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 البحري الوجهمحافظات  بأهمالكفاءة االقتصادية لمزارع دجاج التسمين  قياس
 النوبيالحسين خليل ، أشرف محمد على الضالع

 زراعىاإلقتصاد المعهد بحوث 

 22/8/2026:تاريخ القبول                                2/8/2026 تاريخ التسليم:

 الملخص
 وارتفاعمين تعد مصدر سريع وجيد لتوفير البروتين الحيواني لسد النقص من اللحوم الحمراء، الرغم من أن مشروعات دجاج التس على

أسعار المنتجات الداجنة نتيجة  فيدخل أصحابها بسبب قصر دورة تلك المشروعات إال أنه لوحظ في الفترة األخيرة التذبذب وعدم االستقرار 
الذى يتطلب معه دراسة الطاقات المتاحة  األمرالعلف الداجني بصفة خاصة،  وأسعارة، االرتفاع المستمر في مستلزمات اإلنتاج بصفة عام

الموارد المستخدمة ونظيرتها المحققة  يةعلى أسباب انخفاض الكفاءة اإلنتاجية والتباينات بين كم والتعرفوالمعطلة لمزارع دجاج التسمين، 
 ة.للكفاءة االقتصادية بين المزارع وبعضها بعينة الدراس

 أوضحت النتائج ما يلى: وقد
( الطاقة الفعلية ألعداد دجاج التسمين في مصر أنها 0212-0222تبين من دراسة الوضع الراهن لإلنتاج الداجني في مصر خالل الفترة) -1

عداد دجاج من الطاقة الكلية أل %82.03بنسبة بلغت حوالي  0222مليون دجاجة في عام  820.023تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 
من الطاقة الكلية  %88.80بنسبة بلغت حوالي  0218مليون دجاجة في عام  321.308أقصي بلغ حوالي  وحدالتسمين في نفس العام، 

من متوسط الطاقة الكلية  %83مليون دجاجة بنسبة بلغت حوالي  200.22ألعداد دجاج التسمين في نفس العام، بمتوسط بلغ حوالي 
ن في نفس العام خالل نفس الفترة. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين عدم ثبوت معنوية كل من الطاقة الكلية ألعداد دجاج التسمي

 والفعلية ألعداد دجاج التسمين.
افظدة قدد ، مدن مدزارع المح%38.2وأن نحدو  2.002وفقًا لفرضية العائدد المتغيدر للسدعة بلدغ متوسدط معامدل الكفداءة لمحافظدة الشدرقية حدوالي  -0

، مدن مدزارع المحافظدة %08.8وأن نحدو  2.083حققت الكفاءة التامة، في حين بلدغ متوسدط معامدل الكفداءة الفنيدة لمحافظدة الغربيدة حدوالي 
مددن مددزارع المحافظددة قددد  %38.2وأن نحددو 2.020 اليقددد حققددت الكفدداءة التامددة، وبلددغ متوسددط معامددل الكفدداءة الفنيددة لمحافظددة البحيددرة حددو 

 ءة التامة.حققت الكفا
تخضددع  الشددرقيةمددن مددزارع محافظددة  %02مددن مددزارع محافظددة الشددرقية تخضددع لثبددات العائددد للسددعة، بينمددا  %8.2تبددين مددن الدراسددة أن نحددو  -8

تعمددل عنددد سددعتها  تدديأن عدددد مددزارع هددذه المحافظددة ال أي، 2.301 حددواليالغربيددة  لمحافظددةكفدداءة السددعة  وبلغددتلتندداقص العائددد للسددعة، 
مدن مدزارع  %02مدن مدزارع محافظدة الغربيدة تخضدع لثبدات العائدد للسدعة، بينمدا  %8.2، في حين تبين أن نحو %8.2غت حوالي المثلى بل

 .  محافظة الغربية تخضع لتناقص العائد للسعة
بددين القدديم الفعليددة متوسددط كميددة وقيمددة فددوائض المدددخالت اإلنتاجيددة لمددزارع إنتدداج الدددواجن بعينددة الدراسددة يتضدد  أن هندداك اختالفددات  وبتقدددير -1

والمستهدفة لمدخالت اإلنتداج وهدو مدا تحقده معده وجدود فدوائض فدي تكداليف المددخالت يمكدن خفضدها دون التد ثير علدى كميدة اإلنتداج حيدث 
أنبوبدة  بمبلدغ  00يتض  أن فوائض المدخالت اإلنتاجية في محافظة الشرقية تتمثل في عنصر التدفئة فقط حيث بلغ مقددار الفدائض حدوالي 

من االستخدام الفعلي لعدد األنابيدب، فدي حدين قددرت الفدوائض فدي محافظدة الغربيدة فدي  %20.18جنيه وهو ما يمثل نحو  288بلغ حوالي 
جنيده  308.3جنيده،  0081أنبوبدة، بقيمدة بلغدت  82كتكدوت،  808كل من عدد الكتاكيت وعدد األنابيدب حيدث بلدغ مقددار الفدائض حدوالي 

 ، من كمية االستخدام الفعلي لعدد الكتاكيت وعدد األنابيب الالزم للتدفئة.%82.0، %2ت نحو علي الترتيب، وبنسبة بلغ
طددن، وهددو مددا 18.80طددن، كمددا بلغددت الكميددة المسددتهدفة حددوالي 10.03الفعليددة المنتجددة فددي محافظددة الغربيددة بلغددت حددوالي  الكميددة أن تبددين -0

من النداتج الفعلدي لمدزارع  %2.18كجم تمثل نحو  888.3افظة بمقدار بلغ حوالي يعني إمكانية زيادة الناتج من لحوم الدواجن في تلك المح
طدددن، كمدددا بلغدددت الكميدددة  10.20الفعليدددة المنتجدددة فدددي محافظدددة البحيدددرة بلغدددت حدددوالي  الكميدددةالمحافظدددة بدددنفس كميدددة المددددخالت، وبلغدددت 

كجددم تمثددل  822فددي تلددك المحافظددة بمقددار بلددغ حددوالي  طددن، وهددو مددا يعندي إمكانيددة زيددادة الندداتج مددن لحدوم الدددواجن 18.8المسدتهدفة حددوالي
 من الناتج الفعلي لمزارع المحافظة بنفس كمية المدخالت. %8.18نحو 
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الدراسة أن الكفاءة التوزيعية لمزارع إنتاج الدواجن ب هم محافظات الوجه البحري بعينة الدراسة أن محافظة الشدرقية تد تي فدي مقدمدة  أوضحت -8
، وهددو مددا يمكددن معدده إعددادة توزيددع المددوارد 2.823حيددث تحقيدده الكفدداءة التوزيعيددة حيددث بلددغ معامددل الكفدداءة حددوالي  محافظددات الدراسددة مددن

مددن تكلفددة إنتدداج لحددوم الدددواجن لمددزارع  %82.0االقتصددادية المسددتخدمة فددي مددزارع إنتدداج الدددواجن بمحافظددة الشددرقية وبالتددالي تددوفير حددوالى 
علدي الترتيدب  2.282، و2.822 ،2.828حيدث بلدغ معامدل الكفداءة حدوالي  غربيدةقهليدة، البحيدرة، والالمحافظة، وتلتها محافظات كل مدن الد

، %28، %28.2، %82.0يعندددى أن إعدددادة توزيدددع المدددوارد االقتصدددادية المسدددتخدمة فدددي مدددزارع إنتددداج الددددواجن سدددوف يدددوفر حدددوالى  وهدددذا
 لدراسة.علي الترتيب من تكلفة إنتاج لحوم الدواجن لباقي مزارع ا 88.8%

لمدزارع إنتداج الددواجن بعيندة الدراسدة تبدين أن محافظدة الشدرقية جداءت فدي مقدمدة المحافظدات فدي تحقيدده  االقتصداديةمعامدل الكفداءة  وبتقددير -2
وهدددذا يعندددى أن مدددزارع المحافظدددة تسدددتطيع أن تحقددده نفدددس  ،2.203حدددوالي  بهددداالكفددداءة االقتصدددادية حيدددث بلدددغ معامدددل الكفددداءة االقتصدددادية 

