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 فى مركز دمنهور قياسية للعوامل المؤثرة على إنتاج اللبن الخامدراسة اقتصادية 
  بمحافظة البحيرة

  ٢، عبد العاطي محمد محمود على١أشرف شبل يونس
   جامعة السويس –كلية الثروة السمكية-قسم االقتصاد الزراعى١
 نجامعة أسوا -كلية الزراعة والموارد الطبيعية -قسم االقتصاد الزراعي٢

  ٢٠/٧/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ٤/٢/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص

اإلنتـاج  تقـدير دوال   من خالل محافظة البحيرة في اللبن الخاملمزارع إنتاج  اإلنتاجيةقياس الكفاءة إستهدفت الدراسة بصفة رئيسية 
وقد تم تقدير دوال االنتاج فى . أهم العوامل التى يمكن من خاللها النهوض بتلك الكفاءة وتحليل مشتقاتها االقتصادية وذلك بغية التعرف على

صورها المختلفة الخطية والتربيعية واللوغارتمية المزدوجة وقد تبين من التقدير ان افضل النماذج المقدرة هو النموذج اللوغـارتمى مـن   
  .وجهة النظر االقتصادية واالحصائية

  . سة إلى النتائج التالية وقد توصلت الدرا
، كمية االعالف المركزة، بالنسبة للفئة الحيازية االولى تبين ان اهم العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن الخام هى عدد الوحدات الحيوانية –١

تيب هذا وقد بلغت على التر، ٠.٠٣٥، ٠.٤٨، ١.٣٣وقد بلغ الناتج الحدى لهذة المتغيرات حوالى ، كمية االعالف المالئة الخضراء
  . على الترتيب ٠.٣٥، ٠.٥٧، ٣.٩٢الكفاءة االنتاجية لهذة الموارد حوالى 

، كمية االعالف المركزة، بالنسبة للفئة الحيازية الثانية تبين ان اهم العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن الخام هى عدد الوحدات الحيوانية –٢ 
على الترتيب هذا وقد بلغت ٠.٠٤٣، ٠.٥٨،  ١.٧٢١الناتج الحدى لهذة المتغيرات حوالى وقد بلغ ، كمية االعالف المالئة الخضراء

  . على الترتيب ٠.٤٣، ٠.٦٩، ٦.٣٧الكفاءة االنتاجية لهذة الموارد حوالى 
كمية االعالف المركزة وقد ، بالنسبة للفئة الحيازية الثالثة تبين ان اهم العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن الخام هى عدد الوحدات الحيوانية –٣

، ٦.٦٤على الترتيب هذا وقد بلغت الكفاءة االنتاجية لهذة الموارد حوالى  ٠.٦٦، ٢.٢٥بلغ الناتج الحدى لهذة المتغيرات حوالى 
  . على الترتيب ٠.٧٨

لبن الخام وذلك لسد الفجـوة  هذا وقد اوصت الدراسة بالتركيز على التوسع فى االستثمار فى مجال االنتاج الحيوانى فى نشاط إنتاج ال
الغذائية فى جمهورية مصر العربية بصفة عامة وفى محافظة البحيرة بصفة خاصة وذلك باالخص فى المشروعات الكبيرة التى تتسم بالسعة 

ت االنتاجيـة لزيـادة   االنتاجية الكبيرة وذلك بزيادة عدد المشروعات الكبيرة النتاج اللبن الخام وكذلك العمل على  تكثيف او زيادة المدخال
  .الناتج من اللبن الحليب الخام إلى المرحلة االنتاجية المثلى

  .التقدير االحصائى -الكفاءة االقتصادية -إنتاج اللبن الخام :كلمات دليلية
  المقدمة

بصفة عامـة   الزراعي اإلنتاجتشغل عملية تنمية 
وتنمية الغذاء البشرى بصفة خاصة جانبا كبيـرا مـن   

ة دلمواجهة الزيادة السكانية المضـطر  مصر اهتمامات
والطلب المتزايد على الغذاء نتيجة الزيـادة السـكانية   

ات الدخول الفردية الحقيقية وإتجاة نسبة يمستو وارتفاع
يؤدي إلـى  نفاق على السلع الغذائية مما لالكبيرة منها 

المحلـي عـن مواجهـة االحتياجـات     نتـاج  الا عجز

إستيراد كميات كبيـرة   ثم يتماالستهالكية المحلية ومن 
وتهدف  .حتياجات المتزايدةإلمن تلك السلع لتغطية تلك ا

ساسية إلى إحداث أقتصادية المصرية بصفة الالسياسة ا
التنمية الزراعية بالمعدالت المرجوة من أجـل زيـادة   

كتفاء الذاتى وتقليص الفجوة الغذائية إلـى أقـل   االنسبة 
الفجـوة عـن   ة سد هذبتعاد عن سياسة القدر ممكن وا

من تأثيرات سلبية ال تتمشى مع  لهلما  االستيرادطريق 
تنتهجها الدولة  التي االقتصادي اإلصالحأهداف سياسة 
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تعتبر الثـروة الحيوانيـة إحـدى    و. الفترة الحالية في
جمهورية مصر  فية الزراعية الهام ليةالموارد الرأسما

جملـة   فيلفة المخت منتجاتها هالعربية وذلك لما تساهم ب
 فيتمثل مكانة هامة  فهيرأس المال المنتج وعلى ذلك 

بصـفة   الزراعـي عامة والمقتصد  االقتصاديالبنيان 
 بحـوالي  المصري الحيواني اإلنتاجخاصة حيث يساهم 

 إجماليمن % ٣٣.٩٥ حواليمليار جنية تمثل  ٨٤.٥٤
مليـار   ٢٤٨.٩٩والبالغ نحو  القومي الزراعي اإلنتاج

وتمثل الثروة الحيوانيـة بالنسـبة   ، )*(٢٠١١جنية عام 
المنتج ممثلة فيمـا   رأسمالهللمنتج الفرد نسبة كبيرة من 

لدية من أبقار أو جاموس أو أغنام وخالفة كمـا تـوفر   
  .الجارية نفقاتهدخال منتظما للمزارع يغطى 

  مشكلة البحث
عدم قـدرة الطاقـة    فى تتلخص المشكلة البحثية

 احتياجاتعلى مالحقة  لبن الخامالالمحلية من  اإلنتاجية
وذلك نظرا لضعف الكفاءة اإلنتاجية  المتزايدة االستهالك

للماشية المحلية المنتجة للـبن الخـام فـي المـزارع     
المصرية بصفة عامة ومحافظة البحيرة بصفة خاصـة  
مقارنة بالمستويات العالمية وكذلك عدم مالئمة متوسط 

لالحتياجات الغذائيـة  مقادير األعالف الحيوانية المتاحة 
 نحـو  التوجـه وهذا األمر يترتب علية زيادة الحيوانية 
من الخارج وذلك لسد الفجـوة   االستيرادعلى  االعتماد

يشكل عبئ علـى   مما اللبن الخامالغذائية المتزايدة من 
  .المصري التجاريالميزان 

  األهداف البحثية
قيـاس الكفـاءة   تستهدف الدراسة بصفة رئيسية 

 محافظة البحيرة في اللبن الخاملمزارع إنتاج  جيةاإلنتا
اإلنتـاج وتحليـل مشـتقاتها    تقـدير دوال   من خـالل 

االقتصادية وذلك بغية التعرف على أهم العوامل التـى  
  . يمكن من خاللها النهوض بتلك الكفاءة
  االسلوب البحثى

                                                            

دخل     ) *( ديرات ال الجهاز المرآز للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة تق
 .٢٠١١من القطاع الزراعي

