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 في ظل ظروف المخاطرة والاليقين في محافظة الغربية نتاج دجاج التسمينإل دراسة اقتصادية

Pمحمد عبد الخالق الصاوي

۱* 
P- ۱مصطفى الشحات الطوخي - ۲عبد الباقي موسى الشايب 

 مصر -الجيزة  -مركز البحوث الزراعية  -معهد بحوث االقتصاد الزراعي  -۱

 مصر -جامعة طنطا  -كلية الزراعة  -قسم االقتصاد الزراعي  -۲

 الملخص

والتي تؤدي إلى تذبذب وعدم استقرار تتعرض صناعة الدواجن في مصر للعديد من المخاطر اإلنتاجية والتسويقية 
اإلنتاج وانسحاب العديد من المنتجين وتذبذب دخولهم، وقد أوضحت نتائج البحث أن سعر الكتاكيت كان أكثر عناصر 

دجاج التسمين تشتتاً يليها كال من أسعار الذرة الصفراء والعلف حيث بلغ معامل االختالف لكل منها على  مستلزمات إنتاج
% وأخيراً جاء سعر فول الصويا في المرتبة األخيرة كأقل عناصر مستلزمات ٥.۰۱%، ٦.٦۱%، ٤۳.۱۷الترتيب حوالي 

%، وبالنسبة للسعر الشهري للكيلو جرام من دجاج ۱.۱۲الي اإلنتاج تشتتاً وأكثرها ثباتاً حيث بلغ معامل االختالف له حو
%، ۸۲.۹وقد مثل بندي تكلفة الكتاكيت والعليقة معاً حوالي ، %۱٥.٦٥معامل االختالف له حوالي  التسمين فقد بلغ

نتاجية % من متوسط تكاليف إنتاج الطن للفئات الثالثة على الترتيب، بينما مثلت باقي بنود التكاليف اإل%۸٤.٦، ۸۳.۸
، وبدراسة أهم % من متوسط تكاليف إنتاج الطن للفئات الثالثة على الترتيب۱٥.٤%، ۱٦.۲%، ۱۷.۱مجتمعة حوالي 

ارتفاع مؤشرات مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج طناً من لحوم دجاج التسمين بعينة الدراسة بمحافظة الغربية تبين 
اجية للمزرعة األمر الذي يعزي إلى انخفاض التكاليف اإلنتاجية بسبب وفورات الكفاءة االقتصادية كلما زادت السعة اإلنت

جنيهاً، كما قدرت نسبة إجمالي العائد إلى  ۰.۰۸، ۰.۰٦، ۰.۰۳العائد على الجنيه المنفق على التوالي نحو السعة حيث بلغ 
%، ٦%، ۲.۷ه المنفق بحوالي % على الترتيب، وبلغت أربحية الجني۱۰۷.۷%، ۱۰٦%، ۱۰۲.۷إجمالي التكاليف بنحو 

، % لكل من الفئات الثالثة على الترتيب۷.۲%، ٥.٦%، ۲.۷% على الترتيب، وبلغت نسبة هامش ربح المنتج بنحو ۷.۷
% للفئات الثالثة ۳۲.۹%، ۲۱.٤%، ۷.۹وقدر متوسط معدل العائد الداخلي لمزارع دجاج التسمين بمحافظة الغربية بنحو 

ارتفاع حساسية  كما تبيني يبين أن معدل العائد الداخلي يزيد كلما زادت السعة اإلنتاجية للمزرعة، على الترتيب، األمر الذ
مشروع تسمين الدواجن تجاه تغير سعر لحوم الدواجن حيث احتل المرتبة األولى، يليه تغير سعر العليقة في المرتبة الثانية، 

في المرتبة الرابعة واألخيرة كأقل نسبة النفوق ، وأخيراً جاء تأثير تغير ةفي المرتبة الثالثسعر الكتاكيت ثم جاء تأثير تغير 
تبين أن الفئة األولى كانت أعلى الفئات اإلنتاجية حساسية تجاه تغير ، كما لمشروع تجاه تغيرهاااحية حساسية العناصر من ن

ثانية ثم تأتي الفئة الثالثة كأقل الفئات حساسية أي من العناصر السابقة وبالتالي فهي األكثر تعرضاً للخطورة، تليها الفئة ال
تجاه تغير العناصر المختلفة، ويتبين مما سبق انخفاض معامل الحساسية تجاه المتغيرات المختلفة كلما زادت السعة اإلنتاجية 

فئة األولى هي للمزرعة، األمر الذي يشير إلى انخفاض درجة المخاطرة كلما زادت السعة اإلنتاجية للمزرعة حيث تعد ال
 أكثر الفئات حساسية تجاه العوامل المختلفة أي أنها أكثرها مخاطرة وتقل المخاطرة كلما زادت السعة اإلنتاجية للمزرعة.

 .تسمين الدجاج ، مؤشرات الكفاءة االقتصادية، جدوى االستثمار ، تحليل الحساسية الكلمات االسترشادية:

 المقدمة والمشكلة البحثية

لبروتين الرئيسية لمصادر الم الدواجن احد تمثل لحو
المقارنة بأسعار اللحوم نسبياً ب رخيصةالحيواني والتي تعد 

ارتفاعاً  األخيرة اآلونةالتي ارتفعت أسعارها في الحمراء 
لذلك تعتبر لحوم الدواجن البديل األول للحوم  كبيراً 

إلى جانب ارتفاع الكفاءة التحويلية ومعامل ، الحمراء
 باإلضافةهذا  ،الغذائي لها مقارنة باللحوم الحمراءيل التحو

  الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع والقطاعات المرتبطة إلى

والمجازر  واألعالفالبيطرية  األدويةوتجارة به كصناعة 
األفراد وتقليل نسبة وغيرها في تشغيل عدد كبير من 

دوى حد القطاعات ذات الجفي مصر، كما انه أالبطالة 
 توقد بلغاالستثمارية العالية والتي تحقق أرباحاً مجزية، 

 حوالي ۲۰۱۳عام  الدواجن في مصر لحوم إنتاجقيمة 
قيمة  إجمالي% من ۲۲.۳مليار جنيه، تمثل حوالي  ۲۱.۸
(الجهاز  جنيه مليار ۹۷.۸ نحو ةالحيواني والبالغ اإلنتاج

 .)۲۰۱٥، للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي
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 بحثلة المشك
الدواجن في مصر للعديد من المخاطر  يتعرض قطاع

منها المخاطر اإلنتاجية كارتفاع أسعار األعالف 
وتعرض الطيور والكتاكيت وغيرها من مستلزمات اإلنتاج 

للعديد من األمراض الفيروسية والتقلبات الجوية التي قد 
تسويقية اللمخاطر ا وكذلكتقضي على القطيع بأكمله، 

وعدم وجود ت الواسعة في أسعار الدواجن بسبب التقلبا
(محمد،  تحكمهاواضحة سياسات تسويقية وتسعيرية 

، األمر الذي ينعكس على تذبذب وعدم استقرار )۲۰۰۷
إنتاج الدواجن في مصر وانسحاب وتوقف العديد من 

حيث وهنا تكمن مشكلة الدراسة ، اإلنتاجالمنتجين عن 
 إنتاجالعاملة في مجال العنابر غير  أن إلىتشير التقديرات 

 تقد بلغ ۲۰۱٤عام بمحافظة الغربية  لتسميناج دجا
عدد  إجمالي% من ۲۲.۳عنبراً تمثل حوالي  ۹۹۲حوالي 

الطاقة عنبراً، وان  ٤٤٥۷العنابر الكلية والبالغ نحو 
 اإلنتاجية% من الطاقة ٤۸.۲ اإلنتاجية الفعلية بلغت نحو

مما ، )۲۰۱٥غربية، (مديرية الزراعة بال بالمحافظة الكلية
عنابر بجانب العنابر غير العاملة توجد  انه يشير إلى

 .اقتهاأخرى ال تعمل بكامل ط

 هدف البحث
تحديد أهم مصادر المخاطرة  إلىيهدف هذا البحث 

بمحافظة الغربية يقين في مجال إنتاج دجاج التسمين والال
 الفرعية التالية: األهدافمن خالل تحقيق 

دجاج التسمين وعنابر مزارع اد كال من أعدتطور  -۱
 بمحافظة الغربية.والطاقة اإلنتاجية لها 

مات األسعار الشهرية ألهم مستلزدراسة التغيرات في  -۲
ومعامالت  لغربيةإنتاج دجاج التسمين بمحافظة ا

 االرتباط بينها.

 دراسة مرونة العرض وعالقتها بالمخاطرة. -۳

جاج التحليل االقتصادي إليرادات وتكاليف مزارع د -٤
التسمين بعينة الدراسة بمحافظة الغربية واهم مؤشرات 

 الكفاءة االقتصادية لها.

التقييم االقتصادي لمزارع دواجن التسمين في محافظة  -٥
 ،الغربية لبيان مدى جدوى االستثمار في هذه المشروعات

وتحليل الحساسية ألهم بنود اإليرادات والتكاليف 
ناصر مخاطرة وتأثيرا المؤثرة عليها لبيان أكثر هذه الع

 على ربحيتها.

