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 الملخص العربى

تمثل مشروعات تسمين األبقار أهمية نسبية من حيث 
غ متوسط عدد األبقار مساهمتها ألعداد حيوانات اللحم حيث بل

من جملة  %36مليون رأس وهو ما يمثل نحو من  2.7حوالي 
مليون رأس وذلك  7.5حيوانات اللحم في مصر والبالغة حوالي 

، وتمثلت المشكلة في انتشار بعض األمراض 2020في عام 
الوبائية، وهدفت الدراسة إلي تحديد األثر االقتصادي النتشار تلك 

الوادي الجديد كأحد محافظات الصحاري األمراض في محافظة 
الواعدة، وبالتقدير األحصائي لدالة االنتاج علي مستوي العينة 
تبين أن أكثر العوامل المؤثرة علي كمية اإلنتاج هي وزن العجل 
عند بداية التسمين، كمية األعالف الخضراء والجافة والمركزة، 

ج السابقة لمرونات عناصر اإلنتا وثبتت المعنوية اإلحصائية
علي  0.263، 0.158، 0.251، 0.415والبالغة نحو 

وهي تعكس عدم  1.1الترتيب، وبلغت المرونة اإلجمالية للنموذج 
أن  R)2(أستخدام الموارد المتاحة األستخدم الكفء، كم تدل قيمة

من التغيرات الحادثة في %71المتغرات السابقة تفسر حوالي 
إلجمالي العينة بلع الحجمين اإلنتاج، وبتقدير دالة التكاليف 

كجم علي  589، 490المدني للتكاليف والمعظم للربح نحو 
الترتيب، وبتقدير األثر االقتصادي المباشر وغير المباشر نتيجة 
تأثر الفئة الثانية إلجمالي العينة باإلصابة باألمراض اتضح أنه 

وهو قيمة ال يستهان به، كما أتضح  هجنيألف  933.3بلغ نحو 
الدراسة أن أكثر المشاكل التي تواجه مربي تسمين األبقار  من

كانت عدم وجود وحدات بيطرية وال خدمات طبية وعدم توافر 
التطعيمات الفعالة، باإلضافة إلي انخفاض دور التعاونيات 

تفعيل دور التأمين الصحي الزراعية، وقد أوصت الدراسة بضرورة 
فير وحدات صحية علي مشروعات تسمين األبقار، وضرورة تو 

قريبة من القرى وخاصة القرى الموبؤة وتوفير أطباء بيطريين 
بتكاليف تالئم المربي، وتالئم ظروفة المادية، ودعم التطعيمات 

         واألمصال الالزمة والفاعلة.
الكلمات المفتاحية: األمراض الوبائية، الكفاءة االقتصادية، 

 ج معامل التحويل الغذائي، حافز اإلنتا

 المقدمة

نتاج الحيواني في مصر من أهم مكونات يعتبر قطاع اإل    
 يلتوفير البروتين الحيوان رئيسيا   القطاع الزراعي، فهو مصدرا  

نسان، وتعد مصر من الدول التي تعاني من إلالالزم لغذاء ا
، حيث بلغ متوسط انخفاض متوسط نصيب الفرد من البروتين

وهو يقل عن  كجم 8.9ي السنة حوال ينصيب الفرد ف
به من منظمة الصحة العالمية والذي يقدر  ىالموص طالمتوس
، 2020لعام  %44.4كجم بمعدل نقص بلغ نحو  16بنحو 

 172.5نحو  يكما بلغت القيمة اإلجمالية لإلنتاج الحيوان
من القيمة اإلجمالية  %32.7مليار جنيه وتمثل حوالي 

 همليار جني 527.2 لإلنتاج الزراعي المصري البالغ حوالي
 العامة للتعبئة المركزي الجهاز) 2020عام 
بلغت القيمة اإلجمالية إلنتاج اللحوم ، و (2020.واالحصاء

من  %31بما يمثل نحو  هجنيمليار  52.8الحمراء حوالي 
الجمهورية خالل نفس  ىمستو  ىإجمالي اإلنتاج الحيواني عل

ات إنتاج أصبح االهتمام بتنمية مشروع ومن هنا العام، 
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اللحوم الحمراء ذو أهمية وذلك لزيادة الطلب عليها وكونها 
أحد المشروعات الزراعية متعددة المستويات اإلنتاجية 

ستثمارية وفقا لطاقتها اإلنتاجية، وتعتبر محافظة الوادي واال
التي تهتم بها الدولة، حيث  الحدوديةالجديد من المحافظات 

لف كيلو متر بما أ 440تبلغ مساحة الوادي الجديد نحو 
من مساحة مصر، وتمثل الزراعة المهنة  %44يعادل نحو 

 %65األساسية لسكان الوادي الجديد حيث يعمل بها حوالي 
يمثل اإلنتاج الحيواني عنصرا  أساسيا  من سكان الوادي، كما 

في اإلنتاج الزراعي، حيث تستهلك الثروة الحيوانية الموارد 
بلغ إنتاج وقد إنتاج البروتين الحيواني الطبيعية الزراعية في 

 ألف 3.4 يمحافظة الوادى الجديد من اللحوم الحمراء حوال
 .2020طن عام 

 البحثيةمشكلة ال
التي يهتم الهامة مور مشكلة توفير الغذاء من األ تعتبر     

ستهالك ختالل التوزان ما بين المتاح لإلإبه المجتمع ونتيجة 
اقة اإلنتاجية من اللحوم الحمراء في الط حيث بلغتنتاج، واإل

بينما بلغت الكمية المستهلكة ألف طن  512حوالي مصر 
ألف طن ولذلك قدرت الفجوة  924من اللحوم الحمراء حوالي 

وهو ما يمثل  ألف طن 412الغذائية للحوم الحمراء حوالي 
، وبلغت 2020عام من الطاقة االنتاجية  ل %80.4حوالي 

، مما جعل لنفس العام %55.4اتي بنحونسبة األكتفاء الذ
يمثل  وهو ما ستيراد كميات كبيرة لسد الفجوةا إليتلجأ الدولة 

سعار العالمية، األرتفاع اعلي الميزان التجاري في ظل  ئا  عب
وعلي الرغم من أهمية مشروعات تربية تسمين اللحوم الحمراء 

م الحمراء، بقار وأهميتها النسبية في إنتاج اللحو ومنها تربية األ
نخفاض في الطاقة اإلنتاجية في السنوات االحظ يأنه  إال
الرغم من تميز محافظة الوادى الجديد بتوافر وبخيرة، األ

قتصادية والظروف اإلنتاجية التى العديد من المقومات اال
تدعم وتقوى فرص نجاح وتنمية مشروعات الثروة الحيوانية 

ة األعالف سواء والتى تعتمد بشكل رئيسى على حجم وكمي
الخضراء أو الجافة والتى يمكن توفيرها من مساحات 

األراضى المنزرعة والقابلة لزراعة محاصيل األعالف، إال أنه 
تبين ضعف وضآلة مساهمة المحافظة فى اإلنتاج الحيوانى 

من  %2.6حيث بلغ إنتاج محافظة الوادى الجديد حوالي 
الجمهورية. وقد  إجمالى إنتاج اللحوم الحمراء على مستوى

عدة  ىلإخيرة لة اإلنتاج للمحافظة في السنوات اآلآيرجع ض
مراض الوبائية في الفترة األخيرة، شار بعض األتناعوامل منها 
 نعدام الخدمات البيطرية فيا  ضعف و  ىباإلضافة إل
مر الذي تطلب دراسة كافة الجوانب المؤثرة األ المحافظة.

مراض وذلك من أجل ألنتشار ااثر أاإلنتاج ومنها  ىعل
بقار في النهوض بقطاع اإلنتاج الحيواني عامة وتسمين األ
 محافظة الوادي خاصة وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء.  

 هدف الدراسة
توصيف أهم العوامل المؤثرة على  إلىتهدف الدراسة     

بقار في محافظة كمية إنتاج اللحوم الحمراء من تسمين األ
 انتشارقتصادي بسبب ثر االاسة األالوادي الجديد، ودر 

األخيرة للمحافظة، باإلضافة إلى دراسة  ةمراض في اآلوناأل
التكاليف اإلنتاجية لتحديد أهم بنود هذه التكاليف واإلسترشاد 

قتصادية لمربى تسمين األبقار بها فى تحديد الكفاءة اال
المنتجة للحوم الحمراء، والتعرف على أهم المشاكل والمعوقات 

لتى تواجه مربي تسمين األبقار بمحافظة الوادى الجديد ا
 بمركز الفرافرة.

 الدراسةأهمية 
ترجع أهمية الدراسة لكونها أحد الدراسات االقتصادية التي 

مراض الوبائية في أحد المحافظات نتشار بعض األاثر أتقيس 
الصحراوية، وهي محافظة الوادي الجديد التي تعتبر من أهم 

هتمام كبير االواعدة والتي توليه الدولة  حدوديةالمحافظات ال
تساع مساحته، كما تتميز محافظة الوادي الجديد بمقومات ال
مية التى تدعم وتقوى فرص نجاح وتنمية مشروعات الثروة التن

 الحيوانية.
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 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
علي بعض األساليب اإلحصائية الوصفية  تعتمد الدراسة

، نتاجية واالقتصاديةبعض مقاييس الكفاءة اإلوالكمية و 
وتحليل التباين بين فئتي الدراسة، ودوال اإلنتاج والتكاليف 

، كما تعتمد على نوعين من مصادر البيانات، األبقارلتسمين 
المصدر األول البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة عن 

وادى الجديد اإلنتاج الحيوانى من مركز المعلومات بمحافظة ال
باإلضافة إلى البيانات الثانوية ومديرية الزراعة بالمحافظة 

المنشورة وغير المنشورة التى تصدرها الجهات الحكومية 
، أما المصدر الثانى فتتمثل فى المختلفة التابعة لوزارة الزراعة

ستبيان للبيانات الميدانية المتعلقة بموضوع الدراسة االستمارة ا
مراض الوبائية شار بعض األتنقتصادي الثر االلقياس األ
صابة ببعض إلباته احيوان تأحدهم تأثر  المربينلفئتين من 

 صابة.ثر باإلألم تت ىخر أمراض وفئة األ

 حثية ومناقشتهابالنتائج ال
كال  تطور أعداد األبقاار واألغناام والمااعز علاى مساتوىاواًل: 

 : ومحافظة الوادي الجديد الجمهورية من 
( تطور أعداد ماشية انتاج 1ات الجدول)توضح بيان -

اللحوم الحمراء على مستوى الجمهورية خالل الفترة من 
بقار عدد األا( وتشير البيانات إلى أن 2020 –2005)

 4.48حوالي من  انخفضت على مستوى الجمهورية قد 

س عام أمليون ر  2.74إلى  2005مليون رأس عام 
وتشير  ،سمليون رأ 4.5وبمتوسط بلغ حوالي  2020

ض عدد ا( إلى انخف2( الواردة بالجدول)1المعادلة رقم )
معنوى إحصائيا   األبقار على مستوى الجمهورية بمقدار

من  %1.8ألف رأس وبنسبة تقدر بنحو  81.3بلغ نحو
المتوسط العام لعدد األبقار على مستوى الجمهورية والبالغ 

 مليون رأس خالل نفس الفترة.  4.5نحو 

 (.2020 – 2005طور أعدد األبقار واألغنام والماعز على مستوى الجمهورية والوادي الجديد خالل الفترة )ت .1جدول 

 الماعز ألف رأس األغنام ألف رأس األبقار ألف رأس النوع
 % الوادى الجمهورية % الوادى الجمهورية % الوادى الجمهورية السنوات

2005 4484 110 2.45 5232 77 1.5 3803 122 3.2 

2006 4607 113 2.45 5385 78 1.4 3877 123 3.2 

2007 4933 119 2.41 5467 79 1.4 4210 94 2.2 

2008 5023 103 2.05 5498 80 1.5 4450 95 2.1 

2009 5000 113 2.26 5500 83 1.5 4550 100 2.2 

2010 4729 152 3.21 5529 81 1.5 5529 97 1.8 

2011 4780 132 2.76 5365 87 1.6 5365 112 2.1 

2012 4948 104 2.1 5429 89 1.6 5420 122 2.3 

2013 4745 90 1.9 5566 98 2.5 5564 83 1.5 

2014 4762 111 2.33 5503 102 2.1 4186 97 2.3 

2015 4883 105 4.2 5463 71 1.3 4046 80 2 

2016 5012 118 4.35 5556 71.8 1.3 4260 82 1.9 

2017 4387 36 0.82 5305 95 2.1 3974 87 2.1 
2018 4379 126 2.88 4830 46 1 3572 58 1.6 

2019 2809 68 2.42 2082 42 2 977 24 2.5 

2020 2746 66 2.4 1936 40 2.1 925 22 2.4 

 2.2 87 4044 1.7 76 4978 2.6 104 4514 المتوسط

 عداد متفرقة.أ صاءات الثروة الحيوانية، السنوية إلحنشرة الحصاء، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإل المصدر:
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( أن عدد األغنام على 1وقد أوضحت البيانات بالجدول ) -
مليون رأس  5.2يضا من أمستوى الجمهورية انخفض 

كما تشير  ،2020س عام أمليون ر  1.9إلى  2005عام 
ض عدد ا( إلى انخف2( الواردة بالجدول )2المعادلة رقم )

معنوى إحصائيا  ورية بمقدار األغنام على مستوى الجمه
ألف رأس خالل نفس الفترة وبنسبة تقدر  137.5بلغ نحو
من المتوسط العام لعدد األغنام على  %2.8بنحو 

مليون رأس خالل  5مستوى الجمهورية والبالغ حوالي 
 نفس الفترة. 

