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تبني مربي الماشية ألسموب الفطام المبكر في عجول الجاموس الرضيعة بمنطقة 
النهضة بمحافظة اإلسكندرية 

 2أحمد محمد عمي غزالن، 1السيد محمود الشرقاوي
 جامعة اإلسكندرية –كمية الزراعة- قسم االقتصاد الزراعي1
مركز البحوث الزراعية - معيد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية2

 19/10/2015 :                                تاريخ القبول17/6/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص

استيدف ىذا البحث دراسة األسموب الذي يمكن من خاللو تحسين مستوى تبني مربي الماشية، ألسموب الفطام المبكر في عجول 
الجاموس الرضيعة، وتحديد أىم العوامل المؤثرة عمى مستوى التبني، وكذلك تحديد المشكالت التي تواجو المربين وتحد من تبنييم ليذا األسموب، 

وإلجراء ىذه الدراسة تم جمع البيانات الالزمة باستخدام االستبيان بالمقابمة الشخصية مع المربين الذين تم اختيارىم من خالل عينة بحثية 
وقد ُأستخدم كل من التحميل . من شاممة البحث% 9 مبحوثًا بنسبة 349عشوائية بقرى منطقة النيضة بمحافظة اإلسكندرية بمغ عدد مفرداتيا 

-Rالوصفي والكمي واإلحصائي باالستعانة بمصفوفة االرتباط واالنحدار المتعدد والدالة الموغاريتمية المزدوجة وتم حساب االختبارات اإلحصائية 

2, R, F, T ًوقد أسفرت الدرسة عن عدد من النتائئ البحثية والتي تم االستناد إلييا في التوصيات، .  لمتتكد من صحة النتائئ الواردة إحصائيا
: وىذه النتائئ ىي

اتضح من خالل استخدام الدرجات الترجيحية القياسية لمتبني، أن أعمى قيمة تعبر عن مستوى تبني مربي الماشية المبحوثين ألسموب 
 درجات، وتم توزيع المبحوثين وفقًا لمستويات تبنييم إلى ثالث 7 درجة وأدني قيمة ىي 56الفطام المبكر في عجول الجاموس الرضيعة ىي 

، وأخيرًا فئة مرتفعي التبني %43.6، وفئة متوسطي التبني وتبمغ نسبتيم حوالي %20.6فئة منخفض التبني وتبمغ نسبتيم حوالي : فئات ىي
%. 35.8وتبمغ نسبتيم حوالي 

وفي ضوء نتائئ مصفوفة االرتباط تم التتكد من استقاللية المتغيرات المستقمة الداخمة في النموذج، التي ليا عالقة ارتباطيو قوية بالمتغير 
المستوى : الدالة الموغاريتمية المزدوجة، والتي تبين من نتائجيا أن أىم ىذه المتغيرات ىي (قياس)واستخدمت ىذه المتغيرات في تقدير . التابع

التعميمي، ومصادر المعمومات اإلنتاجية الحيوانية، والمستوى المعرفي المتعمق بالفطام المبكر في عجول الجاموس الرضيعة، والمساحة المنزرعة 
وتبين من معامالت المرونة الجزئية الواردة في الدالة أنو بزيادة مستوى . بمحاصيل األعالف، وصافي الدخل السنوي من تربية ورعاية الماشية

 %.27,53فمن المتوقع حدوث ارتفاع لمستوى التبني بنسبة % 10كل منيا بنسبة 

تبين من خالل استخدام الدرجات الترجيحية القياسية أن أىم المشكالت التي تواجو المبحوثين وتحد من تبنييم ألسموب الفطام المبكر في 
قمة الكميات المتوفرة من بادئات األعالف المركزة، وارتفاع أسعار : عجول الجاموس الرضيعة وفقًا إلجاباتيم عمى الترتيب العام التنازلي التالي

األعالف المركزة في المنطقة، وانخفاض المعرفة بخطوات الفطام المبكر لعجول الجاموس الرضيعة، وقصور المعرفة والخبرة بتصول التغذية 
الصحيحة لمماشية، و ضعف االستعداد لممخاطرة والخشية من نفوق الحيوانات أو إصابتيا باألمراض، حيث تراوحت األىمية النسبية لمدرجات 

 %.10.1إلى % 31.7الترجيحية بين 

.عجول الجاموس الرضيعة- أسموب الفطام المبكر- مربى الماشية- مستوى التبني :كممات دليمية

المقدمة 
لجت عدد كبير نسبيًا من مربي الماشية في اآلونة 

األخيرة، إلى سرعة التخمص من عجول الجاموس 
الرضيعة بالبيع أو بالذبح في أعمار مبكرة عن عمر 

الفطام، حتى يمكن توفير كمية كبيرة من المبن تقدر 
 كجم لمحيوان الواحد لبيعيا في السوق 200بحوالي 

