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 لدجاج التسمين في محافظة الشرقية الكفاءة االقتصادية

 يمني شحاتة مصطفي
 مركز البحوث الزراعية –معيد بحوث االقتصاد الزراعي

 00/20/9026:تاريخ القبول                                99/9/9026 تاريخ التسميم:

 الممخص
المنتجات الرئيسية لذلك القطاع  لقيمة اليامة، حيث بمغ المتوسط السنويقطاع اإلنتاج الحيواني أحد مصادر الدخل الزراعي  يعتبر

( ويساىم قطاع اإلنتاج 4083-4002)إلنتاج الزراعي وذلك خالل الفترة% من القيمة اإلجمالية ل33.43جنيو تمثل نحو مميار 18.3نحو
 مميار81.88المال حيث تبمغ قيمة اإلنتاج الداجني نحو من الداجني مساىمة فعالة في االقتصاد القومي لما يتميز بو من سرعة دوران رأس 

الفترة السابق ذكرىا، وتعتبر الدواجن ومنتجاتيا من لحم  % من إجمالي قيمة منتجات قطاع اإلنتاج الحيواني خالل81.6جنيو تمثل حوالي
م الحمراء التي توالت أسعارىا في االرتفاع بشكل فيي تمثل بدائل ىامة لمحو  وبيض من أسرع وأرخص المصادر الرئيسية لمبروتين الحيواني،

كما أن الدواجن تعتبر من الحيوانات ذات الكفاءة العالية في التمثيل الغذائي لألعالف إذا ما قورنت بغيرىا من  ممحوظ في اآلونة األخيرة،
يوما أي أن السنة  60-30رق دورة التسمين حوالي وايضا سرعة دورة رأس المال المستثمر في مشروعاتيا إذ تستغ يالحيوانات المزرعية األخر 

% أي أنيا تعتبر مصدرا 81.1دورات تسمينية، ويضاف إلي ذلك إنيا تحتوي عمي نسبة عالية من البروتين تقدر بحوالي 6-1يتخمميا حوالي 
 انية.رئيسيا يعتمد عميو في تقميص حجم الفجوة الغذائية بين اإلنتاج واالستيالك من البروتينات الحيو 

 دالة اإلنتاج. -بدارى التسمين - DEAتحميل مغمف البيانات  الدليمية: الكممات

 البحث مشكمة
عمي الرغم من أن مزارع دجاج المحم  تعتبر مصدر من 
المصادر السريعة والجيدة لتوفير البروتين الحيواني، لسد 
النقص في اإلنتاج الحيواني من المحوم الحمراء وكذلك ارتفاع 

صحاب مزارع اإلنتاج الداجني بسبب قصر دورة تمك دخل أ
المشروعات إال أن إنتاج دجاج المحم قد تعرض في السنوات 

( 4006األخيرة لعدة مخاطر )منيا أزمة انفمونزا الطيور عام 
وأدي ذلك إلي حدوث خسائر كبيرة في مزارع الدواجن، 
وأغالق عدد كبير منيا وتوقف تصديرىا ،و تتمثل المشكمة 

بحثية في تذبذب أسعار المدخالت ومستمزمات إنتاج ال
التسمين مما ينعكس أثره عمي الكفاءه االقتصادية واإلنتاجية 
في مزارع تسمين الدواجن وقد يؤثر ذلك عمي مساىمة لحوم 
الدواجن في تقميص حجم الفجوه بين اإلنتاج واالستيالك من 

تباين  البروتين الحيواني، كذلك تكمن مشكمة ىذا البحث في
وأمرىذا شأنو يتطمب  السعات اإلنتاجية بمزارع تسمين الدواجن،

دراسة الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية بمزارع دجاج التسمين 

لمعرفة السعات اإلنتاجية األكثر كفاءة في استخدام المدخالت 
 ومستمزمات اإلنتاج في إنتاج دجاج التسمين.

 البحث هدف
 :يييدف البحث إل

 يف إلنتاج بداري التسمينالوضع الراىن  يمالتعرف ع -8
وأىم المحافظات المنتجة وأىميتيا النسبية في  مصر

محافظة الشرقية  يوف ،إنتاج دجاج التسمين بصفة عامة
 باعتبارىا العينة البحثية. بصفة خاصة

)سعر  لمستويات السعرية لمدجاج التسمينادراسة  -4
لما ليا من  ة(اليوامش التسويقي -سعر التجزئة -الجممة

أىمية في تأثيرىا عمي اإلنتاج واالستيالك من دجاج 
 .بداري التسمين

دراسة أىم العوامل المؤثرة عمي إنتاج دجاج التسمين  -3
 وذلك من خالل العينة البحثية بمحافظة الشرقية.

 الفنية وكفاءة السعة والكفاءة التوزيعية دراسة الكفاءة -3
 يلمزارع دجاج التسمين فلمسعات اإلنتاجية المختمفة 

 .محافظة الشرقية



Vol. 61, No. 5, pp. 823-838, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 328 

تحميل ودراسة أىم المشاكل اإلنتاجية التي تواجو منتجي  -1
بداري التمسين،والتعرف عمي مدي وجود فروق معنوية 
بين المشاكل وبعضيا البعض في عينة البحث وتحديد 

 ترتيب ليذه المشاكل بطريقة أقل فرق معنوي.
 اتالبيان مصادرالبحثي و  األسموب

اعتمد البحث عمي البيانات الثانوية التي تصدر عن كل 
من الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، وقطاع الشئون 
االقتصادية بوزارة الزراعة واستصالح االراضي ،باإلضافة إلى 
البيانات األولية من خالل تصميم استمارة استيبان تم تجميعيا 

وقد استخدم في  لشرقية،من منتجي بداري التسمين بمحافظة ا
البحث كال من االسموب الوصفي والكمي في تفسير ووصف 
المتغيرات االقتصادية موضوع القياس ،والتي تمثمت في 
أسموب االنحدار المتعدد في الصورة الموغاريتيمية المزدوجة 
لتقدير دوال اإلنتاج عمي مستوي السعات المختمفة واجمالي 

تقديرالكفاءة االنتاجية ا تم العينة بمحافظة الشرقية كم
واالقتصادية لمزارع بداري التسمين بالعينة البحثية لثالث 

مغمف تحميل  سعات إنتاجية، وذلك باستخدام اسموب
وفقا لمفيوم عائد السعة  (DEAالبيانات)

، وعائد السعة  Constant Returns To Scale(CRSالثابت)
فاءة السعة وك ، Varian Returns To Scale(VRSالمتغير)

(Scale Efficiency وايضا اسموب تحميل التباين لممشاكل ،)
التي تواجو منتجي بداري التسمين وترتيبيا طبقا ألىميتيا 

 (.LSDبطريقة أقل فرق معنوي)
 البحثية ومناقشتها: النتائج

 إلنتاج بداري التسمين في مصر: اوال: الوضع الراهن
 عدد المزارع:-2

توسط عدد مزارع بداري ( أن م8يتضح من جدول)
 ووصل أدناىا ألف مزرعة،81.144التسمين بمغ نحو

،ثم أخذت في التزايد إلي 8111ألف مزرعةعام 88.31نحو
 4083  ألف مزرعة فيعام40.43 أن وصل أقصاىا نحو

وبدراسة االتجاه  ،8111% عنعام 22وتزايد أعدادىا بنحو
نيا تتزايد الزمني العام ألعداد مزارع بداري التسمين اتضح أ

مزرعة وذلك 316.2بمقدار سنوي معنوي احصائيا بمغ حوالي 
من متوسط أعداد المزارع باجمالي  %4.1بمعدل بمغ نحو 

(، وقد تبينأن متوسط 4083-8111) الجميورية خالل الفترة
عدد مزارع بداري التسمين بمحافظة الشرقية بمغ 

، 4431مزرعة بحد ادني وأقصي بمغا حوالي 4132.3حوالي
( وبدراسة االتجاه 4083 ،4080مزرعة في عامي) 3111

الزمني العام ألعداد مزارع بداري التسمين اتضح أنيا تتزايد 
مزرعة تمثل  16.3بمقدار سنوي معنوي احصائيا بمغ حوالي

%من متوسط أعداد المزارع  بالشرقية كما ىو 8.1نحو 
 وذلك يشير إلي أن المعدل السنوي لزبادة (4موضح بجدول)

أعداد مزارع بداري التسمين في الجميورية أعمي من نظيره في 
  .محافظة الشرقية

  اعداد العنابر العاممة: -9
( أن أعداد العنابر العاممة قد بمغ حدىا 8تبين من جدول)

،ثم أخذت في 8111ألف عنبر عام 83.64األدني نحو 
ألف عنبر عام  30.03التزايد إلي أن وصل أقصاىا نحو 

دراسة االتجاه الزمني العام ألعداد العنابر العاممة ،وب 4083
 181تبين أنيا تتزايد بمعدل سنوي معنوي احصائيا بمغ نحو 

% من متوسط أعداد 3.21عنبر بمعدل بمغ تحو 
 عنبر خالل نفس الفترة، 48636العنابرالعاممة الذي بمغ حوالي

ي واتضح أن عدد العنابر العاممة بالشرقية قد بمغ الحد األدن
، 8111عنبر في عامي ) 1468، 4166واألقصي حوالي 