 من التكاليف الحالية إلنتاج الدواجن لمزارع المحافظة. % 80.0من اإلنتاج في ظل تخفيض تكاليف اإلنتاج بنسبة قدرت بحوالي المستوى 

.مؤشرات الربحية -دجاج التسمين  -االقتصادية -الفنية - الكفاءة :كلمات دليلية

  مقدمةال
الدواجن وخاصدة دجداج التسدمين أحدد  ةصناع تعتبر

ية فدددددي تحقيددددده األمدددددن الغدددددذائي باعتبارهدددددا الركدددددائز الرئيسددددد
 اعللبددددروتين الحيددددواني، والددددذي يتميددددز بارتفدددد اً هامدددد اً مصدددددر 

قيمتددددده الغذائيدددددة ورخدددددص ثمنددددده وارتفددددداع معامدددددل التحويدددددل 
 اً تغطددى جددزء فهدديالحمددراء،  بدداللحوم بالمقارنددةالغددذائي لدده 

من الفجوة الغذائية للبدروتين الحيدواني الناتجدة عدن الدنقص 
م الحمدراء التددي ارتفعدت أسدعارها مندذ فتددرة، فدي إنتداج اللحدو 

فضددددددددال عددددددددن سددددددددرعة دورة رأس المددددددددال المسددددددددتثمر فددددددددي 
تتميددز ب نهددا سددريعة العائددد إذ تسددتغره دورة  إذمشددروعاتها 

 أحدددددباإلضددددافة إلددددى أنهددددا  ،(1)يومددددا 28التسددددمين حددددوالي 
األنشطة اإلنتاجية الزراعية الهامدة ومصددر مدن المصدادر 

عامدددة واإلنتددداج الحيدددواني  صدددفةب الزراعددديالرئيسدددية للددددخل 
 02.20بصددفة خاصددة حيددث تسدداهم لحددوم الدددواجن بنحددو 

إجمدددددالي قيمدددددة  مدددددن (8)%00.1مليدددددار جنيددددده تمثدددددل نحدددددو 
مليدددددار جنيددددده  110.13البدددددالغ حدددددوالي  الحيدددددواني إلنتددددداجا

 . (8)0212عام
الفتدددرة األخيدددرة تددد ثرت الثدددروة الداجندددة وصدددناعة  وفددى

ظهددور مددرض أنفلددونزا الدددواجن فددي مصددر تدد ثرًا شددديدًا بعددد 
نتج عنها خسائر كبيدرة، أدت إلدى  0228الطيور في عام 
القطدداع، باإلضددافة  امددن هددذ االسددتثماراتخددروج جددزء مددن 

مسدتلزمات اإلنتداج، فضداًل علدى  فيالمستمر  االرتفاعإلى 
أن هدددذا القطددداع يعدددد مدددن القطاعدددات كثيفدددة العمالدددة حيدددث 

قدددر كمددا  ألددف عامددل، 218يعمددل بدده مددا يقددرب مددن نحددو 

مليدددددددار جنيددددددده فدددددددي عدددددددام  81بنحدددددددو  االسدددددددتثماراتحجدددددددم 
0212(0) . 

 البحث مشكلة
الددددرغم مددددن أن مشددددروعات دجدددداج التسددددمين تعددددد  علددددى
 الفجدوةلتدوفير البدروتين الحيدواني لسدد  اً وجيد اً سريع اً مصدر 

دخدل أصددحابها بسدبب قصددر  وارتفدداعمدن اللحددوم الحمدراء، 
األخيددددرة  الفتددددرة  فدددديدورة تلددددك المشددددروعات إال أندددده لددددوحظ 

أسعار المنتجات الداجنة نتيجدة  االستقرارفيالتذبذب وعدم 
 مسدددتلزمات اإلنتددداج بصدددفة عامدددة، فددديالمسدددتمر  االرتفددداع

 انخفداضوأسعار العلف الداجنى بصفة خاصة،إلى جانب 
الكفددددداءة اإلنتاجيدددددة لمدددددزارع دجددددداج التسدددددمين بدددددين بعضدددددها 

ذلددددك  يعانيدددده ومدددداوبعضددددها،  فظدددداتالمحا وبددددينالددددبعض، 
 اسدتخدامتكلفدة  ارتفاع فيع من مشاكل عديدة تتمثل القطا

 بدددددداريإنتددددداج  فددددديبعدددددض المدددددوارد اإلنتاجيدددددة المسدددددتخدمة 
بدددين الددددواجن  افهنسددبة النددد ارتفددداعالتسمين،باإلضددافة إلدددى 
المدددددددوارد  اسدددددددتخدامعلدددددددى كفددددددداءة  هوالدددددددذى يدددددددنعكس بددددددددور 

هدددددددذا القطددددددداع ومدددددددن ثدددددددم علدددددددى أربدددددددا   فددددددديالمسدددددددتخدمة 
معه دراسدة الطاقدات المتاحدة  المنتجين،األمر الذى يتطلب

التسددددمين،والتعرف علددددى أسددددباب  دجدددداجوالمعطلددددة لمددددزارع 
انخفددداض الكفددداءة اإلنتاجيدددة والتبايندددات بدددين كميدددة المدددوارد 
المسددددتخدمة ونظيرتهددددا المحققددددة للكفدددداءة االقتصددددادية بددددين 
المدددددزارع وبعضدددددها بعيندددددة الدراسدددددة للوصدددددول إلدددددى الكفددددداءة 

القصوى من ذلك  ستفادةاالتحقه  والتيالمثلى من اإلنتاج 
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الفجدددوة الغذائيدددة  مدددنسدددد جدددزء  فددديالمسددداهمة  فددديالنشددداط 
 للبروتين الحيواني.

 :البحث هدف 
الوضددع الددراهن  دراسددةأساسددية  بصددفة البحددث اسددتهدف

مصدددر بصدددفة عامدددة  فددديلمدددزارع دجددداج التسدددمين الددددواجن 
بصدددددفة خاصدددددة خدددددالل فتدددددرة  البحدددددري الوجدددددهومحافظدددددات 

الهدددددف مددددن خددددالل األهددددداف ويددددتم تحقيدددده هددددذا  ،الدراسددددة
 الفرعية التالية:

اإلنتدددداج الزراعددددي والحيددددواني والددددداجني  قيمددددة تطددددور -1
 (.0212-0222الفترة) خالل

 الوضع الراهن لإلنتاج الداجنى في مصر. دراسة -0
النسددبية  واألهميددةالطاقددات المتاحددة والعاطلددة  دراسددة -8

 الوجدددددهألعدددددداد مدددددزارع دجددددداج التسدددددمين بمحافظدددددات 
 .البحري

كفددداءة الفنيدددة لمدددزارع دجددداج التسدددمين بعيندددة ال تقددددير -2
 البحث.

الكفدددداءة االقتصددددادية لمددددزارع دجدددداج التسددددمين  تقدددددير -8
 بعينة البحث.

دجداج التسدمين بعيندة  لمدزارع الربحيدةمؤشرات  قياس -8
 البحث.

 ومصادر البيانات: البحثي األسلوب
البحددددددث علددددددى اسددددددتخدام اإلحصدددددداء الوصددددددفي  اعتمددددددد

لكفدداءة التقنيددة واالقتصددادية والمددنهج القياسددي وذلددك لقيدداس ا
 واالقتصدددداديةأسددددلوب تحليددددل الكفدددداءة اإلنتاجيددددة  اسددددتخدام وتددددم

ألهددم المحافظددات المنتجددة  البحددثلمددزارع بدددارى التسددمين بعينددة 
ألهميتهدا النسدبية  ولتحقيده هدذا الهددف تدم لبداري التسدمين وفقدًا 

الكفدداءة  لتقدددير DEAتحليددل مغلددف البيانددات  االعتمدداد علددى
التددي تعتمددد علددى اسددلوب البرمجددة  يددة، واالقتصدداديةاإلنتاج

الخطيدددة إلنشددداء مغلدددف أو مجدددال يحدددوى البياندددات، بحيدددث 
يمكدددن تقددددير كفددداءة المزرعددددة وفقدددًا لعالقدددة توليفدددة المددددوارد 
المستخدمة والتدي يتحقده معهدا التوليفدة المثلدى مدن المدوارد 
الزراعية التي يجدب اسدتخدامها فدي إنتداج دجداج التسدمين، 

اسدددتخدام مؤشدددرات الربحيدددة لقيددداس اربحيدددة مدددزارع  كمدددا تدددم
 دجاج التسمين في المحافظات موضع الدراسة. 

