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الملخص

إستهدف البحث بصفة رئيسية دراسة العوامل المؤثرة على إنتاج مزارع بدارى التسمين التى تعمل بالنظام المغلق والمفتوح بمحافظة البحيرة،
وقياس المؤشرات الفنية لألداء اإلنتاجى لتلك المزارع ،وقياس آثر التغير التكنولوجى على إنتاج مزارع بدارى التسمين من خالل تحليل التغيرات
فى إنتاجية العوامل الكلية لكمية إنتاج اللحم وفقاً لمفهوم اإلنتاج بإستخدام الرقم القياسى مالمكويست لكال النظامين ،وتضمنت هذه الطريقة قياس
التغير فى إنتاجية العوامل الكلية ونسبة التغير التكنولوجى ومعدل النمو التكنولوجى لإلنتاجية للمقارنة بين مزارع بدارى التسمين التى تعمل

بالنظام المغلق والتى تعمل بالنظام المفتوح ،إعتماداً فى ذلك على بيانات ميدانية تم تجميعها من خالل عينة بحثية عمدية لقلة عدد مزارع بدارى
التسمين التى تعمل بالنظام المغلق او المطبق إلسلوب التكنولوجى الحديث بلغ حجمها04مزرعة مقسمة إلى 04مزرعة تعمل بالنظام المغلق

و04مزرعة تعمل بالنظام المفتوح خالل الموسم اإلنتاجى( )0402-0402بمحافظة البحيرة.
وبدراسة أهم العوامل المؤثرة على إنتاج مزارع بدارى التسمين التى تعمل بالنظام المغلق والنظام المفتوح فى محافظة البحيرة تبين من خالل
تحليل التباين لمتوسط تلك العوامل وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً بين تلك العوامل بالمزارع التى تعمل بالنظام المغلق مقارنة بنظيرتها

بالمزارع التى تعمل بالنظام المفتوح ،حيث ترتب على تطبيق التكنولوجيا الحديثة(النظام المغلق) بمزارع بدارى التسمين بمحافظة البحيرة إنخفاض

فى جميع تكاليف ا لمدخالت اإلنتاجية لتلك المزارع ،حيث أشارت نتائج التحليل إلى إنخفاض فى كل من كمية العلف والعمالة وكمية الفرشة
بنسبة( )٪3003 ،٪24 ،٪0042على الترتيب ،أيضاً إنخفضت تكلفة كل من } كمية العلف ،عدد الكتاكيت ،األدوية والرعاية البيطرية ،مصاريف

التشغيل(التدفئة ،الكهرباء ،المياه ،مصاريف نثرية) ،العمالة ،الفرشة{ بنسبة ( )٪32 ،٪2.00 ،٪05 ،٪0202 ،٪502 ،٪0042فيما عدا تكلفة
اإليجار إزدادت بنسبة  ٪0303عن المزارع التى تعمل بالنظام المفتوح ويرجع ذلك إلى إرتفاع تكاليف تجهيزات تلك المزارع ،مما أدى إلى
إنخفاض فى التكاليف اإلنتاجية الكلية والمتغيرة بنسبة ( )٪0400 ،٪2020عن نظيرتها بالمزارع التى تعمل بالنظام التقليدى.
وفيما يتعلق بكمية إنتاج اللحم من مزارع بدارى التسمين فى محافظة البحيرة ترتب على إستخدام التكنولوجيا الحديثة زيادة كمية اإلنتاج من
اللحم بنسبة ٪20.عن نظيرتها التى تستخدم التكنولوجى التقليدى ويرجع ذلك إلى معدالت النمو األفضل بالنظام األول مما ترتب عليه زيادة فى
إجمالى اإليراد وصافى العائد بنسبة ( )٪00205 ،٪500على الترتيب مقارنةً بنظيرتها بالنظام المفتوح.

وبدراسة المؤشرات الفنية لألداء اإلنتاجى للمزارع التى تعمل بالنظام المغ لق والمفتوح إتضح أنه ترتب على إستخدام النظام األول بمزارع

بدارى التسمين بالبحيرة زيادة كل من كثافة الدجاج فى المتر المربع ومتوسط وزن الطائر والنسبة المئوية للحيوية بمزارع بدارى التسمين ومعامل
كفاءة اإلنتاج فى الدورة اإلنتاجية بنسبة زيادة تقدر بحوالى( )٪0303 ،٪000 ،٪20. ،٪04على الترتيب ،وانخفاض فى كمية العلف للطائر،
ونسبة النفوق ،ومعامل التحويل الغذائى فى الدورة اإلنتاجية بنسبة إنخفاض بلغت حوالى( )٪2052 ،٪0302 ،٪0042على الترتيب ومن التحليل
السابق يتضح أن المزارع الذى ينتقل من النظام المفتوح بمزارع بدارى التسمين إلى النظام المغلق أفضل طبقاً للنتائج سابقة الذكر.

وبتحليل التغير فى إنتاجية العوامل الكلية أشارت نتائج البحث إلى أن التغير فى إنتاجية العوامل الكلية لمزارع بدارى التسمين التى تعمل بالنظام

المغلق بلغت نحو00022ونسبة التغير التكنولوجى حوالى ٪0005ومعدل النمو التكنولوجى لإلنتاجية نحو ٪0202مما يعنى أن هناك تأثير إيجابى لتغير
التكنولوجى عند اإلنتقال من المزارع التى تعمل بالنظام المفتوح إلى المزارع التى تعمل بالنظام المغلق ،لذلك البد من تشجيع المزارعين والمربين على تبنى
هذا التكنولوجى الحديث والتوسع فى إنتشاره مما له من عائد إقتصادى عالى كما أثبتت نتائج البحث للنهوض بهذا القطاع اإلنتاجى.

كلمات دليلية :بدارى التسمين ،النظام المغلق ،النظام المفتوح ،معامل كفاءة اإلنتاج ،معامل التحويل الغذائى ،إنتاجية العوامل
الكلية ،التغير التكنولوجى ،معدل النمو التكنولوجى.
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المقدمة

تعتبر صناعة الدواجن من الصناعات التى تلعب

عناصر اإلنتاج اإلستخدام األمثل وبالتالى رفع كفراءة أدائهرا
وزيادة حجم إنتاجها.

دو اًر بار اًز فى المقتصد الزراعي المصري من خالل ما

أهداف الدراسة:

والبيض وتقليص الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى

فيما يلى:

تقوم به من توفير اإلحتياجات الغذائية من اللحوم

فى ضوء المشكلة البحثية يمكن تحديد أهداف الدراسة

ودورها فى توفير فرص العمل ،وقد بلغت قيمة إستثمارتها

 .0دراسة الوضع الراهن لمزارع بدارى التسمين وطاقتها

نحو 02مليار جنيه عام 0403تمثل حوالى  ٪0202من

اإلنتاجية فى محافظة البحيرة خالل الفترة (-0444

إجمالى قيمة اإلنتاج الحيوانى ٪502 ،من إجمالى قيمة

.)0400

اإلنتاج الزراعي ،وقد أدى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

 .0دراسة اهم العوامل المؤثرة على إنتاج مزارع بدارى

إلى تزايد الطلب على اللحوم البيضاء وتتفوق الدواجن

التسمين التى تعمل بالنظام المغلق والمفتوح فى

على الحيوانات األخرى بقصر فترة اإلنتاج وسرعة دوران

محافظة البحيرة بعينة الدراسة.