 والطريقة البحثية مصادر البيانات

الوصفي والكمي  ي التحليلأسلوباعتمد البحث على 
باستخدام بعض للمتغيرات االقتصادية موضع الدراسة 

االنحدار  وأساليبكالمتوسطات  اإلحصائيةالمؤشرات 
إلى جانب بعض مقاييس الكفاءة االقتصادية،  واالرتباط،

جدوى االستثمار تقييم معدل العائد الداخلي ل تم تقديرما ك
 تحليلمزارع دواجن التسمين بمحافظة الغربية وكذلك في 

للتغيرات في أهم بنود العائد والتكاليف الحساسية  معامل
، (نصار من خالل المعادلة التاليةلمزارع دواجن التسمين 

 : )Hull, 1980 ؛۱۹۹۷ ،عبد العزيز؛ ۱۹۷۹

 ل)| ÷ ل Δ|( /م ع د )÷ م ع د |  Δ(|لحساسية = معامل ا

 حيث أن: 

| Δ | يعبر عن التغير المطلق في معدل العائد الداخلي :م ع د 
 .عند الكمية المبدئية للمتغير ل والكمية بعد التغير

 م ع د : معدل العائد الداخلي عند الكمية المبدئية للعنصر ل.

| Δ |مة العنصر.تعبر عن التغير المطلق في قي:  ل 

 ل : تعبر عن قيمة العنصر المبدئية. 

وفقاً لمعامل الحساسية يمكن الحكم على حساسية و
 للعنصر من خالل القواعد التالية: المشروع

فان المشروع  ۱> إذا كانت قيمة معامل الحساسية  -۱
يكون حساس للتغير في هذا العنصر، وان حدوث تغير 

يها تغير في في هذا العنصر بنسبة معينة يترتب عل
 معدل العائد الداخلي بنسبة أكبر.

يكون  ۱قيمة معامل الحساسية < <  صفر إذا كانت -۲
 المشروع قليل الحساسية للتغير في العنصر.

فان تغير العنصر  ۱إذا كانت قيمة معامل الحساسية =  -۳
بنسبة معينة يترتب عليه تغير في معدل العائد الداخلي 

 بنفس النسبة.

عامل الحساسية = صفر فان المشروع إذا كانت قيمة م -٤
 يكون غير حساس مطلقاً للتغير في العنصر.

ويمتاز هذا الدليل بأنه يعطي درجة حساسية لكل 
عنصر ومن ثم يمكن ترتيب العناصر التي يمكن تغيرها 

 وفقاً لحساسية المشروع لها.

وغير المنشورة  الثانوية وقد اعتمد البحث على البيانات
يرية الزراعة بالغربية واإلدارات المنشورة من مد

الزراعية التابعة لها ومحطة اإلنتاج الحيواني بالجميزة، 
، ۲۰۱۳خالل عامي جانب بيانات تسجيلية شهرياً  إلى

مستلزمات اإلنتاج ولحوم دجاج التسمين،  ألسعار ۲۰۱٤
باإلضافة إلى بيانات أولية تم تجميعها من خالل استمارة 

من منتجي دجاج متعددة المراحل  عشوائيةاستبيان لعينة 
 ۲۰۱٤عام تم جمعها في  التسمين بمحافظة الغربية

للحصول على بيانات مزارع دجاج التسمين لجميع 
الدورات اإلنتاجية خالل العام، وتم اختيار مركزين من 

النسبية لعدد المزارع  لألهميةمراكز محافظة الغربية وفقاً 
فتى والمحلة الكبرى مركزي ز وهما، اإلنتاجيةوطاقتها 

 ۹.۲، ۱۲.۸الفعلية بهما نحو  اإلنتاجيةحيث بلغت الطاقة 
 %۱٥.۹، %۲۲طائر على الترتيب يمثالن حوالي  مليون
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الفعلية بمحافظة الغربية  اإلنتاجيةالطاقة  إجماليمن 
مليون طائر، ولقد تم اختيار قريتين من  ٥۷.۸والبالغة نحو 

عدد المزارع وطاقتها النسبية ل لألهميةكل مركز وفقاً 
اإلنتاجية الفعلية، حيث تم اختيار قريتي الهياتم ودنوشر من 

، وقريتي دمنهور الوحش وسمبو مركز المحلة الكبرى
الكبرى من مركز زفتى، ومن خالل السجالت الخاصة 

اختيار عينة عشوائية بالجمعية التعاونية الزراعية فقد تم 
دد أفراد العينة حديد ع، وتم تبالقرى المختارة من المزارع

ي وذلك باستخدام القانون التال مشاهدة ۱۰۸بحوالي 
 :(ياسين)

zP

2
P.σ P

2
P.N = N ∆P

2
P.N + z P

2
P.σ P

2 
  :حيث أن

n  .تشير إلى عدد أفراد العينة : 

z قيمة  : تشير إلىz  ۱.۹٦=  ۰.۰٥عند مستوى معنوية 

 σ P

2
P:  ۰.۰۰۰۱لمجتمع = تباين اتشير إلى 

N : المجتمع (عدد مزارع التسمين  تشير إلى عدد أفراد
 بالمحافظة)

∆P

2
P : ) = ۰.۰۰۱۸٥تشير إلى مربع الخطأ المسموح به(P۲ 

توزيع عينة الدراسة على  ۱جدول توضح بيانات و
فظة الغربية، حيث يتبين أن عدد المراكز المختارة بمحا

 ٦۸۲بمركز المحلة الكبرى بلغ نحو الدواجن  زارعم
مليون  ۹.۲الفعلية نحو  يةاإلنتاج، وبلغت طاقتهم مزرعةً 

 مزارعطائر، وبلغ المتوسط الهندسي لنسب أعداد ال
العينة، وبذلك  إجمالي% من ٤۷.۷نحو  اإلنتاجية اوطاقته

العينة من مركز المحلة الكبرى حوالي  أفراديكون عدد 
عدد أفراد العينة والذي تم تحديده  إجماليمشاهدة من  ٥۱

يتضح من بيانات نفس مشاهدة، كما  ۱۰۸بالقانون بنحو 
 ٥٦۹مركز زفتى بلغت نحو الجدول أن عدد المزارع ب

مليون  ۱۲.۸الفعلية نحو  اإلنتاجيةمزرعة، بلغت طاقتهم 
المزارع  أعدادسي لنسب طائر، وبلغ المتوسط الهند

العينة وبذلك  إجمالي% من ٥۲.۳حوالي  اإلنتاجيةوطاقتها 
زفتى حوالي يكون عدد أفراد العينة المختارين من مركز 

 ۱۰۸يكون عدد المشاهدات بالعينة مشاهدة، وبذلك  ٥۷
 مشاهدة.

توزيع عينة الدراسة على  ۲جدول وتوضح بيانات 
م القرى المختارة بمركزي المحلة الكبرى وزفتى، وباستخدا

المتوسط الهندسي لنسب أعداد المزارع وطاقتها اإلنتاجية 
مركز المحلة الفعلية تم توزيع عدد المشاهدات المخصصة ل

مشاهدة بقرية  ۲۱مشاهدة بقرية الهياتم،  ۳۰الكبرى بواقع 

مشاهدة من قرية دمنهور  ۳۲دنوشر، ولمركز زفتى بواقع 
 مشاهدة من قرية سمبو الكبرى. ۲٥الوحش، 

 توصيف العينة
ت��م تقس��يم العين��ة إل��ى ث��الث فئ��ات عل��ى حس��ب الس��عة 

ع ذات اإلنتاجية للمزرعة حيث ضمت الفئة األول�ى الم�زار
أالف كتك��وت، بينم��ا اش��تملت  ٥الس��عة اإلنتاجي��ة أق��ل م��ن 

أالف  ٥الفئة الثانية على المزارع ذات السعة اإلنتاجية م�ن 
أالف كتك���وت، ف���ي ح���ين انط���وت الفئ���ة الثالث���ة  ۱۰إل���ى 

أالف  ۱۰واألخي���رة عل���ى الم���زارع ذات الس���عة اإلنتاجي���ة 
  كتكوت فأكثر.

