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 زــــــــــــــــالموجـ
  

تعتبر صناعة الدواجن فى مصر من أىم 
الصناعات التى تساىم فى توفير مصدر البروتين 

والذي يتميز بارتفاع قيمتو الغذائية ورخص الحيوانى, 
ثمنو وارتفاع معامل التحويل الغذائي لو بالمقارنة 

تتميز ىذه الصناعة بعدة خصائص بالمحوم الحمراء, و 
ب عدم سرعة دوران رأس المال بجان من اىميا

احتياجيا لرقعة زراعية كبيرة, بجانب االرتفاع النسبى 
لمكفاءة التحويمية الغذائية مقارنة بمختمف انواع 

, كما تتميز أيضا ىذه الصناعة الحيوانات االخرى
بارتفاع العائد وانخفاض رأس المال المطموب لالستثمار 
 . في ىذا المجال بالمقارنة بالمشاريع اإلنتاجية األخرى

مثل مشكمة البحث فى ارتفاع ثمن اسعار مستمزمات وتت
انتاج دجاج التسمين وانخفاض جودتيا, وتذبذب اسعار 
السوق لمناتج النيائي مما يؤثر عمى االيراد وبالتالي 
يؤثر عمى حجم المشروع االقتصادي. ولذلك استيدف 
البحث تقدير المردود االقتصادى لمزارع دجاج بدارى 

لقميوبية حيث تتميز تمك المزارع التسمين في محافظة ا
بقصر دورة راس المال وذلك لممساىمة فى رفع مستوى 
الدخل الفردى فى القطاع الريفى , كما أنيا تتيح فرص 
عمل لمشباب , باإلضافة إلى ذلك تساىم فى سد الفجوة 
الغذائية  لمفرد من احتياجاتو من البروتين الحيوانى, 

واالستعانة بالدراسة  وباالعتماد عمى بيانات منشورة
الميدانية لعينة عمدية بمحافظة القميوبية توصل البحث 

 إلى بعض النتائج ومنيا:

 1.6متوسط عدد مزارع بدارى التسمين بمغ نحو   -1
% من إجمالى أعداد 6667ألف مزرعة بنسبة 

 المزارع عمى مستوى محافظة القميوبية . 
ربىى بدراسة أىم المشاكل والمعوقات التىى تواجىو م  -2

الىىىىدواجن تبىىىىىين ان المشىىىىاكل االنتاجيىىىىىة والتسىىىىىويقية  
تمثمت فىي ارتفىاع أسىعار الكتاكيىت المسىتخدمة فىي 
التسىىىىىمين, عىىىىىدم جىىىىىودة الكتكىىىىىوت, إرتفىىىىىاع أسىىىىىعار 
العمىىف, قمىىة العمالىىة المدربىىة, مشىىكمة تحكىىم التجىىار 
والسماسىىرة فىىى السىىعر, ومشىىكمة عىىدم انتظىىام سىىعر 

 السوق .

ة الىىى ثىىالث سىىعات مىىن خىىالل تقسىىيم عينىىة الدراسىى  -3
انتاجيىىىىىىة تبىىىىىىين أن صىىىىىىافى العائىىىىىىد لمسىىىىىىعة االولىىىىىىى 

ألىىىىف  3.869ألىىىىف  طىىىىائر  بمىىىىغ  6  -  1269)
وصىىافى العائىىىد لمسىىعة الثانيىىة )أقىىىل   جنيىىو / دورة,

ألىىف  طىىائر  بمىىغ  366 أكبىىر مىىن –آالف  6 مىىن
ألىىىف جنيىىىو/ دورة  بينمىىىا بمىىىغ  نحىىىو  32362نحىىىو 

 -366)ألىىىف جنيىىىو / دورة لمسىىىعة الثالثىىىة  27461
 ألف طائر .  68.