رأس المال مما أدى إلى زيادة اإلهتمام بتلك الصناعة من

 .3تقدير المؤشرات الفنية لألداء اإلنتاجى لمزارع بدارى

خالل إتباع وتطبيق أحدث األساليب التكنولوجية وتقوية

التسمين لكال النظامين المغلق والمفتوح بمحافظة

منتجي الدواجن للتكنولوجيا الحديثة ،كما تسعى الدولة

 .0قياس أثر التغير التكنولوجى بإستخدام إنتاجية العوامل

إلى العمل على تحسين المناخ اإلقتصادى وزيادة دور

الكلية لعناصر اإلنتاج()TFPعلى نشاط المزارع

القطاع الخاص فى تطبيق التكنولوجيا المالئمة لتحسين

(المفتوحه ،المغلقة) لبدارى التسمين فى محافظة

اإلنتاج ورفع الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لقطاع

البحيرة.

وزيادة فاعلية وكفاءة أجهزة اإلرشاد الزراعي لضمان تبنى

البحيرة بعينة الدراسة.

الدواجن من األمور الضرورية للنهوض بهذا القطاع حيث

األسلوب البحثى والتحليلى:

الموارد الزراعية أفضل إستخدام والذى ينعكس بدوره على

أسلوب التحليل اإلقتصادى الوصفى والتحليل اإلقتصادى

يعطي مؤش اًر هاماً للمنتجين وصانعى القرار الستخدام

إعتمد البحث في تحقيق أهدافه على إستخدام

زيادة أرباح المنتجين مما يعمل على جذب المزيد من

القياسى ،بإستخدام بعض األساليب اإلحصائية والنماذج

رؤوس األموال وتشجيع االستثمارات فى هذا القطاع

اإلنتاجي الهام.
مشكلة الدراسة:

نظ ر ر اًر ألهمير ررة إنتر رراج م ر رزارع بر رردارى التسر ررمين بمحافظر ررة

البحي ررة واتبرراع أحرردث الررنظم التكنولوجيررة لتلررك الم رزارع وهررو
األمر الذى يؤدى إلرى تقليرل المخراطر الترى تترأثر بهرا ،وهرو

يررنعكس برردوره علررى كفرراءة إسررتخدام الم روارد ممررا يررؤثر علررى

الرياضية والتى أهمها معادالت اإلتجاه الزمنى العام والتى
يطلق عليها معادالت

()
النمو

التى تحقق أهداف البحث،

وتم إستخدام تحليل التباين المزدوج:

()

إلختبار الفرق بين

المتوسط لمزارع بدارى التسمين التى تعمل بالنظام
التقليدى والمزارع التى تعمل بالتكنولوجى الحديث (النظام
المغلق) حيث تكون مشاهدات العينة على هيئة أزواج،

أرب رراح المنتج ررين ،ل ررذلك يك ررون هن رراك ض رررورة ملح ررة لد ارس ررة
األث ررر التكنول رروجى عل ررى إنت رراج مر رزارع ب رردارى التس ررمين ع ررن
طريررق مقارنررة الم رزارع التررى تعمررل بالنظررام المفتوح(التقليرردى)
بررالمزارع التررى تعمررل بالنظررام المغلررق (التكنولرروجى الحررديث)

وذل ر ررك للتع ر رررف عل ر ررى العوام ر ررل الت ر ررى تس ر ررهم ف ر ررى إس ر ررتخدام
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() Growth equation=   e
, Marginal slope= bΥ ,
)Elasticity= bΧ , Rate of growth= (b x100
() Paired analysis of variance 
Assumptions
a  bx

 H o : a  b , H1 : a  b 
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واسلوب (التحليل غير المعلمى)( ،)لتحليل التغيرات فى
إنتاجية العوامل الكلية

Total Factor Productivity
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المتغيرات بين األقواس فهرى تقريس التغيرر التكنولروجى مرن
فترة إلى آخرى.

 )TFPCH( Changeلكمية إنتاج مزارع بدارى التسمين

مصادر البيانات وعينة الدراسة:

القياسى  malmquist TFP indexللمزارع التى تعمل

المنشورة الصادرة من اإلدارة المركزية لإلقتصراد الز ارعرى،

بالنظام المفتوح والنظام المغلق لبدارى التسمين وهذه

وبيانررات مديريررة الز ارعررة بررالبحيرة ،قسررم اإلنترراج الحي روانى

الطريقة يستخدم فيها مدخالت إنتاج متعددة ومخرجات

بو ازرة الزراعة واستصالح األراضى ،كما إعتمدت الد ارسرة

بمحافظة البحيرة وفقاً لمفهوم اإلنتاج بإستخدام الرقم

متعددة دون الحاجة لمعظمة الربح أو تدنية التكاليف
وتتضمن هذه الطريقة التغير فى الكفاءة الفنية ()EFCh

Technical Efficiency Changeوالتغير فى التكنولوجى
( Technological Change (TecChوالذى يعبر عنه

إعتمدت الدراسة على البيانرات الثانويرة المنشرورة وغيرر

علر ررى البيانر ررات األولير ررة عر ررن طرير ررق إختير ررار عينر ررة بحثير ررة
غرضررية أو عمديررة أو هدفيررة  Purposive Sampleوه ررى

إحدى العينات غير اإلحتماليرة

Non Probability Sample

تررم تجميررع بياناتهررا مررن خررالل إسررتمارة إسررتبيان بمحافظررة

بالتغير النوعى دون التغير فى كمية المدخالت اإلنتاجية،

البحير ررة طبقر راً للغ رررض ال ررذى يس ررتهدف تحقيق رره م ررن خ ررالل

يمثله إنتقال الدالة إلى أعلى أى أن التغير التكنولوجى
موجب ويعبر عنه برقم أكبر من الواحد وذلك يدل على

البحررث وترروفير صررفات محرردودة فررى مفررردات العينررة وهررى

محدودير ررة عر رردد م ر رزارع بر رردارى التسر ررمين (النظر ررام المغلر ررق)

وجود آثر إيجابى ،أما إذا كان الرقم أقل من الواحد

المطبر ررق به ر ررا األس ر رراليب التكنولوجي ر ررة الحديث ر ررة ،ل ر ررذلك ت ر ررم

الصحيح

فإن التغير التكنولوجى يكون تأثيرة سالب

ويمثلة إنتقال الدالة إلى أسفل مما يدل أن هناك عجز فى
الكفاءة فيجب اإلنتقال إلى تكنولوجى أفضل للوصول إلى

إختيررار عرردد 04مزرعرره التررى إنتقلررت مررن النظررام المفترروح
إلررى النظررام المغلررق مررن بررين الم رزارع التررى تعمررل بالنظ ررام
المفتر رروح (التقلير رردى) والبر ررالغ عر ررددها 3003مزرعر رره خر ررالل

كفاءة تامة ويتم حساب التغير فى إنتاجية العوامل الكلية

الموسر ر ر ر ررم اإلنتر ر ر ر رراجى ( )0402-0402علر ر ر ر ررى مس ر ر ر ر ررتوى

من خالل المعادلة التالية.