البحددث علددى البيانددات الثانويددة مددن النشددرات  واعتمددد
اإلحصائية، والدوريات االقتصادية والتي تصددرها الهيئدات 

ومنهددددددا وزارة الزراعددددددة واستصددددددال  األراضددددددي،  الحكوميددددددة
هداز المركددزي للتعبئددة العامددة ومركدز البحددوث الزراعيددة، الج

واإلحصددداء، باإلضدددافة للبياندددات األوليدددة التدددي تدددم تجميعهدددا 
 تددملهددذا الغددرض، حيددث  المعدددةمددن خددالل اسددتمارة االسددتبيان 

العيندددة البحثيدددة لعددددد  لمحافظددداتممثلددده  أخدددذ عيندددة عشدددوائية
كمدددددا تدددددم  ،مزرعدددددة لكدددددل محافظدددددة 18مزرعدددددة بواقدددددع  82

قتصددددددددادية المتعلقددددددددة اإلسددددددددتعانة بددددددددالبحوث والدراسددددددددات اال
 بموضوع البحث.

 بحثية: مفاهيم
 : Technical Efficiencyالفنية أو التقنية الكفاءة

على الحصول على أكبر قددر مدن  ةمقدرة المنش  تعنى
المتاحددددة مددددن المدددددخالت، أو  مقدددداديراإلنتدددداج باسددددتخدام ال

ممكدن مدن  إنتداجتعبر عن إمكانيدة الحصدول علدى أقصدى 
مدددددخالت اإلنتدددداج مددددن الناحيددددة اسددددتخدام قدددددر محدددددد مددددن 
 (. 1-2الفنية، وتتحدد قيمتها بين )

 Allocativeالتخصيصااااااية  أوالتوظيفيااااااة   الكفاااااااءة

Efficiency:  
تعكس قدرة المنش ة علدى اسدتخدام المدزيج األمثدل  وهى

للمدددددخالت  مددددع األخددددذ فددددى االعتبددددار أسددددعار المدددددخالت 
انيدددة تعبدددر عدددن إمك هددديوالتقنيدددات اإلنتاجيدددة المتاحدددة، أو 

الحصدددول علدددى المدددزيج األمثدددل أو األقدددل تكلفدددة لمددددخالت 
اإلنتدددداج المسددددتخدمة فددددي إنتدددداج قدددددر معددددين مددددن اإلنتدددداج 

 (.1-2وتتحدد قيمتها بين)
 Economic Efficiency: االقتصادية الكفاءة
عددن إمكانيددة الحصددول علددى المددزيج األقددل تكلفددة  تعبددر

مددن مدددخالت اإلنتدداج للحصددول علددى أقصددى ندداتج ممكددن 
اسدددتخدام قددددر محددددد مدددن مددددخالت اإلنتددداج، وتتحددددد  مدددن

 (.1-2قيمتها بين)
 
 

 النتائج ومناقشتها
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قيماااة اانتااااج الزراعاااي والحياااواني والاااداجني  تطاااور -2
 (:2022-2000الفترة) خالل

 خدددددددددددالل( 1البياندددددددددددات الدددددددددددواردة بالجددددددددددددول) باسدددددددددددتعراض
( يتبددددين أن قيمددددة اإلنتدددداج الزراعددددي 0212-0222الفتددددرة)

مليددار جنيدده  21.88حددوالى  بلغددتنددي تراوحددت بددين حددد أد
 828،21م، وحددددد أقصددددي بلغددددت حددددوالى0222عددددام  فددددي

م وبمتوسدددط عددام بلدددغ حدددوالي 0212عدددام  فدديمليددار جنيددده 
كمددددددا اتضدددددد  أن قيمددددددة اإلنتدددددداج  جنيدددددده،مليددددددار  108.08

 00.18حددوالى  بلغددتالحيددواني قددد تراوحددت بددين حددد أدنددي 
عي من قيمة الناتج الزرا %82.32مليار جنيه أي حوالي 

 110.13م وحدددد أقصدددي بلغدددت حددددوالي  0222فدددي عدددام 
من قيمة الناتج الزراعي  %88.28مليار جنيه أي حوالي 

 جنيدهمليدار  80.20وبمتوسط بلغ حدوالي  0212في عام 
مدددن متوسدددط قيمدددة النددداتج الزراعدددي  %88.13تمثدددل نحدددو 

خدالل متوسددط فتددرة الدراسددة، بينمدا اتضدد  أن قيمددة اإلنتدداج 
 8.23حدددوالى  بلغدددتبدددين حدددد أدندددي الدددداجني قدددد تراوحدددت 

مدن قيمددة الندداتج الزراعددي  %2.38مليدار جنيدده أي حددوالي 
مدددن قيمدددة اإلنتددداج الحيدددواني فدددي عدددام  %18.21وحدددوالي 
مليددار جنيدده  02.20م وحددد أقصددي بلغددت حددوالي  0222

الندددداتج الزراعددددي وحددددوالي  ةمددددن قيمدددد %3.10أي حددددوالي 
 0212عددددام  فدددديمددددن قيمددددة اإلنتدددداج الحيددددواني  00.20%

تمثدددل حدددوالي  جنيدددهمليدددار  10.08وبمتوسدددط بلدددغ حدددوالي 
 حدددددددواليمددددددن متوسدددددددط قيمدددددددة النددددددداتج الزراعدددددددي و  8.28%

مدددددن متوسدددددط قيمدددددة اإلنتددددداج الحيدددددواني خدددددالل  13.03%
متوسط فترة الدراسة. وبتقدير معادلدة االتجداه الزمندى العدام 
لكدددل مدددن قيمدددة اإلنتددداج الزراعدددي، قيمدددة اإلنتددداج الحيدددواني، 

جني، تبدددددين وجدددددود اتجددددداه عدددددام متزايدددددد قيمدددددة اإلنتددددداج الددددددا
، بمعددل 2.21عندد المسدتوي االحتمدالي  اً ومعنوي إحصائي

، %10.0و %11.2، %11.2نمددددددددو سددددددددنوي بلددددددددغ نحددددددددو
 مليددون 102،111، 822بمقددار زيدادة سدنوية بلدغ حدوالي 

 (.0)لعلى الترتيب كما هو موض  بالجدو  جنيه
 

لاداجني واألهمياة النسابية لقيماة اانتااج الحياواني والاداجني خاالل قيمة اانتاج الزراعي والحياواني وا تطور: 2 جدول
 القيمة بالمليون جنيه                                                               (  2022-2000الفترة )

اانتاج  قيمة السنوات
 الزراعي

اانتاج  قيمة
 الحيواني

 اانتاج قيمة
 الداجنى

اانتاج  %
 من الحيواني

 الزراعي

 اانتاج%
 الداجني

الزراعي من  

اانتاج  %
الداجني من 

 الحيواني
0222 21882.22 00108.22 8222.22 82.32 2.38 18.21 

0221 22280.22 02220.22 2283.22 80.11 8.08 13.82 

0220 32082.22 00888.22 8088.22 88.23 2.22 01.02 

0228 08388.22 82828.22 8222.22 88.28 81.8  13.81 

0222 111388.22 80823.22 2833.22 88.18 8.23 10.82 

0228 108021.22 22028.22 2223.22 82.01 8.12 18.22 

0228 182210.22 20830.22 2130.22 88.18 8.08 12.28 

0222 188028.22 88082.22 3222.22 88.22 8.80 18.01 

0223 138888.22 88282.22 12821.22 88.22 8.80 .0218  

0220 130283.22 80102.22 11128.22 88.20 8.38 18.22 

0212 020882.22 22830.22 18282.22 88.08 8.02 18.30 

0211 020030.22 32880.22 12320.22 88.32 8.02 12.88 

0210 082202.22 33022.22 18823.22 88.02 8.12 13.88 

0218 030282.22 02231.22 01208.22 82.80 2.20 00.00  

0212 828212.22 110131.2 02238.22 88.28 3.10 00.20 

 13.03 8.28 88.13 12088.88 80202.22 180082.88 المتوسط

أعددداد  الزراعددي،تقددديرات الدددخل  نشددراتجمعددت وحسددبت مددن بيانددات وزارة الزراعددة واستصددال  األراضددي، قطدداع الشددئون االقتصددادية،  :المصدددر
 مختلفة.
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 2000الزمنى لقيمة اانتاج الزراعي والحيواني والداجني في مصر خالل الفترة مان ) متجاه العا: معادالت اال 2 جدول
-2022.) 