وبتقىىىىدير أربحيىىىىة الجنيىىىىو المسىىىىتثمر لمىىىىثالث سىىىىعات  -4
لثالثىىة    كانىىت عمىىى التىىوالى ا –الثانيىىة  –)االولىىى 
 الف جنيو . 1631,  1612, 16.5

 
الطاقات االنتاجية , الدورة االنتاجية  5الكممات الدالة

 بدارى التسمين ,الطاقات االنتاجية الفعمية ,الكمية
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 ةـــــمقدم
   

تعتبر صناعة الدواجن فى مصر من اىم 
الصناعات التى تسيم فى توفير مصدر البروتين 

والذي يتميز بارتفاع قيمتو الغذائية ورخص  الحيوانى,
ثمنو وارتفاع معامل التحويل الغذائي لو بالمقارنة 

تتميز ىذه الصناعة بعدة خصائص بالمحوم الحمراء. و 
المال بجانب عدم سرعة دوران رأس  من اىميا

احتياجيا لرقعة زراعية كبيرة, بجانب االرتفاع النسبى 
لمكفاءة التحويمية الغذائية مقارنة بمختمف انواع 

, كما تتميز أيضا ىذه الصناعة الحيوانات االخرى
بارتفاع العائد وانخفاض رأس المال المطموب لالستثمار 

 , خرىفي ىذا المجال بالمقارنة بالمشاريع اإلنتاجية األ
كما تعد ىذه الصناعة إحدى المصادر الرئيسية لمدخل 
الزراعى القومي, وترتبط ىذه الصناعة بالعديد من 
الصناعات األخرى مثل صناعة األعالف الحيوانية 

 واألدوية والمستمزمات البيطرية. 
 

 مشكمة البحث
 

تتمثل مشكمة البحث فى ارتفاع اسعار مستمزمات 
انتاج دجاج التسمين وانخفاض جودتيا, وتذبذب اسعار 
السوق لمناتج النيائي مما يؤثر عمى المردود 

 االقتصادى لموحدة االنتاجية. 
 

 ىدف البحث
 

ييدف البحث إلى دراسة المردود االقتصادى لمزارع 
رة راس دجاج بدارى التسمين حيث تتميز بقصر دو 

المال وذلك لممساىمة فى رفع مستوى الدخل الفردى فى 
القطاع الريفى, وسد الفجوة الغذائية لمفرد من احتياجاتو 

 من البروتين الحيوانى .
   

 الطريقة البحثية
     

أعتمدت الدراسة عمى استخدام أسموب التحميل 
الوصفى والكمى حيث تم االعتماد عمى بعض 

واألىمية النسبية وأساليب األساليب كالمتوسطات 
االنحدار البسيط وأيضا أستخدام بعض المؤشرات 

االقتصادية مثل اجمالى االيرادات وصافى العائد 
 وأربحية الجنية .  

 
 مصادر البيانات

 
اعتمدت الدراسة عمى البيانات الثانوية المنشورة من 
مصادرىا المختمفة مثل بيانات قطاع الشئون 

 الزراعة .االقتصادية بوزارة 
أعتمدت الدراسة بصفة أساسية عمى البيانات كما 

األوليو لعينة من مزارع دجاج بدارى التسمين بمحافظة 
مزرعة تم اختيارىم  47حيث بمغت نحو  القميوبية,

عمديا من بعض مراكز المحافظة )قميوب, طوخ, 
 الخانكة, شبين القناطر, القناطر الخيرية .

 
 نتائج البحث

 
تطور أعداد مزارع بدارى التسمين عمى مستوى   (3)

 محافظة القميوبية 
تطور أعداد مزارع بدارى  (3الجدول رقم )يبين 

  فى محافظة 7/2.16..2التسمين خالل الفترة )
ألف مزرعة فى  11672القميوبية, حيث بمغت نحو 
, ثم حدث تذبذب  7..2بداية فترة الدراسة أى عام 
عوام المتتالية , إلى أن بمغت فى األعداد عمى مدار األ

ألف   16755إلى نحو  2.11أقصاىا فى عام 
مزرعة, ثم حدث تغير فى االعداد بالزيادة والنقصان 

ألف  16632إلى أن وصمت فى نياية الفترة  إلى 
 مزرعة. 

