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 دجاج التسمين بمحافظة القميوبية إنتاجلمزارع  دراسة اقتصادية
 السيد حسن محمد جادو

 ، مصرجامعة بنها، كمية الزراعة

 
 :دمةـمق

, نططة انإنتاجية الزراعية الهامةتعتبر صناعة الدواجن وخاصة دجاج التسمين أحد األ      
امة وانإنتاج الزراعي بصفة عفمن ناحية تعتبر أحد المصادر الرئيسية لمدخل في انإنتاج 

مميار جنيه  11.6نحو  0211فقد بمغت قيمة انإنتاج الداجني عام  ،الحيواني بصفة خاصة
ومن ناحية ، مميار جنيه 68.1٪ من إجمالي قيمة انإنتاج الزراعي والبالغ نحو 01.1بنسبة 

عتبارها لغذائي باأخرى تعتبر صناعة الدواجن أحد الركائز الرئيسية في تحقيق سياسة األمن ا
, والذي يتميز بارتفاع قيمته الغذائية ورخص ثمنه وارتفاع معامل مصدرا لمبروتين الحيواني

. وتتميز صناعة الدواجن بسرعة دوران رأس المال يل الغذائي له عن المحوم الحمراءالتحو 
اض رأس وكذلك انخف ،قعة كبيرة من األرضوارتفاع العائد وعدم احتياج مطاريع الدواجن لر 

رى لمحصول المال المطموب لالستثمار في هذا المجال بالمقارنة بالمطاريع انإنتاجية األخ
 . عمى البروتين الحيواني

 
 : مشكمة الدراسة

يتوقفففففش النطفففففاط انإنتفففففاجي لمففففففزارع دجفففففاج التسفففففمين عمففففففي حجفففففم ونوعيفففففة المففففففدخالت  
ل البطفففففري، األدويفففففة والرعايفففففة والمتمثمففففة ففففففي الكتاكيفففففت، العميقفففففة، العمففففانإنتاجيففففة لهفففففذ  المفففففزارع 

، الميففا  والكهربففاء، ومففا تعكسففه تمففك المففدخالت مففن أثفففر البيطريففة، الفرطففة، الوقففود الففالزم لتدفئففة
عمفففي كميفففة النفففاتب المحمفففي بهفففذ  المفففزارع. وخاصفففة مفففع حفففدوث زيفففادة مسفففتمرة ففففي أسفففعار تمففففك 

لمتعففرش عمففى العوامفففل لففذا قامففت الدراسففة . أسففعار المنتجففات النهائيفففة المففدخالت ممففا يففيثر عمففي
الحمففففول ومعالجففففة  ووضفففع ،اجن مففففع تفعيففففل العوامفففل ا يجابيففففةالمفففيثرة فففففي إنتفففاج وتسففففمين الفففدو 

, وبالتفففالي يمكففن ا رتقفففاء بمسففتوى كفففاءة األداء ا قتصفففادي والنهففوض بفففالحجم العوامففل السففمبية
 .ين الدواجنانإنتاجي الفعمي لمزارع تسم
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 :  الدراسة من اليدف
جفففاج التسفففمين فففففي العوامفففل المفففيثرة عمفففي إنتفففاج دإلفففى تحميفففل ودراسفففة  تهفففدش الدراسفففة 

، وكفذلك تقففدير دوال التكففاليش انإنتاجيفة لتحديففد الحجففم األمثفل لرنتففاج وتقففدير محافظفة القميوبيففة
يففة المختمففففة بمفففزارع عينفففة ، وتقففدير الكففففاءة ا قتصفففادية لمسفففعات انإنتاجالحجففم المعظفففم ل ربفففاح

       .الدراسة
 

 :  قة البحثية ومصادر البياناتالطري
التعفرش عمفى العالقفات  بهفدش ،كمفيوال الوصففي أسفاليب التحميفل اعتمفدت الدراسفة عمفى       

، وتففم اسفتخدم مفنهب التحميففل الوصففي عنفد تمثيففل الدراسفة موضفوع بفين المتغيفرات ا قتصفادية
طريقتففي ا نحفففدار . واسففتخدمت الدراسفففة ادية بففين المطفففاهدات موضففع الدراسفففةالعالقففات ا قتصففف

. وتفففم تحميفففل ا الخطيفففة والموياريتميفففة المزدوجففةالمتعففدد ففففي تحميفففل الففدوال انإنتاجيفففة ففففي صففورته
 إلففففي بانإضفففافة. ها التربيعيففففة ففففي المفففدى القصففففيرتدوال التكفففاليش انإنتاجيفففة فففففي مختمفففش صفففور 

ي اسفففتخدام بعففففض معففففايير الكفففففاءة ا قتصففففادية مثففففل معيفففار صففففافي العائففففد ومعففففدل العائففففد عمفففف
 .تثمارا س

وقفففد اعتمفففد البحففففث بصففففة أساسففففية عمفففي بيانففففات عينفففة ميدانيففففة تفففم تجميعهففففا مفففن عينففففة        
يحتمففوا المرتبففة  عطفوائية طبقيففة لمففزارع إنتفاج دجففاج التسففمين مفن مركففزي بنهففا وطفوخ باعتبارهمففا

بمغففت ميوبيفة بمحافظففة الق وعفدد العنففابر العاممفة فففي األهميفة النسففبية لعفدد المففزارع األولفي والثانيفة
ب لعففففدد عمففففي الترتيفففف ٪30.6، ٪30.0، عمففففي الترتيففففب لعففففدد المففففزارع ٪30.10، ٪32.03نحفففو 

مففن ٪ 6.66 وهففذ  العينففة تمثففل نحففو ،مزرعففة كعينففة لمدراسففة 102تففم اختيففار و  ،العنفابر العاممففة
تففم  حيفث مزرعفة 1823والبفالغ عفددها نحففو  قميوبيففةبمحافظفة الجممفة عفدد مفزارع تسففمين الفدجاج 

 :مففي وعففدد العنففابر العاممففة كمففا يمفففيالفع انإنتففاجعمففي أسففاس  إنتاجيففة سففعاتأربففع  إلففيتقسففيمها 
 -  6222مففنالسففعة الثانيفة   ، مزرعفة 62 وبمففغ عفددها( كتكفوت 6222أقففل مفنالسفعة األولفى  

( كتكفففوت 16222 - 12222مفففنالسفففعة الثالثفففة   ، مزرعفففة 06 وبمفففغ عفففددها( كتكففوت 12222
 .مزرعة 02 وبمغ عددها( كتكوت  16222أكثر منالسعة الرابعة   ، زرعةم 01 وبمغ عددها
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 :نتائج الدراسة
 :ارع تسمين البدارى بعينة الدراسةالتكاليف اإلنتاجية لمز األىمية النسبية لبنود : أولً 
لثابتفة وتكففاليش تنقسفم التكفاليش انإنتاجيفة بصففة عامفة إلفى قسفمين همفا تكفاليش انإنتفاج ا       

تتغيفر قيمتهفا بتغيففر  , ومفن المعمفوم أن التكفاليش المتغيفرة هفي تمفك التكفاليش التفيتفاج المتغيفرةانإن
, أمفا التكفاليش الثابتفة فهفي تمفك التكفاليش التفي   تتغيفر قيمتهفا بتغيفر حجفم انإنتفاج حجفم انإنتفاج

نتفففاج أهففم بنفففود تكففاليش انإ ويتحممهففا المنفففتب سففواء أنفففتب أم لففم ينفففتب . وفففي هفففذ  الدراسففة تمثمفففت
ية أو فة عائمففففأجفففور العمالفففة الدائمفففة سفففواء كانفففت عمالففف ،القيمفففة ا يجاريفففة لممزرعفففة): ففففيالثابتفففة 
بففاني وات ت والمعففدات تهالك السففمع الرأسفمالية فففي المزرعففة مثففل المفقيمففة اسفف ،ة مسففترجرةفعمالف