عنبركما ىو مبين 3131( ومتوسط بمغ حوالي 4083
( وتبين من معادلة االتجاه الزمني العام ألعداد 8بجدول)

العنابر العاممة اتضح أنيا تتزايد بمقدار سنوي معنوي احصائيا 
% من 3.6عنبر وبمعدل سنوي بمغ نحو841.4بمغ حوالي

داد العنابر العاممة بالشرقية كما ىو موضح متوسط أع
 (.4بجدول)

وذلك يشير إلي أن المعدل السنوي لزبادة أعداد  العنابر 
العاممة في مزارع بداري التسمين في الجميورية أعمي من 

  .نظيره في محافظة الشرقية
 :اعداد العنابر الغير عاممة -0

لعاممة قد ( أن أعداد العنابر الغيرا8أشارت بيانات جدول)
ثم أخذت  ،4088عنبر عام  113بمغ حدىا األدني حوالي 

 عنبر 1414أقصاىاحوالي في التزايد إلي أن وصل
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وبدراسة االتجاه الزمني العام ألعداد العنابر  ،4001عام 
معدل سنوي غير معنوي الغير العاممة تبين أنيا تتناقص ب

عنبر وبمغ متوسط أعداد  818.1بمغ نحو  احصائيا
عنبر خالل نفس الفترة كما 3183.1يالعنابرالغير العاممة حوال

قد بمغ  بمحافظة الشرقية تبين أن أعداد العنابر الغير العاممة
 يعام يعنبر ف 38.8164 يحوال ياألدنيو حدىااألقص

وبدراسة  عنبر224.2 ي(بمتوسط بمغ حوال4083،4001)
 العام لم تثبت المعنوية احصائيا يمعادلة االتجاه الزمن

 .لتناقص اعداد العنابر الغير عاممة
 إجمالي عدد العنابر: -4

 يعدد العنابر قد بمغ حدىا األدن يتبين أن إجمال
أن  يالتزايد إل يثم أخذت ف ،8111عنبر عام 81122نحو

وبدراسة  ،4083عنبر عام  30213وصل أقصاىا نحو 
أعداد العنابر تبين أنيا تتزايد  يالعام إلجمال ياالتجاه الزمن

وذلك عنبر  666.3ياحصائيا بمغ حوال يمعنو  يبمقدارسنو 
أعداد العنابر  ي% من متوسط إجمال4.68 بمعدل بمغ نحو

واتضح أن  عنبرخالل نفس الفترة، 41131.2يبمغ حوال يالذ
ابر بالشرقية قد عدد العن يإلجمال يواألقص يالحد األدن

( 4083، 8111)يعام يعنبر ف 1304، 3314يبمغاحوال
 يوبدراسة االتجاه الزمن ،عنبر3433.1 يبمتوسط بمغ حوال

 يأعداد العنابر تبين أنيا تتزايد بمقدارسنو  يالعام إلجمال
 يعنبر تمثل حوال 11.12ياحصائيا بمغ حوال يمعنو 

موضح  أعداد العنابر كما ىو ي% من متوسط إجمال4.03
 (.4)بجدول

 الطاقة الكمية لمزارع بداري التسمين: -5
( أن الطاقحة الكميحة لمحزارع بحداري 8)جحدول أوضححت بيانحات
ثححم  ،8111مميححون دجاجححة عححام  312.41 التسححمين بمغححت نحححو

مميححون  8001.3تذبححذبت بعححد ذلححك حيححث وصححل أقصححاىا نحححو 
مميحون  163.3في حين انخفضت إلي نححو 4002دجاجة عام
وبتقححححدير االتجححححاه الزمنححححي العححححام لمطاقححححة  ،4083ام دجاجححححة عحححح

التسححمين لحم تثبححت المعنويحة احصححائيا خححالل  الكميحة لمححزارع بحداري
لمطاقححة الكميححة  يواألقصحح يكمححا تبححين أن الحححد األدنحح، نفححس الفتححرة
 816.81، 13.63يالتسحمين بالشحرقية بمغحا ححوال يلمزارع بحدار 

 يغ ححوال( بمتوسحط بمح4002، 8111)يعام يمميون دجاجة ف
العحححام لمطاقحححة  يمميحححون دجاجحححة وبتقحححدير االتجحححاه الزمنححح831.12

التسحححححمين بالشحححححرقية لحححححم تثبحححححت المعنويحححححة  يالكميحححححة لمحححححزارع بحححححدار 
 (.4كما ىو موضح بجدول)احصائيا خالل نفس الفترة 

 اإلنتاج الفعمي لمزا رع بداري التسمين: -6
زارع بداري التسمين تبين من بدراسة اإلنتاج الفعمي لم

مميون دجاجة  413.62( أن الطاقة الفعمية بمغت نحو8)ولجد
، ثم أخذت بعد ذلك في التزايد إلي أن وصمت 8111عام 

، 4004مميون دجاجة عام  641.83أقصاىا نحو 

-2998معددادالت االتجدداز الزمنددي االعددام لمددزارع بددداري التسددمين بمصددر ومحافظددة الشددرقية خدد ل الفتددرة  :9جدددول 
9024) 

A B T R دالبنو  البيان
9

 معدل التغير% المتوسط 

ورية
جمي

ي ال
جمال

إ
 

 4.1 81144.1 0.18 **2.18 316.66 88183 عدد المزارع
 3.21 48636.84 0.11 **1.83 181.08 83423 عدد العنابر العاممة

 - 3183.1 0.02 8.8- 818.13- 1422.2 عدد العنابر غير العاممة
 4.68 41131.2 0.20 **1.18 666.33 81118.2 إجمالي عدد العنابر

 - 221301 0.44 4.03 83143 63811 الطاقة الكمية ألف  دجاجة
 - 336021 0.43 4.01 1684.1 31116 الطاقة الفعمية ألف دجاجة

رقية
الش

ظة 
حاف

م
 

 8.1 4133.1 0.33 **3.31 16.33 4330.36 عدد المزارع
 3.6 3131.31 0.23 **6.34 841.44 4301.33 عدد العنابر العاممة

 - 224.2 0.83 8.11- 38.11- 8810.46 عدد العنابر غير العاممة
 4.03 3433.1 0.12 **3.31 11.12 3360 إجمالي عدد العنابر

 - 831123 0.84 8.38 4013.1 840101 الطاقة الكمية ألف  دجاجة
 4.6 22336 0.33 **4.21 8116.42 11361.6 الطاقة الفعمية ألف دجاجة

 0.08معنوي عند  **
 ( بالبحث.8)در: جمعت وحسبت من بيانات  جدولالمص
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ثم  مما يشير إلي التطور الحادث في الكقاءة التشغيمية لممزارع،
 122.1عادت بعد ذلك إلي التناقص إلي أن وصمت نحو 

وبتقدير االتجاه الزمني العام لمطاقة  ،4083مميون دجاجة عام 
ن لم تثبت المعنوية احصائيا خالل الفعمية لمزارع بداري التسمي

لإلنتاج الفعمي  ىواألقص ىكما اتضح أن الحد األدن نفس الفترة،
 880.03، 33.31لمزارع بداري التسمين بالشرقية بمغا حوالي

( بمتوسط بمغ حوالي 4004، 8111)مميون دجاجة في عامي
(، وبتقدير 8)مميون دجاجةكما ىو موضح بجدول 22.31

العام لإلنتاج الفعمي لمزارع بداري التسمين االتجاه الزمني 
بالشرقية تبين أنو تزايد بمقدار سنوي معنوي احصائيا بمغ حوالي 

% من متوسط 4.6ألف دجاجة بمعدل بمغ نحو  8116.42
 (.4)إلنتاج الفعمي كما ىو مبين بجدولا

ويتضححح ممححا سححبق أن اإلنتححاج الفعمححي لبححداري التسححمين 
% سحنويا ولحم تثبحت 4.81نححوفي مصر يتزايد بمعدل بمغ 

، فحححححي ححححححين أن نظيحححححره عمحححححي مسحححححتوي حصحححححائيا  إمعنويتحححححو 
% وقحد ثبتحت 4.6محافظة الشرقية يتزايحد بمعحدل بمحغ نححو 

 .حصائيا  إمعنويتو 
أما بالنسبة لكل من الطاقة الكمية واإلنتاج الفعمي لمزارع 

حيث اتضح من  بداري التسمين فقد تبين وجود تفاوت فيما بينيا،
% 11.3( أن نسبة اإلنتاج الفعمي لمطاقة الكمية بمغ نحو8)جدول
، ثم أخذت في التزايد إلي أن وصل اقصاه نحو 8111عام 

، ثم أخذت في التناقص إلي أن وصمت إلي 4004عام  23.3
وقد يرجع ذلك إلي عدم كفاءة استخدام  ،4006عام 32.3حوالي

نحو وذلك لوجود نسبة غير مستغمة تقدر ب الموارد المتاحة،
أو قد ترجع إلي ظيور مرض انفمونزا  % ليذا العام،64.2

ثم بعد ذلك بدأت في التزايد  االطيور الذي ظير في ىذا العام،
كما تبين أن نسبة  4083% عام 66.1إلي أن وصمت نحو 