 

تطور أعداد العنابر العاممة لمزارع بدارى التسمين   (7)
 عمى مستوى محافظة القميوبية

يكون ىناك ارتباط بين أعداد  من المنطقى أن
العنابر و أعداد المزارع, حيث لوحظ من بيانات 

, تطور أعداد العنابر العاممة خالل (3الجدول رقم )
  فى محافظة القميوبية , أن 7/2.16..2الفترة )

أعداد العنابر العاممة فى محافظة القميوبية بمغت أدناىا 
قصاىا ألف عنبر  وبمغت أ  16788بنحو  8..2عام 
عنبر,ثم أخذت تتذبذب  ألف 26527بنحو  .2.1عام 

بالزيادة والنقصان إلى أن وصمت فى نياية فترة الدراسة 
 ألف عنبر .  26311إلى نحو  2.16أى عام 
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( تطور أعداد العنابر غير العاممة لمزارع بدارى 1)
 التسمين عمى مستوى محافظة القميوبية
الجدول ة من باستعراض أعداد العنابر غير العامم

تبين أن أعداد العنابر غير العاممة فى بداية   (3رقم )
عنبر, ثم  664بمغت نحو  7..2فترة الدراسة عام 

أخذت بعد ذلك بالتزايد والتناقص إلى أن بمغت فى 
, وقد يرجع 2.16عنبر عام  23نياية فترة الدراسة 

وجود تمك العنابر غير العاممة إلى ارتفاع أسعار 
 مستمزمات انتاج الدواجن. 

 
تطور إجمالى العنابر لمزارع بدارى التسمين عمى   (4)

 مستوى محافظة القميوبية
تطور اجمالى العنابر بمزارع  (3الجدول رقم )يبين 

  فى 7/2.16..2بدارى التسمين خالل الفترة )
بنحو  2.11فظة القميوبية, حيث بمغت أدناىا عام محا

ألف عنبر, ثم حدث تغير فى األعداد   26251
بالزيادة والنقصان عمى مدار األعوام المتتالية, إلى أن 

 269نحو  2.16بمغت فى نياية فترة الدراسة أى عام 
ألف عنبر, وكان متوسط إجمالى العنابر فى تمك الفترة 

 ر.ألف عنب 98263بمغ نحو 
 

تطور الطاقات االنتاجية الفعمية لمزارع بدار    (5)
التسمين  عمى مستوى محافظة القميوبية ) بالمميون 

 طائر(
, تطور الطاقات (3الجدول رقم )يبين 

االنتاجيةالفعمية لمزارع بدارى التسمين خالل فترة 
الدراسة  فى محافظة القميوبية, حيث بمغت أدناىا فى 

 34663نحو   7..2بداية فترة الدراسة أى عام 
مميون طائر, فى حين وصمت ألقصاىا فى عام 

مميون طائر وفى نياية فترة  53659نحو  .2.1
 .2.16طائر عام مميون  04763الدراسة وصمت الى 

 
( تطور الطاقات االنتاجية الكمية لمزارع بدارى 6)

التسمين عمى مستوى محافظة القميوبية )بالمميون 
 طائر(

, تبين (3جدول )من خالل البيانات الموجودة فى 
بمغت الطاقات   7..2انو فى بداية فترة الدراسة عام 

مميون طائر ثم اخذت االعداد فى  62694الكمية 
التذبذب باالرتفاع واالنخفاض الى ان وصمت فى نياية 

مميون  57.17حيث بمغت   2.16فترة الدراسة عام 
طائر. ومن ذلك يتضح وجود فجوة بين الطاقات الكمية 

مكن أن يرجع ذلك إلى انخفاض رأس والفعمية ومن الم
المال لدى المربى وأيضا ارتفاع أسعار المستمزمات 

 لالنتاج وظيور بعض األمراض خالل تمك الفترة.
 