 ف ر2  المعادلة  البيان
يه(اإلنتاج الزراعي )مليار جن قيمة  هدس  1   =11.28  +2.112لوص 

 (282.31)**    (21.10 )** 
2.000 **1802.0 

(نيهاإلنتاج الحيواني )مليار ج قيمة  هد س   0   =0.021  +2.112لوص 
(022.88 )**    (03.82) ** 

2.032 **312.23 

ه(اإلنتاج الداجني )مليار جني قيمة  هد س  8=3.13  +2.100لوص 
(108.22 )**     (12.03 )** 

2.083 **808.00 
 **معنوي عند 2.21

.(1: حسبت من جدول )المصدر

 خاااللتطااور تنتاااج دجاااج التساامين فااي مصاار  دراساة -2
 (:2022 -2000الفترة )

الوضدع الدراهن لإلنتداج الدداجني فدي مصدر  باستعراض
( كمددددددددددا هددددددددددو موضدددددددددد  0212-0222خددددددددددالل الفتددددددددددرة )

( يتضددد  تذبدددذب الطاقدددة الكليدددة ألعدددداد دجددداج 8بالجددددول)
التسمين في مصر حيث تراوحت بين حد أدني بلغ حدوالي 

، وحددد أقصددي 0222 عدداممليددون دجاجددة فددي  823.820
، بمتوسدط 0218مليار دجاجة في عدام  1.08بلغ حوالي 
مليددون دجاجددة خددالل فتددرة البحددث،  320.021بلددغ حددوالي 

فددددي حددددين اتضدددد  مددددن اسددددتعراض الطاقددددة الفعليددددة ألعددددداد 
دجاج التسدمين فدي مصدر أنهدا تراوحدت بدين حدد أدندي بلدغ 

بنسددبة  0222مليددون دجاجددة فددي عددام  820.023حددوالي 
عددداد دجدداج مددن الطاقددة الكليددة أل %82.03بلغددت حددوالي 

التسددددددمين فددددددي نفددددددس العددددددام، وحددددددد أقصددددددي بلددددددغ حددددددوالي 
بنسدددبة بلغدددت  0218مليدددون دجاجدددة فدددي عدددام  321.308

من الطاقة الكلية ألعداد دجاج التسمين  %88.80حوالي 
مليددددون  200.22فددددي نفددددس العددددام، بمتوسددددط بلددددغ حددددوالي 

مددددن متوسددددط الطاقددددة  %83دجاجددددة بنسددددبة بلغددددت حددددوالي 
ين فددي نفددس العددام خددالل نفددس الكليددة ألعددداد دجدداج التسددم

الفترة. وبتقديرمعادلة االتجاه الزمني العدام تبدين عددم ثبدوت 
معنويددددة كددددل مددددن الطاقددددة الكليددددة والفعليددددة ألعددددداد دجدددداج 

 التسمين.
(2022-2000الوضع الراهن انتاج دجاج التسمين في مصر خالل الفترة ) :3جدول   

 السنوات
 

الكلية الطاقة الفعلي السنوي اانتاج  ( للطاقة الفعلية٪)  دجاجة باأللف  دجاجة باأللف   

0222 823820 820023 82.03 

0221 383882 282280 82.02 

0220 382828 803122 28.08 

0228 300212 888838 88.12 

0222 000002 828200 82.22 

0228 228038 201081 88.03 

0228 020221 880888 82.03 

0222 1223281 222128 828.8  

0223 288008 830830 82.23 

0220 328182 228020 82.28 

0212 800280 228188 88.80 

0211 228228 220303 82.83 

0210 303800 810032 81.08 

0218 1082822 321308 88.80 

0212 382821 822301 88.38 

 88 222440 822242 المتوسط

 (0212-0222متفرقة ) أعداد ،احصاءات الثروة الحيوانية والداجنة نشرةراضي، : جمعت وحسبت وزارة الزراعة واستصال  األالمصدر
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الطاقااات المتاحااة والعاطلااة واألهميااة النساابية  دراسااة -3
ألعاااداد ماااازارع دجااااج التساااامين بمحافظاااات الوجااااه 

 .2022البحري في عام 

التسمين  دجاجاألهمية النسبية ألعداد مزارع  بدارسة
كما هو موض  0212عام  بمحافظات الوجه البحري في

( تبين أن عدد مزارع دجاج التسمين في 2بجدول)
مزرعة تمثل  18220محافظات الوجه البحري بلغ حوالي 

من عددد مزارع دجاج التسمين في مصر  %22.82نحو 

، كما بلغ عدد العنابر العاملة بها حوالي 0212في عام 
من  %02.3عنبر بنسبة تشغيل تمثل نحو 01383

مالي عدد عنابر محافظات الوجه البحري، متوسط إج
عنبر تمثل  238بينما بلغ عدد العنابر المعطلة حوالي 

 محافظات من متوسط إجمالي عدد عنابر %0.12نحو
الوجه البحري، وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة 
محافظات الوجه البحري من حيث عدد مزارع دجاج 
التسمين حيث بلغ عدد المزارع بها 

: دراسة الطاقات المتاحة والعاطلاة واألهمياة النسابية ألعاداد مازارع دجااج التسامين بمحافظاات الوجاه البحاري 2 جدول
 .  2022في عام 

المزارع عدد المحافظات يعمل ال يعمل  من ااجمالي % الجملة   
 2.08 812 02 202 108 االسكندرية

 0.08 8022 88 8011 0212 البحيرة
2288 81 8828 0280 الغربية  18.83 
الشيخ كفر  1282 1002 2 1002 2.02 

 0.82 8282 01 8288 1308 الدقهلية
 0.13 232 03 280 220 دمياط
 10.88 8820 21 8081 8083 الشرقية

 1.82 822 33 810 088 اإلسماعيلية
 2.22 02 0 13 3 بورسعيد
 2.28 88 11 02 11 السويس
 1.01 320 122 220 838 المنوفية
يةالقليوب  1888 0812 08 0888 3.22 
 2.28 23 2 23 12 القاهرة
البحري الوجه  18220 01383 238 00808 22.82 
 1.20 308 28 381 823 الجيزة
سويف بني  000 212 18 288 1.18 

 0.01 011 18 303 833 الفيوم
 2.80 0228 8 0220 1820 المنيا
الوسطي مصر  0222 2183 22 2028 18.83 
 8.83 020 28 002 832 أسيوط
 0.88 830 32 820 810 سوهاج

 2.28 122 2 122 00 قنا
 2.01 82 2 82 28 األقصر
 2.20 18 8 10 8 أسوان
العليا مصر  1828 1238 180 1012 8.82 
 1.80 228 08 288 800 مطرو 
 1.80 1102 11 1138 820 النوبارية
سيناء شمال  208 882 2 882 0.12 
سيناء جنوب  8 8 8 8 2.21 
الجديد الوادي  21 23 02 20 2.02 
األحمر البحر  0 2 2 2 2.21 
الوادي خارج  1188 0022 81 0823 8.81 

