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  باإلسكندرية النهضة منطقة في اللبن إنتاج اقتصاديات دراسة
  دعاء حسين إبراهيم محمود، الحسين عبد اللطيف الصيفي، السيد محمود الشرقاوي، قعبد اللطيف عطية القا
   االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندريةقسم

  ١/٤/٢٠١٣ :                     تاريخ القبول              ١٠/٣/٢٠١٣ : تاريخ التسليم

 الملخص
 قطاع اإلنتاج الحيواني من أهم القطاعات االقتصادية، وتعتبر منتجات األلبان احد أهم منتجات هذا القطاع في مصر، وتتركز يعتبر

 كيلو جرام في ٧٩,٩بن ومنتجاته حوالي  نصيب الفرد من اللسطحيث بلغ متو المشكلة البحثية في إنخفاض متوسط نصيب الفرد من األلبان،
 كيلو جرام في السنة من ١٨٠ وهو أقل من متوسط نصيب الفرد في الدول المتقدمة، والذي بلغ حوالي ،)٢٠٠٦-١٩٩٥(السنة، خالل افترة 

يات إنتاج األلبان في منطقة اللبن ومنتجاته، والذي يعزى بصفة أساسية إلى إنخفاض اإلنتاج المحلي منها، وقد أستهدف البحث دارسة اقتصاد
 باإلسكندرية، باستخدام عينة بحثية من مزارع األلبان في المنطقة المشار إليها، وإستخدام كل من زراعيةالنهضة التابعة إلدارة العامرية ال

مزدوجة بصفة أساسية في التحليل، التحليل الوصفي والتحليل االحصائي واالقتصادي القياسي لتحقيق األهداف البحثية، والدالة اللوغارتيمية ال
واعتمد البحث بصفة أساسية على البيانات األولية التي تم الحصول عليها من خالل عينة بحثية مرحلية طبقية عشوائية لمربي األبقار 

  .٢٠١٣ ويناير ٢٠١٢والجاموس بمنطقة النهضة باإلسكندرية، وذلك في شهري ديسمبر 
ائج االقتصادية الزراعية الهامة، والتي تؤخذ موضع اإلعتبار عند تحديد التوصيات الفنية  توصل البحث إلى عدد من النتوقد

  : واالقتصادية الزراعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الكمية المنتجة من األلبان وهي
زيادة ) ٢%. (١٠مالة المزرعية بحوالي ، عند زيادة قيمة الع%١٣,٣٤تزيد كمية اللبن بحوالي ) ١: (كمية اللبن المزرعي لألبقار: أوال

، إلى زيادة %١٠تؤدي زيادة كمية الردة بحوالي ) ٣%. (١١,٧٦، تؤدي إلى زيادة كمية اللبن بحوالي%١٠قيمة الرعاية البيطرية بحوالي 
وأخيراً كمية التبن ) ٥. (%٩,٨٢، يؤدي إلى زيادة كمية اللبن بحوالي %١٠أما الذرة فزيادتها بحوالي ) ٤%. (١١,٠٧كمية اللبن بحوالي

  %. ١٠,٥٨،فإن ذلك يؤدي إلى زيادة كمية اللبن المزرعي لألبقار بحوالي % ١٠المقدمة للحيوان، عند زيادتها بحوالي 
  المزرعي للجاموس، إذ أن زيادة مساحةاللبنأن لمساحة الحظيرة تأثيراً إيجابياً على كمية ) ١: (كمية اللبن المزرعي للحاموس: ثانياً

، عند زيادة %١٠,٨٦تزيد كمية اللبن بحوالي ) ٢%. (١٦,١٢، فمن المتوقع حدوث زيادة في كمية اللبن بحوالي %١٠الحظيرة بحوالي 
) ٤%. (٨,٤١، تؤدي إلى زيادة كمية اللبن بحوالي %١٠أما الرعاية البيطرية فزيادتها بحوالي ) ٣%. (١٠قيمة العمالة المزرعية بحوالي 

، فإن كمية %١٠تأثيراً معنوياً لكمية البرسيم المقدمة للجاموس على كمية اللبن الناتج، حيث أنه بزيادة كمية البرسيم بحوالي أظهرت النتائج 
) ٦%. (١٠ الردة في العليقة بحوالي ة، عند زيادة كمي%٨,٢٩تزيد كمية اللبن بحوالي ) ٥%. (١٠اللبن المزرعي للجاموس يزيد بحوالي 

أخيراً تؤدي زيادة كمية التبن في ) ٧%. (١٠,٨٥تؤدي إلى زيادة كمية اللبن بحوالي % ١٠ العليقة فزيادتها بحوالي أما كمية الذرة في
  %. ٩,٤٥، إلى زيادة كمية اللبن المزرعي للجاموس بحوالي %١٠العليقة المقدمة للحيوان بحوالي 

 . متوسط نصيب الفرد من اللبن-لوغاريتمية المزدوجة الدوال ال- إنتاج اللبن المزرعى-دالة إنتاج اللبن :كلمات دليلية

  المقدمة
 أهم بين من الحيواني اإلنتاج قطاع يعتبر
 توفير في كبيرة أهمية من له لما االقتصادية، القطاعات
 وتعتبر اإلنسان، لغذاء الالزم الحيواني البروتين عنصر
 القطاع هذا منتجات أغلى من واأللبان الحمراء اللحوم
 فجوة توجد حيث كبيرة، أهمية لها أن كما ،مصر في
 اإلنتاج ومعدالت المرتفعة اإلستهالك معدالت بين

 القطاع منتجات أسعار رتفاع إلى إأدت والتي المتدنية،
 مما األخيرة، اآلونة في خاصاً محلياً، المنتجة الحيواني

 في العجز أسباب لدراسة ملحة ضرورة وجود إلى أدى
 العوامل أهم معرفة وكذلك ياً،محل المنتجة األلبان

