
205 

 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2015، 223 -205 (،1) دد(، ع23)جلدم

 

 (2014اكتوبر  15)سلم البحث فى 

 (2015 فبراير 16)الموافقة على البحث فى 

 

 

 بمحافظة الوادي الجديد إقتصاديات إنتاج تسمين الماشية
]17[ 

 1عصام صبري سليمان علي - 1هاني سعيد عبد الرحمن الشتلة

 2طارق علي أحمد عبد هللا

 القاهرة -مركز بحوث الصحراء  -قسم اإلقتصاد الزراعي -1

 أسيوط -مركز البحوث الزراعية -قسم اإلقتصاد الزراعي -2

 

 

  تسمين الماشية –إقتصاديات إنتاج لة: الكلمات الدا
 

 زــالموجـ
 

 التنمية أهم وسائل تحقيق من راتااإلستثم تعتبر

 حيث تضيق الغذائي اإلكتفاء تحقيق ثم الزراعية، ومن

 استغالل كفاءة واالستهالك، ورفع اإلنتاج بين الفجوة

 إقامة مشروعات إلى يؤدى أنه المتاحة. كما الموارد

 إلى يؤدى مما والبشرية رة اإلنتاجيةالقد تنمى جديدة

وتحقيق الرفاهية  القومي الدخل في النمو معدل زيادة

 المختلفة الحيواني اإلنتاج أنشطة . وتلعب(1)اإلقتصادية

 األنشطة إذ تسهم تلك ،الزراعي المقتصد في هاما   دورا  

 البالغة الزراعي لإلنتاج  اإلجمالية القيمة من36% بنحو 

 أهمية مصري، وال تقتصر جنية ارملي 159.1 نحو

من  به يسهم ما علي إنتاجي كنشاط الحيواني اإلنتاج

 من منتجات للمجتمع يوفره ما علي بل دخل،
. حيث (2)

تولي الدولة إهتماما كبيرا بقطاع اإلنتاج الحيواني لكونه 

المصدر الوحيد لتوفير مصادر البروتين الحيواني 

مثل في كل من اللحوم الالزم لغذاء اإلنسان، والذي يت

الحمراء والدواجن واألسماك والبيض وغير ذلك من 

المنتجات الحيوانية، وتمثل الثروة الحيوانية بالنسبة 

للمنتج الفرد نسبة كبيرة من رأسماله، متمثلة في قيمة ما 

لديه من أبقار، جاموس، أغنام، دواجن وغيرها، كما 

، فضال عن توفر له دخال منتظما يغطي نفقاته الجارية

من  ةــــــــــر الريفيـــــــــات األســـــــــــتوفير إحتياج

، وقد تم إختيار (3)ات اإلنتاج الحيوانيـــــــــــــمنتج

محافظة الوادي الجديد إلجراء البحث بها كإحدى 

محافظات الحدود الصحراوية الواعدة، حيث تقع جنوب 

ة غرب مصر وتشترك حدودها مع محافظتي الجيز

ومرسي مطروح شماال، ومحافظات المنيا وأسيوط وقنا 

تعادل  2ألف كم 445وأسوان شرقا، وتبلغ مساحتها نحو 

، كما بلغ متوسط (5)من مساحة الجمهورية %44نحو 

حجم قروض الثروة الحيوانية قصيرة ومتوسطة األجل 

الممنوحة من بنك التنمية واإلئتمان الزراعي خالل 

مليون جنيه علي  (7.8-3)والي ( ح2000-2012الفترة )

. في حين بلغ متوسط أعدد الماشية )األبقار، (6)الترتيب

، 0.75، 130.9الجاموس، األغنام، الماعز، اإلبل( نحو 

ألف وحدة خالل فترة الدراسة علي  1.11، 100.7، 69.4

 .(7)الترتيب
 

 مشكلة البحث
 

علييييي الييييرغم ميييين تييييوافر العديييييد ميييين الممكنييييات  

الظيييروإل اإلنتاجيييية التيييي تيييدعم وتقيييوي اإلقتصيييادية و

فيييرج نجييياح مشيييروعات تسيييمين الماشيييية بمحافظييية 

اليييوادي الجدييييد إال أنيييه تبيييين ايييعف واييي لة مسييياهمة 

المحافظية فيي اإلنتياج الحيييواني، حييث يينخفض إنتاجهييا 

مييين إجميييالي إنتييياج  %0.31مييين اللحيييوم الحميييراء إليييي 

، األميير الييذي ينبغييي (4)اللحييوم علييي مسييتوي الجمهورييية

معييه دراسيية الممكنييات اإلنتاجييية واإلقتصييادية لتسييمين 

 الماشية بالمحافظة.
 

 أهداف البحث
 

 اإلنتاجييية الكفيياءة تتمثييل أهييداإل البحييث فييي دراسيية

الجديد مين  الوادي بمحافظة لتسمين الماشية واإلقتصادية
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 للتعيرإل والفنيية اإلقتصادية العالقات بعض قياس خالل

الكفيياءة  تحقيييق علييي تييؤثر التييي العوامييل أهييم علييي

المعيدل الحيدي  وتقيدير الماشيية، إنتياج فيي اإلقتصيادية

، المستخدمة في التغذيية لإلستبدال التكنولوجي لألعالإل

 المنتجيين لتشيجيع التكياليف وتدنيية العائيد بهيدإل تعظييم

 لتضيييق المجيال هيذا فيي اإلسيتثمار عليي والمسيتثمرين

 واديالي بمحافظية الحميراء اللحيوم مين الفجيوة الغذائيية

 الجديد.
 

 مصادر البيانات واألسلوب البحثي
 

 إسيلوبين عليي اإلعتمياد تيم البحيث ألهيداإل تحقيقيا  

الثانوييية  البيانييات علييي يعتمييد األول البيانييات، لجمييع

 الجهيات مين جمعهيا تيم والتيي المنشيورة وغير المنشورة

لإلقتصياد  المركزيية اإلدارة مثيل العالقية ذات الرسيمية

ببنيييك  رة اإلحصييياء واإلئتميييانالزراعيييي، سيييجالت إدا

عليي البيانيات  يعتميد التنمية واإلئتمان الزراعى، والثاني

 اإلستبيان. خالل إستمارات من األولية

 والكميية الوصيفية اإلحصيائية األساليب إستخدام وتم

 الزمنيي معيادالت اإلتجياه مثيل  أهيداإل الدراسية لتحقيق

 إلختيار  والتربيعية والتكعيبية، الخطية الصور في العام

 واإلحصيائية الناحيية اإلقتصيادية مين الصور هذه أنسب

 تطيور  إلتجياه اإلحصيائية المؤشيرات أهيم إلسيتخالج

 قدرت كما (،2000-2012الفترة ) خالل الحيوانات أعداد

العالقة اإلنحدارية بين إجمالي وزن الحيوانات في نهاية 

ر تييابع والمتغيييرات ( كمتغيييŶفتييرة التسييمين بييالكجم )

المستقلة المتمثلية فييك كميية األعيالإل الخضيراء بيالطن 

(1X( كمييييية األعييييالإل المركييييزة بييييالطن ،)2X كمييييية ،)

(، العمالييية )عاميييل  رأس  3Xاألعيييالإل الجافييية بيييالطن )

(، وزن الحيوانيييات فيييي بدايييية فتيييرة 4Xدورة تسيييمين( )

(. وقييد إسييتخدم أسييلوب اإلنحييدار المرحلييي 5Xالتسييمين )

وميين خييالل  Stepwise Multiple Regressionعييدد المت

المفاالة بين الصور المستخدمة تبيين أفضيلية الصيورة 

اللوغاريتمية المزدوجة حيث أعطي  أفضيل النتيائج مين 

حيييث معنوييية كييل ميين النمييوذج والمتغيييرات المقييدرة بييه 

ميين ناحييية، وإتفيياا تلييك النتييائج مييع المنطييق اإلقتصييادي 

تقيدير  إليي باإلايافة ،خيريواإلحصيائي مين الناحيية األ

 الدراسة. بعينة التكاليف دوال
 

 النتائج ومناقشتها
 

 أوال: تطور قروض اإلنتاج الحيواني
 

أواح  نتائج النماذج اإلتجاهية المقدرة في 

صورها المختلفة لتطور القروض الزراعية والمستثمرة 

في نشاط اإلنتاج الحيواني بمحافظة الوادي الجديد، 

مقارنة  (2بجدول )اذج اإلحصائية الواردة أفضلية النم

ببقية النماذج المقدرة في الصور األخرى للدوال إستنادا 

 للنموذج المقدر وكان  النتائج كما يليك   F،2 -Rلقيم 
 

 تطور القروض الزراعية الحيوانية  -
 

أن حجيييييم القيييييروض  (1جددددددول )تواييييين بيانيييييات 

ة الييوادي الزراعييية الحيوانييية بالقيميية الجارييية بمحافظيي

(، تتراوح ما بين حدين 2000-2012الجديد خالل الفترة )

مليون جنيه خيالل  35.1، 10.6أدني وأقصي بلغا حوالي 

علييييي الترتيييييب، تمييييثالن حييييوالي  2003، 2009عييييامي 

من متوسط قيمية القيروض الزراعيية  %133.5، 40.3%

ملييييون  26.3الحيوانيييية بالقيمييية الجاريييية والبالغييية نحيييو 

ير معادلية اإلتجياه الزمنيي العيام لتطيور تليك جنيه. وبتقد

القييروض بالقيميية الجارييية، تبييين أنهييا تتنيياق  بمقييدار 

 %13.9ملييون جنييه، تمثيل نحيو  3.7سنوي بليغ حيوالي 

مييين متوسيييط قيمييية تليييك القيييروض، وتبيييين مييين معاميييل 

مين  %0.62التحديد المعدل أن متغير اليزمن يفسير نحيو 

روض، بينمييا ترجييع التغيييرات الحادثيية فييي قيميية تلييك القيي

بيياقي التغيييرات إلييي عوامييل أخييري لييم تتضييمنها الداليية، 

 .(2جدول )

أن حجييم القييروض  (1جدددول )كمييا توايين بيانييات 

الزراعييية الحيوانييية بالقيميية الحقيقييية بمحافظيية الييوادي 

الجديييد خييالل نفيير الفتييرة، تتييراوح مييا بييين حييدين أدنييي 

مي ملييون جنييه خيالل عيا 8.5، 1.7وأقصي بلغا حوالي 

، %31.2عليييي الترتييييب، تميييثالن حيييوالي  2009، 2003

من متوسط قيمة تلك القروض بالقيمة الحقيقيية  155.8%

مليون جنييه. وبتقيدير معادلية اإلتجياه  5.45والبالغة نحو 

الزمنيييي العيييام لتطيييور القيييروض الزراعيييية الموجهييية 

لمشروعات اإلنتاج الحيواني بالقيمة الحقيقية، تبيين أنهيا 

مليييون جنيييه،  0.49دار سيينوي بلييغ حييوالي تتنيياق  بمقيي

من متوسط قيمة تلك القيروض خيالل  %8.99تمثل نحو 

فتييرة الدراسييية، وتبيييين مييين معاميييل التحدييييد المعيييدل أن 

مين التغييرات الحادثية  %0.63متغير اليزمن يفسير نحيو 

في قيمة تلك القروض، بينميا ترجيع بياقي التغييرات إليي 

 .(2ول )جدعوامل أخري لم تتضمنها الدالة، 
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 تطور القروض الحيوانية قصيرة األجل  -