واالستفادة من االرتفاع في أسعار األلبان، خاصة في 
وان إتباع . ظل عدم توفر األعالف بتسعار مناسبة
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أسموب بيع أو ذبح العجول الصغيرة يتسبب في نقص 
الطاقة اإلنتاجية من المحوم نظرًا لتوقف عممية التسمين 

. (1)ليذه العجول الصغيرة
ومن ىذا المنطمق تبرز أىمية إتباع مربي الماشية 
ألسموب الفطام المبكر في عجول الجاموس الرضيعة، 
ومما الشك فيو أن أسموب الفطام المبكر يعتبر أسموبًا 

إال أن ذلك . إنتاجيًا جديدًا، يمكن أن يتبناه مربي الماشية
يتطمب إتباع ىذا األسموب التكنولوجي بطريقة عممية 

نتاجيتو . (2)تحافظ عمى صحة الحيوان وا 
وتجدر اإلشارة إلى أن إتباع أسموب الفطام المبكر 

لعجول الجاموس الرضيعة، ال يوفر المبن لمبيع في السوق 
فقط، بل أيضًا يؤدي إلى خفض تكاليف التغذية بنسبة 

خالل فترة األربعة أشير األولى % 30-25تتراوح بين 
. (1)من أعمارىا

ولتوسيع نطاق تبني أسموب الفطام المبكر بين 
المربين، فمن الضروري أن يقوم الجياز اإلرشادي 

الزراعي بدوره الحيوي في ىذا المجال، لرفع مستوى ىذه 
التكنولوجيا اإلنتاجية الزراعية الحديثة، فضاًل عن أىمية 
إجراء البحوث والدراسات العممية الالزمة إلمداد الجياز 
اإلرشادي الزراعي بالمعمومات الفنية واإلنتاجية المتعمقة 

. بإتباع أسموب الفطام المبكر
وفي ضوء ماسبق فإن ىذا البحث سوف يتناول 
بالتحميل الوصفي والكمي واإلحصائي دراسة النقاط 

تحديد مستوى تبني مربي الماشية  (1): البحثية التالية
                                                           

صفاء فؤاد توفيق صالح، دراسة االحتياجات التدريبية لممرأة  (1)
الريفية في مجال تربية ورعاية الجاموس المصري ببعض قرى 
محافظتي اإلسكندرية والبحيرة، رسالة دكتوراه، قسم اإلرشاد 

 .21، ص 1994الزراعي، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 
خالد الشاذلي وسميمان محمد سميمان، المشروع اإلرشادي لتطبيق  (2)

نظام الفطام المبكر في العجول الجاموس، مجمة الزراعة 
، 2000، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 21الحديثة، العدد 

 .12-5ص ص 
عادل سيد أحمد البربري، تربية ورعاية الجاموس، الطبعة األولى،  (1)

 .186-185، ص ص 2007منشتة المعارف، اإلسكندرية، 

المبحوثين ألسموب الفطام المبكر في عجول الجاموس 
تحديد أىم العوامل المؤثرة عمى مستوى  (2)الرضيعة، 

( 3)تبني المربين المبحوثين ليذا األسموب اإلنتاجي، 
التعرف عمى المشكالت التي تواجو المربين المبحوثين 

اقتراح  (4)وتحد من تبنييم ليذا األسموب اإلنتاجي، 
برنامئ إرشادي يساعد عمى زيادة أعداد مربي الماشية 
المتبنين ليذا األسموب اإلنتاجي، وكذلك لرفع مستوى 

المربين الذين يتبنون ىذا األسموب بالفعل لرفع المستوى 
العام لتبني أسموب الفطام المبكر في عجول الجاموس 

. الرضيعة
االستعراض المرجعي 

الشك أن تقبل المزارع لمكثير من التكنولوجيا 
الزراعية الحديثة يحدث تغييرًا جوىريًا في اإلنتاجية 

المزرعية وتقميل تكاليف اإلنتاج وزيادة صافي الدخل 
، األمر الذي يجعل المزارع يقبل عمى تبني (2)المزرعي

ىذه التكنولوجيا الجديدة، ويكون في حاجة متزايدة لدور 
الجياز اإلرشادي الزراعي في توجييو نحو االستخدام 

. الصحيح ليذه التكنولوجيا الزراعية الجديدة
وال ريب أن فاعمية استخدام التكنولوجيا الزراعية 
الجديدة تتطمب وعيًا كافيًا بطريقة تناوليا لكي تحقق 

و يقع عبًت ىذه التوعية عمى . الغرض االقتصادي منيا
جياز اإلرشاد الزراعي لكي يقوم بزيادة نسبة الزراع 
المتبنين الستخدام ىذه التكنولوجيا، والسيما أن بعض 

 أوضحت أن نسبة مستوى تبني مربي الماشية (1)البحوث

                                                           