وتكفاليش  ،كيفتتكفاليش طفراء الكتا) كمفا تمثمفت أهفم بنفود تكفاليش انإنتفاج المتغيفرة ففي ،انإنتاجيفة
تكففاليش األدويففة والرعايففة البيطريفففة  ،تكففاليش األعففالش وانإضففافات المركففزة ،نقمهففا إلففى المزرعففة

تكففففففاليش الفرطفففففففة و ،الوقففففففود الففففففالزم لمتدفئففففففةتكففففففاليش والميففففففا  و الكهربففففففاء تكففففففاليش  ،والمطهففففففرات
 .(المستخدمة

 :السعة اإلنتاجية األولي -1
لمزارع التكاليش المتغيرة والثابتة والكمية  ( أن بنود1يتضح من بيانات الجدول رقم  

 ألش جينه 320.20 حواليأن التكاليش المتغيرة بمغت  األولي انإنتاجيةتسمين البداري بالسعة 
من ٪ 70.1بنسبة  أي، ألش جنيه 312.100 حواليالتكاليش الكمية والبالغة  إجماليمن 

 حواليتمثل  ألش جنيه 8.260 حوالية ، كما بمغت التكاليش الثابتالتكاليش الكمية إجمالي
 . األولي انإنتاجيةبالسعة التكاليش الكمية متوسط  إجماليمن ٪ 0.6

وبدراسة األهمية النسبية لبنود التكاليش المتغيرة والثابتة اتضح من بيانات نفس 
تمثل  ألش جنيه 101.61 حواليالجدول أن قيمة التغذية تحتل المرتبة األولى حيث بمغت 

المرتبة الثانية  الكتاكيت التكاليش الكمية في حين تحتل قيمة طراء إجماليمن  ٪66.3نحو 
فتحتل الرعاية البيطرية ، أما قيمة ٪31,03تمثل نحو  ألش جنيه 120,0حيث قدرت بنحو 

قيمة العمالة و ، ٪3.07تمثل نحو ألش جنيه  12.01 حواليالمرتبة الثالثة بقيمة بمغت 
بينما  ،٪0.26ألش جنيه تمثل نحو  6.1 حواليبة الرابعة بقيمة بمغت المتغيرة فتحتل المرت

 2.78 حواليوقيمة استهالك الميا  والكهرباء ، جنيه ألش 2.70 حوالي الفرطةبمغت قيمة 
ألش  2.66ومصاريش الصيانة حوالي  ،جنيه ألش 2.0 حوالي وقود التدفئةجنيه، وقيمة  ألش

 حوالي انإيجار السنوي، وقيمة جنيه ألش 2.30 حوالي األصول الثابتةوقيمة إهالك  جنيه ،
وتتضاءل األهمية  ألش جنيه 6.710وقيمة العمالة الثابتة بمغت حوالي  جنيه ، ألش 1.07
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، ٪2.68، ٪2.1، ٪ 2.10، ٪2.03، ٪2.30، ٪2.3 حواليالنسبية لهذ  البنود حيث تمثل 
 . األولي انإنتاجيةالسعة متوسط التكاليش الكمية ب إجماليمن عمي الترتيب ٪ 1.70

 
 :اإلنتاجية الثانيةالسعة  -2

( أن بنود التكاليش المتغيرة والثابتة والكمية لمزارع 1يتضح من بيانات الجدول رقم  
ألش جينه  687.03 حواليالثانية أن التكاليش المتغيرة بمغت  انإنتاجيةتسمين البداري بالسعة 

من ٪ 78.33بنسبة  أي، ألش جنيه 677.000 حواليالتكاليش الكمية والبالغة  إجماليمن 
 حواليألش جنيه تمثل  7.770 حوالي، كما بمغت التكاليش الثابتة التكاليش الكمية إجمالي
 . الثانية انإنتاجيةمتوسط التكاليش الكمية بالسعة  إجماليمن ٪ 1.60

يانات نفس وبدراسة األهمية النسبية لبنود التكاليش المتغيرة والثابتة اتضح من ب
ألش جنيه تمثل  337.321 حواليالجدول أن قيمة التغذية تحتل المرتبة األولى حيث بمغت 

التكاليش الكمية في حين تحتل قيمة طراء الكتاكيت المرتبة الثانية  إجماليمن  ٪66.60نحو 
، أما قيمة الرعاية البيطرية فتحتل ٪31.61ألش جنيه تمثل نحو  026.76حيث قدرت بنحو 

قيمة العمالة ٪، و 3.61ألش جنيه تمثل نحو  01.00 حواليرتبة الثالثة بقيمة بمغت الم
 ،٪0.78ألش جنيه تمثل نحو  10.886 حواليالمتغيرة فتحتل المرتبة الرابعة بقيمة بمغت 

 حواليألش جنيه، وقيمة استهالك الميا  والكهرباء  1.610 حواليبينما بمغت قيمة الفرطة 
ومصاريش الصيانة حوالي  ،ألش جنيه 1.01 حوالية وقود التدفئة ألش جنيه، وقيم 1.20
، وقيمة انإيجار ألش جنيه 2.608 حوالي، وقيمة إهالك األصول الثابتة ألش جنيه 2.166
ألش جنيه  6.078، وقيمة العمالة الثابتة بمغت حوالي جنيه ألش 3.601 حواليالسنوي 

، ٪2.01، ٪2.10، ٪2.00 حواليثل وتتضاءل األهمية النسبية لهذ  البنود حيث تم
متوسط التكاليش الكمية بالسعة  إجماليعمي الترتيب من ٪ 2.70، 2.6٪، 2.1٪، 2.28٪

 . الثانية انإنتاجية
 

 :السعة اإلنتاجية الثالثة -3
( أن بنود التكاليش المتغيرة والثابتة والكمية لمزارع 1يتضح من بيانات الجدول رقم  

 جينةألش  718.66أن التكاليش المتغيرة بمغت حوالي  لثةانإنتاجية الثاتسمين البداري بالسعة 
من  ٪76.11، أي بنسبة ألش جنيه 773.71من إجمالي التكاليش الكمية والبالغة حوالي 
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ألش جنيه تمثل حوالي  16,360، كما بمغت التكاليش الثابتة حوالي إجمالي التكاليش الكمية
 . لثةش الكمية بالسعة انإنتاجية الثامن إجمالي متوسط التكالي٪ 1.66

وبدراسة األهمية النسبية لبنود التكاليش المتغيرة والثابتة اتضح من بيانات نفس 
ألش جنيه تمثل  617.76الجدول أن قيمة التغذية تحتل المرتبة األولى حيث بمغت حوالي 

يت المرتبة الثانية من إجمالي التكاليش الكمية في حين تحتل قيمة طراء الكتاك ٪66.33نحو 
فتحتل  أما قيمة العمالة الثابتة، ٪36.68ألش جنيه تمثل نحو  363.63حيث قدرت بنحو 

قيمة العمالة و  ،٪3.76ألش جنيه تمثل نحو  37.06المرتبة الثالثة بقيمة بمغت حوالي 
ا أم ،٪0.26ألش جنيه تمثل نحو  02.10المتغيرة فتحتل المرتبة الرابعة بقيمة بمغت حوالي 

ألش جنيه تمثل نحو  17.70حتل المرتبة الخامسة بقيمة بمغت حوالي قيمة الرعاية البيطرية فت
ألش جنيه، وقيمة استهالك الميا  والكهرباء  1.276بينما بمغت قيمة الفرطة حوالي ، 0٪

ومصاريش الصيانة  ،ألش جنيه 0.11ألش جنيه، وقيمة وقود التدفئة حوالي  2.07حوالي 
، وقيمة ألش جنيه 1.821، وقيمة إهالك األصول الثابتة حوالي نيهألش ج 2.623حوالي 

، وتتضاءل األهمية النسبية لهذ  البنود حيث تمثل ألش جنيه 1.078انإيجار السنوي حوالي 
عمي الترتيب من إجمالي ٪ 2.13 ،٪2.18، ٪2.26، ٪2.01، ٪2.28، ٪2.11حوالي 