إستندت الدراسة إلى اسـتخدام إسـلوب  تحليـل    
ت التفسيرية المحددة لمقـدار  االنحدار المرحلي للمتغيرا

من اللبن الخام خالل موسـم االنتـاج    ىالناتج المزرع
حيث تم تقـدير داالت إنتـاج اللـبن عنـد المتوسـط      
للمتغيرات االقتصادية بمـزارع العينـة البحثيـة فـي     

، والتربيعيـة ، محافظه البحيرة في صـورته الخطيـة  
يـة  واللوغارتمية المزدوجة وذلك بالنسبة للفئات الحياز

الثالث بمزارع العينة البحثيـة مـن خـالل صـياغة     
وذلـك بعـد   ، الفروض البحثية للعالقة السببية للدالـة 

توصيف العالقة الدالية في صورة المتغيرالتابع الـذي  
يمثل إنتاج اللبن الخام لكل من الفئات البحثيـة الثالثـة   

واستنادا لهذه الفروض البحثية تم ، والمتغيرات التفسيرية
واختيار المتغيرات التفسيرية المؤثرة على إنتـاج  تحديد 

وقيـاس الكفـاءة   ، اللبن الخام بمزارع العينة البحثيـة 
االقتصادية للموارد الزراعية المستخدمة في إنتاج اللبن 
الخام من خالل تقدير نسبة قيمة النـاتج الحـدي لهـذه    

وقـد  ). أي تكلفة فرصتها البديلـة (الموارد إلى سعرها 
اسة إلى إستخدام كل من الصورة الخطيـة  إستندت الدر

والتربيعية واللوغارتمية فى تقدير الدوال االنتاجية وتـم  
عرض النتائج فى صورة افضل الدوال المقـدرة التـي   

  .   تتفق مع المنطق االقتصادي والمنطق االحصائي
  :مصادر البيانات
المنشورة  الدراسة إلى البيانات الثانوية  استندت

على مستوى رة للمتغيرات االقتصادية ير المنشوغو
البيانات من  هذهوقد تم الحصول على  محافظة البحيرة،

ؤسسات لمتصدرها الهيئات وا التيالنشرات والدوريات 
وهى هيئات وزارة  اللبن الخامإنتاج  بقطاع المهتمة

المركزية لالقتصاد  اإلدارة(فيالزراعة متمثلة 
 المركزيالجهاز  –)مديرية الزراعة بالبحيرة –الزراعي

البيانات هذا باالضافة إلى  واإلحصاءللتعبئة العامة 
 الشخصيتم تجميعها عن طريق االستبيان  التي األولية
عينة لبالمقابلة الشخصية ه مجموعة البحث ب تقام الذي

في الموسم  اللبن الخامإنتاج  من مزارع عشوائية
ئتمان اختيارها من جمعيات االتم   ٢٠١٢االنتاجى لعام 
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فى  وذلك  بمحافظة البحيرة دمنهور ركزبم الزراعى
، جمعية زرقون اربع جمعيات تعاونية زراعية هى

والبالغ  جمعية الصفاصيف، جمعية نديبة، جمعية سنهور
  .مزارع ٩٠حجمها 

  :الوضع الراهن النتاج اللبن الحليب الخام فى مصر 
يرجع االهتمام بقطاع إنتاج األلبان في جمهوريـة  

ر العربية خالل األعوام الماضـية وذلـك نتيجـة    مص
لظهور فعاليات ونتائج خطط وبرامج التنمية االقتصادية 
واالجتماعية التي أدت إلى تزايد الطلب على األغذيـة  
الواقية وفى مقدمتها األلبان ومنتجاتها حيث ترجم هـذا  
إلى العديد من السياسات والبـرامج التنمويـة المكثفـة    

استهدفت تنمية اإلنتاج المحلى لمواكبـة  الداعمة والتي 
 . االحتياجات المتزايدة لالستهالك

كما تمثل األلبان ومنتجاتها أهمية غذائية بصـفة  
عامة وتزداد أهميتها لألطفال صغار السن بصفة خاصة 
باعتبار ما تحتويه من مكونات ضرورية للنمو والنشاط 

نيـة  والصحة مثل البروتينات والدهون واألمـالح المعد 
والفيتامينات و باعتبار ما تتسم به من تنوع منتجاتهـا  
وكذلك أسعارها التي تناسب المستهلكين ممـا يعطـى   
  .فرصة كبيرة لتلبية مختلف األذواق والرغبات البشرية

ويعتمد إنتاج األلبان في مصر علـى الحيوانـات   
الكبيرة والتي تتمثل في األبقار والجاموس في حـين أن  

يرة والتي تتمثل في األغنـام  يعتبـر   الحيوانات الصغ
ناتجها اللبنى منتجا ثانويا باعتبار انهـا موجهـة فـي    
األساس إلنتاج اللحوم الحمراء األمر الـذي يعنـي أن   
اتجاهات التفكير في تنمية األلبان يجب أن يدور حـول  

  .الحيوانات الكبيرة
الوضع الراهن النتاج اللبن الحليب الخام فى محافظـة  

  :البحيرة
تعد محافظة البحيرة أولى محافظـات جمهوريـة   
مصر العربية من حيث مساحة األراضـي الزراعيـة   
الموجودة بها، ويعتبر النشاط الزراعي بالمحافظة هـو  
النشاط االقتصادي الرئيسي فهي من المحافظات الرائدة 

في إنتاج المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة ويسـاهم  
عي في الصادرات المصرية جزء كبير من إنتاجها الزرا

وتضم المحافظة ثروة حيوانية مـن رؤوس  ، الزراعية
والجاموس واألغنام والمـاعز والجمـال تقـدر    األبقار 

ــوالى              ،٥١٥٥٠٩، ٣٩١١١٠، ٥٨٠٣٨٢ بحـــــ
 ٢٠١٠ألف رأس على الترتيب عام  ٥١٦٢، ٢٦٩٠٧٤

، %٩.٣٢، %١٠.٢٤، %١٢.٢٧وهى تمثل حـوالى  
جمالى أعداد رؤوس الماشـية  من إ%  ٤.٦٧، %٦.٤٤

  .٢٠١١فى جمهورية مصر العربية على الترتيب عام 
إختيار وتحديد حجـم  العينـة البحثيـةعلى مسـتوى     

 :محافظة البحيرة

إلـى   ١تم اختيار العينة البحثية للفئة األولى من 
رأس  ٤٩ – ١رأس  والفئة الحيازية الثانيـة مـن    ١٠

رأس بمنـاطق   ٥٠والفئة الحيازية الثالثة اكثـر مـن   
االئتمان الزراعي وذلك في مركز إدارى واحـد هـو   
مركز  دمنهور وذلك باعتبار أن هـذا المركـز يمثـل    
محافظة البحيرة في الفئة الحيازيـة األولـى والثانيـة    

كما انة األعلى من حيث األهمية ) ١(والثالثة جدول رقم
النسبية إلجمالي المحافظة كما أنة ممثل للفئات الحيازية 

مزرعة كعينـة بحثيـة    ٩٠لثالث  وقد تم إختيار عدد ا
من %  ٥.٤٥وذلك بطريقة عشوائية وهى تمثل حوالى 

إجمالى عدد الحائزين للفئات الحيازيـة الـثالث علـى    
مستوى محافظة البحيرة وذلك النتاج اللبن الخام موزعة 
على الفئات الحيازية الثالث وتم تحديد عدد مزارعـى  

  :مستوى محافظة البحيرة  كالتالى العينة البحثية  على
عدد مزارع العينة البحثية المختـارة علـى مسـتوى    

