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 2222مارس  12 ىالموافقة عمى النشر ف ،2222ر فبراي 15 استالم البحث فى

 الممخص العربى
مكانية تنمية  ييدف البحث إلى التعرف عمى الوضع الراىن وا 
الطاقة اإلنتاجية من المحوم الحمراء في الجميورية ومحافظة 

جية وبعض معايير دراسة بعض مؤشرات اإلنتاالوادي الجديد و 
محافظة الوادي الكفاءة الفنية واالقتصادية بعينة الدراسة في 

الجديد. أوضحت نتائج البحث، إرتفاع كمية اإلنتاج من لحوم 
األبقار والِجمال عمى مستوى الجميورية خالل نفس الفترة، في 
حين تناقصت الكمية المنتجة من لحوم الجاموس، واألغنام، 

الفترة. كما أوضحت النتائج تزايد قيمة والماعز خالل نفس 
اإلنتاج من المحوم الحمراء وقيمة لحوم األبقار والجاموس 
واألغنام والماعز والجمال عمى مستوى الجميورية وتناقص كمية 
اإلنتاج من المحوم الحمراء عمى مستوى محافظة الوادي  الجديد 

رن التحميل االقتصادي المقاوفيما يخص . خالل نفس الفترة
لمكفاءة اإلنتاجية بأنواعيا بالفئة اإلنتاجية األولى يتبين من 
النتائج أن قيم كِل من الكفاءة الفنية، والتوزيعية، واالقتصادية 

 7970، 7900، 79,0في ظل ثبات العائد لمسعة ُقدرت بحوالي 
عمى  0,,7، 79,0، 0عمى الترتيب، وازدادت لتصبح حوالي 

لمسعة، أما الفئة الثانية فكانت قيم الترتيب في ظل تغير العائد 
الكفاءة الفنية، والتوزيعية، واالقتصادية في ظل ثبات العائد 

عمى الترتيب،  79,0، 79,0، 79,0لمسعة ُقدرت بحوالي 
عمى الترتيب في ظل  7900، 7900، 0وازدادت لُتصبح حوالي 

تغير العائد لمسعة، فيما كانت قيم الكفاءة الفنية، والتوزيعية، 
واالقتصادية لمفئة الثالثة في ظل ثبات العائد لمسعة ُقدرت 

عمى الترتيب، وازدادت لُتصبح  ,790، ,790، ,,79بحوالي 
عمى الترتيب في ظل تغير العائد  ,790، ,790، ,,79حوالي 

لمسعة، وىذا يؤكد حقيقة وجود وفورات السعة في مزارع الفئات 
 الثالث.

(، العائاااد DEAالتطاااويقي  الكمماااات الدالاااة: نماااوذج التحميااال 
(، اإلنتااااج VRC(، العائاااد المتغيااار لمساااعة  CRSالثابااات لمساااعة  

 الحيواني، محافظة الوادي الجديد.

 المشكمة البحثية
ُيعد قطاع اإلنتاج الحيواني من أهم ركائز اإلنتاج الزراعي 

ويرجاااج االهتماااام جنباااًا  لاااى جنااا  ماااج قطااااع اإلنتااااج النبااااتي، 
اني عمى مستوى الجمهورياة لكونام مصادرًا بقطاع اإلنتاج الحيو 

أساساااايًا ماااان مصااااادر تااااوفير الباااارتين الحيااااواني الااااالزم ل اااا ا  
اإلنسااااان مااااان المحاااااوم الحمااااارا  وبااااادائمها المختم اااااة والمنتجاااااا  

(، وُتعتباار لحااوم اربقااار 2217الحيوانيااة لالقا ااي ل ،ااالي، 
والجاااااموس وار،نااااام والماااااعز والجمااااال أهاااام مصااااادر المحااااوم 

 .الحمرا 

كمااا ُيم اال قطاااع اإلنتاااج الحيااواني أحااد المكونااا  الرئيسااية 
لمدخل الزراعي المصري، فبم   قيمة اإلنتاج الحيواني حاوالي 

% ماان قيمااة 35,27مميااار جنياام تم اال مااا يااوازي  187,368
ممياااار جنيااام فاااي  534,244اإلنتااااج الزراعاااي البال اااة حاااوالي 

أي أن ، لوزارة الزراعااااة، نشاااارة الاااادخل المزرعااااي(2219عااااام 
قطاااااااع اإلنتاااااااج الحيااااااواني ُيساااااااهم بمااااااا يتجاااااااوز  مااااااث القيمااااااة 

وبم ااا  (. 2212اإلجمالياااة لانتااااج الزراعيلجماااالل أحماااد، 
 138,912قيماااة مساااتمزما  اإلنتااااج  لانتااااج الحياااواني نحاااو 

% من قيمة مستمزما  73,96مميار جنيم وهو ما يوازي نحو 
ر جنيااام عاااام ممياااا 187,813اإلنتااااج الزراعاااي البال اااة حاااوالي 
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، كمااااااا بماااااا  صااااااافي الاااااادخل لانتاااااااج الحيااااااواني نحااااااو 2219
% ماااان 13,99مميااااار جنياااام وهااااو مااااا يااااوازي نحااااو  48,458

مميااار جنياام  346,431صااافي الاادحل الزراعااي البااال  حااوالي 
، وماااان جهااااة أخاااارى بم اااا  الكميااااة المنتجااااة ماااان 2219عااااام 

 56ألااط طاان بقيمااة بم اا  نحااو  717المحااوم الحماارا  حااوالي 
% مان قيمااة اإلنتااج الحيااواني عااام 32نياام تم ال نحااو ممياار ج
فاي حاين بم ا  لوزارة الزراعة، نشرة الدخل المزرعي(، 2219

كمياااة  نتااااج المحاااوم الحمااارا  بمحافظاااة الاااوادي الجدياااد حاااوالي 
لالجهاااااز المركاااازي، النشاااارة الساااانوية 2219طاااان عااااام  1195

 إلحصا ا  ال روة الحيوانية(.
ر،نااام والماااعز والجمااال ماان وُتعتباار اربقااار والجاااموس وا

أهااام مصاااادر المحاااوم الحمااارا  عماااى مساااتوى الجمهورياااة ويبمااا  
( 2222-2219عاادد الاارموس ماان كاال منهااا كمتوسااط لم تاار  ل

ألاااااااط رأس  131، 3862، 5121، 3667، 4451حاااااااوالي 
عمى الترتي ، كما يبم  عدد الرموس منها في محافظة الوادي 

ألاااااااط رأس  1,42، 92، 76، 2,77، 115الجدياااااااد حاااااااوالي 
الجهااااز المركااازي، النشااارة السااانوية إلحصاااا ا  عماااى الترتي ل
 (.ال روة الحيوانية

وتتميااز محافظااة الااوادي الجديااد بتااوفير العديااد ماان المااوارد 
االقتصاااادية التاااى ُتعاااد مقوماااا  لتنمياااة ال اااروة الحيوانياااة والتاااى 
تعتماااااد بشاااااكل رئيساااااي عماااااى حجااااام وكمياااااة ارعاااااالط ساااااوا  

تااااااي يمكاااااان توفيرهااااااا ماااااان مساااااااحا  الو  الخ اااااارا  أو الجافااااااة
اررا ي الزراعية المنزرعة والقابمة لزراعة المحاصيل العم ياة 
التي يجود زراعتها بتما  المحاصايل بمحافظاة الاوادي الجدياد، 
كما تتميز المحافظة بموقج ج رافي يجعمها خارج دائرة انتشار 

ة ونااروبئة وارمراض التي ُتصا  بهاا ال اروة الحيوانياة فاي اآ
ارخياارة، وعماااى  الاار،م مااان تاااوافر تماا  الممكناااا  االقتصاااادية 
والظروط اإلنتاجية التي تدعم وتقاوي فارن نجااح مشاروعا  
تسااااامين الماشاااااية بالمحافظاااااة  ال  ناااااام تباااااين  اااااعط و اااااا لة 
مساهمة المحافظة في اإلنتاج الحيواني وبص ة خاصة المحوم 

م  ماااا(، حيااااث تبااااين  اااا لة مااااا يم2212الحمرا لعبااااد ال  ااااار، 
 1,195 نتااااج المحافظاااة مااان المحاااوم الحمااارا  والباااال  حاااوالي 

% ماااان  جمااااالي  نتاااااج المحااااوم 2,17ألااااط طاااان ويم اااال نحااااو 
ألاط طان  717الحمرا  عمى مستوى الجمهورية والبال  حوالي 

 لوزارة الزراعة، نشرة الدخل المزرعي(.2219عام 

 المشكمة البحثية

اصااة خ  ةعمااى الاار،م ماان أن محافظااة الااوادي الجديااد بصاا
والجمهوريااااااة عمااااااى العمااااااوم يتااااااوافر فيهمااااااا جميااااااج المقومااااااا  
اإلنتاجيااااة لمحااااوم الحماااارا ،  ال أن  حجاااام اإلنتاااااج ماااان المحااااوم 
الحمااارا  عماااى مساااتوى الجمهورياااة قاااد أصاااب  ،يااار قاااادر عماااى 
مواجهة حجم االستهال  مما أدى  لى ارت اع أساعارها المحمياة 

لمختم ااة سااوا  ا هاااماان ناحيااة واالعتماااد عمااى  سااتيرادها ب نواع
فااي صااورة حيوانااا  حيااة أو فااي صااورة لحااوم مبااردة أو مجماادة 
ماان ناحيااة أخاارى، وهاا ا ارماار ُيزيااد ماان ال اا ط عمااى مياازان 
الماااادفوعا ، ممااااا يترتاااا  عمااااى  لاااا  ماااان   ااااار تعااااو  عمميااااة 

 التنمية االقتصادية بص ة خاصة والقومية بص ة عامة. 