 اإلنتاج قطاع منتجات بعض على المؤثرة والمتغيرات
 ال الحيوانية الثروة أهمية أن كما كاأللبان، الحيواني
 إلى أيضاً بل العالية، االقتصادية قيمتها إلى فقط ترجع
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 مصادر من مصدراً لكونها اإلنسان بصحة ارتباطها
 من الفرد نصيب سطمتو بلغ فقد الحيواني، البروتين

 خالل السنة في جرام كيلو ٧٩,٩ حوالي ومنتجاته اللبن
 متوسط من بكثير أقل وهو ،)٢٠٠٦-١٩٩٥ (الفترة
 حوالي بلغ والذي المتقدمة، الدول في الفرد نصيب
  .١ومنتجاته اللبن من السنة في جرام كيلو ١٨٠

  المشكلة البحثية
 إنخفاض إنتاجية األبقار والجاموس من تسبب

 نصيب متوسطأللبان في مصر، تسبب في تدهور ا
 إنخفاض إلى أساسية بصفة األلبان، منتجات من الفرد
 بالعديد يتأثر بدوره والذي األلبان، من المحلي اإلنتاج
 وإرتفاع األعالف نقص مثل والمتغيرات العوامل من

 تؤثر والتي والصحية، لبيئيةأسعارها ومنها العوامل ا
 ومن ثم فإن معالجة اإلنتاج، تمعدال على ملحوظ بشكل

هذا األمر يقتضي البحث عن األساليب التي تساعد على 
 أهم دراسة خالل منوقف تدهور اإلنتاجية من األلبان، 

العوامل التي تؤثر على معدالت اإلنتاج من ألبان األبقار 
  .والجاموس

  األهداف البحثية
 اإلنتاجي الوضع على التعرف البحث هذا يستهدف

 من تجميعها تم بحثية عينة خالل من لأللبان، هنالرا
 الحيوانية الحيازية الفئة ذوي والجاموس األبقار مربي
 إلدارة التابعة النهضة بمنطقة رأساً، ٢٤-١٠ من

 لتحقيق وذلك اإلسكندرية، بمحافظة الزراعية العامرية
  :من كل
 من األلبان إنتاج على المؤثرة العوامل أهم دراسة -١

  .البحث بمنطقة جاموسوال األبقار
 األبقار من لكل األلبان إنتاج دوال دراسة -٢

 .البحث بمنطقة والجاموس

                                                            

 في األلبان لصناعة اقتصادية دراسة السيسي، محمد محمد سامي ١
ـ  الزراعي، لالقتصاد المصرية المجلة مصر،  العـشرون،  دالمجل
  .٢٠١٠ سبتمبر الثالث، العدد

 يمكن التى االقتصادية المؤشرات أهم تحديد -٣
 لأللبان، اإلنتاجى الوضع تحسين فى بها اإلستعانة

 .منها اإلنتاجية الطاقة زيادة على يساعد مما

 .نسبياً الحيوانى البروتين فى الغذائية الفجوة تقليل -٤

  :والتحليلي البحثي المنهج
 االقتصادي التحليل أسلوب على البحث أعتمد
 القياسي واالقتصادي اإلحصائي والتحليل الوصفي
 االقتصادي التحليل أستخدم فقد البحثية، األهداف لتحقيق
 العوامل وتوصيف البحثية المشكلة تحديد في الوصفي
 اإلحصائي لالتحلي واستخدم األلبان، إلنتاج المحددة

 المؤثرة العوامل أهم تحديد في القياسي واالقتصادي
 الخطية الدوال تقدير تم ذلك ولتحقيق األلبان، إنتاج على

 المزدوجةوالدوال اإلنحنائية والدوال اللوغاريتمية 
  . لجميع المتغيرات الواردة في البحث

 على تم قد البيانات، تجميع أن إلى اإلشارة وتجدر
 والقياسى اإلحصائى التحليل تم لذا ة،المزرع مستوى
 الوحدة مستوى على وليس أيضاً، المزرعة مستوى على

  .الحيوانية
  :البيانات مصادر

 المنشورة الثانوية البيانات على البحث أعتمد
 نشرات من عليها الحصول تم والتي المنشورة وغير
 واإلدارة واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز

 الزراعة لوزارة التابعة الزراعي القتصادل المركزية
 الثروة تنمية قطاع وبيانات األراضي، واستصالح
 ومتابعة للتنمية العامة باإلدارة والداجنية الحيوانية
  . باإلسكندرية الزراعة لمديرية التابع الحيواني اإلنتاج

 من عليها الحصول تم فقد األولية، البيانات أما
 األبقار لمربي عشوائية طبقية ةمرحلي بحثية عينة خالل

 من وذلك باإلسكندرية، النهضة بمنطقة والجاموس
 المقابلة طريق عن تجميعها تم استبيان استمارة خالل

 البحث، بمنطقة والجاموس األبقار مربى مع الشخصية
  . ٢٠١٣ ويناير ٢٠١٢ديسمبر شهرى فى وذلك

  
  



Alex. J. Agric. Res.                                                                            Vol. 58, No. 1, pp. 17‐31, 2013 (Arabic) 

 ١٩

  : البحثية العينة اختيار
 عينة على بناًء البحثية ةالعين وتحديد اختيار تم
 التي تقوم بإعدادها الدكتوراه رسالة تخص الحجم كبيرة

 دراسة "وعنوانها اإلعداد تحت مازالت والتى الباحثة،
 النهضة منطقة في الحيواني اإلنتاج اقتصاديات
 عدد على تشتمل الكبيرة العينة وهذه ،"باإلسكندرية

 ٪٥,٤ نحو تمثل وهى والجاموس، لألبقار مربي ١٨٠
 من أقل (الحيوانية للحيازات المربين أعداد إجمالي من
 مربي، ٣٣١٠ حوالي والبالغ النهضة بقطاع) رأس ١٠
 بمنطقة ٢٠١٣ويناير ٢٠١٢ديسمبر شهرى خالل وذلك

 البحث بهذا الخاصة الصغيرة العينة سحبت وقد البحث،
 ١٢ عدد على الصغيرة العينة وتشمل الكبيرة، العينة من