 . ثالثةلمتوسط التكاليش الكمية بالسعة انإنتاجية ا
 
 :السعة اإلنتاجية الرابعة -4

( أن بنود التكاليش المتغيرة والثابتة والكمية لمزارع 1يتضح من بيانات الجدول رقم  
ألش  1766.63أن التكاليش المتغيرة بمغت حوالي  رابعةتسمين البداري بالسعة انإنتاجية ال

 ٪ 70.68، أي بنسبة لش جنيهأ 0213.36جينه من إجمالي التكاليش الكمية والبالغة حوالي 
ألش جنيه تمثل حوالي  16.03، كما بمغت التكاليش الثابتة حوالي من إجمالي التكاليش الكمية

 . رابعةمن إجمالي متوسط التكاليش الكمية بالسعة انإنتاجية ال ٪ 0.30
وبدراسة األهمية النسبية لبنود التكاليش المتغيرة والثابتة اتضح من بيانات نفس 

ألش جنيه تمثل  1106.33دول أن قيمة التغذية تحتل المرتبة األولى حيث بمغت حوالي الج
من إجمالي التكاليش الكمية في حين تحتل قيمة طراء الكتاكيت المرتبة الثانية  ٪66.71نحو 

، أما قيمة الرعاية البيطرية فتحتل ٪ 36.87ألش جنيه تمثل نحو  010.03حيث قدرت بنحو 
، و قيمة العمالة ٪3.60ألش جنيه تمثل نحو  03.76بقيمة بمغت حوالي  المرتبة الثالثة

بينما  ،٪1.76ألش جنيه تمثل نحو  37.17فتحتل المرتبة الرابعة بقيمة بمغت حوالي  ثابتةال
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 1.01ألش جنيه، وقيمة استهالك الميا  والكهرباء حوالي  6,88بمغت قيمة الفرطة حوالي 
ألش  1.07ومصاريش الصيانة حوالي  ،ألش جنيه 1.1حوالي  ألش جنيه، وقيمة وقود التدفئة

، وقيمة انإيجار السنوي حوالي ألش جنيه 0.831، وقيمة إهالك األصول الثابتة حوالي جنيه
ألش جنيه وتتضاءل األهمية  11.01بمغت حوالي المتغيرة ، وقيمة العمالة ألش جنيه 3.601

، ٪2.11، ٪2.27،  ٪ 2.16، ٪2.28 ،٪2.07النسبية لهذ  البنود حيث تمثل حوالي 
 . الكمية بالسعة انإنتاجية الرابعةعمي الترتيب من إجمالي متوسط التكاليش ٪ 2.66، 2.00٪

التكاليش الكمية في السعة الرابعة بمغ أقصاها حيث قدر بنحو  إجمالينجد أن 
سط التكاليش ثم الثانية ثم األولى حيث قدر متو  ،جنيه يميها السعة الثالثة ألش 0213.36

, جنيه عمى الترتيب ألش 312.13, ألش جنيه 677.03, ألش جنيه 773.71الكمية بهم بنحو
التكاليش الثابتة كانت في السعة الرابعة حيث  جماليومن الجدول أيضا نجد أن أقصى قيمة نإ

 ةالثالثيميها السعة  ,التكاليش الكمية إجمالي٪ من 0.30ألش جنيه بنسبة  16.03قدرت بنحو 
 7.770, ألش جنيه 16.36بهم بنحو  الثابتة التكاليش إجماليحيث قدر  الثانية ثم األوليثم 
٪ 0.6,  ٪1.60, ٪1.66 قدرت بنحو , بنسبةألش جنيه عمى الترتيب 8.26, لش جنيهأ

 .عمى الترتيب
 

 ( : األىمية النسبية لقيمة بنود تكاليف اإلنتاج لمزارع تسمين البدارى1جدول رقم )
 )القيمة باأللف جنيه(   .م2112ة الدراسة لمعام اإلنتاجي بعين

 السعة الرابعة السعة الثالثة السعة الثانية السعة األولى البيان
 ): ( القيمة ): ( القيمة ): ( القيمة  ): ( القيمة

 36.89 010.030 36.68 363.607 31.61 026.76 31.03 120.0 شراء الكتاكيت
 55.94 1106.33 66.33 617.76 66.60 337.321 66.3 101.61 التغذية

 3.67 03.766 0 17.718 3.61 01.003 3.07 12.01 الرعاية البيطرية
 1.29 6.88 2.11 1.276 2.00 1.610 2.3 2.70 الفرشة 

 1.56 11.01 0.26 02.160 0.78 10.886 0.26 6.1 العمالة المتغيرة
 1.18 1.01 2.28 2.080 2.10 1.20 2.30 2.78 المياه والكيرباء 

 1.15 0.77 2.01 0.126 2.01 1.01 2.03 2.0 وقود التدفئة
 1.19 1.07 2.26 2.623 2.28 2.166 2.10 2.66 الصيانة

 97.68 1966.63 95.44 948.556 98.33 589.73 97.4 312.17 جممة التكاليف المتغيرة
 1.22 1.1 2.13 1.078 2.6 3.601 2.68 1.07 اإليجار السنوي
 1.96 37.173 3.76 37.06 2.70 6.078 1.70 6.710 العمالة الثابتة

 1.14 0.831 2.18 1.821 2.1 2.608 2.1 2.30 إىالك األصول الثابتة
 2.32 46.727 4.56 45.352 1.67 9.997 2.6 8.157 جممة التكاليف الثابتة
 111 2113.36 111 993.918 111 599.727 111 311.127 إجمالي التكاليف الكمية

 .م0210جمعت وحسبت من بيانات استمارة ا ستبيان لمعام انإنتاجي : المصدر
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ويرجفع ارتفففاع التكففاليش الثابتفة فففي السففعات انإنتاجيفة الرابعففة والثالثففة إلفي إنهففا تطففمل  
( عنبفففرا 10 -12المففزارع الكبيفففرة السفففعة ومنهفففا عفففدد مفففن المففزارع يصفففل عفففدد العنفففابر بهفففا إلفففى  

عنفابر اتوماتيكيففة تعتمففد عمفى اتلففة فففي معظفم العمميففات اليوميففة مفن تغذيففة وسففقاية عفامال وهففي 
بانإضفففافة إلفففى أنهفففا تعتمففففد عمفففي العمالفففة الفنيفففة والمدربففففة  ،وتنظيفففش العنفففابر وتطهيرهفففا وييرهففففا

 .وبالتالي ترتفع تكاليفها الثابتةوانإدارة المز رعية المتخصصة 
 

ج المحــوم البيءــاء بعينــة الدراســة الميدانيــة بمحافظــة التقــدير اإلحصــائي لــدوال إنتــا: ثانيــاً 
 :  القميوبية

تففم دراسفففة دوال انإنتفففاج الفيزيقيففة بفففين متغيفففر تففابع وهفففو  ص( ويمثفففل كميففة إنتفففاج المحفففوم      
م وبففين عفففدة 0211البيضففاء  لحففوم الففدجاج الحيففة( بمففزارع عينففة الدراسففة خففالل العففام انإنتففاجي 

عفدد الكتاكيفت المطفتراة ففي بدايفة كفل دورة خفالل العففام  :اج وهفيتفيثر ففي انإنتفمتغيفرات مسفتقمة 
عفففدد , و (0 س بفففالطن( كميفففة العمفففش المسففتخدمة خفففالل الفففدورات خففالل العفففام ، و (1 س  بالعففدد(

عفففدد النفففافق مففن الطيفففور خفففالل العفففام و  ،(3 سبالسفففاعة( سففاعات العمفففل البطفففري خفففالل العففام  
 (.1 بالعدد(  س

 
 : اج المحوم البيءاء بالسعة األولىلة إنتلدا اإلحصائيالتقدير  -1

( في صورتها الخطية أن أكثر 0( بالجدول رقم  1توضح نتائب المعادلة رقم  
، (1عدد الكتاكيت المطتراة  سعمي الكمية المنتجة من المحوم البيضاء هي  العوامل ترثيراً 

حيث بمغت  (.1 س ، وعدد النافق(3عدد ساعات العمل البطري  سو  ،(0وكمية العمش  س
عمي الترتيب. وقد بمغ معامل  2.21-، 2.2221 ،2.17، 2.22230انإنتاجية الحدية نحو 