شارت البيانات إلى أن المتوسط العام لعدد الماعز على أو  -
مليون رأس، وأتضح أن  4 مستوى الجمهورية بلغ نحو

 3.8عدد الماعز على مستوى الجمهورية قد انخفض من 
س عام ألف ر أ 925إلى  2005مليون رأس عام 

( 2( الواردة بالجدول)3، كما تشير المعادلة رقم )2020
 ض عدد الماعز على مستوى الجمهورية بمقداراإلى انخف

ألف رأس خالل  133.5معنوى إحصائيا  بلغ نحو تغير
من المتوسط العام  %3.3فس الفترة وبنسبة تقدر بنحو ن

مليون  4لعدد الماعز على مستوى الجمهورية والبالغ نحو 
 .رأس خالل نفس الفترة

على مستوى محافظة  غنام والماعزبقار واألتطور أعداد األ
 الوادى الجديد:

بمحافظة األبقار ( تطور أعداد 1) توضح بيانات الجدول -
حيث  (2020 – 2005ل الفترة من )الوادى الجديد خال

بقار بالمحافظة المتوسط العام لعدد األ إلى تشير البيانات
 %2.6س وبنسبة تقدر بنحو أر  ألف 104بلغ نحو  والذى

على مستوى الجمهورية خالل  من المتوسط العام لألبقار
عدد األبقار انخفاض كما أوضحت  ،نفس الفترة

 إلى 2005عام س أألف ر  110حوالي بالمحافظة من 
وبنسبة تقدر بنحو  2020عام  سأألف ر  66 حوالي
( 4عن متوسط الفترة، وبدراسة المعادلة رقم ) 62%

 ( اتضح انخفاض أعداد األبقار في المحافظة2بالجدول )

آالف رأس سنويا وعند مستوى  3حوالي بلغ  بمقدار تغير
من التغيرات التي  %27، وأن 0.05معنوى إحصائيا  

، وقد يرجع انخفاض ع إلى عامل الزمنتحدث ترج
األعداد في السنوات األخيرة لعدة أسباب منها انتشار 
األمراض الوبائية وخاصة الحمي القالعية باإلضافة إلى 
ارتفاع أسعار األعالف مما جعل المربين يعزفوا عن تربية 

 األبقار.

البيانات أن المتوسط العام لعدد األغنام  في حين أوضحت -
لف رأس وبنسبة تقدر أ 76بلغ نحو  الوادى بمحافظة
من المتوسط العام على مستوى الجمهورية  %1.6بنحو 

عدد انخفاض أكما تشير البيانات إلى  ،خالل نفس الفترة
 ألف رأس 40إلى  2005ألف رأس عام  77األغنام من 

وبدراسة  .من متوسط الفترة %52.6وبنسبة  2020عام 
ح انخفاض أعداد األغنام ( اتض2( بالجدول)5المعادلة)

معنوى إحصائيا  داخل المحافظة خالل فترة الدراسة بمعدل 
 .0.01عند مستوي معنوية 

لنفس الجدول تذبذب أعداد الماعز في  وتشير البيانات -
محافظة الوادي الجديد بين حد أدني بلغ نحو ألف رأس 

ألف رأس  123حد أقصي بلغ نحو إلى  2020عام
انخفاض أعداد  البيانات إلى كما تشير، 2006عام

وبنسبة تقدر بنحو  2005لعام  ألف رأس122الماعز من 
من جملة الماعز على مستوى الجمهورية عام  3.2%

% من جملة  2.4ألف رأس وبنسبة  22إلى  ،2005
في حين ، 2020الماعز على مستوى الجمهورية عام 

 إلى (2) ( الواردة بالجدول6المعادلة رقم ) أشارت
 عدد الماعز على مستوى محافظة الوادى الجديد اضانخف

ألف رأس خالل  4.6معنوى إحصائيا  بلغ نحوبمعدل 
 ( 2020 -2005الفترة من )
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د األبقاار واألغناام والمااعز علاى مساتوى الجمهورياة والاوادي الجدياد خاالل الفتارة امعادالت اإلتجاه العام لتطور أعد .2 دولج
(2005 – 2020) 

الت االتجاه العاممعاد النوع م  معدل التغير F R2 متوسط الفترة باأللف رأس 

 ىأعدددداد األبقدددار بددداأللف رأس علددد 1
 الجمهورية ىمستو 

Y^
t=5154.1-81.3X 

(-2.9)** 4514 7.6 0.35 -1.8 

 ىأعددداد األغنددام بدداأللف رأس علددد 2
 الجمهورية ىمستو 

Y^
t=6060-137.5X 

(-2.9)** 5029 8.2 0.37 -2.7 

 ىاعز بددداأللف رأس علدددأعدددداد المددد 3
 الجمهورية ىمستو 

Y^
t=5095-133.5X 

(-2.2)* 
4044 4.8 0.26 -3.3 

 ىأعدددداد األبقدددار بددداأللف رأس علددد 4
 الوادي الجديد ىمستو 

Y^
t= 129.7-3.01x 

(-2.2)* 
104 4.9 0.27 2.9 

 ىأعددداد األغنددام بدداأللف رأس علددد 5
 الوادي الجديد ىمستو 

Y^
t=92.8-1.9x 

(-2.2)* 
76 4.5 0.24 2.5 

 ىبددداأللف رأس علددد مددداعزأعدددداد ال 
 الوادي الجديد وىمست

Y^
t=123.9-4.6x 

(-4.7)** 
87 22.8 0.62 

5.3 

 ( .1المصدر: جمعت وحسبت من الجدول )
حيث: tŶ  = القيمة التقديرية للمتغير التابع بالف ر أس في السنة

 ( =1 ،2  ،3،......... ،61) t .  t  ةمن في السن= متغير الز X 

 

من المتوسط العام لعدد  %5.3بنسبة تقدر بنحو و 
الجديد والبالغ نحو  يالماعز على مستوى محافظة الواد

 ألف رأس خالل نفس الفترة. 87

ومما سبق ومن دراسة تطور أعداد حيوانات التسمين التي 
تضمنت األبقار، واألغنام، والماعز وهي تمثل حوالي نحو 

ون يمل 7انات الماشية والتي بلغت نحو من أعداد حيو  79%
، وقد أشتملت حيوانات الماشية علي 2020رأس عام 

الجاموس، واآلبل، والدواب باإلضافة إلي األبقار واألغنام 
والماعر، وقد تم أستبعاد كال منهم لضائلة أعداد تلك 
الحيوانات بمحافظة الوادي الجديد، وقد لوحظ انخفاض أعداد 

األغنام والماعز علي مستوي الجمهورية كل من األبقار و 
ومستوي محافظة الوادي الجديد خالل فترة الدراسة، وقد يرجع 
ذلك لعدة أسباب منها أنتشار األمراض الوبائية باإلضافة إلي 
االرتفاع الكبير في أسعار األعالف، مما جعل الكثير من 
المربين للعزوف عن تربية تلك الحيوانات، إذا استمر الوضع 

 تهديد كبير علي الثروة الحيوانية. علي ذلك فهناك 

كتفاء ستهالك ودرجة األ اإلنتاج واإلكل من  تطور  ثانيًا:
 :الذاتى للحوم الحمراء على مستوى الجمهورية

نتاج اإل كل من ( إلى تطور3) تشير بيانات الجدول       
من اللحوم الحمراء وكذلك ونصيب الفرد ستهالك والفجوة اإلو 

 ،(2020-2005كتفاء الذاتى منها خالل الفترة من )األ نسبة
ألف طن  819نتاج من اإل انخفاض حيث أوضحت البيانات

وبمتوسط  2020ألف طن عام  512إلى نحو  2005عام 
( 1كما تشير المعادلة رقم )  ،ألف طن 852.4بلغ نحو 
نتاج الكلى للحوم الحمراء اإل انخفاض ( إلى4) بالجدول
 ألف طن سنويا وبنسبة 21.5إحصائيا  بلغ نحومعنوى بمقدار 

كما  ،خالل فترة الدراسة %2.5تقدر بنحو  تغير سنوي
بين حد أدني ستهالك تذبذب اإل الجدولنفس أوضحت بيانات 

  2020ألف طن عام  924 بلغ نحو
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ساتوى الجمهورياة خاالل الفتاره كتفااء الاذاتى للحاوم الحماراء علاى مف طن ونسبة األ ستهالك باألاإلنتاج والمتاح لإل .3جدول 
 (2020– 2005من )

 السنوات
 نتاجإ

 لف طنأ

 ستهالكإ

 لف طنأ

 كتفاءنسبة األ 

 الذاتي %

 الفجوة

 لف طنأ

 متوسط نصيب

 الفرد كجم/سنة

2005 819 1017 80.5 198 14.4 

2006 855 1153 74.2 298 16 

2007 921 1247 73.9 326 16.9 

2008 961 1301 73.9 340 16.6 

2009 1011 1139 88.8 128 14.8 

2010 992 1183 83.9 191 10.4 

2011 989 1203 82.2 214 10.4 

2012 990 1155 85.7 165 9.7 

2013 965 1298 74.3 333 11.2 

2014 941 1308 71.9 367 10.8 

2015 975 1695 57.5 720 13.6 

2016 788 1220 64.6 432 9.6 

2017 737 1155 63.8 418 8.7 

2018 639 1263 50.59 624 10.2 

2019 544 1003 54.2 459 8.1 

2020 512 924 55.4 412 8.9 

 11.9 351.6 71.0 1204.0 852.4 المتوسط

 عداد مختلفة .أ –نشرة الميزان الغذائي –قطاع الشئون االقتصادية  –راضى ستصالح اآلأالمصدر: وزارة الزراعة و 

 
 وبمتوسط 2015طن عام ألف  1695وحد أقصي بلغ نحو 

كما أوضحت البيانات ، ألف طن 1204بلغ نحو  فترة
إلى  2005ألف طن عام198وة من ( زيادة الفج3بالجدول )

وبمتوسط بلغ نحو  2020ألف طن عام  412نحو 
( 4( بالجدول )2كما تشير المعادلة رقم ) ،ألف طن351.6

 معنوى إحصائيا  بمقدار إلى زيادة الفجوة فى اللحوم الحمراء 
ألف طن سنويا 17.8بلغ نحو ، وقد0.01عند مستوي معنوي 

 . % 5.1تقدر بنحو تغير سنوي  وبنسبة
كتفاء تأرجح نسبة األ إلى (3كما أشارت بيانات الجدول)

حيث  ،نخفاضرتفاع واالالذاتى من اللحوم الحمراء ما بين اال
 ، ثم2005% عام  80.5كتفاء الذاتى نحو نسبة اال تبلغ

%،  50.6بنسبة تقدر بنحو  2018بلغ أدنى مستوى له عام 
ض انخف( إلى ا4) ( بالجدول3كما تشير المعادلة رقم )

 ألف طن سنويا 1.7كتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء بنحو اال
كما   خالل نفس الفترة، %2.4وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو 
( تطور متوسط نصيب الفرد 3تشير البيانات بالجدول رقم )

عام  كجم/سنة 8.1حيث بلغ أدنى قيمة ،من اللحوم الحمراء
فى السنة فى كجم للفرد  11.7وبمتوسط بلغ نحو  ، 2019

كما توضح المعادلة  ،2007عام  16.9 حين بلغ أعلى قيمة
الفرد من نصيب ض متوسط اانخف (4( بالجدول)4رقم )

تغير  جرام فى السنة وبنسبةكيلو  0.4اللحوم الحمراء بنحو 
 دراسة.% خالل فترة ال 3.41 سنوي بلغ نحو
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مساتوى الجمهورياة خاالل ي كتفااء الاذاتى مان اللحاوم الحماراء علاواأل ستهالك ا  نتاج و إمعادالت االتجاه العام لتطور  .4دول ج
 (2020 – 2005الفترة )

متوسط الفترة  معادالت االتجاه العام البيان م
معدل  F R2 باأللف طن

 تغير
تاج اللحوم الحمراء ألف طنإن 1  

 
tŶ = 1021.7 – 21.5x 

( -3.4)** 
852.4 

11.7** 0.46 2.5 

17.8x+212.4= الفجوة من اللحوم الحمراء ألف طن 2  tŶ  

( 2.6)** 

351.6 
6.7** 0.33 5.1 

كتفاء الذاتى %نسبة األ 3  
 

tŶ = 84.1-1.7x 

(-3.9)** 
71 

15** 0.52 2.4 

ستهالك الفرد كجم / سنةإ ط متوس 4  tŶ =15.1-0.40x 

(-3.7)** 
11.9 

13.2** 0.49 3.4 

 (3المصدر: جمعت وحسبت من الجدول)
حيث:  tŶ  = القيمة التقديرية للمتغير التابع في السنة

 ( =1 ،2  ،3،......... ،61) t .  t متغير الزمن في السنة =X 

  0.01،        ** معنوية عند  0.05معنوية عند 
 

 :الدراسة منطقةثالثًا: أختيار 
 ،تقع محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب الجمهورية    
الحدود الدولية مع ليبيا غربا والسودان جنوبا أما  يف كوتشتر 

مع محافظات المنيا والجيزة  كحدودها الداخلية فهي تشتدر 
مطروح شمال ومحافظات أسيوط وسوهاج وقنا  يومرس
 440098ظة تبلغ مساحة المحاف، و قصر وأسوان شرقاواأل
عدد  ويبلغ. الجمهورية% من إجمالي مساحة  44تمثل  2كم