% 33.3اإلنتاج الفعمي لمطاقة الكمية بمحافظة الشرقية بمغ  نحو 
 .4083 % عام62.3إلي أن وصمت نحو  4006عام 

ويتضح مما سبق أن اإلنتاج الفعمي لبداري التسمين في 
% سنويا ولم تثبت معنويتو 4.81مصر يتزايد بمعدل بمغ نحو

احصائيا، في حين أن نظيره عمي مستوي محافظة الشرقية 
 .حصائيا  إ% وقد ثبتت معنويتو 4.6يتزايد بمعدل بمغ نحو 

الفعمحي لمحزارع لكحل محن الطاقحة الكميحة واإلنتحاج أما بالنسبة   
حيححث اتضححح  اوت فيمححا بينيحا،بحداري التسححمين فقحد تبححين وجححود تفح

( أن نسححححبة اإلنتحححححاج الفعمحححححي لمطاقححححة الكميحححححة بمحححححغ 8)مححححن جحححححدول
، ثم أخذت فحي التزايحد إلحي أن وصحل 8111% عام 11.3نحو

، ثححم أخححذت فححي التنححاقص إلححي 4004عححام  23.3اقصححاه نحححو 
ع ذلححك إلححي وقححد يرجحح ،4006عححام 32.3أن وصححمت إلححي حححوالي

عححدم كفححاءة اسححتخدام المححوارد المتاحححة، وذلححك لوجححود نسححبة غيححر 
أو قححححد ترجححححع إلححححي  % ليححححذا العححححام،64.2مسححححتغمة تقححححدر بنحححححو 

ثحم بعحد  ظيور مرض انفمونزا االطيور الذي ظير في ىذا العحام،
% عححححام  66.1أن وصحححمت نححححو  ىذلحححك بحححدأت فحححي التزايححححد إلححح

مطاقححححححة الكميححححححة كمححححححا تبححححححين أن نسححححححبة اإلنتححححححاج الفعمححححححي ل 4083
أن ى إلحححح 4006% عححححام 33.3بمحافظححححة الشححححرقية بمححححغ  نحححححو 

 .4083 % عام62.3وصمت نحو 
النسبية ألهم المحافظات المنتجة لمدجاج  األهمية

 التسمين في مصر:
( والذي يوضح متوسط عدد 3باستقراء بيانات جدول)

مزارع بداري التسمين والطاقة الكمية والفعمية عمي مستوي أىم 
-4002)المنتجة والجميورية خالل الفترة ظاتالمحاف

(، يتبين أن المتوسط السنويمعدد مزارع دجاج التسمين 4083
الطاقة  ألف مزرعة، ومتوسط82.1بالجميورية بمغ حوالي

الطاقة  مميون دجاجة، كما بمغت 101.61 الكمية بمغ حوالي
مميون دجاجة، وتعد محافظة الشرقية  313.13 الفعمية حوالي

 لمحافظات من حيث عدد المزارع والطاقة الكمية والفعميةأولي ا
ألف  3.061لمدجاج التسمين حيث قدر عدد المزارع بنحو

، 838.61 وبمغ متوسط الطاقة الكمية والفعمية حوالي مزرعة،
باىمية نسبية قدرت  مميون دجاجة عمي الترتيب، 18.13

عمي التوالي من  %81.01%، 82.1 %،82.31بنحو 
حيث عدد  جميورية، ثم يمييا محافظة الغربية منإجمالي ال

 المزارع والطاقة الكمية
 

 (9024-9007أهم المحافظات المنتجة لمدجاج التسمين في مصر خ ل الفترة  :0جدول
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 المحافظة

 الطاقة الفعمية باأللف دجاجة الطاقة الكمية باأللف دجاجة عدد المزارع

 المتوسط
من  % 

جمالي إ
 الجمهورية

 توسطالم
من   %
جمالي إ

 الجمهورية
 المتوسط

 جماليإ% من 

 الجمهورية  

 88.30 18210.46 1.40 23383.86 2.14 8311.16 البححححيرة 
 88.04 10041.63 80.11 11386.11 83.46 4343.28 الغربيحححة

 80.81 36468.16 88.21 11003.03 88.03 8131.83 الدقيميحححة
 81.01 18131.83 82.14 838614.43 82.31 3061.00 الشححرقية

 1.18 30332.81 2.32 60346.43 1.13 8624.16 القميوبيححة
 1.88 43812.33 3.13 31801.28 2.33 8304.12 المنيححححا

 3.18 44461.18 3.61 32133.23 8.36 411.83 النوباريححة
 3.40 81021.33 3.10 31118.60 1.12 8041.28 كفر الشحححيخ

 3.83 83406.23 3.48 33036.38 3.30 111.33 المنوفيححة
 43.06 803661.18 43.11 408440.61 44.60 3168 محافظات أخري

 800 313141.3 800 101618.21 800 82141.33 إجمالي الجميورية

 اعداد مختمفة( –الثروة الحيوانية والداجنة  احصائيات –قطاع الشئون االقتصادية  –الزراعة واستصالح األراضي وزارة: المصدر

ألف  4.34 يوالفعمية لمدجاج التسمين حيث قدرت بحوال
الترتيب يمثال  يمميون دجاجة عم 10.04، 11.34 مزرعة،
من يالتوال ي% عم88.04 %،80.1 %،83.46نحو 

الجميورية، يمييم من حيث الطاقة الفعمية محافظات  يإجمال
، كفرالشيخ، المنوفية البحيرة، الدقيمية، القميوبية، المنيا، النوبارية

، 43.81، 30.33، 36.36، 18.21 يحيث بمغت حوال
 الترتيب تمثل نحو يمميون دجاجة عم 81.02، 44.42

88.3،% 80.81،% 1.1% ،1.88،% 3.1،% 3.4 ،%
الطاقة الفعمية بالجميورية يمن إجمال يالتوال ي% عم3.83

 -4002)مميون دجاجة خالل الفترة 313.13ي البالغة حوال
4083). 

 ثانيا: المستويات السعرية لدجاج التسمين:
 يينعكس تأثيرىا عم يتعتبر األسعار من أىم اآلليات الت

كما أن العالقات السعرية  اج واالستيالك بصورة مباشرة،تاإلن
كما  لمسمعة الواحده تعكس مختمف المسالك التتسويقية لمسمعة،

تحقيق  يف القائم يكفاءة وفعالية النظام التسويق يتوضح مد
المنتج أو المستيمك من  يمستو  يمنفعة سواء عم يأقص

، وفيما خالل تحقيق المستويات السعرية المالئمة والمرغوبة
 يمي عرض لممستويات السعرية لبداري التسمين:

 
أوضحت بيانات  أسعار المنتج والجممة لبداري التسمين:

 1.48د بمغ ( أن متوسط سعر منتج بداري التسمين ق3جدول)
( وذلك بين حدأدني 4083-8111)جنيو/كجم خالل الفترة

 أقصي بمغ وحد ،4000جنيو/كجم عام  3.04بمغ حوالي 
كما اتضح من  ،4083جنيو/كجم عام 81.36حوالي

التسمين يأخذ اتجاىا عاما  يأن سعر منتج بدار  (1جدول)
  ياحصائيا حيث بمغ مقدار الزيادة السنوية حوال يمزايدا معنو 

من  %1.1 نحو وذلك بمعدل بمغكجم  و/جني 0.240
التسمينقد بمغ  يكما تبين أنمتوسط سعر جممة بدار  ،المتوسط

 يبمغ حوال يوذلك بين حدأدن كجم، جنيو/ 1.28 يحوال
 يبمغ حوال يوحد أقص ،4000جنيو/كجم عام 3.43
( أن سعر 1)وتبين من جدول ،4083جنيو/كجم عام 81.2

احصائيا بمقدار بمغ  ييدا معنو الجممة قد أخذ اتجاىا عاما متزا
% 1.1نحو  وذلك بمعدل بمغ جنيو/كجم سنويا0.223 يحوال

 .من متوسط سعر الجممة
 أسعار التجزئة لبداري التسمين:

 ي( أن متوسط سعر تجزئة بدار 3أشارت بيانات جدول)
 يوذلك بين حد أدن جنيو/كجم، 1.26 يالتسمين قد بمغ حوال

بمغ  يوحد اقص ،8111جنيو/كجم عام 1.01 يبمغ حوال
واتضح من جدول  ،4083عام  جنيو/كجم82.31 يحوال

 ي( أن سعر التجزئة قد أخذ اتجاىا عاما متزايد معنو 1)
وذلك جنيو/كجم 0.138 يبمقدار زيادة سنوية بمغت حوال

 .% من المتوسط 1.1نحو  بمعدل بمغ
 توزيع جنيه المستهمك:

بداري بتقدير نصيب كل من المنتج والوسطاء لدجاج 
( ارتفاع متوسط 3التسمين من جنيو المستيمك تبين من جدول)
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من متوسط  %13.3نصيب منتج بداري التسمين إلي نحو 
(، وذلك بين 4083-8111توزيع جنيو المستيمك خالل الفترة)

وحد أقصي بمغ نحو  ،4004%عام 26.11حد أدني بمغ نحو
 واتضح أن ،8111% من توزيع جنيو المستيمك عام 11.46