 األىداف البحثية
تعاااارط عمااااى الو ااااج الى يهاااادط البحااااث بصاااا ة عامااااة  لاااا

مكانية تنمية الطاقة اإلنتاجية مان المحاوم الحمارا  فاي  الراهن وا 
-2219الجمهوريااااة ومحافظااااة الااااوادي الجديااااد خااااالل ال تاااارة ل

 (، و ل  من خالل ارهداط ال رعية التالية:2222
التعاارط عماااى بعاااض الممشااارا  اإلنتاجياااة لمحاااوم الحمااارا   -1

 د. لجديفي الجمهورية ومحافظة الوادي ا
دراسة بعاض معاايير الك اا ة ال نياة واالقتصاادية فاي عيناة  -2

 الدراسة بمحافظة الوادي الجديد.

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اعتمااااد البحااااث عمااااى بعااااض أسااااالي  التحمياااال االحصااااائي 
 الوصاااااااااا ي والكمااااااااااي وبعااااااااااض مقاااااااااااييس الك ااااااااااا ة اإلنتاجيااااااااااة

افظااة ومح وريااةواالقتصااادية إلنتاااج المحااوم الحماارا  فااي الجمه
الوادي الجديد، كماا اعتماد عماى ناوعين مان مصاادر البياناا : 
المصاادر ارول البيانااا  ال انويااة المنشااورة و،ياار المنشااورة عاان 



 الك ا ة ال نية واالقتصادية لمزارع  نتاج المحوم الحمرا  بمحافظة الوادي الجديد: جمال حسن كامل

 

343 

اإلنتااج الحياواني بالجهااز المركازي لمتعبئاة العاماة واإلحصااا ، 
قطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة واستصاالح اررا اي 

دارة ارماان ال ا ائي بمديريااة  وماا لمعمباإل اافة  لاى مركااز ا وا 
الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أما المصدر ال اني تم ل في 
اساااتمارة اساااتبيان لمبياناااا  الميدانياااة والتاااي تااام تجميعهاااا لعيناااة 
عشوائية لمنتجي المحوم الحمرا  بمركز الداخمة باعتباار  أعماى 

موس الجااامركاز ماان حياث تركااز ال اروة الحيوانيااة والتاي تشاامل 
واربقااار وقااد تاام التعاماال مااج عينااة الدراسااة وفقااًا لحجاام الحيااازة 

مربااي تاام تقساايمهم  122الحيوانيااة، حيااث بماا   جمااالي العينااة 
 لى  الث فئا  حيازة حيوانية عمى النحو التالي :ال ئة ارولى 

رموس(، ال ئاة  12-5رموس(، ال ئاة ال انياة لمان  5لاقل من 
 (.رموس 12ال ال ة لأك ر من 

 نتائج ومناقشتيالا
أواًل: تطور إجمالي كمية وقيمة اإلنتاج من المحوم الحمراء 
من مختمف الحيوانات المزرعية عمى مستوى 

 الجميورية:
تطور إجمالي كمية اإلنتاج من المحوم الحمراء من  -0

 مختمف الحيوانات المزرعية عمى مستوى الجميورية:
المحوم  ج مننتابدراسة واستعراض تطور  جمالي كمية اإل

الحمرا  لكل من اربقار والجاموس وار،نام والماعز والجمال 
( أن 1تُبين بيانا  الجدولل (،2219-2222ل خالل ال ترة

 جمالي كمية المحوم الحمرا  عمى مستوى الجمهورية تراوح  
ألط طن  992، 2221ألط طن كحد أدنى عام  695بين 

ية المحوم كم الي، ه ا ويتناقن  جم2212كحد أقصى عام 
 الحمرا  عمى مستوى

ألط طن سنويًا بنسبة نقن  45الجمهورية بمقدار حوالي 
% من متوسط كمية اإلنتاج من المحوم 5,29تم ل نحو 

ألط طن،  884الحمرا  خالل ن س ال ترة والبال  حوالي 
(، كما 2,21و ل  النقن معنوي  حصائيًا عند مستوي ل

% من الت يرا  88نحو  نأى (  ل2ُيشير معامل التحديد لر
في  جمالي كمية اإلنتاج من المحوم الحمرا  عمى مستوى 

الجمهورية يرجج  لي العوامل التي يعكس أ رها عنصر الزمن 
 (.2( بالجدول ل1كما تبينم المعادلة ل

( أن كمية  نتاج لحوم 1تُبين بيانا  الجدول ل
 ،2221ألط طن كحد أدنى عام  274اربقارتراوح  بين 

، ه ا وتتزايد كمية 2212ألط طن كحد أقصى عام  465
 7,45 نتاج لحوم اربقارعمى مستوى الجمهورية بمقدار حوالي 

% من متوسط 1,89ألط طن سنويًا بنسبة زيادة تم ل نحو 
 394كمية  نتاج لحوم اربقار خالل ن س ال ترة والبال  حوالي 

 وىألط طن، وتم  الزيادة معنوية  حصائيًا عند مست
% 57(  لى أن نحو 2(، كما ُيشير معامل التحديد لر2,21ل

من الت يرا  في كمية  نتاج لحوم اربقار عمى مستوى 
الجمهورية يرجج  لى العوامل التي يعكس أ رها عنصر الزمن 

 (.2( بالجدول ل2كما تبينم المعادلة ل
كما ُيقدر الحد اردنى لكمية  نتاج لحوم الجاموس حوالي 

 427، والحد ارقصى حوالي 2219م اعن ألط ط 217
، وتتناقن كمية  نتاج لحوم الجاموس 2215ألط طن عام 

ألط طن  22,46عمى مستوى الجمهورية بمقدار حوالي 
% من متوسط كمية  نتاج 5,78سنويًا بنسبة نقن تم ل نحو 

ألط  354لحوم الجاموس خالل ن س ال ترة والبال  حوالي 
 (،2,21ًا عند مستوى ليئصاطن، و ل  النقن معنوي  ح
% من 65(  لى أن نحو 2كما ُيشير معامل التحديد لر

الت يرا  في كمية  نتاج لحوم الجاموس عمى مستوى 
الجمهورية يرجج  لى العوامل التي يعكس أ رها عنصر الزمن 

 (.2( بالجدول ل3كما تبينم المعادلة ل
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ختمفة وأىميتيا النسبية من إجمالي كمية المحوام الحمراء عمى مستوى الجميورية خالل الفترة                    ملا كمية المحوم الحمراء من مصادرىاإجمالي  .0جدول 
  الكمية: ألف طن(             (9777-,970 

 السنة
إجمالي 

كمية المحوم 
 الحمراء

 لحوم الجمال لحوم الماعز لحوم األغنام لحوم الجاموس لحوم األبقار

مية ىاأل ة لكميا
 النسبية%*

األىمية  الكمية 
 النسبية%*

األىمية  الكمية 
 النسبية%*

األىمية  الكمية 
 النسبية%*

األىمية  الكمية 
 النسبية%*

2222 725 282 42,22 288 42,85 73 12,35 51 7,23 8 1,13 

2221 695 274 39,42 284 42,86 75 12,79 52 7,48 8 1,15 

2222 821 336 42,93 338 41,17 83 12,11 54 6,58 7 2,85 

2223 824 329 42,92 324 42,32 83 12,32 57 7,29 8 1,22 

2224 818 341 41,69 332 42,34 82 9,78 57 6,97 8 2,98 

2225 855 353 41,29 354 41,42 83 9,71 55 6,43 8 2,94 

2226 879 367 41,75 362 42,96 86 9,78 55 6,26 9 1,22 

2227 917 393 42,86 372 42,35 86 9,38 61 6,65 5 2,55 

2228 961 432 44,75 375 39,22 86 8,95 62 6,45 6 2,62 

2229 981 447 44,57 381 38,84 85 8,66 59 6,21 8 2,82 

2212 992 457 46,27 398 42,12 75 7,56 53 5,34 9 2,91 

2211 988 454 45,95 396 42,28 74 7,49 53 5,36 11 1,11 

2212 992 465 46,97 385 38,89 75 7,58 54 5,45 11 1,11 

2213 964 435 45,12 389 42,35 76 7,88 52 5,39 12 1,24 

2214 941 421 44,74 382 42,38 75 7,97 53 5,63 12 1,28 

2215 974 432 44,15 427 41,79 74 7,62 51 5,24 12 1,23 

2216 967 451 46,64 375 38,78 76 7,86 53 5,48 12 1,24 

2217 862 389 45,13 366 42,46 62 7,19 33 3,83 12 1,39 

2218 858 429 47,67 372 43,12 51 5,94 23 2,68 5 2,58 

2219 717 425 59,27 217 32,26 41 5,72 12 1,67 21 2,93 

 1,23 12 5,39 52 8,42 75 39,93 354 44,32 394 884 المتوسط

 * المتوسط الهندسي
ستصالح اررا ي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة الدخل المزرعي، أعداد مت رقة. :المصدر: جمع  وحسب  من  وزارة الزراعة وا 

 

 



 الك ا ة ال نية واالقتصادية لمزارع  نتاج المحوم الحمرا  بمحافظة الوادي الجديد: جمال حسن كامل

 

345 

 

من مصادرىا المختمفة وأىميتيا النسبية من إجمالي كمية المحوم الحمراء عمى                إنتاج المحوم الحمراء إلجمالي كمية معادالت االتجاه الزمني  .9جدول 
  الكمية: ألف طن(         (   ,970-9777خالل الفترة  مستوى الجميورية 

 معدل التغير مقدار التغير المتوسط ف 9ر المعادلة الظاىره م

 المحوم الحمرا  1
 ها2س 2,74 -س ها  64,62+  599,93ن ها = 

 ( **9,96 -ل      (**12,85ل                    
2,88 61,77** 884 - 45 - 5,29 

 لحوم اربقار  2
 س ها  7,45+  316,23ن ها = 

     (**4,89ل      
2,57 23,89** 394 7,45 1,89 

 لحوم الجاموس 3
 ها2س 1,18 -س ها  26,74+  242,75ن ها = 

 ( **5,37 -ل    (**5,63ل                       
2,65 15,94** 354 - 22,46 - 5,78 

 لحوم ار،نام 4
 س ها  1,32 – 88,62ن ها = 

     (**3,72 -ل      
2,44 13,86** 75 - 1,32 - 1,73 

 لحوم الماعز  5
 س ها  1,33 – 64,21ن ها = 

     (**3,39 -ل                        
2,39 11,51** 52 - 1,33 - 2,66 

 لحوم الجمال 6
 س ها  2,35+  5,89ن ها = 

     (**3,28ل                      
2,35 9,48** 12 2,35 3,5 

 ،وقيمة ط المحسوبة عمى الترتي  ، ط  لى معامل التحديد،2تشير ن ها  لى القيمة التقديرية لمظاهرة محل الدراسة في السنة ها، س تشير  لى عنصر الزمن، ويشير كل من ر