حسين زكي الخولي، اإلرشاد الزراعي ودوره في تطوير الريف،  (2)
 .225، ص 1977دار الكتب الجامعية، اإلسكندرية، 

 أبو زيد محمد الحبال، دراسة المستوى المعرفي وتبني الممارسات (1)
الحديثة في اإلنتاج الحيواني بين مزارعي قرية نكال العنب في 

مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، رسالة ماجستير، 
قسم اإلرشاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

. 64، ص 1977
عادل عبد العظيم المكاوي، دراسة بعض العوامل االقتصادية     - 

واالتصالية المؤثرة في سموك تبني التوصيات اإلرشادية 
اإلنتاجية الحيوانية بين الزراع المتعاممين مع مشروع التنمية 
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لبعض المبتكرات في مجال تربية ورعاية الماشية تعتبر 
منخفضة، األمر الذي يستوجب دراسة أسباب ذلك 

لذا سوف يركز . وتحديد الوسائل الكفيمة بزيادة ىذه النسبة
ىذا البحث عمى ذلك من خالل دراسة حالة تبني مربي 
الماشية ألسموب الفطام المبكر في عجول الجاموس 

الرضيعة بمنطقة النيضة بمحافظة اإلسكندرية وتحديد 
. أىم العوامل المؤثرة عمى مستوى التبني
األسموب البحثي 

ُأجري ىذا البحث في محافظة : منطقة البحث
اإلسكندرية، وتم اختيار منطقة النيضة من إدارة العامرية 
الزراعية إلجراء الدراسة بيا، نظرًا الرتفاع األىمية النسبية 

وارتفاع أعداد األبقار  (%68)ألعداد المربين بيا 
. (2)فييا (%58)والجاموس 

تعتبر منطقة النيضة التابعة إلدارة : شاممة وعينة البحث
العامرية الزراعية بمحافظة اإلسكندرية ىي شاممة البحث، 

وقد ُأستخدم في .  جمعية زراعية 11ويوجد بيا عدد 
تحديد عدد مفردات العينة األسموب اإلحصائي عند 

 349وقد بمغ عدد مفردات العينة % . 5مستوى معنوية 
 3845من عدد مفردات الشاممة البالغ % 9مربيًا بنسبة 

مربيًا، وتعتبر العينة عشوائية مرحمية موزعة وفقًا لمشكل 
(. 1)التخطيطي رقم

                                                                                     

الريفية بالبحيرة، رسالة دكتوراه، قسم اإلرشاد الزراعي، كمية 
. 75، ص 1996الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

ياسر عمواني حجازي، تبني الزراع لفكرة التمقيح الصناعي     - 
لمماشية بمنطقة بنجر السكر، رسالة ماجستير، قسم اإلرشاد 

، ص 2002الزراعي، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 
68 . 

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مديرية الزراعة بمحافظة  – (2)
اإلسكندرية، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنية، اإلدارة 

العامة لمتنمية ومتابعة اإلنتاج الحيواني، بيان تصنيف الماشية 
، بيانات غير 2014، إحصائيات (5)طبقًا لمحيازات، نموذج 

. منشورة
مديرية الزراعة بمحافظة اإلسكندرية، مركز المعمومات ودعم      - 

، بيانات غير 2014اتخاذ القرار، التقرير اإلحصائي لعام 
 .منشورة

تم استخدام كل من التحميل الوصفي : التحميميالمنهج 
والتحميل اإلحصائي والكمي، حيث تم عمل مصفوفة 

، واستخدم أيضًا تحميل (Correlation Matrix)االرتباط 
 في (Multi – Regression Analysis)االنحدار المتعدد 

تقدير الدالة الموغاريتمية المزدوجة عند مستوى معنوية 
. لمتتكد من صحة النتائئ المتحصل عمييا% 5

المفاهيم اإلجرائية ألهم المصطمحات البحثية 
يوجد عدد من المصطمحات األساسية التي وردت 

بيذا البحث، البد من تحديد وتوضيح مفاىيميا من 
الناحيتين النظرية واإلجرائية في ضوء المؤلفات العممية 

واألبحاث السابقة التي تم اإلطالع عمييا، وسيتم عرضيا 
: بإيجاز عمى النحو اآلتي

اعتاد غالبية المربين عمى تغذية : الفطام العادي
عجول الجاموس الرضيعة المرغوب االحتفاظ بيا لمتربية 

عمى كميات من المبن الجاموسي الكامل الدسم تُقدر 
 كيمو جرام لمحيوان الواحد خالل فترة األربعة 350بحوالي 

من حياة الحيوان، والرضاعة  ( يوم120)أشير األولى 
، وابتداًء (1)المتبعة في ىذه الحالة ىي الرضاعة الطبيعية

من األسبوع الثالث من عمر الحيوان ُيعود عمى تناول 
األعالف الخضراء ويتم إعطائو مخموطًا من العميقة 