 ٢٤- ١٠ فئة الحيوانية الحيازة فى المتاحين وهم مربى،
  .رأساً

 لألبقار األلبان إنتاج لدوال التفسيرية المتغيرات
  :والجاموس

 األلبان إنتاج على المؤثرة العوامل على للتعرف
 النماذج تضمنت فقد البحثية، بالمشكلة ارتباطها ومدى

 للمزرعة) تفسيرية( مستقلة متغيرات عدة التحليلية
 والجاموس األبقار من لكل وذلك) المشاهدة( الواحدة

  :هى المستقلة المتغيرات وتلك منفصلين،
  ):x1(الخبرة سنوات - ١

 المربي لدى الخبرة سنوات عدد المتغير هذا يمثل
 مستوى عن مؤشر وهى والجاموس، األبقار تربية في

 يستلزم الماشية مع التعامل ألن وذلك المزرعة، إدارة
 مثل اليومية األعمال بعض في جيدة خبره ذو شخصاً
 وغيرها،..والحلب والحظيرة الحيوان ونظافة التغذية
 الشياع كإكتشاف الموسمية األعمال بعض وكذلك
  . المزرعة داخل تتم التي والوالدة والتلقيح

  ): x2(المربع بالمتر الحظيرة مساحة - ٢
 فقد المتغير هذا على تمت التي للدراسات وفقاً

 على المؤثرة العوامل من لحظيرةا مساحة أن وجد

-١ إلى الواحد الحيوان يحتاج حيث المزرعي، الحيوان
  . ٢حالب أو تسمين كان سواء لحالته وفقاً ٢م١,٥
  ):x3(بالفدان الزراعية الحيازة - ٣

 مكان على دليالً الزراعية األرض مساحة تعتبر
 مصدر أنها عن فضالً الحيوان، وتريض مرعى

  .الخضراء األعالف
  ): x4(بالمزرعة الحيوانية الوحدات عدد- ٤

 من كل عدد في الحيوانية الوحدات عدد يتمثل
 حيوانات أنها باعتبار فقط، الحالب والجاموس األبقار
 وهي البحثية، العينة مزارع في الرئيسية اللبن إنتاج
 اللبن إنتاج على المؤثرة اإلنتاج عوامل أهم من تعتبر

  .بالمزرعة
 بالجنيه الشهر فى المزرعية عمالةال) أجرة(قيمة - ٥

)x5:(    
 داخل تتم التي المزرعية العمليات ألن نظراً
 فبعض ألخرى، مزرعة من تختلف ما عادة الحظيرة
 اآلخر والبعض فقط العائلي العمل على يعتمد المربين

 تقدير تم فقد لذلك مستأجرة، يومية عمالة إلى يحتاج قد
 أو عائلياً نكا سواء المزرعة داخل العمل عنصر

 فى بالجنيه المزرعية العمالة قيمة إيجاد ثم مستأجراً،
  . الشهر
  ):x6(بالجنيه السنة فى البيطرية الرعاية قيمة - ٦

 واألدوية المزرعية البيطرية الرعاية قيمة تمثل
 المختلفة التحصينات وكذلك للعالج، المستخدمة
  . واألوبئة األمراض ضد للحيوانات

  : للحيوان المقدمة ئيةالغذا العالئق - ٧
 مربي أن تبين االستبيان استمارات خالل من
 العالئق بتجهيز يقومون البحث محل النهضة منطقة

 المختلفة، الغذائية والعناصر المركبات بخلط الغذائية،
 وحبوب والردة البرسيم عادة وهى للحيوان وتقديمها
  . والتبن الذرة

                                                            

 المزرعيـة،  الحيوانـات  وتربية رعاية البربري، أحمد سيد عادل٢
 .٢٠١٢ اإلسكندرية، المعرفة، بستان
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 أهم من مالبرسي يعتبر ):x7(بالقيراط البرسيم -
 يكن لم ما في مصر األخضر العلف محاصيل
 التي تقريباً الوحيدة العلف مادة وهو جميعاً، أهمها
 أشهر طول مصر في الحيوانات عليها تتغذى
 شهر أواخر في عليه التغذية وتبدأ والربيع، الشتاء
 تغطية ويمكن ديسمبر، شهر وأوائل نوفمبر

 عن غذائيةال العناصر من اللبن حيوانات احتياجات
 جرامات كيلو عشرة تدر كانت إذا البرسيم طريق
 اإلدرار زيادة حالة في ألنه ذلك، من أقل أو لبن
 كرش يسعها ال البرسيم كمية فإن ذلك عن

 إلى المركزة األعالف إضافة يجب وهنا الحيوان،
 تسمين في عليه االعتماد يمكن كما البرسيم، جانب
 . ٣الشتاء فصل في العجول

 مواد أشهى الردة تعتبر ):x8 (جرام بالكيلو الردة -
 النامية الصغيرة وللحيوانات اللبن لماشية العلف

 من كل فى العلف مواد أغنى من وهي كالعجول،
 أنها إال والفوسفور، الثيامين أو) ١ب (فيتامين
 هذا يعوض أن يجب لذا الكالسيوم، في فقيرة
  . البرسيم على بالتغذية النقص

 الغذائية المواد من ):x9 (جرام لكيلوبا الذرة حبوب -
 البروتين في والفقيرة بالنشا الغنية الحيوانية
 متوسطة نسبة على وتحتوي والرماد، واأللياف

 .الدهن من

 مصدراً األتبان تعتبر ):x10(جرام بالكيلو التبن  -
 منخفضة غذائية قيمة ذات وهى لأللياف، جيداً
 لعالئق هإضافت عند التبن أهمية وتتضح نسبياً،

 مواد على أو البرسيم، على تتغذى التى الحيوانات
 .الملين التأثير ذات العلف

  النتائج ومناقشاتها 
  :المزرعي اللبن إنتاج لدوال اإلحصائي التقدير

                                                            

 المزرعيـة،  الحيوانـات  وتربية رعاية البربري، أحمد سيد عادل٣
 .٢٠١٢ اإلسكندرية، المعرفة، بستان