 ، وتشير اررقام داخل ارقواس  لى قيمة   المحسوبة.25,2، وتشير *  لى المعنوية عند مستوى 21,2وتشير **  لى المعنوية عند مستوى 
 (.1المصدر: حسب  من: بيانا  الجداول ل
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 41فااي حااين تراوحاا  كميااة  نتاااج لحااوم ار،نااام مااا بااين 
حققا  ألط طن والتاي ت 86كحد أدنى،  2219ألط طن عام 

كحااد أقصااى خااالل ن ااس  2228، 2227، 2226فااي أعااوام 
، وتتناقن كمية  نتاج لحوم ار،نام ال ترة الساب  اإلشارة  ليها

ألاط طان سانويًا  1,32عمى مستوى الجمهورية بمقدار حاوالي 
% من متوسط كمية  نتاج لحاوم 1,73بنسبة نقن تم ل نحو 

طاان، وهاا ا  ألااط 75ار،نااام خااالل ن ااس ال تاارة والبااال  حااوالي 
(، كماااا ُيشاااير 2,21التنااااقن معناااوي  حصاااائيًا عناااد مساااتوى ل

% مااان الت يااارا  فاااي 41(  لاااى أن نحاااو 2معامااال التحدياااد لر
كميااة  نتاااج لحااوم ار،نااام عمااى مسااتوي الجمهوريااة يرجااج  لااى 

( 4العوامااال التاااي يعكاااس أ رهاااا عنصااار كماااا تبينااام المعادلاااة ل
 .(2بالجدول ل

اعز فاا ن  نتاجهااا يتااراوح فيمااا يخاان كميااة  نتاااج لحااوم الماا
ألااط طاان  62كحااد أدناى،  2219ألااط طان عااام  12ماا بااين 
كحد أقصاى، وتتنااقن كمياة  نتااج لحاوم المااعز  2228عام 

ألاط طان سانويًا  1,33عمى مستوى الجمهورية بمقدار حاوالي 
% من متوسط كمية  نتاج لحاوم 2,66بنسبة نقن تم ل نحو 

ألااط طاان، وهاا ا  52ي الماااعز خااالل ن ااس ال تاارة والبااال  حااوال
(، كماااا ُيشاااير 2,21التنااااقن معناااوي  حصاااائيًا عناااد مساااتوى ل

% مااان الت يااارا  فاااي 39(  لاااى أن نحاااو 2معامااال التحدياااد لر
كميااة  نتاااج لحااوم الماااعز عمااى مسااتوى الجمهوريااة يرجااج  لااي 

( 5العوامااال التاااي يعكاااس أ رهاااا عنصااار كماااا تبينااام المعادلاااة ل
  (.2بالجدول ل

ألط  5تراوح  بين تاج لحوم الجمال أما بالنسبة لكمية  ن
ألط طن كحد  21، 2218، 2227طن كحد أدنى عامي 

، ه ا وتتزايد كمية  نتاج لحوم الجمال 2219أقصى عام 
ألط طن سنويًا  2,35عمى مستوى الجمهورية بمقدار حوالي 

% من متوسط كمية  نتاج لحوم 3,52بنسبة زيادة تم ل نحو 
ألط طن، وتم   12بال  حوالي الجمال خالل ن س ال ترة وال

(، كما ُيشير 2,21الزيادة معنوية  حصائيًا عند مستوى ل
% من الت يرا  في 35(  لى أن نحو 2معامل التحديد لر

 جمالي كمية  نتاج لحوم الجمال عمى مستوى الجمهورية 
يرجج  لى العوامل التي يعكس أ رها عنصر كما تبينم المعادلة 

 (.2( بالجدول ل6ل
قيمة اإلنتاج من المحوم الحمراء من  طور إجماليت -9

 مختمف مصادرىا عمى مستوى الجميورية:

بدراسة واستعراض تطور  جمالي قيمة اإلنتاج من المحوم 
الحمرا  لكل من اربقار والجاموس وار،نام والماعز والجمال 

( أن 3(، تُبين بيانا  الجدول ل2219-2222خالل ال ترة ل
وم الحمرا  عمى مستوى الجمهورية تراوح   جمالي قيمة المح

 72242، 2222مميون جنيم كحد أدنى عام  8939بين 
، ه ا ويتزايد  جمالي 2218مميون جنيم كحد أقصى عام 

قيمة المحوم الحمرا  عمى مستوى الجمهورية بمقدار حوالي 
مميون جنيم سنويًا بنسبة زيادة تم ل نحو  3149,29

مة اإلنتاج من المحوم الحمرا  % من متوسط  جمالي قي9,68
مميون جنيم، وتم   32522خالل ن س ال ترة والبال  حوالي 

(، كما ُيشير 2,21 حصائيًا عند مستوى ل معنويةالزيادة 
% من الت يرا  في 92(  لى أن نحو 2معامل التحديد لر

 جمالي قيمة اإلنتاج من المحوم الحمرا  عمى مستوى 
ل التي يعكس أ رها عنصر الزمن الجمهورية يرجج  لى العوام

 (.4( بالجدول ل1كما تبينم المعادلة ل
( أن قيمة  نتاج لحوم اربقار 3تُبين بيانا  الجدول ل

، 2222مميون جنيم كحد أدنى عام  3528تراوح  بين 
، ه ا وتتزايد 2217مميون جنيم كحد أقصى عام  32353

قدار حوالي قيمة  نتاج لحوم اربقار عمى مستوى الجمهورية بم
مميون جنيم سنويًا بنسبة زيادة تم ل نحو  1579,37

% من متوسط قيمة  نتاج لحوم اربقار خالل ن س 12,78
مميون جنيم، وتم  الزيادة  14652ال ترة والبال  حوالي 

(، كما ُيشير معامل 2,21معنوية  حصائيًا عند مستوى ل
 نتاج  % من الت يرا  في قيمة92(  لى أن نحو 2التحديد لر

لحوم اربقار عمى مستوى الجمهورية يرجج  لى العوامل التي 
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( بالجدول 2يعكس أ رها عنصر الزمن كما تبينم المعادلة ل
 (.4ل

كما ُيقدر الحاد اردناى لقيماة  نتااج لحاوم الجااموس حاوالي 
، والحاااااد ارقصاااااى حاااااوالي 2222ممياااااون جنيااااام عاااااام  3626

ة  نتاااج لحااوم ، وتتزايااد قيماا2218مميااون جنياام عااام  32253
 1189,73الجاااموس عمااى مسااتوى الجمهوريااة بمقاادار حااوالي 
% مااااان 9,39ممياااااون جنيااااام سااااانويًا بنسااااابة زياااااادة تم ااااال نحاااااو 

مميون جنيام، وتما   12672متوسط ن س ال ترة والبال  حوالي 
(، كمااااا ُيشااااير 2,21الزيااااادة معنويااااة  حصااااائيًا عنااااد مسااااتوى ل

 يااارا  فاااي % مااان الت83(  لاااى أن نحاااو 2معامااال التحدياااد لر
قيمة  نتاج لحوم الجاموس عماى مساتوى الجمهورياة يرجاج  لاى 
العواماال التااي يعكااس أ رهااا عنصاار الاازمن كمااا تبيناام المعادلااة 

 (.4( بالجدول ل3ل
 997 نتاج لحوم ار،نام ما بين قيمة في حين تراوح  

عام  مميون جنيم 5482كحد أدنى،  2222عام  مميون جنيم
، ل ترة الساب  اإلشارة  ليهاكحد أقصى خالل ن س ا 2217

ه ا وتتزايد قيمة  نتاج لحوم ار،نام عمى مستوى الجمهورية 
مميون جنيم سنويًا بنسبة زيادة تم ل  226,37بمقدار حوالي 

 2894% من متوسط ن س ال ترة والبال  حوالي 7,13نحو 
مميون جنيم، وتم  الزيادة معنوية  حصائيًا عند مستوى 

% 85(  لى أن نحو 2معامل التحديد لر (، كما ُيشير2,21ل
من الت يرا  في قيمة  نتاج لحوم ار،نام عمى مستوى 
الجمهورية يرجج  لى العوامل التي يعكس أ رها عنصر الزمن 

 (.4( بالجدول ل4كما تبينم المعادلة ل
 نتاج لحوم الماعز ف ن  نتاجها يتراوح ما قيمة فيما يخن 

ممياون  3463كحد أدناى،  2222عام  مميون جنيم 724بين 
 نتاااااج لحااااوم قيمااااة كحااااد أقصااااى، وتتزايااااد  2216عااااام  جنياااام

ممياون  221.4عماى مساتوى الجمهورياة بمقادار حاواليالمااعز 
% مان متوساط ن اس 6,32جنيم سنويًا بنسبة زيادة تم ل نحاو 

مميون جنيام، وتما  الزياادة معنوياة  1922ال ترة والبال  حوالي 
ا ُيشااااير معاماااال التحديااااد كمااا (،2,21 حصاااائيًا عنااااد مسااااتوى ل

% ماان الت ياارا  فااي قيمااة  نتاااج لحااوم 72(  لااى أن نحااو 2لر
الماعز عمى مستوى الجمهورية يرجج  لى العوامل التي يعكاس 

  (.4( بالجدول ل5أ رها عنصر الزمن كما تبينم المعادلة ل
 88تراوح  بين أما بالنسبة لقيمة  نتاج لحوم الجمال 

مميون جنيم كحد  1723، 2221م عا مميون جنيم كحد أدنى
، ه ا وتتزايد قيمة  نتاج لحوم الجمال عمى 2219أقصى عام 