ج ترجع إلي العوامل من التغيرات الحادثة في كمية انإنتا٪ 70مما يعني أن  2.70التحديد 
 .386.7. كما تطير قيمة  ش( إلي معنوية النموذج حيث قدرت بنحو السابق ذكرها
( بنفس الجدول في صورتها الموياريتمية 0وضحت نتائب المعادلة رقم  بينما أ 

ء هي الكمية المنتجة من المحوم البيضاالمزدوجة لمدالة انإنتاجية أن أهم العناصر الميثرة عمي 
، (3وعدد ساعات العمل البطري  س ،(0، وكمية العمش  س(1عدد الكتاكيت المطتراة  س

 2.1-، 2.36، 2.06، 2.00مرونة انإنتاجية بنحو حيث قدرت ال (.1 س وعدد النافق
عدد في كل من  ٪12لممتغيرات السابقة عمي الترتيب. مما يعني أن حدوث تغير مقدار  

تيدي إلي تغير في نفس عدد ساعات العمل البطري و  ،الكتاكيت المطتراة، وكمية العمش
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ب، بينما ب المحمي عمي الترتيفي صافي النات ٪3.6، ٪0.6، ٪0.0ا تجا   إيجابي( مقدار  
يدي إلي تغير في عكس ا تجا   سمبي( مقدار  ي في عدد النافق ٪12 عند حدوث تغيرًا مقدار 

 في صافي الناتب المحمي.  2.1٪
مفففن التغيفففرات الحادثففففة ففففي كميففففة  ٪78ممفففا يعنففففي أن  2.78وقفففد بمفففغ معامففففل التحديفففد          

. كمففا تطفففير قيمفففة  ش( إلفففي معنويفففة النمفففوذج حيفففث كرهفففاانإنتففاج ترجفففع إلفففي العوامفففل السفففابق ذ
اة وقففد ثبتففت معنويففة العنصففر انإنتففاجي األول وهففو عففدد الكتاكيففت المطففتر  .176.0قفدرت بنحففو 

بينمفا  ،(3عدد سفاعات العمفل البطفري  سو  ،(1سوعدد النافق   (،0س، والعنصر الثاني  (1 س
. وقفففدرت إجمفففالي المرونفففات انإنتاجيفففة بهففففذ  (1س لعفففدد النففففافق لفففم تثبفففت المعنويفففة انإحصفففائية 

 .د المتناقص عمى السعة من انإنتاجتعكس العائوهي  2.7الصورة لهذ  السعة بنحو 
 
 : ج المحوم البيءاء بالسعة الثانيةالتقدير اإلحصائي لدالة إنتا -2

( في صورتها الخطية أن أكثر 0( بالجدول رقم  3توضح نتائب المعادلة رقم  
، (1ء هي عدد الكتاكيت المطتراة  سامل ترثيرا عمي الكمية المنتجة من المحوم البيضاالعو 
(. حيث بمغت 1 س عدد النافقو ، (3عدد ساعات العمل البطري  سو  ،(0كمية العمش  سو 

عمي الترتيب. وقد بمغ معامل  2.21، 2.2221، 2.236، 2.221انإنتاجية الحدية نحو 
مل ج ترجع إلي العوامن التغيرات الحادثة في كمية انإنتا ٪76مما يعني أن  2.76التحديد 

 .108.7. كما تطير قيمة  ش( إلي معنوية النموذج حيث قدرت بنحو السابق ذكرها
( بنفس الجدول في صورتها الموياريتمية 1بينما أوضحت نتائب المعادلة رقم   

ء هي لكمية المنتجة من المحوم البيضاالمزدوجة لمدالة انإنتاجية أن أهم العناصر الميثرة عمي ا
، (3عدد ساعات العمل البطري  سو , (0كمية العمش  سو ، (1عدد الكتاكيت المطتراة  س

 2.101-، 2.211، 2.21، 2.60(. حيث قدرت المرونة انإنتاجية بنحو 1 س عدد النافقو 
في كل من عدد  ٪ 12لممتغيرات السابقة عمي الترتيب. مما يعني أن حدوث تغير مقدار  

عدد ساعات العمل البطري تيدي إلي تغير في نفس و , كمية العمشو ، الكتاكيت المطتراة
في صافي الناتب المحمي عمي الترتيب،  ٪2.11، ٪ 2.1،  ٪ 6.0ا تجا   إيجابي( مقدار  

في عدد النافق ييدي إلي تغير في عكس ا تجا   سمبي(  ٪ 12 بينما عند حدوث تغيرًا مقدار 
انإطارة السالبة التي تسبق معامل ا نحدار الخاص و  في صافي الناتب المحمي. ٪1.01دار  مق

( فتدل عمى وجود عالقة عكسية بين عدد 1بالمتغير الرابع وهو عدد النافق من الطيور  س
النافق من الطيور وبين الكمية المنتجة من المحوم البيضاء بالطن مما  يعني أنه كمما زاد عدد 
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خالل الفترة انإنتاجية كمما انخفضت الكمية المنتجة من المحوم البيضاء خالل تمك  النافق
وبالتالي لزيادة كمية إنتاج المحوم البيضاء  بد من خفض عدد النافق خالل الفترة  ،الفترة

ت باع األساليب الحديثة انإنتاجية قدر انإمكان وهذا يعتمد عمى الرعاية الصحية الجيدة لمقطيع وا 
  . نإنتاجفي ا

مفففن التغيفففرات الحادثففففة ففففي كميففففة ٪ 70ممفففا يعنففففي أن  2.70وقفففد بمفففغ معامففففل التحديفففد          
. كمففا تطفففير قيمفففة  ش( إلفففي معنويفففة النمفففوذج حيفففث انإنتففاج ترجفففع إلفففي العوامفففل السفففابق ذكرهفففا

. وقففد ثبتففت معنويففة العنصففر انإنتففاجي األول وهففو عففدد الكتاكيففت المطففتراة 106.1قفدرت بنحففو 
لكميففففة بينمفففا لفففم تثبفففت المعنويفففة انإحصفففائية  (،1س  عفففدد النفففافقهفففو و  الرابفففعوالعنصفففر ، (1 س

. وقففدرت إجمففالي المرونففات انإنتاجيففة بهفففذ  (3عففدد سففاعات العمففل البطفففري  سو  ،(0العمففش  س
 .عمى السعة من انإنتاج ناقصوهي تعكس العائد المت2.661الصورة لهذ  السعة بنحو 

  
  :ج المحوم البيءاء بالسعة الثالثةلدالة إنتا التقدير اإلحصائي -3

( في صورتها الخطية أن أكثر 0( بالجدول رقم  6توضح نتائب المعادلة رقم  
، (1 س  العوامل ترثيرا عمي الكمية المنتجة من المحوم البيضاء هي عدد الكتاكيت المطترا

(. حيث بمغت 1 سعدد النافقو ، (3سعدد ساعات العمل البطري  و  ،(0كمية العمش  سو 
عمي الترتيب. وقد بمغ معامل 2.2203-، 2.221، 2.236، 2.2211انإنتاجية الحدية نحو 

ج ترجع إلي العوامل من التغيرات الحادثة في كمية انإنتا٪ 70مما يعني أن  2.70التحديد 
 .66.06. كما تطير قيمة  ش( إلي معنوية النموذج حيث قدرت بنحو السابق ذكرها
( بنفس الجدول في صورتها الموياريتمية 6وضحت نتائب المعادلة رقم  بينما أ 

ء هي المزدوجة لمدالة انإنتاجية أن أهم العناصر الميثرة عمي الكمية المنتجة من المحوم البيضا
، (3وعدد ساعات العمل البطري  س ،(0كمية العمش  سو ، (1عدد الكتاكيت المطتراة  س

 ، 2.20-، 2.210، 2.76مرونة انإنتاجية بنحو (. حيث قدرت ال1عدد النافق سو 
في كل  ٪ 12لممتغيرات السابقة عمي الترتيب. مما يعني أن حدوث تغير مقدار   2.223 -