 

أن القيييروض الحيوانيييية  (1جددددول )تواييين بيانيييات 

قصيرة األجيل بالقيمية الجاريية بمحافظية اليوادي الجدييد 

خالل فترة الدراسة، تتراوح ما بين حدين أدني وأقصيي 

، 2008مليييون جنيييه خييالل عييامي  5.7، 1.7بلغييا حييوالي 

 %188.7، %56.3ن حييوالي عليي الترتييب، تميثال 2002

مليون  3.02من متوسط قيمة تلك القروض والبالغة نحو 

جنييييه. وبتقيييدير معادلييية اإلتجييياه الزمنيييي العيييام لتطيييور 

القروض الحيوانية قصييرة األجيل بالقيمية الجاريية تبيين 

ملييييون  0.37أنهيييا تتنييياق  بمقيييدار سييينوي بليييغ حيييوالي 

ميييين متوسييييط قيميييية تلييييك  %12.3جنيييييه، تمثييييل نحييييو 

قييروض، كمييا تشييير قيميية معامييل التحديييد المعييدل أن ال

مين التغييرات الحادثية  %0.62متغير اليزمن يفسير نحيو 

في قيمة تلك القروض، بينميا ترجيع بياقي التغييرات إليي 

 .(2جدول )عوامل أخري لم تتضمنها الدالة، 

أيضييا أن القييروض  (1جدددول )كمييا توايين بيانييات 

يييية بمحافظييية الحيوانيييية قصييييرة األجيييل بالقيمييية الحقيق

الوادي الجديد خالل نفر الفتيرة، تتيراوح ميا بيين حيدين 

مليون جنيه خيالل  1.49، 0.28أدني وأقصي بلغا حوالي 

علييييي الترتيييييب، تمييييثالن حييييوالي  2002، 2008عييييامي 

ميييين متوسييييط قيميييية تلييييك القييييروض  223.8%، 43.8%

مليون جنييه. وبتقيدير معادلية اإلتجياه  0.64والبالغة نحو 

لتطيور القيروض الحيوانيية قصييرة األجيل  الزمني العام

بالقيميية الحقيقييية تبييين أنهييا تتنيياق  بمقييدار سيينوي بلييغ 

من متوسط  %35.2مليون جنيه، تمثل نحو  0.23حوالي 

قيميية تلييك القييروض، كميييا تشييير قيميية معامييل التحدييييد 

ميين  %0.66المعييدل إلييي أن متغييير الييزمن يفسيير نحييو 

ض، بينمييا ترجييع التغيييرات الحادثيية فييي قيميية تلييك القييرو

بيياقي التغيييرات إلييي عوامييل أخييري لييم تتضييمنها الداليية، 

 .(2جدول )

 

 

 تطور القروض الحيوانية متوسطة األجل  -
 

أن القيييروض الحيوانيييية  (1جددددول )تواييين بيانيييات 

متوسطة األجل بالقيمة الجارية بمحافظية اليوادي الجدييد 

خالل فترة الدراسة، تتراوح ما بين حدين أدني وأقصيي 

، 2008مليون جنيه خالل عيامي  18.3، 0.93غا حوالي بل

 %234.9، %11.97علي الترتيب، تمثالن حوالي  2000

مليون  7.77من متوسط قيمة تلك القروض والبالغة نحو 

جنييييه. وبتقيييدير معادلييية اإلتجييياه الزمنيييي العيييام لتطيييور 

القروض الحيوانية متوسطة األجل بالقيمة الجاريية تبيين 

ملييييون  0.95دار سييينوي بليييغ حيييوالي أنهيييا تتنييياق  بمقييي

ميييين متوسييييط قيميييية تلييييك  %12.2جنيييييه، تمثييييل نحييييو 

القروض، كما تشير قيمة معامل التحديد المعيدل إليي أن 

مين التغييرات الحادثية  %0.70متغير اليزمن يفسير نحيو 

في قيمة تلك القروض، بينميا ترجيع بياقي التغييرات إليي 

 .(2جدول )عوامل أخري لم تتضمنها الدالة، 

أن القروض الحيوانيية  (1جدول )ما توان بيانات ك

متوسطة األجل بالقيمة الحقيقية بمحافظة اليوادي الجدييد 

خالل نفر الفترة، تتيراوح ميا بيين حيدين أدنيي وأقصيي 

، 2008مليون جنيه خالل عيامي  4.83، 0.15بلغا حوالي 

 %285.8، %8.88عليي الترتييب، تميثالن حييوالي  2000

مليون  0.64لقروض والبالغة نحو من متوسط قيمة تلك ا

جنييييه. وبتقيييدير معادلييية اإلتجييياه الزمنيييي العيييام لتطيييور 

القييروض الحيوانييية متوسييطة األجييل بالقيميية الحقيقييية، 

ملييون  0.34تبين أنها تتناق  بمقدار سنوي بليغ حيوالي 

من متوسيط قيمية تليك القيروض،  %20جنيه، تمثل نحو 

إلييي أن متغييير كمييا تشييير قيميية معامييل التحديييد المعييدل 

من التغيرات الحادثة في قيمية  %0.87الزمن يفسر نحو 

تلك القيروض، بينميا ترجيع بياقي التغييرات إليي عواميل 

 .(2جدول )أخري لم تتضمنها الدالة، 

 

 ثانيا: تطور اإلنتاج الحيواني

 

يتناول هذا الجزء من الدراسة تطيور أعيداد وحيدات 

ي الجديد، وكيذا مكونات اإلنتاج الحيواني بمحافظة الواد

تقييدير المعييادالت اإلتجاهييية فييي صييورها المختلفيية، وقييد 

أواييح  النتييائج أفضييلية النميياذج التحليلييية اإلحصييائية 

مقارنيية ببقييية النميياذج المقييدرة فييي  (4بجدددول )الييواردة 

للنمييوذج   F،2 -Rالصييور األخييرى للييدوال إسييتنادا لقيييم 

 المقدر وكان  النتائج كما يليك 
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القيروض الممنوحية مين بنيك التنميية واإلئتميان الزراعيي لنشياط اإلنتياج الحييواني بمحافظية اليوادى ر تطو .1جدول 

 (2000-2012خالل الفترة )بالقيمة الجارية والحقيقية وفقا آلجالها  بالمليون جنيهالجديد 

 السنة

 قروض متوسطة األجل قروض قصيرة األجل القروض الزراعية

للثروة 

 الحيوانية

للثروة 

 الحيوانية

للثروة 

 الحيوانية

للثروة 

 الحيوانية

للثروة 

 الحيوانية

للثروة 

 الحيوانية

 قيمة حقيقية قيمة جارية قيمة حقيقية قيمة جارية قيمة حقيقية قيمة جارية

2000 31.57 8.35 1.85 0.49 18.25 4.83 

2001 30.82 8.04 3.02 0.79 12.16 3.17 

2002 32.12 8.35 5.71 1.49 9.31 2.42 

2003 35.12 8.49 4.32 1.01 11.78 2.75 

2004 31.38 6.60 4.02 0.85 8.18 1.72 

2005 29.92 5.96 3.12 0.62 10.08 2.01 

2006 29.70 5.43 4.45 0.81 9.73 1.78 

2007 16.15 2.72 2.42 0.41 1.21 0.20 

2008 16.28 2.65 1.72 0.28 0.93 0.15 

2009 10.55 1.66 2.07 0.33 3.15 0.50 

2010 25.15 3.86 2.13 0.33 5.29 0.81 

2011 26.15 4.35 2.15 0.42 5.34 0.80 

2012 27.25 4.65 2.25 0.45 5.65 0.83 

 1.69 7.77 0.64 3.02 5.45 26.32 متوسط

 (6جمع  وحسب  من مرجع ) المصدر:

 
نتائج تقدير معادالت اإلتجاه الزمني العام لتطيور القيروض الممنوحية مين بنيك التنميية واإلئتميان الزراعيي  .2جدول 

 (2000-2012) لنشاط اإلنتاج الحيواني بمحافظة الوادى الجديد بالقيمة الجارية والحقيقية خالل الفترة

 2R 2-R F Mean المعــــــــــــــــــادلة الظاهرة
 مقدار
 النمو

 معدل
 التغير

 تكعيبية

 جارية

Ŷt= 22.12 + 9.22 x - 1.99 x2 + 0.102 x3 

                **(2.21)   *(-2.94)    *(3.16)     

0.71 0.62 7.51** 26.32 3.65- 13.85 - 

 خطية

 حقيقية

Ŷt=  8.88 -  0.49 x 

                  *(-4.6)         

0.66 0.63 21.2** 5.45 0.49- 8.99 - 

 تكعيبية

 قصيرة جارية

Ŷt= -0.031 + 2.5 x – 0.415 x2 + 0.02 x3 

*(3.59)  *(-3.65)  **(3.42)  

0.71 0.62 7.45** 3.02 0.37 - 12.25 - 

 تكعيبية

 قصيرة حقيقية

Ŷt= 0.115 + 0.58 x – 0.11 x2 + 0.005 x3 

*(3.14)   *(-3.52)   *(3.47)                                         

0.74 0.66 8.70** 0.64 0.225- 35.16 - 

 تربيعية

 متوسطة جارية

Ŷt= 19.73 – 3.05 x + 0.15 x2    

                  *(-3.54)  **(2.49)                  

0.75 0.7 14.9** 7.77 0.95 - 12.23 - 

 تربيعية

 متوسطة حقيقية

Ŷt= 5.27 – 0.898 x + 0.04 x2    

                *(-5.68)    *(3.91)                    

0.89 0.87 40.8** 1.69 0.338 - 20 - 

 0.05، ** معنوى عند مستوى المعنوية 0.01* معنوى عند مستوى المعنوية 

 (1حسب  من بيانات جدول )  المصدر:
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 األبقار أعدادتطور  -
 

أن أعداد األبقيار بمحافظية  (3جدول )توان بيانات 

(، تتييراوح مييا 2012-2000الييوادي الجديييد خييالل الفتييرة )

ألييف  227، 70.5بييين حييدين أدنييي وأقصييي بلغييا حييوالي 

عليي الترتييب، تميثالن  2012، 2000وحدة خالل عيامي 

مييين متوسيييط أعيييداد األبقيييار  %321.9، %53.9 حيييوالي

ألف وحيدة. وبتقيدير معادلية اإلتجياه  130.9 والبالغة نحو

الزمني العام لتطيور أعيداد األبقيار خيالل فتيرة الدراسية 

ألييف  13.89تبييين أنهييا تتزايييد بمقييدار سيينوي بلييغ حييوالي 

من متوسط أعداد األبقار، كميا  %10.6وحدة، تمثل نحو 

أواح  قيمية معاميل التحدييد المعيدل أن متغيير اليزمن 

تغييييرات الحادثييية فيييي أعيييداد مييين ال 0.84%يفسييير نحيييو 

األبقار بينما ترجع باقي التغيرات إلي عواميل أخيري ليم 

 .(4جدول )تتضمنها الدالة، 
 

 الجاموس تطور أعداد -
 

أن أعييييداد الجيييياموس  (3جدددددول )توايييين بيانييييات 

بمحافظة الوادي الجديد خالل فترة الدراسة، تتيراوح ميا 

وحيدة أليف  1، 0.51بين حدين أدني وأقصي بلغا حوالي 

علي الترتيب، تمثالن حيوالي  2002، 2000خالل عامي 

ميين متوسييط أعييداد الجيياموس والبالغيية  1.33%، 0.67%

ألييف وحييدة. وبتقييدير معادليية اإلتجيياه الزمنييي  0.75نحييو 

العام لتطور أعيداد الجياموس تبيين أنهيا تتنياق  بمقيدار 

 %16.8أليف وحيدة، تمثيل نحيو  0.13سنوي بليغ حيوالي 

الجيياموس، وتبييين ميين قيميية معامييل ميين متوسييط أعييداد 

مين  %0.72التحديد المعدل أن متغير اليزمن يفسير نحيو 

التغيرات الحادثة في أعداد الجاموس، بينميا ترجيع بياقي 

جددول التغيرات إلي عواميل أخيري ليم تتضيمنها الدالية، 

(4). 
 