  

  :لألبقار المزرعي اللبن إنتاج دوال: أوالً
) التفسيرية المتغيرات (العوامل أهم تأثير بدراسة

 أن وجد فقد لألبقار، المزرعي اللبن إنتاج معدالت على
 مستوى عند تأثيرها معنوية ثبتت التي المتغيرات أهم

 في الحالبة لألبقار الكلي العدد من كل هي ٠,٠٥
 الرعاية قيمة لألبقار، المزرعية العمالة قيمة المزرعة،
 لألبقار المقدمة العليقة في الردة كمية لألبقار، البيطرية
 المقدمة العليقة في الذرة يةكم اليوم، في جرام بالكيلو
 العليقة في التبن كمية اليوم، في جرام بالكيلو لألبقار
 دراسة عند وذلك اليوم، في جرام بالكيلو لألبقار المقدمة
 مع حدى على المتغيرات تلك من متغير كل تأثير

 لوجود نظراً األخرى، العوامل تأثير ثبات إفتراض
 الذى األمر غيراتالمت من مجموعة بين قوية ارتباطات
 من غيره عن منفصالً متغير كل تحليل أقتضى

 إرتباط المتغيرات لدالة إنتاج لبن مصفوفة المتغيرات،
  ). ١ رقم جدول(األبقار، 

 األشكال تقدير عند أنه إلى اإلشارة وتجدر
 ية عدم معنوبين تاللوغاريتميةالمختلفة للدوال الطبيعية و

 سنوات عدد)١: ( من المتغيرات اآلتيةكل) ٠,٠٥(
 الحيازة مساحة)٣ (الحظيرة، مساحة) ٢ (الخبرة،

 بالقيراط لألبقار المقدمة البرسيم كمية) ٤ (الزراعية،
. والتحليل التقدير من استبعادها تم فقد ولذا اليوم، في

  : لألبقار المزرعى اللبن إنتاج لداالت عرض يلى وفيما
  :الكلي األبقار عدد

 وكمية لألبقار الكلى لعددا بين العالقة دراسة من
 األبقار أعداد أن تبين منها، المزرعة فى المنتجة اللبن

 بقرة عدد بلغ أدنى حد بين البحثية العينة في تتراوح
 بقرات، عشر عدد األقصى الحد بلغ حين في واحدة،

  ).٢جدول رقم (
 معدالت على عدد األبقار الكلي تأثير ولتحديد 
 في اإلنتاج دالة تقدير تم بقار،لأل المزرعي اللبن إنتاج

  : اآلتية المزدوجة اللوغارتيمية الصورة
Ln y1 = Ln 1.156 + 1.161 Ln x4 
                  (4.365)   (6.979)  
F = 48.71   R = 0.911   R-2 = 0.813 
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  :حيث أن
 )Ln y1 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  . لألبقار بكجم في اليوم
 )Ln x4(  اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي أعداد رؤوس

  .األبقار الحالبة في المزرعة
 بلغت اإلنتاجية المرونة أن الدالة من تبين وقد
 في الحالبة األبقار أعداد بزيادة أنه أي ،١,١٦١ حوالي

 إلى ذلك يؤدى أن المتوقع فمن ،٪١٠ بحوالي المزرعة
   . ٪١١,٦ بحوالي لألبقار المزرعي اللبن كمية زيادة

  :قيمة العمالة المزرعية لألبقار
من دراسة العالقة بين قيمة العمالة المزرعية 
لألبقار وكمية اللبن المنتجة فى المزرعة، تبين أن قيمة 
العمالة المزرعية لألبقار بالجنية في العام فى العينة 

 جنيه ٥٠البحثية تتراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 
 جنيه شهرياً، وبلغ ٣٠٠ بلغ حوالي شهرياً، وحد أقصى

متوسط قيمة العمالة المزرعية لألبقار في العينة البحثية 
  ).٢جدول رقم ( جنيه شهرياً، ١٧٩,٣حوالي 

 ولتحديد تأثر قيمة العمالة المزرعية على معدالت 
إنتاج اللبن المزرعي لألبقار، تم تقدير دالة اإلنتاج في 

  : اآلتيةالصورة اللوغارتيمية المزدوجة 
Ln y1 = Ln 3.936 + 1.334 Ln x5 
               (2.515)     (4.354)  
F = 18.95    R = 0.809   R-2 = 0.62 

  : حيث أن
)Ln y1(  اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن

  . المزرعي لألبقار بكجم في اليوم
)Ln x5 ( اللوغاريتم الطبيعي لقيمة العمالة المزرعية

  .بالجنيه في الشهرلألبقار 
وقد تبين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت 

، أي أنه بزيادة قيمة العمالة المزرعية ١,٣٣٤حوالي 
، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك ٪١٠في المزرعة بحوالي 

إلى زيادة كمية اللبن المزرعي لألبقار بحوالي 
١٣,٣٤٪.  
  
  

  : قيمة الرعاية البيطرية لألبقار
عالقة بين قيمة الرعاية البيطرية من دراسة ال

لألبقار وكمية اللبن المنتجة فى المزرعة، تبين أن قيمة 
الرعاية البيطرية لألبقار بالجنيه في العام فى العينة 

 جنيه، وحد ٥٠البحثية تتراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 
 جنيه، وبلغ متوسط قيمة ٥٠٠أقصى بلغ حوالي 

العينة البحثية حوالي الرعاية البيطرية لألبقار في 
  ).٢جدول رقم( جنيه في العام، ٢١٦,٧

وبدراسة تأثير قيمة الرعاية البيطرية على 
معدالت إنتاج اللبن المزرعي لألبقار، تم تقدير دالة 

  : اإلنتاج في الصورة اللوغارتيمية المزدوجة اآلتية
Ln y1 = Ln 3.331 + 1.176 Ln x6 
              (2.037)      (3.797)  
F = 14.41    R = 0.768   R-2 = 0.549 

  :حيث أن
)Ln y1 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن

  . المزرعي لألبقار بكجم في اليوم
)Ln x6 ( اللوغاريتم الطبيعي لقيمة الرعاية البيطرية

  .لألبقار بالجنية في العام
وقد تبين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت 

، أي أنه بزيادة قيمة الرعاية البيطرية ١,١٧٦حوالي 
 فمن المتوقع أن يؤدي ذلك ٪١٠في المزرعة بحوالي

إلى زيادة كمية اللبن المزرعي لألبقار بحوالي 
١١,٧٦٪.  