 اإلنتاجية لدجاج بداري التسمينتطور المؤشرات 
بدراسىىىىىة  العالقىىىىىة االتجاىيىىىىىة ألعىىىىىداد مىىىىىزارع بىىىىىداري 
التسىىىىمين عمىىىىى مسىىىىتوى محافظىىىىة القميوبيىىىىة خىىىىالل فتىىىىرة 

بجدول   1  تبين من معادلة )2.16-7..2الدراسة )
ان الصىىىورة الخطيىىىة ىىىىى أفضىىىل الصىىىور مالئمىىىة   (7)

لطبيعىىىة البيانىىىات حيىىىث يتنىىىاقص عىىىدد المىىىزارع  بمقىىىدار 
ألىىف  مزرعىىة سىىنويا   6.1.معنىىوى احصىىائيا  بمىىغ نحىىو 

مىىزارع سىىنويا كمىىا ثبتىىت معنويىىة النمىىوذج ككىىل.  .1أى 
% 55الىى ان حىوالي   إلىى  R2وأشار معامل التحديد  

مىىىىىن التغيىىىىىرات الحادثىىىىىة فىىىىىى عىىىىىدد المىىىىىزارع  يرجىىىىىع الىىىىىى 
العوامىىل التىىىى يعكسىىىيا عنصىىىر الىىىزمن وذلىىىك خىىىالل فتىىىرة 

 الدراسة.
بدراسة العالقة االتجاىية لعدد العنابر العاممة 

عمى مستوى محافظة القميوبية تبين من لبداري التسمين 
ان الصورة الخطية ىى أفضل  (7بجدول )  2معادلة )

أن العنابر العاممة الصور مالئمة لطبيعة البيانات حيث 
تزداد سنويا بمقدار معنوى احصائيا عند مستوى معنوى 

قيمة معامل  عنبر, كما تشير .6% بمغ نحو 1
% من التغيرات 48الى ان حوالي   R2التحديد )

التى الحادثة فى عدد العنابر العاممة ترجع الى العوامل 
-7..2يعكسيا عنصر الزمن وذلك خالل الفترة )

  , كما ثبت معنوية النموذج ككل 2.16
بدراسة العالقة االتجاىية لعدد العنابر غير العاممة 
لمزارع بداري التسمين عمى مستوى محافظة القميوبية 

ان الصورة الخطية  (7بجدول )  3من معادلة )تبين 
يانات حيث  أن ىى أفضل الصور مالئمة لطبيعة الب

عدد العنابر غيرالعاممة  تتناقص سنويا بمقدار معنوى 
ألف عنبر.  وأشار معامل  6.8.احصائيا  بمغ نحو 

% من التغيرات  65الى ان حوالي   R2التحديد )
الحادثة فى عدد العنابر الغير عاممة ترجع الى العوامل 
التى يعكسيا عنصر الزمن وذلك خالل الفترة 

(2..7-2.16.  
 



 ثناء سميم –العراقي  –صفيو حبيشى           4721

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(2), 2019 

 
خالل الفترة  التطور الزمنى لممؤشرات االنتاجية لمزارع بدارى التسمين عمى مستوى محافظة القميوبية. 4جدول 

(2007/2016  
 

 السنة
 عدد المزارع
)باأللف 
 مزرعة(

 الطاقات االنتاجية )بالمميون طائر( عدد العنابر )باأللف عنبر(
 الفعمية الكمية اجمالى غير عاممة عاممة

2007 1.721 1.843 0.664 2.507 62.94 34.63 
2008 1.713 1.788 0.710 2.498 62.46 35.96 
2009 1.727 1.922 0.598 2.520 62.11 37.53 
2010 1.741 2.527 0.029 2.556 64.43 53.59 
2011 1.755 2.227 0.024 2.251 55.63 44.94 
2012 1.604 2.298 0.024 2.322 57.44 46.51 
2013 1.618 2.296 0.024 2.320 57.98 45.96 
2014 1.633 2.310 0.023 2.333 57.06 46.20 
2015 1.633 2.311 0.023 2.334 57.06 46.80 
2016 1.632 2.311 0.023 2.334 57.17 47.30 

 34.63 55.63 2.251 0.023 1.788 1.604 الحد االدنى
 53.59 64.43 2.556 0.710 2.527 1.755 الحد االعمى
 43.94 59.43 2.398 0.214 2.183 1.678 المتوسط

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضى, قطاع الشئون االقتصادية, االدارة المركزية لالقتصاد المصدر5 
 مختمفة.أعداد  -الزراعى, احصائيات الثروة الحيوانية والداجنة

 