وتزداد كمية العميقة المقدمة لمعجل المركزة سيمة اليضم، 
 كيمو جرام 4 كيمو جرام يوميًا إلى 0.33تدريجيًا من 

يوميًا خالل الفترة التي يقل فييا إعطاؤه المبن حتى قرب 
وقت الفطام 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

عادل سيد أحمد البربري، رعاية وتربية الحيوانات المزرعية،  (1)
 .174، ص 2012بستان المعرفة، اإلسكندرية، 



Vol. 60, No. 3, pp. 425-437, 2015(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 428 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حيث يكون الحيوان قد اعتمد وتعود عمى  ( يوم120)
. (2)األعالف المختمفة

                                                           

محمد عبد المطيف أباظة، نظم تغذية الحيوانات المزرعية وتكوين  (2)
، 2002العالئق، الطبعة الثانية، منشتة المعارف، اإلسكندرية، 

 .112-111: ص ص
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إتباع أسموب الفطام المبكر في تغذية : الفطام المبكر
عجول الجاموس الرضيعة يؤدي إلى استيالك كمية 

محدودة من المبن الجاموسي الكامل الدسم تُقدر بحوالي 
 كيمو جرام لمحيوان الواحد خالل األيام األولى من 150

 يومًا مع تكممة باقي 45حياتيا ولفترة التزيد عن 
االحتياجات الغذائية لتمك الحيوانات عن طريق استخدام 
مواد غذائية نباتية عالية القيمة الغذائية قميمة التكاليف 

 كيمو جرام مخموط عمف مركز 190وتقدر كميتيا بحوالي 
خالل فترة األربعة أشير األولى من عمر الحيوان، وذلك 
بيدف تحقيق نموًا جيدًا يسمح بوصول الذكور إلى أوزان 
مناسبة لمذبح في عمر صغير إلى جانب تمقيح اإلناث 
في عمر مبكر ووزن مناسب، ويعتبر الفطام المبكر 
أفضل األساليب الحديثة في تربية عجول الجاموس 
الرضيعة لدى المربي العادي تحت ظروف البيئة 

. (3)المصرية
وبقصد بو نقل الفكرة التي : تبني أسموب الفطام المبكر

بنيت عمييا التكنولوجيا الجديدة، أي األسموب اإلنتاجي 
الجديد المتعمق بإرضاع عجول الجاموس الصغيرة إلى 

المربين واقتناعيم بتىميتو العممية التطبيقية عند تربية ىذه 
الحيوانات وأىميتو من الناحية اإلنتاجية واالقتصادية، ثم 
تدريبيم عمى كيفية التعامل السميم مع ىذه التكنولوجيا 

الجديدة حتى يحققوا النتائئ اإلنتاجية واالقتصادية المشار 
وتعتبر تكنولوجيا الفطام المبكر أسموبًا عمميًا . إلييا

تطبيقيًا جديدًا غير متلوف لممربين، األمر الذي يستوجب 
رشادىم بشكل  تدخل جياز اإلرشاد الزراعي إلقناعيم وا 

عممي لكي يتبنوا الفكرة ويحاولوا تطبيقيا، فضاًل عن أنيم 
يمكن أن يقوموا بدور فعال نحو المربين اآلخرين لتبني 
التكنولوجيا الحديثة أي تكنولوجيا الفطام المبكر مثميم، 
مما يساعد عمى انتشار استخدام ىذه التكنولوجيا وزيادة 

. فاعميتيا وفائدتيا

                                                           

عادل سيد أحمد البربري، تربية ورعاية الجاموس، مرجع سبق  (3)
 .177-166ذكره، ص ص 

يقصد بيا : الكثافة الحيوانية في مساحة الحظيرة البمدية
المساحة التي تخص الحيوان الواحد في الحظيرة، وىي 
عبارة عن مساحة الحظيرة مقسومة عمى عدد الحيوانات 

الموجودة بيا، ألنيا تعتبر عاماًل من العوامل المؤثرة عمى 
نتاجيتو . صحة الحيوان ونموه وا 

وىي تتعمق بصحة الحيوان : الرعاية البيطرية المزرعية
حيث يتم ذلك من خالل الوقاية من األمراض التي قد 

تصيب الحيوان من ناحية، وتقديم العالج الدوائي 
المناسب لعالجو في حالة المرض أو اإلصابة من ناحية 
أخرى، ويقوم بيذا الدور الحيوي المربي والطبيب البيطري 

. في المزارع المصرية
عبارة عن درجة ترجيحية تعبر عن : درجة قياس المتغير

أىمية المتغير بالنسبة لممتغيرات األخرى، وقد تكون درجة 
= ، موافق لحد ما 2= موافق تمامًا : رقمية عددية مثل