  :كمية الردة فى العليقة المقدمة لألبقار
من دراسة العالقة بين كمية الردة فى العليقة 

لمنتجة فى المزرعة، المقدمة لألبقار، وكمية إنتاج اللبن ا
تبين أن كمية الردة في العليقة المقدمة لألبقار بالكيلو 
جرام في اليوم فى العينة البحثية تتراوح بين حد أدنى 

 كيلو جرام في اليوم، وحد أقصى بلغ ٣بلغ حوالي 
 كيلو جرام في اليوم، وبلغ متوسط كمية ٣٠حوالي 

 كيلو ١١,٥الردة المزرعية في العينة البحثية حوالي 
  ).٢جدول رقم (جرام في اليوم، 
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ولتحديد تأثيرها على معدالت إنتاج اللبن 
المزرعي لألبقار، تم تقدير دالة اإلنتاج في الصورة 

  : اللوغارتيمية المزدوجة اآلتية
Ln y1 = Ln 0.354 + 1.107 Ln x8 
                (0.760)     (5.558)  
F = 30.89    R = 0.869   R-2 = 0.731 

  :حيث أن
 )Ln y1 (  اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  . لألبقار بكجم في اليوم
 )Ln x8 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية الردة في العليقة

  .المقدمة لألبقار بكجم في اليوم
وقد تبين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت 

 كمية الردة في العليقة ، أي أنه بزيادة١,١٠٧حوالي 
 فمن المتوقع أن يؤدي ذلك ٪١٠المقدمة لألبقار بحوالي 

إلى زيادة كمية اللبن المزرعي لألبقار بحوالي 
١١,٠٧٪.  

  :كمية الذرة في العليقة المقدمة لألبقار
من دراسة العالقة بين كمية الذرة فى العليقة 
المقدمة لألبقار، وكمية إنتاج اللبن المنتجة فى المزرعة، 
تبين أن كمية الذرة في العليقة المقدمة لألبقار بالكيلو 
جرام في اليوم فى العينة البحثية تتراوح بين حد أدنى 

 كيلو جرام في اليوم، وحد أقصى بلغ ٢بلغ حوالي 
 كيلو جرام في اليوم، وبلغ متوسط كمية ١٦حوالي 

الذرة في العليقة المقدمة لألبقار في العينة البحثية حوالي 
  ).٢جدول رقم ( كيلو جرام في اليوم،٦,٩

وبدراسة تأثيرها على معدالت إنتاج اللبن 
المزرعى لألبقار، تم تقدير دالة اإلنتاج فى الصورة 

  :اللوغارتيمية المزدوجة اآلتية
Ln y1 = Ln 1.19 + 0.982 Ln x9 
              (3.565)     (5.397)  
F = 29.31    R = 0.863    R-2 = 0.719 

  : حيث أن
 )Ln y1 (  اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  .لألبقار بكجم في اليوم
 )Ln x9 ( كمية الذرة في العليقة المقدمة لألبقار بكجم في

  .اليوم

 الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت وقد تبين من
، أي أنه بزيادة كمية الذرة في العليقة ٠,٩٨٢حوالي 

 فإن ذلك يؤدي إلى زيادة ٪١٠المقدمة لألبقار بحوالي 
  .٪٩,٨٢كمية اللبن المزرعي لألبقار بحوالي 
  :كمية التبن في العليقة المقدمة لألبقار

من دراسة العالقة بين كمية التبن فى العليقة 
المقدمة لألبقار، وكمية إنتاج اللبن المنتجة فى المزرعة، 
تبين أن كمية التبن في العليقة المقدمة لألبقار بالكيلو 
جرام في اليوم تتراوح فى العينة البحثية تتراوح بين حد 

 كيلو جرام في اليوم، وحد أقصى بلغ ٥أدنى بلغ حوالي 
  كيلو جرام في اليوم، وبلغ متوسط كمية٤٠حوالي 

التبن في العليقة المقدمة لألبقار في العينة البحثية حوالي 
  ).٢جدول رقم ( كيلو جرام في اليوم، ١٩,٥

ولتحديد تأثير كمية التبن في العليقة المقدمة 
لألبقار على معدالت إنتاج اللبن المزرعي منها، تم 
تقدير دالة اإلنتاج في الصورة اللوغارتيمية المزدوجة 

  : اآلتية 
Ln y1 = Ln 0.104 + 1.058 Ln x10 
                (0.174)     (5.043)  
F = 25.43    R = 0.847   R-2 = 0.69 

  :حيث أن
 )Ln y1 (  اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  . لألبقار بكجم في اليوم
 )Ln x10 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية التبن في العليقة

  .جم في اليومالمقدمة لألبقار بك
وقد تبين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت 

، أي أنه بزيادة كمية التبن في العليقة ١,٠٥٨حوالي 
 فإن ذلك يؤدي إلى زيادة ٪١٠المقدمة لألبقار بحوالي 

  .٪١٠,٥٨كمية اللبن المزرعي لألبقار بحوالي 
  :للجاموس المزرعي اللبن إنتاج دوال: ثانياً

) المتغيرات التفسيرية(م العواملبدراسة تأثير أه
على معدالت إنتاج اللبن المزرعي للجاموس، فقد وجد 
أن أهم المتغيرات التي ثبتت معنوية تأثيرها عند 