 2فرد لكل 1وتبلغ الكثافة السكانية  نسمة 253500السكان 
تعتبر . و (2022.الزراعة مديرية -الجديد الوادى )محافظة2كم/

واعدة للتنمية الشاملة محافظة محافظة الوادي الجديد 
 خمسة ادي الجديدتتضمن محافظة الو ، و بمحاورها المتعددة

 ،وباريسوبالط،  ،والداخلة ،)الخارجة كز رئيسية وهيامر 
 175تتبعها  وتضم المحافظة سبع وحدات محلية ،والفرافرة(

، وتركز الدراسة التي بصدده علي تسمين قرية رئيسية وتابع
األبقار في محافظة الواداي ويرجع أختيار األبقار ألهميتها 

بلغ  إجمالي أعدد األبقار لعام النسبية من حيث العدد حيث 
ألف رأس وهو  61.2طبقا لحصر المحافظة نحو  2022

من إجمالي أعداد الحيوانات التي  %52.3مايمثل نحو 
رأس فقط  326تشتمل علي )الجاموس وهي اعداد بلغت 

إلجمالي المحافظة وأعداد األغنام والماعز، وأعدد الدواب 
الجدول التالي ألف رأس( ويوضح  6.8وهي بلغت أيضا 

جمالي الطاقة اإلنتاجية لكل مركز من مراكز  أعداد األبقار وا 
( أن إجمالي 5محافظة الوادي الجديد ويتضح من الجدول )

لف رأس لموسم أ 61أعدد األبقار للمحافظة بلغ نحو 
، ويأتي مركز الداخلة في المرتبة األولي ألعداد 2022

ف رأس بنسبة بلغت أل 33األبقار حيث بلغ عدد األبقار نحو 
ألف طن لنفس  1527بطاقة إنتاجية بلغت نحو  %54نحو 

العام، كما جاء مركز الفرافرة في المرتبة الثانية من حيث 
ألف رأس وبنسبة  8أعداد األبقار بإجمالي أعداد بلغ نحو 

طن لموسم  551وبطاقة إنتاجية حوالي %13بلغت نحو 
الط في المراكز . ثم تاتي كل من الخارجة وباريس وب2022

علي  %9.5، %9.9، %12.9التالية بنسب بلغت نحو 
 التوالي. 
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جمااالي الطاقاة اإلنتاجياةر واألغنااام والمااعز الحصار العااام لابقاا .5 جادول -2021الااوادي الجدياد لعااام ) بمحافظاة لابقااار وا 
2022) 
% إلجمالي  جملة أناث ذكور المركز

 المحافظة
بقارلا نتاجيةجمالي الطاقة اإل إ  الماعز األغنام 
سنوي سأر  نتاج بالطنة اإل كمي   

 3351 3343 624.4 4198 12.9 7878 6633 1245 الخارجة

 3733 3654 176.5 1143 9.9 6081 5065 1016 باريس

 2852 2662 174.9 1166 9.5 5791 4178 1613 بالط

 6570 18656 1526.9 10146 54.3 33257 26641 6616 الداخلة

لفرافرةا  1811 6420 8221 13.4 3586 550.5 3149 1356 

 17867 31464 3053.3 20239 100 61238 489937 12301 اإلجمالي

 (.2022-2021لموسم )ة دارة الطب البيطري،  بيانات غير منشور إ المصدر: مديرية الزراعة بالوادي الجديد،
 

 مركز الدراسة: ختيارأ -
فظة الوادي الجديد فقد تم بعد حصر أعداد األبقار في محا

أختيدددار مركدددز الفرافدددرة بالمحافظدددة علدددي الدددرغم مدددن أنددده يمثدددل 
المرتبة الثانية من حيث أعداد األبقدار وهنداك مبدررات ألختيدار 

 .مركز الفرافرة
 التعرف علي مركز الفرافرة: -1

كم شمال غرب الداخلة، وتبلغ  300علي مسافة يقع 
جمالي مساحة من إ %30.1بنسبة  2كم 132627مساحته 

%من  78.14نسمة يمثلون  37471المحافظة ويقطنه 
يتكون مركز الفرافرة من  اإلداريسكان المحافظة. التقسيم 

وحدات محلية قروية  6مدينة واحدة هي الفرافرة ويضم 
اللواء  –الخير والنماء -وأبو منقار -والنهضة -الكفاح)هي:

 .(أبو هريرة –صببيح 

 رافرة:مبررات أختيار مركز الف -2

همية في جاء مركز الفرافرة المرتبة الثانية من حيث األ -أ
أعداد األبقار بعد الداخلة ولكن الداخلة تعتبر من أهم 
مركز محافظة الوادي الجديد، كما أنه تعتبر عاصمة 

صلين للوادي باإلضافة الوادي الجديد ويقطنة السكان األ
ان المحافظة الي أهتمام المحافظة بهذا المزكر، وبالتالي ف

تعمل علي تطعيم القطاع الحيواني لهذا المركز ومنه فان 
اآلصابات باآلمراض بهذا المركز تقل عن مركز الفرافرة 
وتهتم الدراسة بآثر اآلمراض التي تصيب قطاع األبقار 

 ومنه تم التركيز علي مركز الفرافرة. 
كبر بكثير من أالوعي لدي المربين في مركز الداخلة  -ب

مربين الفرافرة باإلضافة إلي األهتمام البيطري في وعي 
ما يلي فيأكبر بكثير من مركز الفرافرة. و الداخلة مركز 

الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بالحصر العام لألبقار 
 .      2022لموسم 

بقاااار بمركاااز الفرافااارة بمحافظاااة الاااوادي الحصااار العاااام لا -
 (2022-2021الجديد لعام )
وحدات محلية قروية  6مدينة الفرافرة و رة اليتنقسم الفراف
اللواء  –الخير والنماء  –بو منقار أ –النهضة  –وهم)الكفاح 

التوزيع الجغرافي أبو هريرة( ويبين الجدول التالي  -صبيح
ويوضج ، ألعداد الحيوانات موزعة علي قري مركز الفرافرة

عد قري وت، ( أهم القري التي يتركز فيه تربية األبقار6جدول)
النهضة أكبر القري في أعدد األبقار حيث بلغ عدد الرؤوس 

من أعدد األبقار في  %20بنسبة بلغت نحو  1650نحو 
 مركز الفرافرة 
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 همية النسبية لتوزيع االبقار علي قري مركز الفرافرةيوضح األ .6جدول 

بقارأ القرية م  % إلجمالي المركز 
مدينة -  14.9 1225 الفرافرة 

منقارابو  1  863 10.5 

 11.6 954 ابوهريرة 2

 6.2 510 الخير والنماء 3

 17.4 1430 الكفاح 4

 20.1 1650 النهضة 5

 19.3 1587 اللواء صبيح 6

اإلجمالي              8221 100 

 (.2022-2021) -الفرافرة -مركز معلومات  -مديرية الزراعة –المصدر: محافظة الوادى الجديد
 

واللواء صبيح، وقرية الكفاح، ومدينة الفرافرة،  ويليها كل من
وأبو هريرة، وأبو متقار، والخير والنماء بنسب قدرت بنحو 

19.3% ،17.4% ،14.9% ،11.6% ،10.5%،6.2% 
 علي التوالي.

 :2022أختيار عينة الدراسة لمركز الفرافرة لموسم -
عدد الجمعيات ( توزيع 7توضح البيانات الواردة بالجدول)

اسية والفرعية في مركز الفرافرة حيث يضم المركز خمس األس
 جمعيات أساسية وهم )الفرافرة االم، وعمر ابن الخطاب،

( بواقع بو بكر الصديقأ، عثمان ابن عفان، الخير والنماء
جمالي عدد  2931إجمالي عدد حائزين بلغ نحو  حائز، وا 
حائز، ويوضح نفس  2246استمارات معتمدة بلغ نحو 

جمعيات وهم  7دد الجمعيات الفرعية وهي تمثل الجدول ع
بو أ، واحة االمل، الكفاح، بو منقار، أبو هريرةأ النهضة)

حائز  1564( بواقع عدد حائزين الوادي الجديد، الهول
جمالي عدد أستمارات معتمدة   . 1056وا 

 (2022-2021عدد الجمعيات األساسية والفرعيىة الموجودة في مركز الفرافرة لعام ). 7جدول 
إجمالي عدد الحائزين  أسم الجمعية نوع الجمعية

 بالجمعية
عدد أستمارات الحائزين 

 المسجلين
عدد األستمارات المعتمدة 

 للحائزين
ية 
ساس

 اال
ات
معي
الج

عة
زرا
ة ال

ديري
 لم
بعة
التا

 1175 1386 1521 الفرافرة االم 

 196 216 310 عمر ابن الخطاب

 309 388 410 الخير والنماء

 398 443 487 عثمان ابن عفان

 168 193 212 أبو بكر الصديق

 2246 2626 2931 اإلجمالي

وع 
شر
 لم
بعة
التا
ية 
فرع
ت ال

عيا
جم
ال

جين
خر
ب ال

شبا
ية 
تنم

 

 192 237 248 النهضة

 199 213 227 ابو هريرة

 216 307 373 ابو منقار

 213 220 278 الكفاح

 - 45 113 واحة االمل

 70 164 120 ابو الهول

 166 182 205 الوادي الجديد

 1056 1368 1564 االجمالي

 (.2022-2021)محافظة الوادى الجديد -الفرافرة -مديرية الزراعة –المصدر: مركز معلومات 
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وقد تم األعتماد في تحديد العينة من خالل جمعية النهضة 
وهي أحد الجمعيات الفرعية من خالل عدد األستمارة 

أستمارة وتحديد عدد  192مدة والتي أشتملت علي عدد المعت
الحائزين من مربي األبقار الذين تأثروا من بعض اآلمراض، 

( مشاهدة من هذه الفئة وهي 35وتم أخذ عينة مكونة من)
( مشاهدة 35عينة )عمادية( وفي المقابل تم أخذ عينة من )

آلمراض مقابلة للعينة األولي ولم يتأثر حيواناته باإلصابة با
الوبائية عينة عشوائية في نفس قري النهضة لتالئم نفس 

 ظروف العينة األولي.  
رابعاًا: نتاائج عينااة الدراساة لمرباي تساامين األبقاار فاي مركااز 

 :2022الفرافرة بالوادي الجديد لموسم 
 توصيف متغيرات عينة تسمين األبقار بمركز الفرافرة -1

  :2022بمحافظة الوادي الجديد لموسم  

( أن إجمالي عدد المشاهدات في عينة 7تبن من الجدول)ي
مشاهدة موزعة علي فئتي الدراسة  70الدراسة بلغت نحو 

مشاهدة وهي الفئة التي لم تتعرض آلي  35للفئة األولي 
مرض وبائي خالل فترة التربية سوي الموت المفاجيء نتيجة 

ة الثانية التغيرات المناخية وأرتفاع درجات الحرارة الشديدة، الفئ
مشاهدة ولكنه تعرضت بعض  35وهي فئة مكونة من 

حيواناتها لآلصابة ببعض اآلمراض الوبائية مثل حمي الوادي 
المتصدع، والحمي القالعية، باالضافة الي تعرض عدد من 
حيواناته بالموت المفاجيء وفيما يلي سوف يتم عرض نبذة 

 عن كل مرض: 
 ع مزرعتددديموقددد (المااارض هاااو حماااى الاااوادي المتصااادع  -

(2018.: Rift Valley fever 
وهو مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الحيوانات 
)األغنام والماعز واالبقار( في المقام األول، كما يصيب 
البشر. ويمكن للعدوى أن تسبِّب مرضا  وخيما  لكلٍّ من 
الحيوانات والبشر. كما يؤدِّي المرض إلى خسائر اقتصادية 

وحاالت اإلجهاض التي تحدث بين  سبب الوفياتيفادحة 
وينتقل عن طريق  الحيوانات التي تصاب بالحمى في المزارع.

كما تنتقل العدوى عن طريق  ،لسعات البعوض الناقل للمرض
مالمسة دم أو سوائل وأنسجة الحيوانات المصابة، أو عن 

الرذاذ المتطاير من أنسجة الحيوانات طريق استنشاق 
اللقاح مكن منع االصابة بستخدم وي .المصابة أو أجنتها

شهور عند  4 – 3المثبط ويستخدم مرة واحدة عند عمر 
مهات محصنة ويعاد كل سنه ويلقح للعشار قبل أالوالدة من 

،  صابة(شهر من الوالدة )ال يستخدم اللقاح فى حالة اآل
طورها اليرقي والحشرة  مكافحة حشرة البعوض فيباالضافة 

مراعاة و  دها وكذلك القوارض والفئران.الكاملة في أماكن تواج
كافة اإلجراءات الوقائية والصحية أثناء التعامل مع الحيوانات 
 المصابة من قبل جميع العاملين في المزرعة أو في المسالخ.