صفر، وقد تكون قيمية بوحدات نقدية أو = ، غير موافق1
، صغيرة 2= ، متوسطة 3= كبيرة : بوحدات حجمية مثل

المتر المربع، القيراط، : ، أو وحدات مساحة مثل1= 
والفئات العمرية بالسنة، وفئات مصادر المعمومات 

بالمصدر، وفئات الحيازة الحيوانية المزرعية من األبقار 
والجاموس بالرأس، والمستويات التعميمية كل منيا ُيرجح 
بثالث درجات معيارية قياسية، وقد استخدمت لكل متغير 

من المتغيرات الواردة في البحث الدرجات الترجيحية 
(. 1جدول )القياسية المناسبة كتعريفات إجرائية ليا، 

يوضح الجدول رقم : وصف وقياس المتغيرات البحثية
( الصورية)درجات قياس المتغيرات البحثية الوصفية  (1)

. والكمية الواردة في البحث
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والكمية الواردة في البحث  (الصورية)درجات قياس المتغيرات البحثية الوصفية: 1جدول 
درجة القياس أسم المتغير مسمسل 

 (قيمة رقمية)
المتوسط 
الحسابي 

  ( Dummyالصورية )المتغيرات الوصفية : أوالً  
 24 56-7مستوى التبني ألساس الفطام المبكر في تربية عجول الجاموس الرضيعة   1
 7 16- صفر المستوى التعميمي  2
 8 15-2المشاركة في األنشطة المجتمعية المحمية  3
 14 16-6الدافع االنحازي  4
 3 7-2المستوى المعرفي المتعمق بالفطام المبكر في عجول الجاموس الرضيعة  5
 6 10-2الرعاية البيطرية المزرعية  6
  ثانيًا المتغيرات الكمية  
 45 59-31 (بالسنة)العمر  1
 22 35-6 (بالسنة)عدد سنوات الخبرة في تربية ورعاية الحيوانات المزرعية  2
 5 9-1 (بالمصدر)مصادر المعمومات اإلنتاجية الحيوانية  3
 9 13-3 (بالمتر المربع)الكثافة الحيوانية في مساحة الحظيرة البمدية  4
 232 624-36 (بالقيراط)الحيازة األرضية المزرعية  5
 73 168-12 (بالقيراط)المساحة المنزرعة بمحاصيل األعالف  6
 7 15-3 (بالرأس)الحيازة الحيوانية المزرعية من األبقار والجاموس  7
 24 50-6 (باأللف جنيو مصري)صافي الدخل السنوي من تربية ورعاية األبقار الجاموس  8

جمعت وحسبت من إجابات المبحوثين عمى األسئمة الواردة في استمارة االستبيان التي أعدت لجمع البيانات من عينة الدراسة الميدانية : المصدر
 2014لمربي الماشية بمنطقة النيضة بمحافظة اإلسكندرية في عام 

النتائـج ومناقشتهـا 
مستوى تبني مربي الماشية المبحوثين ألسموب - أوالً 

: الفطام المبكر في عجول الجاموس الرضيعة
أوضحت النتائئ البحثية أن الدرجة الترجيحية 

القياسية لمستوى تبني مربي الماشية المبحوثين ألسموب 
الفطام المبكر في عجول الجاموس الرضيعة تراوحت بين 

 درجة، وبمغ 56 درجات، وحد أقصى بمغ 7حد أدنى بمغ 
وتبين من توزيع .  درجة24المتوسط الحسابي العام 

المبحوثين الذين يقومون بإجراء عممية الفطام المبكر 
 أنو يمكن تقسيميم إلى ثالث فئات 349والبالغ عددىم 

عمى أساس درجة التبني، حيث أن فئة منخفض التبني 
 22 درجات، وحد أقصى بمغ 7تراوحت بين حد أدنى بمغ 

، وبمغ متوسط %20.6درجة، ونسبة المبحوثين بيا بمغت 
أما فئة متوسطي .  درجة11مستوى التبني لتمك الفئة 

 درجة، وحد 23التبني فقد تراوحت بين حد أدنى بمغ 
 درجة، ونسبة المبحوثين بيا بمغت 39أقصى بمغ 

 30، وبمغ متوسط مستوى التبني لتمك الفئة 43.6%
درجة، وأخيرًا فئة مرتفعي التبني تراوحت بين حد أدنى 

 درجة، ونسبة 56 درجة، وحد أقصى بمغ 40بمغ 
، وبمغ متوسط مستوى %35.8المبحوثين بيا بمغت 

أما بالنسبة إلجمالي .  درجة45التبني لتمك الفئة 
 مربيًا الذين تبنوا أسموب 349المبحوثين والبالغ عددىم 

الفطام المبكر في عجول الجاموس الرضيعة، فقد بمغ 
(. 2جدول رقم ) درجة، 24متوسط مستوى التبني ليم 