% 3.18متوسط نصيب تاجر جممة بداري التسمين قد بمغ نحو
من متوسط توزيع جنيو المستيمك،وذلك بين حد أدني بمغ نحو 

% من 1.11، وحد أقصي بمغ نحو 4083% عام 8.31
كما أوضحت بيانات  ،4080توزيع جنيو المستيمك عام 

( أن متوسط نصيب تاجر تجزئة بداري التسمين قد 3جدول)
وذلك  % من متوسط توزيع جنيو المستيمك،88.61بمغ نحو

وحد أعمي بمغ  ،4080% عام 3.13بين حد أدني قد بمغ نحو
 .4004% من توزيع جنيو المستيمك عام 81.33نحو 

أما فيما يتعمق باليوامش التسويقية فقد اتضح من 
جنيو/كجم بالنسبة لمتوسط نصيب 8.01( مقابل 3جدول)

ينما بمغ متوسط نصيب تاجر ب تاجر التجزئة لبداري التسمين،
 (.4083-8111جنيو /كجم خالل الفترة)0.18الجممة نحو 

 (9024-2998تطور اسعار المنتج والجممة والتجزئة والهوامش التسويقية لبداري التسمين في مصر خ ل الفترة : 4جدول

 السنوات

سعر 
المنتج 
 جنيه/كجم

سعر الجممة 
 جنيه/ كجم

سعر 
التجزئة 
 جنيه/ كجم

 الهوامش التسويقية توزيع جنيه المستهمك نسبة
نصيب  نصيب الجممة التجزئة الجممة المنتج

 التجزئة

8111 3.12 3.21 1.84 11.46 3.14 2.43 0.81 0.32 
8111 3.01 3.42 1.01 10.18 3.13 81.13 0.81 0.18 
4000 3.04 3.43 1.84 21.14 3.30 82.81 0.44 0.11 
4008 3.86 3.32 1.38 21.33 3.11 82.20 0.48 0.13 
4004 3.38 3.63 1.6 26.16 3.11 81.33 0.43 8.84 
4003 1.81 1.31 6.33 10.3 3.81 81.32 0.42 0.11 
4003 6.13 6.12 1.02 10.14 3.48 83.12 0.33 8.4 
4001 6.81 6.32 2.3 13.41 3.31 88.32 0.34 0.13 
4006 2.34 2.2 1.32 12.36 3.13 1.00 0.31 0.62 
4002 2.6 1.0 1.64 11.82 3.63 2.81 0.3 0.64 
4001 80.01 80.11 88.13 13.43 2.03 1.24 0.13 8.03 
4001 80.31 80.1 84.08 16.18 3.41 1.43 0.18 8.88 
4080 80.31 88.13 84 16.11 1.11 3.13 8.81 0.36 
4088 83.61 83.1 86.04 11.48 1.38 1.31 0.11 8.14 
4084 84.36 83.63 81.33 10.12 1.41 88.81 8.42 8.28 
4083 81.36 81.2 82.31 11.10 8.31 1.24 0.43 8.61 
4083 83.82 83.4 86.01 14.06 6.34 88.13 8.03 8.11 

 8.01 0.18 88.61 3.18 13.33 1.26 1.28 1.48 المتوسط

 منتجات الغذائية والخدمات)منتج/جممة/مستيمك( اعداد مختمفة.نشرة أسعارالمواد وال المصدر: الجيازالمركزي لمتعبئة العامة واالحصاء،
 (9024-2998  معادالت االتجاز العام ألسعار بداري التسمين في مصر خ ل الفترة :5جدول
A B T R البنود

9
 معدل التغير % المتوسط 

 1.1 1.48 0.18 **84.41 0.2403 8.244 السعر المزرعي جنيو/كجم
 1.1 1.28 0.14 **83.3 0.223 8.231 سعر الجممة جنيو/كجم
 1.1 1.26 0.14 **83.01 0.138 4.42 سعر التجزئة جنيو/كجم

    0.08** معنوي عند 
 .( بالبحث3المصدر:جمعت وحسبت من جدول)

 

 البحث عينة
تم تقسيم مجتمع منتجي دجاج  -8مراحل اختيار العينة: 

افظة وقد تم اختيار مح التسمين عمي محافظات الجميورية،
% 81.01الشرقية حيث يمثل إنتاج دجاج التسمين فييا نحو 

تم اختيار  -4من إجمالي إنتاج دجاج التسمين في مصر، 

مركز منياالقمح حيث تحتل مزارع دجاج التسمين فيو نحو 
% من إجمالي مزارع دجاج التسمين في المحافظة 83.86

تم حصر مزارع دجاج التسمين في قري  -3 4081عام 
 11 مزرعة موزعة عمي 616ز حيث بمغ عددىا نحو المرك

تم اختيار أكبر عدد من مزارع دجاج التسمين في  -3قرية، 
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قرتين ىما قرية كفر أبو غالب، قرية الصنفين القبمية وبذلك قد 
تم اختيار عدد المزارع  -1 تم اختيار القري بطريقة عمدية،

المختارة  داخل القري بطريقة عشوائية مما سبق تكون العينة 
مزرعة  800عينة طبقية عشوائية و قد بمغ حجم العينة 

قسمت إلي ثالث سعات أنتاجية السعة األولي)أقل من 
بينما  مزرعة، 31كتكوت( وبمغ حجم العينة بيا نحو  2000

كتكوت إلي أقل من  2000تحتوي السعة الثانية)من
أما  مزرعة، 30كتكوت( وبمغ حجم العينة بيا نحو 81000

كتكوت فاكثر( وبمغ حجم العينة  81000ة الثالثة)من السع
 .مزرعة 31بيا نحو 

 دجاجل يةنتاجاإل لمداالت  ي: التقدير االحصائثالثا
 التسمين بمحافظة الشرقية:

دالة اإلنتاج عن العالقة الفيزيقية بين عناصر ر بتع
وبين الناتج النيائي ليذه  اإلنتاج التي تستخدميا المزرعة،

تم تقدبر دوال اإلنتاج بالصورة الموغاريتمية  وقد المزرعة،
المزدوجة حيث تبين أنيا أفضل النماذج عند مقارنتيا بالنماذج 

وذلك من حيث اتفاقيا مع المنطقين االقتصادي  األخري،
ىذا باالضافة إلي أن تقديرات معامالتيا تعطي  واالحصائي،

اخمة مباشرة المرونات اإلنتاجية لكل من عناصر اإلنتاج الد
في الدالة، بما يفيد في التعرف عمي المرحمة اإلنتاجية التي 
يمر بيا اإلنتاج ومدي تحقيق الكفاءة االقتصاديةوتتمثل 

(، 8مدخالت الدالة اإلنتاجية في كل من عدد الكتاكيت)س
العمل البشري  (،4كمية العميقة المستخدمة بالطن)س

الدوية قيمة ا (،3(،كمية الفرشة متر مكعب)س3رجل/يوم)س
(، قيمة الكيرباء والتدفئة والمياه 1والرعاية البيطرية بالجنيو)س

(، بينما تتمثل 2عدد الكتاكيت النافقة)س (،6بالجنيو)س
مخرجات الدالة اإلنتاجية في كمية اإلنتاج بالكيمو جرام من 

 دجاج التسمين خالل الدورة اإلنتاجية)ص^ه(.
ارع السعة لمدالة اإلنتاجية لمز  يالتقديراالحصائ -2

 كتكوت(: 7000 أقل من ياإلنتاجية األول
بتقدير الدالة اإلنتاجية لمزارع السعة اآلولي الموضحة 

( تبين أن أىم العوامل اإلنتاجية المؤثرة عمي كمية  6بجدول)
من  اإلنتاج من دجاج التسمين تتمثل في التإثير االيجابي لكل

األدوية  العمل البشري، وكمية العميقة، عدد الكتاكيت،)

والرعاية البيطرية( وقد ثبتت معنوية تمك المدخالت احصائيا 
والكيرباء والتدفئة  عند المستويات المالوفة عدا مدخل الفرشة،

والكتاكيت النافقة،بينما كان لعامل األدوية والرعاية البيطرية 
األمر الذي  0.01تأثير سمبي معنوي احصائيا عند مستوي 

استخدام ىذا العامل مما يعني  يدل عمي وجود أفراط في
ضرورة ترشيد األنفاق عميو،وقد تأكدت المعنوية االحصائية 

 (،0.08( المحسوبة عند مستوي )Fلمدالة المقدرة وفقا لقيمة)
R))كما تشير قيمة معامل التحديد

% من التغيرات 21إلي أن 4
في كمية إنتاج دجاج التسمين بتمك السعة ترجع إلي 

مة والتي تضمنتيا الدالة اإلنتاجية،وتوضح المدخالت المستخد
 8.83المرونة اإلجمالية بالدالة اإلنتاجية والتي قدرت بحوالي 

أنيا تعكس عالقة تزايد العائد لمسعة ،وىذا يعني أن زيادة 
% 80المدخالت االجمالية بالدالة اإلنتاجية المقدرة بنسبة 

لي تؤدي إلي زيادة كمية الناتج من دجاج التسمين بحوا
%، األمر الذي يدل عمي أن مزارع السعة األولي تعمل 88.3