 Foot-and-mouth diseaseالحمى القالعية - 
، رجلتقرحات فى الفم واأل هو مرض من اهم اعراضه 

ونحو  .في البداية أيام 10-2من هي  للمرض فترة الحضانةو 
وترتفع درجة واحد أو اثنين من الماشية يعانون من الحمى 

ويصاب الحيوان درجة مئوية،  40الحرارة اكثر من 
ال  ،نتاجاإلاالكتئاب، وفقدان الشهية، وانخفاض ملحوظ في ب

 اال انه يمكن يوجد عالج محدد لمرض الحمى القالعية. 
 ، "تترسيكلينمثل  الحيوية المضاداتبعض أستخدام 

 فلونكسين" للسيطرة على العدوى الجرثومية الثانوية للقرحة،
سيلينيوم ويتم استخدام بعض االدوية لرفع مناعة الحيوان مثل 

ومضاد لاللتهابات مثل فينادين ، خافض للحرارهثم استخدام 
مضاد حيوي واسع المدي للتغلب علي العدوي و  ،او انالجين
عالج موضعي لقرح الفم ، لثانويه مثل اموكسيسسلنالبكتيريه ا

 يعزل الحيوانات المريضه ف، و اخيرا  واالرجل مثل الجنتيانا
الجهه القبليه من المزرعه لتجنب أنتقال الفيروس بالهواء 

تحصين الحيوانات السليمه ، للحيوانات االخري بالمزرعه
تها للحمي القالعيه لتجنب أصاب الضروريبالمزرعه بتحصين 

  .بالمرض

( أن متوسط وزن الحيوان عند 8ويتضح من الجدول) -
،  في حين سأكجم/ر  180الشراء للفئة األولي بلغ نحو 
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كجم/رأس يالحظ انه كلما زاد  172بلغ للفئة الثانية نحو 
وزن الحيوان عند الشراء يكون مقاومته أكبر لآلمراض، 

حوالي  كما بلغ متوسط عمر الحيوان للفنة األولي والثانية
يوم لكل فئة علي التوالي، بينما يتضح من  160،154

نفس الجدول اختالف مدة التسمين لكل من الفئتين حيث 
يوم، بينما  171بلغت فترة التسمين للفئة االولي حوالي 
يوم، ويتضح 190بلغت فترة التسمين للفئة الثانية حوالي 

ة  ( كمية االعالف الخضراء للفئتين اثناء فتر 8من جدول)
التسمين حيث بلغ متوسط كمية العلف االخضر للفئة 

كجم/يوم، في حين بلغت للفئة  10.9االولي حوالي 
كجم/يوم، بينما بلغ متوسط كمية العلف 9.7الثانية حوالي 

 3.1،3.8المركز واالعالف الجافة للفئة االولي حوالي 
كجم/رأس/يوم علي التوالي، كما بلغ متوسط كمية العلف 

 2.9،2.4لجاف للفئة الثانية حوالي المركز وا
 وقد يرجع االختالف بين الفئتين في كمية كجم/رأس/يوم،

فقدان األعالف سواء الخضراء أو المركزة أو الجافة إلي 
، ويشير الجدول ثناء المرضأالفئة الثانية شهيته للطعام 

إلي الوزن بعد نهاية التسمين لكل من الفئتين حيث بلغ 
 307كجم بزيادة بلغت حوالي 487لي للفئة األولي حوا

كجم /يوم  1.8كجم وبمعدل نمو يومي في الوزن حوالي 
، بينما %57ومعامل تحويل غذائي للفئة األولي نحو 

أشارت نفس بيانات الجدول إلي وزن األبقار في الفئة 
كجم  422.8الثانية عند نهاية التسمين حيث بلغت حوالي 

كجم وبمعدل نمو  250.8بزيادة عن وزن الشراء بحوالي 
كجم/يوم، ومعامل تحويل  1.3يومي في الوزن بلغ نحو 

 .%41غذائي بلغ نحو 

توصيف متغيرات فئتي الدراسة من حيوانات مربي تسمين األبقار بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد لموسم   .8 جدول
2022 

الغير مصابةاألبقار  المتغير مسلسل آلصابةاألبقار التي تأثرت    

 35 35 عدد المشاهدات في العينة 1

 172 180 متوسط وزن الحيوان عند الشراء 2

 152 160.7 متوسط عمر الحيوان باليوم عند الشراء 3

 190 171 مدة التسمين باليوم خالل دورة التسمين 4

 9.7 10.9 كمية األعالف الخضراء بالكجم /رأس /يوم 5

س /يومأجم /ر بالك المركزةعالف اكمية األ 6  3.1 2.9 

س /يومأبالكجم /ر  الجافة  عالفألكمية ا 7  3.8 2.4 

 422.8 487 الوزن في نهاية التسمين 8

 250.8 307 الزيادة في الوزن 9

 1.3 1.8 معدل النمو اليومي كجم/يوم 10

 41 57 معامل التحويل الغذائي% 11

 105 114 عدد الرؤؤس في المزرعة 12

ات النافقة  بسبب الموت المفاجئعدد الحيوان 13  2 5 

 4 - عدد الحيوانات النافقة بسبب حمي الوادي المتصدع 14

 1 - عدد الحيوانات النافقة بسبب الحمي القالعية 15

 95 112 اجمالي عدد األبقار  في العينة 16

 .2022 للموسم الزراعى دستبيان الخاصة بعينة الدراسة بالوادى الجديااللمصدر: جمعت وحسبت من استمارات ا

 يتم حساب معامل التحويل الغدائي: هي نسبة اللحوم المحولة من حيوان التسمين من إجمالي كمية اإلعالف المركزة التي تناولها.
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( عدد األبقار التي نفقت نتيجة 8كما يتضح من الجدول) -

 114من أصل  2اآلصابة بالموت المفاجي بلغت حوالي 
لي وذلك نتيجة األرتفاع الشديد في رأس في الفئة االو 

درجات الحرارة، بينما عدد األبقار التي نفقت في الفئة 
رأس إلجمالي 105أبقار من أصل  10الثانية بلغت نحو 

العينة وقد يرجع عدد النفوق في الفئة الثانية إلى عدة 
 أسباب منه:

عدم وعي المربين بمواعيد التطعيمات الآلزمة باإلضافة  -
 ة على أسعار التطعيمات.عدم القدر 

عدم وجود التطعيمات المستوردة ذات الكفاءة الفعالة  -
 للحيوان باإلضافة إلى عدم وجود األدوية الآلزمة للعالج

عدم وجود وحدات بيطرية في القري وبعد الوحدة البيطرية  -
 عن المزارعين.

بنود التكاليف لفئتي الدراسة لمربي تسمين األبقار في  -
 :2022بمحافظة الوادي الجديد لموسم مركز الفرافرة 

 ( بنود التكاليف لفئتي الدراسة لمزارع9يوضح الجدول)

جمالي التكاليف إن أبقار بمركز الفرفرة، حيث تبين تسمين األ
للفئة  هلف جنيأ 31.8 حواليبلغت  والتسمين(الكلية )الشراء 

ن إللفئة الثانية، وفي ضوء ذلك ف 30.3 حواليولي، و األ
لف أ 1.5عن الفئة الثانية بنحو  للفئة األولي يزيد التكاليف

ولي قد التزم ن المربين في الفئة األوقد يرجع ذلك أل، هجني
ن تكلفة التغذية أضافة زمة للحيوان باإلالاعطاء التطعيمات ال

 607حوالي للفئة األولي تزيد عن تكلفة التغذية للفئة الثانية 
إلعالف يزيد عن الفئة ستهالك الفئة األولي من ااحيث  هجني

ن سعر الشراء للفئة أالثانية، وبدراسة بنود التكاليف تبين 
جمالي إللكليو وقد بلغ  جنيه76حوالي ولي والثانية بلغ األ

وذلك  جنيه للحيوان13680حواليولي سعر الشراء للفئة األ
 كجم، 180يوم ووزن نحو  160حوالي  بقارعند عمر لأل

 13300 حوالي في الفئة الثانية بقارلألبينما بلغ سعر الشراء 
وقد بلغ سعر يوم  152 كجم وعمر 172عند وزن  هجني

يمة إجمالي التكاليف قمن  %43.8، %42.9 حواليالشراء 
عالف بينما بلغت قيمة األ لكل من الفئتين علي التوالي،

من قيمة  %47.3 ،%47ضراء والمركزة والجافة نحو خال
ولي والثانية علي التوالي.ئتين األإجمالي التكاليف لكل من الف

2022بنود التكاليف لفئتي الدراسة لمربي تسمين األبقار بمركز الفرافرة بمجافظة الوادي الجديد عام  .9جدول   
 البنود

  

 صابةالحيوانات التي تعرضت إل الحيوانات الغير مصابة

 % قيمة % قيمة

 43.8 13300 42.9 13680 قيمة شراء العجل  

 18.2 5514.45 17.6 5591.7 مة االعالف الخضراءقي

 17.0 5154.4 14.1 4505.85 قيمة االعالف االمركزة

 12.2 3695.25 15.3 4873.5 قيمة االعالف الجافة

 47.3 14364.2 47.0 14971.1 جمالي قيمة االعالف إ

 2.9 900 2.5 800 قيمة العمالة

 1.0 300 4.2 1350 متوسط تكاليف االمصال

 2.0 600 0.6 200 الرعاية البيطرية والعالج 

 2.9 900 4.9 1550 إجمالي تكاليف االمصال واالدوية 

 1.6 500 1.6 500 قيمة ايجار الحظيرة

 1.3 400 1.1 350 المساقي والمعدات والكهرباء

 100 30364.3 100 31851.2 إجمالي التكاليف الكلية

 .2022رات االستبيان بمركز الفرافة بمحافظة الوادي الجديد موسم المصدر : جمعت وحسبت من بيانات استما
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دوية لفئتي مصال واألهمية تكاليف األأالجدول  يوضحو 

ثير مباشر علي تسمين أت كان لهالدراسة علي التوالي وهو ما 
الحيوانات لدي مربي الدراسة حيث بلغت إجمالي تكاليف 

لي إمقسمة  جنيه1550ولي حوالي مصال للفئة األدوية واألاأل
 حواليورعاية طبية بلغت  جنيه1350مصال بلغت أ

جمالي التكاليف الكلية، إمن  %4.9وبلغت نحو  جنيه200
لي إمنقسمة  هجني 900حواليفي حين بلغت للفئة الثانية 

ورعاية طبية عالية بسسب  هجني 300حواليمصال بلغت أ
وية مراض وأدوية لعالج الحيوان ومضادات حيصابة باألاإل

كان يمكن تقليل تلك التكلفة بإعطاء  هجني 600بلغت نحو 
مصال والرعاية وقد بلغت تكاليف األ، مصال في موعدةاأل

 جمالي التكاليف الكلية للفئة الثانية.إمن  %2.9الطبية نحو 
قيمة العمالة المتغيرة وهي  جدول بنود التكاليفالضح و كما ي

دات والكهرباء لكل من والمع هيجار الحظيرة واستهالك المياا  و 
ولي وهو ما يمثل للفئة األجنيه  1550 نحو تبلغوقد الفئتين 

نحو  تبينما بلغ ، من إجمالي التكاليف الكلية %4.9نحو 
وقد  ،%5.6للفئة الثانية وهو ما يمثل نحو  هجني 1700

ستهالك المياه والكهرباء باإلضافة إيرجع زيادة التكاليف لزيادة 
الفئة الثانية وذلك لطول فترة التسمين في  زيادة العمالة في

يوم زيادة في  19الفئة الثانية عن األولي بمدة قد تصل الي 
 فترة التسمين.   

مؤشرات الكفاءة االقتصادية والهوامش الربحية لفئتي  -
بمركز الفرافرة بمحافظة  بقارتسمين األمربي الدراسة ل

 :2022الوادي الجديد لموسم 
هدددام  شدددرات الكفددداءة االقتصدددادية مؤ  (10يوضدددح جددددول)

بقددار مركددز الفرافدرة، حيددث تبددين ألفئتددي الدراسددة لتسدمين  الدربح 
بدراسة متوسط اإليراد الكلدي للعجدل فدي نهايدة التسدمين  لفئتدي 

رأس علدددددي / هجنيدددددلدددددف أ 34.5، 39.7 حدددددوالي الدراسدددددة بلدددددغ
 الترتيب 

بمحافظااة ئتااي الدراسااة لمربااي تساامين األبقااار بمركااز الفرافاارة مؤشاارات الكفاااءة االقتصااادية والهااوامش الربحيااة لفت .10جاادول 
 2022الوادي الجديد موسم 

 صابةالحيوانات التي تعرضت إل الحيوانات الغير مصابة البنود
 35 35 عدد المربين

 95 112 عدد الرؤوس

 172 180 وزن العجل فى بداية التسمين) كجم (

 422.8 487 وزن الحيوان عند البيع )كجم (

 80 80 متوسط سعر البيع للكجم

 33824 38960 قيمة بيع الحيوان

 650 800 قيمة ما يخصه ما سماد

 34474 39760 إجمالي اإليرادات

 4109.9 7908.95 هصافي العائد بالجني

 652.4 1387.5 صافي العائد الشهري

 1.14 1.25 التكاليف الكلية ىلإراد الكلي يمعدل اإل

 71.8 65.4 هين (كجم لحم قائم بالجنينتاج )تسمإتكلفة 

 8.2 14.6 صافي العائد من التسمين للكجم قائم

 10.23 18.25 نتاج %حافز اإل

 .2022المصدر : جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان بمركز الفرافة بمحافظة الوادي الجديد موسم 
 مدة دورة التسمين بالشهر ÷صافي العائد الشهري = العائد الكلي   -   التكاليف الكلية        –صافي العائد = اإليراد الكلي  -
 التكاليف الكلية  ÷نسبة اإليراد الكلي الي التكاليف الكلية = اإليراد الكلي  -

 متوسط وزن العجل في نهاية دورة التسمين      ÷تكلفة إنتاج كجم لحم قائم =التكاليف الكلية  -

 تكلفة إنتاج كجم لحم قائم            -م لحم قائم = سعر البيع للكجم في نهاية التسمينصافي العائد من التسمين للكج -

 .100سعر البيع للكجم اللحم قائم * ÷حافز االنتاج %= صافي العائد من التسمين للكجم لحم قائم -
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يراد الكلي ولي عن الثانية في زيادة اإلويتضح تفوق الفئة األ