 هي كل من مساحة الحظيرة، العدد الكلي ٪٥مستوى 
للجاموس الحالب في المزرعة، قيمة العمالة المزرعية 
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س، كمية للجاموس، قيمة الرعاية البيطرية للجامو
البرسيم المقدمة للجاموس، كمية الردة في العليقة 
المقدمة للجاموس بالكيلو جرام في اليوم، كمية الذرة في 
العليقة المقدمة للجاموس بالكيلو جرام في اليوم، كمية 
التبن في العليقة المقدمة للجاموس بالكيلو جرام في 
اليوم، وذلك عند دراسة تأثير كل متغير من تلك 

تغيرات على حدى مع إفتراض ثبات تأثير العوامل الم
 من مجموعة بين قوية إرتباطات لوجود نظراً. األخرى

 منفصالً متغير كل تحليل أقتضى الذى األمر المتغيرات
 إرتباط المتغيرات مصفوفة المتغيرات، من غيره عن

  ). ٣ رقم جدول(التفسيرية لدالة إنتاج لبن الجاموس، 
أنه عند تقدير األشكال وتجدر اإلشارة إلى 

المختلفة للدوال الطبيعية واللوغاريتمية تبين عدم معنوية 
عدد سنوات ) ١: (كل من المتغيرات األتية%) ٥(

مساحة الحيازة الزراعية، ولذا فقد تم ) ٢(الخبرة، 
استبعادها من التقدير والتحليل، وفيما يلي عرض 

  :لداالت إنتاج اللبن المزرعي للجاموس
  :لحظيرةمساحة ا

من دراسة العالقة بين مساحة الحظيرة بالمتر 
المربع وكمية اللبن المنتجة فى المزرعة، تبين أن 
مساحة الحظيرة بالمتر المربع، والتى تراوحت في 

، في حين بلغ ٢م٤٠العينة البحثية بين حدين أدناهما بلغ 
، وبلغ متوسط مساحة الحظيرة في العينة ٢م٩٠أقصاهما 

  ).٤جدول رقم (، ٢م٧٣,٣ي البحثية حوال
ولتحديد تأثير مساحة الحظيرة على معدالت إنتاج 
اللبن المزرعي للجاموس، فقد قدرت الدالة في الصورة 

  : اللوغارتيمية المزدوجة اآلتية
Ln y2 = Ln 3.682 + 1.612 Ln x2 
                 (1.218)    (2.275)  
F = 5.175    R = 0.584   R-2 = 0.275 

  : ث أنحي
 )Ln y2 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  . للجاموس بكجم في اليوم
 )Ln x2 ( اللوغاريتم الطبيعي لمساحة الحظيرة بالمتر

  .المربع في العينة البحثية

وقد تبين أيضاً من الدالة أن المرونة اإلنتاجية 
، أي أنه بزيادة مساحة الحظيرة ١,٦١٢بلغت حوالي 

 فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة كمية اللبن ٪١٠اليبحو
  . ٪١٦,١٢المزرعي للجاموس بحوالي 

  :عدد الجاموس الكلي
من دراسة العالقة بين العدد الكلى للجاموس 
وكمية اللبن المنتجة فى المزرعة منها، تبين أن أعداد 
الجاموس تراوحت في العينة البحثية بين حد أدنى بلغ 

أقصى بلغ عدد ثمانية رؤوس عدد جاموسة واحدة، وحد 
  ).٤جدول رقم(من الجاموس، 

ولتحديد تأثير عدد الجاموس على معدالت إنتاج 
اللبن المزرعي للجاموس، فقد قدرت الدالة في الصورة 

  : اللوغارتيمية المزدوجة اآلتية
Ln y2 = Ln 2.002 + 1.00 Ln x4 
                (8.592)     (5.913)  
F = 34.96     R = 0.882    R-2 = 0.755 

  :حيث أن
 )Ln y2 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  .للجاموس بكجم في اليوم
 )Ln x4 ( اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي أعداد رؤوس

  .الجاموس الحالبة في المزرعة
وقد تبين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت 

داد الجاموس الحالبة ، أي أنه بزيادة أع١,٠٠حوالي 
 فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة ٪١٠في المزرعة بحوالي

  .٪١٠كمية اللبن المزرعي للجاموس بحوالي 
  :العمالة المزرعية للجاموس

من دراسة العالقة بين قيمة العمالة المزرعية 
للجاموس بالجنيه وكمية اللبن المنتجة فى المزرعة، 

وس بالجنية في تبين أن قيمة العمالة المزرعية للجام
العام تراوحت فى العينة البحثية بين حدين أدناهما بلغ 

 جنيه شهرياً، فى حين بلغ أقصاهما حوالي ٣٧,٥حوالي 
 جنيه شهرياً، وبلغ متوسط قيمة العمالة المزرعية ٣٠٠

 جنيه شهرياً، ١٤٥,٧للجاموس في العينة البحثية حوالي 
  ).٤جدول رقم (
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 العمالة المزرعية للجاموس ولتحديد تأثير قيمة
على معدالت إنتاج اللبن المزرعي للجاموس، فقد قدرت 

  :الدالة في الصورة اللوغارتيمية المزدوجة اآلتية
Ln y2 = Ln -2.041 + 1.086 Ln x5 
                (-1.992)     (5.138)  
F = 26.39     R = 0.852     R-2 = 0.698 

  : حيث أن
 )Ln y2 (ريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي اللوغا

  .للجاموس بكجم في اليوم
 )Ln x5 ( اللوغاريتم الطبيعي لقيمة العمالة المزرعية

  .للجاموس بالجنيه في الشهر
وقد تبين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت 

، أي أنه بزيادة قيمة العمالة المزرعية ١,٠٨٦حوالي 
إن ذلك يؤدي إلى زيادة  ف٪١٠في المزرعة بحوالي 

  .٪١٠,٨٦كمية اللبن المزرعي للجاموس بحوالي 
  : الرعاية البيطرية للجاموس

من دراسة العالقة بين قيمة الرعاية البيطرية 
للجاموس وكمية اللبن المنتجة فى المزرعة، تبين أن 
قيمة الرعاية البيطرية للجاموس بالجنيه في العام 