محافظة القميوبية تقديرات االتجاه العام الزمني لممؤشرات اإلنتاجية بمزارع بداري التسمين عمي مستوي  .7جدول 
  2016-2007خالل الفترة )

صيغة  معادلة االتجاه العام المتغير
 المعادلة

R2 F 

 Ŷ1 =   1.8    -   0.01 X عدد المزارع
       (-3.1)**  (61. 7)** 

 9.7 0.55 خطية

 Ŷ2 =   1.8    +   0.06 X عدد العنابر العاممة 
        (2.7)**   (14.7)** 

 7.3 0.48 خطية

 Ŷ3 =   0.66   -   0.08 Xi عدد العنابر غير العاممة
         (5)**     (-3.8 )**  

 14.8 0.65 خطية

 Ŷ4 =  2.54   -   0.02 xi اجمالى العنابر
        (46)**    (-2.9)** 

 8.5 0.52 خطية

 Ŷ5 =   83.8   –   0.80 Xi بالمميون طائر الطاقة الكمية
       (43.3)**   (-3.4)** 

 11.4 0.59 خطية

 Ŷ6 = 36.9     +   1.28 Xi بالمميون طائر الطاقة الفعمية
      (11.2)**    ( 2.4)* 

 5.9 0.42 خطية

Xi  -  متغير الزمن    حيثi ( =1,2..........,10      R2 –   معامل التحديدF    – معنوية النموذج 
  0.05تشير إلى ثبوت المعنوية االحصائية عند مستوي معنوية  *

  Tالقيم بين األقواس )    تشير إلي قيمة ) 0.01**  تشير إلى ثبوت المعنوية االحصائية عند مستوي معنوية 
 المحسوبة.

   .1من بيانات الجدول )جمعت وحسبت   :المصدر
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بدراسة العالقة االتجاىية إلجمالى عددالعنابر 
لمزارع بداري التسمين عمى مستوى محافظة القميوبية 

  تبين من معادلة 2.16-7..2خالل فترة الدراسة )
ان الصورة الخطية ىى أفضل الصور  (7بجدول )  4)

البيانات حيث ان اجمالى العنابر مالئمة لطبيعة 
 .2تتناقص سنويا بمقدار معنوى احصائيا  بمغ نحو 

الى ان حوالي   R2عنبر. وأشار معامل التحديد )
% من التغيرات الحادثة فى إجمالى عدد العنابر  52

ترجع الى العوامل التى يعكسيا عنصر الزمن وذلك 
  .2.16-7..2خالل الفترة )

وبدراسة العالقة االتجاىية لمطاقات االنتاجية الكمية 
لبداري التسمين عمى مستوى محافظة القميوبية خالل 

  5من معادلة )  تبين 2.16-7..2فترة الدراسة )
ان الصورة الخطية ىى أفضل الصور  (7بجدول )

مالئمة لطبيعة البيانات حيث أن الطاقات االنتاجة 
معنوى احصائيا  بمغ نحو  الكمية تتناقص سنويا بمقدار

الى ان   R2ألف طائر  وأشار معامل التحديد  ) ..8
% من التغيرات الحادثة فى الطاقات 59حوالي 

االنتاجية الكمية ترجع الى العوامل التى يعكسيا عنصر 
  . 2.16-7..2الزمن وذلك خالل الفترة )

بدراسة العالقة االتجاىية لمطاقات االنتاجية الفعمية 
ع بداري التسمين عمى مستوى محافظة القميوبية لمزار 

  تبين من معادلة 2.16-7..2خالل فترة الدراسة )
ان الصورة الخطية ىى أفضل الصور  (7بجدول )  6)

مالئمة لطبيعة البيانات حيث ان الطاقات االنتاجية 
 1628الفعمية تزداد بمقدار معنوى احصائيا بمغ نحو 

معنوية النموذج ككل . و مميون طائر سنويا , كما ثبت 
% من  42الى ان حوالي   R2أشار معامل التحديد  )

التغيرات الحادثة فى الطاقات االنتاجية الفعمية ترجع 
الى العوامل التى يعكسيا عنصر الزمن وذلك خالل 

  .2.16-7..2الفترة )
 
 عينة الدراسة  *
 

توضح عينة الدراسة الميدانية وفقا الستمارات 
التى اختيرت عمدية بمحافظة القميوبية أن االستبيان 

مزرعة لمموسم االنتاجى  47حجم العينة بمغ نحو 
(2.18 /2.19.  