المحافظررة ولررذلك تكررون عرردد الم رزارع بعينررة الد ارسررة التررى



s
s

d x , y  d x , y  d x , y  
mo xs , y s , xt , yt   os t t  ot t t  ot s s 
d o  x s , y s   d o  xt , y t  d o  x s , y s  


 

Efficiency  change 
Technical  change

 mo  1مؤش ررر علرررى أن إنتاجي ررة العوام ررل الكلي ررة تأخر ررذ

تعمر ررل بالنظر ررام المفتر رروح 04مزرعر رره والمطبر ررق بهر ررا النظر ررام

t

اإلشارة الموجب.

 mo  1مؤش ررر عل ررى أن إنتاجي ررة العوام ررل الكلي ررة تأخ ررذ
اإلشارة السالب.
وبالنس رربة للدال ررة او المعادل ررة الس ررابق ذكره ررا المتغير ررات
خارج األقواس تعبر عن التغير فى اإلنتاج تبعاً لفاريل أى

الكفرراءة الفنيررة  Technical Efficiencyوهررى تمثررل النسرربة

بررين الكفرراءة الفنيررة  tإلررى نظيرتهررا فررى الفت ررة  sوبالنسرربة

المغل ر ررق 04مزرعر ر رره بإجمر ر ررالى 04مزرعر ر رره وتتر ر رروزع علر ر ررى

الم ارك ررز الت ررى ت ررم إختياره ررا كم ررا يل ررى 0مر رزارع ب ررأبوحمص،

0مرزارع بإيترراى البررارود0 ،مرزارع بالرردلنجات3 ،مرزارع بكفررر
ال ر رردوار0 ،مزرع ر رره بالمحمودي ر ررة0 ،مزرع ر رره بأبوالمط ر ررامير،
0مزرع ر ر رره ببر ر ر رردر0 ،مزرعر ر ر رره بحر ر ر ررو

عيسر ر ر ررى بإجمر ر ر ررالى

04مزرعرره تعمررل بالنظررام المغلررق علررى مسررتوى المحافظررة،
كما هو موضح بجدول.0
ثانياااا :الوضااال الاااراهن لمااازارع بااادارى التسااامين وتاقت اااا

اإلنتاجية فى محافظة البحيرة خالل الفتارة -1000

:)1032

 .3تتور عدد مازارع بادارى التسامين وعنابرهاا بمحافظاة
البحيااارة :مررن البيانررات ال رواردة بجرردولى ( )3 ،0يتبررين

) Data Envelopment analysis (DEAإسلوب تحليل مغلف البيانات )(

أن عردد مرزارع برردارى التسرمين بمحافظررة البحيررة بلغررت
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.00مزرعر رره عر ررام 0444إزدادت إلر ررى 0400مزرع ر رره

زيررادة سررنوى بلررغ ح روالى  ٪2مررن متوسررط عرردد م رزارع

ع ر ررام 0400بنس ر رربة زي ر ررادة بلغ ر ررت نح ر ررو ٪0.40.ع ر ررن

بدارى التسمين بالبحيرة.

عر ررام ،0444فر ررى حر ررين أشر ررارت نتر ررائج تقر رردير معادلر ررة
اإلتجرراه الزمنررى العررام لعرردد المرزارع خررالل فت ررة الد ارسررة
أن مقر رردار الزير ررادة المعنوي ررة بلغر ررت .0مزرع رره بمعر رردل

وأخي اًر أشارت نتائج التحليل الواردة بجدول ( )3 ،0أن

هن رراك زي ررادة معنوي ررة إحص ررائياً ف ررى ع رردد العن ررابر العامل ررة
والكليرة بمحافظرة البحيررة تقردر00. ،042عنبرر تمثررل،٪2

 ٪2عل ر ررى الترتي ر ررب م ر ررن المتوس ر ررط خ ر ررالل فتر ر ررة الد ارس ر ررة،
جدول  :3إجمالى عدد مزارع بدارى التسمين بمحافظة البحيرة لعام 1035
المركااز
أبوحمص
إيتاى البارود
الدلنجات
شبراخيت
كفر الدوار
المحمودية
دمنهور
كوم حماده
اإلجمالى

مزارع بدارى التسمين
٪
عدد
0300
022
040.
3.4
040.
3.4
0400
320
.03
023
.03
020
.00
000
202
032
-

المزارع المغلقة

المركاز

0
0
0
4
3
0
4
4
-

أبو المطامير
بدر
حو عيسى
الرحمانية
جناكليس
إدكو
رشيد
وادى النطرون
-

مزارع بدارى التسمين
٪
عدد
200
002
204
04.
200
052
000
..
000
.0
002
2.
00.
2.
402
30
044
3003

المزارع المغلقة
0
0
0
4
4
4
4
4
04

المصدر :و ازرة الزراعة واستصالح األراضى ،مديرية الزراعة بالبحيرة ،قسم اإلنتاج الحيوانى ،بيانات غير منشورة

جدول  :1تتور مزارع بدارى التسمين وعنابرها بمحافظة البحيرة خلل الفترة )1032-1000
السنوات

عدد المزارع

0444
0440
0440
0443
0440
0442
0442
044.
0445
0442
0404
0400
0400
0403
0400
المتوسط

.00
.22
203
202
252
0045
0003
0032
0000
0342
0005
0.30
0203
0202
0400
0030

عاملة
0040
005.
0.04
022.
0.03
023.
0252
0003
042.
002.
0050
0235
02.0
024.
3000
000.

عدد العنابر
غير عاملة
042
50
022
002
020
002
025
322
0.0
00.
55
.3
20
00
22
042

الجملة
024.
0225
0522
0553
0220
0053
0023
0245
0230
0200
0322
3400
0200
0202
30..
0332

المصدر :و ازرة الزراعة واستصالح االراضى ،قطاع الشئون االقتصادية ،إحصاءات الثروة الداجنة.