الجمهورية اجمالي  02082 82283 288 82208 122.22 
 (.0212-0222)أعداد متفرقة  ،احصاءات الثروة الحيوانية والداجنة  نشرةالزراعة واستصال  األراضي،  زارة: جمعت وحسبت و المصدر
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من عدد  %10.88مزرعة تمثل نحو  8083حوالي 
من عدد مزارع  %08.8مزارع التسمين بالجمهورية ونحو 

التسمين في الوجه البحري، وبلغ عدد العنابر العاملة بها 
بها حوالي  المزارعبلغ عدد  حيثمزارع دجاج التسمين 

من عدد مزارع  %10.88مزرعة تمثل نحو  8083
من عدد مزارع  %08.8بالجمهورية نحو التسمين 

التسمين في الوجه البحري، وبلغ عدد العنابر العاملة بها 
 %00.08عنبر بنسبة تشغيل تمثل نحو  8081حوالي 

من إجمالي عدد العنابر بالمحافظة، واتض  أن الطاقة 
من  %2.22عنبر تمثل نحو  21المعطلة بلغت حوالي 

تلتها محافظة الغربية إجمالي عدد العنابر بالمحافظة. 
مزرعة تمثل  0280بها حوالي  رعحيث بلغ عدد المزا

من عدد مزارع التسمين بالجمهورية ونحو  %18.83نحو 
من عدد مزارع التسمين في الوجه البحري،  13.22%

عنبر بنسبة  8828وبلغ عدد العنابر العاملة بها حوالي 
من إجمالي عدد العنابر  %00.18تشغيل تمثل نحو 

عنبر  81المحافظة، واتض  أن الطاقة المعطلة بلغت ب
من إجمالي عدد العنابر بالمحافظة،  %2.32تمثل نحو 

تلتها محافظة البحيرة حيث بلغ عدد المزارع بها حوالي 
من عدد مزارع  %0.08مزرعة تمثل نحو  0212

من عدد مزارع  %18.83التسمين بالجمهورية ونحو 
لغ عدد العنابر العاملة بها التسمين في الوجه البحري، وب

 %02.00عنبر بنسبة تشغيل تمثل حوالي  8011حوالي 
من إجمالي عدد العنابر بالمحافظة، بينما بلغت الطاقة 

من إجمالي  %0.21عنبر تمثل نحو  88المعطلة حوالي 
عدد العنابر بالمحافظة، وجاءت محافظة الدقهلية في 

ري حيث بلغ عدد المرتبة الرابعة من محافظات الوجه البح
 %0.82مزرعة تمثل نحو   1308المزارع بها حوالي 

من  %10.82من عدد مزارع التسمين بالجمهورية ونحو 
عدد مزارع التسمين في الوجه البحري، وبلغ عدد العنابر 

عنبر بنسبة تشغيل تمثل نحو  8288العاملة بها حوالي 
واتض   ظة،من إجمالي عدد العنابر بالمحاف 00.81%

 %2.80عنبر تمثل نحو  01الطاقة المعطلة بلغت  أن

بالمحافظة. ومن النتائج المشار  من إجمالي عدد العنابر
أن أهم محافظات الوجه البحري موضع الدراسة  اتبينإليه 

مزرعة تمثل  12822تلك المزارع علي حوالي اشتملت
من إجمالي عدد مزارع  دجاج التسمين  %22.8نحو

من  %82.8جه البحري، وحوالي العاملة بمحافظات الو 
 إجمالي عدد مزارع تسمين الدجاج بالجمهورية.

تقاادير الكفاااءة الفنيااة لماازارع تنتاااج دجاااج التساامين  -2
 : بعينة الدراسة

تقدير الكفاءة الفنية إلنتاج الدواجن بعينة  يعتمد
 DEAالدراسة على استخدام طريقة تحليل مغلف البيانات

والتي تعتمد على استخدام أسلوب البرمجة الخطية إلنشاء 
مغلف أو مجال يحوى البيانات بحيث يمكن تقدير كفاءة 

الموارد المستخدمة في هذا  يفةالمزرعة وفقًا لعالقة تول
المجال وفقا لمفهوم المدخالت أو المخرجات للمزرعة 
ويتوفر لتحقيه هذا الغرض حزمة إحصائية تعرف باسم 

DEAP ،يتم استخدام بنود مستلزمات اإلنتاج  وسوف
كمفهوم للمدخالت اإلنتاجية والمتمثلة في كل من عدد 

)رجل/يوم(، كمية العلف مالة الكتاكيت)كتكوت(، عدد الع
البادي)طن(، كمية العلف النامي)طن(، عدد 

 األنابيب)أنبوبة(، كمية النشارة )سيارة(.
معايير  يرمن نتائج التحليل غيرالقياسي لتقد وتبين

( أنه 8الكفاءة المختلفة إلنتاج الدواجن كما في جدول)
أن متوسط معامل الكفاءة  للسعةوفقا لفرضية ثبات العائد 

 %8.2وأن  2.082الفنية لمحافظة الشرقية بلغ حوالي 
فقط من مزارع هذه المحافظة قد حقه الكفاءة التامة 

، في حين بلغ متوسط معامل الكفاءة الفنية 122%
فقط من  %8.2 أنو  2.238حافظة الغربية حوالي لم

،  %122مزارع هذه المحافظة قد حقه الكفاءة التامة 
بينما بلغ متوسط معامل الكفاءة الفنية لمحافظة البحيرة 

وأنه ال يوجد مزارع في المحافظة حققت  2.232حوالي 
الكفاءة التامة، أما بالنسبة لمحافظة الدقهلية فقد بلغ 

  2.312الكفاءة الفنية حوالي متوسط معامل 
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: نتائج تقدير الكفاءة الفنية وكفاءة السعة وطبيعاة العائاد لمازارع تنتااج دجااج التسامين بالعيناة البحثياة وفقاا  8 جدول
 للمدخالت

الفنية الكفاءة المحافظة السعة كفاءة  العائد طبيعة   
ثابتة سعة متغيرة سعة   متناقص متزايد ثبات 

0022. 2.082 الشرقية  2.082 1 11 8 
 8 11 1 2.301 2.083 2.238 الغربية
 8 10 - 2.322 2.020 2.232 البحيرة
 0 11 0 2.312 1.22 2.312 الدقهلية
 .DEAP 2.1وحسبت من تحليل بيانات العينة البحثية باستخدام برنامج  جمعت: المصدر

فقط من مزارع هذه المحافظة قد حقه  %18.8وأن 
. وقد بلغ متوسط معامل الكفاءة %122الكفاءة التامة

 .2.388للمحافظات موضع البحث حوالي 
وفقًا لفرضية العائد المتغيدر للسدعة فقدد بلدغ متوسدط  أما

وأن نحدو  2.002معامل الكفاءة لمحافظدة الشدرقية حدوالي 
، مددن مددزارع المحافظددة قددد حققددت الكفدداءة التامددة، 38.2%

لمحافظددددة فددددي حددددين بلددددغ متوسددددط معامددددل الكفدددداءة الفنيددددة 
، مدددددن مدددددزارع %08.8وأن نحدددددو  2.083الغربيدددددة حدددددوالي 

معامددل  متوسددط دغالمحافظدددة قددد حققددت الكفدداءة التامدددة، وبلدد
وأن  2.020الكفددددددداءة الفنيدددددددة لمحافظدددددددة البحيدددددددرة حدددددددوالي 

مدددددن مدددددزارع المحافظدددددة قدددددد حققدددددت الكفددددداءة  %38.2نحدددددو
التامة، بينما بلغ متوسط معامدل الكفداءة لمحافظدة الدقهليدة 

، مددن مددزارع المحافظددة قددد %122وأن نحددو  1.22حددوالي 
 حققت الكفاءة التامة.