مميون جنيم سنويًا  52,77مستوى الجمهورية بمقدار حوالي 
% من متوسط ن س ال ترة 14,26بنسبة زيادة تم ل نحو 

مميون جنيم، وتم  الزيادة معنوية  372والبال  حوالي 
(، كما ُيشير معامل التحديد 2,21 حصائيًا عند مستوى ل

% من الت يرا  في قيمة  نتاج لحوم 58(  لى أن نحو 2لر
الجمال عمى مستوى الجمهورية يرجج  لى العوامل التي يعكس 

 (. 4( بالجدول ل6أ رها عنصر الزمن كما تبينم المعادلة ل
( أن الكمية المنتجة من لحوم اربقار 1تُبين بيانا  جدولل

% من  جمالي الكمية المنتجة من المحوم 44,32تم ل نحو 
(، وهى بالتالي 2219-2222الحمرا  و ل  كمتوسط لم ترة ل

تم ل المصدر الرئيسي لمحوم الحمرا  المنتجة، ويميها عمى 
% وي تي بعدهما بنس  39,93الترتي  لحوم الجاموس بنسبة 

 عيط كاًل من  لحوم ار،نام، لحوم الماعز وأخيرًا لحوم 
% عمى 1,23%، 5,39%، 8,42تُقدر بنحو  نس ل بالجما

وفيما يخن قيمة المحوم المنتجة من كاًل من لحوم الترتي ، 
اربقار والجاموس وار،نام والماعز والجمال فهى كان  تم ل 

% 2,91%، 6,42%، 9,55%، 39,12%، 43,21نحو 
عمى الترتي  من قيمة المحوم الحمرا  كمتوسط لن س ال ترة، 

 (.3م بيانا  جدول ل حتُأو و ل  ما 
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 –,970  قيمة المحوم الحمراء من مصادرىا المختمفة وأىميتيا النسبية من إجمالي قيمة المحوام الحمراء عمى مستوى الجميورية خالل الفترةإجمالي  .,جدول 
 مميون جنيو(  مة:لقي ا                                                                              (.9777

 السنة
إجمالي 

قيمة المحوم 
 الحمراء

 لحوم الجمال لحوم الماعز لحوم األغنام لحوم الجاموس لحوم األبقار

األىمية  القيمة 
النسبية%

* 

األىمية  القيمة 
النسبية%

* 

األىمية  القيمة 
 النسبية%*

األىمية  القيمة 
 النسبية%*

األىمية  القيمة 
 النسبية%*

2222 8939 3528 39,24 3626 42,34 997 11,15 724 7,88 91 1,22 

2221 9261 3524 38,89 3647 42,25 1242 11,48 732 8,26 88 2,97 

2222 11427 4621 42,51 4637 42,65 1226 12,57 798 7,22 91 2,82 

2223 12525 5234 42,19 4976 39,73 1424 11,21 967 7,72 128 2,86 

2224 15522 6349 42,96 6192 39,93 1632 12,53 1162 7,48 125 2,81 

2225 18816 7579 42,28 7657 42,69 2238 12,83 1339 7,12 162 2,85 

2226 22128 8147 42,48 7986 39,68 2299 11,42 1479 7,35 168 2,83 

2227 21533 8761 42,69 8312 38,62 2526 11,73 1789 8,31 97 2,45 

2228 24222 12472 43,26 9375 38,74 2582 12,66 1862 7,69 122 2,52 

2229 27858 11881 42,65 12922 39,13 2916 12,47 1959 7,23 184 2,66 

2212 31522 14146 44,88 12429 39,37 2778 8,81 1947 6,18 242 2,77 

2211 32455 14433 44,47 12723 39,14 2923 8,94 2112 6,52 327 2,95 

2212 34545 15686 45,41 13125 37,94 3133 9,27 2291 6,63 329 2,95 

2213 37281 16224 43,46 14523 38,92 3676 9,86 2528 6,73 392 1,25 

2214 43312 18759 43,31 16943 39,12 4227 9,71 2932 6,77 463 1,27 

2215 48593 22922 43,21 19942 41,23 4329 8,87 2977 6,63 451 2,93 

2216 55752 25464 45,67 21321 38,21 4912 8,81 3463 6,21 592 1,26 

2217 68971 32353 44,21 28872 41,86 5482 7,95 3273 4,46 1172 1,72 

2218 72242 33763 46,87 32253 41,72 4699 6,52 2992 4,15 523 2,72 

2219 56222 33458 59,74 16333 29,17 3122 5,57 1322 2,36 1723 3,28 

 2,91 372 6,42 1922 9,55 2894 39.12 12672 43,21 14652 32522 سطمتو ال

 * المتوسط الهندسي
ستصالح اررا ي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة الدخل المزرعي، أعداد مت رقة. :المصدر: جمع  وحسب  من  وزارة الزراعة وا 
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من مصادرىا المختمفة وأىميتيا النسبية من إجمالي قيمة المحوم الحمراء عمى مستوى الجميورية اء حمر إلجمالي قيمة إنتاج المحوم المعادالت االتجاه الزمني  .,جدول 
  القيمة: مميون جنيو(                         (                        ,970-9777خالل الفترة  

 معدل التغير مقدار التغير المتوسط ف 9ر المعادلة الظاىره م

  مراالمحوم الح 1
 س ها  3149,29+  543,22 -ن ها = 

     (**14,25ل      
2,92 223,17** 32522 3149,29 9,68 

 س ها  1679,37+  1931,32 -ن ها =  لحوم اربقار  2
     (**14,32ل      

2,92 225,15** 14652 1579,37 12,78 

 لحوم الجاموس 3
 س ها  1189,73+  182,29ن ها = 

     (**9,31ل   
2,83 86,75** 12672 1189,73 9,39 

 لحوم ار،نام 4
 س ها  226,37+  727,22ن ها = 

     (**9,99ل   
2,85 99,75** 2894 226,37 7,13 

 لحوم الماعز  5
 س ها  121,43+  644,85ن ها = 

     (**6,43ل  
2,72 41,35** 1922 221,43 6,32 

 لحوم الجمال 6
  س ها 52,77+  184,22 -ن ها = 

     (**14,98ل                              
2,58 24,81** 372 52,77 14,26 

 وقيمة ط المحسوبة عمى الترتي ،  ، ط  لى معامل التحديد،2تشير ن ها  لى القيمة التقديرية لمظاهرة محل الدراسة في السنة ها، س تشير  لى عنصر الزمن، ويشير كل من ر
 ، وتشير اررقام داخل ارقواس  لى قيمة   المحسوبة.2.25، وتشير *  لى المعنوية عند مستوى 2.21 توىمس وتشير **  لى المعنوية عند

 (.3المصدر: حسب  من: بيانا  الجداول ل
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كمية اإلنتاج من المحوم الحمراء من  ثانيًا:  تطور إجمالي
 مختمف مصادرىا في محافظة الوادي الجديد:

الي كمية المحوم الحمرا   جمأن ( 5تُبين بيانا  الجدول ل
طن كحد أدنى عام  993بالوادي الجديد تراوح  بين 

، ه ا وتتناقن 2212طن كحد أقصى عام  3832، 2217
كمية المحوم الحمرا  عمى مستوى محافظة الوادي الجديد 

طن سنويًا بنسبة نقن تم ل نحو  96,45بمقدار حوالي 
الجديد  اديالو % من متوسط كمية المحوم الحمرا  ب3,82

 2538( والبال  حوالي 2222 – 2219و ل  خالل ال ترة ل
(، 2,21طن، و ل  النقن معنوي  حصائيًا عند مستوى ل

% من 32(  لى أن نحو 2كما ُيشير معامل التحديد لر
الت يرا  في  جمالي كمية اإلنتاج من المحوم الحمرا  

ا  رهس أبمحافظة الوادي الجديد يرجج  لى العوامل التي يعك
 (.6( بالجدول ل1عنصر الزمن كما تبينم المعادلة ل

وباستعراض تطور كمية اإلنتاج من المحوم الحمرا  لكل 
من اربقار والجاموس وار،نام والماعز والجمال خالل ال ترة 

( أن كمية 5( كما تُبين بيانا  الجدول ل2219-2222ل
 عامطن كحد أدنى  977 نتاج لحوم اربقار تراوح  بين 

، ه ا وتتناقن 2212طن كحد أقصى عام  3439، 2217
كمية  نتاج لحوم اربقار عمى مستوى محافظة الوادي الجديد 

طن سنويًا بنسبة نقن تم ل نحو  82,55بمقدار حوالي 
% من متوسط كمية  نتاج لحوم اربقار خالل ن س 3,52

طن، و ل  النقن معنوي  2322ال ترة والبال  حوالي 
كما ُيشير معامل التحديد (، 2,25توى لمس عند حصائيًا 

% من الت يرا  في كمية  نتاج لحوم 31(  لى أن نحو 2لر
اربقار بمحافظة الوادي الجديد يرجج  لى العوامل التي يعكس 

 (.6( بالجدول ل2أ رها عنصر الزمن كما تبينم المعادلة ل
س ( أن كمية  نتاج لحوم الجامو 5وتُبين بيانا  الجدول ل

طن كحد  253، 2218طن كحد أدنى عام  8 ح  بينتراو 
، ه ا وتتناقن كمية  نتاج لحوم الجاموس 2224أقصى عام 

 12,23عمى مستوى محافظة الوادي الجديد بمقدار حوالي 

% من متوسط 12,88طن سنويًا بنسبة نقن تم ل نحو 
كمية  نتاج لحوم الجاموس خالل ن س ال ترة والبال  حوالي 

نوي  حصائيًا عند مستوى نقن مع ل  الطن، و  94
% 73(  لى أن نحو 2(، كما ُيشير معامل التحديد لر2,21ل

من الت يرا  في كمية  نتاج لحوم الجاموس بمحافظة الوادي 
الجديد يرجج  لى العوامل التي يعكس أ رها عنصر الزمن كما 

 (.6( بالجدول ل3تبينم المعادلة ل
وم ار،نام تاج لحمية  ن( أن ك5وتو   بيانا  الجدول ل

حتي عام  2213تراوح  بين طن واحد كحد أدنى من عام 
، ه ا وتتناقن 2224طن كحد أقصى عام  35، 2215