  =محافظة البحيرة
  )١( -مزارع جدول ٩٠=  ٥.٤٥/١٠٠.٠*١٦٥٧٨٨ 

وقد تم توزيع العينة المختارة بطريقـة عشـوائية   
وذلك فى أربع جمعيات تعاونية زراعيـة فـى مركـز    

جمعيـة  ، جمعية سنهور، دمنهور وهى جمعية زرقون
  جمعية الصفاصيف وذلك بناء على االهمية ، نديبة
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النسبية لهذة الجمعيات فى تمثيلها إلى االهمية النسـبية  
  .آلعداد الحائزين والروؤس بكل فئة حيازية

أن إجمـالى عـدد   ) ٤(وقد تبين من بيانات جدول
مزارع حيث بلغ  ٩٠مزارع العينة البحثية المختارة بلغ 

عدد مزارع العينة البحثية المختـارة بالفئـة الحيازيـة    
، وقد بلغ عددها بجمعيات زرقـون مزارع  ٣٠االولى 
مزارع على  ١٠، ٩، ٦، ٥الصفاصيف ، نديبة، سنهور

، %٣٠، %٢٠، %١٦.٦٧الترتيب وهى تمثل حـوالى  
من إجمالى عدد مزارع العينة البحثية بهـذة  % ٣٣.٣٣

فى حين بلغ عدد مزارع العينة البحثيـة  . الفئة الحيازية
مزارع وقـد بلـغ    ٣٠المختارة  بالفئة الحيازية الثانية 

  الصفاصـيف ، نديبة، سنهور، عددها بجمعيات زرقون
مزارع على الترتيب وهى تمثل حـوالى   ٧، ٩، ٨، ٦
من إجمالى عدد % ٢٣.٣٣، %٣٠، %٢٦.٦٧، %٢٠

بينما بلغ عدد . ةمزارع العينة البحثية بهذة الفئة الحيازي
مزارع العينة البحثية المختارة  بالفئة الحيازية الثالثـة  

، سـنهور ، مزارع وفد بلغ عددها بجمعيات زرقون ٣٠
مزارع على الترتيب  ٨، ١٠، ٧، ٥الصفاصيف ، نديبة

، %٣٣.٣٣، %٢٣.٣٣، %١٦.٦٧وهى تمثل حوالى 
من إجمالى عدد مزارع العينة البحثية بهـذة  % ٢٦.٦٧
  .لحيازيةالفئة ا

أن متوسط النكاليف ) ٥(وقد تبين من بيانات جدول
المتغيرة للرأس النتاج اللبن الخام بالفئة الحيازية االولى 

جنية وقد بلغ متوسط تكاليف كل من  ٥٩٦٦بلغ حوالى 
، االعالف المالئـة الجافـة  ، االعالف المالئة الخضراء

ية الخدمات البيطر، العمالة المزرعية، االعالف المركزة
جنية علـى   ٩٠،  ٥٧٠، ٢٨٩٨، ٥٥٠، ١٨٥٨حوالى 

، %٩.٢٢، %٣١.١٤الترتيــب وهــى تمثــل حــوالى
من إجمالى متوسـط  %  ١.٥١، % ٩.٥٥، %٤٨.٥٨

فى حـين  . التكاليف المتغيرة للرأس بهذة الفئة الحيازية
بلغ متوسط النكاليف المتغيرة للرأس النتاج اللبن الخـام  

جنيـة وقـد بلـغ     ٦٨٦٤بالفئة الحيازية الثانية حوالى 
، متوسط تكاليف كل من االعالف المالئـة الخضـراء  

العمالـة  ، االعالف المركـزة ، االعالف المالئة الجافة 
، ٦٥٠، ٢١٣٠الخدمات البيطريـة حـوالى   ، المزرعية
جنية على الترتيـب وهـى تمثـل     ٨٠، ٥٣٠، ٣٤٤٤

ــوالى  ،  %٧.٧١، %٥٠.١٧، % ٩.٤٧، %٣١حــ
اليف المتغيرة للـرأس  من إجمالى متوسط التك% ١.٦٥

فى حين بلـغ متوسـط النكـاليف    . بهذة الفئة الحيازية
المتغيرة للرأس النتاج اللبن الخام بالفئة الحيازية الثالثة 

جنية وقد بلغ متوسط تكاليف كـل مـن    ٨٢٠٦حوالى 
، االعالف المالئـة الجافـة  ، االعالف المالئة الخضراء

  ، العمالة المزرعية، االعالف المركزة
رأس فـاكثر بمركـز    ٥٠-١بيان إجمالي عدد مزارع إنتاج اللبن الخام في العينة البحثية للفئات مـن   :٤ول جد

  دمنهور

  :جمعت وحسبت من: المصدر
  ٢٠١٢بيانات االستبيان الشخصي عام  -
  )٣(رقم  بيانات جدول -

 الجمعية
عدد مزارع إنتاج
اللبن الخام بالفئة 
 الحيازية االولى 

راس١٠-١من  

عدد مزارع إنتاج
اللبن الخام بالفئة 
 الحيازية الثانية 

راس٤٩-١١من

اللبن عدد مزارع إنتاج 
الخام بالفئة الحيازية 

 االولى 
رأس فاكثر٥٠من   

إجمالى عدد مزارع 
إنتاج اللبن الحليب 

 الخام
 ١٦ ٥ ٦ ٥ زرقون
 ٢١ ٧ ٨ ٦ سنهور
 ٢٨ ١٠ ٩ ٩ نديبة

 ٢٥ ٨ ٧ ١٠ الصفاصيف
 ٩٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ االجمالى
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االهمية النسبية لمتوسط بنود تكاليف إنتاج الرأس من اللبن الخام فى عينة الدراسة من الجاموس  :٥جدول 
  ) القيمة بالجنية(  .٠١٢واالبقار عام 
السعة االنتاجية االولى البيان

رأس١٠-١من
السعة االنتاجية الثانية من 

رأس ٤٩–١١
السعة االنتاجية الثالثة من 

رأس فأكثر ٥٠  
 ٢٤٩٠ ٢١٣٠ ١٨٥٨ تكلفة االعالف الخضراء
 ٧٠٠ ٦٥٠ ٥٥٠ تكلفة االعالف الجافة

 ٤٤٣١ ٢٨٩٨٣٤٤٤ تكلفة االعالف المركزة
 ٥١٠ ٥٣٠ ٥٧٠ تكلفة العمالة

 ٧٥ ٨٠ ٩٠ تكلفة الخدمات البيطرية
 ٨٢٠٦ ٦٨٦٤ ٥٩٦٦ متوسط التكاليف المتغيرة للرأس
متوسط إنتاج الرأس من اللبن 

)يلو جرامك(  
٢٢٤٥ ١٧٢٠ ١٣٢٥ 

  : جمعت وحسبت من: المصدر
  ٢٠١٢بيانات االستبيان الشخصي عام  -

، ٤٤٣١، ٧٠٠، ٢٤٩٠الخــدمات البيطريــة حــوالى 
جنية على الترتيب وهـى تمثـل حـوالى     ٧٥، ٥١٠

مــن % ٠.٩١، %٦.٢٢، %٥٤، %٨.٥٣، %٣٠.٣٤
إجمالى متوسط التكاليف المتغيرة للرأس بهـذة الفئـة   

هذا وقد بلغ متوسط إنتاجية الرأس من اللـبن  . الحيازية
كيلو  ١٣٢٥الحليب الخام بالفئة الحيازية االولى حوالى 

كيلـو جـرام بالفئـة     ١٧٢٠جرام إزداد إلى حـوالى  
كيلو جرام بالفئـة   ٢٢٤٥الحيازية الثانية ثم إزداد إلى 

ويرجع زيادة متوسط إنتاجية الـرأس  . الحيازية الثالثة
يازية إلى قدرة هـذة  الوحـدات ذات   بزيادة السعة الح