 بالمرحمة األولي من مراحل الدالة اإلنتاجية.
لمزارع السعة  لمدالة اإلنتاجية ياالحصائ التقدير -9

ألقل من -كتكوت 7000 من اإلنتاجية الثانية
 كتكوت(: 25000

( تقدير الدالة اإلنتاجية لمزارع السعة 6يوضح جدول)
نية حيث تبين أن أىم العوامل اإلنتاجية المؤثرة عمي كمية الثا

اإلنتاج من دجاج التسمينتتمثل في التاثير االيجابي لكل من 
كمية العميقة، العمل البشري األدوية والرعاية  عدد الكتاكيت،

الكيرباء والتدفئة والمياه وقد ثبتت معنوية تمك  البيطرية،
ل لم تثبت المعنوية احصائيا العوامل احصائيا أما باقي العوام

،وقد يرجع ذلك لعدم تأثيرىا المباشر عمي اإلنتاج ،وقد تأكدت 
 ،0٬08( عند مستوي Fالمعنوية االحصائية وفقا لقيمة)

Rوتوضح قيمة معامل التحديد)
( إلي أن ىذه المتغيرات 4

% عن التغيرات الحادثة في كمية 0٬12مسئولة عن نحو 
وتوضح المرونة اإلنتاجية  السعة،إنتاج دجاج التسمين بتمك 

أنيا تعكس عالقة  8٬2اإلجمالية لمدالة والتي قدرت بحوالي 
تزايد العائد لمسعة بما يعني أن زيادة المدخالت اإلنتاجية 

% تؤدي إلي زيادة كمية الناتج من 80بالدالة اإلنتاجية بنسبة 
% مما يدل عمي أن مزارع السعة 82دجاج التسمين بنحو
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ة الثانية تعمل بالمرحمة األولي من مراحل الدالة اإلنتاجي
 اإلنتاجية.

لمزارع السعة  لمدالة اإلنتاجية ياالحصائ التقدير -0
 كتكوت فأكثر(: 25000 من اإلنتاجية الثالثة

( تقدير الدالة اإلنتاجية لمزارع 6)ولأوضحت بيانات جد
 السعة الثالثة حيث تبين أن أىم المدخالت اإلنتاجية المؤثرة

عمي كمية اإلنتاج من دجاج التسمين تتمثل في التاثير 
اإليجابي لكل من عدد الكتاكيت، كمية العميقةالمستخدمة، 

كمية الفرشة وقد ثبتت معنوية تمك المدخالت  العمل البشري،
عند المستويات المالوفو عدا مدخل كمية الفرشة ،واتضح أن 

بي معنوي مدخل األدوية والرعاية البيطرية ذات تأثير سم
احصائيا األمرالذي يدل عمي وجود أفراط في استخدام ىذا 

وقد تأكدت  العامل مما يعني ضرورة ترشيد األنفاق عميو،
 وية،( المحسF) المعنوية االحصائية لمدالة المقدرة وفقا لقيمة

R) كما تشير قيمة معامل التحديد
%من 61( إلي أن حوالي 4

التغيرات في إنتاج دجاج التسمين بتمك السعة ترجع إلي 
 المدخالت المستخدمة والتي تضمنتيا الدالة اإلنتاجية المقدرة،

وتوضح المرونة اإلنتاجية اإلجمالية لمدالة والتي بمغت نحو 
وىذا يعني أن  أنيا تعكس عالقة تناقص العائد لمسعة، 0.11

% تؤدي 80اإلجمالية بالدالة اإلنتاجية بنسبة زيادة المدخالت 
مما  %،1.1إلي زيادة كمية الناتج من دجاج التسمين بنحو 

يدل عمي أن مزارع السعة اإلنتاجية الثالثة تعمل في المرحمة 
.الثانية من مراحل دالة اإلنتاج

لتسمين بمحافظة الشرقية خ ل الموسم دوال اإلنتاج الموغاريتمية لمسعات اإلنتاجية المختمفة لمزارع دجاج ا: 6جدول
  9024/9025اإلنتاجي 

R الدالة اإلنتاجية السعة
9

 F 

 السعة األولي
 كتكوت( 2000)أقل من 

 3لوس0.323-3لوس0.812+4لوس0.216+ 8لوس0.161+3.881لوص^ه=
(3.16(     ** )3.34(     **)1.43(    **)4.66(   **)-8.01) 

 2وسل0.081 -6لوس0.318-1لوس0.044-
(-4.81(     *)-0.83( )- 0.81) 

0.21 16.1 

 السعة الثانية
ألقل من 2000)من 

 كتكوت( 81000

 3لوس0.336+3لوس 0.88+4لوس 0.811+8لوس0.621+1.216لوص^ه=
(4.21(     *)3.61(   **)6.4(     **)4.3(    *)0.13) 

 2لوس 0.083-6لوس0.411+1لوس0.863+
(3.3(     **)4.3(     *)-0.84) 

0.12 843.1 

 السعة الثالثة
كتكوت   81000)من 

 فأكثر(

 3لوس0.111+3لوس 0.011+4لوس 0.016+8لوس0.144+2.168لوص^ه=
(3.83(    **)1.31(   **)1.4(     **)4.1(        *)0.61) 

 2لوس 0.033-6لوس0.813-1لوس0.328-
(-4.1(     **)-0.11(     )-0.13) 

0.61 14.1 

 3لوس0.831+3لوس 0.044-4لوس 0.841+8لوس8.018+4.331 لوص^ه= إجمالي العينة
(1.36(     **)1.34(   **)3.1(     **)4.1(        *)0.23) 

 2لوس 0.061-6لوس0.033-1لوس0.022-
(-0.31(     )-0.18(     )-4.1*) 

0.11 433 

  0.01* معنوي عند مستوي        0.08** معنوي عند  مستوي
  4083/4081يانات استمارة االستبيان بعينة البحث خالل الموسم اإلنتاجي المصدر:جمعت وحسبت من ب

 يإجماللمدالة اإلنتاجية لمزارع ياالحصائ التقدير -4
 العينة:

( تقدير الدالة اإلنتاجية إلجمالي مزارع 6يبين جدول)
حيث تبين أن أىم المدخالت اإلنتاجية المؤثرة عمي  العينة،

سمين تتمثل في التاثير اإليجابي كمية اإلنتاج من دجاج الت
 كمية العميقة المستخدمة، لكل من مدخالت:عدد الكتاكيت،

كمية الفرشة وقد ثبتت معنوية تمك المدخالت احصائياعند 

المستويات المألوفو، عدا مدخل كمية الفرشة كما تبين وجود 
مدخمين ذات تأثير سمبي معنوي احصائبا عمي كمية اإلنتاج 

شري وعدد الكتاكيت النافقة األمر الذي يدل ىما العمل الب
عمي وجود افراط في استخدام عنصر العمل مما يعني 

كما تبين وجود عالقة عكسية  ضرورة تقميل العمل البشري،
بين كمية اإلنتاج وعدد الكتاكيت النافقة اي أنو بزيادة كمية 

% يؤدي إلي انخفاض كمية 80النافق من الكتاكيت بنحو
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وقد  % ولم تثبت معنوية باقي المدخالت،0.16واإلنتاج بنح
( المحسوبة Fتأكدت المعنوية االحصائية المقدرة وفقا لقيمة)

Rكما تبين قيمة معامل التحديد) ،0.08 عند مستو
( إلي أن 4

% من التغيرات الحادثة 11ىذه المتغيرات مسئولة عن نحو 
 وتوضح المرونة في كمية إنتاج دجاج التسمين بتمك السعة،

أنيا 8.83اإلنتاجية اإلجمالية لمدالة والتي قدرت بحوالي 
وىذا يعني أن زيادة  تعكس عالقة تزايد العائد لمسعة،

% 80المدخالت اإلجمالية بالدالة اإلنتاجية المقدرة بنسبة 
تؤديإلي زيادة كمية الناتج من دجاج التسمين بحوالي 

 % في إجمالي مزارع العينة.88.3
اءة باستخدام منهجية مغمف البيانات الكف تحميل: رابعا

 التسمين بالشرقية: يلمزارع بدار 
 يتوقف تحميل الكفاءة لمموارد المستخدمة)عدد الكتاكيت،

عدد العمالة، كمية الفرشة، الرعاية البيطرية،  كمية العمف،
( وكمية اإلنتاج يومصاريف اخر  الكيرباء والتدفئة والمياه،

تقدير الكفاءة الفنية  يظة عمالتسمين بالمحاف يلمزارع بدار 
والتوزيعية وكفاءة السعة والتكالف لتمك الموارد وفقا لمفيوم 

 .مدخالت ومخرجات اإلنتاج
 
 

 الفنية: الكفاءة
 :ياإلنتاجية األول السعة

( أن الكفاءة الفنية الكمية 2تبين من نتائج التحميل بجدول)
فظة لمزارع بداري التسمين لمسعة اإلنتاجية األولي بمحا

الشرقية في ظل ثبات السعة تراوحت بين حد أدني حوالي 
 ،0.13وحد أعمي بمغ الواحد صحيح بمتوسط حوالي 0.11