 األغنام والماعز تطور أعداد -
 

ة أن أعداد األغنام بمحافظي (3جدول )توان بيانات 

الوادي الجديد خالل نفر الفتيرة، تتيراوح ميا بيين حيدين 

أليف وحيدة خيالل  96.7، 31.7أدني وأقصي بلغا حيوالي 

علييييي الترتيييييب، تمييييثالن حييييوالي  2012، 2001عييييامي 

ميين متوسييط أعييداد األغنييام والبالغيية  139.3%، 45.7%

ألييف وحييدة. وبتقييدير معادليية اإلتجيياه الزمنييي  69.4نحييو 

غنام تبين أنها تتزايد بمقدار سنوي العام لتطور أعداد األ

من متوسيط  %7.9ألف وحدة، تمثل نحو  5.5بلغ حوالي 

أعداد األغنام، وتبين من قيمة معامل التحدييد المعيدل أن 

مين التغييرات الحادثية  %0.84متغير اليزمن يفسير نحيو 

فيييي أعيييداد األغنيييام، بينميييا ترجيييع بييياقي التغييييرات إليييي 

 .(4جدول )ة، عوامل أخري لم تتضمنها الدال

أن أعيييداد المييياعز  (3جددددول )كميييا تواييين بيانيييات 

بمحافظة اليوادي الجدييد خيالل نفير الفتيرة، تتيراوح ميا 

أليف  123.8، 83.6بين حدين أدنيي وأقصيي بلغيا حيوالي 

عليي الترتييب، تميثالن  2006، 2000وحدة خالل عيامي 

مييين متوسيييط أعيييداد المييياعز  %122.9، %0.83حيييوالي 

ألييف وحييدة. فييي حييين تبييين عييدم  100.7والبالغيية نحييو 

 معنوية الدالة.
 

 اإلبل تطور أعداد -
 

بمحافظيية  اإلبيلأن أعييداد  (3جددول )تواين بيانييات 

الوادي الجديد خالل نفر الفتيرة، تتيراوح ميا بيين حيدين 

أليف وحيدة خيالل أعيوام  0.56أدني وأقصي بلغا حوالي 

أليييف وحيييدة خيييالل عيييامي  1.8، (2009، 2008، 2007)

ميين  %162.2، %50.5، تمييثالن حييوالي (2004، 2002)

أليييف وحيييدة.  1.11والبالغييية نحيييو  اإلبيييلمتوسيييط أعيييداد 

 اإلبيلوبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام لتطيور أعيداد 

ألييف  0.30تبيين أنهيا تتنياق  بمقيدار سينوي بليغ حيوالي 

، اإلبيييلمييين متوسيييط أعيييداد  %26.6وحيييدة، تمثيييل نحيييو 

معيدل أن متغيير اليزمن وتبين من قيمة معاميل التحدييد ال

مييين التغييييرات الحادثييية فيييي أعيييداد  %0.87يفسييير نحيييو 

، بينما ترجع باقي التغيرات إليي عواميل أخيري ليم اإلبل

. ونظييرا لمييا أواييحه هييذا (4جدددول )تتضييمنها الداليية، 

الجزء من أهميية األبقيار فيي الثيروة الحيوانيية بمحافظية 

لييي الييوادي الجديييد، فسييوإل تقتصيير الدراسيية الميدانييية ع

 تقدير دوال اإلنتاج والتكاليف لتسمين عجول األبقار.
 

 ثالثا: نتائج الدراسة الميدانية
 

 الدراسة عينة -1
 

تيييم إختييييار عينييية الدراسييية وفقيييا  إلسيييلوب المعاينييية 

الطبقيييية العشيييوائية للحاصيييلين عليييي قيييروض اإلنتييياج 

الحيييواني )تسييمين عجييول( ميين بنييك التنمييية واإلئتمييان 

-2008ليوادي الجدييد خيالل الفتيرة )الزراعي بمحافظة ا

 النسيبية لألهميـية (، وتيم تحدييد إطيار العينية وفقيا  2012
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 (2012 -2000ف رأس خالل الفترة )تطور أعداد الماشية بمحافظة الوادي الجديد باألل .3جدول 
 

 اإلبل الماعز األغنام الجاموس األبقار السنة

2000 70.5 0.51 39.6 83.6 1.50 

2001 76.9 0.68 31.7 93.1 1.60 

2002 77.5 1.00 37.4 85.3 1.80 

2003 92.1 0.93 49.6 93.1 1.50 

2004 92.1 0.81 65 100.9 1.80 

2005 108.1 0.81 77.3 121.5 1.40 

2006 112.5 0.83 79.6 123.8 1.40 

2007 107.9 0.72 79.3 94.4 0.56 

2008 115.8 0.72 80.4 95.3 0.56 

2009 193.5 0.65 83.7 100.1 0.56 

2010 206.8 0.66 88.6 103 0.58 

2011 221 0.68 93.7 106.1 0.58 

2012 227 0.79 96.7 109 0.60 

 1.11 100.7 69.4 0.75 130.9 متوسط

 (7جمع  وحسب  من مرجع ) المصدر:

 
 

 (2012 -2000بمحافظة الوادى الجديد خالل الفترة )أعداد الماشية معادالت اإلتجاه الزمني العام لتطور  . 4جدول
 

 2R 2-R F Mean المعــــــــــــــــــادلة الظاهرة
 مقدار 

 النمو

 معدل 

 التغير

 أبقار
Ŷt = 33.67  +  13.89 x 

                      * (8.05)                                                                                          
0.86 0.84 64.84 130.9 13.89 10.6 

 جاموس
Ŷt = 0.238 + 0.35 x – 0.055x2 + 0.002 x3 

                    *(5.64)   *(-5.48)    *(5.15)                        
0.79 0.72 11.32 0.75 -0.126 16.8 

 أغنام
Ŷt = 20.06 + 9.93 x - 0.32x2 

*(-2.21)  *(3.16)                                                                       
0.93 0.92 66.61 69.4 5.45 7.85 

 إبل
Ŷt = 1.04 + 0.51 x – 0.11 x2 + 0.005 x3 

                   *(3.6)    *(-4.9)      *(5.2)                        
0.90 0.87 27.19 1.11 -0.295 26.85 

 0.01* معنوى عند مستوى 

 (3حسب  من بيانات جدول )  المصدر:
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روض بميـراكز تليك القي عليى الحاصيلين عيدد لمتوسيط

مركيز الداخلية يحتيل  محافظة اليوادي الجدييد، وتبيين أن

المرتبيية األولييي لعييدد الحاصييلين علييي قييروض اإلنتيياج 

وذلييييك وفقييييا  لألهمييييية النسييييبية للقييييروض  ،الحيييييواني

الممنوحيية بمحافظيية الييوادي الجديييد لهييذا النشيياط بنسييبة 

من إجمالي الحاصلين علي قروض  %47.38بلغ  نحو 

مسييتفيدا  كمتوسييط  435اإلنتيياج الحيييواني البييالغ عييددهم 

(، وقد تم توزيع عينة الدراسة والتي 2012-2008رة )للفت

 45مسييتفيدا  علييي ثييال  فاييات حيازييية، منهييا  121تبلييغ 

حيائزا   40رأس للحائز(،  5حائزا  بالفاة األولي )أقل من 

حييائزا  بالفايية  36رأس للحييائز(،  10 – 5بالفايية الثانييية )

رأس للحيييائز(. وتواييين بيانيييات  10الثالثييية )أكبييير مييين 

 قيروض عليى الحاصيلين عيدد متوسيط أن  (5جددول )

 الييوادي الحيييواني )تسييمين عجييول( بمحافظيية اإلنتيياج

 435( حيييوالي 2012 -2008كمتوسيييط للفتيييرة ) الجدييييد

مستفيد، حيث تيم ترتييب المراكيز وفقيا ألهميتهيا النسيبية 

 إلجمالي المحافظة.

 تقديرات الدوال اإلنتاجية لعجول التسمين -2
 

الدراسيية تقييدير دوال اإلنتيياج يتنياول هييذا الجييزء ميين 

لتسمين األبقار كعالقة بيين إجميالي وزن الحيوانيات فيي 

( كمتغيييييير تيييييابع Ŷنهايييييية فتيييييرة التسيييييمين بيييييالكجم)

والمتغييييرات المسيييتقلة المتمثلييية فييييك كميييية األعيييالإل 

(، كميية األعيالإل المركيزة بيالطن 1Xالخضراء بيالطن )

(2Xكمييييية األعييييالإل الجافيييي ،)( 3ة بييييالطنX العماليييية ،)

(، وزن الحيوانييات فييي 4X)عامييل رأس دورة تسييمين( )

(. وذلييييك بإسييييتخدام إسييييلوب 5Xبداييييية فتييييرة التسييييمين )

 Stepwise Multipleاإلنحييييدار المرحلييييي المتعييييدد 

Regression ومييييين خيييييالل المفاايييييلة بيييييين الصيييييور ،

المسيييييتخدمة تبيييييين أفضيييييلية الصيييييورة اللوغاريتميييييية 

فضل النتيائج مين حييث معنويية المزدوجة حيث أعط  أ

كييل ميين النمييوذج والمتغيييرات المقييدرة بييه ميين ناحييية، 

وإتفاا تلك النتائج ميع المنطيق اإلقتصيادي واإلحصيائي 

من الناحية األخري، وذلك للفاات الحيازية الثال  الذين 

 شملتهم الدراسة الميدانية.
 