السعات الكبيرة على مزج الموارد المزرعية مع بعضها 
بالطريقة المثلى التى تحقق زيـادة متوسـط االنتاجيـة    

  . للرأس
أن متوسط االيراد النتاج ) ٦(وقد تبين من جدول

اللبن الخام للرأس بالفئة الحيازية االولى بلـغ حـوالى   
، االيراد لكل من قيمة اللبنجنية وقد بلغ متوسط  ٦٥٧٨

قيمـة  ، قيمة السماد البلـدى ، قيمة االنتاج من الوالدات
جنية على  ٣٥، ٥٨٠، ٢٦٥٠، ٣٣١٣الفوارغ  حوالى 

، %٤٠.٢٨، %٥٠.٣٧وهى تمثـل حـوالى   . الترتيب
من متوسط إجمالى إيـراد الـرأس   % ٠.٥٣، %٨.٨٢

 فى حين بلغ  متوسط االيراد النتاج. بهذة الفئة الحيازية
 ٧٦١٠اللبن الخام للرأس  بالفئة الحيازية الثانية حوالى 
قيمـة  ، جنية وقد بلغ متوسط االيراد لكل من قيمة اللبن

قيمة الفوارغ  ، قيمة السماد البلدى، االنتاج من الوالدات

. جنية على الترتيب ٤٠، ٦٠٠، ٢٦٧٠، ٤٣٠٠حوالى 
، %٧.٨٨، %٣٥.١، %٥٦.٥وهــى تمثــل حــوالى 

إجمالى إيراد الرأس بهـذة الفئـة   من متوسط % ٠.٥٢
فى حين بلغ  متوسط االيراد النتـاج اللـبن   . الحيازية

جنيـة    ٩٠٧٨الخام للرأس بالفئة الحيازية الثالثة حوالى 
قيمة االنتاج ، وقد بلغ متوسط االيراد لكل من قيمة اللبن

قيمة الفوارغ  حوالى ، قيمة السماد البلدى، من الوالدات
وهـى  . جنية على الترتيب ٤٥، ٦٢٠، ٢٨٠٠، ٥٦١٣

ــل حــوالى   ، %٦١.٨٣، %٣٠.٨٤، %٦١.٨٣تمث
من متوسـط إجمـالى   % ٠.٥٠، %٦.٨٣، %٣٠.٨٤

هذا وقد بلغ متوسـط  . إيراد الرأس بهذة الفئة الحيازية
 ٦١٢صافى العائد للرأس بالفئة الحيازية االولى حوالى 

جنية بالفئة الحيازية الثانية  ٧٤٦جنية إزداد إلى حوالى 
. جنية بالفئة الحيازية الثالثـة  ٨٧٢إرداد إلى حوالى ثم 

ويرجع زيادة متوسط متوسط صـافى العائـد للـراس    
بزيادة السعة الحيازية إلى قدرة هـذة  الوحـدات ذات   
السعات الكبيرة على مزج الموارد المزرعية مع بعضها 
بالطريقة المثلى التى تحقق زيادة متوسط صافى العائـد  

رة على شراء المـوارد االنتاجيـة   وكذلك القد .للرأس
باسعار أقل من الوحدات ذات السعة االنتاجيـة االقـل   
وكذلك بيع النواتج بأسعار أعلـى مـن الوحـدات ذات    

  .السعة  االنتاجية االقل
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االهمية النسبية لمتوسط بنود ايرادات إنتاج الرأس من اللبن الخام فى عينة الدراسـة مـن الجـاموس     :٦جدول 
  )                                                                 القيمة بالجنية(  .٢٠١٢ر عام واالبقا

السعة االنتاجية االولى البيان
رأس١٠–١من

السعة االنتاجية الثانية من 
رأس  ٤٩–١١  

من  السعة االنتاجية الثالثة
رأس فأكثر ٥٠  

 ٥٦١٣ ٤٣٠٠ ٣٣١٣ قيمة اللبن
)رأس(نتاج من الوالدات قيمة اال  ٢٨٠٠ ٢٦٧٠ ٢٦٥٠ 

 ٦٢٠ ٦٠٠ ٥٨٠ قيمة سماد بلدى
 ٤٥ ٤٠ ٣٥ فيمة الفوارغ

 ٩٠٧٨ ٧٦١٠ ٦٥٧٨ متوسط االيراد للرأس
 ٨٧٢ ٧٤٦ ٦١٢ صافى العائد للرأس

  : جمعت وحسبت من: المصدر
  ٢٠١٢بيانات االستبيان الشخصي عام  -

ـ  التقدير ام بمـزارع  اإلحصائي لداالت إنتاج اللبن الخ
 العينة البحثية في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة

المستقلة التـى  ) المتغيرات(الفروض البحثية للعوامل 
  :يفترض تأثيرها على إنتاج اللبن الخام

ينحصر مضمون الفروض أو التوقعات الرئيسـية  
في هذه الدراسة في أن للعوامل االقتصادية واالجتماعية 

ءة اإلنتاجية في إنتـاج اللـبن   آثارها على مستوى الكفا
الخام، وللتعرف على هذه العوامل من ناحيـة ومـدى   
ارتباطها بالمشكلة البحثية من ناحية أخرى فقد تضمنت 

                                     مسـتقلة  ) متغيـرات (النماذج التحليلية عـدة عوامـل  
ن متغيرا تابعا يمثل الناتج من اللب وعامال أو) تفسيرية(

  مقدرا بالطن ) ص(الخام 
  :أما المتغيرات التفسيرية هي

عدد الوحدات الحيوانية من األبقار والجاموس فقـط   -
باعتبار أنها حيوانات إنتاج اللبن الحليـب  ) ١س (

، وهى تمثل العينة البحثيةالخام الرئيسية بمزارع 
أهم العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن الخـام فـي   

قد تم التقدير على اسـاس أن  و  محافظة البحيرة
وحدة حيوانيـة وأن   ١الرأس من االبقار تساوى 

 .وحدة حيوانية ١.٢٥الرأس من الجاموس تساوى 
وبافتراض ثبـات تـأثير المتغيـرات المسـتقلة     

اللبن الخـام   فأنة يتوقع زيادة الناتج من، األخرى
   )١س (بازدياد عدد الوحدات الحيوانية) ص(

بالطن تتمثـل فـي   ) ٢س(زة كمية األعالف المرك -
كسـب فـول   (مجموعة األكساب بأنواعها مثـل 

، كسب عباد الشـمس ، كسب بذرة القطن، الصويا
باإلضافة إلى مجموعة الحبـوب مثـل   ) وغيرها

وكـذلك  ) وغيرها، الشعير، الفول البلدي، الذرة(
بعض المواد األخرى العالية في محتواهـا مـن   

ـ  ، نخالـة القمـح  (البروتين مثل ، ونرجيـع الك
وبافتراض ثبـات تـأثير المتغيـرات    ، )وغيرها
  المستقلة

بالطن تتمثـل  ) ٣س(كمية األعالف المالئة الخضراء -
و ،الدراوة ، في كمية البرسيم المستديم والتحريش

، غيرها من األعالف المالئة الخضراء األخـرى 
وبافتراض ثبات تأثير المتغيرات المستقلة األخرى 

) ص(مـن اللـبن الخـام    فأنة يتوقع زيادة الناتج 
  )٣س(بازدياد كمية األعالف المالئة الخضراء 

بالطن  تتمثل في ) ٤س( ةكمية األعالف المالئة الجاف -
تـبن  ، تبن القمح(الدريس ومجموعة األتبان مثل 