في الربح، كما يتضح من في صا هجنيالف  5.2بحوالي 
ولي عن الفئة الثانية يضا الفئة األأبيانات نفس الجدول تفوق 

في زيادة الوزن في نهاية الدورة حيث بلغت زيادة الوزن 
، 307للعجل عند نهاية الدورة لكل من الفئتين علي التوالي 

ولي في يضا الفئة األأوبذلك قد تفوقت  س،أكجم /ر  250.8
ف أل 7.9ولي لغ صافي العائد للفئة األصافي العائد حيث ب

لف للفئة الثانية، ويعتبر صافي أ 4.1في حين بلغ نحو  هجني
العائد من المؤاشرات الهامة التي يركز عليه المنتج في اتخاذه 

كبر قدر من أنتاجية حيث يسعي المنتح لتحقيق للقرارات اإل
 .صافي العائد للعملية اإلنتاجية

أن صافي العائد  إلىفس الجدول كما تشير بيانات ن    
 652.4، 1387.5التوالي بلغ نحو  علىالشهري للفئتين 

التكاليف الكلية  إلىرأس وبالنسبة لمعدل اإليراد الكلي / هجني
ي آللفئة الثانية،  1.14ولي بلغ نحو للفئة األ 1.25بلغ نحو 

مستثمر يدر ربح علي صاحب المربي يبلغ نحو  هجنين كل أ

وبالنسبة لتكلفة إنتاج  التوالي. علىفئتين لل 14%، 25%
و لللكي هجني 65.4ولي بلغت نحو لفئة األلكيلو جرام قائم 

للكجم،  هجني 71.8جرام في حين بلغت للفئة الثانية نحو 
بينما بلغ صافي العائد من التسمين للكيو جرام للحم القائم 

التوالي، في حين بلغ  علىللفئتين  هجني 8.2، 14.6نحو 
 على لكل من الفئتين %10.23، %18.25نتاج فر اإلحا

يدفع المستهلك النهائي للكيلو جرام  هجنيي أن كل أالترتيب، 
، 18من اللحوم يحقق صافي عائد علي المنتج يقدر بنحو 

  .الترتيب علىقرشا  10
جمااالى ا  جمااالى التكاااليف و إتحلياال التباااين لمتوسااط خامسااًا: 
جمااالي يااراد وصااافى العائااد اإل الااوزن عنااد نهايااة فتاارة وا 

وادي )باااالالفرافااارة  بمركاااز التسااامين باااين فئتاااي الدراساااة 
 :2022لعام  (الجديد

إلى نتائج تحليل التباين وذلك لمتوسط  (11) يشير الجدول
جمددددالى التكدددداليف الكليددددة ا  و الددددوزن عنددددد نهايددددة فتددددرة التسددددمين، 

 فئتي الدراسة، يراد ومتوسط صافى العائد بين إلجمالى اا  و 

بعيناة الدراساة لمرباي تسامين األبقاار يراد وصافى العائاد جمالى اإلا  جمالى التكاليف و إنتائج تحليل التباين لمتوسط  .11 جدول
 2022بمحافظة الوادي الجديد لعام الفرافرة  بمركز

 Sum of المتغير

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

 يةنتاجمتوسط اإل
 (بالكجم)

 Between Groupsبين المجموعات 
Within Groups   داخل المجموعات 

Total 
72417.9 

129111.4 
201529.4 

1 
68 
69 

72417.8 
1898.6 

38.1 .000 

جمالى التكاليف إ
 )بالجنيه(

 Between Groupsبين المجموعات 
Within Groups  المجموعات داخل  

Total 
38703636.4 

34242812.1 

72946448.6 

1 
68 
69 

38703636.4 
503570.8 

 

76.8 .000 

إجمالى االيراد الكلى 
 )بالجنيه(

 Between Groupsبين المجموعات 
Within Groups   داخل المجموعات 

Total 
489060723.2 

785513931.5 

1274574655 

1 
68 
69 

489060723.2 
11551675.5 

 

42.4 .000 

صافى العائد  
 (ه)بالجني

 Between Groupsبين المجموعات 
Within Groups  موعاتداخل المج 

Total 

252563218.5 

558121454.9 

810684673.5 

1 
68 
69 

252563218.5 

8207668.5 

 
30.8 

 
 

.000 

    .2022لوادي الجديد باالفرافرة المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية بمركز 
 (.0.05* معنوية عند مستوى معنوية )
 (0.01** معنوية عند مستوى معنوية )
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لكددل مددن متوسددط  الفئتددين تبددين وجددود فددروق معنويددة بددين  وقددد
كجم/للدددددرأس بفئتدددددي  422.8، 487الدددددذي بلدددددغ نحدددددو  نتددددداجإلا

الدراسددددة علددددي الترتيددددب للمجموعددددة التددددي لددددم تتددددأثر بدددداآلمراض 
الوبائية والفئة التي تأثرت  حيواناته باآلصابة بآمراض وبائية،  

إلنتداج داخدل وتشير نتائج تحليل التباين المقدارن بدين متوسدط ا
فئتي الدراسة إلي المعنويدة اإلحصدائية للفدرق بدين المتوسدطات 

  .38.1نحو  (F)حيث بلغت قيمة 
كمددا تشددير بيانددات نفددس الجدددول إلددي وجددود فددروق معنويددة 
إحصددددائيا بددددين متوسددددط إجمددددالي التكدددداليف للددددرأس بددددين فئتددددي 

ويشير تحليدل التبداين لكدل ، 0.01الدراسة عند مستوي معنوي 
إلددي وجددود  يددراد ومتوسدط صددافى العائددإلجمدالى اإ مدن متوسددط

وقدددد  ،(0.01عندددد مسدددتوى معنويدددة )فدددروق معنويدددة إحصدددائية 
الفئددددة األولددددي وهددددي الفئددددة التددددي لددددم تتددددأثر يرجددددع ذلددددك لتفددددوق 

باآلصدددددابة بدددددداآلمراض بسددددددبب تطعدددددديم الحيوانددددددات باآلمصددددددال 
الإلزمة عن الفئة الثانية التدي تدأثرت بعدض حيواناتده لآلصدابة 

آلمراض الوبائية ومنه مرض الحمي القالعية ومرض ببعض ا
  حمي الوادي المتصدع. 

سادسًا: التقدير القياسى للعوامل المؤثرة على إنتاج مربي 
 تسمين األبقار بعينة الدراسة بمركز الفرافرة:

( 35العمادية التي ركزت علي)أستخدمت بيانات العينة 
من اآلصابة  مشاهدة من حاالت مربي األبقار الذين تضرروا

( مشاهدة عشوائية من 35ببعض االمراض الوبائية، مع )
 جمعنفس القري ولم يتأثروا باآلصابة باآلمراض،  وقد 

من مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد بهدف  األستبيان
التى يفترض تأثيرها على  دراسة وقياس تأثير بعض العوامل

الدراسة، استنادا   مقدار الناتج من اللحوم الحمراء فى منطقة
لى ما تضمنته الدراسات السابقة  إلى فروض نظرية اإلنتاج وا 
لى طبيعة البيانات المتوفرة عن العينة  فى هذا المجال وا 

 نحدار المرحلى المتعددستخدام أسلوب تحليل اإلأتم و البحثية 

وقد أجريت العديد من المحاوالت لتقدير معالم متغيرات 
وذلك للتوصل إلى  وغاريتمية المزدوجةفي الصورة الل النموذج

أى النماذج أكثر تمثيال  للبيانات، وتحديد أفضل الصور 
عتمادا  على مجموعة من المعايير مثل  معنوية الدالية، وا 

النموذج والمتغيرات الداخلة فيه وكذلك موافقة النتائج مع 
المنطق االقتصادي واألحصائى وارتفاع قيمة معامل التحديد 

وتضمن النموذج المقترح المتغيرات التالية: المتغير  المعدل،
التابع ويتمثل فى الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء بالكيلو 

الفئة األولي جرام، وبين المتغيرات المستقلة)التفسيرية( وهى 
والتي لم يتاثر باآلصابة باآلمراض الوبائية، الفئة الثانية والتي 

الوبائية  وبين بعض العوامل تأثر حيواناته ببعض اآلمراض 
عمر الحيوان باليوم في بداية التسمين، وزن المؤثرة ومنه، 

الحيوان في بداية التسمين، مدة دورة التسمين بالشهر، وكمية 
األعالف الخضراء بالكيلو جرام، وكمية األعالف المركزة 
بالكيلو جرام، وكمية األعالف الجافة بالكيلو جرام. باإلضافة 

عتبار الفئة اخدام المتغير الصوري إلجمالي العينة بستا ىإل
( والفئة 0األولي التي لم تصيب بالمرض أخذت القيمة )

( وقد تبين 1صابة قد أخذت القيمة )الثانية التي تأثرت باإل
 من التحليل القياسى النتائج التالية:

فااى  مربااي تساامين األبقااارالعواماال المااؤثرة علااى إنتاااج  -1
 الفئة األولي: 

( العالقة الطرديه المعنوية 12( بالجدول)1توضح المعادلة)   
إحصائيا بين كمية اإلنتاج التقديرية من اللحوم الحمراء وكل 
من كمية األعالف المركزة والجافة حيث تبين أن زيادة قدرها 

في بداية التسمين تؤدي إلي  عالف المركزة في كمية األ 1%
 ،لحوم الناتجة للمزرعةفي كمية ال %0.456زيادة مقدارها 

يؤدي إلي  %1كما تبين أن زيادة كمية العلف الجافة  بنحو
 ، %0.522زيادة كمية اللحم الناتجة بنحو 
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 2022عينة الدراسة في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة موسم  تيلدي فئلمربي تسمين األبقار نتاج دوال اإل  .12 جدول

 الفئة
رقم 

 المعادلة
 2R F المرونة معادالت اإلنتاج

 0.522logx5+0.456logx30.255logx-=6.5^Log y+6 1 األول

(3.8)**    (7.1)**      (9)** 0.73 0.91 126.9** 

 2 الثانية
5+0.146logx1=0.64+0.954logx^Log y 

                           (10.2)**  (- 2.7)** 1.1 0.75 53.7** 

 3 إجمالي العينة
6+0.263logx5+0.158logx4+0.26logx115logx=1.64+.0.4^Log y 

(7.2)**    (4.1)**     (4.8)**     ( 6.8)** 1.09 0.71 48.8** 

إجمالي العينة 
باستخدام متغير 

 صوري
4 0.182D-6+.0.357logx1=1.4+0.868logx^Log y 

(10.7)**    (1.2)    ( -7.9)** 
1.04 0.80 89.9** 

    .2022لوادي الجديد باالفرافرة عينة الدراسة الميدانية بمركز  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات
^y :المزرعة من اللحوم الحمراء بالكجم كمية إنتاج 

x1  وزن العجل بالكجم عند بداية التسمين : 
X2.عمر الحيوان باليوم في بداية التسمين : 
X3: يوم مدة دورة التسمين بال 
X4:  / رأس/ يوم كمية األعالف الخضراء بالكجم 
x5كمية األعالف المركزة بالكجم / رأس/ يوم : 
X6  كمية األعالف الجافة بالكجم / رأس/ يوم :. 

D( 1( والفئة الثانية القيمة )0: تم استخدام المتغير الصوري في إجمالي العينة وقد أخذت الفئة األولي القيمة) 
 

ث حي ،ية بين مدة دورة التسمينسكما أتضح وجود عالقة عك
ض الوزن بنحو انخفان زيادة مدة التسمين تؤدي إلي أتبين 

( أن 0.73، كما توضح قيمة المرونة اإلجمالية )0.255
اإلنتاج فى هذه الفئة يتم بالمرحلة اإلنتاجية األقتصادية ومن 

نتاجية المتاحة ثم يستخدم المربين بهذه الفئة الموارد اإل
غة نحو المحسوبة والبال )ف( بكفاءة، وتؤكد قيمة

المعنوية اإلحصائية للنموذج، ويشرح معامل التحديد 126.6
من التغير في اإلنتاج إنما ترجع إلي  %91المعدل أن نحو

التغير في العوامل المفسرة بالنموذج والباقي إلي عوامل أخري 
 غير مقيسة بالدالة.

فى  مربي تسمين األبقارالعوامل المؤثرة على إنتاج  -2
 الفئة الثانية: 

( العالقة الطرديه 12( بالجدول)3توضح المعادلة)
المعنوية احصائيا بين كمية اإلنتاج التقديرية من اللحوم 

من الفئة التي تأثرت باآلصابة  الحمراء لمربي تسمين األبقار
ببعض اآلمراض الوبائية وكل من وزن الحيوان في بداية 

درها التسمين، وكمية األعالف الجافة، حيث تبين أن زيادة ق
، %0.954من هذه العوامل تؤدي إلي زيادة مقدارها  1%

في كمية اللحوم الناتجة للمزرعة علي الترتيب،  0.146%
( أن اإلنتاج فى هذه 1.1كما توضح قيمة المرونة اإلجمالية )

الفئة يتم بالمرحلة اإلنتاجية الغير أقتصادية ومن ثم يجب 
إلنتاجية المتاحة علي المربين بهذه الفئة أستخدام الموارد ا

 53.5بكفاءة، هذا وتؤكد قيمة )ف( المحسوبة والبالغة نحو 
المعنوية اإلحصائية للنموذج، ويشرح معامل التحديد المعدل 

% من التغير في اإلنتاج إنما ترجع إلي التغير  75أن نحو
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في العوامل المفسرة بالنموذج والباقي إلي عوامل أخري غير 
 مقيسة بالدالة.