كمية  نتاج لحوم ار،نام عمى مستوى محافظة الوادي الجديد 
( 4بمقدار نقن ،ير معنوي  حصائيًا كما تبينم المعادلة ل

 (.6بالجدول ل
نتاج لحوم الماعز كمية  ( أن 5وتو   بيانا  الجدول ل

حتي عام  2213تراوح  بين طن كحد أدنى من عام 
وكان الحد ارقصى إلنتاج لحوم  2219وأي ًا عام  2217

، ه ا وتتناقن كمية 2228طن عام  337الماعز حوالي 
 نتاج لحوم الماعز عمى مستوى محافظة الوادي الجديد 

نحو تم ل  طن سنويًا بنسبة نقن 76,22بمقدار حوالي 
% من متوسط كمية  نتاج لحوم الماعز خالل ن س 57,29

طن، وه ا التناقن معنوي  حصائيًا  133ال ترة والبال  حوالي 
(  لى أن 2كما ُيشير معامل التحديد لر(، 2,21عند مستوى ل

% من الت يرا  في كمية  نتاج لحوم الماعز 61نحو 
ا س أ رهتي يعكبمحافظة الوادي الجديد يرجج  لى العوامل ال

 (.6( بالجدول ل5عنصر الزمن كما تبينم المعادلة ل
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(.                                   9777 – ,970ة  كمية إنتاج المحوم الحمراء من مصادرىا المختمفة وأىميتيا النسبية من إجمالي كمية المحوم الحمراء بمحافظة الاوادي الجدياد خاالل الفتار  .5جدول 
  طن(

 واتالسن

إجمالي كمية  الجمال الماعز األغنام الجاموس قارباأل
 اإلنتاج

كمية 
 اإلنتاج

األىمية 
 النسبية%*

كمية 
 اإلنتاج

األىمية 
 النسبية%*

كمية 
 اإلنتاج

األىمية 
 النسبية%*

كمية 
 اإلنتاج

األىمية 
 النسبية%*

كمية 
 اإلنتاج

األىمية 
 النسبية%*

2222 2237 91,68 179 7,34 2 2,28 17 2,72 5 2,22 2442 

2221 2172 91,52 176 7,42 2 2,28 18 2,76 5 2,21 2371 

2222 2669 91,88 212 7,23 3 2,12 18 2,62 5 2,17 2925 

2223 2613 91,81 222 7,12 5 2,18 21 2,74 5 2,18 2846 

2224 2455 86,26 253 8,89 35 1,23 92 3,16 13 2,46 2846 

2225 2612 87,15 74 2,47 8 2,27 321 12,25 2 2,27 2995 

2226 2713 87,52 75 2,42 8 2,26 322 9,74 2 2,26 3122 

2227 2929 87,38 77 2,31 8 2,24 334 12,23 1 2,23 3329 

2228 3181 88,24 78 2,16 8 2,22 337 9,35 1 2,23 3625 

2229 3325 88,72 85 2,28 8 2,21 326 8,75 2 2,25 3726 

2212 3384 89,88 82 2,18 7 2,19 292 7,72 2 2,25 3765 

2211 3364 89,66 82 2,19 7 2,19 296 7,89 3 2,28 3752 

2212 3439 89,79 82 2,29 7 2,18 321 7,86 1 2,23 3832 

2213 1483 96,93 46 3,21 1 2,27 1 2,27 1 2,27 1532 

2214 1383 94,99 62 4,12 1 2,27 1 2,27 13 2,89 1456 

2215 1454 96,23 48 3,18 1 2,27 1 2,27 7 2,46 1511 

2216 1338 95,37 35 2,49 21 1,52 1 2,27 8 2,57 1423 

2217 977 98,39 9 2,91 2 2,22 1 1 5 2,52 993 

2218 1141 98,62 8 2,69 4 2,35 2 2,17 2 2,17 1157 

2219 1169 97,82 21 1,76 3 2,25 1 1 2 2,17 1195 

 2538 2,13 4 1,27 133 2,22 7 2,92 94 91,92 2322 المتوسط

 الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصا ، النشرة السنوية إلحصا ا  ال روة الحيوانية، أعداد مت رقة. :المصدر: جمع  وحسب  من
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خاالل صادرىا المختمفة من إجمالي كمية المحوام الحمراء فاي محافظاة الاوادي الجدياد لكمية إنتاج وأالىمية النسبية لمحوم الحمراء من ممعادالت االتجاه الزمني  .0جدول 
  طن(  .(,970-9777الفترة  

 معدل التغير مقدار التغير المتوسط ف 9ر المعادلة الظاىره م

  جمالي المحوم الحمرا   1
 س ها  96,45 – 3552,43ن ها = 

 *( *2,91 -ل                                
2,32 8,47** 2538 - 96,45 - 3,82 

 لحوم اربقار  2
 س ها  82,55 – 3145,43ن ها =  

 ( *2,86 -ل           
2,31 8,16* 2322 - 82,55 - 3,52 

 لحوم الجاموس  3
 س ها  12,23 – 221,42ن ها  =  

 ( **6,99 -ل          
2,73 48,82** 94 - 12,23 - 12,88 

 لحوم ار،نام  4
 س ها  2,19 -  9,22=   ن ها

 ( 2,59 -ل   
2,22 2,35 7 - - 

 لحوم الماعز  5
 ها2س 3,72 -س ها  72,62+  96,24 -ن ها = 

 ( **4,93 -ل  ( **4,45ل                    
2,61 13,11** 133 - 76,22 - 57,29 

 لحوم الجمال  6
 س ها 2,23 - 4,54ن ها =  

 ( 2,19 -ل                      
2,222 2,23 4 - - 

 ، ط  لى معامل التحديد،وقيمة ط المحسوبة عمى الترتي ، 2تشير ن ها  لى القيمة التقديرية لمظاهرة محل الدراسة في السنة ها، س تشير  لى عنصر الزمن، ويشير كل من ر

 رقام داخل ارقواس  لى قيمة   المحسوبة.شير ار، وت2,25، وتشير *  لى المعنوية عند مستوى 2,21وتشير **  لى المعنوية عند مستوى 
 (.5المصدر: حسب  من: بيانا  الجدول ل
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( أن كمية  نتاج لحوم 5كما تو   بيانا  الجدول ل
، 2227الجمال تراوح  بين طن واحد كحد أدنى أعوام 

 13، وبم  الحد ارقصى حوالي 2213، 2212، 2228
نتاج لحوم كمية  ، ه ا وتتناقن 2214، 2224طن عامي 

الجمال عمى مستوى محافظة الوادي الجديد بمقدار نقن 
 (. 6( بالجدول ل6،ير معنوي كما تبينم المعادلة ل

باستعراض بيانا  ارهمية النسبية لمكميا  المنتجة من 
المحوم الحمرا  بمحافظة الوادي الجديد من مصادرها 

مال ز والجالمختم ة وهى اربقار والجاموس وار،نام والماع
( يتبين 5( والمو حة بجدول ل2219-2222خالل ال ترة ل

منها أن الكمية المنتجة من لحوم اربقار تم ل نحو 
% من  جمالي الكمية المنتجة من المحوم الحمرا ، 91,92

وهى بالتالي تم ل المصدر الرئيسي لمحوم الحمرا  المنتجة 
 اًل منعمى مستوى المحافظة، وي تي بعدها بنس   عي ة ك

لحوم الجاموس، لحوم الماعز، لحوم ار،نام وأخيرًا لحوم 
%، 1,27%، 2,22%، 2,92الجمال بنس  تُقدر بنحو 

 % عمى الترتي .2,13
رابعااا: الكفاااءة الفنيااة والتوزيعيااة واإلقتصااادية  لماازارع إنتاااج 

 المحوم الحمراء في محافظة الوادي الجديد: 

ة فاااي العينااا بعاااض المؤشااارات اإلنتاجياااة وأساااموب جماااع -0
 منطقة الدراسة:

 بعض المؤشرات اإلنتاجية في منطقة الدراسة. -أ

تشتمل محافظة الوادي الجديد عمى أربعة مراكز رئيسية 
وهى لالخارجة والداخمة وباريس وال رافرة(، وقد تم  ختيار 

% من  جمالي 64,82مركز الداخمة حيث يوجد بم نحو 
ل  حوالي والبا 2219أعداد اربقار بالمحافظة في عام 

رأس،  م يميم مراكز الخارجة، ال رافرة، باريس بنحو  99244
% عمى الترتي ،  ل  ما %8,26، %12,17، 14,97

 (.7تو حم بيانا  الجدول ل
(  لى توزيج اربقار بمركز الداخمة، 8ُتشير بيانا  جدولل

حيث تبين تركز ال البية من اربقار بقرية موط ويميها قرية 
%، 32%، 56الط و ل  بالنس  التالية يرًا بالقصر وأخ

% عمى الترتي  من  جمالي عدد اربقار بمركز الداخمة 14
رأس، كما يالحظ  تركز ال البية من  64184والبال  حوالي 

الحائزين لالمربيين( لألبقار بقرية موط ويميها قرية القصر 
، 2727وأخيرًا بالط وفقًا لألعداد التالية عمى الترتي  

 مربي. 1428، 1682

 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمفئات لمحيازة الحيوانية: -ب

( توزيج عينة الدراسة وفقًا لحجم 9تو   بيانا  جدولل
 5الحيازة الحيوانية تم ل ال ئة ارولى لمربين رقل من 

 12 لي أقل من  5رموس( وال ئة ال انية لمربين لعدد من 
رموس(،  12 ر من ين ركرموس( وأخيرًا ال ئة ال ال ة لمرب

كما ُتشير بيانا  ن س الجدول أن  جمالي عينة البحث يبم  
مربي موزعة عمى  الث فئا  حيازة حيوانية  122حوالي 

بم   أقصاها لم ئة الحيازية ارولى يميها ال ئة الحيازية ال انية 
وأخيرًا ال ئة الحيازية ال ال ة و ل  بالنس  التالية 

تي  من  جمالي عينة ى التر % عم%25,22،%32،45
  الدراسة.