األول�ى بل�غ  إل�ى أن ع�دد م�زارع الفئ�ة ۳ج�دول ويشير 
% من إجم�الي العين�ة، ۲۱.۳مزرعة تمثل نحو  ۲۳حوالي 

مت�راً مربع�اً  ۳٥۰وقد بلغ متوسط مساحة المزرعة ح�والي 
وهي عبارة ع�ن مبن�ى م�ن دور واح�د م�ن الط�وب األحم�ر 
مس��قوف بالخش��ب وأل��واح م��ن الص��اج، وق��د بل��غ متوس��ط 

أل���ف جني���ه، وق���در  ۸۳.۹تكلف���ة إنش���اء المزرع���ة ح���والي 
ليف تجهي���ز المزرع���ة بالمع���الف، المس���اقي، متوس���ط تك���ا

الم���راوح، الش���فاطات، ال���دفايات، أنابي���ب الغ���از، مول���دات 
أل��ف جني��ه،  ٤۰.۱الكهرب��اء، والطلمب��ات..... ال��خ ح��والي 

عم��ال، وق��در  ۲وبل�غ متوس��ط ع��دد العم��ال بالمزرع�ة نح��و 
%، وبل�غ متوس�ط وزن ۱۳.۷متوسط نسبة النفوق بها نح�و 

 م للطائر.كج ۱.۸٦البيع بها حوالي 

 ۳۷وبالنسبة للفئة الثانية فقد بلغ ع�دد مزارعه�ا ح�والي 
% م��ن إجم��الي العين��ة، وق��د بل��غ ۳٤.۳مزرع��ة تمث��ل نح��و 

مت��راً مربع��اً وه��ي  ۷٥۰متوس��ط مس��احة المزرع��ة ح��والي 
عب��ارة ع��ن مبن��ى خرس��اني مك��ون م��ن دوري��ن، وق��د بل��غ 

أل��ف جني��ه،  ۱٥٥متوس��ط تكلف��ة إنش��اء المزرع��ة ح��والي 
أل�ف  ۸۲.۸تك�اليف تجهي�ز المزرع�ة ح�والي  وقدر متوس�ط

عم�ال،  ٤جنيه، وبل�غ متوس�ط ع�دد العم�ال بالمزرع�ة نح�و 
%، وبل�غ متوس�ط ۷.۲وقدر متوسط نس�بة النف�وق به�ا نح�و 

 كجم للطائر. ۱.۸۷وزن البيع بها حوالي 

وفيما يتعلق بالفئة الثالثة واألخيرة فقد بلغ عدد 
من  %٤٤.٤مزرعة تمثل نحو  ٤۸مزارعها حوالي 

إجمالي العينة، وقد بلغ متوسط مساحة المزرعة حوالي 
متراً مربعاً وهي عبارة عن مبنى خرساني مكون  ۱٥٥۰

أدوار، وقد بلغ متوسط تكلفة إنشاء المزرعة حوالي  ٤من 
ألف جنيه، وقدر متوسط تكاليف تجهيز المزرعة  ۲٥۰

ألف جنيه، وبلغ متوسط عدد العمال  ۱٥۸.٦حوالي 
عمال، وقدر متوسط نسبة النفوق بها  ۷بالمزرعة نحو 

 ۱.۸۸%، وبلغ متوسط وزن البيع بها حوالي ٦.٥نحو 
 كجم للطائر.
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 توزيع عينة الدراسة على المراكز المختارة .۱جدول 

المتوسط  الطاقة اإلنتاجية الفعلية  عدد مزارع الدواجن المركز
 الهندسي

عدد أفراد 
 )%( مليون طائر )%( عدد العينة

 ٥۱ ٤۷.۷ ٤۱.۸ ۹.۲ ٥٤.٥ ٦۸۲ المحلة الكبرى

 ٥۷ ٥۲.۳ ٥۸.۲ ۱۲.۸ ٤٥.٥ ٥٦۹ زفتى

 ۱۰۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۲ ۱۰۰ ۱۲٥۱ اإلجمالي

    مديرية الزراعة بالغربية، إدارة اإلنتاج الحيواني، بيانات غير منشورة. :المصدر

 توزيع عينة الدراسة على القرى المختارة .۲جدول 

المتوسط  الطاقة اإلنتاجية الفعلية  الدواجن عدد مزارع القرية المركز
 الهندسي

عدد أفراد 
 )%( مليون طائر )%( عدد العينة

 المحلة الكبرى
 ۳۰ ٥۸.۱ ٥۸.٥ ۲.۲ ٥۷.۸ ۸٥ الهياتم

 ۲۱ ٤۱.۹ ٤۱.٥ ۱.٦ ٤۲.۲ ٦۲ دنوشر

 ٥۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۳.۸ ۱۰۰ ۱٤۷ الجملة

 زفتى
 ۳۲ ٥٦.۹ ٥٥.۱ ۲.۷ ٥۸.۸ ۷۳ دمنهور الوحش

 ۲٥ ٤۳.۱ ٤٤.۹ ۲.۲ ٤۱.۲ ٥۱ سمبو الكبرى

 ٥۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ٤.۹ ۱۰۰ ۱۲٤ الجملة

 ۱۰۸ اإلجمالي

 ، بيانات غير منشورة.   اإلدارة الزراعية بمركزي المحلة الكبرى وزفتىمديرية الزراعة بالغربية،  :المصدر
 

 توصيف عينة البحث بمحافظة الغربية .۳جدول 

 الفئة األولى البيان
 كتكوت ٥۰۰۰أقل من 

 الفئة الثانية
 ) كتكوت۱۰۰۰۰ – ٥۰۰۰(

 الفئة الثالثة
 كتكوت فأكثر ۱۰۰۰۰

 ۱۳۸۲۹ ٦۷٥۷ ۳۲۳۸ متوسط السعة اإلنتاجية

 ٤۸ ۳۷ ۲۳ العدد

 ٤٤.٤ ۳٤.۳ ۲۱.۳ )%(األهمية النسبية 

 ۱٥٥۰ ۷٥۰ ۳٥۰ بالمتر المربع متوسط مساحة المزرعة

 ٤ ۲ ۱ عدد طوابق المزرعة

 ۲٥۰.۰ ۱٥٥.٥۰۰ ۸۳.۹۱۳ شاء المبنى باأللف جنيهمتوسط  تكاليف إن

 ۱٥۸.٦۰۹ ۸۲.۸٤۰ ٤۰.۱۱۳ متوسط تكاليف تجهيز المزرعة باأللف جنيه

 %٦.٥ %۷.۲ %۱۳.۷ )%( متوسط نسبة النفوق

 ۷ ٤ ۲ متوسط عدد العمال

 ۱.۸۷۹ ۱.۸٦٦ ۱.۸٦۱ ط وزن البيع بالكجممتوس

UالمصدرU:  بمحافظة الغربية.جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية 
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 النتائج والمناقشة

ك��ال م��ن أع��داد م��زارع وعن��ابر دج��اج التس��مين تط��ور 
 ة اإلنتاجية لها بمحافظة الغربيةوالطاق

 تطور أعداد المزارع
تذبذب أعداد مزارع تبين  ٤جدول باستعراض بيانات 

 -۲۰۰٤بمحافظة الغربية خالل الفترة (دجاج التسمين 
وحد  ۲۰۰۹عام  ۱۹۱٦نحو ما بين حد أدنى بلغ ) ۲۰۱٤

بلغ حوالي ، بمتوسط ۲۰۱٤عام  ۳٥۱۰أقصى بلغ حوالي 
مزرعة، وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور  ۲٤۷۱
لمعادلة رقم اوالموضح ب لمزارع خالل نفس الفترةأعداد ا

اتجاها عاما متزايداً  أخذت أنها تبين ٥جدول ) ب۱(
مقدار تزايد ، ب۰.۰۱عند مستوى معنوية  إحصائياً ومعنوي 

السنوي  تغيرالمزرعة، وبلغ معدل  ۱۸۰سنوي بلغ نحو 
% من متوسط عدد المزارع بالمحافظة خالل ۷.۳نحو 

  فترة الدراسة.

 العنابر أعداد إجماليتطور 

متوسط عدد العنابر  أن إلى ٤ جدولتشير بيانات 
الكلية لدجاج التسمين بمحافظة الغربية خالل  اإلنتاجية

عنبراً، منها  ۳۳٦۹ بلغ حوالي )۲۰۱٤ - ۲۰۰٤(الفترة 
% من ۸٦.٦عنبراً عامالً تمثل حوالي  ۲۹۱۹حوالي 

إجمالي عدد العنابر بالمحافظة، بينما بلغ متوسط عدد 
العنابر غير العاملة بالمحافظة خالل فترة الدراسة حوالي 

% من متوسط عدد العنابر ۱۳.٤عنبراً تمثل نحو  ٤٥۰
أن  ٥جدول ) ب۲لمعادلة رقم (وتبين ا الكلية بالمحافظة.