وبـافتراض ثبـات   ، )تبن الشعير وغيرها، الفول
فإنـه يتوقـع   ، تأثير المتغيرات المستقلة األخرى

بازدياد كميـة  ) ص(اللبن الخام زيادة الناتج من 
  )٤س(األعالف المالئة الجافة

تتباين احتياجـات الـرأس   ) ٥س(العمالة المزرعية -
الحيوانية من عنصر العمل بتباين عدد كبير مـن  
العوامل وتم قياس عنصر العمل بوحدات عمـل  

وتتضمن مدخالت العمل كل من العمل  .يوم/رجل
ض ثبات تـأثير  وبافترا، المستأجر والعمل العائلي

فإنه يتوقـع زيـادة   ، المتغيرات المستقلة األخرى
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بازديـاد العمالـة   ) ص(الناتج من اللـبن الخـام  
  )٥س(المزرعية 

بالجنية وهى تتمثل في ) ٦س(قيمة الرعاية البيطرية  -
متوسط تكلفة الوحـدة مـن الرعايـة البيطريـة     
واألدوية المستخدمة للعالج وكـذلك التحصـينات   

، وانات ضـد األمـراض واألوبئـة   المختلفة للحي
وبافتراض ثبـات تـأثير المتغيـرات المسـتقلة     

فإنه يتوقع زيادة الناتج من اللبن الخـام  ، األخرى
  )٦س(بازدياد قيمة الرعاية البيطرية ) ص(

ويقاس مستوى تعلـيم  ) ٧س(مستوى تعليم المربى  -  
المربى بعدد السنوات التي قضاها المربـى فـي   

لما له من تأثير كبير في ، التعليم بمختلف مراحله
استجابة المربى للتطوير والتحديث فـي العمليـة   
اإلنتاجية وسرعة تكيفه مع األسـاليب اإلنتاجيـة   
الحديثة وقد تم إستخدام المتغير الصورى بحيـث  

المزارع الحاصل ، ١أخذ رقم أن المزارع االمى ي
المـزارع  ، ٢على التعليم االبتدائى يأخـذ رقـم   

، ٣الحاصل على التعليم االعـدادى يأخـذ رقـم    
المزارع الحاصل على التعليم الثانوى يأخذ رقـم  

المزارع الحاصل على التعليم الجامعى يأخـذ  ، ٤
المزارع الحاصل علـى التعلـيم فـوق    ، ٥رقم 

فتراض ثبـات تـأثير   وبا. ٦الجامعى يأخذ رقم 
المتغيرات المستقلة األخرى فإنه يتوقـع زيـادة   

بازدياد مستوى تعلـيم  ) ص(الناتج من اللبن الخام
   .)٧س(المربى 

  نتائج البحث
 نتائج التقدير اإلحصائي لداالت إنتاج اللبن الخام: اوال

  بمزارع الفئة الحيازية األولى
تم استخدام تحليل االنحـدار المرحلـي للعوامـل    

المحددة لمقـدار النـاتج   ) المتغيرات التفسيرية(المستقلة
، من اللـبن الخـام فـي صـورته الخطيـة      ىالمزرع

واللوغارتميـة المزدوجـة بالنسـبة للفئـة     ، والتربيعية
رأس  ١٠- ١الحيازية األولى ذات السعة الحيوانية من 

وقد تبين أن النموذج الخطى يتفوق علـى غيـرة مـن    

وفقـاً للمنطـق االقتصـادي    النماذج األخرى المقدرة 
  :  كالتالي) ١(واإلحصائي والموضح بالمعادلة رقم 

+  ٢س٠.٤٨+  ١س ١.٣٣+   ١٣.٧٤=  ت  ٨ص
   ٣س  ٠.٠٣٥

)٣.٤٥)**( ١٥.٨٨)** (١٢.٩٤)** ( ١٦.٥٢**(  
  ٢٦٦.٣١= ف       ٠.٩٢= ٢-ر

واستنادا إلى هذا النموذج يتبين أن أهم العوامـل  
 جيرية تأثيرا على مقدار الناتالمستقلة أو المتغيرات التفس

المزرعى من اللبن الخام  في مزارع الفئـة الحيازيـة   
كميـة  ، )١س(األولى هي عـدد الوحـدات الحيوانيـة   

كمية األعالف المالئـة  ، )٢س(األعالف المركزة بالطن
وقد بلغت قيمة معامل التحديد ) . ٣س(الخضراء بالطن 

يـرات  مما يعنـى أن المتغ  ٠.٩٢حوالي ) ٢-ر(المعدل
من % ٩٢التفسيرية التي تضمنها النموذج تفسر حوالي 

التغيرات في إجمالي الناتج المزرعى من اللبن الخام في 
كمـا  ، مزارع الفئة الحيازية األولى فى العينة البحثيـة 

مما يعنـى   ٢٦٦.٣١المحسوبة حوالي ) ف(بلغت قيمة 
في النموذج مجتمعة ) المتغيرات التفسيرية(معنوية تأثير 

وهو إجمالي الناتج المزرعى مـن  ) المتغير التابع(ى عل
  ٠.٠١اللبن الخام وذلك عند المستوى االحتمالي 

وباستعراض قيم معامالت االنحدار الجزئـى للنمـوذج   
  :يتضح أن

فـى عـدد الوحـدات     وحدة واحـدة تغير مقدارة  -١
يؤدى إلى تغيرمماثل فى إتجـاة  ) ١س(الحيوانية 

بمزارع الفئة األولى فى إنتاج اللبن الحليب الخام 
  .وحدة ١.٣٣مقدارة ) ص(محافظة البحيرة 

فـى كميـة اآلعـالف     وحدة واحدةتغير مقدارة  -٢
يؤدى إلى تغيرمماثل  فى إتجـاة  ) ٢س(المركزة 

إنتاج اللبن الحليب الخام بمزارع الفئة األاولى فى 
  .وحدة ٤٨مقدارة ) ص(محافظة البحيرة 

آلعـالف المالئـة   فى كميـة ا % ١٠تغير مقدارة  -٣
يؤدى إلى تغيرمماثل  فى إتجـاة  ) ٣س(الخضراء 

إنتاج اللبن الحليب الخام بمزارع الفئة األاولى فى 
. وحـدة  ٠.٠٣٥مقدارة  ) ص(محافظة البحيرة 
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المحسـوبة للمتغيـرات   ) ت(وقد  بلغـت قيمـة  
،  ١٢.٩٤) ٣س(، )٢س(، )١س(التفســــيرية  

وهى معنويـة عنـد المسـتوى     ٣.٤٥، ١٥.٨٨
  . ٠.٠١تمالى االح

ويتضح من تحليل البيانات المشتقة من دالة إنتاج 
اللبن الحليب الخام السابقة أن االنتاجية الحديـة لعـدد   

كميـة األعـالف المركـزة    ، )١س(الوحدات الحيوانية 
بلغـت  ) ٣س(كمية األعالف المالئة الخضـراء  ، )٢س(

طــن لــبن علــى  ٠.٠٣٥،  ٠.٤٨،  ١.٣٣حــوالي 
  .الترتيب

اس الكفاءة االقتصادية للموارد المزرعية وقد تم قي
المستخدمة فى إنتاج اللبن الحليب الخام فى مزارع الفئة 

ومـن  ، االولى بالعينة البحثية فـى محافظـة البحيـرة   
) ٧(إستعراض النتائج المتحصل عليها بالجـدول رقـم   

  : تبين أن
نسبة قيمة االنتاجيـة الحديـة  لعـدد الوحـدات     ) ١( 

إلى تكلفة فرصتها البديلـة بلـغ   ) ١س(الحيوانية 
وهذا يعنى تفوق قيمـة إنتاجيتهـا    ٣.٩٢حوالي 