 مربااااي تساااامين األبقاااااراماااال المااااؤثرة علااااى إنتاااااج العو  -3
 إلجمالي العينة: 
( أهم العوامل المؤثرة 12( بالجدول )3توضح المعادلة )

علي كمية اإلنتاج  لمربي تسمين األبقار من إجمالي العينة 
للفئتين بدون استخدام متغير صوري، وقد تبين وجود عالقة 

لتقديرية من اللحوم معنوية إحصائيا بين كمية اإلنتاج ا ةطردي
بالكجم عند بداية التسمين وكمية األعالف  الحمراء، الوزن

الخضراء، كمية األعالف المركزة  والجافة، حيث تبين أن 
زيادة مقدارها  ى% في تلك العوامل تؤدي إل 1زيادة قدرها

في كمية  0.263% ،0.158% ،0.261% ،0.415%
توضح قيمة  اللحوم الناتجة للمزرعة علي الترتيب، كما

( أن اإلنتاج فى هذه الفئة يتم 1.01المرونة اإلجمالية)
قتصادية، ومن ثم يجب علي بالمرحلة اإلنتاجية غير اال

ستخدام الموارد اإلنتاجية المتاحة بكفاءة، وتؤكد االمربين 
المعنوية اإلحصائية  48.8قيمة)ف( المحسوبة والبالغة نحو 

من  %71دل أن نحو للنموذج، ويشرح معامل التحديد المع
التغير في العوامل المفسرة  ىالتغير في اإلنتاج إنما ترجع إل

 غير مقيسة بالدالة. ىعوامل أخر  ىبالنموذج والباقي إل
إلجمالي  مربي تسمين األبقارنتاج إ ىالعوامل المؤثرة عل-4

 العينة باستخدام المتغير الصوري: 
لعوامل المؤثرة ( أهم ا12( بالجدول )4توضح المعادلة )    

جمالي العينة إعلي كمية االنتاج  لمربي تسمين االبقار من 
ولي خذت الفئة األأللفئتين باستخدام متغير صوري، حيث 

خذت أفي حين  ،(0مراض الوبائية القيمة)والتي لم تتاثر باآل
مراض الوبائية ثرت ببعض األأالفئة الثانية وهي الفئة التي ت

معنوية إحصائيا بين  ةود عالقة طردي(، وقد تبين وج1القيمة)
بالكجم عند  كمية اإلنتاج التقديرية من اللحوم الحمراء، الوزن

 تضح أن زيادة قدرهاأو  بداية التسمين وكمية األعالف الجافة،
 ،%0.868في تلك العوامل تؤدي إلي زيادة مقدارها  1%

في كمية اللحوم الناتجة للمزرعة علي الترتيب،  0.375%
( أن اإلنتاج يتم 1.04) ضح قيمة المرونة اإلجماليةكما تو 

، ومن ثم يجب علي المربين األولي بالمرحلة اإلنتاجية
)ف(  ستخدام الموارد اإلنتاجية المتاحة بكفاءة، وتؤكد قيمةا

المعنوية اإلحصائية للنموذج، 89.9المحسوبة والبالغة نحو 
في  من التغير %80ويشرح معامل التحديد المعدل أن نحو 

اإلنتاج إنما ترجع إلي التغير في العوامل المفسرة بالنموذج 
 غير مقيسة بالدالة. ىوالباقي إلي عوامل أخر 

مرباي  تسامين نتااج إتكااليف  ساابعا: التقادير القياساى لادوال
بمحافظااااة الااااوادى  بمركزالفرافاااارةعينااااة الدراسااااة األبقااااار ب
 الجديد: 

المؤثر على أربحية  تعتبر التكاليف اإلنتاجية الشق الثانى   
المشروعات الزراعية وتمثل دالة التكاليف ألي مشروع إنتاجى 
 ىزراعى العالقة بين كمية اإلنتاج وتكاليفه وتحدد إلي أي مد

تتحقق الكفاءة االقتصادية في أستخدام الموارد، وبعد تقدير 
دالة التكاليف في صورها المختلفة تبين أن أفضلها هي 

مطابقة اشارتها للنظرية االقتصادية، الصورة التربيعية ل
ونواتجها للنظرية االحصائية، وأمكن تحديد الحجم االمثل 
لالنتاج عن طريق اشتقاق التكاليف الحدية منها ومساواتها 
بالتكاليف المتوسطة، وأيضا  تمكنت الدراسة من تحديد الحجم 
المعظم لإلرباح بمساواة التكاليف الحدية بمتوسط سعر بيع 

 كل فئة من فئات عينة الدراسة. ىلو جرام لدالكي
ي دالة التكاليف الكلية للفئة األولي التي لم تتعرض أل -1

 صابة:إ
بدراسة العالقة بين التكاليف الكلية وحجم اإلنتاج للمربي 

( إلي العالقة 13( بالجدول )1بالفئة األولي تشير المعادلة)
ج في صورته الطردية المعنوية إحصائيا بينها وبين اإلنتا

التربيعية، وتؤكد قيمة )ف( المحسوبة معنوية الدالة إحصائيا، 
في حين يشرح معامل التحديد المعدل أن التغير في اإلنتاج 

ومن خالل % من التغير في التكاليف،  72يفسر نحو 
المشتقه التفاضليه لمتوسط التكاليف الكلية ومساواتها بااليراد 
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 572لربح وبلغ حوالىايعظم لذى االحدى تم تحديدحجم اإلنتاج 
كجم،كما تم حساب الحجم المدنى للتكاليف من خالل مساواه 

 ،كجم 494التكاليف المتوسطه بالتكاليف الحديه وقدر بنحو
 1.001وقدرت مرونه التكاليف بنحو كجم للرأس  487بمتوسط 

وهو ما يشير إلى أن مربى هذه الفئة تنتج فى المرحله 
 قتصادية .الا
 صابة: اإللة التكاليف الكلية للفئة الثانية التي تأثرت بدا -2

بدراسة العالقة بين التكاليف الكلية واإلنتاج لمربي الفئة 
( إلي العالقة المعنوية 13( بالجدول)2الثانية، تشير المعادلة)

إحصائيا بينها وبين اإلنتاج في صورته التربيعية، وتؤكد قيمة 
حصائيا ، في حين يشرح معامل )ف( المحسوبة معنوية الدالة إ

 %77          التحديد المعدل أن التغير في اإلنتاج يفسر نحو
ومن خالل المشتقه التفاضليه لمتوسط من التغير في التكاليف، 

التكاليف الكلية ومساواتها بااليراد الحدى تم تحديد حجم اإلنتاج 
 كما تم حساب الحجم كجم، 570لربح وبلغ حوالىايعظم الذى 

المدنى للتكاليف من خالل مساواه التكاليف المتوسطه بالتكاليف 
كجم للرأس  422.8بمتوسط   ،كجم 434الحديه وقدر بنحو

وهو ما يشير إلى  0.981وقدرت مرونه التكاليف بنحو  الواحدة،
ولي، وهي بهذه الفئة تنتج فى المرحله األ األبقارأن مربى 

كانية إعادة ربط مما يشير إلى إمصادية ،تمرحلة غير اق
أستخدام الموارد المتاحة إلنتاج أعلي لهذه الفئة  بمنطقة الدراسة 
بالمقادير المثلى حتى يصل مربي األبقار بالمنطقة إلى الحجم 
المدنى للتكاليف ثم الحجم المعظم لألرباح مما يساعد على 

زيادة  الوزن عند نهاية الدورة، وبالتالي زيادة اإليراد وصافى 
منه ويشجع على األستمرار والتوسع فى تسمين األبقار  العائد

 لهذه الفئة.
 دالة التكاليف الكلية إلجمالي العينة:-3
بدراسة العالقة بين التكاليف الكلية واإلنتاج لمربي إجمالي       

( إلي العالقة المعنوية 13( بالجدول)3العينة، تشير المعادلة)
ه التربيعية، وتؤكد قيمة إحصائيا بينها وبين اإلنتاج في صورت

)ف( المحسوبة معنوية الدالة إحصائيا ، في حين يشرح معامل 
من  %57التحديد المعدل أن التغير في اإلنتاج يفسر نحو 

ومن خالل المشتقه التفاضليه لمتوسط التغير في التكاليف، 
التكاليف الكلية ومساواتها بااليراد الحدى تم تحديد حجم اإلنتاج 

كما تم حساب الحجم  كجم، 589 لربح وبلغ حوالىا يعظمالذى 
بالتكاليف  ةالتكاليف المتوسط ةالمدنى للتكاليف من خالل مساوا

كجم للرأس  457، بمتوسط كجم 490وقدر بنحو ةالحدي
لى إوهو ما يشير  0.936التكاليف بنحو  ةوقدرت مرون الواحدة،

 ةحلأن مربى تسمين األبقار إلجمالي العينة تنتج فى المر 
إمكانية إعادة  يمما يعنصادية، توهي مرحلة غير اق ولي،األ

ستخدام الموارد المتاحة إلنتاج أعلي لهذه الفئة بمنطقة اربط 
الدراسة بالمقادير المثلى حتى يصل مربي األبقار بالمنطقة إلى 
الحجم المدنى للتكاليف ثم الحجم المعظم لألرباح مما يساعد 

ية الدورة، وبالتالي زيادة اإليراد على زيادة  الوزن عند نها
ستمرار والتوسع فى تسمين وصافى العائد منه ويشجع على اال

 األبقار.

بقار لدي فئتي الدراسة بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد دوال تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء لمزارع تسمين األ .13جدول 
 2022في الصورة التربيعية لعام 

 رقم الفئة
 F R2 معادالت التكاليف المعادلة

حجم ال المرونة
 عظممال

 للربح

حجم ال
 مدنىال

 للتكاليف
حجم ال

 الفعلي

 1 األولي
Tc  = 17088.05-0.122 x  + 0.070x ² 

(*2.1**   )(-2.6) 42.2 0.72 
1.02 572 494 

487 

 2 الثانية
Tc  =13211-0.102x  +  0.069 x ² 

(**3.6(**   )-3.1) 
51.9 0.77 

0.981 570 434 
422.8 

إجمالي 
 Tc  =16340.05-0.256 x  + 0.067x ² 3 العينة

*(*7.7(**   )8-) 42.3 0.57 
0.936 589 490 

457 

TC القيمة التقديرية للتكاليف الكلية للمشاهدة هد = X  إنتاج اللحوم الحمراء بالكجم = 
 . 2022الوادى الجديد لموسم إنتاج  المصدر: حسبت من استمارات االستبيان لعينة الدراسة بمحافظة
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مربي تسمين األبقار للفئة  علىثر االقتصادي ثامنًا: األ 
صابة الثانية التي تأثرت بعض حيواناته باإلاألولي و 
 مراض ببعض األ

ثر من األمور الصعبة التي يمكن تحديدها يعتبر قيس األ
ويرجع ذلك لعدم تحديد بالضبط بطريقة صحيحة موعد نفوق 

حيوان ولكن من خالل الدراسة التي نحن بصددها يمكن ال
بالتقريب تحديد بعض الخسائر المادية التي تكبدها المربي 

وألنه دائما  ،و نتيجة نفوق الحيوانأثره بالمرض آنتيجة ت
تحدث حاالت الوفاة للحيوان في العمر الصغير فيمكن قيس 

ارة خسللوفيما يلي عرض األثر بعد عمر شهر من التربية، 
صابة إنتيجة  وأالمربي نتيجة نفوق حيواناته  االتي تحمله

الحيوان بالمرض وفترة العالج وتكلفتها والخسارة المادية 
عن انخفاض وزن الحيوان وذلك لكل مرض سبق  الناتجة

 االشارة له:
الخسارة الناتجة من إصابة الحيوان بمرض الموت  -1

   المفاجئ: 
بين الن الحيوان يموت سمي المرض بهذا االسم لدي المر 

بدون أي أعراض ونتج هذا المرض في السنوات األخيرة 
نتيجة االرتفاع الشديد لدرجات الحرارة )نتيجة التغيرات 
المناخية( في محافظة الوادي الجديد، مما تسبب عنه نفوق 
العديد من الحيوانات وقد تأثر بهذا المرض فئتي الدراسة علي 

كانت أكثر تآثرا وقد يرجع ذلك الن حدة، ولكن الفئة الثانية 
مناعة الحيوانات للفئة الثانية بتكون أقل نتيجة اصابته بأي 
مرض آخر أو قد يكون لقلة معرفة أو خبرة الفئة الثانية 
بالرعاية الصحية للحيوانات، وعموما األكثر تأثرا  بهذا المرض 
للحيوانات الصغيرة في العمر، وبالتالي فخسارة المربي قد 

توقف علي سعر شراء العجل وأيام قد تصل لمدة شهر وال ت
ن حساب الخسارة التي تتكبدها إفيزيد عن ذلك في التغذية 
 ( من حيواناته 1الفئة األولي من نفوق عدد )

لفئتين لنفوق حيوان ها االخسارة التي تتحمل األولى:المعادلة 
جمالي قيمة التغذية إل واحد= سعر شراء العجل +

قيمة  قيمة العمالة لمدة شهر + مدة شهر+عالف لاأل
مصال لمدة دوية واألقيمة األ يجار الحظيرة لمدة شهر +إ

 قيمة المعدات والكهرباء والمساقي لمدة شهر  شهر+

وبالتعويض عدن المعادلدة السدابقة إجمدالي الخسدارة للمربدي مدن 
جنيده  17139.8نفوق حيوان واحد نتيجة الموت المفداجئ =  