جدول  :1اإلتجاه الزمنى العام لتتور مزارع بدارى التسمين وعنابرها بمحافظة البحيرة خلل فترة الدراسة
البيان

عدد
العنا
بر

عدد المزارع
عاملة
معطلة
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معدل النمو

المعادلة

متوست الفترة

ˆ  e6.610.06

ˆ  e7.220.05

ˆ  e5.600.07


)(b x100

1231
2127
209

**6.0
**5.0
(7.0)Ns

tB

F

**10.6
**13.7
(1.4)Ns

**112.4
**187.7
(1.96)Ns

1

2

R

0.90
0.94
0.13
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ˆ  e7.400.05
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**5.0

2336

المصدر :جمعت وحسبت من جدول ( )**( .)0معنوية عند(  X )٪0الزمن

إلى 2202مليون دجاجه عام 0400بنسبة زيادة بلغت

إلر ررى 3000عنبر ررر عر ررام 0400بنسر رربة زير ررادة  ٪002مر ررن

نحو  ٪04402عن عام ،0444فى حين أشارت نتائج

المتوسررط خررالل فتررة الد ارسررة ،وبالمثررل عرردد العنررابر الكليررة

تقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام للطاقة الفعلية لمزارع

إزدادت م ر ررن 024.ع ر ررام0444إل ر ررى  30..عنب ر ررر ع ر ررام

بدارى التسمين خالل فترة الدراسة أن مقدار الزيادة

 0400بنسرربة زيررادة تقرردر بح روالى  ٪00.02مررن متوسررط

المعنوية بلغت 0023مليون دجاجه بمعدل زيادة سنوى

عدد المزارع الكلية البالغرة 0332عنبرر ،ولرم يثبرت معنويرة

هو المتوسط.
 .1تتور التاقة اإلنتاجية لمزارع بدارى التسمين بمحافظة
البحيرة :إتضح من البيانات الواردة بجدول( )2 ،0أن

الطاقة اإلنتاجية الفعلية لمزارع بدارى التسمين بمحافظة

معامل الزمن

البحيرة بلغت 300.مليون دجاجه عام 0444إزدادت

حيررث إزدادت عرردد العنررابر العاملررة مررن 0040عررام0444

زيادة عدد العنرابر المعطلرة أو غيرر العاملرة وأفضرل تقردير

 t B1

**9.2

**84.6

0.87

بلغ حوالى  ٪3من المتوسط خالل فترة الدراسة.

وفيما يتعلق بالطاقة اإلنتاجية المعطلة لمزارع بدارى
التسمين بمحافظة البحيرة إزدادت من002مليون دجاجه
عام 0444إلى 0202مليون دجاجه عام 0400بنسبة
زيادة تقدر بحوالى ٪0020عن عام،0444

جدول  :2تتور التاقة اإلنتاجية لمزارع بدارى التسمين بمحافظة البحيرة خلل الفترة1032-1000
التاقة اإلنتاجية (مليون دجاجه)
السنوات
المعتلة
الفعلية
002
300.
0444
0400
0002
0440
0302
0.0.
0440
0004
0.02
0443
0202
0.0.
0440
020.
2005
0442
0005
220.
0442
0200
240.
044.
0202
2000
0445
0202
0.0.
0442
0500
0.02
0404
0002
2.03
0400
3.03
2202
0400
000.
0502
0403
0202
2202
0400
050.
2000
المتوسط

الكلية
3003
2005
2003
2002
2302
.002
.502
5.00
.40.
2303
2203
.505
2302
.003
2000
2205

المصدر :و ازرة الزراعة واستصالح االراضى ،قطاع الشئون االقتصادية ،إحصاءات الثروة الداجنة

جدول  :5اإلتجاه الزمنى العام لتتور التاقة اإلنتاجية لمزارع بدارى التسمين بمحافظة البحيرة خالل الفتارة -1000
)1032

المعادلة

البيان

الطاقة
اإلنتاج
ية

فعلية

معطلة

ˆ  e3.710.03

ˆ  e1.900.11


متوست الفترة

معدل النمو
)(b x100

tB

1

F

2

R

51.1

**3.00

**3.3

**10.9

0.46

18.7

**11.0

**3.4

**11.6

0.47
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كلية

ˆ  e 4.000.04


69.8

المصدر :جمعت وحسبت من جدول ( )**( .)0معنوية عند(  X )٪0الزمن

فى حين أشارت نتائج تقدير معادلة النمو للطاقة

اإلنتاجية المعطلة لمزارع بدارى التسمين خالل فترة

**4.00

 t B1

**4.0

**16.0

0.55

معامل الزمن

الثانوى(السبلة) وتأثيرها على صافى العائد المزرعى،

وذلك من واقع البيانات المتاحة من عينة الدراسة لتلك

الدراسة أن مقدار الزيادة المعنوية بلغت 000مليون دجاجه

النظامين.

بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى ٪00من المتوسط خالل

وبد ارسررة ارثررر التكنولرروجى علررى م رزارع برردارى التسررمين

فترة الدراسة وفى حين تشغيل عدد العنابر غير العاملة

بمحافظ ررة البحير ررة تش ررير نت ررائج تحلي ررل التب رراين الم ررزدوج

بنسبة ٪3202خالل فترة الدراسة.

لكررال مررن النظررامين بعينررة الد ارسررة إلررى وجررود فررروق معنويررة

سوف تؤدى إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية الفعلية

لمتوسررط تل ررك العوامررل الم ررؤثرة عل ررى مررزارع ب رردارى التس ررمين

وأخي اًر أشارت نتائج التحليل الواردة بجدول ( )2 ،0أن

مؤكر رردة إحصر ررائياً بر ررين تلر ررك العوامر ررل بر ررالمزارع التر ررى تعمر ررل

لم ر رزارع بر رردارى التسر ررمين بمحافظر ررة البحي ر ررة تقر رردر بح ر روالى

المفترروح كمررا هررو موضررح بجرردول رقررم( )2 ،5 ،. ،2علررى

الد ارسر ر ررة ،حير ر ررث إزدادت الطاقر ر ررة اإلنتاجير ر ررة الكلير ر ررة مر ر ررن

 .3كمية العليقة :تُعد العالئق المركزة من أهم
المدخالت اإلنتاجية المؤثرة على إنتاج بدارى

عر ررام 0400بنسر رربة زير ررادة بلغر ررت  ٪02202مر ررن المتوسر ررط

التسمين ،حيث بلغ متوسط كمية العليقة الالزمة

هنرراك زيررادة معنويررة إحصررائياً فررى الطاقررة اإلنتاجيررة الكليررة

005ملير ررون دجاجر رره تمثر ررل ٪0مر ررن المتوسر ررط خر ررالل فت ر ررة
3003مليررون دجاجرره عررام 0444إلررى 2000مليررون دجاجرره
خالل فترة الدراسة.

بالنظام المغلق مقارنرة بنظيرتهرا برالمزارع الترى تعمرل بالنظرام
النحو التالى:

لتسمين الف طائر من بدارى التسمين خالل الدورة

ثانيا :العوامل المؤثرة على إنتاج مزارع بدارى

التسمين التى تعمل بالنظام المغلق والمفتوح بمحافظة
البحيرة :تضم العوامل المؤثرة على إنتاج بدارى التسمين

لنظامى اإلنتاج المغلق والمفتوح بمحافظة البحيرة

المدخالت اإلنتاجية التى تتمثل فى كل من}عدد

الكتاكيت ،كمية العليقة ،األدوية والرعاية البيطرية،
حجم العمالة البشرية ،واإليجار ،والفرشة ومصاريف
التشغيل وتشتمل على (الكهرباء ،التدفئة ،المياه،
مصاريف نثرية){ خالل الدورة اإلنتاجية لمتوسط

اإلنتاجية بالمزارع المفتوحه نحو30504طن/الف

طائر إنخفضت إلى 30.54طن/الف طائر للمزارع
التى تعمل بالنظام المغلق بنسبة إنخفاض بلغت
حوالى ٪0042مما إنعكس ذلك فى صورة إنخفاض
فى تكلفة العليقة فى الدورة اإلنتاجية من02200
جنيه/الف طائر إلى 00523جنيه/الف طائر أى