وهدددي عبدددارة عدددن  (SE)فيمدددا يتعلددده بكفددداءة السدددعة  أمدددا
نسبة الكفداءة الفنيدة وفقدًا لفرضدية العائدد الثابدت للسدعة إلدى 

للسدددعة لدددنفس  تغيدددرالكفددداءة الفنيدددة وفقدددًا لفرضدددية العائدددد الم
افظددة الشددرقية المزرعددة، فقددد بلددغ معامددل كفدداءة السددعة لمح

السعة يتضد  أن  على ووفقًا لطبيعة العائد 2.082حوالي 
للعائددد  ضددعمددن مددزارع محافظددة الشددرقية تخ %28.8نحددو 

مدددددن مدددددزارع  %8.2نحدددددو  أن نالمتزايدددددد للسدددددعة، فدددددي حدددددي
 %02المحافظددة تخضددع لثبددات العائددد للسددعة، بينمددا نحددو 
 وبلددغمددن مددزارع المحافظددة تخضددع لتندداقص العائددد للسددعة، 

 أي، 2.301 حدواليالغربيدة  لمحافظدةكفاءة السعة  معامل
أن عدددددد مددددزارع هددددذه المحافظددددة التددددي تعمددددل عنددددد سددددعتها 

، ووفقددددًا لطبيعددددة العائددددد علددددى %8.2المثلددددى بلغددددت نحددددو 
مددددن مددددزارع محافظدددددة  %28.8 حدددددواليالسددددعة يتضدددد  أن 

. فدي حدين أن حدوالي سدعةتخضدع للعائدد المتزايدد لل الغربية
ربيدددة تخضدددع لثبدددات العائدددد مدددن مدددزارع محافظدددة الغ 8.2%

تخضدددع  الغربيدددةمدددن مدددزارع محافظدددة  %02للسدددعة، بينمدددا 
فددي حددين بلددغ معامددل كفدداءة السددعة  لتندداقص العائددد للسددعة،

مددن  %32، وأن حددوالي 2.322لمحافظددة البحيددرة حددوالي 
 بينمددامددزارع هددذه المحافظددة تخضددع للعائددد المتزايددد للسددعة. 

لتنداقص  مدن مدزارع محافظدة البحيدرة تخضدع %02حوالي 
العائددد للسددعة، فدددي حددين ال توجدددد مددزارع تعمدددل عنددد ثبدددات 

بلغدت كفداءة السدعة  بينمداالعائد للسعة في هدذه المحافظدة، 
أن عددد مدزارع هدذه  أي، 2.312لمحافظة الدقهلية حوالي 

المحافظدددة التدددي تعمدددل عندددد سدددعتها المثلدددى بلغدددت حددددوالي 
، ووفقددددًا لطبيعددددة العائددددد علددددى السددددعة يتضدددد  أن 18.8%
من مزارع محافظة الشرقية تخضدع للعائدد  %28.8لي حوا

من مزارع محافظدة الشدرقية  %18.8المتزايد للسعة، بينما 
(. 8تخضع لتناقص العائد للسعة كما هو موضد  بجددول)

الكفاءة التامة، وقد بلغ متوسط معامل الكفداءة للمحافظدات 
موضددددع البحددددث فددددي ظددددل العائددددد المتغيددددر للسددددعة حددددوالي 

متوسددط كميددة وقيمددة فددوائض المدددخالت  وبتقدددير. 2.031
اإلنتاجيددة لمددزارع إنتدداج الدددواجن بعينددة الدراسددة يتضدد  أن 
هنددداك اختالفدددات بدددين القددديم الفعليدددة والمسدددتهدفة لمددددخالت 
اإلنتددداج وهدددو مدددا تحقددده معددده وجدددود فدددوائض فدددي تكددداليف 
المدددخالت يمكددن خفضددها دون التدد ثير علددى كميددة اإلنتدداج 

( حيدددث 8لدددواردة بالجددددول)كمدددا هدددو موضددد  مدددن البياندددات ا
اإلنتاجيددددددة فددددددي محافظددددددة  تيتضدددددد  أن فددددددوائض المدددددددخال

 الشرقية تتمثل في عنصر التدفئة فقط 
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: تقاادير متوسااط كميااة فااوائت الماادخالت اانتاجيااة والمخرجااات لماازارع تنتاااج دجاااج التساامين بعينااة الدراسااة 6 جادول
 بأهم محافظات الوجه البحري

اانتاج مدخالت المحافظة اانتاج اتمخرج   
القياس وحدة البيان  الزيادة تمكانية مستهدف فعلي فائت مستهدف فعلى 

 الشرقية

الكتاكيت عدد  - 2222 2222 وحدة 

1810.0 1810.0 - 

/يومعامل العمالة  8 8 - 
بادي علف  - 2.8 2.8 كجم 
نامي علف  - 13.0 13.0 كجم 
ة/دور انبوبة تدفئة  33 80 00 
شةالفر  /دورةسيارة   2 2 - 

 الغربية

الكتاكيت عدد  808 2212 3288 وحدة 

10032.8 18818.2 888.3 
/يومعامل العمالة  8 8 - 
بادي علف  - 3 3 كجم 
نامي علف  - 13.12 13.2 كجم 
ة/دور انبوبة تدفئة  100 88 82 
/دورةسيارة الفرشة  2 2 - 

 البحيرة

الكتاكيت عدد ةوحد   2222 2008 281 

10208.3 18288.3 822 
/يومعامل العمالة  8 8 - 
بادي علف  - 2.8 2.8 كجم 
نامي علف  - 13 13 كجم 
ة/دور انبوبة تدفئة  33 80 08 
/دورةسيارة الفرشة  2 2 - 

 الدقهلية

الكتاكيت عدد  280 2083 2222 وحدة 

10220.0 10220.0 - 
م/يو عامل العمالة  0.8 0.8 - 
بادي علف  - 2.8 2.8 كجم 
نامي علف  1.1 12.1 13.0 كجم 
ة/دور انبوبة تدفئة  33 88 08 
/دورةسيارة الفرشة  8.0 8.28 - 

 .DEAP 2.1وحسبت من تحليل بيانات العينة البحثية باستخدام برنامج  جمعت: المصدر

بلغددت قيمتهددا أنبوبددة  00حيددث بلددغ مقدددار الفددائض حددوالي 
مددددن  %20.18جنيدددده وهددددو مددددا يمثددددل نحددددو  288حددددوالي 

االستخدام الفعلي لعدد األنابيب، في حدين قددرت الفدوائض 
فدددي محافظدددة الغربيدددة فدددي كدددل مدددن عددددد الكتاكيدددت وعددددد 

كتكددوت،  808األنابيددب حيددث بلددغ مقدددار الفددائض حددوالي 
جنيه علي  308.3جنيه،  0081أنبوبة، بقيمة بلغت  82

، مدددن كميدددة %82.0، %2نسدددبة بلغدددت نحدددو الترتيدددب، وب
االسدددتخدام الفعلدددي لعددددد الكتاكيدددت وعددددد األنابيدددب الدددالزم 

 للتدفئة.
مدددن فددوائض المددددخالت بمحافظددة البحيدددرة فدددي  واتضدد 

كدددل مدددن عددددد الكتاكيدددت وعددددد األنابيدددب حيدددث بلدددغ مقددددار 
قيمدددة  بإجمدددالي أنبوبددة 08كتكدددوت،  281الفددائض حدددوالي 

، %8.8نسددددبة بلغددددت نحددددو جنيهددددًا، وب 8828تقدددددر بنحددددو 
لكدددل مدددن عددددد الكتاكيدددت، عددددد األنابيدددب علدددى   21.0%

الترتيددددب، وتبددددين أن فدددددوائض المدددددخالت لمددددزارع محافظددددة 
تمثلددت فددي كددل مددن عدددد الكتاكيددت، كميددة العلددف  الدقهليددة

البددددادي، عدددددد األنابيددددب، حيددددث بلددددغ مقدددددار الفددددائض بهددددا 
 أنبوبة بإجمالي قيمة 08طن،  1.1كتكوت،  280حوالي 