مما يعنـى أن   .الحدية على تكلفة فرصتها البديلة
المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتـاج اللـبن   
الحليب الخام بزيادة عدد الوحدات الحيوانية حتى 
تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصـتها  

  . لةالبدي
نسبة قيمة االنتاجية الحدية  لكمية االعالف المركزة  ) ٢(

  ٠.٥٧إلى تكلفة فرصتها البديلة بلغ حوالي ) ٢س(
وهذا يعنى إن منتجى اللبن الحليب الخام بمزارع 
الفئة االولى فى محافظة البحيرة يسـرفون فـى   

ويجب عليهم تخفيض ، إستخدام األعالف المركزة
ا حتـى تتسـاوى قيمـة    الكميات المستخدمة منه

  .   إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة
نسبة قيمة االنتاجية الحدية  لكمية االعالف المالئـة  ) ٣(

إلى تكلفة فرصتها البديلـة بلـغ   ) ٣س(الخضراء 
وهذا يعنى إن منتجى اللبن الحليب  ٠.٣٥حوالي 

الخام بمزارع الفئة االولى فى محافظـة البحيـرة   

ويجـب  ، إستخدام األعالف المركزةيسرفون فى 
عليهم تخفيض الكميات المستخدمة منهـا حتـى   
تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصـتها  

  .   البديلة
 نتائج التقدير اإلحصائي لداالت إنتاج اللبن الخام: ثانيا

  بمزارع الفئة الحيازية الثانية
تم استخدام تحليل االنحـدار المرحلـي للعوامـل    

المحددة لمقـدار النـاتج   ) المتغيرات التفسيرية(ستقلةالم
، من اللـبن الخـام فـي صـورته الخطيـة      ىالمزرع

واللوغارتميـة المزدوجـة بالنسـبة للفئـة     ، والتربيعية
  ٤٩- ١١الحيازية الثانية ذات السعة الحيوانيـة مـن   

رأس وقد تبين أن النموذج الخطى يتفوق على غيرة من 
وفقـاً للمنطـق االقتصـادي    النماذج األخرى المقدرة 

) ٢(والمنطق اإلحصـائي والموضـح بالمعادلـة رقـم    
  :  كالتالي
+  ٢س ٠.٥٨+  ١س ١.٧٢١+   ٣٥.٤٨= ت ٨ص 

   ٣س  ٠.٠٤٣
)١٧.٩٣)**( ٨.٥٩) ** (١٣.٧٩)** ( ٣.٨٥** (  
  ٣٤٢.١٧= ف             ٠.٩٤= ٢-ر

واستنادا إلى هذا النموذج يتبين أن أهم العوامـل  
 جلمتغيرات التفسيرية تأثيرا على مقدار الناتالمستقلة أو ا

المزرعى من اللبن الخام  في مزارع الفئـة الحيازيـة   
كميـة  ، )١س(الثانية هي عـدد الوحـدات الحيوانيـة    

كمية األعالف المالئـة  ، )٢س(األعالف المركزة بالطن
وقد بلغت قيمة معامل التحديد ) . ٣س(الخضراء بالطن 

ما يعنـى أن المتغيـرات   م ٠.٩٤حوالي ) ٢-ر(المعدل
من % ٩٤التفسيرية التي تضمنها النموذج تفسر حوالي 

التغيرات في إجمالي الناتج المزرعى من اللبن الخام في 
كمـا  ، مزارع الفئة الحيازية الثانية فى العينة البحثيـة  

مما يعنى  ٣٤٢.١٧المحسوبة حوالي  ) ف(بلغت قيمة 
ي النموذج مجتمعة ف) المتغيرات التفسيرية(معنوية تأثير 

وهو إجمالي الناتج المزرعى من ) المتغير التابع (على 
  ٠.٠١اللبن الخام وذلك عند المستوى االحتمالي 
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وباستعراض قيم معامالت االنحدار الجزئـى للنمـوذج   

  :يتضح أن
فـى عـدد الوحـدات     وحدة واحـدة تغير مقدارة  -١

يؤدى إلى تغيرمماثل فى إتجـاة  ) ١س(الحيوانية 
اج اللبن الحليب الخام بمزارع الفئة الثانية فـى  إنت

  .وحدة١.٧٢مقدارة ) ص(محافظة البحيرة 
فـى كميـة اآلعـالف     وحدة واحدةتغير مقدارة  -٢

يؤدى إلى تغيرمماثل  فى إتجـاة  ) ٢س(المركزة 
إنتاج اللبن الحليب الخام بمزارع الفئة الثانية فـى  

  .وحدة ٠.٥٨مقدارة ) ص(محافظة البحيرة 
فى كميـة اآلعـالف المالئـة    % ١٠غير مقدارة ت -٣

يؤدى إلى تغيرمماثل  فى إتجـاة  ) ٢س(الخضراء 
إنتاج اللبن الحليب الخام بمزارع الفئة الثانية فـى  

وقـد   . وحدة ٠.٤٣مقدارة  ) ص(محافظة البحيرة
المحسوبة للمتغيرات التفسـيرية  ) ت(بلغت قيمة 

 ١٧.٩٣، ٨.٥٩، ١٣.٧٩)  ٣س(، )٢س(، )١س(
  .  ٠.٠١معنوية عند المستوى االحتمالى وهى 

ويتضح من تحليل البيانات المشتقة من دالة إنتاج 
اللبن الحليب الخام السابقة أن االنتاجية الحديـة لعـدد   

كميـة األعـالف المركـزة    ، )١س(الوحدات الحيوانية
بلغـت  ) ٣س(كمية األعالف المالئة الخضـراء  ، )٢س(

  .ترتيب طن لبن على ال ٠.٠٤٣، ٠.٥٨، ١.٧٢١
وقد تم قياس الكفاءة االقتصادية للموارد المزرعية 
المستخدمة فى إنتاج اللبن الحليب الخام فى مزارع الفئة 

ومـن  ، الثانية بالعينة البحثية فـى محافظـة البحيـرة   
تبين ) ٧(إستعراض النتائج المتحصل عليها بالجدول رقم

  : أن
 نسبة قيمة االنتاجيـة الحديـة  لعـدد الوحـدات    ) ١( 

إلى تكلفة فرصتها البديلـة بلـغ   ) ١س(الحيوانية 
وهذا يعنى تفوق قيمـة إنتاجيتهـا    ٥.٠٨حوالي 

مما يعنـى أن   .الحدية على تكلفة فرصتها البديلة
المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتـاج اللـبن   
الحليب الخام بزيادة عدد الوحدات الحيوانية حتى 

لفة فرصـتها  تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تك
  . البديلة 

نسبة قيمة االنتاجية الحدية  لكمية االعالف المركزة  ) ٢(
 ٠.٦٩إلى تكلفة فرصتها البديلة بلغ حوالي ) ٢س(

وهذا يعنى إن منتجى اللبن الحليب الخام بمزارع 
الفئة الثانية فى محافظة البحيـرة يسـرفون فـى    

ويجب عليهم تخفيض ، إستخدام األعالف المركزة
ات المستخدمة منها حتـى تتسـاوى قيمـة    الكمي

  .   إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة
نسبة قيمة االنتاجية الحدية لكمية االعالف المالئـة  ) ٣(

إلى تكلفة فرصتها البديلـة بلـغ   ) ٣س(الخضراء
وهذا يعنى إن منتجى اللبن الحليب  ٠.٤٣حوالي 

بحيـرة  الخام بمزارع الفئة الثانية فى محافظـة ال 
ويجـب  ، يسرفون فى إستخدام األعالف المركزة

عليهم تخفيض الكميات المستخدمة منهـا حتـى   
تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصـتها  