توزيع المبحوثين وفقًا إلجراء عممية الفطام المبكر عمى مستويات التبني وفقًا لفئات التبني الثالث : 2جدول 
باستخدام الدرجات الترجيحية القياسية 

عدد المبحوثين الذين قاموا بإجراء مجموع درجات الفئة فئات مستوى التبني 
متوسط مستوى التبني لمفئة عممية الفطام المبكر 

 11 158 1755( 22-7)منخفضة 
 30 123 3714( 39-23)متوسطة 
 45 68 3046( 56-40)مرتفعة 
* 24 349 8515المجموع 

متوسط مستوى التبني في العينة البحثية  * 
 . 2014جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية لمربي الماشية بمنطقة النيضة بمحافظة اإلسكندرية في عام : المصدر
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أهم العوامل المؤثرة عمى مستوى تبني مربي  –ثانيًا 
الماشية المبحوثين ألسموب الفطام المبكر في 

: عجول الجاموس الرضيعة
يتضح من تقدير معامالت مصفوفة االرتباط بين 
مستوى تبني مربي الماشية المبحوثين ألسموب الفطام 
، (Y)المبكر في عجول الجاموس الرضيعة كمتغير تابع 

وكل من المتغيرات المستقمة التي تمت دراستيا والتي بمغ 
أن مستوى . (3جدول )، (X's) متغيرًا مستقاًل 13عددىا 

 متغيرات، وىي التي تم 10التبني يرتبط معنويًا بعدد 
اختيارىا إلجراء التحميل الكمي واإلحصائي، وكذلك 

. استخدمت في تقدير الدالة الموغاريتمية المزدوجة
وبناًء عمى ذلك فقد تم تكوين دالة لوغاريتمية 

مزدوجة لمتعرف عمى التغييرات التي تطرأ عمى مستوى 
تبني مربي الماشية المبحوثين، والتي تمثل نتائجيا أسس 

بناء البرنامئ اإلرشادي المقترح لتوسيع نطاق تبني 
أسموب الفطام المبكر بين مربي الماشية بصفة عامة، 

فضاًل عن رفع مستوى تبنيو بين المبحوثين بصفة 
خاصة، بحيث انطوت عمى مستوى التبني كمتغير تابع 

وستة متغيرات مستقمة والتي يوضحيا نموذج الدالة 
 (1 ):الموغاريتمية المزدوجة اآلتية

Ln Y = Ln 4.139 + 0.179 Ln X2 + 0.252 Ln X6 + 

1.141 Ln X7 

                    (3.076)**       (4.038)**        (18.272)** 

          + 0.318 Ln X11 – 0.283 Ln X12 + 0.863 Ln X13 

             (2.201)*           (-1.290)        (8.556)** 

T = 21.738    F = 102.562    R = 0.957     R
-2

 = 0.767 

  0.05معنوي عند مستوى * 
 0.01معنوي عند مستوى ** 
: حيث

Y =  مستوى التبني المقدر ألسموب الفطام المبكر في
بالدرجة الترجيحية )عجول الجاموس الرضيعة 

. (القياسية

                                                           

، الطبعة (النظرية والتطبيق)مجدي الشوربجي، االقتصاد القياسي  (1)
 – 41: ا؟ألولى، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ص ص 

44 . 

X2 =  (بالدرجة المعيارية القياسية)المستوى التعميمي .
X6 =  (بالمصدر)مصادر المعمومات اإلنتاجية الحيوانية .
X7 =  المستوى المعرفي المتعمق بالفطام المبكر في

بالدرجة المعيارية )عجول الجاموس الرضيعة 
. (القياسية

X11 =  (بالقيراط)المساحة المنزرعة بمحاصيل األعالف .
X12 =  الحيازة الحيوانية المزرعية من األبقار والجاموس

. (بالرأس)
X13 =  صافي الدخل السنوي من تربية ورعاية الماشية

. (باأللف جنيو مصري)
وتبين أن تمك الدالة معنوية عند المستوى االحتمالي 

المحسوبة حوالي  (ف)، حيث بمغت قيمة 0.01
 الجدولية، كما تبين F، وىي أكبر من قيمة 102.562

ىي حوالي  (2-ر)أن قيمة معامل التحديد المعدل 
، ومن ثم فإن تمك المتغيرات الستة المستقمة التي 0.767

تضمنيا ىذا النموذج مجتمعة مسئولة عن تفسير قرابة 
من جممة التغيير الذي يمكن حدوثو في مستوى % 77

فترجع إلى تتثير % 23التبني، أما النسبة الباقية وىي 
. متغيرات أخرى لم يشمميا النموذج

وتوضح قيم معامالت المرونة الجزئية لممتغيرات 
الداخمة في الدالة السابقة أنو كمما تحسن المستوى 