بنسبة إنخفاض نحو ٪0042مقارنة بالمزارع التى
تعمل بالنظام المفتوح أو التقليدى كما موضح
بجدول(.). ،2

الموسم (الصيفى والشتوى) لعام 0402مدتها 30يوم

لنظام المغلق ،و35يوم لنظام المزارع المفتوحه ،هذا
باإلضافة إلى بنود اإليراد الكلى المتمثل فى الناتج
الرئيسى لبدارى التسمين الحى (اللحم) ،والناتج
جدول  :6أهم المتغيرات اإلقتصادية الكمية إلنتاج الاف تاائر مان بادارى التسامين للمازارع التاى تعمال بالنظاام المغلاق
والمفتوح بعينة الدراسة

المتغير
العليقة (طن)
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نظام مغلقة
30.54

نظام مفتوح
30504

نسبة اإلنخفاض
0042

)Paired samples(T

()0024

*
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العمالة (رجل/يوم)
الفرشة (كجم)

0
044

0
0.2

2404
3003

المصدر :جمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة بإستمارة اإلستبيان.
(*) )**( ،معنوية عند مستوى،٪0

()20.2
()0402

**
**

األرقام بين األقواس تدل على اإلشارة السالب ()-

جدول  :7أهم المتغيرات اإلقتصادية بالجنيه إلنتاج الف تائر من بادارى التسامين للمازارع التاى تعمال بالنظاام المغلاق
والمفتوح بعينة الدراسة

المتغاااااير
العليق ر ررة
الكتاكر رريت
الرعاية البيطرية
مصاريف تشغيل
العمال ر ررة
اإليج ر ررار
الفرش ر ررة
التكاليف المتغيرة
التكاليف الكلية

نظام مغلقة
التكلفة بالجنيه
00523
2005
0022
020
335
222
030
03252
12355

نظام مفتوح
التكلفة بالجنيه
02200
2.22
0252
525
.20
322
322
02305
02.03

نسبة اإلنخفاض

)Paired samples(T

0042
5024
0202
0504
2.00
***
0303
3204
0400
2020

()0020
()3000
**
()0304
**
()0205
**
()02034
**
04024
**
()0000
**
()2024
**
()5024
**
**

المصدر :جمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة بإستمارة اإلستبيان *** .تدل على نسبة الزيادة
(**) معنوية عند مستوى،٪0

األرقام بين األقواس تدل على اإلشارة السالب ()-

.1عااااادد الكتاكيااااات :ترت ر ررب عل ر ررى إس ر ررتخدام مر ر رزارع ب ر رردارى
التس ررمين للنظ ررام المغل ررق أو أس ررلوب تكنول رروجى ح ررديث

بمحافظ ررة البحير ررة إنخف رراض ف ررى تكلف ررة ع رردد الكتاكي ررت

اإلصابة باألمراض كما موضح بجدول(.).
 .0مصاريف

التشغيل(التدفئة،

الكهرباء،

المياه،

ال ررالزم لتس ررمين ال ررف ط ررائر ف ررى ال رردورة اإلنتاجي ررة م ررن

مصاريف نثرية) :يؤدى النظام المغلق لمزارع بدارى

2.22جنيه/الف طائر بالنظام المغلق بنسربة إنخفراض

التسمين بمحافظة البحيرة إلى إنخفاض فى تكاليف

بلغررت نحررو ٪502ويرجررع ذلررك إلررى زيررادة عرردد المربررى

التشغيل

طائر

يصرل 0.-00طررائر/م 0مقارنرة بالنظررام المفتروح يصررل

التى تعمل بالنظام المفتوح بنسبة إنخفاض بلغت

إلى 00-2طائر/م 0كما موضح بجدول(.)2

حوالى ٪05ويرجع ذلك إلى إرتفاع تكلفة الغاز

م ررن الطي ررور ف ررى المت ررر المرب ررع بالنظ ررام المغل ررق حي ررث

 .1األدويااة والرعايااة البيتريااة :تعتبررر األدويررة والرعايررة
البيطريررة مررن أهررم المرردخالت اإلنتاجيررة المررؤثرة علررى

إنت رراج ب رردرى التس ررمين األم ررر ال ررذى أدى إل ررى القي ررام

بعمل برنرامج خراص لألدويرة والرعايرة البيطريرة بكرل

188

عزل الطيور عن البيئة الخارجية يحمى الطيور مرن

من

525جنيه/الف

إلى020جنيه/الف طائر مقارنت ًا بنظيرتها بالمزارع

الطبيعى الالزم للتدفئة بالنظام المفتوح وعدم التحكم
فى درجة الح اررة داخل العنابر المفتوحه مما يزيد

من تكلفة التدفئة على العكس بالعنابر المغلقة
التحكم جيد فى درجات الح اررة داخل العنبر وتوفير

مزرع ررة وتح ررت إشر رراف طبي ررب بيط رررى حي ررث يب رررز

البيئة المثالية للطائر كما موضح بجدول(.).

دورهر ررا فر ررى رفر ررع أو خفر ررض معر رردالت إنتر رراج بر رردارى

.5حجاام العمالااة البشاارية :تعتبررر العمالررة الفنيررة المدربررة

علررى األدويررة والرعايررة البيطريررة لتسررمين الررف طررائر

بر رردارى التسر ررمين ،حي ر ررث تبر ررين أن متوسر ررط العمال ر ررة

التسمين الحى ،وقد تبرين أن متوسرط إنفراق المزرعرة

م ررن أه ررم الم رردخالت اإلنتاجي ررة الم ررؤثرة عل ررى إنت رراج

بالنظ ر ررام المفت ر رروح0252جني ر ررة/الف ط ر ررائر إنخف ر ررض

البشرية المستخدمة لتسمين الرف طرائر خرالل الردورة

إل ررى0022جني ررة/الف ط ررائر بالنظ ررام المغل ررق بنس رربة

اإلنتاجية بالنظام المفتوح بلغ نحو0عامل/الف طائر

إنخفرراض بلغررت ح روالى ٪0202ويرجررع ذلررك إلررى أن

إنخفض بالنظام المغلق إلى 0عامل/الف طرائر ممرا
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إنعكر ر ر ررس فر ر ر ررى صر ر ر ررورة إنخفر ر ر رراض تكلفر ر ر ررة العمالر ر ر ررة

الخارجية والتحكم فى درجات الح اررة والرطوبة داخل

مرن.20جنيره/الف طررائر إلرى 335جنيره/الف طررائر

العنبر لذلك تحتاج فى فصل الصيف والشتاء ُسمك

المفتوح يرجع ذلك إلى أن النظام المغلق يعمل على

بجدول(.). ،2

بنسرربة إنخفرراض بلغررت نحررو ٪2.00مقارنررة بالنظررام

أقل فى كمية الفرشة المطلوبة كما هو موضح

الت رروفير فر ررى عر رردد العمالر ررة البشر ررية كمر ررا هر ررو مبر ررين

.8التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة :من التحليل

.6اإليجار :إتضح أن متوسط إيجار المزرعة لتسمين

بالبحيرة إتضح أن هناك إنخفاض فى تكاليف

السابق لبنود تكاليف إنتاج مزارع بدارى التسمين

بجدول(.). ،2
الف طائر من بدارى التسمين الحى خالل الدورة

المدخالت اإلنتاجية للمزارع التى تعمل بالنظام

بالنظام المفتوح بلغ نحو322جنيه/الف طائر

المغلق (التكنولجى الحديث) فيما عدا القيمة

جنيه/الف طائر بنسبة إرتفاع بلغت حوالى٪0303

إنخفاض فى التكاليف الكلية والمتغيرة من،02305

ويرجع ذلك إلى إرتفاع تكاليف إنشائها كما هو

02.03جنيه/الف طائر بالنظام المفتوح إلى

موضح بجدول (.).