مصدر حصول المبحوثين عمى  (1جدول )ويوضح 
مصدر تمويميم القامة المشروع حيث أوضحت 

% من اجمالى 5966استمارات االستبيان أن حوالى  
التمويل  % 2968حجم العينة يتم تمويميم ذاتيا و 

% يقوموا بعممية االقتراض القامة  1.66بالمشاركة و
 مشروعيم من بنك مصر الزراعى .

 
 التمويل توزيع العينة وفقا لمصدر .3جدول 

 
 % تكرارات مصدر التمويل
 59.6 28 تمويل ذاتي
 29.8 14 مشاركة
 10.6 5 اقراض

 100 47 اإلجمالي
جمعىىىىت وحسىىىىبت مىىىىن بيانىىىىات اسىىىىتمارة االسىىىىتبيان  المصــــدر5

  2018/2019لمموسم االنتاجي )
 

 مصدر الحصول عمى االعالف
% من 5563أن  (4الجدول رقم )يتبين من        

المربيين يحصمون عمى األعالف الالزمة لتربية الدجاج 
% يحصمون عميو من خالل  34من شركات بينما 

خالل المصانع  % يحصمون عميو من463الموزعين, و
 .% من خالل تاجر التجزئة 664و 
  

 الحصول عمى األعالف مصادر .1جدول 
 

 % تكرارات مصدر العمف
 55.3 26 شركة
 34 16 موزع
 4.3 2 مصنع
 6.4 3 تجزئةتاجر 

 100 47 اإلجمالي
جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان  المصدر5

  2018/2019لمموسم االنتاجي )
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 مصدر الحصول عمى الكتاكيت 
أن الغالبيىة العظمىى مىىن  (5الجـدول رقـم ) تبىين مىن

المىىربيين يحصىىمون عمىىى الكتاكيىىت مىىن الشىىركات بنسىىبة 
% مىىىىىىىن خىىىىىىىالل المىىىىىىىوزعين و  .3% و  5563تمثىىىىىىىل 
% يقومىىىون بشىىىراء الكتاكيىىىت الالزمىىىة مىىىن خىىىالل  1467

 معامل التفريخ .
 

عمى الحصول  توزيع العينة وفقا لمصدر .1جدول 
 الكتكوت

 
 % تكرارات مصدر الكتكوت

 55.3 26 شركة
 30 14 موزع

 14.7 7 معمل تفريخ
 100 47 اإلجمالي

جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان المصدر5  
  2018/2019لمموسم االنتاجي )

 
 المشاكل والمعوقات التي تواجو مربى دجاج التسمين

ان  مشىىكمتى ارتفىىاع أسىىعار  (6الجــدول ) يتبىىين مىىن
األعالف, وعدم انتظىام أسىعار السىوق قىد احتمتىا المرتبىة 
األولىىى مىىن بىىين المشىىكالت التىىى تواجىىو صىىناعة دجىىاج 
بدارى التسمين فى محافظة القميوبية , حيث بمغت نسىبة 

% مىىىن عىىىدد المفىىىردات لمعينىىىة , كىىىم أن ..1التكىىىرارات 
ألعىىىىىىىىالف  المشىىىىىىىىاكل االنتاجيىىىىىىىىة المتعمقىىىىىىىىة بالكتاكيىىىىىىىىت وا

والعمالة  باالضافة إلى المشىاكل التسىويقية , تمثمىت فىي 
ارتفىىاع أسىىعار الكتاكيىىت المسىىتخدمة فىىي التسىىمين  حيىىث 

مىىىىرة مىىىىن حجىىىىم العينىىىىة  44تكىىىىررت تمىىىىك المشىىىىكمة نحىىىىو 
 36%, وعدم جودة الكتكوت تكىررت نحىو 9366بنسبة 

مىىىرة أى  47مىىرة  وأرتفىىاع أسىىعار العمىىىف  تكىىررت نحىىو 
 39العمالىىة المدربىىة  تكىىررت نحىىو  % وقمىىة..1بنسىىبة 

