا
(39674)** 

261 
(23622-)** 

26967 193266 2624 

 162 567 بعد
(39674)** 

261 
(23622-)** 

26967 193266 2622 

 ( عدد الهكدات الفعلية/بقرة X6ننتاجية انلبان للرنس/طن 6             )  (Yليث : )
 انرقام  ين انقهاس نتفا التقدإلرات هي قيسة ت السحدهةة لهل  التقدإلرات، 
 6 2621** نلف السعشه ة عشد مدتهع              265وىذير * نلف السعشه ة عشد مدتهع  

 6 (9)جسعة ولدبة من  يانات نتتسارة اإلتتبيان الخاصة بالدراتة : المرجر
 

ىقدإلر اإلنتاج الحدي والستهتط و قًا . 12ججول رقم 
ت الفعلية/بقرة الداتلة  ي ىقدإلرات لعشرر عدد الهكدا

 دوال اإلنتاج بسزارق دإلشا بالعيشة لألبقار الههلذتين
 

 عجد الهلدات الفعمية / بقرة 
 جنتاج متهسة جنتاج حجي  الفئة
 2679 2668 قبا
 3 2666 بعد
 6  11جسعة ولدبة من الجدول  : المرجر

 

التقجير اإلحرائي لتكاليف جستخجام تقنية تخفيف 
 األجهاد الحراري الهاقع عمى األبقار )مزارع دينا(

 

ــــــــف   ــــــــة نل ــــــــة دراتــــــــة التكــــــــاليو اإلنتاجي ىرجــــــــ  نهسي
ــــــد مــــــن  ــــــد صــــــا ي العاد ــــــي ىحدإل ــــــه   ــــــلي ىلعب ــــــدور ال ال
ننتـــــــاج الدـــــــلعة، والـــــــلي ىـــــــزداد نهسيتـــــــه  ـــــــي الحـــــــاكت 
التـــي ىكـــهن  يهـــا نتـــعار ىلـــي الدـــلعة  ا تـــة  ـــي الســـدع 
 القرـــــــير ليـــــــث نن الحرـــــــهل علـــــــف نقرـــــــف صـــــــا ي
ـــــــة  ـــــــف ىدني ـــــــه عل ـــــــب مش ـــــــي جان ـــــــد مسلـــــــن يعتســـــــد   عاد
التكــــــــاليو اإلنتاجيـــــــــة وىعــــــــد التكـــــــــاليو مؤشــــــــرًا هامـــــــــًا 
ـــــــل  ـــــــد لجـــــــم اإلتـــــــتاسارات الازمـــــــة لدراتـــــــة وىشفي لتحدإل
ــــــــــة ومؤشــــــــــرًا نيزــــــــــًا  ــــــــــة والخدمي السذــــــــــروعات اكنتاجي
لتحقيــــــق الحجــــــم انماـــــــا السعصــــــم لينتــــــاج، وىدـــــــتخدم 
يب التكـــــــــــاليو اإلنتاجيـــــــــــة لتحدإلــــــــــــد ن زـــــــــــلية انتــــــــــــال

اإلنتاجيـــــــة باإلضـــــــا ة نلـــــــف نن دراتـــــــة ىكـــــــاليو ننتـــــــاج 

الدـــــل  الزراعيــــــة ىعةــــــي مؤشـــــرات ىدــــــاعد  ــــــي وضــــــ  
الدياتـــــــــات الدـــــــــعر ة ليـــــــــث إلتخـــــــــل السشـــــــــتج قراراىـــــــــه 
اإلنتاجيــــــــــة علــــــــــف نتــــــــــاس نتــــــــــعار الدــــــــــل  السشتجــــــــــة 

 ونرةحيتها 6
 

 شهد ىكاليو نتتخدام ىقشية ىخفيو  .08ججول رقم 
اإلجهاد الحراري الهاق  علف انبقار بسزارق دإلشا ل 

-4727/4722بقرة للهب تال الفترة ) 2477
4729/4721) 
 

القيمة بالجولر  بنهد التكاليف
 األمريكي*

 العجد

 أ / تكاليف الجهاز المدتخجم
 231 480923 مراوح

 8 273902 محةة ضخ
 8 23380 ميلانيليةملحقات 
 2 93777 اــــالشق

 2 1777 التجهيزات
  **297 ب/ تكاليف التذغيل

مزارع دينا ، النوبارية ، طريق مرر إسكنجرية :  المرجر
 . (10)الرحراوي 

 جنيه مرري لكل دوالر. 7* سعر الررف 
 ** تكاليف إستخجام التقنية للبقرة الواحجة )جنية مرري/شهر(.
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العادد الستهق  من ن ر نتتخدام ىقشية ىخفيو اإلجهاد الحراري لألبقار بعيشة الدراتة تال الفترة  .04ججول رقم 

(4727/4722-4729/4721) 
 