أعداد العنابر الكلية قد أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً خالل 
عنبراً،  ۱۸۰فترة الدراسة بمقدار تزايد سنوي بلغ نحو 

، % من متوسطها السنوي٥.۳وبمعدل تزايد سنوي بلغ نحو 
 .۰.۰۱وقد ثبتت معنوية هذا التزايد عند مستوى معنوية 

 لعاملةتطور أعداد العنابر ا

 تذبذب أعداد العنابر العاملة بمحافظة إلى ٤جدول يشير 
عنبراً عام  ۲٤٦۳الغربية ما بين حد أدنى بلغ نحو 

، ۲۰۱۲عنبراً عام  ۳۷۱٤، وحد أقصى بلغ حوالي ۲۰۰۸
أن عدد عنابر دجاج  ٥جدول ب) ۳المعادلة رقم ( وتبين

ة التسمين العاملة بمحافظة الغربية يتزايد سنوياً خالل فتر
عنبراً، وقد ثبتت معنوية هذا التزايد  ۱۲۹الدراسة بحوالي 

، وبلغ معدل التغير ۰.۰۱إحصائياً عند مستوى معنوية 
% من المتوسط السنوي لعدد العنابر ٤.٤السنوي حوالي 

  عنبراً. ۲۹۱۹العاملة خالل فترة الدراسة والمقدر بنحو 

 تطور أعداد العنابر غير العاملة

ذبذب أعداد العنابر غير العاملة إلى ت ٤جدول يشير 
عنبراً عام  ۲۱۸بمحافظة الغربية ما بين حد أدنى بلغ نحو 

، ۲۰۱٤عنبراً عام  ۹۹۲، وحد أقصى بلغ حوالي ۲۰۰٥

أن عدد العنابر غير  ٥جدول ) ب٤وتوضح المعادلة رقم (
العاملة في محافظة الغربية يتزايد سنوياً خالل فترة 

وقد ثبتت معنوية هذا التزايد  عنبراً، ٥۰الدراسة بحوالي 
، وبلغ معدل التغير ۰.۰۱إحصائياً عند مستوى معنوية 

% من المتوسط السنوي لعدد العنابر ۱۱.۲السنوي حوالي 
عنبراً،  ٤٥۰غير العاملة خالل فترة الدراسة والمقدر بنحو 

أي أن معدل نمو العنابر غير العاملة أكبر من معدل نمو 
ر الذي يشير إلى توقف أو انسحاب العنابر العاملة، األم

بعض المنتجين أو تقليل إنتاجهم خوفاً من المخاطرة أو 
 تحقيق خسائر مالية.

 تطور الطاقة اإلنتاجية الكلية:

تبين أن متوسط الطاقة  ٦ باستعراض بيانات جدول
اإلنتاجية الكلية لمزارع دجاج التسمين بمحافظة الغربية 

مليون  ۹٤.٦غ نحو ) بل۲۰۱٤ - ۲۰۰٤خالل الفترة (
طائر، وقد بلغ متوسط الطاقة اإلنتاجية الفعلية لها حوالي 

% من متوسط ٥۸.٦مليون طائر تمثل حوالي  ٥٥.٤
الطاقة اإلنتاجية الكلية لها، بينما بلغ متوسط الطاقة 

مليون طائر تمثل نحو  ۳۹.۲اإلنتاجية المعطلة حوالي 
ا خالل فترة % من متوسط الطاقة اإلنتاجية الكلية له٤.٤۱

عدم ثبوت   ۷جدول ) ب۱وتبين المعادلة رقم (الدراسة. 
لطاقة اإلنتاجية الكلية لمزارع معنوية اإلتجاه الزمني العام ل

 دجاج التسمين بمحافظة الغربية.

 تطور الطاقة اإلنتاجية الفعلية

إلى عدم معنوية  ۷جدول ) ب۲رقم ( تشير المعادلة
نتاجية الفعلية لمزارع دجاج لطاقة اإلاإلتجاه الزمني العام ل

 التسمين بمحافظة الغربية.

 تطور الطاقة اإلنتاجية المعطلة

 إلى أن الطاقة اإلنتاجية ۷ ) بجدول۳تشير المعادلة رقم (
المعطلة لمزارع دجاج التسمين بمحافظة الغربية أخذت 
اتجاهاً عاماً متزايداً خالل فترة الدراسة بمقدار تزايد 

مليون طائر، وبمعدل تزايد سنوي  ٤.۱سنوي بلغ نحو 
بلغ حوالي  ۰.۰۱معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 

% من المتوسط العام للطاقة اإلنتاجية المعطلة ٤.۱۰
 مليون طائر. ۳۹.۲والمقدر بنحو 

مما سبق يتبين تزايد الطاقة اإلنتاجية المعطلة لمزارع 
إلى  دجاج التسمين بمحافظة الغربية، األمر الذي قد يعزي

توقف أو انسحاب بعض المنتجين أو تقليل إنتاجهم أو 
تشغيلهم للعنابر ذات السعات اإلنتاجية المنخفضة خوفاً من 
المخاطرة العالية لهذه الصناعة والتي قد تتسبب في حدوث 

 خسائر مالية كبيرة للمنتجين.



 
El-Sawi, et al. 654 

 )۲۰۱٤ -۲۰۰٤الفترة (بمحافظة الغربية خالل  ع وعنابر دجاج التسمينتطور أعداد مزار .٤جدول 

عدد العنابر  عدد المزارع السنوات
 اإلنتاجية الكلية

 عدد العنابر غير العاملة  عدد العنابر العاملة
من عدد  )%( العدد

 العنابر الكلية
من عدد  )%( العدد

 العنابر الكلية
۲۰۰٤ ۱۹٤٦ ۲۸٤۲ ۲٥۷۸ ۹۰.۷ ۲٦٤ ۹.۳ 
۲۰۰٥ ۱۹٥۰ ۲۸٥۱ ۲٦۳۳ ۹۲.٤ ۲۱۸ ۷.٦ 
۲۰۰٦ ۲۰۰۳ ۲۹٤۲ ۲٤٦۸ ۸۳.۹ ٤۷٤ ۱٦.۱ 
۲۰۰۷ ۱۹٦۱ ۲۸٤۸ ۲٤۷۹ ۸۷.۰ ۳٦۹ ۱۳.۰ 
۲۰۰۸ ۲۰۰۲ ۲۹۰۷ ۲٤٦۳ ۸٤.۷ ٤٤٤ ۱٥.۳ 
۲۰۰۹ ۱۹۱٦ ۲۷۹٦ ۲٤۹۸ ۸۹.۳ ۲۹۸ ۱۰.۷ 
۲۰۱۰ ۲۲۷۱ ۳۱٦۸ ۲۸٥۲ ۹۰.۰ ۳۱٦ ۱۰.۰ 
۲۰۱۱ ۲۹۱٤ ۳۷٤٦ ۳۳٥۰ ۸۹.٤ ۳۹٦ ۱۰.٦ 
۲۰۱۲ ۳۲٥۱ ٤۱٤۱ ۳۷۱٤ ۸۹.۷ ٤۲۷ ۱۰.۳ 
۲۰۱۳ ۳٤ ٤٥٦۳٦۱ ۳٦۱۰ ۸۲.۸ ۷٥۱ ۱۷.۲ 
۲۰۱٤ ۳٥۱۰ ٤٤٥۷ ۳٤٦٥ ۷۷.۷ ۹۹۲ ۲۲.۳ 

 ۱۳.٤ ٤٤۹.۹ ۸٦.٦ ۲۹۱۹.۱ ۳۳٦۹ ۲٤۷۰.۹ المتوسط
 مديرية الزراعة بالغربية، إدارة اإلنتاج الحيواني، بيانات غير منشورة. :جمعت وحسبت من: المصدر

 
– ۲۰۰٤معادالت االتجاه الزمني لتطور أعداد مزارع وعنابر دجاج التسمين بمحافظة الغربية خالل الفترة ( .٥جدول 

۲۰۱٤ ( 

معدل التغير  "ف" ۲ر المتوسط  المعادلة التابع المتغير م
 )۱()%( سنويال

 أعداد المزارع ۱
 

 هـس ۱۷۹.۷ + ۱۳۹۲.۹= هـص
 

۲٤۷۰.۹ 
 

۰.۷۹۸ 
 

۳٥.٥۹** 
 

۷.۲۷ 
        )٦.۸۲)  **(٥.۹٦٦**(     

 الكليةأعداد العنابر  ۲
 

 هـس ۱۷۹.۷+  ۲۲۹۰.۷= هـص
 

۳۳٦۹ 
 

۰.۷۹۲ 
 

۳٤.۲۰** 
 

٥.۳۳ 
       )۱۰.۹۹)  **(٥.۸٤۸**(     

 أعداد العنابر العاملة ۳
 

 هـس ۱۲۹.۲+  ۲۱٤۳.۹= هـص
 

۲۹۱۹.۱ 
 

۰.۷۱۲ 
 

۲۲.۲۷** 
 

٤.٤۳ 
       )۱۱.٤)**  (٥٥.۷۲**(     

 أعداد العنابر غير العاملة ٤
 

 هـس ٥۰.٥۲+  ۱٤٦.۸= هـص
 

٤٤۹.۹ 
 

۰.٥۳٥ 
 

۱۰.۳۷** 
 

۱۱.۲۳ 
        )۱.۳۸  ( )۳.۲۲**(     

 
 ^  حيث أن:
 هـ.     سنة= تشير إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع في الهـص          

 .۱۱، ۰۰۰۰۰۰۰، ۳، ۲، ۱هـ=                  = متغير الزمن                             هـس          

 القيم التي بين األقواس تعبر عن قيم "ت" المحسوبة.         