تيدي إلي تغير في نفس ا تجا   إيجابي( مقدار   كمية العمشو ، من عدد الكتاكيت المطتراة
 ٪ 12ينما عند حدوث تغيرًا مقدار  في صافي الناتب المحمي عمي الترتيب، ب 2.10٪، 7.6٪
عدد النافق ييدي إلي تغير في عكس ا تجا   سمبي( مقدار  عدد ساعات العمل البطري و في 
وانإطارة السالبة التي تسبق معامل ا نحدار  في صافي الناتب المحمي. 2.23٪ ،2.0٪

هذا  استخدامفي  فتدل عمى وجود إفراطساعات العمل البطري وهو  الثالثالخاص بالمتغير 
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 , أمادة النظر في استخدام هذا المتغيرالمتغير انإنتاجي نإنتاج المحوم البيضاء مما يستمزم إعا
انإطارة السالبة التي تسبق معامل ا نحدار الخاص بالمتغير الرابع وهو عدد النافق من 

جة لكمية المنت( فتدل عمى وجود عالقة عكسية بين عدد النافق من الطيور وبين ا1الطيور  س
يعني أنه كمما زاد عدد النافق خالل الفترة انإنتاجية كمما من المحوم البيضاء بالطن مما 

وبالتالي لزيادة كمية إنتاج  ،المحوم البيضاء خالل تمك الفترة انخفضت الكمية المنتجة من
هذا يعتمد المحوم البيضاء  بد من خفض عدد النافق خالل الفترة انإنتاجية قدر انإمكان و 

تباع األساليب الح  .  ديثة في انإنتاجعمى الرعاية الصحية الجيدة لمقطيع وا 
من التغيرات الحادثة في ٪ 73مما يعني أن  2.73وقد بمغ معامل التحديد         

. كما تطير قيمة  ش( إلي معنوية النموذج حيث ج ترجع إلي العوامل السابق ذكرهاكمية انإنتا
طتراة . وقد ثبتت معنوية العنصر انإنتاجي األول وهو عدد الكتاكيت الم67.06قدرت بنحو 

ل البطري عدد ساعات العمو  ،(0ة انإحصائية لكمية العمش  س، بينما لم تثبت المعنوي(1 س
(. وقدرت إجمالي المرونات انإنتاجية بهذ  1سهو عدد النافق  (، والعنصر الرابع و 3 س

 .د المتناقص عمى السعة من انإنتاجي تعكس العائوه 2.70الصورة لهذ  السعة بنحو 
 
  :ج المحوم البيءاء بالسعة الرابعةالتقدير اإلحصائي لدالة إنتا -4

( في صورتها الخطية أن أكثر 0( بالجدول رقم  0توضح نتائب المعادلة رقم  
، (1 سء هي عدد الكتاكيت المطتراة العوامل ترثيرا عمي الكمية المنتجة من المحوم البيضا

(. حيث بمغت 1عدد النافق سو ، (3وعدد ساعات العمل البطري  س, (0كمية العمش  سو 
عمي الترتيب. وقد بمغ  2.223-، 2.2227-، 2.2206-، 2.220انإنتاجية الحدية نحو 

من التغيرات الحادثة في كمية انإنتاج ترجع إلي ٪ 78مما يعني أن  2.78معامل التحديد 
 .336.7. كما تطير قيمة  ش( إلي معنوية النموذج حيث قدرت بنحو هاالعوامل السابق ذكر 

( بنفس الجدول في صورتها الموياريتمية 8بينما أوضحت نتائب المعادلة رقم  
ء هي المزدوجة لمدالة انإنتاجية أن أهم العناصر الميثرة عمي الكمية المنتجة من المحوم البيضا

، (3عدد ساعات العمل البطري  سو  ،(0العمش  سوكمية ، (1المطتراة  س عدد الكتاكيت
 2.6-، 2.1، 2.20-، 1.37(. حيث قدرت المرونة انإنتاجية بنحو 1 س وعدد النافق

 لممتغيرات السابقة عمي الترتيب.
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عففدد سفففاعات ، و فففي كفففل مففن عفففدد الكتاكيففت المطفففترا  ٪ 12ممففا يعنففي أن حفففدوث تغيففر مقفففدار  
صفففافي  فففي  ٪ 1، ٪13.7دي إلفففي تغيففر فففي نفففس ا تجفففا   إيجففابي( مقففدار  العمففل البطففري تففي 

ففي كميفة العمفش وعفدد النففافق  ٪ 12النفاتب المحمفي عمفي الترتيفب، بينمفا عنفد حفدوث تغيفرًا مقفدار  
ففففي صفففافي النفففاتب المحمففففي.  ٪ 6٪، 2.0يفففيدي إلفففي تغيفففر ففففي عكفففس ا تجفففا   سفففمبي( مقفففدار  

امفل ا نحففدار الخففاص بففالمتغير الثفاني وهففو كميففة العمففش فتففدل وانإطفارة السففالبة التففي تسففبق مع
دة هففذا المتغيفر انإنتففاجي نإنتفاج المحففوم البيضفاء ممففا يسفتمزم إعففا اسفتخدامعمفى وجففود إففراط فففي 

أمفففا انإطفففارة السفففالبة التفففي تسفففبق معامفففل ا نحفففدار الخففففاص  ،النظفففر ففففي اسفففتخدام هفففذا المتغيفففر
( فتففدل عمففى وجففود عالقففة عكسففية بففين عففدد 1الطيففور  سبففالمتغير الرابففع وهففو عففدد النففافق مففن 
يعنفي أنفه كممفا زاد عففدد جفة مفن المحفوم البيضفاء بففالطن ممفا النفافق مفن الطيفور وبفين الكميففة المنت

المحفففوم البيضففاء خفففالل تمفففك  خفففالل الفتففرة انإنتاجيفففة كممفففا انخفضففت الكميفففة المنتجففة مفففن النففافق
وم البيضفففاء  بفففد مففن خففففض عفففدد النففافق خفففالل الفتفففرة , وبالتفففالي لزيففادة كميفففة إنتفففاج المحففالفتففرة

تبفاع األ سفاليب الحديثفة انإنتاجية قدر انإمكان وهذا يعتمد عمى الرعايفة الصفحية الجيفدة لمقطيفع وا 
 .في انإنتاج

من التغيرات الحادثة في كمية ٪ 76مما يعني أن  2.76وقد بمغ معامل التحديد 
. كما تطير قيمة  ش( إلي معنوية النموذج حيث هاج ترجع إلي العوامل السابق ذكر انإنتا

مطتراة . وقد ثبتت معنوية العنصر انإنتاجي األول وهو عدد الكتاكيت ال123.1قدرت بنحو 
ل البطري عدد ساعات العمو  ،(0ة انإحصائية لكمية العمش  س، بينما لم تثبت المعنوي(1 س
إجمالي المرونات انإنتاجية بهذ  (. وقدرت 1سهو عدد النافق  (، والعنصر الرابع و 3 س

 .د المتناقص عمى السعة من انإنتاجوهي تعكس العائ 2.70الصورة لهذ  السعة بنحو 
 

 :تقدير دوال التكاليف اإلنتاجية في مزارع تسمين البدارى بعينة الدراسة :ثالثاً 
أن الصفففورة  بدراسففة الصففور المختمففففة لففدوال التكففاليش انإنتاجيفففة فففي المففدى القصفففير تبففين      

ور مالئمفففة وهففي أكثفففر الصففف ،النفففاحيتين ا قتصفففادية وانإحصفففائيةالتربيعيففة أفضفففل الصفففور مففن 
, لتكفاليش الكميفة والتكفاليش الحديفةومفن خاللهفا أمكفن حسفاب متوسفط ا. لظفروش انإنتفاج الفداجني

 الحجفم الفذي تصفل عنفد  متوسفط التكفاليش الكميفة إلفى وهفو –الحجم األمثل لرنتاج في كل سعة 
وكفففذلك يمكفففن حسفففاب الحجفففم ا قتصففففادي  -أدنفففى مسفففتوى لهفففا وتتسفففاوى مفففع التكفففاليش الحديفففة 