مىىرة مىىن حجىىم العينىىة, ومشىىكمة تحكىىم التجىىار والسماسىىرة 
مىىىىرة مىىىىن حجىىىىم المىىىىزارع  42فىىىىى السىىىىعر تكىىىىررت  نحىىىىو 

مىرة  47ومشكمة عىدم انتظىام سىعر السىوق تكىررت نحىو 
 % ...1من حجم المزارع أى بنسبة 

 
 

أىم المشاكل والمعوقات التي تواجو مربى  .1 جدول
 ندجاج التسمي

 
 % التكرار انــــــالبي 

 المشاكل
 المتعمقة
 بالكتاكيت

 93.6 44 ارتفاع ثمن الكتكوت
عدم الحصول عمى الكمية 

 8.5 4 المطموبة

 76.6 36 عدم جودة الكتكوت
عدم وصول الكتكوت في 

 6.4 3 الميعاد المطموب

أن يكون الكتكوت حامل 
 63.8 30 لالمراض

 المشاكل
 المتعمقة
 بالعمف

 8.5 4 عدم توافر العمف
عدم التوافق بين العرض 

 4.3 2 والطمب

 100.0 47 أسعار العمف مرتفعة
عدم استالم العمف في 

 6.4 3 الوقت المناسب

 29.8 14 سوء التخزين
عدم تعامل الشركة مع 

 23.4 11 المربى مباشرة

المشاكل 
المتعمقة 
 بالعمالة

 83.0 39 قمة األيدي العاممة المدربة
 63.8 30 ارتفاع األجىىر

 31.9 15 الرضاء عن العمالة

 مشاكل
 التسويق

التجار والسماسرة فى تحكم 
 89.4 42 السعر

 100.0 47 عدم انتظام أسعار السوق
انخفاض سعر البيع عن 

 63.8 30 التكمفة الفعمية

جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان لمموسم المصدر5 
  2018/2019)االنتاجي 
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 العائد االقتصادي لمزارع بدارى التسمين
 
 عائد الجنية من السعة االنتاجية لمعنبر الواحد 

تم تقسيم استمارات االستبيان وفقا لعدد الطيور 
المرباه إلي ثالث سعات انتاجية وىي السعة األولي من  

لى  1269 آالف طائر , السعة الثانية أقل  6ألف طائرا 
لى أكبر من آالف  6من  آالف طائر, أما  366طائرا 

 –آالف طائر  366السعة الثالثة تقع بين )أقل من 
 آالف طائر . 68.

أن  (7بالجدول رقم )واتضح من البيانات الواردة 
متوسط إيرادات الدورة الواحدة لمسعة األولى بمغ نحو  

جنية/لمدورة واتضح أيضا أن متوسط تكمفة  ألف 291
جنية/لمدورة ومن ذلك تم  ألف 276الدورة بمغ نحو 

حساب أربحية الجنية المستثمرلمفئة األولي بمغ نحو 
ألف  3.869وكان صافي العائد ليذه الفئة نحو  1.05

 جنية/لمدورة خالل الموسم المشار إليو.
أما السعة االنتاجية الثانية فكان متوسط ايراد الدورة 

ة الدورة جنية/لمدورة بينما بمغ متوسط تكمف ألف 220
جنية/لمدورة وتم حساب أربحية الجنية  ألف 197نحو 

وكان صافي العائد نحو  1612ليذه الفئة كانت 
 ألف جنية/لمدورة ليذه الفئة لذلك الموسم. 323616

أما السعة االنتاجية الثالثة فكان متوسط ايراد لمدورة 
جنية/الدورة بينما بمغ متوسط تكمفة  ألف 97الواحدة 
جنية/لمدورة وتم حساب ألف  74احدة  نحو الدورة الو 

وكان صافي  1.31أربحية الجنية ليذه الفئة كانت 
 /لمدورة لذلك الموسم.وجني ألف  274615 العائد نحو

 
 أربحية الجنية وصافي العائد لمزارع بدارى التسمين  .2جدول 

 