 

 

 (2012 -2008خالل الفترة )حيواني األهمية النسبية للحاصلين علي قروض اإلنتاج ال .5 جدول

 

 % المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 انــــــــــالبي

 47.38 206 249 229 207 185 160 مركز الداخلة

 47.06 204.6 241 226 211 190 155 مركز الخارجة

 5.566 24.2 42 27 12 15 25 مركز الفرافرة

 100 434.8 532 482 430 390 340 اإلجمالي

 (.6ك مرجع )المصدر
 

 

 دالة إنتاج عجول التسمين بالفئة األولي -أ
 

دالية إنتياج عجيول التسيمين بالفاية  (6جدول )يوان 

األولييي والتييي تشييير إلييي وجييود عالقيية طردييية معنوييية 

إحصييائيا  بييين إجميييالي النيياتج اللحمييي وكميييية كييل مييين 

األعييالإل الخضييراء، المركييزة، الجافيية، العماليية، ووزن 

في بداية فترة التسمين، حيث أن زيادة كمية كل  الحيوان

سييوإل يييؤدي إلييي زيييادة  %1ميين تلييك المتغيييرات بنحييو 

، %0.609، %0.017كميييييية النييييياتج اللحميييييي بحيييييوالي 

علييي التييوالي، كمييا تبييين  0.041%، 0.002%، 0.121%

أن كل من األعالإل المركزة والخضراء والجافية تعتبير 

ليي النياتج اللحميي بهيذه أكثر العوامل التفسيرية تيثثيرا  ع

الفاة، كما يتضن أن المرونة اإلنتاجية اإلجمالية للموارد 

، بما يعنيي 0.79التي تضمنتها الدالة اإلنتاجية بلغ  نحو 

سيادة العالقة اإلنتاجية المتناقصة التي يتزايد فيها النياتج 

اللحمي بنسبة أقل من نسبة زيادة الموارد، وبمعني آخير 

ناصيير اإلنتيياج بالداليية المقييدرة بنسييبة فييإن زيييادة كمييية ع

، كمييا %0.79يييؤدي لزيييادة النيياتج اللحمييي بحييوالي  1%

ميين  %92.9تشييير قيميية معامييل التحديييد المعييدل إلييي أن 

التغير الحاد  فيي النياتج اللحميي يرجيع إليي التغيير فيي 

( Fالعوامييل المفسيييرة بيييالنموذج، وقيييد أوايييح  قيمييية )
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مسييتوي المعنويييية المحسييوبة معنوييية هييذا التييثثير عنييد 

(0.01 .) 
 

 دالة إنتاج عجول التسمين بالفئة الثانية -ب
 

دالية إنتياج عجيول التسيمين بالفاية  (6جدول )يوان 

الثانييية والتييي تشييير إلييي وجييود عالقيية طردييية معنوييية 

إحصييائيا  بييين إجميييالي النيياتج اللحمييي وكميييية كييل مييين 

األعييالإل الخضييراء، المركييزة، الجافيية، العماليية، ووزن 

حيوان في بداية فترة التسمين، حيث أن زيادة كمية كل ال

سييوإل يييؤدي إلييي زيييادة  %1ميين تلييك المتغيييرات بنحييو 

، %0.711، %0.108كميييييية النييييياتج اللحميييييي بحيييييوالي 

علييي التييوالي، كمييا تبييين  0.052%، 0.009%، 0.056%

أن كل من األعالإل المركزة والخضراء والجافية تعتبير 

را  علي النياتج اللحميي بالفاية أكثر العوامل التفسيرية تثثي

الثانيييية، كميييا يتضييين أن المرونييية اإلنتاجيييية اإلجماليييية 

، 0.936للموارد التي تضمنتها الدالة اإلنتاجية بلغ  نحو 

بما يعني سيادة العالقة اإلنتاجيية المتناقصية التيي يتزاييد 

فيهييا النيياتج اللحمييي بنسييبة أقييل ميين نسييبة زيييادة المييوارد 

آخير فيإن زييادة الميوارد اإلجماليية المستخدمة، وبمعنيي 

يييؤدي لزيييادة النيياتج اللحمييي  %1بالداليية المقييدرة بنسييبة 

، كما تشير قيمة معامل التحدييد المعيدل %0.936بحوالي 

من التغير الحاد  فيي النياتج يرجيع إليي  %91.2إلي أن 

التغييير فييي العوامييل المفسييرة بييالنموذج، وقييد أواييح  

التييثثير عنييد مسييتوي  ( المحسييوبة معنوييية هييذاFقيميية )

 (. 0.01المعنوية )
 

 دالة إنتاج عجول التسمين بالفئة الثالثة -ج
 

دالية إنتياج عجيول التسيمين بالفاية  (6جدول )يوان 

الثالثيية والتييي تشييير إلييي وجييود عالقيية طردييية معنوييية 

إحصييائيا  بييين إجميييالي النيياتج اللحمييي وكميييية كييل مييين 

ماليية، ووزن األعييالإل الخضييراء، المركييزة، الجافيية، الع

الحيوان في بداية فترة التسمين، حيث أن زيادة كمية كل 

سييوإل يييؤدي إلييي زيييادة  %1ميين تلييك المتغيييرات بنحييو 

، %0.708، %0.105كميييييية النييييياتج اللحميييييي بحيييييوالي 

عليي التييوالي، كمييا تبييين أن  0.028%، 0.01%، 0.13%

كييل ميين األعييالإل المركييزة والخضييراء والجافيية تعتبيير 

فسيرية تثثيرا  علي النياتج اللحميي بالفاية أكثر العوامل الت

الثالثييية، كميييا يتضييين أن المرونييية اإلنتاجيييية اإلجماليييية 

، 0.981للموارد التي تضمنتها الدالة اإلنتاجية بلغ  نحو 

بما يعني سيادة العالقة اإلنتاجيية المتناقصية التيي يتزاييد 

فيها الناتج اللحميي بنسيبة أقيل مين نسيبة زييادة الميوارد، 

آخر فإن زيادة الموارد اإلجمالية بالدالة المقدرة  وبمعني

ييييييؤدي لزييييييادة النييييياتج اللحميييييي بحيييييوالي  %1بنسيييييبة 

، كما تشير قيمة معامل التحديد المعيدل إليي أن 0.981%

من التغير الحاد  في الناتج يرجع إلي التغيير فيي  88%

( Fالعوامييل المفسيييرة بيييالنموذج، وقيييد أوايييح  قيمييية )

التييثثير عنييد مسييتوي المعنويييية المحسييوبة معنوييية هييذا 

(0.01 .) 
 

 دالة إنتاج عجول التسمين بإجمالي عينة الدراسة -د
 

نتييائج تقييدير داليية إنتيياج عجييول  (6جدددول )يوايين 

التسييمين بإجمييالي عينيية الدراسيية بفااتهييا الييثال ، والتييي 

تشييير إلييي وجييود عالقيية طردييية معنوييية إحصييائيا  بييين 

ن األعييييالإل إجمييييالي النيييياتج اللحمييييي وكمييييية كييييل ميييي

الخضييراء، المركييزة، الجافيية، العماليية، ووزن الحيييوان 

في بداية فترة التسمين، حيث أن زيادة كمية كل من تليك 

ييييؤدي إليييي زييييادة كميييية النييياتج  %1المتغييييرات بنحيييو 

، %0.161، %0.692، %0.055اللحمييييييييييي بحييييييييييوالي 

علي التيوالي، كميا تبيين أن كيل مين  0.037%، 0.008%

لخضيييراء والجافييية تعتبييير أكثييير األعيييالإل المركيييزة وا

العوامييل التفسيييرية تييثثيرا  علييي النيياتج اللحمييي بإجمييالي 

عينيييية الدراسيييية، كمييييا يتضيييين أن المرونيييية اإلنتاجييييية 

اإلجماليية للمييوارد التيي تضييمنتها الدالية اإلنتاجييية بلغيي  

، بما يعني سيادة العالقة اإلنتاجية المتناقصية 0.953نحو 

حمي بنسبة أقل من نسيبة زييادة التي يتزايد فيها الناتج الل

المييوارد، وبمعنييي آخيير فييإن زيييادة المييوارد اإلجمالييية 

يييؤدي لزيييادة النيياتج اللحمييي  %1بالداليية المقييدرة بنسييبة 

، كما تشير قيمة معامل التحديد المعيدل %0.953بحوالي 

من التغير الحاد  في الناتج يرجع إلي  %95.50إلي أن 

نموذج، وقييد أواييح  التغييير فييي العوامييل المفسييرة بييال

( المحسييوبة معنوييية هييذا التييثثير عنييد مسييتوي Fقيميية )

 (. 0.01المعنوية )

ويتضيين ممييا سييبق أن الخبييرة لييدي أفييراد العينيية ميين 

ناحييية، والرشييد اإلقتصييادي لييديهم ميين الناحييية األخييري 

مكيينهم مييين تكييوين عالئيييق متوازنييية مييا بيييين األعيييالإل 

ة كفييياءة الخضيييراء والعالئيييق المركيييزة والجافييية لزيييياد

التمثيييييل الغييييذائي لييييدي عجييييول التسييييمين خييييالل دورة 

 التسمين.
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 (2014اكتوبر  15)سلم البحث فى 

 (2015 فبراير 16)الموافقة على البحث فى 

 

 2014اللحمية بفاات عينة الدراسة في الصـورة اللوغاريتمية المزدوجة خالل عام تقديرات دوال اإلنتاج  .6 جدول

 

 انــــــــــــالبي

الفئة 

األولي 

(45) 

الفئة 

الثانية 

(40) 

الفئة 

الثالثة 

(36) 

 إجمالي العينة

 (121) 

 (1X) أعالإل خضراء )طن(
 0.055 0.105 0.108 0.017 المرونة

 **(9.21) **(6.11) **(7.27) **(4.58) (tقيمة )

 (2X) أعالإل مركزة )طن(
 0.692 0.708 0.711 0.609 المرونة

 **(7.78) **(8.15) **(5.89) **(6.51) (tقيمة )

 (3X) أعالإل جافة )طن(
 0.161 0.13 0.056 0.121 المرونة

 **(4.24) **(3.73) **(3.88) **(3.44) (tقيمة )

 (4X) العمالة )عامل رأس دورة تسمين(
 0.008 0.01 0.009 0.002 المرونة

 0.89 -0.45- *(1.89) **(2.89) (tقيمة )

وزن الحيوان في بداية فترة التسمين 

 (5X) )كجم(

 0.037 0.028 0.052 0.041 المرونة

 **(2.77) * (1.98) **(3.22) **(3.04) (tقيمة )

 ثاب  المعادلة
 6.271 2.97 4.157 5.264 القيمة

 **(14.57) **(5.34) **(6.74) **(7.45) (tقيمة )

 0.953 0.981 0.936 0.79 المرونة اإلجمالية
2R 0.937 0.924 0.896 0.978 
2-R 0.929 0.912 0.88 0.955 

F 116.06** 82.11** 52.14** 505.54** 

 ك جمع  وحسب  من واقع بيانات عينة الدراسة الميدانية.المصدر

 دي لإلستبدال التكنولوجي لألعالفالمعدل الح -3
 

يشيييير معيييدل اإلسيييتبدال الحيييدي التكنوليييوجي بيييين 

األنواع المختلفة من األعالإل إليي الوحيدات التيي يمكين 

إستبدالها أو التنازل عنها لنوع من علف ما مقابيل زييادة 

واحييدة إاييافية ميين علييف أخيير لتحقيييق مسييتوي  وحييدة

معييين مييين اإلنتييياج، فالمتييياح ميين األعيييالإل فيييي مصييير 

يختلييف فييي طبيعيية قيمتييه الغذائييية، فيياألعالإل المركييزة 

تمتاز بإرتفاع العناصر المهضومة لتصل إليي ميا يقيرب 

، بينما تنخفض العناصر المهضومة باألعالإل %90من 

ي حيييين تعتبييير الجافييية وترتفيييع بهيييا نسيييبة األليييياإل، فييي

األعالإل الخضراء أعيالإل غنيية بالعناصير المهضيومة 

 وتتصف بثنها الوجبة الطرية للحيوان. 
 