ومفن  -وهفو الحجفم الفذي يتسفاوى عنفد  التكفاليش الحديفة مفع السفعر  – الحجم المعظم لرنتفاج ( 
( تتضفففح الصفففورة التربيعيففة لفففدوال التكففاليش ففففي المفففدى 3الجفففدول رقففم  ب خففالل البيانفففات الففواردة
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ومففن الجفففدول  ،ة وذلففك لمسففعات انإنتاجيفففة األربعففةرع تسفففمين البففدارى بعينففة الدراسفففالقصففير بمففزا
وقفد بمفغ  ،كورة لمسفعات األربعفة عمفى الترتيفبيتضفح ثبفوت المعنويفة ا حصفائية ففي الصفورة المفذ

لمسفففعات األربعففففة عمفففى الترتيفففب وهفففذا يففففدل  2.67 ،2.01 ،2.71 ،2.76معامفففل التحديفففد نحفففو 
مفن التغيفر فففي  ٪67 ،٪01 ،٪71 ،٪76نتاجيفة بكفل سفعة قففد فسفرت نحفو عمفى أن التغيفرات انإ

 .اجية لمسعات األربعة عمى الترتيبالتكاليش انإنت
 176.6 ،112 ،60.1 ،32.1بحسفففاب الحجفففم األمثففففل لرنتفففاج وجفففد أنففففه بمفففغ نحففففو و 

مففن وبالتفالي فننفه  بفد  ،(1طفن ففي السفعات األربعفة عمفى الترتيفب كمفا يتضففح ففي الجفدول رقفم  
عمففى الترتيففب فففي السففعات األربعففة ألففش دجاجففة  110.71 ،87.6 ،11.60 ،7.61إنتفاج نحففو 

وبحسفففففاب الحجفففففم  ،وذلففففك لموصفففففول إلفففففى انإنتفففففاج األمثففففل والفففففذي يعطفففففي أدنفففففى تكففففاليش إنتفففففاج
 ،166.1 ،106.7 ،118ا قتصففففففادي لرنتفففففففاج ففففففففي السففففففعات األربعفففففففة وجفففففففد أنففففففه بمفففففففغ نحفففففففو 

 ،77.77 ،120.1 ،06.68أنفففففففه  بفففففففد مففففففن إنتفففففففاج نحفففففففو أي  ،طففففففن عمفففففففى الترتيففففففب 171.70
ل عمففففى أكبففففر عائفففففد عمفففففى الترتيففففب وذلففففك لمحصففففو فففففي السففففعات األربعففففة ألففففش دجاجففففة  078.1
   .اقتصادي

 
: الصورة التربيعية لدوال التكاليف لمسعات اإلنتاجية األربعة بمزارع تسمين البدارى بعينة ( 3جدول رقم )

 م.2112الدراسة لمعام اإلنتاجي 
 المعنوية ف 2ر المعادلت التربيعية السعة

 السعة األولى
 (5111)أقل من 

 هفص 01.3 - هفص 11067.6+  00211 -ت ك هف = 
                             0360.1        )  38.1 ) 

2.76 670.8 * * 

 السعة الثانية
(5111 – 11111) 

 هفص 02.11 - هفص 10606 + 170681 -ت ك هف = 
                         3013.1             )03.76) 

2.71 106.3 * * 

 السعة الثالثة
(11111 – 15111) 

 هفص 12.10+  هفص 10660.3 – 076316.3ت ك هف = 
                             12117.7             )10.7) 

2.01 06.03 * * 

 السعة الرابعة
 فأكثر( 15111)

 هفص 16.13 - هفص 16006.36+  608167 -ت ك هف = 
                             0370.1             )11.73) 

2.67 17.23 * * 

 حيث أن : 
 ت ك هف = التكاليش الكمية باأللش جنيه في السعات انإنتاجية األربعة بمزارع تسمين البدارى في المطاهدة هف 

 مزارع تسمين البدارى بعينة الدراسة الميدانية في المطاهدة هف منكل سعة كمية إنتاج المحوم البيضاء في = ىـ ص
 م .0210ا ستبيان لمعام انإنتاجي  استمارةحسبت من بيانات :  المصدر

 
ومن الجدول نجد أن حجم انإنتاج الفعمي في السعتين األولى والثانية كان أكبر من  

ممربيين في السعات انإنتاجية الصغيرة إلى ارتفاع الجدارة انإنتاجية ل الحجم األمثل ويرجع ذلك
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أما في السعتين الثالثة  ،يمية في تمك المزارع إلى حد كبيربالريم من انخفاض الطاقة التطغ
والرابعة فرن ا هتمام بتمك السعات الكبيرة  بد أن يكون بطكل أكبر وبالتالي  بد من رفع 

 .لوصول إلى كفاءة إنتاجية أعمىوا الكفاءة التطغيمية فيهما لموصول إلى أدنى تكاليش
 

وسط حجم اإلنتاج والحجم األمثل والحجم القتصادي في السعات اإلنتاجية األربعة لعينة : م(4جدول رقم )
 2112الدراسة الميدانية لمعام اإلنتاجي 

متوسط  السعة
سعر 
 الطن

 الحجم القتصادي الحجم األمثل  متوسط حجم اإلنتاج الفعمي 

األلف )ب )بالطن(
 دجاجة(

)باأللف  )بالطن(
 دجاجة(

)باأللف  )بالطن(
 دجاجة(

 76.58 118 17.61 32.1 17.61 32.06 11.67 األولى
 117.1 106.7 11.60 60.1 61 67.76 11.66 الثانية
 99.99 166.1 8.6 112 68.31 120.26 11.03 الثالثة
 298.4 494.97 117.91 195.57 134.764 223.53 11.58 الرابعة

 م .0210حسبت من بيانات استمارة ا ستبيان لمعام انإنتاجي :  المصدر
 

 :مؤشرات الكفاءة القتصادية لمزارع تسمين البدارى بعينة الدراسة :اً رابع
 التكاليف الكمية لمسعات اإلنتاجية المختمفة:  -1

جمففففالي ( إلفففى أن متوسففففط التكفففاليش الكميفففة نإ6تطفففير البيانفففات الفففواردة بالجففففدول رقفففم   
الرابعففة , وتبفين أن أفضفل السففعات انإنتاجيفة هفي السفعة لمطفن جنيهففاً  7661.10العينفة بمفغ نحفو 

يميهفا عمفى التفوالي السفعات  ،جنيهفاً  7220.16نحفو  لمطفن بهفاحيفث بمفغ متوسفط التكفاليش الكميفة 
 ،12263 ،7081.60قففففففدرت بنحففففففو  لمطفففففن بمتوسفففففط تكففففففاليش كميففففففة األولففففففى ،، الثانيففففففةالثالثفففففة
 .  عمي الترتيب جنيهاً  12062

 
 :  اإليراد الكمي لمسعات اإلنتاجية المختمفة -2

( يتضفح أن متوسفط انإيفراد الكمفي نإجمفالي 6مفن خفالل البيانفات الفواردة بالجفدول رقفم   
بمفغ نحففو  األولفىأن انإيفراد الكمفي لمسفعة  , وتبفين أيضفاً لمطفن جنيهفاً  11807.67العينفة بمفغ نحفو 

يميهفا  ،انإنتاجيفة مفن حيفث ميطفر انإيفراد الكمفي لمطفنوهفي أفضفل السفعات لمطن  جنيهاً  10212
 ،11713بمتوسفففطات تكففاليش كميفففة قففدرت بنحفففو  الثالثففة ،الرابعفففة، الثانيففةعمففى التففوالي السفففعات 

 .عمي الترتيبلمطن  جنيهاً  11107.03 ،11886.16
 



 السيد حسن محمد جادو

 22 

 

347 

 العائد الصافي لمسعات اإلنتاجية المختمفة:  -3
 ،ن عنفد تعظفيم مسفتوى العائفد الصففافيدجفاج التسفميتتحقفق الكففاءة ا قتصفادية بمفزارع  