متهسة جنتاج 
البقرة قبل جستخجام 

 التقنية كجم

متهسة جنتاج 
البقرة بعج 

جستخجام التقنية 
 كجم

متهسة تكمفة 
جستخجام التقنية 

 لمبقرة /يهم

% الزيادة في 
جنتاج األلبان بعج 
 جستخجام التقنية

العائج الرافي 
قبل جستخجام 

 التقنية

العائج الرافي 
بعج جستخجام 

 التقنية

43 4000 0013 2900 9002 8000 

 مزارع دينا ، النوبارية ، طريق مرر إسكنجرية الرحراوي.:  المرجر
 

و قرــــــد  تكــــــاليو اإلنتــــــاج نجســــــالي ننفــــــا  الهلــــــدة 
اإلنتاجيــــــة علــــــف ليــــــازة الســــــهارد التــــــي ىدــــــتخدمها  ــــــي 
العسليــــــــة اإلنتاجيــــــــة كســــــــا ىعــــــــرى نيزــــــــًا بلنهــــــــا القــــــــيم 
السد هعـــــــة والسقـــــــدرة التـــــــي ىشفقهـــــــا السزرعـــــــة نو إلشفقهـــــــا 

 السزارق علف عهاما اإلنتاج6
بالتكاليو السد هعة ىلي التكاليو الشقدية و قرد 

التي ىشفقها السزرعة نتتسرار العسلية اإلنتاجية وىذسا 
قيسة السذتر ات من السهاد الخام والخدمات السختلفة 
وانجهر والسرىبات والفهادد علف القروض،  يشسا يقرد 
بالتكاليو السقدرة ىكاليو نهاك الدل  الرنتسالية 

ات وانجر السقدر عن العسا اللي  اآلكت والحيهان
 يقهم به السشتج ون راد نترىه 6

 

 خالصة القهل
 

جــــجول إلتزــــح مــــن الشتــــادج الستحرــــا عليهــــا مــــن 
نن نتــــــــــتخدام ىقشيــــــــــة ىخفيــــــــــو اإلجهــــــــــاد  (14)رقــــــــــم 

الحـــــراري إلـــــؤدي نلـــــف ز ـــــادة العادـــــد مـــــن ننتـــــاج انلبـــــان 
لألبقـــــــــار محـــــــــا الدراتـــــــــة ليـــــــــث زاد ننتـــــــــاج انلبـــــــــان 

ــــة  2767ليرــــا نحــــه  ــــهم بعــــد نتــــتخدام التقشي  جــــم / إل
%  تــــــل ير نتــــــتخدام 1867بسعــــــدل ز ــــــادة ىرــــــا نحــــــه 

التقشيــــــــة، وذلــــــــي  تحقيــــــــق عادــــــــد متهقــــــــ  يرــــــــا نحــــــــه 
ـــــرة الهالـــــدة عـــــن  9767 ـــــهم للبق ـــــة / إل ـــــة  8764جشي جشي

ــــــة ، مســــــا  ــــــا نتــــــتخدام التقشي ــــــهم للبقــــــرة الهالــــــدة قب /  إل
إلهضــــــح ن ــــــر نتــــــتخدام التقشيـــــــة الهاضــــــح علــــــف ز ـــــــادة 

ـــــد الست ـــــف انبقـــــار بســـــزارق العاد هقـــــ  مـــــن نتـــــتخدمها عل
دإلشــــــــا محــــــــا الدراتــــــــة، انمــــــــر الــــــــلي إلتةلــــــــب ىعســــــــيم 
نتــــــــتخدام ىلــــــــي التقشيــــــــة علــــــــف بــــــــاقي مــــــــزارق انبقــــــــار 

ـــــــــة لســـــــــا لهـــــــــا مـــــــــن مـــــــــردود  ـــــــــ  ننحـــــــــاء الجسههر  بجسي
 نقترادي كبير 6

 

 عــــــالمراج
 

قطااااااع  .2008 وزارة الزراعـــــة وأسترـــــالح األراضـــــي
اإلنتاااااااااج الحيااااااااواني ،  الذاااااااائون اإلقترااااااااادية ، إدارة

 6 نذرات اإلحراءات
دراتة نقترادية  .2012 محمهد عزت عبج المديف

رتالة دكتهراة،  إلنتاج وإتتهاك انلبان  ي مرر،
قدم اإلقتراد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين 

 .1ص  شسس6
مقالـــــــــة بعشـــــــــهان  العيشـــــــــة  .2013 جميـــــــــل حمـــــــــجاوى 

 6اإللرادية ، السهق  اإللكتروني )شبلة انلهكة(
طر  البحث العلسف  ف العلهم ، محجهب عديه الفائجى

اإلجتساعيــــة مــــ  بعـــــ  التةبيقــــات علــــف السجتســـــ  
 6ليبيا - البيزاء –جامعة عسر السختار الر فف، 

محاضــرات  ــي  .2006صــالح رشــهاند حمــجي الدــيج 
قدــــم اإلنتــــاج الحيــــهاني، كليــــة  اللــــبن،ماشــــية ننتــــاج 

 6الزراعة، جامعة عين شسس
محاضـــــرات ننتــــــاج  .2014 عرـــــمت بكـــــري عبـــــجهللا

، قدــــــم اإلنتــــــاج الحيــــــهاني كليــــــة الزراعــــــة ، ليــــــهاني
 جامعة عين شسس6

قطااااااع  .3102 وزارة الزراعةةةةةت وح األةةةةة   ا را ةةةةة 
الذاائون اإلقترااادية، إدارة اإلنتاااج الحيااواني، نذاارات 

 .اإلحراءات
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