 .,970التوزيع الجغرافي ألعداد األبقار موزعة عمى مراكز محافظة الوادي الجديد  .0جدول 

 % العدد  رأس( المركز م

 14,97 14822 الخارجة 1

 8,26 7979 باريس 2

 64,82 64184 الداخمة 3

 12,17 12259 ال رافرة 4

 122 99244  جمالي المحافظة

 .2222صدر: محافظة الوادي الجديد، النوتة المعموماتية ، الم
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 .,970التوزيع الجغرافي ألعداد األبقار موزعة عمى قري مركز الداخمة محافظة الوادي الجديد  .0جدول 

 القري م
 % عدد عدد الحائزين لمربي( عدد اربقار

 2727 56 35943 موط 1

 1428 14 8986 بالط 2

 1682 32 19255 القصر 3

  122 64184  جمالي المركز

 .2222المصدر: محافظة الوادي الجديد، النوتة المعموماتية ، 

 توزيع عينة الدراسة وفقًا لفئات الحيازة الحيوانية. .,جدول 

 القري
 ال ئا 

% لعدد الحائزين بكل  عدد الحائزين
 فئة من  جمالي المركز

 زالمرك  جمالي القصر بالط موط حجم العينة

 55 45 2628 722 684 1224 ال ئة ارولى

 35 32 1738 545 318 875 ال ئة ال انية

 32 25 1449 435 426 628 ال ئة ال ال ة

 122 122 5795 1682 1428 2727  جمالي المركز

 .2222المصدر: محافظة الوادي الجديد، النوتة المعموماتية ، 

 
ادية لمزارع إنتاج االقتصالكفاءة الفنية والتوزيعية و -9

المحوم الحمراء في عينة الدراسة بمحافظة الوادي 
 الجديد:

لتحقي  أهاداط الدراساة والتعارط عماى الك اا ة االقتصاادية 
 Data Envelopment Analysisوال نياة، تام اساتخدام برنااام  

Program (DEAP)   وهااااااو أحااااااد أسااااااالي  التحمياااااال ،ياااااار
تخدام البرمجااااة باساااا  Non-Parametric Analysisالمعمميااااة
لتحديااااد التولي ااااة الم مااااي   Linear Programmingالخطيااااة

لمجموعااة الماادخال  والمخرجااا  لوحاادا   نتاااج متشااابهة فااي 
و لااااااا  بناااااااا  عماااااااى اردا  ال عماااااااى لهااااااا   العممياااااااة اإلنتاجياااااااة 

وتحديااد مقاادار المااوارد المحققااة لمك ااا ة االقتصااادية  الوحاادا ،
بعينااة الدراسااة، ودراسااة حماارا  المسااتخدمة فااى  نتاااج المحااوم ال

ة ماان المااوارد المسااتخدمة والكميااا  يااال اار  بااين الكميااا  ال عم
الم ماى المحققااة لمك اا ة االقتصااادية، باإل اافة لمقارنااة ال ئااا  
اإلنتاجيااااة بعيناااااة الدراساااااة لتحدياااااد المااااازراع وال ئاااااا  الحيازياااااة 
ارك اار ك ااا ة فااي اسااتخدام المااوارد اإلقتصااادية، ولتحقياا  هاا ا 

 لالتحمياااااال البااااااارامتري( م االعتماااااااد عمااااااى منهجيااااااةلهاااااادط تااااااا
(، وفقااا لم هااوم العائااد ال اباا  لمسااعة 2213لالنعيمااي و خاارون،

والعائاد المت يار لمساعة   CRS)Constant Returns To Scaleل
 Scale، وك اا ة الساعة ل VRS) Varian Returns To Scaleل

Efficiencyا ة يااااة وك اااا( و لاااا  لقياااااس الك ااااا ة ال نيااااة والتوزيع
 السعة.

 تقدير الكفاءة الفنية لمزارع عينة الدراسة:     -أ 
تت من الك ا ة اإلنتاجية ال نية لمموارد المستخدمة في 
 نتاج لحوم اربقار كاًل من الك ا ة ال نية لانتاج في ظل 
 با  العائد لمسعة والك ا ة ال نية لانتاج في ظل ت ير العائد 

 .ةلمسعة لم ئا  اإلنتاجي
لكفاءة الفنية لمزارع إنتاج المحوم الحمراء في ظل ثبات ا -

 :CRSالعائد لمسعة 
( مقدار الك ا ة التقنية في  نتاج لحوم 12يستعرض جدولل

اربقار في ظل  با  العائد لمسعة، ويتبين منم أن متوسط 
 الك ا ة التكنولوجية لمزارع اإلنتاج بعينة الدراسة بم   حوالي

بال ئة ارولى، وال انية، ال ال ة  2,938، 2,967، 2,968
عمى الترتي ، وه ا يعني أن ه   المزارع يمكنها زيادة  نتاجها 

% بال ئة ارولى، 6,2%، 3,3%، 3,2بنسبة تُقدر بحوالي 
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وال انية، ال ال ة عمى الترتي  دون أي زيادة في كمية أو 
درًا مقدار الموارد المستخدمة، وب ل  ف ن ه   المزارع ت قد ق

ن مواردها االقتصادية المستخدمة في  نتاج لحوم اربقار، م
%، 3,3%، 3,2زيادة تكم ة  نتاجها بنسبة  ميممما يترت  ع

% بال ئة ارولى، وال انية، ال ال ة عمى الترتي ، ومن  م 6,2
 يمكن زيادة  نتاج ه   المزارع. 

ير الكفاءة التقنية لمزارع إنتاج المحوم الحمراء في ظل تغ -
 :VRS ائد لمسعةالع

( مقدار الك ا ة ال نية في  نتاج 12يستعرض جدول ل
لحوم اربقار في ظل ت ير العائد لمسعة، ويتبين منم أن 
متوسط الك ا ة اإلنتاجية ال نية بال ئة ال ال ة بالعينة يبم  

، وه ا يعني أن ه   المزارع يمكن زيادة 2,998حوالي 
ون أي زيادة في كمية %، د2,22 نتاجها بنسبة تقدر بحوالي 

أو مقدار الموارد المستخدمة، وب ل  ف ن مزارع اإلنتاج بالعينة 
ت قد قدرًا من مواردها االقتصادية المستخدمة في اإلنتاج، مما 

% ومن  م يمكن 2,2زيادة تكم ة  نتاجها بنسبة  يميترت  عم
  زيادة اإلنتاج من خالل رفج الك ا ة اإلنتاجية ب نتقا  سالال

 نية  ا  معدل تحويل ، ائي عالي.حيوا
أما بالنسبة لمزارع فئا  اإلنتاج ارولى وال انية تحق  
ك ا ة فنية في  نتاجها من لحوم اربقار وال يوجد لديها فقد في 

 كمية الموارد اإلنتاجية المستخدمة في اإلنتاج.
تقدير الكفاءة التوزيعية لمموارد المستخدمة في إنتاج  -ب

  :دراسةينة المزارع ع

تت من الك ا ة اإلنتاجية التوزيعية لمموارد المستخدمة في 
 نتاج لحوم اربقار كاًل من الك ا ة التوزيعية لانتاج في ظل 
 با  العائد لمسعة والك ا ة التوزيعية لانتاج في ظل ت ير 

 العائد لمسعة.
 

الكفاءة التوزيعية لمزارع إنتاج المحوم الحمراء في ظل  -
 :CRSئد لمسعة ات العاثب
( مقدار الك ا ة التوزيعية إلنتاج 12يستعرض جدول ل  

لحوم اربقار في ظل  با  العائد لمسعة أن متوسط الك ا ة 
اإلنتاجية التوزيعية لانتاج بعينة الدراسة في محافظة الوادي 

بال ئة ارولى،  2,688، 2,361، 2,126الجديد تبم  حوالي 
ي ، وه ا يعني  عادة تولي ة الموارد ى الترتال انية، ال ال ة عم

االقتصادية المستخدمة في  نتاج لحوم اربقار سوط يوفر 
% بال ئة ارولى، ال انية، 26,9%، 62,7%، 89,4حوالي 

ال ال ة عمى الترتي  من تكم ة اإلنتاج وبالتالي يمكن اإلنتقال 
لنقطة التماس بين منحنى النات  المتما ل وخط التكاليط 

 ل.المتما 
الكفاءة التوزيعية لمزارع إنتاج المحوم الحمراء في ظل  -

 :VRS تغير العائد لمسعة
( مقدار الك ا ة التوزيعية إلنتاج 12يستعرض جدولل

المزارع في ظل ت ير العائد لمسعة، ويتبين منم أن متوسط 
الك ا ة اإلنتاجية التوزيعية لانتاج  بعينة الدراسة بمحافظة 

بال ئة  2,891، 2,663، 2,462  حوالي ديد تبمالوادي الج
ارولى، ال انية، ال ال ة عمى الترتي ، وه ا يعني  عادة توليط 
الموارد االقتصادية المستخدمة في  نتاج ه   المزارع سوط 

% بال ئة ارولى، 12,9%، 33,7%، 54يوفر حوالي 
ر من ال انية، ال ال ة عمى الترتي ، من تكم ة  نتاج لحوم اربقا

  المزارع، وبالتالي يمكن اإلنتقال لنقطة التماس بين منحنى ه 
 النات  المتما ل وخط التكاليط المتما ل.