 واحد بعد شهر من التربية في الفئة االولي لنفوق حيوان 
         ( مددددن حيواناتدددده                 2إجمددددالي خسددددارة الفئددددة األولددددي لنفددددوق عدددددد )

 جنيه  34279.7
( مددن 5وبددنفس الطريقددة يددتم حسدداب خسددارة الفئددة الثانيددة لعدددد )

 حيواناته ولمدة شهر بعد التغذية 
 لحيوان الواحدل16151.5وبالتعويض في المعادلة األولى 

      مدددددن حيواناتددددده                  (5إجمدددددالي خسدددددارة الفئدددددة الثانيدددددة لنفدددددوق عددددددد)
  هجني 80757.3

الرغم من أن حجم الخسدارة للفئدة االولدي مدن  على ويالحظ
نفوق حيوان واحد يزيد عن حجم خسارة الفئة الثانيدة مدن نفدوق 

 ،ن األولدديحيددوان واحددد اإل أن العدددد فددي الفئددة الثانيددة يفددوق عدد
 ألددف 80.7وبالتددالي فددان حجددم الخسددارة للفئددة الثانيددة بلددغ نحددو 

 إلدى باالضدافة ،إلجمدالي العيندة وهدو مبلدغ ال يسدتهان بده هجنيد
خددددري للمربددددي ال يمكددددن أن هندددداك خسددددائر إالخسددددارة الماديددددة فدددد

 . هاقياس
الخساااارة الناتجاااة مااان يصاااابة الحياااوان بمااارض الحماااي  -1

 القالعية: 

ات فددي السددن الصددغير وال يوجددد هددو مددرض يصدديب الحيواندد
ثنددداء وجدددود أعدددالج محددددد لددده سدددواء المضدددادات الحيويدددة ولكدددن 

المدددرض يفقدددد الحيددددوان شدددهية وبالتددددالي يدددنخفض وزن الحيددددوان 
ثرت به الفئة الثانية بحالة وفاة واحددة وقدد تكدون فدي الشدهور أت
ولي وطريقة العالج  الوحيدة لهدذا المدرض هدي التحصدينات األ

صديب أذا إقاته فدي السدن الصدغير ولكدن يمكدن بالتطعيم في أو 
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وال يسددبب  الوفدداة فددي  تكددون عاليددة الحيوانددات الكبيددرة مقاومتدده
الدددوزن الخسدددارة فدددي ض انخفددداال ىسدددو   ،السددن الكبيدددر للحيدددوان

للفئدددددة الثانيدددددة مدددددن هدددددذا المدددددرض تشدددددبة الخسدددددارة فدددددي المدددددوت 
 المفاجئ

 هجني 16151.5 يعني نفوق حيوان بعد عمر شهر 
صابة الحيوان بمرض حمي  إة الناتجة من الخسار   -2

 الوادي المتصدع:

نتشار معدي وقد هذا المرض مرض فيروسي سريع األ
نه ينتقل أ ىيصيب االنسان ويسبب خسائر كبيرة عالوة عل

عن طريق البعوض والعالج الرئيسي من هذا المرض هو 
وقاته أعطاء التطعيمات والتحصينات الفعالة للحيوان في أ

ربعة من أالمرض لخسارة الفئة الثانية عدد نفوق  تسبب هذا
صابة الحيوانات في السن الكبير قد إن أ ىحيواناته عالوة عل

ن الحيوان يفقد جزء كبير أ ال تسبب الوفاة ويمكن عالجة اإل
ي عافيتها إلرق فترة للعودة غيست ى إنهلإمن وزنه باإلضافة 

عبء علي  يضا تطول فترة تسمين الحيوان وكل ذلك يكونأو 
 .المربي

  هجني 64605.84      ( حيوانات بعد عمر شهر بهذا المرض 4نفوق عدد )
 .خسارة مباشرة للفئة األولي  هجنيألف  2.34( حيوانات من مربي الفئة الثانية يقابلها 10إجمالي الخسارة لنفوق ) هجنيألف  5.161    تحديد الخسارة المباشرة إلجمالي العينة للفئة الثانية

يتم تحديد الخسارة  تحديد الخسارة الغير مباشرة للفئة الثانية:
عن طريق حساب فرق الوزن بين الفئة األولي والفئة الثانية 
حيث أن الفئة األولي كانت تستخدم الموارد المتاحة بكفاءة 

 قتصادية.ا
نهاية فترة التسمين بلغ نحو  وزن الحيوان للفئة االولي عند

 17.05ينة الوزن اإلجمالي للعينة = كجم لمتوسط الع 487
 طن 

وزن الحيوان للفئة الثانية عند نهاية فترة التسمين بلغ نحو 
 14.8جمالي للعينة = كجم لمتوسط العينة الوزن اإل 422.8

 طن
 هجني 80ن سعر بيع الكيلو جرام للفئتين بلغ نحو أوحيث 

  هألف جني  1363.7سعر بيع إجمالي الفئة األولي 
 هألف جني 591.9 إجمالي الفئة الثانية   سعر بيع

الخسارة في الفئة الثانية = الفرق بين إجمالي سعر البيع 
 خسارة إلجمالي الفئة الثانية  هجنيف أل 771.7للفئتين= 

 وهي خسارة غير مباشرة 
إجمالي الخسارة المباشرة من نفوق الحيوانات +إجمالي 

لف أ 933.3تين=مباشرة من فرق البيع للفئالالخسارة غير 
إلجمالي الفئة الثانية والتي يقابلها خسارة مباشرة للفئة  هجني

ه، باإلضافة إلي  الخسارة ألف جني 32.4األولي تقدر بنحو 
المادية التي يتكبدها المربي اإل هناك أيضا خسارة معنوية 

  للمربي ال يمكن قيسة بالقيمة المادية. 
تسمين األبقار بفئتي مزارع  هالمعوقات التى تواج تاسعًا:

وأهم الحلول  بالوادى الجديدالدراسة بمركز الفرافرة 
   :المقترحة

تتطرق الدراسة بصفة أساسية إلي األثر االقتصادي 
لبعض األمراض الوبائية لتسمين األبقار في مركز الفرافرة 

صّحة الماشية ليست مشكلة بيطرّية بالوادي الجديد، حيث 
ا ق ضّية صّحة عاّمة، إذ تؤثر معايير فحسب، بل إّنها أيض 

الصحة العامة وسالمة الغذاء بشكل مباشر على العمل 
 اليومي للمزارعين الذين يتعاملون مع األبقار بصورة مباشرة،
فهناك بعض االمراض التي تنتقل من الحيوان إلي اإلنسان، 

والمربين على  فيجب أن يكون أصحاب مزارع األبقار لذلك 
الحمى فنهاك مرض  ألبقار وطرق عالجها،دراية بأمراض ا

، وحمي الوادي القالعية وهو مرض فيروسي معدي ومميت
المتصدع، كما ظهر أيضا الموت المفاجي لبعض حيوانات 
المزرعة ذات المناعة الضعيفة بسبب التغيرات المناخية نتيجة 
االرتفاع الشديد لدرجات الحرارة لم تسطيع بعض الحيوانات 

بب عن ذلك نفوق بعض الحيوانات لفئتي المقاومة وتس
العديد من المشاكل التي الدراسة، كما تطرقت الدراسة الي 

عالف وانخفاض نوعيتها، قلة األومنها  بقارتواجه مربي األ
وعلي الجانب اآلخر هناك العديد من المشكالت االقتصادية 
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التي تواجه المربين، كل هذا أدي إلى إحجام العديد من 
بقار بتلك المناطق نظرا لما هتمام بتربية األن األالمربين ع

 .يحفها من مخاطر
 وقد أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن أهم المشاكل

 اإلنتاجية كما يلي:
أهم المشاكل اإلنتاجية التي تواجة مزارع تسمين األبقار  

 : 2022لفئتي الدراسة بمركز الفرافرة لموسم 
بعينة الدراسة في محافظة  يواجه مربي أبقار التسمين

الوادي الجديد بمركز الفرافرة  العديد من المشاكل التي من 
شانها تؤثر علي إنتاج اللحوم الحمراء، وقد أتضح أن تلك 
المشاكل تختلف درجة أهميتها وتأثيرها علي كفاءة إنتاج 
تسمين األبقار التي ينعكس بدورها علي صافي العائد الذي 

ذلك يتناول هذا الجزء التعرف علي أهم يحققة المنتجين، ل

المشاكل اإلنتاجية التي تواجه المنتجين و التغلب علي تلك 
 المشاكل.

نتاجية التي تواجه أهم المشاكل اإل (14يوضح الجدول)     
المنتجين لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تبين 

عدم كلة جمالي العينة للفئتين، أن مشمن نتائج الدراسة إل
ولي بنسبة تمثل نحو تاتي في المرتبة األ طباء بيطريينأوجود 
أاسعار األمصال واإلدوية خاصة  أرتفاع، بينما مشكلة 97%

، %96الفعالة كانت في المرتبة الثانية بنسبة بلغت نحو 
، وأرتفاع رسعار األعالف بشكل كبيأمشكلتي أرتفاع  توجاء

دورة التسمين في المرتبة أسعار شراء رؤوس الماشية في بداية 
في حين  ،%94جمالي العينة بنسبة بلغت نحو ة إللثالثا

في المرتبة  عدم وجود وحدات بيطرية في القريجاءت مشكلة 
  سعارأزيادة ، في حين مشكلة %93الرابعة بنسبة بلغت نحو 

 2022هم المشاكل اإلنتاجية التي تواجة مزارع تسمين األبقار لفئتي الدراسة بمركز الفرافرة لموسم يوضح أ .14جدول 

 نتاجيةالمشاكل والمعوقات اإل  مسلسل

الفئة 
ولي األ 
 تتاثرلم 
 % صابةآل

 الفئة
الثانية 
 تاثرت

 % صابةآلل

إجمالي 
 العينة

 
 
 
% 

 97 68 100 35 94 33 عدم وجود اطباء بيطريين 1

 96 67 97 34 94 33 دوية خاصة الفعالةمصال واإلسعار اآلأرتفاع أ 2

 94 66 94 33 94 33 عالف بشكل كبيرسعار األأرتفاع أ 3*

 94 66 94 33 94 33 سعار شراء رؤوس الماشية في بداية دورة التسمينأرتفاع أ 3*

 93 65 94 33 91 32 ىعدم وجود وحدات بيطرية في القر  4

 87 61 89 31 86 30 المربي ىالفائدة وهي عبء علسعار أزيادة  5

 86 60 86 30 86 30 ن وجدأشراف العمل البيطري أسعار وتكاليف أرتفاع أ 6

7 

نتاج انخفاض دور التعاونيات الزراعية اتجاه مربي قطاع اإل
 الحيواني

29 83 30 86 59 84 

 81 57 91 32 71 25 عدم توافر الخدمات البيطرية الصحية بشكل مناسب 8

9 

قروض وكثرة الضمانات  ىصعوبة اجراء الحصول عل
 المطلوبة

27 77 29 83 56 80 

 71 50 91 32 51 18 مرض الموت المفاجئ انتشار 10

 64 45 86 30 43 15 مراض الوبائية مرض الحمي القالعيةنتشار اآلا 11

 61 43 94 33 29 10 الوادي المتصدعنتشار مرض ا 12

لعينةجمالي مربي اإ  35 100 35 100 70 100 
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 %87بلغت نحو  عبء علي المربيوالتي تمثل الفائدة 

الي العينة، وأوضح الجدول وجاءت في المرتبة الخامسة إلجم
شراف العمل البيطري أن أتكاليف و سعار أرتفاع أن مشكلة ا

، %86وقد جاء في المرتبة السادسة بنسبة بلغت نحو  وجد
نخفاض دور التعاونيات الزراعية تجاه مربي قطاع بينما ا

أحتل المركز السابع بنسبة قدرت بنحو  نتاج الحيوانياإل
عدم توافر الخدمات البيطرية كما جاءت مشكلة ، 84%

نة بنسبة قدرت في المرتبة الثام الصحية بشكل مناسب
جراء الحصول علي إصعوبة ، وجاءت مشكلة %81بنحو

في المرتبة التاسعة بنسبة  قروض وكثرة الضمانات المطلوبة
من إجمالي عينة الدراسة للفئتين، وأحتلت  %80قدرت بنحو 

كل من مشكالت األمراض الثالثة المراتب االخيرة وهي 
لوبائية مراض انتشار األ، انتشار مرض الموت المفاجئا

الوادي المتصدع نتشار مرض حمي أ ،مرض الحمي القالعية
 علي التوالي.  %61، %64، %71بنسب قدرت نحو 

أهاام الحلااول المقترحااة للمشاااكل اإلنتاجيااة ماان وجهااة نظاار 
 المنتجين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد:

( إلي أهم الحلول المقترحة من وجهة 15يشير الجدول)    
المنتجين بعينة الدراسة وفقا ألهميتها النسبية حيث تبين نظر 

قل وحدة في كل توافر الوحدات البيطرية علي األأن 
من  %91.4 جاءت في المرتبة األولي بنسبة بلغت نحوقرية

توفير الخدمات حيث أهميتها النسبية إلجمالي العينة، كما أن 
مرتبة جاءت في ال البيطرية والرعاية الصحية بصفة مستمرة

دوية مصال واألتوفير اآل، و %88.6الثانية بنسبة تمثل نحو 
كانت من أهم الحلول للمشكلة  الفعالة وخاصة المستوردة

وجاءت في المرتبة  األساسية كأحد الحلول ألنتشار اآلمراض
الثالثة من حيث األهمية إلجمالي العينة بنسبة بلغت 

، كما أشار العديد من مربي تسمين األبقار إلي %78.6نحو
وتفعيل أو بالمحافظة  عالف بالمركزء مصانع لألنشاأهمية أ