  .   البديلة
 نتائج  التقدير اإلحصائي لداالت إنتاج اللبن الخام: ثالثا

  بمزارع الفئة الحيازية الثالثة
مرحلـي للعوامـل   تم استخدام تحليل االنحـدار ال 

المحددة لمقـدار النـاتج   ) المتغيرات التفسيرية(المستقلة
، من اللـبن الخـام فـي صـورته الخطيـة      ىالمزرع

واللوغارتميـة المزدوجـة بالنسـبة للفئـة     ، والتربيعية
رأس فأكثر  ٥٠الحيازية الثالثة ذات السعة الحيوانية من 

وقد تبين أن النموذج الخطى يتفوق علـى غيـرة مـن    
ذج األخرى المقدرة وفقـاً للمنطـق االقتصـادي    النما

) ١(والمنطق اإلحصائي والموضـح بالمعادلـة رقـم    
  :  كالتالي

   ٢س٠.٦٦+     ١س  ٢.٢٥+   ٦٩.١١=  ت  ٨ص 
        )١٤.٣٣) **   ( ٩.٥٢) ** ( ٣.٤١ ** (  

   ٤٢٥.٩٣= ف             ٠.٩٦= ٢ر
 واستنادا إلى هذا النموذج يتبين أن أهم العوامـل 
 جالمستقلة أو المتغيرات التفسيرية تأثيرا على مقدار النات

المزرعى من اللبن الخام  في مزارع الفئـة الحيازيـة   
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كميـة  ، )١س(الثالثة هي عـدد الوحـدات الحيوانيـة    
وقد بلغت قيمة معـامل ، )٢س(األعالف المركزة بالطن

ممـا يعنـى أن    ٠.٩٦حـوالي  ) ٢-ر(التحديد المعـدل 
رية التي تضمنها النموذج تفسر حوالي المتغيرات التفسي

من التغيرات في إجمالي الناتج المزرعـى مـن   % ٩٦
اللبن الخام في مزارع الفئة الحيازية األولى فى العينـة  

المحسـوبة حـوالي   ) ف(كما بلغـت قيمـة   ، البحثية
٤٢٥.٩٣ .  

فـي  ) المتغيرات التفسيرية(مما يعنى معنوية تأثير
وهـو إجمـالي   ) التابع  المتغير(النموذج مجتمعة على 

الناتج المزرعى من اللبن الخام وذلك عنـد المسـتوى   
  ٠.٠١االحتمالي 

وباستعراض قيم معامالت االنحدار الجزئـى للنمـوذج   
  :يتضح أن

فـى عـدد الوحـدات     وحدة واحـدة تغير مقدارة  -١
يؤدى إلى تغيرمماثل  فى إتجـاة  ) ١س(الحيوانية 

لفئة الثالثة فـى  إنتاج اللبن الحليب الخام بمزارع ا
  . وحدة ٢.٢٥مقدارة ) ص(محافظة البحيرة 

فـى كميـة اآلعـالف     وحدة واحدةتغير مقدارة  -٢
يؤدى إلى تغيرمماثل  فى إتجـاة  ) ٢س(المركزة 

إنتاج اللبن الحليب الخام بمزارع الفئة الثالثة فـى  
وقـد   . وحدة ٠.٦٦مقدارة ) ص(محافظة البحيرة

يرات التفسـيرية  المحسوبة للمتغ) ت(بلغت قيمة 
وهى معنوية عند  ١٤.٣٣، ٩.٥٢) ٢س(، )١س(

  .  ٠.٠١المستوى االحتمالى 
ويتضح من تحليل البيانات المشتقة من دالة إنتاج 
اللبن الحليب الخام السابقة أن االنتاجية الحديـة لعـدد   

)  ٢س(كمية األعالف المركزة ، )١س(الوحدات الحيوانية
  .لترتيبطن لبن على ا  ٠.٦٦، ٢.٢٥بلغت 

وقد تم قياس الكفاءة االقتصادية للموارد المزرعية 
المستخدمة فى إنتاج اللبن الحليب الخام فى مزارع الفئة 

ومـن  ، الثالثة بالعينة البحثية فـى محافظـة البحيـرة   
) ٧(إستعراض النتائج المتحصل عليها بالجـدول رقـم   

  : تبين أن

ت نسبة قيمة االنتاجيـة الحديـة  لعـدد الوحـدا    ) ١( 
إلى تكلفة فرصـتها البديلـة بلـغ    ) ١س(الحيوانية
وهذا يعنى تفوق قيمـة إنتاجيتهـا    ٦.٦٤حوالي 
مما يعنـى أن   .على تكلفة فرصتها البديلة الحدية

المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتـاج اللـبن   
الحليب الخام بزيادة عدد الوحدات الحيوانية حتى 

لفة فرصـتها  تتساوى قيمة إنتاجيتها الحديو مع تك
  . البديلة

نسبة قيمة االنتاجية الحدية  لكمية االعالف المركزة  ) ٢(
  ٠.٧٨إلى تكلفة فرصتها البديلة بلغ حوالي ) ٢س(

وهذا يعنى إن منتجى اللبن الحليب الخام بمزارع 
الفئة االولى فى محافظة البحيرة يسـرفون فـى   

ويجب عليهم تخفيض ، إستخدام األعالف المركزة
ات المستخدمة منها حتـى تتسـاوى قيمـة    الكمي

  .   إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة
مؤشرات الكفـاءة اإلنتاجيـة ألهـم المـوارد     : رابعاً

االنتاجية المؤثرة على إنتاج اللبن الخام بمزارع 
  العينة البحثية في محافظة البحيرة

يتبين من استعراض البيانات الواردة بالجدول رقم 
أن الكفاءة اإلنتاجية للمـوارد الزراعيـة مقاسـه    ، )٧(

بمعيار نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية إلى سعرها اى تكلفة 
، )١س(فرصتها البديلة للموارد عدد الوحدات الحيوانيـة 

كمية األعـالف المالئـة   ، )٢س(كمية األعالف المركزة
في الفئة الحيازيـة األولـى بلغـت     ، )٣س(الخضراء 

في حـين  . على الترتيب ٠.٣٥ ،٠.٥٧، ٣.٩٢حوالي 
 ٠.٤٣، ٠.٦٩، ٥.٠٨بلغت في الفئة الثانيـة حـوالي   

على الترتيب بينما بلغت في الفئـة الحيازيـة الثالثـة    
، )١س(للمتغيرين التفسيريين عدد الوحـدات الحيوانيـة  

 ٠.٧٨، ٦.٦٤حـوالى  ) ٢س(كمية األعالف المركـزة  
لموارد وهذا يعنى أن كفاءة استخدام هذة ا. على الترتيب

في مزارع إنتاج اللبن الحام فى مركز دمنهور بمحافظة 
  .  البحيرة تزداد بزيادة السعة الحيازية الحيوانية
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مؤشرات الكفاءة اآلقتصادية للموارد االنتاجية المؤثرة على إنتاج اللبن الحليب الخام بمزارع العيبنة : ٧جدول 
  ٢٠١٢البحثية فى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة عام 

الفئة 
 الحيازية

الناتج المتوسط الموارد اإلنتاجية
 الحدي

قيمة الناتج 
  الحدى 

تكلفة الفرصة 
  البديلة 

الكفاءة 
  االقتصادية

  ٣.٩٢  ٨٤٧  ٣٣٢٥  ١.٣٣  ٥  )١س(  عدد الوحدات الحيوانية   األولى
  ٠.٥٧  ٢١٠٠  ١٢٠٠  ٠.٤٨  ٦.٩  )٢س( كمية األعالف المركزة 
  ٠.٣٥  ٢٥٠  ٨٧.٥  ٠.٠٣٥  ٣٧.١٥  )٣س(ضراء  كمية األعالف المالئة الخ