00022 ،03252جنيه/الف طائر بالنظام المغلق

إرتفعت القيمة اإليجارية بالنظام المغلق إلى222

.7الفرشة :بلغ متوسط كمية الفرشة الالزمة لتسمين الف
طائر بالنظام المفتوح نحو 044كجم/الف طائر
إنخفضت الكمية بالنظام المغلق

اإليجارية إلرتفاع تكاليف اإلنشاء أدى ذلك إلى

بنسبة إنخفاض بلغت نحو ٪2020 ،0400على
الترتيب كما هو موضح بجدول(.).

 .9كمياااة اإلنتااااج :يررؤدى النظررام المغلررق بم رزارع ب رردارى
التسرمين إلررى إرتفرراع فرى إنتاجيتهررا مررن 00224طررن/

إلى0.2كجم/الف طائر مما إنعكس ذلك على تكلفة

الررف طررائر بررالمزارع المفتوحرره إلررى 00024طن/الررف

الفرشة حيث إنخفضت تكلفتها من 322جنيه/الف

طر ررائر بر ررالمزارع المغلقر ررة بنسر رربة زير ررادة بلغر ررت ٪20.

طائر إلى 030جنيه/الف طائر بنسبة إنخفاض٪32

ويرج ررع ذل ررك إل ررى مع رردالت النم ررو فيه ررا أفض ررل م ررن

ويرجع ذلك إلى عزل العنابر المغلقة عن البيئة

المزارع المفتوحه كما هو موضح بجدول(.)5

جدول  :8كمية اإلنتاج واإليراد الكلى وصافى العائد إلنتااج الاف تاائر مان بادارى التسامين للمازارع التاى تعمال بالنظاام المغلاق
والمفتوح بعينة الدراسة
نظام مغلقة
المتغاااااير
00024
كمية اإلنتاج (طن)
02444
سعر البيررع (جنيه)
000
إيرراد السبلة (جنيه)
22
األجولة الفارغة (جنيه)
30224
اإليرراد الكلى (جنيه)
5322
صرافى العائد (جنيه)

نظام مفتوح
00224
02024
330
25
34450
3320

نسبة الزيادة
20.
500
00205

المصدر :جمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة بإستمارة اإلستبيان )**( .معنوية عند مستوى٪0

ثالثااا :المؤشاارات الفنيااة لااااداء اإلنتاااجى لماازارع بااادارى
التساامين لكاال النظااامين المغلااق والمفتااوح بمحافظااة

البحياارة :تشررير نتررائج تحليررل التبرراين المررزدوج

Paired

 analysis of varianceلمتوسررط المؤشرررات الفنيررة

ل ر ررألداء اإلنت ر رراجى لمر ر رزارع ب ر رردارى التس ر ررمين لك ر ررال م ر ررن
النظامين بعينة الدراسة إلى وجود فروق معنوية مؤكردة
188

)Paired samples(T

0002
**
5054
**
0.02
**

إحصر ررائياً بر ررين تلر ررك المؤش ر ررات المتمثلر رره فر ررى (كثافر ررة

الر رردجاج ،وزن الدجاج ر ره فر ررى الر رردورة اإلنتاجير ررة ،كمير ررة
العل ررف المس ررتهلكه ،معام ررل التحوي ررل الغ ررذائى ،النس رربة
المئوي ررة للنرررافق فر ررى الررردورة ،النس رربة المئوي ررة للحيوي ررة،

معامل كفاءة اإلنتاج) كما يلى:
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كثافة الدجاج فى

إجمالى عدد الدجاج الحى فى

مدة الدورة اإلنتاجية

الدورة اإلنتاجية

 xمعامل التحويل

العنبر =

مساحة العنبر (م)0
إجمالى كمية إنتاج اللحم الحى فى

وزن

الدورة اإلنتاجية

الدجاجه =

إجمالى عدد الدجاج فى العنبر
إجمالى كمية العلف
المستهلكه

كمية العلف المستهلكه
لدجاجه =

عدد الدجاج فى الدورة
اإلنتاجية

معامل التحويل
الغذائى =

اإلنتاجية
وزن الدجاجه فى الدورة اإلنتاجية

للنافق =

إجمالى عدد الدجاج فى

المئوية

النسبة المئوية
للحيوية =
معامل كفاءة
اإلنتاج (المعامل

األوروبى) =

للمؤشرات الفنية تبين من جدول(:)2
 .3كثافة الدجاج :يؤدى النظام المغلق لمزارع بدارى
التسمين بمحافظة البحيرة إلى إزدياد عدد الطيور من

04طائر/م 0بالنظام المفتوح إلى 00طائر/م 0بنسبة
زيادة بلغت نحو ،٪04ويرجع ذلك إلى أن مزارع

النظام المغلق يسهل التحكم فى جميع العوامل او
الظروف المحيطه بالطائر داخل العنبر من درجات
ح اررة ودرجات الرطوبة واإلضاءه والتدفئة نتيجه
فى المتر المربع.

 .1متوست وزن التائر ومعامل التحويل الغذائى :تبين
من البيانات الواردة بجدول( )2عندما ينتقل المربى
من المزارع التى تعمل بالنظام المفتوح أو التكنولوجى
أقل إلى المزارع التى تعمل بالنظام المغلق

إجمالى عدد الدجاج النافق

النسبة

وبإستعراض نتائج التحليل للبيانات عينة الدراسة

لذلك سمح لمربى بدارى التسمين زيادة عدد الدجاج

كمية العلف لدجاجه فى الدورة

فى الدورة اإلنتاجية

الغذائى

044 x

(التكنولوجى الحديث) يعمل ذلك على زيادة فى وزن
الطائر من00224كجم/طائر بالمزارع المفتوحه إلى

00024كجم بالمزارع المغلقة بنسبة زيادة ،٪20.