 السعة االنتاجية
 عدد المزارع ) باأللف طائر (

 االيرادات
 )ألف جنية/الدورة(

 التكاليف
 )ألف جنية/الدورة(

 أربحية
 الجنية

 المستثمر
 صافى العائد

 المتوسط االجمالى  المتوسط االجمالى  )ألف جنية/الدورة(
(12.9 - 6  21 6115.1 291.2 5806.2 276.5 1.05 308.9 

 - 6 )أقل من
 323.16 1.12 197.2 2760.6 220.3 3083.76 14   3.6أكبر من 

(3.6 - 0.8  12 1167.5 97.3 893.35 74.45 1. 31 274.15 
 2018/2019جمعت وحسبت من نتائج استمارة استبيان المزارع لمموسم االنتاجى المصدر5 

 أربحية الجنيو المستثمر=  إجمالى االيرادات / إجمالى التكاليف
 اجمالى التكاليف –صافى العائد = اجمالى االيرادات 

 
 لذا يوصى البحث فى ضوء النتائج البحثية ما يمى

 
العمل عمى نشر ثقافة التدريب وذلك لتوفير العمالة  .1

 الفنية المدربة .
توفير حمالت توعية بيطرية , وتوفير أمصال  .2

 ولقحات فعالة.

لمتغمب عمى تفعيل الرقابة عمى منتجات األعالف  .3
 الغش فى مكونات العمف.

 

 المـــــراجــع
 

 .7036 – 7007 وزارة الزراعة واستصالح االراضى
لنشرة السنوية  االدارة المركزية لالقتصاد الزراعى,

 أعداد متفرقة. ,لالقتصاد الزراعى
المفاىيم  .7037 وزارة الزراعة واستصالح األراضي

 الزراعية ,والتعريفات المستخدمة في اإلحصاءات 
 .قطاع الشئون االقتصادية
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ABSTRACT 

 

The poultry industry in Egypt is one of the most 

important industries that contribute in providing the 

source of animal protein, which is characterized by 

high nutritional value, cheap price and high con-

version coefficient of food compared to red meat. 

This industry is characterized by several character-

istics, the most important speed of turnover of capi-

tal as well as not need a large agricultural patch, In 

addition to the relative increase in food conversion 

efficiency compared to other types of animals. The 

industry is also characterized by high return and 

low capital required to invest in this field compared 

to other productive projects. The problem of re-

search is the high price of the prices of the inputs 

of the production of poultry and the low quality of 

the market, and fluctuation of market prices of the 

final output, which affects the revenue and thus 

affect the size of the economic project. Therefore, 

the study aimed at estimating the economic yield 

of the poultry farms in the fattening nurseries in 

Qalyubia governorate. These farms are character-

ized by a short cycle of the capital cycle in order to 

contribute to raising the level of individual income 

in the rural sector. It also provides job opportunities 

for young people. Of the animal protein, and based 

on published data and the use of field study for a 

sample of the municipality of Qalyubia, the re-

search reached some results, including: 

1- The average number of farms of broiler fattening 

was about 1.6 thousand farms by 6.67% of the 

total number of farms at the level of the prov-

ince of Qalyubia. 

2- The study of the most important problems and 

obstacles facing the poultry growers found that 

the problems of production and marketing were 

the high prices of chicks used in fattening, lack 

of quality chick, high feed prices, the lack of 

trained labor, the problem of control of traders 

and brokers in price, and the problem of irregu-

lar market price . 

3- By dividing the sample of the study into three 

production capacities, it was found that the net 

yield of the first capacity (12.9-6 thousand 

birds) amounted to 308.9 thousand pounds / 

cycle, and net return of the second capacity 

(less than 6 thousand - more than 3.6 thousand 

birds) LE 323.2 thousand / cycle, while it 

amounted to about 274.1 thousand pounds / 

cycle for the third capacity (3.6 - 0.8 thousand 

birds). 

4- The estimated profitability of the pound for the 

investor for the three capacities (first, second 

and third) was respectively 1.05, 1.12, 1.31 

thousand pounds. 

 

 

Keywords: Production cycle, Total productive ca-

pacity, Actual production capacity, Broiler 

 

 