    ۰.۰۱** تشير إلى المعنوية عند مستوى معنوية           ۱۰۰× المتوسط) ÷ (مقدار التغير  ) =۱(         

 )٤: حسبت من الجدول رقم (المصدر

^ 
 

^ 
 

^ 
 

^ 
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 )۲۰۱٤ -۲۰۰٤بمحافظة الغربية خالل الفترة (دجاج التسمين  مزارعالطاقات اإلنتاجية لتطور  .٦جدول 

الطاقة اإلنتاجية الكلية  السنوات
 بالمليون طائر

 الطاقة اإلنتاجية المعطلة  الطاقة اإلنتاجية الفعلية

 )%( مليون طائر )%( مليون طائر

۲۰۰٤ ۱۰٥.۱ ۸٦.۰ ۸۱.۸ ۱۹.۱ ۱۸.۲ 

۲۰۰٥ ۱۰٤.۹ ۷۹.٤ ۷٥.۷ ۲٥.٥ ۲٤.۳ 

۲۰۰٦ ۷٦.۱ ۳۸.٥ ٦۰.۷ ۳۷.٤ ٥۹.۳ 

۲۰۰۷ ۷۳.۹ ٤٦.۹ ٦۳.٥ ۲۷ ۳٦.٥ 

۲۰۰۸ ۷٥.۳ ٤۱.۰ ٥٤.٤ ۳٤.۳ ٤٥.٦ 

۲۰۰۹ ۷۲.۱ ٤۳.۳ ٦۰.۱ ۲۸.۸ ۳۹.۹ 

۲۰۱۰ ۸۲.۸ ٤٦.۲ ٥٥.۸ ۳٤٤ ٦.٦.۲ 

۲۰۱۱ ۱۰۰.۹ ٥٤ ٥٥.٤.۹ ٤٥ ٤٥.٥.۱ 

۲۰۱۲ ۱۱۲.۱ ٦۰.۸ ٥ ٥٤.٥۱.۳ ٤٥.۸ 

۲۰۱۳ ۱۱۷.۷ ٥٤.۳ ٤٦.۰ ٦۳.٥ ٤۳.۹ 

۲۰۱٤ ۱۱۹.۹ ٥۷.۸ ٤۸.۲ ٦۲.۱ ٥۱.۸ 

 ٤۱.٤ ۳۹.۲ ٥۸.٦ ٥٥.٤ ۹٤.٦ المتوسط

 إدارة اإلنتاج الحيواني، بيانات غير منشورة. مديرية الزراعة بالغربية، جمعت وحسبت من:: المصدر

 
 ۲۰۰٤اإلنتاجية لمزارع دجاج التسمين بمحافظة الغربية خالل الفترة ( الطاقاتمعادالت االتجاه الزمني لتطور  .۷جدول 

– ۲۰۱٤ ( 

المتوسط  المعادلة المتغير التابع م
بالمليون 

 طائر

معدل التغير  "ف" ۲ر
 )۱()%(لسنويا

 
۱ 
 

 إلنتاجية الكليةالطاقة ا
   

 هـس ۲.۸٦+  ۷۸.٥٤ = هـص
 

۹٤.٦ ۰.۲۲٤ ۲.٦  

         )٦.۹۷) **(۱.٦۱(     

 الطاقة اإلنتاجية الفعلية ۲
  

 هـس ۱.۳۹ – ٦۳.۷٥ ص =
 

٥٥.٤ 
 

۰.۰۹ 
 

۰.۹  

       )٦.٤۱) **(۰.۹٥(     

 الطاقة اإلنتاجية المعطلة ۳
   

 هـس ٤.۰٦٦+  ۱٤.۷۹= هـص
 

۳۹.۲ 
 

۰.۸۳٥ 
 

٤٥.٥۲** 
 

۱۰.۳۷ 
       )۳.٦۲(*) *٦.۷٤۷**(     

 حيث أن:  

 هـ.     سنة= تشير إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع في الهـص          

 .۱۱، ۰۰۰۰۰۰۰، ۳، ۲، ۱هـ=   = متغير الزمن                                           هـس          

 ين األقواس تعبر عن قيم "ت" المحسوبة.القيم التي ب         

 ۱۰۰×  المتوسط)÷ ) = (مقدار التغير ۱(         

    ۰.۰۱** تشير إلى المعنوية عند مستوى معنوية    ۰.۰٥* تشير إلى المعنوية عند مستوى معنوية         

 ) ٦: حسبت من الجدول رقم (المصدر

^ 
 

^ 
 

^ 
 

^ 
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 إنتاجمستلزمات  الشهرية ألهمسعار األالتغيرات في 
ومعامالت االرتباط  بمحافظة الغربية دجاج التسمين

 بينها

اج دجاج األسعار الشهرية ألهم مستلزمات إنتتغيرات 
 التسمين بمحافظة الغربية

والذي يوضح التغيرات  ۸جدول باستعراض بيانات 
دجاج األسعار الشهرية ألهم مستلزمات إنتاج متوسط  في

 – ۲۰۱۳ترة (يناير بمحافظة الغربية خالل الف التسمين
) تبين أن سعر الكتاكيت كان أكثر العناصر ۲۰۱٤ديسمبر 

تشتتاً خالل فترة الدراسة حيث بلغ معامل االختالف له 
الشهرية  األسعار حيث تذبذب متوسط %٤۳.۱۷حوالي 

في شهري يونيو  اً جنيه ۰.٥بلغ نحو  أدنىللكتاكيت بين حد 
هاً في شهر جني ٦.۲بلغ نحو ، وحد أقصى ۲۰۱٤ويوليو 

األمر الذي يوضح التذبذب الكبير في  ۲۰۱۳أغسطس 
أسعارها دون وجود أي أسباب تفسر هذه التقلبات الكبيرة 

 .في أسعارها

وجاءت أسعار الذرة الصفراء في المرتبة الثانية كأكثر 
أسعار مستلزمات اإلنتاج تشتتاً حيث بلغ معامل االختالف 

حيث بلغ معامل  %، يليها سعر العلف٦.٦۱لها حوالي 
%، وأخيراً جاء سعر فول ٥.۰۱االختالف له حوالي 

الصويا في المرتبة األخيرة كأقل عناصر مستلزمات 
اإلنتاج تشتتاً وأكثرها ثباتاً حيث بلغ معامل االختالف له 

 %. ۱.۱۲حوالي 

وبالنسبة للسعر الشهري للكيلو جرام من دجاج التسمين 
جنيهات في شهر  ۹نحو  الحي فقد تذبذب بين حد أدنى بلغ

حيث يتوافق هذا الشهر مع شهر المحرم  ۲۰۱٤نوفمبر 
والذي ينخفض فيه الطلب على الدواجن حيث يأتي هذا 
الشهر بعد عيد األضحى المبارك والذي يذبح خالله أالف 
األضاحي ويحتفظ المستهلكون باللحوم لفترة طويلة بعد 

خفض سعرها، العيد وبالتالي يقل الطلب على الدواجن فين
حيث  ۲۰۱٤جنيهاً في شهر يوليو  ۱۷وحد أقصى بلغ نحو 

يتوافق هذا الشهر مع شهر رمضان المبارك حيث يزداد 
الطلب على اللحوم والدواجن في هذا الشهر، وبلغ معامل 

% األمر الذي يشير إلى ۱٥.٦٥االختالف له حوالي 
تذبذبه وتقلبه صعوداً وهبوطاً من شهر ألخر خالل فترة 

لدراسة حيث ترتبط األسعار الشهرية للدواجن مع الشهور ا
الهجرية فترتفع األسعار في المواسم واألعياد اإلسالمية 

ربيع األول)، واإلسراء  ۱۲كالمولد النبوي الشريف (
شعبان)،  ۱٥( رجب)، ونصف شعبان ۲۷والمعراج (

 .وشهر رمضان المبارك

سعر معامالت االرتباط بين أسعار عناصر اإلنتاج و
 الناتج من لحوم دجاج التسمين بمحافظة الغربية

تؤكد النظرية االقتصادية انه البد أن يكون هناك 
ارتباط موجب بين تكاليف اإلنتاج وأسعار الناتج، وبمعنى 
آخر أن ارتفاع تكاليف اإلنتاج البد وأن يؤدي إلى ارتفاع 
أسعار الناتج حتى ال يتعرض المنتجين لخسائر أو انخفاض 

(عبدالقادر،  أرباحهم في حالة عدم ارتفاع أسعار الناتج
، إال انه ال وجود لهذا األمر في مجال إنتاج دجاج )۲۰۰٥

إلى مصفوفة  ۹ جدولبيانات  التسمين، حيث تشير
رتباط بين سعر الناتج من لحوم دجاج التسمين الحي اال

ديسمبر  -۲۰۱۳بمحافظة الغربية خالل الفترة (يناير 
) وبين أسعار أهم مستلزمات اإلنتاج (العليقة، ۲۰۱٤

% من التكاليف ۸٥والكتاكيت) واللذان يمثالن أكثر من 
اإلنتاجية المتغيرة، ومن البيانات يتضح انه يوجد ارتباط 

أسعار لحوم دجاج التسمين وأسعار كال من  سالب بين
الكتاكيت والعليقة وهذا غير منطقي من الناحية 
االقتصادية، حيث أن إشارة معامل االرتباط سالبة بين 
أسعار لحوم دجاج التسمين وأسعار كال من العليقة 
والكتاكيت وذلك يوضح أن أسعار البيع للحوم دجاج 

العليقة والكتاكيت مما التسمين تتحدد دون النظر ألسعار 
يعرض المنتج إما لخسائر كبيرة أو مكاسب كبيرة وهو ما 

 يعرف بالمخاطرة.