يكون من المتوقع ارتفاع % 10التعميمي لممبحوثين بنسبة
مستوى تبنييم ألسموب الفطام المبكر في عجول 

، وأيضًا كمما زاد عدد %1.79الجاموس الرضيعة بنسبة 
مصدر المعمومات التي يتعرض ليا المبحوثين ويستقون 
منيا المعارف واألفكار الجديدة في مجال تربية ورعية 

، فمن المتوقع ارتفاع مستوى تبنييم %10الماشية بنسبة
، كما أنو كمما تحسن المستوى المعرفي %2.52بنسبة 

، %10لممبحوثين بنسبة 
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، %11.41فمن المتمول أن يرتفع مستوى تبنييم بنسبة 
فضاًل عن أنو كمما زادت المساحة المنزرعة بمحاصيل 

، يكون من المتوقع %10األعالف لدى المبحوثين بنسبة 
، باإلضافة إلى انو %3.18ارتفاع مستوى تبنييم بنسبة 

كمما زاد صافي الدخل السنوي من تربية ورعاية الماشية 
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، فمن المتوقع ارتفاع مستوى التبني بنسبة %10بنسبة 
وىذه المتغيرات سابقة الذكر ىي التي تثبت %. 8.63

ىذا وقد تضمن النموذج %. 5معنوياتيا عند مستوى 
الحيازة الحيوانية المزرعية من األبقار والجاموس "متغير 
(X12) " بالرغم من إظيار النتائئ لعدم معنوية تتثيره عمى

المتغير التابع، نظرًا لعالقتو الوثيقة بموضوع الدراسة 
. محل االىتمام

وتجدر اإلشارة إلى أنو تم عمل تركيبات أخرى، كل 
منيا يشتمل عمى عدد من المتغيرات، إال أنو كانت قيمة 

R
لكل منيا منخفضة لمغاية  (معامل التحديد المعدل) 2-

نظرًا لعدم معنوية المتغيرات الواردة في الدالة، ولذا تم 
. رفضيا

أهم المشكالت التي تواجه مربي الماشية - ثالثاً 
المبحوثين وتحد من تبنيهم ألسموب الفطام المبكر 

: في عجول الجاموس الرضيعة
تبين من دراسة ىذه المشكالت أن أىميا ىي 

قمة الكميات المتوفرة من بادئات األعالف "مشكمة 
والتي تعوق زيادة عدد مربي الماشية الذين " المركزة

يقومون بإجراء عممية الفطام المبكر في عجول الجاموس 
الرضيعة، وكذلك تعوق ارتفاع مستوى التبني، وقد كانت 

، وبدرجة ترجيحية قياسية %31.7األىمية النسبية ليا 
ارتفاع أسعار األعالف " درجة، أما مشكمة 739تبمغ 

فتتتي في درجة األىمية النسبية " المركزة في المنطقة
، وبدرجة ترجيحية قياسية بمغت %25.4الثانية وتبمغ 

انخفاض المعرفة بخطوات " درجة، وتتتي مشكمة 592
في درجة " الفطام المبكر لعجول الجاموس الرضيعة

، وبدرجة ترجيحية %18.6األىمية النسبية الثالثة وتبمغ 
 درجة،  433قياسية تبمغ 

قصور المعرفة والخبرة بتصول التغذية "بينما تتتي مشكمة 
في درجة األىمية النسبية الرابعة " الصحيحة لمماشية

 330، وبدرجة ترجيحية قياسية بمغت %14.2وتبمغ 
ضعف االستعداد لممخاطرة والخشية "درجة، أما مشكمة 

فتتتي في " من نفوق الحيوانات أو إصابتيا باألمراض

، %10.1درجة األىمية النسبية الخامسة حيث تبمغ 
(. 4جدول ) درجة، 236وبدرجة ترجيحية قياسية تبمغ 

البرنامج اإلرشادي المقترح لتوسيع نطاق تبني - رابعاً 
أسموب الفطام المبكر في عجول الجاموس 

الرضيعة ورفع مستوى تبنيه بين مربي الماشية 
: المبحوثين

الريب أن الدور الرئيسي لجياز اإلرشاد الزراعي 
ىو توعية مربي الماشية بفائدة األساليب التكنولوجية 

الزراعية الحديثة، بإرشادىم بالطريقة السميمة التي تتبع 
بيا ىذه التكنولوجيا لتحقيق الفائدة اإلنتاجية واالقتصادية 

المتمولة، ألن التكنولوجيا الحديثة تسعى نحو اإلنتاج 
االقتصادي بمعنى اإلنتاج بتكبر قدر ممكن وبتقل تكاليف 

. إنتاج ممكنة، وبالتالي تحقيق أكبر عائد صافي ممكن
ومن ىذا المنطمق فإن تخطيط وتنفيذ برنامئ 
إرشادي تدريبي يركز عمى توسيع نطاق تبني الفطام 
المبكر في عجول الجاموس الرضيعة ويساىم في رفع 