، %8.8جنيهًا، وبنسبة بلغت نحو  03800.8تقدر بنحو 
 على الترتيب. 80.2، 8%

كميددة المخرجددات اإلنتاجيددة الفعليددة والمسددتهدفة  وبتقدددير
إلنتددداج الددددواجن بعيندددة الدراسدددة كمدددا هدددو موضددد  بالجددددول 

( اتضددددد  أن كميدددددة اإلنتددددداج الفعليدددددة هدددددي نفدددددس كميدددددة 8)
 أنحدين تبدين اإلنتاج المستهدفة في محافظة الشرقية، في 

الفعليددة المنتجددة فددي محافظددة الغربيددة بلغددت حددوالي  الكميددة
طددددددددددددددن، كمددددددددددددددا بلغددددددددددددددت الكميددددددددددددددة المسددددددددددددددتهدفة  10.03
طن، وهو مدا يعندي إمكانيدة زيدادة النداتج مدن 18.80حوالي

لحددددوم الدددددواجن فدددددي تلددددك المحافظددددة بمقددددددار بلددددغ حدددددوالي 
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مدددددن النددددداتج الفعلدددددي  %2.18كجدددددم تمثدددددل نحدددددو  888.3
 الكميدددةفس كميدددة المددددخالت، وبلغدددت لمدددزارع المحافظدددة بدددن

 10.20الفعلية المنتجة في محافظدة البحيدرة بلغدت حدوالي 
طدن، وهدو  18.8طن، كما بلغت الكميدة المسدتهدفة حدوالي

مددا يعنددي إمكانيددة زيددادة الندداتج مددن لحددوم الدددواجن فددي تلددك 
كجددددددم تمثددددددل نحددددددو  822المحافظدددددة بمقدددددددار بلددددددغ حدددددوالي 

لمحافظددة بددنفس كميددة مددن الندداتج الفعلددي لمددزارع ا 8.18%
المدددخالت بددنفس كميددة المدددخالت، بينمددا اتضدد  أن كميددة 
اإلنتدددداج الفعليددددة هددددي نفددددس كميددددة اإلنتدددداج المسددددتهدفة فددددي 

 محافظة الدقهلية.
لمزارع تنتاج الدواجن بعيناة  قتصاديةالكفاءة اال تقدير -8

 الدراسة:
ضددددرب كدددداًل مددددن  اصددددلالكفدددداءة االقتصددددادية بح تقدددددر

كفاءة التوزيعية وذلك في ظدل تغيدر العائدد الكفاءة الفنية وال
أن الكفدداءة التوزيعيددة لمددزارع إنتدداج الدددواجن  وتبددينللسددعة، 
الوجدده البحددري بعينددة الدراسددة أن محافظددة  فظدداتبدد هم محا

الشددددرقية تدددد تي فددددي مقدمددددة محافظددددات الدراسددددة مددددن حيددددث 
تحقيدده الكفدداءة التوزيعيددة حيددث بلددغ معامددل الكفدداءة حددوالي 

مكدددددددن معددددددده إعدددددددادة توزيدددددددع المدددددددوارد ، وهدددددددو مدددددددا ي2.823
االقتصادية المستخدمة في مدزارع إنتداج الددواجن بمحافظدة 

مددن تكلفددة إنتدداج  %82.0الشددرقية وبالتددالي تددوفير حددوالى 
لحوم الدواجن لمزارع المحافظة، وتلتها محافظدات كدل مدن 
الدقهلية، البحيرة، والغربية حيث بلغ معامل الكفداءة حدوالي 

يعندى أن  وهدذاعلي الترتيدب  2.282، و2.822 ،2.828
إعددددادة توزيددددع المددددوارد االقتصددددادية المسددددتخدمة فددددي مددددزارع 

، %28.2، %82.0إنتدددداج الدددددواجن سددددوف يددددوفر حددددوالى 
علدددددي الترتيدددددب مدددددن تكلفدددددة إنتددددداج لحدددددوم  88.8%، 28%

 الدواجن لباقي مزارع الدراسة.
لمددددددزارع إنتدددددداج  صدددددداديةاالقت معامددددددل الكفدددددداءة وبتقدددددددير

اسدددة تبدددين أن محافظدددة الشدددرقية جددداءت الدددواجن بعيندددة الدر 
فددددي مقدمددددة المحافظددددات فددددي تحقيدددده الكفدددداءة االقتصددددادية 

، 2.203حدوالي  بهداحيث بلدغ معامدل الكفداءة االقتصدادية 
أن مدددزارع المحافظدددة تسدددتطيع أن تحقددده نفدددس  يعندددىوهدددذا 

فدددي ظدددل تخفددديض تكددداليف اإلنتددداج  نتددداجالمسدددتوى مدددن اإل
يف الحاليدددددة مدددددن التكدددددال % 80.0بنسدددددبة قددددددرت بحدددددوالي 

إلنتددددددداج الددددددددواجن لمدددددددزارع المحافظدددددددة، فدددددددي حدددددددين تلتهدددددددا 
الدقهليددة، البحيددرة، والغربيددة حيددث بلددغ  محافظددات كددل مددن

علددي  2.803، و2.228 ،2.232معامددل الكفدداءة حددوالي 
وهذا يعنى أن مزارع تلك المحافظات تستطيع أن  الترتيب،

تحقه نفس المستوى من اإلنتاج فدي ظدل تخفديض تكداليف 
، %80.2،  % 81.8بنسددددددددب قدددددددددرت بحددددددددوالي  جاإلنتددددددددا
مددددددن التكدددددداليف الحاليددددددة إلنتدددددداج  الترتيددددددب علددددددي 82.0%

 (.2الدواجن لمزارع باقي محافظات الدراسة، جدول )
دجااج التسامين بعيناة  لمازارع الربحياةقياس مؤشرات  -6

 : الدراسة
دجدددداج التسددددمين  لمددددزارعمؤشددددرات الربحيددددة  باسدددتعراض

( يتضدددد  أن 3بالجدددددول)بعينددددة الدراسددددة كمددددا هددددو موضدددد  
محافظددة الشددرقية قددد جدداءت فددي مقدمددة محافظددات الدراسددة 

جنيددده، فدددي  لدددفأ 302.0حيدددث بلدددغ صدددافي الدددرب  حدددوالي 
حين بلغت نسبة إجمدالي الدرب  إلدي إجمدالي اإليدراد، نسدبة 

، %88.0إجمدددالي الدددرب  إلدددي إجمدددالي التكددداليف، ، نحدددو 
يف علددي الترتيددب، كمددا بلغددت اإليددرادات/ التكددال 018.8%
وهدددددو مدددددا يعندددددي أن مدددددزارع تسدددددمين الددددددجاج  8.0حدددددوالي 

بالمحافظددددة مددددرب  اقتصدددداديًا، تلتهددددا محافظددددة البحيددددرة مددددن 
ألددف جنيدده،  221.2حيددث صددافي الددرب  حيددث بلددغ حددوالي 

وبلغدددت نسددددبة إجمددددالي الددددرب  إلدددي إجمددددالي اإليددددراد، نسددددبة 
، %82.3إجمدددددالي الدددددرب  إلدددددي إجمدددددالي التكددددداليف، نحدددددو 

كمددا بلغددت اإليددرادات/ التكدداليف علددي الترتيددب،  181.8%
، تلتها محافظة الغربية من حيث صافي الدرب  0.8حوالي 

ألف جنيه، وبلغت نسبة إجمدالي  288.1حيث بلغ حوالي 
الرب  إلي إجمالي اإليراد، نسبة إجمالي الرب  إلي إجمالي 

علددي الترتيددب، كمددا  %183.0، %80.3التكدداليف، نحددو 
، بينمدددددددا جددددددداءت 0.8 بلغدددددددت اإليرادات/التكددددددداليف حدددددددوالي

محافظدددددة الدقهليدددددة ك قدددددل محافظدددددات الدراسدددددة مدددددن حيدددددث 
ألف جنيده، وبلغدت  282.8صافي الرب  حيث بلغ حوالي 