 ٥٠ن حد أدنى بلغ حوالي تراوحت فى العينة البحثية بي
 جنيه، وبلغ متوسط ٤٠٠جنيه، وحد أقصى بلغ حوالي 

قيمة الرعاية البيطرية للجاموس في العينة البحثية 
  ).٤جدول رقم ( جنيه في العام، ١٤٥,٨حوالي 

ولتحديد تأثير قيمة الرعاية البيطرية للجاموس 
على معدالت إنتاج اللبن المزرعي للجاموس، فقد قدرت 

  : ة في الصورة اللوغارتيمية المزدوجة اآلتيةالدال
Ln y2 = Ln -0.811 + 0.841 Ln x6 
                (-0.664)     (3.301)  
F = 10.89     R = 0.722    R-2 = 0.474 

  : حيث أن
 )Ln y2 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  .للجاموس بكجم في اليوم
 )Ln x6 (م الطبيعي لقيمة الرعاية البيطرية اللوغاريت

  .للجاموس بالجنية في العام
وقد تبين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت 

، أي أنه بزيادة قيمة الرعاية البيطرية ٠,٨٤١حوالي 

 فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة ٪١٠في المزرعة بحوالي 
  .٪٨,٤١ للجاموس بحوالي كمية اللبن المزرعي
  :قدمة للجاموسكمية البرسيم الم

من دراسة العالقة بين كمية البرسيم المقدمة 
للجاموس وكمية اللبن المنتجة فى المزرعة، تبين أن 
كمية البرسيم المقدمة للجاموس بالقيراط في اليوم 
تراوحت فى العينة البحثية بين حدين أدناهما بلغ حوالي 

 قيراط ٢ قيراط في اليوم، وأقصاهما بلغ حوالي ٠,٢٥
يوم، وبلغ متوسط كمية البرسيم المقدمة للجاموس في ال

جدول رقم (في العينة البحثية حوالي قيراط في اليوم، 
٤.(  

 ولتحديد تأثير كمية البرسيم المقدمة للجاموس 
على معدالت إنتاج اللبن المزرعي للجاموس، فقد قدرت 

  :الدالة في الصورة اللوغارتيمية المزدوجة كاآلتى
Ln y2 = Ln 3.388 + 1.00 Ln x7 
                (26.65)     (5.913)  
F = 34.96     R = 0.882    R-2 = 0.755 

  :حيث أن
 )Ln y2 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  .للجاموس بكجم في اليوم
 )Ln x7 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية البرسيم المقدمة

  .للجاموس بالقيراط في اليوم
بين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت وقد ت

، أي أنه بزيادة كمية البرسيم المقدمة ١,٠٠حوالي 
 فإن ذلك يؤدي إلى زيادة كمية ٪١٠للجاموس بحوالي 

  .٪١٠اللبن المزرعي للجاموس بحوالي 
  :كمية الردة فى العليقة المقدمة للجاموس

من دراسة العالقة بين كمية الردة المقدمة 
كمية اللبن المنتجة فى المزرعة، تبين أن للجاموس و

كمية الردة في العليقة المقدمة للجاموس بالكيلو جرام 
في اليوم تراوحت فى العينة البحثية بين حد أدنى بلغ 

 كيلو جرام في اليوم، وحد أقصى بلغ حوالي ٢حوالي 
 كيلو جرام في اليوم، وبلغ متوسط كمية الردة فى ٢٤

جدول ( كيلو جرام في اليوم، ٩,٩العينة البحثية حوالي 
  ).٤رقم 
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 ولتحديد تأثير كمية الردة في العليقة المقدمة 
للجاموس على معدالت إنتاج اللبن المزرعي للجاموس، 
فقد قدرت الدالة في الصورة اللوغارتيمية المزدوجة 

  : كاآلتى
Ln y2 = Ln 1.543 + 0.829 Ln x8 
                (4.442)     (5.107)  
F = 26.08     R = 0.850    R-2 = 0.695 

  :حيث أن
 )Ln y2 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  .للجاموس بكجم في اليوم
 )Ln x8 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية الردة في العليقة

  .المقدمة للجاموس بكجم في اليوم
وقد تبين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بلغت 

، أي أنه بزيادة كمية الردة في العليقة ٠,٨٢٩ حوالي
 فإن ذلك سيؤدي إلى ٪١٠المقدمة للجاموس بحوالي 

  .٪٨,٢٩زيادة كمية اللبن المزرعي للجاموس بحوالي 
  :كمية الذرة في العليقة المقدمة للجاموس

من دراسة العالقة بين كمية الذرة فى العليقة 
 المزرعة، المقدمة للجاموس وكمية اللبن المنتجة فى

تبين أن كمية الذرة في العليقة المقدمة للجاموس بالكيلو 
جرام في اليوم تراوحت فى العينة البحثية بين حدين 

 كيلو جرام في اليوم، وأقصاهما ٢أدناهما بلغ حوالي 
 كيلو جرام في اليوم، وبلغ متوسط كمية ١٠بلغ حوالي 

حثية الذرة في العليقة المقدمة للجاموس في العينة الب
  ).٤جدول رقم ( كيلو جرام في اليوم، ٤,٥حوالي 

ولتحديد تأثير كمية الذرة في العليقة المقدمة 
للجاموس على معدالت إنتاج اللبن المزرعي للجاموس، 
فقد قدرت الدالة في الصورة اللوغارتيمية المزدوجة 

  : كاآلتى
Ln y2 = Ln 1.67 + 1.085 Ln x9 
              (3.815)     (3.799)  
F = 14.43      R = 0.785     R-2 = 0.573 

  : حيث أن
)Ln y2 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  .للجاموس بكجم في اليوم

)Ln x9 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية الذرة في العليقة
  .المقدمة للجاموس بكجم في اليوم

غت وقد تبين من الدالة أن المرونة اإلنتاجية بل
، أي أنه بزيادة كمية الذرة في العليقة ١,٠٨٥حوالي 