وهفففو عبفففارة عففففن  ،أي عنفففد أعمفففى حفففد ممكفففن لمعائففففد الصفففافي النفففاتب مفففن إنتفففاج دجففففاج التسفففمين
ومفففن  ،إجمففالي قيمففة المخرجففات  انإيففرادات( مطروحففة منهففا إجمففالي قيمففة المففدخالت  التكففاليش(

 جنيهفففاً  2178.43نففة بمفففغ نحفففو ( يتضفففح أن متوسففط صفففافي العائفففد لجممفففة العي6الجففدول رقفففم  
ومففففن الجففففدول يتضففففح  أن متوسففففط صفففففافي العائففففد مففففن طففففن المحففففوم البيضففففاء لمسفففففعات  ،لمطففففن

 ،عمفففففففى الترتيففففففففب 2879.11 ،2194.71 ،1851 ،1791انإنتاجيفففففففة األربعفففففففة بمففففففففغ نحفففففففو 
ية وبالتالي يتضح أن أكبر عائد صفافي نفتب عفن السفعة الرابعفة يميهفا الثالثفة ثفم الثانيفة وففي النففها

 .فعة األولى لتتيح أقفل عائد لمطنترتي الس
 

( : صافي العائد وربحية الجنيو في إنتاج طن لحم من مزارع تسمين البدارى وفقا لمسعات 5جدول رقم )
 م 2112اإلنتاجية المختمفة بمزارع العينة لمعام اإلنتاجي 

 الجنيو أربحية صافي العائد  التكاليف الكمية اإليراد الكمي     السعة     
 1.17 1072 12062 10212 األولى
 1.18 1862 12263 11713 الثانية
 1.24 0171.01 7081.60 11107.03 الثالثة
 1.32 0807.21 7220.16 11886.16 الرابعة
 1.25 2178.43 9651.17 11829.59 الجممة

 .م0210 حسبت من بيانات استمارة ا ستبيان لعينة الدراسة لمعام انإنتاجي:  المصدر
 
  :ستثمر لمسعات اإلنتاجية المختمفةأربحية الجنيو الم -4

ويعكس هذا المعيار  ،لتحقيق الكفاءة ا قتصادية ميطراً  تعد أربحية الجنيه المنفق 
ويتم حسابه بقسمة  ،العائد الصافي الذي حققه الجنيه المنفق عمى جميع بنود التكاليش الكمية

( أن 6. ويتضح من خالل الجدول رقم  دخالت  التكاليش(العائد الصافي عمى إجمالي الم
ومن الجدول يتضح أن أربحية  ،جنيهاً  1.25أربحية الجنيه المستثمر لجممة العينة بمغت نحو 

 ،1.10الجنيه المستثمر في مزارع تسمين البدارى بالسعات انإنتاجية األربعة بمغت نحو 
لتالي يتضح أن السعة الرابعة هي األكثر , وباعمى الترتيب جنيهاً  1.30 ،1.01 ،1.18

 1.30لمعيار أربحية الجنيه المستثمر حيث أنه بمغ في تمك السعة نحو  كفاءة اقتصادية وفقاً 
, وهذا يتفق مع المنطق ا قتصادي من حيث ا ستفادة من انإنتاج الكبير وما ينتب عنه جنيهاً 
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ن أهم سمات ذو الحجم الكبير وهو م من وفورات السعة انإنتاجية التي يتميز بها انإنتاج
يميها السعات انإنتاجية الثالثة ثم الثانية ثم األولى عمى الترتيب.  ،صناعة الدواجن في مصر

بكفاءة مزارع توصي الدراسة بعدد من اإلجراءات لبد من إتباعيا عمى لمنيوض  
 :أىميامحافظة القميوبية الدواجن في 

٪ مففن 72تاكيفت والتففي تزيفد فففي أيمفب مففزارع العينفة عففن نحفوتقميفل تكمفففة التغذيفة وطففراء الك -1
 :ش انإنتاجية الكمية وذلك عن طريقالتكالي

  ا هتمفام بمفزارع أمهفات الكتاكيففت وزيفادة الطاقفة التطفغيمية بهففا ورعايتهفا صفحيا بطففكل
   .كافي وذلك لزيادة عدد الكتاكيت المنتجة وتقميل سعر الكتكوت المنتب

 الصفففحراوية المنتطففرة ففففي جمهوريففة مصفففر العربيففة وزراعتهفففا  ا سففتفادة مفففن األراضففي
بمحاصفيل تصفمح ألعفالش الطيففور ممثفل ففول الصفويا والففذرة الصففراء لتقميفل تكففاليش 

 .ستيراد معظم مكوناتها من الخارجالتغذية التي تزيد نتيجة  
  ا سففتفادة مفففن األبحففاث العمميفففة الخاصفففة بانإنتففاج الفففداجني خاصفففة فففي مجفففال تغذيفففة

رع طيففففور عمففففى عالئففففق ييفففففر تقميديففففة تعتمففففد عمففففى مخمففففففات انإنتففففاج الزراعففففي ومفففففزاال
 .  الدواجن لتقميل تكمفة التغذية

 2.26ا هتمففام بالسففعات انإنتاجيففة الصففغيرة والتففي يقففل أربحيففة الجنيففه المسففتمر فيهففا عففن  -2
ومحاولففة دمجهففا مففع بعضففها وتطويرهففا لتزيففد ربحيتهففا وا سففتفادة مففن وفففورات السففعة التفففي 

تثمر فففي المففزارع كبيففرة السففعة يسفتفيد منهففا انإنتففاج الكبيففر حيففث بمغففت أربحيفة الجنيففه المسفف
 2.30نحو 

ي تجميفد وتبريفد تطجيع ا ستثمار في مجال إنطاء المجازر اتليفة والثالجفات المسفتخدمة فف -3
, وذلففك لمففتحكم فففي عففرض الففدواجن المحميففة لتقميففل أسففعار الففدواجن والتففي الفدواجن المذبوحففة

عميهفففا سفففعرها فففي أوقفففات معينففة ففففي السففنة نتيجفففة  نخفففاض العفففرض وزيففادة الطمفففب  يزيففد
, وبالتفففالي يحففدث تفففوازن ففففي سففوق الفففدواجن و  يتعفففرض والعكففس يحفففدث ففففي أوقففات أخفففرى

 .اطر كبيرة خالل العام انإنتاجيالمربي لمخ
 

 الممخص
واطن المصفففففري تعتبففففر صففففناعة الفففففدواجن مففففن أهفففففم الصففففناعات الغذائيفففففة التففففي تمفففففد المفففف        

المحفوم البيضفاء والبفيض وهفذ   , حيفث تنفتب هفذ  الصفناعةوتين الحيواني الالزم لبناء جسمهبالبر 
المنتجففات تتسففم بارتففففاع قيمتهففا الغذائيففة  حتوائهفففا عمففى األحمففاض األمينيفففة األساسففية الالزمفففة 
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وتتسففم أيضففا  لبنفاء الجسففم واحتوائهفا أيضففا عمفى نسففب متوازنفة مففن الفدهون واألمففالح المعدنيفة ,
والتففي تتزايففد أسفففعارها باسففتمرار ممفففا يجعففل الحصفففول  بففرخص ثمنهففا بالمقارنفففة بففالمحوم الحمفففراء

 -ي الففدخل خاصففة محفدود –عميهفا بالنسففبة لكثيفر مففن المسفتهمكين فففي جمهوريفة مصففر العربيفة 
 , وبالتفففالي يجففد هففي ء ففففي لحففوم الففدواجن والبفففيض البففروتين الحيفففوانيأمففرا صففعبا إلفففى حففد كبيففر

. وتعتبففر صفففناعة تسفففمين حفففد الوقففائي الفففالزم لحيففاة انإنسفففانوذلففك ففففي محاولففة لموصفففول إلففى ال
 .يففرة بالنسففبة لكثيففر مففن المسفففتهمكينالففدجاج مففن أهففم حمقففات تمففك الصففناعة وذلفففك ألهميتهففا الكب