نسددددددددددددددبة إجمددددددددددددددالي الددددددددددددددرب  إلددددددددددددددي إجمددددددددددددددالي اإليددددددددددددددراد، 
 : نتائج تقدير الكفاءة االقتصادية لمزارع تنتاج دجاج التسمين بالعينة البحثية ككل وفقا  للمدخالت4 جدول
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التوزيعية الكفاءة  الفنية الكفاءة المحافظة االقتصادية الكفاءة   

 2.203 2.823 2.022 الشرقية

 2.803 2.282 2.380 الغربية
 2.228 2.822 2.320 البحيرة
 2.232 2.828 2.022 الدقهلية

 .DEAP 2.1وحسبت من تحليل بيانات العينة البحثية باستخدام برنامج  جمعت: المصدر

 ربحية لمزارع دجاج التسمين ألهم محافظات الوجه البحري بعينة الدراسةمؤشرات ال :8 جدول

 المحافظة
الربحية مؤشرات  

 تجمالي
 التكاليف

جنيه ألف  

 تجمالي
 اايراد

جنيه ألف  

 صافي
 الربح

جنيه ألف  

تجمالي  %
الربح/ تجمالي 

 اايراد
تجمالي  %

الربح/ تجمالي 
 التكاليف

ف/التكالياايرادات  

3.201 الشرقية  1028.2 302.0 88.0 018.8 8.0 
 0.8 183.0 80.3 288.1 1080.3 232.2 الغربية
 0.8 181.8 82.3 221.2 1028.3 228.28 البحيرة
 0.8 188.0 82.8 282.8 1020.3 200.8 الدقهلية

: جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثيةالمصدر  

 ،%82.8نسبة إجمالي الرب  إلي إجمدالي التكداليف، نحدو 
كمدددا بلغدددت اإليرادات/التكددداليف علدددي الترتيدددب،  188.0%
، وهددددو مددددا يؤكددددد تفددددوه محافظددددة الشددددرقية فددددي 0.8حددددوالي 

تحقيه الكفاءة االقتصادية وتحقيه مستوي عائد أفضل من 
 نظيره في باقي محافظات الدراسة.

سبه يتض  أن مزارع عينة الدراسة تفقدد قددرًا مدن  ومما
فدي إنتداج دجداج التسدمين، مواردها االقتصادية المسدتخدمة 

. إلدي %18.8مما يترتدب عليده زيدادة تكلفدة إنتاجهدا بنسدبة 
 فددإنجانددب ذلددك لتحقيدده كفدداءة اقتصددادية فددي مددزارع العينددة 

يقتضدددي إعدددادة توزيدددع المدددوارد االقتصدددادية المسدددتخدمة فدددي 
 مزارع إنتاج الدواجن بالعينة

ضوء النتائج التي تم الحصول عليها فدإن الدراسدة  وفي
علدددي مزارعدددي إنتددداج دجددداج التسدددمين  ب ندددهي الدراسدددة توصددد

اتباع اسلوب اإلنتاج المستخدم في مدزارع محافظدة الشدرقية 
حتددي يمكددنهم اسددتخدام مدددواردهم االقتصددادية بطريقددة مثلدددي 
وبالتالي زيادة إنتاجهم من الدواجن األمر الذي يعندي زيدادة 
 أربدداحهم مددن تلددك المددزارع ويمكددن زيددادة إنتدداج تلددك المددزارع

فددددي إنتددددداج  ثدددددة( اسدددددتخدام األسدددداليب الحدي1) :مددددن خددددالل
( استخدام سالالت ذات معدل نمدو أفضدل مدن 0الدواجن،)

( 8الموجددددودة ومتوافقددددة مددددع الظددددروف البيئيددددة المصددددرية، )
تجهيدددددز أمددددداكن التربيدددددة بشددددددكل جيدددددد مدددددن حيدددددث التهويددددددة 

اإلضداءة والصدرف ممددا يسداعد علدى اإلنتدداج بشدكل أفضددل 
( استخدام عالئده جيددة 2د كبير، )وتقليل األمراض إلى ح
 .ذات معدل تحويل مرتفع
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Measuring the Economic Efficiency of Broiler Farms in The 

Most Important Governorates in North Egypt 
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ABSTRACT 
Although the broiler projects is fast and a good source to provide animal protein to fill the shortage of red 

meat, and high income owners because of the short cycle of these projects, But it was observed in the recent 

period volatility and instability in the prices of poultry products, As a result of the continuing rise in 

production requirements, The prices of poultry feed, in particular, Which requires a study of the available 

capacity and idle for broiler farms, And  to identify the reasons for the low production efficiency, Between the 

amount of resources used, And its counterpart achieved economic efficiency between farms and some sample 

study. 

The results showed the following: 

1. A study for the production of poultry in Egypt during the period (2000-2013), Actual capacity of the number 

of broilers in Egypt, It ranged from a minimum of about 342.208 million chickens in 2000, At a rate of 

about 67.28 %, Of the total energy of the number of broilers in the same year, And a maximum of about 

801.895 million chickens in 2013, At a rate of about 63.62 %, Of the total number of broilers in the same 

yea, An average of about 492.77 million chickens, At a rate of about 58 % of the average total number of 

broilers in the same year during the same period, And estimating general equation time trend, It turns out 

there is not significant of both the college and the actual numbers of broilers. 

2. According to the hypothesis of variable returns to scale, the average efficiency coefficient Sharkia 

Governorate amounted to about 0.997, And about 86.7 % of the farms the Governorate Has achieved full 

proficiency, While the average technical competence of the province of Garbia Governorate of about 

0.958, And about 93.3 % of the farms have Governorate maintaining full efficiency, The average technical 

efficiency coefficient for the province around the Behera Governorate is about 0.972, And about 86.7 % of 

the farms the province has Governorate full proficiency. 

3. The study found that about 6.7 % of the Sharkia Governorate of farms subject to the stability of returns to 

scale, While 20% of the Sharkia Governorate of farms subject to decrease returns to scale, And capacity 

efficiency reached the Garbia Governorate of about 0.821, While showing that about 6.7 % of farms 

Garbia Governorate subject to the stability of returns to scale, While 20% of farms Garbia Governorate 

subject to decrease returns to scale.  

4. Estimates the average quantity and value of slakes inputs for poultry production sample study, It is clear that 

there are differences between actual and target values for production inputs, It was found the existence of 

slakes in input costs can be reduced without affecting the amount of production, It is clear that surplus 

production inputs in the Sharkia Governorate, The heating element only where the amount of the slakes 

amounted to about 29 tube amount reached about 435 pounds, Which represents about 49.15 % of the 

actual use of the number of tubes, While the estimated slakes in the Garbia Governorate, In both the 

number of chicks and the number of tubes where the amount of the slakes amounted to about 323 chick 

0.67 tube, Valued at 2261 pounds, 823.8 pounds, respectively, And at a rate of about 4 %, 54.9 %, the 

amount of the actual use of the number of chicks and the required number of pipes for heating. 

5. The study showed that the allocattive efficiency of poultry farms produce most important Governorates in 

North Egypt a sample study, That the Sharkia Governorate at the forefront of the provinces of the study, 

In terms of achieving allocative efficiency reaching efficiency coefficient of about 0.548, Which can be 

with the redistribution of economic resources used in the production of poultry farms in Sharkia 

Governorate, Thereby saving about 54.2 % of the cost of producing poultry meat to Governorate farms, 

Then each of the Governorate of Dakahlia, the Behera, and Garbia, Reaching efficiency coefficient of 

about 0.543, 0.540, and 0.467, respectively, This means that the re- distribution of economic resources 

used in the production of poultry farms will provide about 54.2 %, 45.7 %, 46%, 53.3 % respectively of 

the cost of production of poultry meat to the rest of the study farms. 

6. Estimate economic efficiency coefficient for poultry production sample study, Show that the Sharkia 

Governorate in the first place, the achievement of economic efficiency, reaching its economic efficiency 

coefficient of about 0.498, This means that the Governorate of farms can achieve the same level of 

production to reduce production costs Rate estimated at 52.2 % of the current costs for the production of 

poultry farms Sharkia Governorate. 