العنبر

وبمقارنة معامل التحويل الغذائى بالمزارع المغلقة

( -044النسبة المئوية لعدد الدجاج
النافق فى الدورة اإلنتاجية)

والمزارع المفتوحه نجد أن معامل التحويل الغذائى قد
إنخفض من 00224إلى 00.25كجم علف/كجم لحم

بنسبة إنخفاض بلغت نحو٪2052

نسبة الحيوية x
متوسط الوزن الحى
للدجاجة

044 x

جدول  :9المؤشرات الفنياة لااداء اإلنتااجى لمازارع بادارى التسامين لكال النظاامين المغلاق والمفتاوح بمحافظاة البحيارة
للموسم اإلنتاجى  1035بعينة الدراسة

المؤشر
كثافة الدجاج (دجاجة/م)0
وزن الدجاجه (كجم)
مدة الدورة (اليوم)
كمية العلف (كجم/دجاجة)

192

نظام مغلقة
00
00024
30
30.54

نظام مفتوح
04
00224
35
30504

نسبة
04
20.
0402
0042

***

)Paired samples(T

0203
**
0002
**
().034
*
()0024
**
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203
22
00.25
300

نسبة النافق ()٪
نسبة الحيوية ()٪
معامل التحويل الغذائى
معامل كفاءة اإلنتاج
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200
20
00224
035

المصدر :جمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة بإستمارة اإلستبيان.
(*) )**( ،معنوية عند مستوى ٪0 ،٪2

()2000
2034
**
()0300
**
0000

0302
000
2052
0303

**

**

األرقام بين األقواس تدل على اإلشارة السالب ()-

*** تشير إلى نسبة الزيادة أو اإلنخفاض

ويرجع ذلك إلى الرعايرة الجيردة مرن حيث(درجرات الحر اررة،

بنسرربة إرتفرراع حروالى ٪0303وترردل هررذه النتررائج علررى أن

الكتاكي ر ررت ،وحال ر ررة الفرش ر ررة ،وت ر رروفر الم ر رراء والغ ر ررذاء أم ر ررام

أفضل من المزارع المفتوحة.

والرطوب ر ر ررة ،التهوي ر ر ررة ،واضر ر ر رراءة العنب ر ر ررر ،وعرر ر رردم إزعر ر ر رراج

الكف ر رراءة اإلنتاجي ر ررة والس ر ررعة التش ر ررغيلية للمر ر رزارع المغلق ر ررة

الكتاكيت) ،ونروع العليقرة وجودتهرا ،وحالرة الطرائر الصرحية

رابعااا :قياااأ أثاار التغياار التكنولااوجى بإسااتخدام إنتاجيااة

مثالية فرى المرزارع الترى تعمرل بالنظرام المغلرق عرن المرزارع

المااازارع المفتوحاااه ،المغلقاااة) لبااادارى التسااامين فاااى

 .1نسبة النافق ونسبة الحيوية :من تحليل البيانات

انتاجي ر ررة العوام ر ررل الكلي ر ررة لكمي ر ررة إنت ر رراج مر ر رزارع ب ر رردارى

وعرردم إصررابته برراألمراض كررل هررذه العوامررل تترروفر بطريقررة
التى تعمل بالنظام المفتوح.

لنسبة النافق والنسبة المئوية للحيوية لمزارع بدارى

التسمين بمحافظة البحيرة إتضح أن هناك إنخفاض
فى نسبة النافق داخل المزرعه التى تعمل بالنظام
المغلق

(التكنولجى

الحديث)

بنسبة

إنخفاض

بلغت ٪0302مقارنة بالمزارع التى تعمل بالنظام

العوامااال الكلياااة لعناصااار اإلنتااااج  )TFPعلاااى نشاااات

محافظااااة البحياااارة :تش ررير نت ررائج تحلي ررل التغير ررات ف ررى
التسر ررمين بعينر ررة الد ارسر ررة باسر ررتخدام الر رررقم القياسر ررى لر ر ر

 Malmquistللمر ر ر رزارع الت ر ر ررى تعم ر ر ررل بالنظ ر ر ررام المغل ر ر ررق
والمفتوح كما هو مبين فى جدول( ،)04شكل(.)0

أن التغير فى الرقم القياسى إلنتاجية العوامل الكلية
لكمية إنتاج مزارع بدارى التسمين لكال النظامين المغلق

المفتوح ،مما إنعكس ذلك على إرتفاع نسبة الحيوية

والمفتوح كما يلى:

المغلقة بفارق نحو.٪000

الكفاءة الفنية  xالتغير التكنولوجى)

من ٪20للمزارع المفتوحه إلى  ٪22بالنسبة للمزارع
 -2معامل كفاءة اإلنتاج المعامال األوروباى) :يعتبرر هرذا
المعامر رل أفض ررل الط رررق القياس ررية لتق رردير كف رراءة ب رردارى
التس ررمين الن رره ي ارع ررى جمي ررع العوام ررل الت ررى له ررا عالق ررة

بالق رردرة اإلنتاجي ررة وتشر ررمل وزن الجس ررم الح ررى والتحوير ررل
الغ ررذائى والعم ررر والن ررافق وبالمقارن ررة ب ررين ك ررال النظ ررامين
إتضر ررح أن معام ر ررل الكفر رراءة اإلنتاجي ر ررة للم ر رزارع المغلق ر ررة

التغير ررر ف ر ررى إنتاجي ر ررة العوامر ررل الكلي ر ررة = (التغي ر ررر ف ر ررى
Tfpch = Effch x Techch =1.015 x 1.448= 1.469

تبر ررين م ر ررن المعادل ر ررة السر ررابقة أن التغي ر ررر ف ر ررى إنتاجي ر ررة
العوامررل الكليررة لكميررة إنترراج الم رزارع التررى تسررتخدم النظررام

المغلق بالبحيرة أكبر من الوحدة مما يعنرى أن هنراك ترأثير
إيجابى للتغير التكنولوجى فى إنتاجية العوامرل الكليرة لتلرك
المزارع بمحافظة البحيرة.

بلررغ ٪300أعل ررى مررن المر ر ازرع المفتوحرره والب ررالغ ٪035
جاادول  :30تحلياال التغي ار فااى إنتاجيااة العواماال الكليااة إلنتاااج م ازارع باادارى التساامين لكاال النظااامين المغلااق والمفتااوح
بمحافظة البحيرة للموسم اإلنتاجى  1035بعينة الدراسة
المعيار
التغير فى الكفاءة الفنية ()effch
()0
التغير التكنولوجى ()techch
( )3
التغير الصافى للكفاءة الفنية ()pech
()0

المفتوحه
0
0
0

نمت المزارع

المغلقة
00402
00005
00445
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التغير فى كفاءة السعه ()sech
التغير فى إنتاجية العوامل الكلية ()tfpch

0
0

()0

()2

0044.
00022

)(1) Technical effieiency change = (effch
)2) Technological change = (techch
)(3) Pure technical effieiencychange = (pech
)(4) Scale efficiency change = (sech
)(5) Totale factor productivity = (tfpch

المصدر :جمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة بإستمارة اإلستبيان

النسبة

المعيار

شكل3 :
وبمطالعة البيانات الواردة بجدول( )04إتضح من
تقدير التغير التكنولوجى لمزارع بدارى التسمين عند
اإلنتقال من النظام المفتوح إلى النظام المغلق تبين ان

نسبة التغير التكنولوجى كما يلى:
نسبة التغير التكنولوجى= (التغير التكنولوجى044x)0 -

معدل النمو التكنولوجى لإلنتاجية= (التغير فى إنتاجية
العوامل الكلية044x )0 -
)Productivity Growth = (Tfpch -1) x100 = (1.469-1
x100 = 46.9%