وىذا يعني أن مزارع السعة األولي يمكنيا زيادة إنتاجيا بنسبة 
 دون زيادة في كمية الموارد المستخدمة في ىذا النشاط، 2%

فاءة بمغت نحو وعدد المزارع التي حققت النياية العظمي لمك
%من إجمالي مزارع السعة اإلنتاجية 41.1مزارع تمثل  80

ولوحظ زيادة الكفاءة الفينة في ظل تزايد عائد السعة  الثانية،
وحد أقصي 0.11في المتوسط بحد أدني 0٬11إلي نحو 

واحد صحيح، مما يدل عمي أن ىذه المزارع يمكنيا زيادة 
كما تبين  اإلنتاج،% بنفس القدر من عناصر 1إنتاجيا بنحو 

أن عدد المزارع الكفؤ فنيا في ظل تغير عائد السعة قد زادت 
%من إجمالي مزارع 33.3مزرعة تمثل حوالي  84إلي 

 .السعة األولي
مؤشرات تحميل الكفاءة الفنية وكفاءة السعة  :7جدول

 لمزارع السعة اإلنتاجية األولي بالشرقية:
 البيان

كفاءة  الكفاءة الفنية
 CRS VRS السعة

 0.11 0.11 0.13 المتوسط

 8.00 8.00 8.00 الحد األعمي
 0.16 0.11 0.11 الحد األدني

 83 84 80 عدد المزارع الكفؤة

 1 - - عدد المزارع ذات العائد المتزايد

عدد المزارع ذات العائد 
 المنتاقص

- - 83 

 المصدر: حسبت من استمارة استبيان بالعينة البحثية.
 نتاجية الثانية:اإل  السعة

(أن الكفاءة الفنية الكمية لمزارع بداري 1يبين جدول)
التسمين لمسعة اإلنتاجية الثانية قي ظل ثبات عائد السعة 

، وحد أعمي بمغ واحد 0.16تراوحت بين حد أدني حوالي
وىذا يعني أن مزارع السعة  ،0.16صحيح بمتوسط حوالي 

دون زيادة في كمية % 3الثانية يمكنيا زيادة إنتاجيا بنسبة 
الموارد المستخدمة في ىذا النشاط، وعدد المزارع التي حققت 

 %10مزرعة تمثل نحو 81النياية العظمي لمكفاءة بمغ نحو 
كما اتضح زيادة الكفاءة  من إجمالي مزارع السعة الثانية،

في المتوسط  0.12الفنية في ظل تزايد عائد السعة إلي نحو
اد صحيح مما يدل عمي أن وحد أقصي و  0.14بحد أدني

بنفس القدر من  %3ىذه المزارع يمكنيا زيادة إنتاجيا بنحو 
أما عدد المزارع الكفؤة فنيا في ظل تغير  عناصر اإلنتاج،

من  %60مزرعة تمثل حوالي  81عائد السعة زادت إلي 
 إجمالي مزارع السعة الثانية.

 اإلنتاجية الثالثة: السعة -ج
ن الكفاءة الفنية الكمية لمزارع ( أ1أوضحت نتائج جدول)

بداري التسمين لمسعة اإلنتاجية الثالثة في ظل ثبات عائد 
وحد أقصي بمغ واحد  0.10السعة تراوحت بين حد أدني 

وىذا يعني أن مزارع السعة  ،0.12صحيح بمتوسط حوالي
% دون أي زيادة في 3الثالثة يمكنيا زيادة إنتاجيا بنسبة 



Vol. 61, No. 5, pp. 823-838, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 388 

وعدد  مستخدمة في ىذا النشاط،كمية عناصر اإلنتاج ال
المزارع التي حققت النياية العظمي لمكفاءة بمغ حواالي 

 % من إجمالي مزارع السعة الثالثة،33مزرعة تمثل نحو84
كما تبين زيادةة الكفاءة الفنية في ظل تزايد عائد السعة إلي 

مما  وحد أقصي واحد صحيح، 0.11بحد أدني  0.11نحو
% 4ع يمكنيا زيادة إنتاجيا بنحو يدل عمي أن ىذه المزار 

أما عدد المزارع الكفؤة فنيا  بنفس القدر من عناصر اإلنتاج،
مزرعة تمثل نحو  81في ظل تغير عائد السعة قد زدات إلي 

 % من إجمالي مزارع السعة الثالثة.13
 :السعة كفاءة-9

( أن 2أوضحت نتائج جدول) السعة اإلنتاجية األولي:
 0.11تاجيةاألولي بمغ متوسطياحوالي كفاءةالسعةلمسعةاإلن

وحد أقصي واحد صحيح وبمغ  0.16بحد أدني بمغ حوالي 
عدد المزارع ذات السعات الكفؤة أي التي تعمل عندالسعة 

% من 32مزرعة تمثل  83المثمي)حجم اإلنتاج األمثل( 
مزارع السعة األولي، ىذا ويشير إلي أن مزارع  بداري 

% حتي تصبح جميع 4اجو ابالتسمين يمكنيا زيادة إنت
المزارع كفؤةأي تصل إلي الواحدالصحيح وذلك عندالحجم 

 األمثل.
مؤشرات تحميل الكفاءة الفنية وكفاءة السعة  :8جدول

 لمزارع السعة اإلنتاجية الثانية بالشرقية
 البيان

 كفاءة الفنية الكفاءة
 CRS VRS السعة

 0.11 0.12 0.16 المتوسط
 8.00 8.00 8.00 الحد األعمي

 0.13 0.14 0.16 الحد األدني

 80 81 81 عدد المزارع الكفؤة
 6 - - عدد المزارع ذات العائد المتزايد

عدد المزارع ذات العائد 
 المنتاقص

- - 83 

 المصدر: حسبت من استمارة استبيان بالعينة البحثية.
مؤشرات تحميل الكفاءة الفنية وكفاءة السعة  :9جدول

 اإلنتاجية الثالثة بالشرقية لمزارع السعة
 البيان

كفاءة  الكفاءة الفنية
 CRS VRS السعة

 0.11 0.11 0.12 المتوسط
 8.0 8.00 8.00 الحد األعمي

 0.11 0.11 0.10 الحد األدني

 88 81 84 عدد المزارع الكفؤة
 1 - - عدد المزارع ذات العائد المتزايد

عدد المزارع ذات العائد 
 المنتاقص

- - 81 

 المصدر: حسبت من استمارة استبيان بالعينة البحثية.
 السعة اإلنتاجية الثانية: -ب

بمغ متوسط كفاءة السعة لمسعة اإلنتاجية الثانية حوالي 
وحدأقصي واحد صحيح  0.13بحد أدني بمغ حوالي  0.11

وبمغ عدد المزارع ذات السعات الكفؤة أي التي تعمل عند 
% 33مزرعة تمثل  80ج األمثل(السعة المثمي)حجم اإلنتا

من مزارع السعة الثانية،ىذا ويشير إلي أن مزارع بداري 
% حتي تصبح جميع 8التسمين يمكنيا زيادة إنتاجيا ب

المزارع كفؤة أي تصل إلي الواحد الصحيح وذلك عند الحجم 
 .(1األمثل كما ىو مبين بجدول)

 السعة اإلنتاجية الثالثة:-ج
( أن كفاءة السعة لمسعة 1جدول)اتضح من بيانات 

بحد أدني بمغ حوالي  0.11 اإلنتاجية الثالثة بمغت حوالي
عدد المزارع ذات  وحد أقصي واحد صحيح، وبمغ0.11

السعات الكفؤة أي التي تعمل عند السعة المثمي)حجم اإلنتاج 
ىذا  % من مزارع السعة الثالثة،38مزرعة تمثل  88األمثل(

لتسمين يمكنيا زيادة إنتاجيا ويشير إلي أن مزارع بداري ا
% حتي تصبح جميع المزارع كفؤة أي تصل إلي الواحد 8ب

 .الصحيح وذلك عند الحجم األمثل
 الكفاءة التوزيعية:

 السعة اإلنتاجية األولي: -أ
( تبين أن الكفاءة التوزيعية 80باستقراء بيانات جدول)

لي لمزارع بداري التسمين لمسعة اإلنتاجية األولي بمغت حوا
كحد أدني وواحد صحيح كحد أقصي بمتوسط بمغ  0.61

مما يدل عمي أنو عند إعادة توزيع الموارد  0.14حوالي 
االقتصادية المستخدمة في إنتاج السعة اإلنتاجية األولي 

وبالتالي يمكن  من تكاليف إنتاجيا، %81 سوف يوفر
االنتقال إلي نقطة التماس بين منحني اإلنتاج المتماثل وخط 

 مزارع،3تكاليف المتماثمة بينما بمغ عدد المزارع الكفؤة حواليال
ويدل ذلك عمي أن تمك المزارع فقط ىي التي تعمل عند 

 .التوليفة المثمي لإلنتاج
مؤشرات تحميل الكفاءة التوزيعية وكفاءة : 20جدول

 التكاليف لمزارع السعة اإلنتاجية األولي بالشرقية
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 البيان
الكفاءة 
 الفنية