 :عينة الدراسة تقدير الكفاءة االقتصادية لمزارع -ج
تت من الك ا ة االقتصادية لمموارد المستخدمة في مزارع 

ائد  نتاج لحوم اربقار في ظل  با  العائد لمسعة وت ير الع
 عة.لمس
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متوسااط الكفاااءة الفنيااة والتوزيعيااة واالقتصااادية لممراكااز اإلنتاجيااة بماازارع عينااة الدراسااة بمحافظااة الااوادي الجديااد  .07جاادول 
 .9797/ ,970موسم 

 الفئات اإلنتاجية
 االقتصادية التوزيعية الفنية االقتصادية وزيعيةالت الفنية كفاءة السعة VRS الكفاءة في ظل تغير العائد لمسعة CRSالكفاءة فى ظل ثبات العائد لمسعة 

 2,968 2,462 2,462 1,222 2,277 2,126 2,968 ارولى

 2,967 2,663 2,663 1,222 2,361 2,373 2,967 ال انية

 2,938 2,889 2,889 2,998 2,688 2,731 2,938 ال ال ة

 المصدر:
 ( بالمالح .3، 2، 1جمع  وحسب  من الجداول ل -1
  DEAP Version 2.1ب  من تحميل البيانا  ارولية الواردة باستمارة االستبيان باستخدام برنام  مع  وحسج-2

 
الكفاءة االقتصادية لمزارع إنتاج المحوم الحمراء في ظل  -

 :CRSثبات العائد لمسعة 
( مقدار الك ا ة االقتصادية لمزارع 12يستعرض جدولل     

ائد لمسعة، ويتبين منم أن با  الع نتاج لحوم اربقار في ظل  
متوسط الك ا ة االقتصادية في عينة الدراسة تبم  حوالي 

بال ئة ارولى، ال انية، ال ال ة  2,889، 2,663، 2,277
عمى الترتي ، وه ا يعني أن فئا  مزارع اإلنتاج بالعينة 
تستطيج أن تحق  ن س المستوى من اإلنتاج في ظل تخ يض 

%، 33,7%، 92,3  حوالي سبة تبمتكاليط اإلنتاج بن
% بال ئة ارولى، ال انية، ال ال ة عمى الترتي ، من 11,1

 التكاليط الحالية.
الكفاءة االقتصادية لمزارع إنتاج المحوم الحمراء في ظل  -

 :VRS تغير العائد لمسعة
( مقدار الك ا ة االقتصادية لمزارع 12يستعرض جدولل

لمسعة، أن متوسط  العائد  نتاج لحوم اربقار في ظل ت ير
الك ا ة االقتصادية لمزارع اإلنتاج بالعينة بمحافظة الوادي 

بال ئة ارولى،  2,891، 2,663، 2,462الجديد تبم  حوالي 
ال انية، ال ال ة عمى الترتي ، وه ا يعني أن مزارع ه   ال ئا  
تستطيج أن تحق  ن س المستوى من اإلنتاج في ظل تخ يض 

%، 33.7%، 54بنس  تبم  نحو نتاجية التكاليط اإل
% بال ئة ارولى، ال انية، ال ال ة عمى الترتي  من 12,9

 التكاليط الحالية إلنتاج ه   المزارع.

 :كفاءة السعة لمزارع إنتاج المحوم الحمراء -د
( مقدار ك ا ة السعة لممزارع بعينة 12يستعرض جدول ل

، 2,968حوالي الدراسة، ويتبين منم أن ك ا ة السعة تبم  
بال ئة ارولى، ال انية، ال ال ة عمى الترتي ،  2,967،2,938

وه ا يعني أن بعض ه   المزارع لم تصل  لى ك ا ة السعة 
ويمكنها الوصول  ليها من خالل زيادة  نتاجها بنسبة تقدر 

% بال ئة ارولى، ال انية، ال ال ة 6,2%، 3,3%، 3,2بحوالي 
عمى اإلنتاج عند حجمم  ل العملعمى الترتي ، و ل  من خال

 ارم ل. 
ويتبين من  جرا  التحميل االقتصادي المقارن لمك ا ة 
اإلنتاجية ب نواعها المختم ة لانتاج بال ئة اإلنتاجية ارولى أن 

في ظل  با  العائد  2,97الك ا ة التقنية ازداد  من حوالي 
 ا ة في ظل ت ير العائد لمسعة، وأن الك 1لمسعة  لى حوالي 

في ظل  با  العائد لمسعة  2,11توزيعية ازداد  من حوالي ال
في ظل ت ير العائد لمسعة، كما  زداد   2,46 لى حوالي 

في ظل  با  العائد  2,28الك ا ة االقتصادية من حوالي 
في ظل ت ير العائد لمسعة، وه ا  2,46لمسعة  لى حوالي 

ما ل ئة، أيمكد حقيقة وجود وفورا  السعة في مزارع ه   ا
مزارع ال ئة ال انية وجد أن الك ا ة ال نية ازداد  من حوالي 

في ظل ت ير  1في ظل  با  العائد لمسعة  لى حوالي  2,97
في  2,37العائد لمسعة وازداد  الك ا ة التوزيعية من حوالي 

في ظل ت ير العائد، كما  2,66ظل  با  العائد  لى حوالي 
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في ظل  با   2,36 ن حواليازداد  الك ا ة االقتصادية م
في ظل ت ير العائد لمسعة،  2,66العائد لمسعة  لى حوالي 

وه ا يمكد حقيقة وجود وفورا  السعة في المزارع االنتاجية 
به   ال ئة أي ًا، كما ازداد  الك ا ة ال نية بمزارع ال ئة 

في ظل  با  العائد لمسعة  لى  2,94ال ال ة من حوالي 
عائد لمسعة وازداد  الك ا ة ت ير الفي ظل  2,99حوالي 

في ظل  با  العائد  لى حوالي  2,73التوزيعية من حوالي 
في ظل ت ير العائد، كما ازداد  الك ا ة االقتصادية  2,89

في ظل  با  العائد لمسعة  لى حوالي  2,69من حوالي 
في ظل ت ير العائد لمسعة، وه ا يمكد حقيقة وجود  2,89

 اإلنتاجية به   ال ئة أي ًا.لمزارع وفورا  السعة في ا

 التوصيات
 في ضوء ما سبق يوصي البحث بما يمي:

 نتقااااا  المااااربيين لسااااالال  عاليااااة اإلنتاجيااااة و ا  معاااادل  -1
تحويل ، ائي عالي و ل  لزيادة أعداد الحيواناا  المنتجاة 

 لمحوم الحمرا .
العماااااال عمااااااي رفااااااج الك ااااااا ة االقتصااااااادية لمربااااااي اربقااااااار  -2

ادة توزياااج الماااوارد واساااتخدامها طريااا   عااابالمحافظاااة عااان 
 بالقدر المحق  لمك ا ة.

 عاااااادة مشاااااروع البتماااااو مااااارة أخاااااري حياااااث ُيعتبااااار مصااااادر  -3
 الحصول عمى الرموس الص يرة ب سعار مناسبة لممربين.

زيادة اإلست مار في مجال اإلنتاج الحيواني وخاصة في  -4
اررا ي الجديدة والتي ُتعتبر محافظة الوادي الجديد في 

 لكونها بيئة بكر لاست مار.قدمتها م

 المراجع

(، الو اج الاراهن 2212جمال، السيد البدوي ، ناديم محمد أحمد ل 
إلنتاااااج المحااااوم الحماااارا  فااااي جمهوريااااة مصاااار العربيااااة، مجمااااة 

 . (2المنصور  لمعموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية، العدد ل
تقنية لمربي  ا ة ال(، تقدير الك2213النعيمي، سالم يونس وأخرون ل

الجاااموس فااي محافظااة نينااوي باسااتخدام أسااموبي تحمياال م مااط 
(، مجمة زراعة SFA( وتحميل الحدود العشوائية ل(DEAالبيانا  

 (.4( العددل41الرافدين المجمد ل

(، دراسااااااة 2217القا ااااااى، ساااااامر محمااااااود، حنااااااان وديااااااج ،ااااااالي ل
 مارا  فاي قتصادية لبعض العوامل المم رة عمى  نتاج المحوم الح

الاااوادي الجدياااد، المجماااة المصااارية لاقتصااااد الزراعاااي، المجماااد 
 (، العدد ال اني يونيو ل (.27ل

(، الممكنااا  االقتصااادية لمتوسااج 2212عبااد ال  ااار، محمااد سااالم ل 
فااي  نتاااج المحااوم الحماارا  فااي محافظااة الااوادي الجديااد، المجمااة 

 المصرية لاقتصاد الزراعي، العدد 
 (.4ل

عبئااااااة العامااااااة واإلحصااااااا ، النشاااااارة السااااااانوية كاااااازي لمتالجهاااااااز المر 
 إلحصا ا  ال روة الحيوانية، أعداد مت رقة.

محافظااااة الااااوادي الجديااااد، مركااااز المعمومااااا ، النوتااااة المعموماتيااااة، 
2222. 

ستصالح اررا ي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة  وزارة الزراعة وا 
 الدخل المزرعي، أعداد مت رقة.
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 الممحقات
 .9797اءة الفنية والتوزيعية واالقتصادية لمفئة األولى بعينة الدراسة بمركز الداخمة الجديد موسم . الكف0ممحق 

كفاءة  VRS الكفاءة في ظل تغير العائد لمسعة CRSالكفاءة فى ظل ثبات العائد لمسعة  المزرعة
 االقتصادية التوزيعية الفنية االقتصادية التوزيعية الفنية السعة