 فإن ذلك سيؤدي إلى ٪٪١٠المقدمة للجاموس بحوالي 
  .٪١٠,٨٥زيادة كمية اللبن المزرعي للجاموس بحوالي 

  :كمية التبن في العليقة المقدمة للجاموس
من دراسة العالقة بين كمية التبن فى العليقة 

المنتجة فى المزرعة، المقدمة للجاموس وكمية اللبن 
تبين أن كمية التبن في العليقة المقدمة للجاموس بالكيلو 
جرام في اليوم تراوحت فى العينة البحثية بين حد أدنى 

 كيلو جرام في اليوم، وحد أقصى بلغ ٣بلغ حوالي 
كيلو جرام في اليوم، وبلغ متوسط كمية  ٤٠حوالي 

ة البحثية التبن في العليقة المقدمة للجاموس في العين
  ).٤جدول رقم ( كيلو جرام في اليوم، ١٦,٦حوالي 

ولتحديد تأثير كمية التبن في العليقة المقدمة 
للجاموس على معدالت إنتاج اللبن المزرعي للجاموس، 
فقد قدرت الدالة في الصورة اللوغارتيمية المزدوجة 

  : كاآلتى
Ln y2 = Ln 0.767 + 0.945 Ln x10 
                (2.066)     (6.794)  
F = 46.15     R = 0.907    R-2 = 0.804 

  : حيث أن
 )Ln y2 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية إنتاج اللبن المزرعي

  .للجاموس بكجم في اليوم
 )Ln x10 ( اللوغاريتم الطبيعي لكمية التبن في العليقة

  .المقدمة للجاموس بكجم في اليوم
إلنتاجية بلغت وقد تبين من الدالة أن المرونة ا

، أي أنه بزيادة كمية التبن في العليقة ٠,٩٤٥حوالي 
 فإن ذلك سيؤدي إلى ٪١٠المقدمة للجاموس بحوالي 

  .٪٩,٤٥زيادة كمية اللبن المزرعي للجاموس بحوالي 
  التوصيات

 ضوء النتائج العلمية السابق ذكرها يمكن في
التوصية بتحسين مستوى التغذية وتحسين مستوى 

 لحيوانات اللبن في ةمزرعية والرعاية البيطريالخدمة ال
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 مع توافر المكان المناسب لتربية تلك ،%١٠حدود 
الحيوانات، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاجية 

بالنسبة % ١٣,٣٤ – ٩,٨٢الحيوانات المرباه في حدود 
للجاموس، % ١٦,١٢ – ٨,٢٩لألبقار، وفي حدود 

 نتاجدة ملموسة في إ إلى حدوث زياؤديوذلك سوف ي
اللبن للمزرعة، وينعكس ذلك إيجابياً على مستوى الدخل 
المزرعي من األلبان، فضالً عن زيادة الكمية 
المعروضة من األلبان والتي تساعد على توفير قدر 
اكبر من األلبان التي تساعد أيضاً على تحسين مستوى 
الغذاء سواء للسكان في منطقة الدراسة او حتى 

  . خارجها
  المراجع

 اقتصادى تحليل عبد اللطيف مبروك الصيفى، الحسين
للمقتصد الزراعى اللحمى القومى واإلقليمى 

 رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد ،السكندرى
 الزراعة، جامعة اإلسكندرية، ليةالزراعي، ك

١٩٩٢.  
 الكتاب ، المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز

قة من عام  أعداد متفر،اإلحصائي السنوي
٢٠٠٦-٢٠٠٣.  

 نقدية بحثية في مجال رؤية محمود الشرقاوى، السيد
العلوم اإلقتصادية واإلقتصادية الزراعية فيما بين 

 الجزء األول، أبو الخير ،النظرية والتطبيق
  .٢٠١٢للطباعة، اإلسكندرية، 

  
 

 نقدية بحثية في مجال رؤية محمود الشرقاوى، السيد
تصادية الزراعية فيما بين العلوم اإلقتصادية واإلق

 الجزء الثاني، أبو الخير ،النظرية والتطبيق
 .٢٠١٢للطباعة، اإلسكندرية، 

 الراهن الوضع صادق فريد وأماني على محمد، ثريا
للحوم األبقار والجاموس في جمهورية مصر 
العربية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، 

 .٢٠٠٧برسبتم، الرابع، العدد السابع عشرالمجلد 
 التقدير محمود حسين وأحمد محمد صقر، ذكي

اإلحصائي لدوال إنتاج وتكاليف األلبان في مصر 
 المجلة المصرية ،)دراسة حالة بمحافظة القليوبية(

، العدد الثامن عشرلالقتصاد الزراعي، المجلد 
 .٢٠٠٨سبتمبر، الثالث

 اقتصادية لصناعة دراسة محمد محمد السيسي، سامي
 مصر، المجلة المصرية لالقتصاد األلبان في

 سبتمبر، الثالث، العدد العشرونالزراعي، المجلد 
٢٠١٠. 

 وتربية الحيوانات رعاية سيد أحمد البربري، عادل
 .٢٠١٢ بستان المعرفة، اإلسكندرية، ،المزرعية

 اقتصادية إلنتاج وتسويق دراسة أحمد شفيق، فاطمة
  المجلة المصرية لالقتصاد،األلبان في مصر
، الرابع، العدد السابع عشرالزراعي، المجلد 
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ABSTRACT 
The main objective of the study is identifying the current situation of dairy production, by collecting a 

random sample of cattle and buffalo smallholders, with animal possessory category of 10-24 head of animal, 
in Elnahda region- Alexandria.     

In the light of scientific results mentioned above can be recommended to improve nutrition, improve the 
level of farm service and veterinary care for animals milk within 10%, with the availability of the appropriate 
place to raise these animals, it is expected that this will lead to increased animals productivity bred in the 
limits of 9.82-13.34% for cows, and within 8.29-16.12% of the buffalo, and this will lead to a significant 
increase in the production of milk for the farm, and this is reflected positively on the level of farm income 
from dairy, as well as increasing the  supplied quantity of milk, which help population in the study zone or 
even outside.   

 
  

 