 الناتج الحدي لألعالف بالفئة األولي  -أ
 

أن النيييياتج الحييييدي  (7جدددددول )يتبييييين ميييين بيانييييات 

 12.32، 66.05، 2.55لألعييالإل بالفايية األولييي بلييغ نحييو 

جييرام وزن حييي لألعييالإل الخضييراء، المركييزة،  كيلييو

والجافيية علييي الترتيييب، ويعنييي ذلييك أن النيياتج الحييدي 

لألعييالإل المركييزة أكبيير ميين النيياتج الحييدي لألعييالإل 

األخيييري، مميييا يشيييير إليييي أفضيييلية إسيييتخدام األعيييالإل 

المركزة في إنتياج اللحيوم الحميراء، ونظيرا  ألن المعيدل 
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( لألعيالإل يشيير MRTSالحدي لإلستبدال التكنولوجي )

إلي العالقة اإلستبدالية لألعالإل المسيتخدمة فيي العمليية 

، 0.21بلييغ حييوالي  MRTS(X1/X3)اإلنتاجييية، فقييد تبييين أن 

بمييا يعنييي أن خفييض مقييدار األعييالإل الخضييراء بوحييدة 

وحدة،  0.21واحدة يتطلب زيادة األعالإل الجافة بمقدار 

عيييالإل بمييا يشييير إلييي وجيييود عالقيية إسييتبدالية بييين األ

الخضراء واألعالإل الجافة، فنق  األعالإل الخضيراء 

عند اإلنتقال التدريجي من الموسم الشيتوي إليي الصييفي 

يقتضي أن تحل األعالإل الجافة تدريجيا  محل األعيالإل 

، بميا يعنيي 0.04نحيو  MRTS(X1/X2)الخضراء. بينما بلغ 

أن خفيييض مقيييدار األعيييالإل الخضيييراء بوحيييدة واحيييدة 

وحيدة، بميا  0.04عالإل المركزة بمقيدار يتطلب زيادة األ

يشير إلي وجود عالقة إستبدالية بين األعالإل الخضراء 

واألعالإل المركزة، وهذا يدل عليي أن نقي  األعيالإل 

الخضيييراء ييييؤدي إليييي خفيييض القيمييية الغذائيييية للعليقييية 

وبالتالي البيد أن يحيل محلهيا أعيالإل مركيزة، بينميا بليغ 

(X3/X2)MRTS  أن خفيييض مقيييدار  ، بميييا يعنيييي0.19نحيييو

األعييالإل الجافيية بوحييدة واحييدة يتطلييب زيييادة األعييالإل 

وحدة، بما يشير إلي وجيود عالقية  0.19المركزة بمقدار 

إستبدالية بين األعالإل الجافة واألعالإل المركزة، وهذا 

يشيييير إليييي ايييرورة إحيييالل األعيييالإل المركيييزة محيييل 

األعالإل الجافة للمحافظية عليي تيوازن العليقية وإرتفياع 

 دل التمثيل الغذائي بها.مع
 

 الناتج الحدي لألعالف بالفئة الثانية -ب
 

أن النياتج الحيدي لألعيالإل  (7جددول )كما تبين مين 

كيلييوجرام  10.08، 81.77، 16.20بالفايية الثانييية بلييغ نحييو 

وزن حي لألعالإل الخضيراء، المركيزة، والجافية عليي 

ة الترتيب، ويعني ذلك أن الناتج الحدي لألعالإل المركز

أكبر من الناتج الحدي لألعالإل األخري، مما يشير إليي 

أفضييلية إسييتخدام األعييالإل المركييزة فييي إنتيياج اللحييوم 

، 1.61بلييغ حييوالي  MRTS(X1/X3)الحمييراء، وقييد تبييين أن 

بمييا يعنييي أن خفييض مقييدار األعييالإل الخضييراء بوحييدة 

وحدة،  1.61واحدة يتطلب زيادة األعالإل الجافة بمقدار 

وجيييود عالقيية إسييتبدالية بييين األعيييالإل بمييا يشييير إلييي 

الخضراء واألعالإل الجافة، فنق  األعالإل الخضيراء 

عند اإلنتقال التدريجي من الموسم الشيتوي إليي الصييفي 

يقتضي أن تحل األعالإل الجافة تدريجيا  محل األعيالإل 

، بميا يعنيي 0.20نحيو  MRTS(X1/X2)الخضراء. بينما بلغ 

بوحيييدة واحيييدة  أن خفيييض مقيييدار األعيييالإل الخضيييراء

وحيدة، بميا  0.20يتطلب زيادة األعالإل المركزة بمقيدار 

يشير إلي وجود عالقة إستبدالية بين األعالإل الخضراء 

واألعييييييييييالإل المركييييييييييزة، وهييييييييييذا يييييييييييدل علييييييييييي 
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أن نقيي  األعييالإل الخضييراء يييؤدي إلييي خفييض القيميية 

الغذائييية للعليقيية وبالتييالي البييد أن يحييل محلهييا أعييالإل 

، بميا يعنيي أن 0.12نحيو  RTSM(X3/X2)مركزة. بينما بلغ 

خفض مقدار األعالإل الجافة بوحدة واحدة يتطلب زيادة 

وحييدة، بمييا يشييير إلييي  0.12األعييالإل المركييزة بمقييدار

وجود عالقية إسيتبدالية بيين األعيالإل الجافية واألعيالإل 

المركييزة، وهييذا يشييير إلييي اييرورة إحييالل األعييالإل 

علييي تييوازن المركييزة محييل األعييالإل الجافيية للمحافظيية 

 العليقة وإرتفاع معدل التمثيل الغذائي بها.
 

 الناتج الحدي لألعالف بالفئة الثالثة -ج
 

أن النياتج الحيدي لألعيالإل  (7جددول )كما تبين مين 

جيرام  كيليو 16.49، 75.55، 15.42بالفاة الثالثة بلغ نحيو 

وزن حي لألعالإل الخضيراء، المركيزة، والجافية عليي 

ن الناتج الحدي لألعالإل المركزة الترتيب، ويعني ذلك أ

أكبر من الناتج الحدي لألعالإل األخري، مما يشير إليي 

أفضييلية إسييتخدام األعييالإل المركييزة فييي إنتيياج اللحييوم 

ميا  0.94بلغ حوالي  MRTS(X1/X3)الحمراء، وقد تبين أن 

يعني أن خفض مقدار األعالإل الخضراء بوحيدة واحيدة 

وحييدة، بمييا  0.94ار يتطلييب زيييادة األعييالإل الجافيية بمقييد

يشير إلي وجود عالقة إستبدالية بين األعالإل الخضراء 

واألعيييالإل الجافييية، فييينق  األعيييالإل الخضيييراء عنيييد 

اإلنتقييال التييدريجي ميين الموسييم الشييتوي إلييي الصيييفي 

يقتضي أن تحل األعالإل الجافة تدريجيا  محل األعيالإل 

، بميا يعنيي 0.20نحيو  MRTS(X1/X2)الخضراء. بينما بلغ 

ن خفيييض مقيييدار األعيييالإل الخضيييراء بوحيييدة واحيييدة أ

وحيدة، بميا  0.20يتطلب زيادة األعالإل المركزة بمقيدار 

يشير إلي وجود عالقة إستبدالية بين األعالإل الخضراء 

واألعالإل المركزة، وهذا يدل عليي أن نقي  األعيالإل 

الخضيييراء ييييؤدي إليييي خفيييض القيمييية الغذائيييية للعليقييية 

ا أعيالإل مركييزة. بينميا بلييغ وبالتيالي البييد أن يحيل محلهيي

(X3/X2)MRTS  بميييا يعنيييي أن خفيييض مقيييدار 0.22نحيييو ،

األعييالإل الجافيية بوحييدة واحييدة يتطلييب زيييادة األعييالإل 

وحدة، بما يشير إلي وجيود عالقية  0.22المركزة بمقدار 

إستبدالية بين األعالإل الجافة واألعالإل المركزة، وهذا 

حيييل يشيييير إليييي ايييرورة إحيييالل األعيييالإل المركيييزة م

األعالإل الجافة للمحافظية عليي تيوازن العليقية وإرتفياع 

 معدل التمثيل الغذائي بها.

 

 الناتج الحدي لألعالف بإجمالي عينة الدراسة -د
 

أيضيييا أن النييياتج الحيييدي  (7جددددول )كميييا تبيييين مييين 

لألعالإل بإجمالي عينة الدراسة بفااتها اليثال  بليغ نحيو 

ألعييييالإل كيلييييوجرام وزن حييييي ل 17.39، 75.68، 7.79

الخضراء، المركزة، والجافة علي الترتيب، ويعني ذليك 

أن النيياتج الحييدي لألعييالإل المركييزة أكبيير ميين النييياتج 

الحيييدي لألعيييالإل األخيييري، مميييا يشيييير إليييي أفضيييلية 

إسيتخدام األعيالإل المركييزة فيي إنتيياج اللحيوم الحمييراء، 

، بمييا يعنييي 0.45بلييغ حييوالي  MRTS(X1/X3)وقييد تبييين أن 

األعيييالإل الخضيييراء بوحيييدة واحيييدة أن خفيييض مقيييدار 

وحييدة، بمييا  0.45يتطلييب زيييادة األعييالإل الجافيية بمقييدار 

يشير إلي وجود عالقة إستبدالية بين األعالإل الخضراء 

واألعيييالإل الجافييية، فييينق  األعيييالإل الخضيييراء عنيييد 

اإلنتقييال التييدريجي ميين الموسييم الشييتوي إلييي الصيييفي 

األعيالإل يقتضي أن تحل األعالإل الجافة تدريجيا  محل 

، بمييا يعنييي 0.1نحييو  MRTS(X1/X2)الخضييراء. بينمييا بلييغ 

أن خفيييض مقيييدار األعيييالإل الخضيييراء بوحيييدة واحيييدة 

وحيدة، بميا  0.1يتطلب زييادة األعيالإل المركيزة بمقيدار 

يشير إلي وجود عالقة إستبدالية بين األعالإل الخضراء 

واألعييييييييييالإل المركييييييييييزة، وهييييييييييذا يييييييييييدل علييييييييييي 
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إلييي خفييض القيميية  أن نقيي  األعييالإل الخضييراء يييؤدي

الغذائييية للعليقيية وبالتييالي البييد أن يحييل محلهييا أعييالإل 

، بميا يعنيي أن 0.23نحيو  MRTS(X3/X2)مركزة. بينما بلغ 

خفض مقدار األعالإل الجافة بوحدة واحدة يتطلب زيادة 

وحييدة، بمييا يشييير إلييي  0.23األعييالإل المركييزة بمقييدار 

عيالإل وجود عالقية إسيتبدالية بيين األعيالإل الجافية واأل

المركييزة، وهييذا يشييير إلييي اييرورة إحييالل األعييالإل 

المركييزة محييل األعييالإل الجافيية للمحافظيية علييي تييوازن 

 العليقة وإرتفاع معدل التمثيل الغذائي بها.