1 2,917 2,228 2,225 1 2,249 2,249 2,917 

2 2,947 2,246 2,243 1 2,436 2,436 2,947 

3 1 2,234 2,234 1 2,389 2,389 1 

4 2,983 2,254 2,253 1 2,82 2,82 2,983 

5 1 2,253 2,253 1 2,823 2,823 1 

6 2,9 2,169 2,152 1 2,169 2,169 2,9 

7 2,942 2,248 2,245 1 2,426 2,426 2,942 

8 1 2,266 2,266 1 1 1 1 

9 1 2,888 2,256 1 2,824 2,824 1 

12 1 2,886 2,227 1 2,227 2,227 1 

11 2,942 2,247 2,244 1 2,425 2,425 2,942 

12 2,947 2,246 2,243 1 2,436 2,436 2,947 

13 1 2,255 2,255 1 2,82 2,82 1 

14 2,9 2,167 2,15 1 2,167 2,167 2,9 

15 1 2,215 2,215 1 2,243 2,243 1 

16 2,9 2,162 2,146 1 2,162 2,162 2,9 

17 1 2,218 2,218 1 2,218 2,218 1 

18 1 2,234 2,234 1 2,389 2,389 1 

19 1 2,274 2,274 1 1 1 1 

22 1 2,263 2,263 1 2,979 2,979 1 

21 2,996 2,263 2,263 1 2,978 2,978 2,996 

22 2,954 2,246 2,244 1 2,428 2,428 2,954 

23 1 2,228 2,228 1 2,325 2,325 1 

24 1 2,242 2,242 1 2,837 2,837 1 

25 2,959 2,299 2,295 1 2,191 2,191 2,959 

26 1 1 1 1 1 1 1 

27 2,942 2,246 2,243 1 2,425 2,425 2,942 

28 1 2,26 2,26 1 2,984 2,984 1 

29 2,999 2,267 2,267 1 2,984 2,984 2,999 

32 2,917 2,225 2,223 1 2,247 2,247 2,917 

31 2,917 2,211 2,21 1 2,219 2,219 9,17 

32 2,917 2,222 2,221 1 2,241 2,241 2,917 

33 1 2,242 2,242 1 2,837 2,837 1 

34 2,973 2,259 2,257 1 2,82 2,82 2,973 

35 2,917 2,222 2,22 1 2,24 2,24 2,917 

36 2,92 2,238 2,235 1 2,354 2,354 2,92 

37 1 2,249 2,249 1 1 1 1 

38 1 2,234 2,234 1 2,423 2,423 1 

39 1 2,219 2,219 1 2,251 2,251 1 

42 2,951 2,286 2,282 1 2,164 2,164 2,951 

41 2,917 2,222 2,22 1 2,24 2,24 2,917 

42 2,921 2,241 2,238 1 2,357 2,357 2,921 

43 1 2,215 2,215 1 2,242 2,242 1 

44 1 2,219 2,219 1 2,251 2,251 1 

45 2,942 2,246 2,243 1 2,425 2,425 2,942 

46 2,951 2,286 2,282 1 1 1 2,951 

47 1 2,249 2,249 1 2,425 2,425 1 

48 2,942 2,247 2,244 1 2,251 2,251 2,942 

49 1 2,219 2,219 1 2,978 2,978 1 

52 2,998 2,264 2,264 1 2,25 2,25 2,998 
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 .9797. الكفاءة الفنية والتوزيعية واالقتصادية لمفئة األولى بعينة الدراسة بمركز الداخمة الجديد موسم 0ممحق تابع 

كفاءة  VRS الكفاءة في ظل تغير العائد لمسعة CRSالكفاءة فى ظل ثبات العائد لمسعة  المزرعة
 االقتصادية التوزيعية لفنيةا صاديةاالقت التوزيعية الفنية السعة

51 2,917 2,228 2,226 1 2,428 2,428 2,917 

52 2,954 2,247 2,245 1 2,824 2,824 2,954 

53 1 2,255 2,255 1 2,82 2,82 1 

54 2,971 2,256 2,255 1 2,242 2,242 2,971 

55 1 2,215 2,215 1 2,242 2,242 1 

 2,968 2,462 2,462 1 2,277 2,126 2,968 المتوسط

 DEAP Version 2.1المصدر: جمع  وحسب  من تحميل البيانا  ارولية الواردة باستمارة االستبيان باستخدام برنام  

 .9797الكفاءة الفنية والتوزيعية واالقتصادية لمفئة الثانية بعينة الدراسة بمركز الداخمة الجديد موسم  .9ممحق 
كفاءة  VRS الكفاءة في ظل تغير العائد لمسعة CRSلمسعة  العائد الكفاءة فى ظل ثبات المزرعة

 االقتصادية التوزيعية الفنية االقتصادية التوزيعية الفنية السعة

1 2,926 2,99 2,918 1 1 1 2,926 

2 2,917 2,21 2,192 1 2,44 2,44 2,917 

3 2,917 2,219 2,2 1 2,447 2,447 2,917 

4 1 2,277 2,277 1 2,831 2,831 1 

5 1 2,276 2,276 1 2,834 2,834 1 

6 1 2,272 2,272 1 2,83 2,83 1 

7 2,998 2,292 2,291 1 2,834 2,834 2,998 

8 2,917 2,251 2,23 1 2,728 2,728 2,917 

9 1 2,974 2,974 1 2,974 2,974 1 

12 1 2,189 2,189 1 2,471 2,471 1 

11 1 2,982 2,982 1 2,982 2,982 1 

12 1 2,132 2,132 1 2,323 2,323 1 

13 2,917 2,223 2,224 1 2,448 2,448 2,917 

14 1 2,153 2,153 1 2,382 2,382 1 

15 1 2,94 2,94 1 2,94 2,94 1 

16 2,917 2,217 2,199 1 2,444 2,444 2,917 

17 1 2,192 2,192 1 2,473 2,473 1 

18 2,9 2,938 2,844 1 2,92 2,92 2,9 

19 2,917 2,12 2,11 1 2,163 2,163 2,917 

22 1 2,227 2,227 1 2,653 2,653 1 

21 2,917 2,22 2,222 1 2,446 2,446 2,917 

22 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 2,279 2,279 1 2,831 2,831 1 

24 1 2,193 2,193 1 2,575 2,575 1 

25 2,9 2,992 2,893 1 2,973 2,973 2,9 

26 2,973 2,299 2,291 1 2,834 2,834 2,973 

27 1 2,183 2,183 1 2,467 2,467 1 

28 1 2,324 2,324 1 1 1 1 

29 2,917 2,185 2,17 1 2,445 2,445 2,917 

32 2,917 2,15 2,137 1 2,326 2,326 2,917 

31 1 2,278 2,278 1 2,831 2,831 1 

32 2,973 2,293 2,285 1 2,833 2,833 2,973 

33 2,973 2,182 2,167 1 2,443 2,443 2,917 

34 1 2,194 2,194 1 2,476 2,476 1 

35 1 2,221 2,221 1 2,651 2,651 1 

 2,967 2,663 2,663 1 2,361 2,373 2,967 المتوسط
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 360 2222مارس  -يناير( 1العدد  43لمجمد -مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممى         

 .9797الفنية والتوزيعية واالقتصادية لمفئة الثالثة بعينة الدراسة بمركز الداخمة الجديد موسم  الكفاءة .,ممحق 
كفاءة  VRS الكفاءة في ظل تغير العائد لمسعة CRSالكفاءة فى ظل ثبات العائد لمسعة  المزرعة

 االقتصادية التوزيعية الفنية االقتصادية التوزيعية الفنية السعة

1 2,75 2,656 2,492 1 2,943 2,943 2,75 

2 2,917 2,729 2,65 1 1 1 2,917 

3 1 2,956 2956 1 2,997 2,997 1 

4 1 2,726 2,726 1 2,882 2,882 1 

5 1 2,611 2,611 1 2,848 2,848 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 2,993 2,993 1 1 1 1 

8 1 2,915 2,915 1 1 1 1 

9 2,833 2,823 2,669 1 2,785 2,785 2,833 

12 1 2,61 2,61 1 2,874 2,874 1 

11 1 2,79 2,658 1 2,943 2,943 1 

12 2,833 2,58 2,58 1 2,84 2,84 2,833 

13 1 2,956 2,956 1 2,997 2,997 1 

14 1 2,875 2,875 1 2,946 2,946 1 

15 1 2,685 2,571 1 2,759 2,759 1 

16 2,834 2,966 2,886 1 2,993 2,993 2,834 

17 2,917 2,871 2,871 1 2,939 2,939 2,917 

18 1 2,824 2,656 1 2,738 2,738 1 

19 2,796 2,67 2,614 2,94 2,826 2,776 2,796 

22 2,917 2,821 2,821 1 2,913 2,913 2,917 

21 1 2,556 2,529 1 1 1 1 

22 2,917 2,347 2,29 1 2,784 2,784 2,917 

23 2,833 2,47 2,47 1 2,823 2,823 2,833 

24 1 2,61 2,61 1 2,713 2,713 1 

25 1 2,769 2,577 1 2,91 2,91 1 

26 2,75 2,825 2,789 1 2,988 2,988 2,75 

27 1 2,621 2,621 1 2,87 2,87 1 

28 1 2,693 2,693 1 2,877 2,877 1 

29 2,917 2,364 2,333 1 2,723 2,723 2,917 

32 1 2,684 2,684 1 2,816 2,816 1 

 2,938 2,889 2,891 2,998 2,688 2,731 2,938 المتوسط

 DEAP Version 2.1المصدر: جمع  وحسب  من تحميل البيانا  ارولية الواردة باستمارة االستبيان باستخدام برنام  
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ABSTRACT 

The Technical and Economic Efficiency for Red meat Production Farms in 

New Valley Governorate 

Gamal H. Kamel 

This research aims to identify current situation and 

the possibility of developing the production capacity of 

red meat in the Republic and the New Valley 

Governorate, study some productivity indicators and 

some technical and economic efficiency indicators in 

the study sample in New Valley Governorate. Results 

showed the decrease of red meat cattle numbers at the 

Republic and New Valley Governorate during the 

period (2000-2019), and the increase of beef and camel 

meat production quantity in Egypt, while buffalo, sheep, 

and goats’ meats quantity were decreased during the 

same period. Results also showed the increase of 

production value of beef, buffalo, sheep, goats and 

camels’ meats in Egypt, and the amount of red meat 

production in the New Valley were decreased during the 

same period. With regard to the comparative economic 

analysis of production efficiency for the first class, 

results show that the values of technical, distributive, 

and economic efficiency in light of the constant returns 

to scale (CRS) were 0.97, 0.11 and 0.08, and is 

increased to 1, 0.46, 0.46, respectively, in light of the 

variable returns to scale (VRC). Regarding the second 

class, values of technical, distributive, and economic 

efficiency in light of the CRS were 0.97, 0.37, and 0.36 

and increased to 1, 0.66, 0.66, respectively, in light of 

the VRC, while the values of technical, distributive, and 

economic efficiency for the third class in light of the 

CRS were 0.94, 0.73, and 0.69, and it increased to 0.99, 

0.89 and 0.89, respectively, under the VRC. This 

confirms the fact that there are capacity savings in the 

farms of the three classes. 

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), 

Constant Returns to Scale (CRS), Variable Returns to 

Scale (VRC), Livestock, New Valley Governorate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