 والمخاطرة في إنتاج دجاج التسمينمرونة العرض 
إلى تزايد الوزن التقديري للحوم دجاج  ۱۰جدول يشير 

ألف طن عام  ۷٥٤.٥التسمين القائمة في مصر من حوالي 
بنسبة زيادة  ۲۰۱۳ام ألف طن ع ۹۰۹إلى نحو  ۲۰۰٤

%، كما زاد السعر المزرعي للطن من ۲۰.٥بلغت نحو 
ألف  ۱٥.٥إلى نحو  ۲۰۰٤ألف جنيه عام  ٦.٥حوالي 

 %.۱۳۸.٥بنسبة زيادة بلغت نحو  ۲۰۱۳جنيه عام 

وبتقدير دالة عرض دجاج التسمين في مصر من خالل 
دراس���ة العالق���ة ب���ين الكمي���ات المعروض���ة منه���ا (األوزان 

ي���ة للح���وم دج���اج التس���مين القائم���ة) وب���ين أس���عارها التقدير
) وال�����واردة ۲۰۱۳ -۲۰۰٤المزرعي�����ة خ�����الل الفت�����رة (

)، وقد جاءت دالة العرض على الصورة ۱۰بالجدول رقم (
 التالية:

   RهـRس ۲۰.٤۲۹+  ٤۹۸.۱ك = 
     )٥.٤٦)  **(۲.۳٥۱*( 

 ۰.۲۹* مرونة العرض= ٥.٤٦۱ف=      ٤۰۹.R۲R =۰ر
 حيث أن : 
التقديرية للوزن القائم لدجاج التسمين باأللف طن  ك: القيمة

 في السنة هـ
 = سعر المنتج للطن من لحوم التسمين.   هـس

 ۱۰، ۰۰۰۰۰۰۰، ۳، ۲، ۱هـ= 

^ 
 

^ 
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 -۲۰۱۳في محافظة الغربية خالل الفترة (يناير  دجاج التسمينمتوسط األسعار الشهرية ألهم مستلزمات إنتاج  .۸جدول 
 )۲۰۱٤ديسمبر 

ات
نو

لس
ا

 

شهور ال
 الميالدية

سعر  الشهور الهجرية
 *الكتكوت
 بالجنيه

سعر 
 **العلف

 طنبالجنيه/

سعر فول 
الصويا 

 طنبالجنيه/

سعر الذرة 
 الصفراء

 بالجنيه/ طن

سعر دجاج 
 التسمين الحي
 بالجنيه/ كجم

۲۰
۱۳

 

 ۱٥.٥ ۲٦۰۰ ٥۰۰۰ ۳٦۰۰ ۳.۰ ۱٤۳٤ربيع األول   –صفر  يناير
 ۱٥.۰ ۲٦۰۰ ٥۰۰۰ ۳٦۰۰ ۳.۰ ربيع اآلخر –ربيع األول  فبراير
 ۱٥.۰ ۲٥٥۰ ٥۰۰۰ ۳٤٥۰ ۲.٥ جمادي األولى  –ربيع اآلخر  مارس
 ۱۳.۰ ۲٥٥۰ ٥۰۰۰ ۳٥۰۰ ۲.٥ جمادي األخرى –جمادي األولى  ابريل
 ۱۳.۰ ۲٦۰۰ ٥۰۰۰ ۳٥۰۰ ۳.۸ رجب –جمادي األخرى  مايو
 ۱۳.۰ ۲٥۰۰ ٥۰۰۰ ۳٤٥۰ ٤.۹ شعبان –رجب  يونيو
 ۱٤.٥ ۲٥۰۰ ٥۱۰۰ ۳٥۰۰ ٥.۱ انرمض –شعبان  يوليو

 ۱۲.٥ ۲٥۰۰ ٥۱۰۰ ۳٤٥۰ ٦.۲ شوال –رمضان  أغسطس
 ۱۱.٥ ۲٥۰۰ ٥۱۰۰ ۳٥۰۰ ٤.۳ ذو القعدة –شوال  سبتمبر
 ۱۳.۰ ۲٤٥۰ ٥۱۰۰ ۳٥۰۰ ۳.۱ ذو الحجة –ذو القعدة  أكتوبر
 ۱۲.۷ ۲٤۰۰ ٥۱۰۰ ۳٦۰۰ ٥.٥ ۱٤۳٥محرم  –ذو الحجة  نوفمبر
 ۱۳.۰ ۲۳۰۰ ٥۱۰۰ ۳٦۰۰ ٤.٦ صفر –محرم  ديسمبر

۲۰
۱٤

 

 ۱۳.۰ ۲۲٥۰ ٥۰۰۰ ۳٦۰۰ ٤.۸ ربيع األول  –صفر  يناير
 ۱۲.٥ ۲۳۰۰ ٥۰۰۰ ۳٦۰۰ ٤.۹ ربيع اآلخر –ربيع األول  فبراير
 ۱۱.۰ ۲۲۰۰ ٥۰۰۰ ۳٤٥۰ ٤.۹ جمادي األولى –ربيع اآلخر  مارس
 ۱۳.۰ ۲۲۰۰ ٥۰۰۰ ۳٥۰۰ ۲.٤ جمادي األخرى –جمادي األولى  ابريل
 ۱۱.۰ ۲۲۰۰ ٥۰۰۰ ۳٥۰۰ ۲.۷ رجب –دي األخرى جما مايو
 ۱٦.۰ ۲۲۲۰ ٥۰۰۰ ۳۹۰۰ ۰.٥ شعبان –رجب  يونيو
 ۱۷.۰ ۲۳۰۰ ٥۰۰۰ ٤۰۰۰ ۰.٥ رمضان –شعبان  يوليو

 ۱٤.۰ ۲٦۰۰ ٥۰۰۰ ۳۸۰۰ ٤.۸ شوال –رمضان  أغسطس
 ۱۰.٥ ۲۷۰۰ ٥۰۰۰ ۳۹۰۰ ۲.۱ ذو القعدة –شوال  سبتمبر
 ۱۰.۰ ۲۷۰۰ ٥۰۰۰ ۳۸۰۰ ۳.۰ ذو الحجة –ذو القعدة  أكتوبر
 ۹.۰ ۲٤۰۰ ٥۲۰۰ ٤۰۰۰ ۲.۸ ۱٤۳٦صفر  –محرم  نوفمبر
 ۱۰.۰ ۲٥۰۰ ٥۰۰۰ ۳۸۰۰ ۲.۰ ربيع األول –صفر  ديسمبر

 ۱۲.۸٦ ۲٤٤۲.٥ ٥۰۳۳.۳ ۳٦۲۹.۲ ۳.٥ المتوسط

 ۲.۰۱۲ ۱٦۱.۳۹ ٥٦.٤٦٦ ۱۸۱.۷۳ ۱.٥۱۱ االنحراف المعياري

 ۱٥.٦٥ ٦.٦۱ ۱.۱۲ ٥.۰۱ ٤۳.۱۷ )%(معامل االختالف 

 الت الكتاكيت بمحافظة الغربية والمتمثلة في الهابرد، الكب، االيفان، الروس، الهاربو. متوسط أسعار أهم سالحيث أن : * 
 .** متوسط أسعار أنواع العلف الثالثة البادي والنامي والناهي         

 ).۲۰۱٤ -۲۰۱۳خالل الفترة (الغربية  بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسةجمعت وحسبت من  :المصدر
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بمحافظة الغربية خالل  الحي وسعر الناتج من لحوم دجاج التسمين اإلنتاجمصفوفة االرتباط بين أسعار عناصر  .۹جدول 
 )۲۰۱٤ديسمبر  -۲۰۱۳الفترة (يناير 

 كجم من اللحومسعر ال سعر الكتكوت من العليقة الكجمسعر  المتغيرات

 ۰.۰٥۷ - *)*۰.٥٦۲-( ۱ سعر الكجم من العليقة

 ۰.۲۰٥ - ۱ )**۰.٥٦۲-( سعر الكتكوت

 ۱ ۰.۲۰٥ - ۰.۰٥۷ - سعر الكجم من اللحوم

 ). ۸حسبت من الجدول رقم ( :المصدر
 

 )۲۰۱۳ -۲۰۰٤في مصر خالل الفترة ( تطور الكميات المنتجة من لحوم دجاج التسمين وأسعارها المزرعية. ۱۰جدول 

 سعر المنتج للطن  مةاألوزان التقديرية القائ السنوات

 الرقم القياسي باأللف جنيه الرقم القياسي باأللف طن

۲۰۰٤ ۷٥٤.٥ ۱۰۰.۰ ٦.٥ ۱۰۰.۰ 

۲۰۰٦ ٥۷۲.۸ ۸۹.۲ ٦.۲ ۹٥.٤ 

۲۰۰٥٦٥ ٦.۱ ۷٤.۹ ۷.۳ ۱۱۲.۳ 

۲۰۰۷ ٦۷٥.۲ ۸۹.٥ ۷.٦ ۱۱٦.۹ 

۲۰۰۸ ٥۹۱.٦ ۷۸.٤ ۱۰.٤ ۱٦۰.۰ 

۲۰۰۹ ٦۳۷.۲ ۸٤.٥ ۱۰.٤ ۱٦۰.۰ 

۲۰۱۰ ٦۹٥.۲ ۹۲.۱ ۱۱.۳ ۱۷۳.۸ 

۲۰۱۱ ۷٤٤.۸ ۹۸.۷ ۱۱.٥ ۱۷٦.۹ 

۲۰۱۲ ۷۹۰.۱ ۱۰٤.۷ ۱٤.۰ ۲۱٥.٤ 

۲۰۱۳ ۹۰۹.۰ ۱۲۰.٥ ۱٥.٥ ۲۳۸.٥ 

  ۱۰.۱  ۷۰۳.٥ المتوسط

 جمعت وحسبت من : المصدر:

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد مختلفة. -

مس�تهلك)،  -جمل�ة  –(من�تج والخ�دمات للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية ألسعار المواد والمنتجات الغذائي�ة  الجهاز المركزي -
 أعداد مختلفة.  