تبين من نتائج المعادلة السابقة حدوث تحسن فى
إنتاجية العوامل الكلية بنسبة  ٪0202عند اإلنتقال من

= %Techch = (Techch-1) x100 = (1.448-1) x100
44.8%

المزارع التى تعمل بالنظام المفتوح إلى المزارع التى تعمل

التغير فى المدخالت أى تعبر عن التغير النوعى فى

مما سبق عرضه يتضح من نتائج تحليل إنتاجية

المدخالت وهذه النسبة تمثل إنتقال الدالة إلى أعلى أى

العوامل الكلية لمزارع بدارى التسمين بمحافظة البحيرة أن

تأثير التغير التكنولوجى موجب عندما ينتقل المربى من

التغير فى إنتاجية العوامل الكلية بلغ حوالى،00022

بالنظام المغلق تكون نسبة التغير نحو.٪0005

النمو التكنولوجى لإلنتاجية بلغ نحو ٪0202مما يعنى

المعادلة السابقه تشير إلى التغير التكنولوجى دون

المزارع التى تعمل بالنظام المفتوح إلى المزارع التى تعمل

وفما يتعلق بمعدل النمو التكنولوجى إلنتاجية مزارع
بدارى التسمين بمحافظة البحيرة تبين من المعادلة التالية:
192

بالنظام المغلق.

ونسبة التغير التكنولوجى بلغت نحو  ،٪0005ومعدل
هناك تأثير إيجابى عند إنتقال المزارع من المزارع التى
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تعمل بالنظام المفتوح إلى المزارع التى تعمل بالنظام
المغلق.

محمود عبد الهادى شافعى ،رمضان أحمد محمد،
آخرون ،الكفاءة الفنية والتوزيعية وكفاءة السعة

المراجل

والتكاليف لمزارع بدارى التسمين بمحافظة البحيرة،

إبراهيم عيسى ،أسامة محمود زعتر ،ياسر احمد عبد

المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى ،المجلد الثالث

التسمين األجنبى(دراسة حالة فى محافظة الغربية)،

مصطفى محمد السعدنى ،فيروز أحمد عبد المالك،

العزيز ،دراسة تحليلية لألداء اإلنتاجى لمزارع دجاج
المؤتمر العلمى الثالث لبحوث الثروة الحيوانية

بالشرق االوسط وشمال إفريقيا19 ،نوفمبر3-

ديسمبر.1030

والعشرون ،العدد األول ،مارأ .1031

آخرون ،ارثار اإلقتصادية للتحول من نظام اإليواء
المفتوح إلى نظام اإليواء المغلق لمزارع دجاج اللحم

بمحافظة البحيرة ،المجلة المصرية لإلقتصاد

أحمد بدير أحمد السعدى ،التحليل اإلقتصادى لكفاءة

الزراعى ،المجلد الخامأ والعشرون ،العدد

إستخدام المدخالت اإلنتاجية بمزارع دجاج التسمين
فى محافظة كفر الشيخ ،المجلة المصرية لإلقتصاد

الثالث ،سبتمبر.1035

و ازرة الزراعة واستصالح االراضى ،قطاع الشئون

الزراعى ،المجلد الخامأ عشر ،العدد الثالث،

االقتصادية ،إحصاءات الثروة الداجنة ،أعداد

سبتمبر .1032

أحمد محمد فراج قاسم ،تامر محمد عبد الصادق

و ازرة الزراعة واستصالح األراضى ،مديرية الزراعة

السنتريسى ،تقدير الكفاءة اإلقتصادية لمزارع إنتاج

بالبحيرة ،قسم اإلنتاج الحيوانى ،بيانات غير منشورة،

بيض المائدة فى محافظة اإلسكندرية (دراسة حالة

.1035

لمزارع منطقة العامرية) ،المجلة المصرية لإلقتصاد
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ABSTRACT
Targeted research, mainly the study of the factors affecting on the production of broiler farms which
operates the closed and open system in Beheira Governorate, the measurement of technical indicators productive
performance of those farms, and the measurement of the effect of technological change on the production of
broiler farms through the analysis of The total factor productivity change of the quantity of output of meat in
accordance with the concept of production by using the malmquist index both systems, these included the way in
measuring of The total factor productivity change and the proportion of technological change and the rate of
technological growth of productivity comparison between broiler farms, which operates a closed system, which
operates an open system, based on preliminary data collected through the research sample purposive number for
the limited number of broiler farms, which operates a closed system, or applied method of modern technological
size reached 40 a farm divided into 20 working farm closed system and 20 working farm open system during
productive season (2015-2016) in Beheira Governorate.
A study of the most important factors affecting the production farms broiler, which operates a closed
system and open system in Beheira Governorate through paired analysis of variance the average of those
factors of moral differences ascertained statistically between those factors farms which closed system
compared with those farms which open system, Which resulted in the application of modern technology
(closed system) for broiler farms in Beheira decrease in productivity of all input costs for those farms, as
indicated results of the analysis to a decline in both the quantity of feed, labor and the amount of brush hay in
the rate of (1.05%, 50%, 31.3%) respectively, also decreased the cost of each of (the amount of feed, the
number of broiler, medicines and veterinary care, operating expenses (heating, electricity, water, incidental
expenses), labor, brush hay) in the rate of (4.05%, 8.5%, 26.9%, 48%, 57.4%, 36%) except in the cost of rent
increased by 43.3% of the farms which operate the open system due to the high costs of those facilities farms,
which resulted in decrease in total and variable production costs in the rate of (9.61%, 10.4%) from those
farms which operate traditional system.
With regard to the amount of meat production from farms broiler in Beheira Governorate resulted in the
use of modern technology to increase the amount of production of meat increased in the rate of 9.7%
compared to their counterparts using technological traditional due to better growth rates of the first system
with a consequent increase in the total revenue and the net in the rate of (8.2%, 149.8%), respectively,
compared to their counterparts open system.
The study technical indicators of the performance of productive farms, which operates the closed and
open system turned out to be arranged to use the first system Farms broiler in Beheira Governorate to increase
both the broiler density per square meter and the average weight of the bird and the percentage of vital Farms
broiler and coefficient of production efficiency in the production cycle by an increase of approximately (40%,
9.7%, 4.4%, 43.3%), respectively, and a decrease in the amount of feed for the birds, and the mortality rate,
the coefficient of feed conversion in productive cycle with a decline of some (1.05%, 43.6%, 9.85%),
respectively, and the above analysis shows that the farmer who moves from open system broiler farms to the
closed system the best, according to the above-mentioned results.
The analysis of the total factor productivity change indicated that the search results that change in the
productivity of the total factors of farms broiler, which operates a closed system amounted to about 1.469 and
the proportion of technological change approximately 44.8% and the rate of technological growth of the
productivity of about 46.9%, which means that there is a positive effect of technological change when the
transition of farms operating system to open farms, which operates the closed system, so it has to be motivate
farmers and breeders to adopt the modern and the expansion of the spread of this technology, which has a returns
of Economical high as demonstrated by the results of research for the advancement of this productive sector.

Keywords: boiler, the closed system, the opend system, coefficient of production efficiency, feed
conversion ratio, total factor productivity, technological change, and the rate of
technological growth.
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