وجاءت في المرتبة الرابعة  دور الرقابة علي تلك المصانع
زيادة فترة السماح لسداد القروض و ، %72.9بنسبة تمثل نحو 

، باإلضافة إلي أهمية قراضسعار الفائدة علي اإلأوخفص 
خفض ،كذلك زمة للحصول علي القروضتقليل الضمانات الآل

سعار مستلزمات نتاج من خالل دعم المربيين أليف اإلتكال
كانت تلك الحلول من  عالفمصال واألنتاج منه األاإل

األهمية النسبية لمربي تسمين األبقار بمركز الفرافرة بنسب 
  .علي التوالي %55.7 ،%60 ،%68.6بلغت نحو 

  2022محافظة الوادي الجديد لموسم مقترحات التغلب علي المشاكل اإلنتاجية بعينة الدراسة بمركز الفرافرة ب .15جدول 

 المقترحات والحلول للمشاكل االنتاجية م
إجمالي 
 % العينة

األقل وحدة في كل قرية ىتوافر الوحدات البيطرية عل 1  64 91.4 

 88.6 62 توفير الخدمات البيطرية والرعاية الصحية بصفة مستمرة 2

 78.6 55 توفير األمصال واإلدوية الفعالة وخاصة المستوردة 3

تلك المصانع ىالف بالمركز وتفعيل دور الرقابة علانشاء مصانع لألع 4  51 72.9 

اإلقراض ىزيادة فترة السماح لسداد القروض وخفص أسعار الفائدة عل 5  48 68.6 

القروض ىتقليل الضمانات الالزمة للحصول عل 6  42 60.0 

ال واألعالفخفض تكاليف اإلنتاج من خالل دعم المربيين ألسعار مستلزمات اإلنتاج منه األمص 7  39 55.7 

 100 70 اإلجمالي
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 أهم النتائج والتوصيات:
الغذاء كاهلة أعباء توفير  ىعليتحمل قطاع الزراعة 

القطاعات المختلفة ومنها  ىعللإلنسان، الذي يعتمد بدورها 
في توفير البروتين، ومما الشك فية  نتاج الحيوانيقطاع اإل

ن الزيادة المستمرة في عدد السكان في ظل محدودية الموارد أ
نتاج المحلي من اللحوم الحمراء يعجز عن الزراعية فان اإل

 حت الدراسة مايلي:الوفاء بالزيادة المستمرة وأوض
أتضح من النتائج أن متوسط كمية اإلنتاج من اللحوم  -

( بلغت 2020 -2005) الحمراء خالل فترة الدراسة من
ستهالك ألف طن، في حين بلغ متوسط اال 852.8نحو 

، بينما كان حجم الفجوة نمليون ط 1.2خالل نفس الفترة 
، %71كتفاء ذاتي بلغ نحو األف طن بمعدل  351

من النتائج ان متوسط نصيب الفرد من اللحوم اتضح 
 كجم/سنة.  11.7( بلغ نحو 2020 -2005خالل الفترة )

أشارت النتائج لفئتي الدراسة أن إجمالي التكاليف الكلية  -
لتسمين األبقار في مركز الفرافرة بالوادي الجديد بلغت 

للفئة األولي في حين بلغت نحو  هجني ألف 31.8نحو
لفئة الثانية، بينما بلغ متوسط صافي ل هجني ألف 30.3

 ألف 4.1، 7.9العائد لكل من الفئة األولي والثانية نحو 
التوالي، وأظهرت النتائج أن معدل اإليراد الكلي  على هجني
للفئة األولي  1.14، 1.25التكاليف الكلية يلغ نحو  إلى

التوالي، وبتقدير حافز اإلنتاج لكل من  علىوالثانية 
 .%10.23 ،%18.25التوالي فقد بلغ نحو  علىالفئتين 

لمتوسط الوزن عند نهاية فترة التسمين، ومن تحليل التباين  -
جمالى اإليراد ومتوسط صافى  جمالى التكاليف الكلية وا  وا 

تبين وجود فروق  ، العائد بين فئتي الدراسة المختلفة
معنوية بين الفئتين  لكل من متوسط اإلنتاج الذي بلغ 

كجم/للرأس بفئتي الدراسة علي  422.8، 487نحو 
كما تبين وجود فروق معنوية إحصائيا بين الترتيب، 

متوسط إجمالي التكاليف للرأس بين فئتي الدراسة عند 
يضا وجود فروق أكما اتضح ، 0.01 ةمعنوي ىمستو 

حصائيا بين متوسط إجمالى اإليراد ومتوسط إمعنوية 
د يرجع ذلك (، وق0.01صافى العائد عند مستوى معنوية )

صابة ولي وهي الفئة التي لم تتعرض لإللتفوق الفئة األ
زمة عن مصال الالمراض بسبب تطعيم الحيوانات باألباأل

صابة ببعض الفئة الثانية التي تعرضب بعض حيواناته لإل
مرض الحمي القالعية ومرض  امراض الوبائية ومنهاأل

 حمي الوادي المتصدع.  

ج أن الفئة األولي كانت في وأشارت نتائج دوال اإلنتا -
ي أنه تستخدم أالمرحلة الثانية وهي المرحلة االقتصادية 

الموارد المتاحة بكفاءة عالية، بينما أظهرت النتائج أن 
 إلىتحتاج  اي أنهأالفئة الثانية كانت في المرحلة األولي 

ستخدام الموارد بطريقة كفء للوصول ا علىالعمل 
 للمرحلة الثانية.

دالة االنتاج إلجمالي العينة باستخدام المتغير وبدراسة  -
معنوية إحصائيا بين  ةوجود عالقة طردي اتضحالصوري 

بالكجم  كمية اإلنتاج التقديرية من اللحوم الحمراء، الوزن
تضح أن أو  عند بداية التسمين وكمية األعالف الجافة،

في تلك العوامل تؤدي إلي زيادة مقدارها  %1 زيادة قدرها
في كمية اللحوم الناتجة للمزرعة 0.375%،0.868%

 لذلك 1.04قيمة المرونة اإلجمالية  وكانتعلي الترتيب، 
ستخدام الموارد اإلنتاجية المتاحة ا يجب علي المربين

المعنوية اإلحصائية إلي )ف( وأشارت قيمة بكفاءة، 
 . للنموذج

وبدراسة دوال التكاليف في الصورة التربعية أظهرت النتائج  -
قة بين التكاليف الكلية وحجم اإلنتاج للمربي بالفئة العال
لربح ايعظم  الذياإلنتاج النتائج أن حجم  ، واشارتاألولي

كما تم حساب الحجم المدنى  كجم، 572بلغ نحو 
كجم  487، بمتوسط كجم 497 للتكاليف وقدر بنحو

وهو ما يشير  1.01وقدرت مرونه التكاليف بنحو للرأس 
بينما  تصادية.قااللفئة تنتج فى المرحله إلى أن مربى هذه ا

لربح ايعظم  أشارت النتائج للفئة الثانية حجم اإلنتاج الذى
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كما تم حساب الحجم المدنى  كجم، 570بلغ نحو 
 422.8بمتوسط   ،( كجم434) للتكاليف وقدر بنحو
 0.981وقدرت مرونه التكاليف بنحو  كجم للرأس الواحدة،

بهذه الفئة تنتج  تسمين األبقاروهو ما يشير إلى أن مربى 
مما  صادية،اقتوهي مرحلة غير  فى المرحله األولي،
ستخدام الموارد المتاحة إلنتاج أعلي ايشير إلى إمكانية 

لهذه الفئة بمنطقة الدراسة بالمقادير المثلى حتى يصل 
مربي األبقار بالمنطقة إلى الحجم المدنى للتكاليف ثم 

يساعد على زيادة  الوزن عند  الحجم المعظم لألرباح مما
وبالتالي زيادة اإليراد وصافى العائد منه   نهاية الدورة،

ويشجع على األستمرار والتوسع فى تسمين األبقار لهذه 
 الفئة.

وبحساب الخسائر التي يتكبدها المربي للفئة األولي  -
والثانية أظهرت النتائج أن الخسارة التي تحمله المربي 

يجة نفوق حيوان واحد باآلصابة بالموت بالفئة األولي نت
وأن إجمالي الخسارة  هلف جنيأ 17.1المفاجي بلغت نحو 

التي تكبدتها إجمالي العينة من الفئة األولي قدرت بنحو 
، في حين أظهرت النتائج أن الخسارة هلف جنيأ 32.2

التي يتحملة المربي للفئة الثانية نتيجة نفوق حيوان واحد 
، بينما بلغت مقدار الخسارة هألف جني 16.2بلغت حوالي 

من  10المباشرة إلجمالي عينة الدراسة نتيجة نفوق عدد 
 161.5من حيوانات الفئة الثانية حوالي  105اجمالي 

لي تقدير الخسائر غير إشارت النتائج أ، كما هلف جنيأ
مباشرة إلجمالي العينة وهي الفرق في الوزن بين ال

لثانية وبتقدير الخسارة غير حيوانات الفئة عن الفئة ا
العينة من الفئة الثانية  بلغت نحو  يمباشرة إلجمالال

وبحساب الخسارة المباشرة وغير  هلف جنيأ 771.7
ألف  933.3بلغت نحو  امباشرة للفئة الثانية تبين أنهال

 إلجمالي الفئة الثانية من عينة الدراسة. هجني

ي تؤثر علي كما أشارت النتائج إلي أهم المعوقات الت -
اإلنتاج في منطقة الدراسة حسب أهميتها النسبية وأتضح 

جاءت في المرتبة عدم وجود أطباء بيطريين أن مشكلة 
أرتفاع أسعار ، بينما مشكلة %97األولي بنسبة تمثل نحو 

األمصال واإلدوية خاصة الفعالة كانت في المرتبة الثانية 
أسعار ، وجاءت مشكلتي أرتفاع %96بنسبة بلغت نحو 

رتفاع أسعار شراء رؤوس الماشية ااألعالف بشكل كبير، و 
في بداية دورة التسمين في المرتبة الثالثة إلجمالي العينة 

، ثم جاءت المعوقات الناتجة عن %94بنسبة بلغت نحو 
رتفاع سعر الفائدة الي إالقروض وطرق السداد باإلضافة 

تلك ض دور التعاونيات، وكان من أهم الحلول لاوانخف
قل في توفير وحدات صحية واحدة علي األهو المشكالت 

ن تكون أزمة و مصال والتطعيمات الالكل قرية، توفير األ
لي تدعيم دور إتلك التطعيمات فعالة، باإلضافة 

 التعاونيات.

 ومما سبق وفي ضوء تلك النتائج توصي الدراسة بما يلي:
مشروعات  على يمين الصحأضرورة تفعيل دور الت .1

مراض األ انتشارن األبقار ضمانا  للمربين ضد تسمي
 الوبائية ومخاطر عملية اإلنتاج.

ضرورة توفير وحدات صحية قريبة من القري وخاصة  .2
تالئم المربي،  بتكلفةوتوفير أطباء بيطريين  ؤةالقري الموب

 المادية.وتالئم ظروفة 

دعم التطعيمات واألمصال الآلزمة وتوفيرها في األوقات  .3
للتطعيم ويفضل التطعيمات المستوردة حيث أنه المناسبة 

 أكثر فعالية عن التطعيمات المحلية.  

ضرورة التزام المحافظة بالتطعيمات لجميع المراكز وليس  .4
 األهتمام بالداخلة فقط.

تفعيل دور الجمعيات التعاونية وتسهيل القروض وتقليل  .5
سعر الفائدة وتيسير الضمانات المطلوبة لتشجيع المربين 

 نتاج.االستمرار في اإل لىع

نشر الوعي بين المربين وعمل نشرات ارشادية  علىالعمل  .6
مراض وكيفية الوقاية وطرق العالج وتوعية باعراض األ

 الالزم.



 ...األثر االقتصادي إلصابة حيوانات المزرعة ببعض األمراض الوبائيةواخرون،:  سمر محمود القاضي
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ABSTRACT 

The Economic Impact of Infection of Farm Animals with Some Epidemic 

Diseases in the New Valley Governorate 

Samar M. ELkadi. Azza M. A. Q. Ghazala. Mona A. A. ElSherbiny

The research aimed to identify the reasons for the 
Cow fattening projects represent a relative importance 

in their contribution to the number of meat animals. as 

they amounted to about 36% of the total meat animals 

in Egypt in 2020. and the problem was the spread of 

some epidemic diseases. Production at the sample level 

showed that the most influencing factors on the quantity 

of production are the weight of the calf at the beginning 

of fattening. the amount of green. dry and concentrated 

fodder. and the statistical significance of the elasticities 

of the previous production elements. amounting to 

about 0.415. 0.251. 0.158. 0.263. respectively. was 

proven. and the total elasticity of the model reached 1.1. 

which is It reflects the non-use of available resources in 

efficient use. and the value of (R2) indicates that the 

previous variables explain about 71% of the changes in 

production. and by estimating the cost function for the 

total sample. the two civil volumes of costs and the 

majority of profit are about 490 and 589 kg. 

respectively. and by estimating the overall economic 

impact as a result of the influence of The second 

category for the total sample infected with diseases 

amounted to about 933.3 thousand pounds. as it turned 

out that most of the problems facing the breeders of 

fattening cows were the lack of servants The study 

recommended the need to activate the role of health 

insurance in fattening cows. and the need to provide 

health units. and support the necessary and effective 

vaccinations and serums. 

Keywords: Epidemic diseases. Economic efficiency. 

Food conversion factor. production incentive 

 