مما سبق يتضن أن معدل اإلحالل الحدي 

التكنولوجي ما بين األعالإل الخضراء والجافة 

(X1/X3)MRTS  4.50، 4.70، 8.05، 5.25يعادل حوالي 

من معدل اإلحالل الحدي التكنولوجي ما بين األعالإل 

لكل من الفاات  MRTS(X1/X2)الخضراء والمركزة 

الثال  وإجمالي عينة الدراسة علي الترتيب، بينما تبين 

أن معدل اإلحالل الحدي التكنولوجي ما بين األعالإل 

، 1.11يعادل حوالي  MRTS(X1/X3)الخضراء والجافة 

من معدل اإلحالل الحدي  1.96، 4.27، 13.42

التكنولوجي ما بين األعالإل الجافة والمركزة 

(X3/X2)MRTS   لكل من الفاات الثال  وإجمالي عينة

 الدراسة علي الترتيب.

 

 

 2014الناتج الحدي والمعدل الحدي لإلستبدال التكنولوجي لألعالإل بفاات عينة الدراسة خالل عام  .7 جدول

 

Total 3rd 2nd 1st Units Statement 

7.79 15.42 16.20 2.55 Kg (X1)Marginal Product  

75.68 75.55 81.77 66.05 Kg (X2) Marginal Product 

17.39 16.49 10.08 12.32 Kg (X3)Marginal Product  

0.45 0.94 1.61 0.21 Unit (X1/X3)MRTS 

0.10 0.20 0.20 0.04 Unit (X1/X2)MRTS 

0.23 0.22 0.12 0.19 Unit (X3/X2)MRTS 

4.50 4.70 8.05 5.25 Unit (X1/X2)/ MRTS (X1/X3)MRTS 

1.96 4.27 13.42 1.11 Unit (X3/X2)/ MRTS (X1/X3)MRTS 

 (.6ك جمع  وحسب  من بيانات جدول )المصدر

 
 

 تقديرات دوال تكاليف الناتج اللحمي بعينة الدراسة -4
 

تياج والتكياليف، تمثل دوال التكاليف العالقية بيين اإلن

وتشير تقديرات دوال التكاليف إليي ميدي تحقييق الكفياءة 

اإلقتصييادية، وقييد تييم تقييدير دوال التكيياليف فييي صييورها 

المختلفيية وتبييين أن أفضييلها تمثيييال إحصييائيا  وإقتصيياديا  

كان  الصورة التربيعيية، وقيد أمكين عين طريقهيا تقيدير 

ف الحديية الوزن األمثيل لإلنتياج اللحميي بمسياواة التكيالي

بالتكيياليف المتوسييطة، كمييا أمكيين تقييدير الييوزن المعظييم 

للييربن بمسيياواة التكيياليف الحدييية بيياإليراد الحييدي والييذي 

يمثله السعر نظرا  لتوفر شروط المنافسة الكاملة بمنطقية 

 الدراسة.
 

 دالة تكاليف الناتج اللحمي للفئة األولي -أ
 

ة إليييي دالييي ( 8،9( بالجددددولين )1المعادلدددة )تشيييير 

التكييياليف الكليييية للنييياتج اللحميييي لعجيييول األبقيييار بالفاييية 

كيل مين اليوزن األمثيل واليوزن  األولي، وقد أمكن تقدير

المعظم للربن للناتج اللحمي لتليك الفاية وقيد بلغيا حيوالي 

علي الترتيب، وليم يحقيق اليوزن األمثيل  كجم 458، 420

ميين مربييي الفايية األولييي، بينمييا لييم يحقييق  %25سييوي 

عظم للربن أي منهم، وبمقارنة متوسيط اليوزن الوزن الم
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كجييم بييالوزنين األمثيييل  380الفعلييي لتلييك الفايية والبييالغ 

والمعظيييم لليييربن يتضييين أن اليييوزن الفعليييي يمثيييل نحيييو 

من الوزنين األمثل والمعظيم لليربن  82.89%، 90.48%

بالفاة األولي علي الترتيب، وبتقيدير قيمتيي العائيد الكليي 

م تبين أنهما يبلغيان عليي التيوالي للوزنين األمثل والمعظ

ألييييف جنييييية، ممييييا يييييؤدي إلييييي  14.67، 13.44حييييوالي 

، %9.52إنخفاض العائيد الكليي للوحيدة الحيوانيية بنسيبة 

مقارنة بالعائيد الكليي لكيل مين اليوزنين األمثيل  17.11%

والمعظييم للييربن علييي الترتيييب، وبمييا يتطلييب اييرورة 

العجييول  إعييادة توجيييه المييوارد المسييتخدمة فييي تسييمين

 بالفاة األولي بما يسمن بزيادة كفاءة تلك الموارد.  
 

 دالة تكاليف الناتج اللحمي للفئة الثانية -ب
 

إلييييي داليييية  (9، 8( بالجدددددولين )2المعادلددددة )تشييييير 

التكييياليف الكليييية للنييياتج اللحميييي لعجيييول األبقيييار بالفاييية 

كيل مين اليوزن األمثيل واليوزن  الثانية، وقد أمكين تقيدير

للربن للناتج اللحمي لتليك الفاية وقيد بلغيا حيوالي المعظم 

علي الترتيب، وليم يحقيق اليوزن األمثيل  كجم 496، 450

من مربي الفاة الثانية، بينما لم يحقق الوزن  %43سوي 

المعظم للربن أي منهم، وبمقارنة متوسط اليوزن الفعليي 

كجييم بييالوزنين األمثييل والمعظييم  400لتلييك الفايية والبييالغ 

، %88.83أن اليييوزن الفعليييي يمثيييل نحيييو  لليييربن يتضييين

مييين اليييوزنين األمثيييل والمعظيييم لليييربن بالفاييية  80.68%

الثانيييية عليييي الترتييييب، وبتقيييدير قيمتيييي العائيييد الكليييي 

للوزنين األمثل والمعظم تبين أنهما يبلغيان عليي التيوالي 

ألييييف جنييييية، بمييييا يييييؤدي إلييييي  15.37، 13.96حييييوالي 

، %11.17نيية بنسيبة إنخفاض العائد الكلي للوحدة الحيوا

مقارنة بالعائيد الكليي لكيل مين اليوزنين األمثيل  19.32%

والمعظييم للييربن علييي الترتيييب، وبمييا يتطلييب اييرورة 

إعييادة توجيييه المييوارد المسييتخدمة فييي تسييمين العجييول 

 بالفاة الثانية بما يسمن بزيادة كفاءة تلك الموارد.  
 

 دالة تكاليف الناتج اللحمي للفئة الثالثة -ج
 

إلييييي داليييية  (9، 8( بالجدددددولين )3المعادلددددة )شييييير ت

التكييياليف الكليييية للنييياتج اللحميييي لعجيييول األبقيييار بالفاييية 

كيل مين اليوزن األمثيل واليوزن  الثالثة، وقد أمكين تقيدير

المعظم للربن للناتج اللحمي لتليك الفاية وقيد بلغيا حيوالي 

علي الترتيب، وليم يحقيق اليوزن األمثيل  كجم 513، 465

مربي الفاة الثالثة، بينما لم يحقق اليوزن من  %21سوي 

المعظم للربن أي منهم، وبمقارنة متوسط اليوزن الفعليي 

كجييم بييالوزنين األمثييل والمعظييم  420لتلييك الفايية والبييالغ 

، %90.32لليييربن يتضييين أن اليييوزن الفعليييي يمثيييل نحيييو 

مييين اليييوزنين األمثيييل والمعظيييم لليييربن بالفاييية  81.82%

دير قيمتيييي العائيييد الكليييي الثالثييية عليييي الترتييييب، وبتقييي

للوزنين األمثل والمعظم تبين أنهما يبلغيان عليي التيوالي 

ألييييف جنييييية، بمييييا يييييؤدي إلييييي  15.40، 13.95حييييوالي 

، %9.68إنخفاض العائيد الكليي للوحيدة الحيوانيية بنسيبة 

مقارنة بالعائيد الكليي لكيل مين اليوزنين األمثيل  18.18%

رورة والمعظييم للييربن علييي الترتيييب، ممييا يتطلييب ايي

إعييادة توجيييه المييوارد المسييتخدمة فييي تسييمين العجييول 

 بالفاة الثالثة بما يسمن بزيادة كفاءة تلك الموارد.
 

 دالة تكاليف الناتج اللحمي إلجمالي عينة الدراسة -د
 

إلي دالة  (9، 8( بالجدولين )4المعادلة )تشير 

التكاليف الكلية للناتج اللحمي لعجول األبقار إلجمالي 

كل من الوزن األمثل  دراسة، وقد أمكن تقديرعينة ال

والوزن المعظم للربن للناتج اللحمي لتلك الفاة وقد بلغا 

علي الترتيب، ولم يحقق الوزن  كجم 495، 445حوالي 

من مربي إجمالي عينة الدراسة،  %30األمثل سوي 

بينما لم يحقق الوزن المعظم للربن أي منهم، وبمقارنة 

كجم  400لتلك الفاة والبالغ متوسط الوزن الفعلي 

الفعلي  بالوزنين األمثل والمعظم للربن يتضن أن الوزن

األمثل  من الوزنين %80.78، %89.86يمثل نحو 

والمعظم للربن بالفاة الثالثة علي الترتيب، وبتقدير 
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قيمتي العائد الكلي للوزنين األمثل والمعظم تبين أنهما 

ألف جنية، ما  15.40، 13.95يبلغان علي التوالي حوالي 

يؤدي إلي إنخفاض العائد الكلي للوحدة الحيوانية بنسبة 

مقارنة بالعائد الكلي لكل من  19.22%، 10.14%

الوزنين األمثل والمعظم للربن علي الترتيب، مما 

يتطلب ارورة إعادة توجيه الموارد المستخدمة في 

لك تسمين العجول بالفاة الثالثة بما يسمن بزيادة كفاءة ت

 الموارد.

 

 

 2014تقديرات دوال التكاليف للناتج اللحمي بفاات عينة الدراسة خالل عام  .8جدول 

 

F R -2 Cost Functions Estimates Category No.  