ويهفففدش البحفففث إلفففي دراسفففة وتحديففففد العوامفففل المفففيثرة عمفففي إنتففففاج دجفففاج التسفففمين ففففي محافظففففة 
بمففزارع  إلفي تقففدير الكفففاءة ا قتصففادية لمسفعات انإنتاجيففة المختمفففة ا يهففدش أيضففاً القميوبيفة ، كمفف

 .  إنتاج التسمين بالمحافظة
ن فففي وقفد اعتمففدت الدراسففة عمففي بيانففات ميدانيففة لعينففة عطففوائية مففن منتجففي دجففاج التسففمي     

والكمفففي كمفففا اعتمفففدت الدراسففة عمفففي أسفففاليب التحميففل الوصففففي  .م0210محافظففة القميوبيفففة عففام 
حيففففث تففففم اسففففتخدام أسففففموب ا نحففففدار المتعففففدد فففففي الصففففورتين الخطيففففة والمويارتيميففففة المزدوجففففة 

 .  انإنتاجية المختمفة لتقدير دوال انإنتاج لمسعات
وقففففد أوضففففحت نتففففائب الدراسفففففة أن أهففففم المففففدخالت انإنتاجيففففة المفففففيثرة عمففففي إنتففففاج دجفففففاج       

، عففدد النفافق وقففد ، عففدد سفاعات لعمففل البطفريلعمفش، كميففة االتسفمين تتمثففل ففي: عففدد الكتاكيفت
. وبدراسفة الصفورة التربيعيفة لفدوال التكفاليش لمتغيرات عند المسفتويات المرلوففةثبتت معنوية تمك ا

النسفبة لمسففعات انإنتاجيفة ففي المفدى القصفير ففي مفزارع تسفمين الفدجاج ففي عينفة الدراسفة وذلفك ب
صفففائية المتحصففففل عميهففففا ففففي الصففففورة المففففذكورة , تبفففين ثبففففوت المعنويففففة انإحانإنتاجيفففة األربعففففة

 ،2.01 ،2.71 ،2.76لمسفففففففعات األربعففففففففة , وبمفففففففغ معامففففففففل التحديففففففففد لمسفففففففعات األربعففففففففة نحففففففففو 
، ٪71، ٪76عمففى الترتيففب وهففذا يففدل عمففى أن تغيففرات إنتاجيففة كففل سففعة قففد فسففرت نحفففو 2.67
وبحسفاب الحجففم  .ى الترتيفبمفن التغيفر ففي التكففاليش انإنتاجيفة لمسفعات األربعفة عمفف 67٪ ،01٪

طفففن فففففي السفففعات األربعففففة  176.6 ،112 ،60.1 ،32.1األمثفففل لرنتففففاج وجفففد أنففففه بمفففغ نحففففو 
ألففففش  110.71 ،87.6 ،11.60 ،17.61وبالتففففالي فننفففه  بفففد مففففن إنتفففاج نحفففو  ،عمفففى الترتيفففب

يعطفي أدنفى دجاجة في السعات األربعفة عمفى الترتيفب وذلفك لموصفول إلفى انإنتفاج األمثفل والفذي 
وبحسفففاب الحجفففم ا قتصففادي لرنتفففاج ففففي السفففعات األربعففة وجفففد أنفففه بمفففغ نحفففو  .تكففاليش إنتفففاج

 ،06.68أي أنفففه  بفففد مففففن إنتفففاج نحففففو  ،طفففن عمفففى الترتيففففب 171.1 ،166.1 ،106.7 ،118
لففففك لمحصففففول ألفففش دجاجففففة فففففي السفففعات األربعففففة عمففففى الترتيفففب وذ 078.1 ،77.77 ،120.1

 .  قتصاديعمى أكبر عائد ا
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 2178.43كمفففا بينفففت نتفففائب الدراسفففة أن متوسفففط صففففافي العائفففد لجممفففة العينفففة بمفففغ نحففففو      
ومففن الجفدول يتضففح  أن متوسفط صففافي العائفد مففن طفن المحففوم البيضفاء لمسففعات  ،لمطفن جنيهفاً 

 ،عمفففففففى الترتيففففففففب 2879.11 ،2194.71 ،1851 ،1791انإنتاجيفففففففة األربعفففففففة بمففففففففغ نحفففففففو 
عائد صفافي نفتب عفن السفعة الرابعفة يميهفا الثالثفة ثفم الثانيفة وففي النففهاية  وبالتالي يتضح أن أكبر

 .  ائد لمطنترتي السفعة األولى لتتيح أقفل ع
كمفففا أتضففففح أن أربحيفففة الجنيففففه المسففففتثمر ففففي مففففزارع تسففففمين البفففدارى بالسففففعات انإنتاجيففففة      

بالتففففالي يتضففففح أن و  ،عمففففى الترتيففففب جنيهففففاً  1.30 ،1.01 ،1.18 ،1.10األربعفففة بمغففففت نحففففو 
السفعة الرابعففة هففي األكثفر كفففاءة اقتصففادية وفقففا لمعيفار أربحيففة الجنيففه المسفتثمر حيففث أنففه بمففغ 

وهفذا يتفففق مفع المنطفق ا قتصففادي مفن حيففث ا سفتفادة مففن  ،جنيهففاً  1.30ففي تمفك السففعة نحفو 
ج ذو الحجففم انإنتففاج الكبيففر ومففا ينففتب عنففه مففن وفففورات السففعة انإنتاجيففة التففي يتميففز بهففا انإنتففا

يميهفففا السففعات انإنتاجيفففة الثالثفففة ثفففم  ،ن أهففم سفففمات صفففناعة الفففدواجن فففي مصفففرالكبيففر وهفففو مففف
 الثانية ثم األولى عمى الترتيب. 
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ABSTRACT 

The poultry industry is one of the most important food industries, 
which supplies the Egyptian citizen with the animal protein needed to 
build his body, This industry produces white meat and eggs, These 

products are with high nutritional value because they contain essential 
amino acids needed to build the body, also they contain balanced 

proportions of fat and minerals. These products are cheap compared to 
red meat, which are increasing their prices down so low-income people 
are replacing red meat, white meat and eggs in order to get animal 

protein to reach to the extent necessary for the prevention of human 
life. Broiler production considers one of the most important episodes of 

the poultry industry, to the great importance for many consumers.  
The study depend on data collected from stratified random sample of 
Broiler farms Kalubia governorate in 2012. Also, the study depend on 

descriptive analysis, multiple regression have been applied to estimate 
the production functions. The results of study had declared that the 

most important economic factors affecting Broiler Production are 
number of chicks, quantity of feed stuff, and the total number of hours 
worked during the production and the number of dead birds during the 

year of production. 
Study is squared for the functions production costs in the short term on 

farms in fattening chickens in the study sample with respect to capacity 
production of the four, showing evidence of moral statistics obtained in 
the picture listed for the bites of the four, the total coefficient of 

determination of the capacities of the four about 0.96, 0.94, 0.71 and 
0.69, respectively, and this indicates that changes in the productivity of 

every capacity have been interpreted about 96%, 94%, 71% and 69% of 
the change in production costs for the four capacities, respectively. 

And calculates the optimal size of production found that it 

amounted to about 30.1, 52.4, 140 and 195.6 ton in the capacities of the 
four, respectively, and therefore it is necessary to produce 19.54, 44.57, 

89.5 and 117.91 thousand chickens in the capacities of the four, 
respectively, in order to gain access to production optimization, which 
gives the lowest production costs, and calculate the economic size of 

production in the capacities of the four found that it amounted to about 
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118, 125.9, 156.4, 494.4 tons, respectively, that is, it must be the 

production of about 76.58, 107.1, 99.99 and 298.4 thousand chickens in 
the capacities of the four, respectively, so as to get the greatest return 

on economic 
The average net return for the inter sample was about 1.25 

pound per ton, and the table is also clear that the average net return of 

tons of white meat of the capacity production of the four amounted to 
about 1.17, 1.18, 1.24, 1.32, respectively, and thus clear that the biggest 

return on net resulted in amplitude fourth followed by the third and 
then second in the end comes the first capacity to produce less revenue 
per ton. 

 