وتش��ير دال��ة الع��رض الس��ابقة والت��ي ج��اءت متفق��ة م��ع 
المنط���ق االقتص���ادي واإلحص���ائي وثبت���ت معنويته���ا عن���د 

لتسمين إلى أن مرونة عرض دجاج ا ۰.۰٥مستوى معنوية 
) بلغ��ت ح��والي ۲۰۱۳ -۲۰۰٤ف��ي مص��ر خ��الل الفت��رة (

األمر ال�ذي يعن�ي ان�ه بتغي�ر الس�عر المزرع�ي للط�ن  ۰.۲۹
% تتغي��ر ۱۰م��ن لح��وم دج��اج التس��مين ف��ي مص��ر بنس��بة 

% فق��ط، مم��ا ۲.۹الكمي��ة المنتج��ة والمعروض��ة من��ه بنح��و 
س��بق يتب��ين انخف��اض مرون��ة ع��رض دج��اج التس��مين ف��ي 

ج لح��دوث خس��ائر كبي��رة عن��د مص��ر وه��و م��ا يع��رض المن��ت
انخف����اض أس����عار ال����دجاج وتزي����د م����ن المخ����اطرة عن����د 

   االستمرار في اإلنتاج وذلك لعدة عوامل منها:

عل�ى ب�اب أن طبيعة النشاط يق�وم عل�ى بي�ع ال�دجاج ح�ي  -۱
ش�راء  المزرعة إل�ى جان�ب تفض�يل المس�تهلك المص�ري

الدجاج الحي أو المذبوح أم�ام عيني�ه وع�دم إقب�الهم عل�ى 
 اج المجمد.الدج

صعوبة انتقال وتحوي�ل عناص�ر اإلنت�اج المس�تخدمة ف�ي  -۲
إنت�اج ال��دواجن إل��ى أنش��طة أخ�رى وخاص��ة الثابت��ة منه��ا 

إل�ى جان�ب االلت�زام بس�داد  كالمباني والمعالف والمس�اقي
أقس����اط مالي����ة لتج����ار األع����الف والكتاكي����ت واألدوي����ة 

 .البيطرية حيث يتم التعامل معهم غالباً بنظام األجل
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القطي��ع بع��د أبق��ى المن��تج اع تك��اليف اإلنت��اج إذا م��ا ارتف�� -۳
بل��وغ ال��دجاج األوزان التس��ويقية عن��د عم��ر يت��راوح م��ن 

تنخفض الكفاءة التحويلي�ة للط�ائر حيث يوماً ( ٤٥ – ٤۰
كلما كبر عمره فيحتاج لكميات علف اكب�ر لتحويله�ا إل�ى 

م�ا يع�رض  وذلك استجابة النخفاض الس�عر وه�و )لحوم
خلص منها وبيعه�ا، فكم�ا ي حالة عدم التالمنتج لخسائر ف

يتب��ين ارتف��اع الكف��اءة التحويلي��ة  ۱۱ج��دول يتض��ح م��ن 
ل��دجاج التس��مين ف���ي بداي��ة عمره��ا حي���ث بلغ��ت ح���دها 

% في األسبوع الثاني حي�ث يق�وم ۷٦.۲األقصى حوالي 
% من كمية العلف المس�تهلكة إل�ى ۷٦.۲الطائر بتحويل 

د ذلك لتبل�غ ح�دها لحوم ثم تبدأ في االنخفاض تدريجياً بع
% حي��ث يق��وم ۲۳.۷األدن��ى ف��ي األس��بوع الس��ابع بنح��و 

% من كمية العلف المس�تهلكة إل�ى ۲۳.۷الطائر بتحويل 
لحوم، كما يتبين من الجدول أن الزيادة في اإليراد نتيجة 
زي�ادة وزن الط�ائر تف�وق الزي�ادة المتحقق�ة ف�ي التك�اليف 

ك حتى نهاية نتيجة زيادة استهالك الطائر من العليقة وذل
األسبوع السادس من عمر الطائر بعدها تنخفض الزيادة 
المتحققة في اإليراد ع�ن الزي�ادة ف�ي التك�اليف ف�ي نهاي�ة 
األس���بوع الس���ابع م���ن عم���ر الط���ائر وبالت���الي يتع���رض 
المن��تج للخس��ارة ف��ي حال��ة اس��تمراره ف��ي التربي��ة حت��ى 

ف�ي األسبوع السابع، لذا فان غالبية المنتجين تقوم ب�البيع 
نهاي���ة األس���بوع الس���ادس وأحيان���ا قبله���ا حت���ى ل���و ك���ان 

 .الطيور منخفضة وهو ما يعرف بالخفمتوسط أوزان 

األهمية النسبية لبنود تكاليف إنتاج الطن من لحوم 
 دجاج التسمين بعينة الدراسة بمحافظة الغربية

إل���ى أن متوس��ط التك���اليف اإلنتاجي���ة  ۱۲ج���دول يش��ير 
م ال���دواجن بعين���ة الدراس���ة الثابت���ة إلنت���اج طن���اً م���ن لح���و

لكل من الفئات الثالث�ة ق�د بل�غ  ۲۰۱٤بمحافظة الغربية عام 
جنيه��اً،  ۹٤۸.٦، ۱۰٥۲.۱، ۱۱۷۷.٦عل��ى الترتي��ب نح��و 

% م���ن ۸.٦%، ۹.٤%، ۱۰.۲تمث���ل عل���ى الت���والي نح���و 
متوس��ط التك��اليف اإلنتاجي��ة الكلي��ة إلنت��اج طن��اً م��ن لح��وم 

، ۱۱.٦والي ال��دواجن والب��الغ لك��ل منه��ا عل��ى الترتي��ب ح��
أل���ف جني���ه، بينم���ا بل���غ متوس���ط التك����اليف  ۱۱.۱، ۱۱.۲

، ۱۰.٤اإلنتاجي��ة المتغي��رة لك��ل منه��ا عل��ى الترتي��ب ح��والي 
أل��ف جني��ه، والت��ي تمث��ل عل��ى الترتي��ب نح��و  ۱۰.۱، ۱۰.۲
% م�������ن متوس�������ط التك�������اليف ٤.%۹۱، ٦.%۹۰، ۸۹.۸

اإلنتاجي��ة الكلي��ة إلنت��اج طن��اً م��ن لح��وم ال��دواجن لك��ل م��ن 
ثالثة على الترتيب، ويمكن تفسير أسباب انخف�اض الفئات ال

متوسط تكلفة إنتاج الطن كلما زادت السعة اإلنتاجي�ة بس�بب 
وفورات السعة فضال عن انخفاض نسبة النفوق كلما زادت 

تكلفة الكتاكيت والعليقة معاً ح�والي وبلغت السعة اإلنتاجية، 
% م���ن متوس���ط تك���اليف إنت���اج %۸٤.٦، %۸۳.۸، ۸۲.۹

ئ��ات الثالث�ة عل��ى الترتي�ب، بينم��ا مثل�ت ب��اقي بن��ود الط�ن للف
%، ۱٦.۲%، ۱۷.۱التك���اليف اإلنتاجي���ة مجتمع���ة ح���والي 

% من متوسط تكاليف إنتاج الطن للفئات الثالثة على ۱٥.٤
 الترتيب.