149.48** 0.9101 
T.Ci1 = 9666.72 - 18.25 X + 0.0548 X2 

                      (-6.14)**          (3.89)** 
1st 1 

122.07** 0.9030 
T.Ci2 = 11238.75 - 24.06 X + 0.0555 X2 

                        (-5.11)**            (4.80)** 
2nd 2 

84.19** 0.8770 
T.Ci3 = 10595.025 -  20.76 X + 0.049 X2 

                            (-8.26)**           (5.78)** 
3rd 3 

576.50** 0.9350 
T.Ci4 = 8950.73 - 13.18 X + 0.0452 X2 

                        (-5.59)**          (4.20)** 
Total 4 

 ع بيانات عينة الدراسة الميدانيةك حسب  من واقالمصدر

 2014المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية لفاات عينة الدراسة خالل عام  .9جدول 
 

 إجمالي العينة الثةالفئة الث الفئة الثانية الفئة األولي المؤشر

 400 420 400 380 الوزن الفعلي )كجم(

 445 465 450 420 الوزن األمثل )كجم(

 489 513 496 458 الوزن المعظم )كجم(

 12.4 12.6 12.4 12.16 العائد الكلي عند الوزن الفعلي )ألف جنية(

 13.8 13.95 13.96 13.44 العائد الكلي عند الوزن األمثل )ألف جنية(

 15.35 15.4 15.37 14.67 العائد الكلي عند الوزن المعظم )ألف جنية(

مقييدار إنخفيياض العائييد الفعلييي مقارنيية بالعائييد 

 عند الوزن األمثل )ألف جنية(
1.28 1.56 1.35 1.4 

مقييدار إنخفيياض العائييد الفعلييي مقارنيية بالعائييد 

 عند الوزن المعظم )ألف جنية(
2.51 2.97 2.8 2.95 

 ستمارات اإلستبيان لعينة الدراسة  وحسب  من بيانات إك جمعالمصدر

 
 

أهدددددم المشددددداكل والمعوقدددددات الفنيدددددة والتسدددددويقية  -5

 الجديد الوادي محافظة في والتمويلية لمربى األبقار
 

تواجه تربية وتسمين عجيول األبقيار بمركيز الداخلية 

بمحافظييييية اليييييوادي الجدييييييد مجموعييييية مييييين المشييييياكل 

يقية والتمويليييية، ليييذلك إهيييتم والمعوقيييات الفنيييية والتسيييو

البحييييث بتحديييييد األهمييييية النسييييبية للمشييييكلة ميييين بييييين 

المشييكالت القائميية ، ودرجيية معنويتهييا باسييتخدام اختبييار 

ومقارنتها   " 2X" وبعد حساب قيم  " 2X" مربع كاى 

، لييوحأ أن هنيياك بعضييا  3.84بقيمتهييا الجدولييية والبالغيية 

منهيا غيير من هيذه المشيكالت موجيودة واليبعض اآلخير 
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موجيييودة، أو قيييد تكيييون موجيييودة ولكييين بصيييورة غيييير 

 ملموسة لدى البعض من المزارعين نوجزها فيما يليك 
 

 المشاكل والمعوقات الفنية والتسويقية -أ
 

 وجيود أمكن حصير تليك المشيكالت فيميا يلييك عيدم

 ميواد أسيعار (، إرتفياع1Xالمنتج ) لتسويق قريبة مناطق

 بالنسيبة البييع ئمية أسيعار(، عيدم مال2Xالحييوان ) تغذية

 التسويقية المعلومات إلى (، اإلفتقار3Xالتغذية ) لتكاليف

المدربية  العمالية تيوفر (، عيدم4Xاألسواا األخيرى ) عن

(5Xالبعيد  ،) وسيائل عين ( 6المواصيالتXإرتفياع ،) 

 (.  7Xالعمال ) أجور

أن  (10بجددددول )وقيييد تبيييين مييين البيانيييات اليييواردة 

( جيياءت فييي 2Xالحيييوان ) غذيييةت مييواد أسييعار إرتفيياع

المرتبييية األوليييي مييين حييييث األهميييية النسيييبية بحيييوالي 

، وباختبييار معنوييية الفييرا فييي إختيييار الييزراع  58.6%

 تبين أنه يوجد فرا معنوي إحصائيا، يليها مشيكلة البعيد

العمييال  أجيور (، إرتفياع6Xالمواصييالت ) وسيائل عين

(7Xفييي المرتبييية الثانيييية بثهميييية نسيييبية بلغييي  حييي ) والي

، وباختبار معنوية الفرا في اختيار الزراع تبين 44.8%

أنه ال يوجيد فيرا معنيوي إحصيائيا، كميا جياءت مشيكلة 

( 3Xالتغذيية ) لتكياليف بالنسيبة البييع عيدم مالئمية أسيعار

، 34.5%فيي المرتبيية الثالثيية بثهميية نسييبية بلغيي  حييوالي 

وباختبييار معنوييية الفييرا فييي اختيييار الييزراع تبييين أنييه 

 وجود فرا معنوي إحصائيا، وجاءت مشكلة عدم يوجد

( فيي المرتبية الرابعية 1Xالمنيتج ) لتسيويق قريبية منياطق

، وباختبار معنوية الفرا في اختيار اليزراع %31بنسبة 

تبييين أنيييه يوجيييد فيييرا معنييوي إحصيييائيا، بينميييا جييياءت 

( فييي المرتبيية 5Xالمدربيية ) العماليية تييوفر مشييكلة عييدم

ختبيييار معنويييية الفيييرا فيييي ، وبا13.8%الخامسيية بنسيييبة 

اختيييار الييزراع تبييين أنييه يوجييد فييرا معنييوي إحصييائيا،  

 التسيويقية المعلوميات إلى وأخيرا جاءت مشكلة اإلفتقار

، وباختبييار %3.4( بنسييبة 4Xاألسييواا األخييرى ) عيين

معنوييية الفييرا فييي اختيييار الييزراع تبييين أنييه يوجييد فييرا 

 معنوي إحصائيا.
 

  يلية المشاكل والمعوقات التمو  -ب
 

 صييعوبةأمكيين حصيير تلييك المشييكالت فيمييا يليييك 

(، 8X) علييى القييرض الحصييول وطييول فتييرة إجييراءات

خصيم (، 9X)حجميه  لصيغر المقيدم القيرض كفايية عيدم

كثرة وتعقد اإلجيراءات (، 10X) الفائدة من القرض مقدما

(، 12X) عييدم متابعيية إسييتخدام القييرض(، 11X) اإلدارييية

إرتفياع أسيعار الفائيدة (، 13X)المطلوبية  الضيمانات كثرة

 (.14X)والعموالت 

أن  (11بجددددول )وقيييد تبيييين مييين البيانيييات اليييواردة 

 عليى القيرض الحصيول وطيول فتيرة إجيراءات صيعوبة

(8X جييياءت فيييي المرتبييية األوليييي مييين حييييث األهميييية )

، وباختبييار معنوييية الفييرا فييي %86.2النسييبية بحييوالي 

ائيا، اختيييار الييزراع تبييين أنييه يوجييد فييرا معنييوي إحصيي

حجميه  لصيغر المقيدم القيرض كفايية عيدميليهيا مشيكلة 

(9X فييي المرتبيية الثانييية بثهمييية نسييبية بلغيي  حييوالي  )

، وباختبييار معنوييية الفييرا فييي اختيييار الييزراع 82.8%

تبين أنه يوجد فرا معنوي إحصائيا، كما جياءت مشيكلة 

( في المرتبة الثالثية 10X) خصم الفائدة من القرض مقدما

، وباختبييار معنوييية %44.8ية بلغيي  حييوالي بثهمييية نسييب

الفرا في اختيار الزراع تبين أنه ال يوجيد فيرا معنيوي 

كثيييرة وتعقيييد اإلجيييراءات إحصيييائيا، وجييياءت مشيييكلة 

، %27.6( فيييي المرتبييية الرابعييية بنسيييبة 11X) اإلداريييية

وباختبييار معنوييية الفييرا فييي اختيييار الييزراع تبييين أنييه 

عييدم ءت مشييكلة يوجيد فييرا معنييوي إحصييائيا، بينمييا جييا

( فيييي المرتبييية الخامسييية 12X) متابعييية إسيييتخدام القيييرض

، وباختبيييار معنويييية الفيييرا فيييي اختييييار %20.7بنسيييبة 

الزراع تبين أنه يوجد فرا معنوي إحصائيا، كما جاءت 

( فييي المرتبيية 13X)المطلوبيية  الضييمانات كثييرةمشييكلة 

، وباختبييار معنوييية الفييرا فييي %13.8السادسيية بنسييبة 

اع تبييين أنييه يوجييد فييرا معنييوي إحصييائيا، اختيييار الييزر

إرتفياع أسيعار الفائيدة والعميوالت وأخيرا جاءت مشيكلة 

(14X فيييي المرتبييية األخييييرة بنسيييبة )وباختبيييار %9.6 ،

معنوييية الفييرا فييي اختيييار الييزراع تبييين أنييه يوجييد فييرا 

 معنوي إحصائيا.
 

 

 الجديد الوادي بمحافظة سويقية لمربى األبقاراألهمية النسبية ألهم المشاكل والمعوقات الفنية والت .10 جدول

 

رقم 

 المشكلة
 المشاكل والمعوقات الفنية والتسويقية

 التكرار

N=121 
 الترتيب %

 قيمة
2X 

X2 4.33 1 58.6 71 الحيوان  تغذية مواد أسعار إرتفاع* 
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X6 1.20 2 44.8 54 المواصالت  وسائل عن البعد 

X7 1.20 2 44.8 54 العمال  أجور إرتفاع 

X3 10.80 3 34.5 42 التغذية  لتكاليف بالنسبة البيع عدم مالئمة أسعار** 

X1 16.13 4 31 38 المنتج  لتسويق قريبة مناطق وجود عدم** 

X5 61.63 5 13.8 17 المدربة العمالة توفر عدم** 

X4 104.53 6 3.4 4 األسواق األخرى عن التسويقية المعلومات إلى اإلفتقار** 

 0.05* معنوى عند مستوى  . 0.01نوى عند مستوى ** مع

 ك جمع  وحسب  من بيانات عينة الدراسة الميدانية.المصدر

 

 

 الجديد. الوادي لمربى األبقار بمحافظة . األهمية النسبية ألهم المشاكل والمعوقات التمويلية 11جدول 

 

رقم 

 المشكلة
 المشاكل والمعوقات التمويلية

 التكرار

N=121 
 تيبالتر %

 قيمة
2X 

X8 62.55 1 86.2 104 على القرض الحصول وطول فترة إجراءات صعوبة** 

X9 51.58 2 82.8 100 حجمه لصغر المقدم القرض كفاية عدم** 

X10 1.390 3 44.8 54 خصم الفائدة من القرض مقدما 

X11 25.00 4 27.6 33 كثرة وتعقد اإلجراءات اإلدارية** 

X12 41.66 5 20.7 25 القرض عدم متابعة إستخدام** 

X13 62.55 6 13.8 17 المطلوبة الضمانات كثرة** 

X14 77.76 7 9.6 12 إرتفاع أسعار الفائدة والعموالت** 

 ك جمع  وحسب  من بيانات عينة الدراسة الميدانية.المصدر      .0.01** معنوى عند مستوى 
 

 

 الملخص والتوصيات
 

 المقتصد في هاما   دورا   الحيواني اإلنتاج أنشطة تلعب

 القيمة من36% بنحو  األنشطة تلك إذ تسهم ،الزراعي

 مليار 159.09 نحو البالغة الزراعي لإلنتاج  اإلجمالية

مصري، وقد بلغ متوسط حجم قروض الثروة  جنية

الحيوانية قصيرة ومتوسطة األجل الممنوحة من بنك 

( 2012 -2000التنمية واإلئتمان الزراعي خالل الفترة )