مستوى تبنيو بين مربي الماشية من األىمية بمكان، وذلك 
من خالل إظيار الفائدة االقتصادية التي تتحقق من إتباع 

ىذا األسموب اإلنتاجي، مع التتكيد عمى أن إتباع ىذا 
األسموب في تربية عجول الجاموس الرضيعة اليؤدي إلى 
إضعافيا بدنيًا وفسيولوجيًا وحيويًا، ويعني ذلك عدم وجود 
أي أعراض جانبية سمبية من إتباع ىذا األسموب، وتتمثل 

في عدم تتثر الناحية الجنسية والحمل والوالدة التالية 
لمحيوان بعد الفطام، فضاًل  عن أنو ال يقمل من زيادة 

وزن العجل عند التسمين،  
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باإلضافة إلى أن تكاليف التغذية بإتباع الفطام المبكر 
، وفي ذات السياق فان إتباع (1)ليست عالية فيي مناسبة

ىذا األسموب ال يحرم العجل الرضيع من المبن بل أنو 
                                                           

إيمان حسن محمد حسن، دراسات عمى نظرية العجول الفريزيان  (1)
تحت نظام الفطام المبكر، رسالة ماجستير، قسم اإلنتاج 

 .36، ص 1989الحيواني، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 
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يستقطع كمية من ىذا المبن وبتم تعويض العجل عن ذلك 
بتغذيتو بطريقة عممية سميمة عمى األعالف المركزة 

. (2)المناسبة
وفي ضوء نتائئ ىذا البحث، يمكن القول أن 
البرنامئ اإلرشادي الذي يستيدف توسيع نطاق تبني 

أسموب الفطام المبكر يساىم في رفع مستوى تبنيو بين 
مربي الماشية، ويجب أن يركز عمى تحسين وزيادة كل 

المستوى التعميمي، ومصادر : من المتغيرات التالية
المعمومات اإلنتاجية الحيوانية، والمستوى المعرفي المتعمق 
بالفطام المبكر في عجول الجاموس الرضيعة، والمساحة 
المنزرعة بمحاصيل األعالف، وصافي الدخل السنوي من 

حيث تبين أنو بزيادة مستوى كل . تربية ورعاية الماشية
فمن المتوقع حدوث ارتفاع لمستوى % 10منيا بنسبة 
، ويكون من المتوقع أن ينعكس %27.53التبني بنسبة 

ىذا االرتفاع في مستوى التبني بشكل ايجابي وممموس 
عمى العائد االقتصادي الناتئ عن المبن المتوفر من إجراء 
الفطام المبكر، ومن ثم زيادة الدخل المزرعي، وفي نياية 
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ABSTRACT 

This research aims to examine how in which they can improve and raise the level of adoption of ranchers 

method for early weaning in buffalo calves suckling and identify the most important factors affecting the level 

of adoption, as well as to identify the problems facing educators and limit the adoption of this method. Data 

was collected using a questionnaire by personal interview of a random sample of research ranchers villages 

renaissance zone in Alexandria number of vocabulary 349 Mbhotha 9% from a comprehensive search. Both 

descriptive and quantitative analysis and statistical correlation matrix using multiple regression and double 

logarithmic function has been used statistical tests R-2 account, R, F, T to ensure validity of the results 

contained statistically. 
The research has reached a number of results including the following: 
- It turned out through the use of standard shoot-grades for adoption to the highest value reflects the level of 

adoption of ranchers respondents to the style of early weaning in buffalo calves suckling of 56 degrees 

and a minimum value of 7 degrees, were distributed to the respondents, according to the levels of 

adoption into three categories: category low adoption and accounting for 20.6 %, and middle-class 

adoption, accounting for 43.6%, and finally Mrtfie class adoption and accounting for 35.8%. 

- In light of the results of the correlation matrix has been tested independent variables that have a high 

correlation of the variable (factors). And they used these variables in the estimate (measure) double 

logarithmic function, which shows the results of that most important of these factors are: marital status, 

sources of animal production information, and the level of knowledge on early weaning in buffalo calves 

suckling, and the acreage under crops feed, and annual net income of breeding and care cattle. It shows 

that an increase each level of 10%, it is expected a rise to the level of adoption by 27.53%. 
- Was found through the use of standard shoot-grades that the most important problems facing the respondents 

and limit the adoption of the method of early weaning in buffalo calves suckling are: lack of available 

quantities of concentrated feed primers, high concentrated feed prices in the region, low knowledge steps 

early weaning of buffalo calves suckling, and lack of knowledge and experience right assets for cattle 

feeding, and ill-prepared to take the risk and fear of animals are dying or being infected with diseases, 

where it was stated that rates ranged from 31.7% to 10.1% of the respondents in descending order, 

respectively. 
 