 الكفاءة
 التوزيعية

كفاءة 
 التكاليف

 0.18 0.14 0.11 المتوسط
 8.00 8.00 8.00 الحد األعمي
 0.66 0.61 0.16 الحد األدني

 3 3 83 عدد المزارع الكفؤة
 88.3 88.3 32.8 %لممزارع الكفؤة

 المصدر: حسبت من استمارة استبيان بالعينة البحثية.
 السعة اإلنتاجية الثانية: -ب

( أن الكفاءة التوزيعية لمزارع 88ت جدول)اتضح من بيانا
 0.61بداري التسمين لمسعة اإلنتاجية الثانية بمغت حوالي 

كحد أدني وواحد صحيح كحد أقصي بمتوسط بمغ حوالي 
مما يدل عمي أنو عند إعادة توزيع الموارد االقتصادية  0.23

 المستخدمة في إنتاج السعة اإلنتاجية الثانية سوف يوفر
وبالتالي يمكن االنتقال إلي نقطة  اليف إنتاجيا،من تك 46%

التماس بين منحني اإلنتاج المتماثل وخط التكاليف المتماثمة 
ويدل ذلك عمي  مزارع،4بينما بمغ عدد المزارع الكفؤة حوالي 

أن تمك المزارع فقط ىي التي تعمل عند التوليفة المثمي 
 .لإلنتاج
ية وكفاءة مؤشرات تحميل الكفاءة التوزيع :22جدول

 التكاليف لمزارع السعة اإلنتاجية الثانية بالشرقية
 البيان

الكفاءة 
 الفنية

الكفاءة 
 التوزيعية

كفاءة 
 التكاليف

 0.23 0.23 0.11 المتوسط
 8.00 8.00 8.00 الحد األعمي
 0.11 0.61 0.16 الحد األدني

 4 4 80 عدد المزارع الكفؤة
 6.2 6.2 33 %لممزارع الكفؤة

 : حسبت استمارة استبيان بالعينة البحثية.المصدر
 السعة اإلنتاجية الثالثة:-ج

( إلي أن الكفاءة التوزيعية 84تشيسر بيانات جدول)
لمزارع بداري التسمين لمسعة اإلنتاجية الثالثة بمغت 

كحد أدني وواحد صحيح كحد أقصي  0.11حوالي 
مما يدل عمي أنو عند إعادة  0.11بمتوسط بمغ حوالي 

ع الموارد االقتصادية المستخدمة في إنتاج السعة توزي
 من تكاليف إنتاجيا، %88 اإلنتاجية الثالثة سوف يوفر

وبالتالي يمكن االنتقال إلي نقطة التماس بين منحني 
اإلنتاج المتماثل وخط التكاليف المتماثمة بينما بمغ عدد 

مزارع، ويدل ذلك عمي أن تمك  4المزارع الكفؤة حوالي 
 فقط ىي التي تعمل عند التوليفة المثمي لإلنتاج. المزارع
 :التكاليف كفاءة

( أن متوسط كفاءة التكاليف 84 ،88 ،80يوضح جدول)
، 0.18لمسعة اإلنتاجية األولي والثانية والثالثة قد بمغ حوالي 

وىذا يعني أن مزارع بداري  عمي الترتيب، 0.11 ،0.23
ض  تكاليفيا التسمين بثالث سعات إنتاجية يمكنيا تخفي

% عمي الترتيب مع 84%، 42%، 81اإلنتاجية بنحو 
المحافظة عمي نفس المستوي من اإلنتاج بينما بمغ الحد 

، 0.11، 0.66األدنيمكفاءة التكاليف لمثالث سعات حوالي 
، في حين بمغ الحد األقصي الواحد الصحيح والذي 0.10

لمسعة مزرعة  4 مزرعة لمسعة اإلنتاجية اإلولي، 3تحقق في 
 مزرعة لمسعة الثالثة. 4 الثانية،
 
 
 
مؤشرات تحميل الكفاءة التوزيعية وكفاءة  :29جدول

 التكاليف لمزارع السعة اإلنتاجية الثالثة بالشرقية
 البيان

الكفاءة 
 الفنية

الكفاءة 
 التوزيعية

كفاءة 
 التكاليف

 0.11 0.11 0.11 المتوسط
 8.00 8.00 8.00 الحد األعمي
 0.10 0.11 0.10 الحد األدني

 3 3 88 عدد المزارع الكفؤة
 1.1 1.1 38.3 %لممزارع الكفؤة

 المصدر: حسبت من استمارة استبيان بالعينة البحثية.
تواجه  ياإلنتاجية والتسويقية الت اكلالمش: خامسا

 الشرقية: ةمحافظ يدجاج التسمين ف يمنتج
 المشاكل اإلنتاجية: -1

د فروق معنوية بين ( إلي وجو 83تشير نتائج جدول)
المشاكل اإلنتاجية من ناحية اىميتيا لبعضيا البعض 

المحسوبة،ولتحديد ترتيب ىذه  Fويتضح ذلك منقيمة 
(كما ىو موضح D, S, Lالمشاكل بطريقة أقل فرق معنوي)

( تبين من النتائج أن مشكمة عدم جودة الكتكوت 83بجدول)
 (،3)س عاره(،عدم جودة العمف وارتفاع اس8وارتفاع سعره )س

تحتل المرتبة األولي نظرا  (،4ارتفاع تكمفة اإلنارة والتدفئو)س
لعدم وجود فروق معنوية بين متوسطات ترتيب تمك 
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يمييا في المرتبة الثانية والثالثة مشكمة ارتفاع  المشاكل،
عدم  ومشكمة (،3اسعار األدوية وأجرة الطبيب البيطري)س

 .(1توافر العمالة المدربة)س
 اكل التسويقية:المش -9

( إلي وجود فروق معنوية بين 81تشير نتائج جدول)
المشاكل التسويقية من ناحية اىميتيا لبعضيا البعض 

ولتحديد ترتيب ىذه  المحسوبة، Fويتضح ذلك منقيمة 

كما ىو موضح  (D, S, L) المشاكل بطريقة أقل فرق معنوي
 ( تبين من النتائج أن مشكمةانخفاض سعر البيع86بجدول)

تحكم الوسطاء في تحديد األسعار ،(8عن التكمفة الفعمية )س
( تحتل المرتبة 3تباين أسعار الدواجن خالل العام)س (،4)س

األولي لعدم وجود فروق معنوية بين متوسطات ترتيب 
( 3المشاكل ،ثم تأتي خضوع التسويق لمعرض والطمب)س

 في المرتبة الثانية.
 .اكل اإلنتاجية بعينة الدراسة في محافظة الشرقية: نتائج تحميل التباين لممش20جدول

 المحسوبة  ف( التباين مجموع مربعات اإلنحرافات درجات الحرية مصدر اإلخت ف

 بين المعامالت
 داخل المعامالت

 المجموع

3 
313 
311 

481.21 
8361.1 

8111.42 

13.13 
4.22 
 

81.1 

 .4081لدراسة عام االستبيان الخاصة با المصدر:جمعت وحسبت من: استمارة
 .معنوية الفروق بين متوسطات تراتيب المشاكل اإلنتاجية بعينة الدراسة في محافظة الشرقية :24جدول 

 0.45 2س المتوسط المشكمة
 0.94 0س

 2.07 9س
 2.49 4س

 2.89 5س
 8.14 1س

 
8.32* 

(0.431) 
0.11* 

(0.431) 
0.31 

(0.431) 
0.33 

(0.431) 
 صفر

 8.31 3س
 

8.03* 
(0.431) 

0.11 
(0.431) 

0.84 
(0.431) 

  صفر

 8.32 4س
 

0.14 
(0.431) 

0.33 
(0.431) 

  صفر

 0.31 0.13 3س
(0.431) 

  صفر

  صفر 0.31 8س

 %.0.01( عند مستوي معنوية D, S, L% وتمثل القيمة بين القوسين أسفل الفروق قيمة أقل فرق معنوي)0.01*معنوي عند مستوي
 ٬ 4081سبت من:استمارات االستبيان الخاصة بالدراسة عامجمعت وح المصدر:
 : نتائج تحميل التباين لممشاكل التسويقية بعينة الدراسة في محافظة الشرقية25جدول

  ف(المحسوبة التباين مجموع مربعات اإلنحرافات درجات الحرية مصدر اإلخت ف
 بين المعامالت 

 داخل المعامالت
 المجموع

3 
316 
311 

28.81 
241.21 
211.13 

43.23 
8.13 
 

84.11 

 .4081المصدر:جمعت وحسبت من:استمارة االستبيان الخاصة بالدراسة عام 

 : نتائج تحميل معنوية الفروق لممشاكل التسويقية بعينة الدراسة في محافظة الشرقية.26جدول
 2س المتوسط المشكمة

2.09 
 9س

0.92 
 0س

0.69 
 4س

0.47 
 *0.64 8.01 3س

(0.814) 
0.32* 

(0.814) 
0.81 

(0.814) 
 صفر

 0.33 0.18 3س
(0.814) 

0.41 
(0.814) 

  صفر

 0.81 0.64 4س
(0.814) 

  صفر

  صفر 0.32 8س

 0%0.01عند مستوي معنوية  (D, S, L)% وتمثل القيمة بين القوسين أسفل الفروق قيمة أقل فرق معنوي0.01*معنوي عند مستوي
 .4081الستبيان الخاصة بالدراسة عام ا المصدر: جمعت وحسبت من: استمارة
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 والتوصيات الممخص
تعتبر الدواجن ومنتجاتيا من لحم وبيض من أسرع 