  
  الثانية
  

  ٥.٠٨  ٨٤٧  ٤٣٠٣  ١.٧٢١  ٣٢  )١س(  عدد الوحدات الحيوانية 
  ٠.٦٩  ٢١٠٠  ١٤٥٠  ٠.٥٨  ٥٢.٤٨  )٢س( المركزة األعالف  كمية

  ٠.٤٣  ٢٥٠  ١٠٧.٥  ٠.٠٤٣  ٢٧٢.٦٤  )٣س(كمية األعالف المالئة الخضراء
  ٦.٦٤  ٨٤٧  ٥٦٢٥  ٢.٢٥  ١١٥  )١س(  عدد الوحدات الحيوانية  الثالثة

   ٠.٧٨  ٢١٠٠  ١٦٥٠  ٠.٦٦  ٢٤٢.٦٥  )٢س( كمية األعالف المركزة 
 جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية  : المصدر

متوسط طن العلف اآلخضـر يبلـغ حـوالى    ، جنية ٢٥٠٠حسبت على أساس أن متوسط السعر المزرعى للطن من اللبن الحليب الخام * 
يوم للفئة الثانية  ٣٦٠، يوم للفئة اآلولى ٣٠٠موسم الحليب يبلغ ، جنية ٢١٠٠ن العلف المركز يبلغ حوالى متوسط سعر ط، جنية٢٥٠
  . ٢٠١٢خالل عام % ١١سعر الفائدة على الودائع يبلغ ، والثالثة

 : فى ضوء النتائج السابقة فان الدراسة توصى بما يلى

اج التركيز على التوسع فى االستثمار فى مجال االنت  -١
الحيوانى فى نشاط إنتاج اللبن الحليب الخام وذلك 
لسد الفجوة الغذائية من اللبن الحليب الخـام فـى   
جمهورية مصر العربية بصفة عامة وفى محافظة 
البحيرة بصفة خاصـة وذلـك بـاالخص فـى     
المشروعات الكبيرة التى تتسم بالسعة االنتاجيـة  
الكبيرة وذلك بزيادة عدد المشـروعات الكبيـرة   

   .النتاج اللبن الحليب الخام
العمل على  تكثيف او زيادة المـدخالت االنتاجيـة     -٢

لزيادة الناتج من اللبن الحليب الخام إلى المرحلـة  
االنتاجية المثلى لالنتاج حيث أنة  مـازال هنـاك   
فرصة أمام المنتجين لزيادة أرباحهم مـن إنتـاج   
اللبن الحليب الخام بزيادة القدر المسـتخدم مـن   

  .   المدخالت االنتاجية
عمل برامج توعية للمنتجين فى مجال إنتاج اللـبن   -٣

الحليب الخام مع إنشاء الوحدات البيطرية وتوفير 
االدوية البيطرية باسعار مناسبة وإجراء الكشـف  
الدورى على الحيوانات وزيادة التمويل فى مجال 
إنتاج اللبن الحليب الخام وإعادة نظام التأمين على 

  .ماشيةال
  

  المراجع
الجـدارة االنتاجيـة   ، )دكتـور (أحمد محمد توفيق الفيل

للموارد المزرعية فى مزارع االلبـان بمحافظـة   
، نشـرة العلـوم وبحـوث التنميـة    ، االسكندرية

  . ١٩٩٠ ديسمبر –اكتوبر، )٢٣(المجلد
الكتـاب  ، الجهاز المركزى للتعيئة العامة واالحصـاء 

  .٢٠١٠، االحصائى السنوى
تحليل اقتصـادى قيـاس   ، عبد اللطيف الصيفىالحسين 

للمقتصد الزراعى اللبنى فى جمهوريـة مصـر   
، العربية مع اهتمام خاص بمحافظة االسـكندرية 

كليـة  ، قسم االقصاد الزراعـى ، رسالة ماجستير
  . ١٩٨٨جامعة االسكندرية ، الزراعة

الحسين عبد اللطيف الصيفى دراسة اقتصادية قياسـية  
موارد المزرعية بمزارع إنتـاج  لكفاءة استخدام ال

االلبان بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيـرة،  
كليـة  ، مجلة االسـكندرية للبحـوث الزراعيـة   

العدد ، )٤٦(المجلد ، جامعة االسكندرية، الزراعة
  . ٢٠٠١ ديسمبر، )٣(
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علـى فرغلـى فـراج    ، )دكتور(إمام محمود الجمسى
لتقديرات  دراسة تحليلية للمعالم الرئيسى، )دكتور(

، مؤتمر البحوث الزراعيـة ، إنتاج اللبن فى مصر
قسـم بحـوث   ، معهد بحوث االقتصاد الزراعـى 

  .١٩٩٥، العينات
الكفـاءة االنتاجيـة   ، عبد العاطى محمد محمود علـى 

ــان   ــراء وااللب ــوم الحم ــاج اللح ــزارع انت   لم
قسـم  ، رسـالة دكتـوراة  ، فى محافظة البحيـرة 
  جامعـة   كليـة الزراعـة  ، االقتصاد الزراعـى 

  .  ٢٠١١االسكندرية      
  
  

رسـالة  ، اقتصـاديات االلبـان  ، محمود رضاء جـاد 
، كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعى، ماجستير

  .٢٠٠٢، جامعة االسكندرية
قطـع الشـون   ، وزارة الزراعة واستصالح االراضى

  .٢٠١٠، الحيوانية احصاءت الثروة، االقتصادية
نشـرة  ، مـة واالحصـاء  الجهاز المركزى للتعيئة العا

ــى  ــاع الزراع ــن القط ــدخل م ــديرات ال   ، تق
٢٠١٠.   

مديرية الزراعة ، وزارة الزراعة واستصالح االراضى
سجالت حصر ، الحيوانى إدارة االنتاج، بالبحيرة
  .، بيانات غير منشورة٢٠١١الماشية
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ABSTRACT 

The study targeted mainly measuring production efficiency for the production of raw milk farms 
Damanhur  County by estimating production functions and derivatives economic analysis in order to identify 
the most important factors which can achieve the advancement of that efficiency. The production functions 
were estimated in various forms like linear, quadratic, and double logarithmic form has been shown that the 
best estimate of the estimated models is a linear model from the statistical point of view  
The study concluded the following results. 
1- For the first holding category shows that the most important factors affecting the production of raw milk 

are the number of animal units, the amount of concentrated feed, and the amount of Green fillers feed, the 
marginal product of these variables amounts to 1.33, 0.48, 0.035, respectively, and the production 
efficiency of these resources amounted to 3.92, 0.57, 0.35, respectively. 

2- For the second holding category shows that the most important factors affecting the production of raw milk 
are the number of animal units of, the amount of concentrated feed, and the amount of Green fillers feed, 
the marginal product of these variables amounts to 1.721, 0.58, 0.043, respectively, the production 
efficiency of these resources amounted to 5.08, 0.69, 0.43, respectively. 

3- For the third holding category shows that the most important factors affecting the production of raw milk 
are the number of animal units and the amount of concentrated feed, the marginal product of these 
variables amounts to 2.25, 0.66, respectively, production efficiency of these resources amounted to 6.64, 
0.78, respectively. 
The study recommended the concentration on the expansion of investment in the field of animal 

production in the activity of producing raw milk to bridge the food gap in the Arab Republic of Egypt in 
general and especially in El Behiera governorate, by increasing the number of large projects for the 
production of milk as well as working to intensify or increase the productivity of inputs to increase the output 
of raw milk to optimum productivity stage. 