 مليون جنيه علي الترتيب.  7.8، 3حوالي 

وتمثل  مشكلة البحث في أنه علي اليرغم مين تيوافر 

العديييد ميين الممكنييات اإلقتصييادية والظييروإل اإلنتاجييية 

التيييي تيييدعم وتقيييوي فيييرج نجييياح مشيييروعات تسيييمين 

الماشييية بمحافظيية الييوادي الجديييد إال أنييه تبييين اييعف 

الحيواني. وتمثلي  وا لة مساهمة المحافظة في اإلنتاج 

اإلنتاجيية واإلقتصيادية  الكفياءة أهداإل البحث في دراسية

 العالقييات بعييض قييياس ميين خييالل لتسييمين الماشييية

 التيي تيؤثر العواميل أهيم علي للتعرإل والفنية اإلقتصادية

 اإلعتماد إنتاجها. وتم في الكفاءة اإلقتصادية علي تحقيق

ي البيانيات علي يعتميد األول البيانيات، لجمع إسلوبين علي

خيالل  مين األوليية عليي البيانيات يعتميد الثانوية، والثياني

مربيي أبقيار  مين جمعهيا تيم والتيي اإلسيتبيان إسيتمارات

الداخليية.  بقييري )مييوط، أسييمن ، بييالط( بمركييز التسييمين

 الوصيفية والكميية اإلحصيائية األسياليب إسيتخدام وتيم

 معيادالت اإلتجياه الزمنيي مثيل  أهيداإل الدراسية لتحقيق

والتربيعييية والتكعيبييية،  الخطييية الصييورة فييي لعيياما

 .وإستخدم أسلوب اإلنحدار المرحلي المتعدد

 

 ائج التي تم التوصل إليها ما يليوكانت أهم النت
 

تنييياق  القيييروض الحيوانيييية قصييييرة األجيييل بالقيمييية  -

 مليون جنيه. 0.37الجارية  بمقدار سنوي بلغ حوالي 
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األجيييل بالقيمييية  تنييياق  القيييروض الحيوانيييية قصييييرة -

 مليون جنيه. 0.23الحقيقية بمقدار سنوي بلغ حوالي 

تنيياق  القييروض الحيوانييية متوسييطة األجييل بالقيميية  -

 مليون جنيه. 0.95الجارية بمقدار سنوي بلغ حوالي 

تنيياق  القييروض الحيوانييية متوسييطة األجييل بالقيميية  -

 مليون جنيه. 0.34الحقيقية بمقدار سنوي بلغ حوالي 

ألف  11.1د أعداد األبقار بمقدار سنوي بلغ حوالي تزاي -

 وحدة.

 0.03تناق  أعداد الجاموس بمقدار سنوي بلغ حوالي  -

 ألف وحدة.

أليف  4.9تزايد أعداد األغنام بمقدار سنوي بلغ حيوالي  -

 وحدة. و تبين عدم معنوية دالة تطور أعداد الماعز.

 0.28تنيياق  أعييداد اإلبييل بمقييدار سيينوي بلييغ حييوالي  -

 ألف وحدة.

وبحساب دالة إنتاج عجول التسمين بالفاة األولي تبيين  -

وجييود عالقيية طردييية معنوييية إحصييائيا  بييين إجمييالي 

النيياتج اللحمييي وكمييية كييل ميين األعييالإل الخضييراء، 

المركييزة والجافيية، العماليية ووزن الحيييوان فييي بداييية 

فتييرة التسييمين، حيييث أن زيييادة كمييية تلييك المتغيييرات 

ييؤدي إليي زييادة كميية النياتج  %1بنحيو  علي التوالي

، %0.121، %0.609، %0.017اللحميييييييي بحيييييييوالي 

0.002% ،0.041%. 

تبيين  وبحساب دالة إنتاج عجول التسمين بالفاية الثانيية -

وجييود عالقيية طردييية معنوييية إحصييائيا  بييين إجمييالي 

النيياتج اللحمييي وكمييية كييل ميين األعييالإل الخضييراء، 

وزن الحيييوان فييي بداييية المركييزة والجافيية، العماليية و

فتييرة التسييمين، حيييث أن زيييادة كمييية تلييك المتغيييرات 

ييؤدي إليي زييادة كميية النياتج  % 1علي التوالي بنحيو

، %0.056، %0.711، %0.108اللحميييييييي بحيييييييوالي 

0.009% ،0.052% . 

وبحساب دالة إنتاج عجول التسمين بالفاية الثالثية تبيين  -

ين إجمييالي وجييود عالقيية طردييية معنوييية إحصييائيا  بيي

النيياتج اللحمييي وكمييية كييل ميين األعييالإل الخضييراء، 

المركييزة والجافيية، العماليية ووزن الحيييوان فييي بداييية 

فتييرة التسييمين، حيييث أن زيييادة كمييية تلييك المتغيييرات 

ييؤدي إليي زييادة كميية النياتج  %1علي التوالي بنحيو 

، %0.13، %0.708، %0.105اللحميييييييييي بحيييييييييوالي 

0.01% ،0.028% . 

اليية إنتيياج عجييول التسييمين بإجمييالي عينيية وبحسيياب د -

الدراسية تبييين وجييود عالقية طردييية معنوييية إحصييائيا  

بييين إجمييالي النيياتج اللحمييي وكمييية كييل ميين األعييالإل 

الخضراء، المركزة والجافية، العمالية ووزن الحييوان 

فييي بداييية فتييرة التسييمين، حيييث أن زيييادة كمييية تلييك 

ي زيييادة يييؤدي إليي %1المتغيييرات علييي التييوالي بنحييو 

، %0.692، %0.055كميييية النييياتج اللحميييي بحيييوالي 

0.161% ،0.008% ،0.037%. 

، 2.55النياتج الحيدي لألعيالإل بالفايية األوليي بليغ نحييو  -

جيييييرام وزن حيييييي لألعيييييالإل  كيليييييو 12.32، 66.05

الخضيراء، المركييزة، والجافيية عليي الترتيييب، ويعنييي 

ذلييك أن النيياتج الحييدي لألعييالإل المركييزة أكبيير ميين 

تج الحدي لألعالإل األخري ما يشيير إليي أفضيلية النا

 إستخدام األعالإل المركزة في إنتاج اللحوم الحمراء.

تبين أن الناتج الحدي لألعيالإل بالفاية الثانيية بليغ نحيو  -

كيلوجرام وزن حيي لألعيالإل  10.08، 81.77، 16.20

الخضيراء، المركييزة، والجافيية عليي الترتيييب، ويعنييي 

ألعييالإل المركييزة أكبيير ميين ذلييك أن النيياتج الحييدي ل

 الناتج الحدي لألعالإل األخري.

تبين أن الناتج الحدي لألعيالإل بالفاية الثالثية بليغ نحيو  -

جرام وزن حي لألعالإل  كيلو 16.49، 75.55، 15.42

الخضيراء، المركييزة، والجافيية عليي الترتيييب، ويعنييي 

ذلييك أن النيياتج الحييدي لألعييالإل المركييزة أكبيير ميين 

 عالإل األخري.الناتج الحدي لأل

تبين أن الناتج الحدي لألعالإل بإجمالي عينة الدراسية  -

جييرام وزن حييي  كيلييو 17.39، 75.68، 7.79بلييغ نحييو 

لألعالإل الخضراء، المركزة، والجافة علي الترتيب، 

ويعني ذلك أن الناتج الحيدي لألعيالإل المركيزة أكبير 

ميين النيياتج الحييدي لألعييالإل األخييري مييا يشييير إلييي 

خدام األعيالإل المركيزة فيي إنتياج اللحيوم أفضلية إست

 الحمراء.

كمييا بلييغ الييوزن األمثييل والييوزن المعظييم للييربن للنيياتج  -

 كجم.   458، 420اللحمي للفاة األولي حوالي 

كمييا بلييغ الييوزن األمثييل والييوزن المعظييم للييربن للنيياتج  -

 كجم.   496، 450اللحمي للفاة الثانية حوالي 

لييوزن المعظييم للييربن للنيياتج كمييا بلييغ الييوزن األمثييل وا -

 كجم. 513، 465اللحمي للفاة الثالثة حوالي 

كما بليغ اليوزن األمثيل واليوزن المعظيم لليربن للنياتج  - 

 كجم.  495، 445اللحمي إلجمالي العينة حوالي 
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وفي ضوء ما تدم التوصدل إليدإ فدإن البحدث يوصدي بمدا 

 يلي
 

العمل التوسع في إقامة مشروعات اإلنتاج الحيواني، و -

عليي دعيم وتشيجيع القيائمين عليهيا عين طرييق تيوفير 

 القروض الالزمة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

العمل علي توفير األعالإل المركزة بطاقات تتوائم مع  -

 تركز الثروة الحيوانية وفقا للتوزيع الجغرافي لها. 
 

 عـــــــــــالمراج
 

 حليليةت دراسة .2012( محمود إبراهيم حسن علي 1)

الجديد، رسالة  الوادي لإلستثمار الزراعي بمحافظة

قسم اإلقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، ماجستير، 

 .24لمنيا، ص: اجامعة 

عصدددام صدددبري سدددليمان، داليدددا فددداروق جددداب هللا ( 2)

التحليييل القياسيييي للعالقييية بيييين قيمييية اإلنتييياج  .2012

مجلدة العلددوم الحييواني وقيمية األعييالإل فيي مصيير، 

قتصادية واإلجتماعية الزراعيدة، كليدة الزراعدة، اإل

(، ص: 7(، العدددددد )3جامعددددة المنصددددورة، مجلددددد )

685 . 

رمضان محمدد عمدار، حسدن  ( أسامإ محمود محمد،3)

محمدددود بيدددومي، عمدددر أحمدددد بددددر، شدددحاتإ عبدددد 

 .2012 المقصددود غندديم، عددزام عبددد اللطيددف السدديد

 إقتصيياديات إنتيياج مييزارع تسييمين الماشييية بمحافظيية

المجلدددة المصدددرية لإلقتصددداد الزراعدددي، الغربيييية، 

المجلددددد الثدددداني والعشددددرون، العدددددد الرابددددع، ص: 

1285. 

الممكنات اإلقتصادية  .2012( محمد سالم عبد الغفار 4)

للتوسع في إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة الوادي 

المجلددددة المصددددرية لإلقتصدددداد الزراعددددي، الجديييييد، 

عدددددد الرابددددع، ص: المجلددددد الثدددداني والعشددددرون، ال

1095. 

( هدداني سددعيد عبددد الددرحمن الشددتلة، صددال  محمددود 5)

مؤشييرات التغييير التكنولييوجي  .2013عبددد المحسددن 

فيييي القطييياع الزراعيييي بمحافظييية اليييوادي الجدييييد، 

المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعي، المجلدد الثالدث 

  .1407والعشرون، العدد الرابع، ص: 

بنك التنمية  األراضي،( وزارة الزراعة واستصال  6)

 اإلحصاء إدارة واإلئتمان الزراعي، سجالت

 (.2012 -2008منشورة، ) غير بيانات واالئتمان،

قطييييياع  ( وزارة الزراعدددددة واستصدددددال  األراضدددددي،7)

الشيييياون اإلقتصييييادية، نشييييرة إحصيييياءات الثييييروة 

 (.2012 -2000الحيوانية، أعداد مختلفة، )

 

 

 

 

 