ويساىم  وأرخص المصادر الرئيسية لمبروتين الحيواني،
 %81.6مميار جنيو تمثل نحو81.88اإلنتاج الداجني بنحو 

 من إجمالي قيمة منتجات قطاع اإلنتاج الحيواني في مصر،
ن من البحث أن محافظة الشرقية من أولي وقد تبي

المحافظات من حيث عدد المزارع والطاقة الكمية والفعمية 
 %،82.1%، 82.31لمدجاج التسمين حيث تمثل حوالي 

% عمي الترتيب من إجمالي الجميورية، وأوضح 81.1
% 8.1 البحث أن عدد المزارع يتزايد زيادة معنوية تمثل نحو

وان الطاقة الفعمية تتزايد  ع بالشرقية،من متوسط أعداد المزار 
من متوسط اإلنتاج الفعمي  %4.6زيادة معنوية تمثل نحو 

 بالمحافظة.
كما تبين ارتفاع متوسط نصيب المنتج وتاجر الجممة 

%، 13.33وتاجر التجزئة بداري التسمين حيث بمغ نحو
%عمي الترتيب من متوسط توزيع جنيو %88.61، 3.18

حت نتائج تقدير المرونات اإلنتاجية أوض كما المستيمك،
اإلجمالية أن مزارع السعة الثالثة تعمل بالمرحمة الثانية من 
مراحل الدالة اإلنتاجية حيث بمغت المرونة اإلنتاجية نحو 

بينما  وىي بذلك تعكس عالقة تناقص العائد لمسعة، 0.11
تعمل مزارع السعة األولي والثانية بالمرحمة األولي من مراحل 

حيث تبمغ المرونة اإلنتاجية اإلجمالية لكل  لدالة اإلنتاجية،ا
وىي بذلك تعكس  عمي الترتيب، 8.2، 8.83منيما نحو 

أما معامل المرونة اإلنتاجية  عالقة تزايد العائد لمسعة،
وىي بذلك  8.8 اإلجمالية لمزارع عينة البحث فقد قدر بحوالي

كفاءة الفنية في ظل وبتقدير ال تعكس عالقة تزايد العائد لمسعة،
%(مما يعني أن 3%، 3%، 2ثبات عائد السعة بمغت نحو)

ىناك إمكانية لمنتجي السعة األولي والثانية والثالثة زيادة 
إنتاجيا بنفس النسبة دون اي زيادة في كمية عتاصر اإلنتاج 

اما في ظل تغير العائد السعة ىناك امكانية  المستخدمة،
%، 3%، 1) دة إنتاجيا بنسبةلمنتجي السعات الثالثة زيا

وبتقدير الكفاءة  %( بنفس القدر من عناصر اإلنتاج،4
التوزيعية تبين أنو باعادة توزيع تمك الموارد االقتصادية 

 %،81المستخدمة في ىذا النشاط سوف يوفر حوالي)

%( عمي الترتيب من تكاليف اإلنتاج لمسعات %81، 46
كن خفض تكاليف اإلنتاج وبالنسبة لكفاءة التكاليف يم الثالث،

%( عمي الترتيب مع المحافظة 84%، 42%، 81بنحو)
 عمي نفس المستوي من اإلنتاج.
المشاكل اإلنتاجية والتسويقية  كما يوضح البحث أن أىم

ىي عدم جودة  دجاج التسمين بالشرقية يتواجو منتج يالت
 ،عدم جودة العمف وارتفاع اسعاره الكتكوت وارتفاع سعره،

 ييمييا ف ،يتكمفة اإلنارة والتدفئيتحتل المرتبة األولارتفاع 
المرتبة الثانية والثالثة ارتفاع اسعار األدوية وأجرة الطبيب 

،أما بالنسبة لممشاكل وعدم توافر العمالة المدربة ي،البيطر 
انخفاض سعر البيع عن  التسويقية بينت النتائج أن مشكمة
د األسعار، تباين تحدي يالتكمفة الفعمية، تحكم الوسطاء ف

 يثم تأتي، أسعار الدواجن خالل العام تحتل المرتبة األول
 .المرتبة الثانية يخضوع التسويق لمعرض والطمب ف

 ويوصي البحث باالتي:
توفير الكتاكيت الجيدة ذات السالالت عالية اإلنتاج،  -8

وتوفير مستمزمات اإلنتاج مع تقديم الدعم ألصحاب 
واحكام الرقابة البيطرية  الصغيرة، المزارع خاصة المزارع

وزيادة استثمار رأس المال في ىذا النشاط  عمييا،
 اإلنتاجي.

 يزيادة سعتيم اإلنتاجية إل يتشجيع أصحاب المزارع عم -4
بيدف رفع كفاءة استخدام  يالسعة اإلنتاجية المثم

 يلد يوزيادة الوع حد ممكن، يأقص يالموارد إل
 .ث لرفع الكفاءة الفنيةالمنتجين باالرشاد والبحو 

توفير األعالف بأسعار مناسبة واحكام  يالعمل عم -3
 .الرقابة عمي جودتيا

 المراجع
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء،النشرة السنوية،

أسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات)منتج، 
 جممة، مستيمك(، اعداد مختمفة.
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وكفاءة السعة والتكاليف لمزارع دجاج التسمين 

 ،6بمحافظة المنوفية، مجمة المنوفية الزراعية، العدد 
 .9008 ديسمبر، 00مجمد

التحميل  ليمي مصطفي)دكتور(،خيري العشماوي)دكتور(، 
االقتصادي لمشروعات إنتاج دجاج التسمين بمزارع 

المجمة المصرية  القطاع الخاص بمحافظة الدقيمية،
 ،الثانيالعدد  ،العاشرلالقتصاد الزراعي، المجمد 

  9000 سبتمبر

محافظححححة الشححححرقية، اإلدارة الزراعيححححة، مركححححز منيححححا القمححححح، 
 غير منشورة.سجالت انتاج الدواجن بيانات 

قطاع الشئون  وزارة الزراعة واستصالح األراضي،
أعداد  نشرة الثروة الحيوانية والداجنة، االقتصادية،

 .مختمفة

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون 
 اعداد مختمفة. االقتصادية، نشرة الدخل القومي،

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي محافظة الشرقية، مديرية
 الزراعة بالزقازيق، قسم اإلنتاج الحيواني، بيانات غير

 .منشورة
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economic Efficiency of Broiler Chicken in Sharkia 

Governorate 

Yomna Shehata Mostafa 

Agricultural Economics Research Institute, Agricultural Research Centre 

 

ABSTRACT 

Poultry and their products from meat and eggs is considered as one from faster and cheaper main 

sources of animal protein, poultry production contributes about L.E 15.11 billion representing about18.6% 

of the total value of the animal production sector in Egypt, research has shown that the Sharkia Province was 

one of the first provinces in terms of number of farms and total capacity and actual chicken broiler 

representing about 17.48%, 17.5%, 18.5% respectively of total Republic, explained that the number of farms 

growing moral increase represents 1.9% of the average farm setting, and that the actual moral increase 

energy Representing approximately 2.6% of the actual average production in the province. 
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As it turns out the high average product wholesaler and retailer broiler where approximately 83.44% 4.91%, 

11.65% respectively of average consumer pound distribution results estimating elasticities third capacity farms 

overall productivity running phase of the productive function with productive flexibility towards 0.85 and reflect the 

relationship of diminishing yield capacity, while a farmer capacity first and second phase of productive function, with 

their respective overall productivity flexibility towards 1.14, 1.7 respectively, It reflects the growing relationship yield 

capacity and estimating technical efficiency in steady revenue capacity approximately(7%, 4%, 3%), which means 

that there is a possibility for producers of the first, second and third capacity increase output by the same percentage 

without any increase in the amount of production used, sited under the yield capacity change there is a possibility of 

three capacities producers increase production by (5%, 3%, 2%) The same production elements and allocative 

efficiency assessment showed that the redistribution of economic resources used in this activity you will save around 

(18%, 26%, 19%) The arrangement of the production costs of stings, and for cost-efficiency can reduce production 

costs by about(19%, 27%, 12%) Respectively, while maintaining the same level of production. 
Research also shows that the main production and marketing problems facing producers of chicken 

broiler chick quality is not Sharkia and high price, lack of feed quality and prices, high cost of lighting and 

heating ranks first, followed by the second and third ranked high drug prices and wages of the vet, and lack 

of skilled labor, as for the marketing problems, results showed that the problem of low sale price on the 

actual cost, price brokers control, poultry prices variation during the year topping, then comes the marketing 

subject to presentation And demand in second place. 

Research recommends the following: 
1. Provide good chicks breeds high output, providing production requirements with support for farmers 

especially small farms, veterinary control, increase capital investment in this production activity. 

2- Encourage ranchers to increase their capacity to optimize production capacity with a view to increasing 

the efficiency of resource use as far as possible, increasing awareness among producers of extension and 

research efficiency. 

3- Working to provide affordable feed and control quality. 

 
 
 
 
 
 