 أهم مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج دجاج التسمين
 ظة الغربيةبعينة الدراسة بمحاف

ال����ذي يوض����ح أه����م  ۱۳ج����دول باس����تعراض بيان����ات 
مؤش��رات الكف��اءة االقتص��ادية إلنت��اج طن��اً م��ن لح��وم دج��اج 
التس��مين بعين��ة الدراس��ة بمحافظ��ة الغربي��ة تب��ين أن متوس��ط 
العائ���د م���ن بي���ع المن���تج الرئيس���ي فق���ط (اللح���م) بل���غ نح���و 

أل��ف جني��ه، وبل��غ متوس��ط العائ��د م��ن بي��ع المن��تج  ٦۸۳.۱۱
اإلي�راد الكل�ي جنيه�اً، وق�در  ۲۱۹الثانوي (الس�بلة) ح�والي 

ألف جني�ه لك�ل م�ن الفئ�ات الثالث�ة، وبل�غ  ۱۱.۹۰۲بحوالي 
جنيه��اً لك��ل  ۸٥۱.۷، ٦٦۹.٥، ۳۱٦.۲ص��افي العائ��د نح��و 

م�ن الفئ�ات الثالث��ة عل�ى الترتي��ب، وبل�غ العائ��د عل�ى الجني��ه 
جنيه��اً لك��ل م��ن الفئ��ات  ۰.۰۸، ۰.۰٦، ۰.۰۳المنف��ق نح��و 

العائ�د إل�ى  الثالثة عل�ى الترتي�ب، كم�ا ق�درت نس�بة إجم�الي
% ۱۰۷.۷%، ۱۰٦.۰%، ۱۰۲.۷إجمالي التك�اليف بنح�و 

لكل من الفئات الثالثة على الترتيب، وبلغت أربحي�ة الجني�ه 
% لك��ل م��ن الفئ��ات ۷.۷%، ٦.۰%، ۲.۷المنف��ق بح��والي 

الثالثة على الترتيب، وبلغت نسبة هامش ربح المن�تج بنح�و 
% لك����ل م����ن الفئ����ات الثالث����ة عل����ى %۷.۲، ٥.٦%، ۲.۷
تي���ب، ويتب����ين مم����ا س����بق ارتف����اع مؤش����رات الكف����اءة التر

االقتص��ادية كلم��ا زادت الس��عة اإلنتاجي��ة للمزرع��ة األم��ر 
الذي يعزي إلى انخفاض التكاليف اإلنتاجية بسبب وفورات 
السعة وبالتالي زيادة صافي العائد المتحقق وباقي مؤشرات 

 الكفاءة االقتصادية األخرى.

 التسمين في محافظة التقييم االقتصادي لمزارع دواجن
 الغربية وتحليل الحساسية ألهم بنود اإليرادات والتكاليف

 المؤثرة عليها
يتناول هذا الجزء تقدير معدل العائد الداخلي لمزارع 
دواجن التسمين لبيان مدى جدوى االستثمار في هذه 
المشروعات، وكذلك الوقوف على مدى حساسيتها للتغير 

تكاليف لبيان أكثر العناصر في أهم بنود اإليرادات وال
 تأثيرا على ربحية هذا المشروع. 

 معدل العائد الداخلي للمشروع
إلى أن متوسط التكاليف االستثمارية  ۱٤ويشير جدول 

لمزارع دجاج التسمين بمحافظة الغربية والتي تشتمل على 
كال من تكاليف المباني وتكاليف اآلالت والمعدات قد بلغت 

، ۱۲٤من الفئات الثالثة حوالي على الترتيب لكال 
ألف جنيه، وبلغ متوسط التكاليف  ٦.٤۰۸، ۲۳۷.۸

، ۳٥۳.٦التشغيلية السنوية لكل منها على الترتيب حوالي 
ألف جنيه، وبلغ متوسط اإليراد  ٤.۱٥۷۸، ۷۷۲.۷

، ۸۳٥.٥، ۳۷۱.۳السنوي لكل منها على التوالي حوالي 
 ألف جنيه.  ۳.۱۷۳٥

ئ��د ال��داخلي لم��زارع دج��اج وبتق��دير متوس��ط مع��دل العا
 ۲٥التسمين بمحافظة الغربية بافتراض أن عم�ر المزرع�ة 

عاماً وأن القيمة التخريدية للمباني في نهاية عمر المش�روع 
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 تطور معدالت نمو واستهالك وتحويل دجاج التسمين خالل أسابيع عمرها اإلنتاجي .۱۱جدول 

عمر 
الطائر 
 باألسبوع

متوسط وزن 
الطائر في 

 األسبوع نهاية

متوسط الزيادة 
األسبوعية في وزن 

 )۱(الطائر بالجم

متوسط االستهالك 
الغذائي للطائر 

 )۲(بالجم/أسبوع

متوسط الزيادة 
األسبوعية في 

 استهالك الطائر بالجم

الكفاءة 
 )۳(التحويلية

الزيادة في 
 )٤(اإليراد

الزيادة في 
 )٥(التكاليف

     ۱۰٥  ۱۲٥ األول
 ۰.۷٦ ۲.۰٦ ۷٦.۱۹ ۲۱۰ ۳۱٥ ۱٦۰ ۲۸٥ الثاني
 ۱.٤۰ ۳.٤۷ ۷۰.۱۳ ۳۸٥ ۷۰۰ ۲۷۰ ٥٥٥ الثالث
 ۲.۱٦ ٤.۱۲ ٥۳.۷۸ ٥۹٥ ۱۲۹٥ ۳۲۰ ۸۷٥ الرابع

 ۳.۰٥ ٤.٦۹ ٤۳.٤٥ ۸٤۰ ۲۱۳٥ ۳٦٥ ۱۲٤۰ الخامس
 ۳.۹٤ ٥.٥۳ ۳۹.٦۳ ۱۰۸٥ ۳۲۲۰ ٤۳۰ ۱٦۷۰ السادس
 ۲.۷٦ ۲.۳۱ ۲۳.٦۸ ۷٦۰ ۳۹۸۰ ۱۸۰ ۱۸٥۰ السابع

 حيث أن: 

 لحومالزيادة في كمية ال
 ۱۰۰×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ) الكفاءة التحويلية =۳(

 الزيادة في كمية العلف
               

 ۱۰۰۰÷   من دجاج التسمينيلو جرام متوسط سعر بيع الك × ) ۱= (الزيادة في اإليراد ) ٤(

 ۱۰۰۰÷   من العلف يلو جراممتوسط سعر الك×   )۲) = (٥(

 جنيهاً  ۳.٦۳متوسط سعر الكجم من العلف =  -  جنيهاً  ۱۲.۸٦ع الكجم من دجاج التسمين = متوسط سعر بي

محط��ة بح��وث اإلنت��اج الحي��واني  ، مرك��ز البح��وث الزراعي��ة،وزارة الزراع��ة واستص��الح األراض��يجمع��ت وحس��بت م��ن:  :المص��در
 .، بيانات غير منشورة)۲۰۱٥( بالجميزة

     

بعينة الدراسة بمحافظة الغربية  لحوم دجاج التسمينالتكاليف اإلنتاجية إلنتاج طناً من  األهمية النسبية لبنود .۱۲جدول 
 ۲۰۱٤خالل عام 

التكاليف 
 اإلنتاجية

 الفئة األولى بنود التكاليف اإلنتاجية
 كتكوت ٥۰۰۰أقل من 

 الفئة الثانية 
 ) كتكوت۱۰۰۰۰ -٥۰۰۰(

 الفئة الثالثة 
 كتكوت فأكثر ۱۰۰۰۰

 )%( القيمة )%( قيمةال )%( القيمة

 التكاليف
 الثابتة

 ۲.٦ ۲۸۹.٦ ۲.٦ ۲۹٤.٥ ۲.۷ ۳۰۹.۹ اإليجار
 ۲.۰ ۲۲٤.٦ ۲.۱ ۲۳۲.٥ ۲.۲ ۲٥۱.٥ إهالك رأس المال

 ۳.۹ ٤۳٤.٤ ٤.۷ ٥۲٥.۱ ٥.۳ ٦۱٦.۲ الفائدة على رأس المال*

التكاليف 
 المتغيرة

 ۲.٤ ۲۷۰.۰ ۲.٥ ۲۸۰.۱ ۲.٦ ۳۰٥.۰ أجور العمال
 ۱٦.۸ ۱۸٥۷.۹ ۱٦.۸ ۱۸۹۰.۲ ۱۷.۲ ۱۹۹٥.٥ تتكلفة الكتاكي
 ٦۷.۸ ۷٤۹٤.۹ ٦۷.۰ ۷٥۲۳.٥ ٦٥.۷ ۷٦۰۷.۹ تكلفة العليقة
 ۲.۰ ۲۱۹.۰ ۲.۰ ۲۱۹.٤ ۱.۹ ۲۲۰.۱ تكلفة األدوية
 ۱.۱ ۱۲٤.۰ ۱.۱ ۱۲۷.۸ ۱.۲ ۱۳٤.۳ تكلفة الطاقة

 ۱.۲ ۱۳٦.۰ ۱.۲ ۱۳۹.٥ ۱.۳ ۱٤٥.٤ تكلفة الفرشة
 ۹۱.٤ ۱۰۱۰۱.۸ ۹۰.٦ ۱۰۱۸۰.٥ ۸۹.۸ ۱۰٤۰۸.۲ إجمالي التكاليف المتغيرة
 ۸.٦ ۹٤۸.٦ ۹.٤ ۱۰٥۲.۱ ۱۰.۲ ۱۱۷۷.٦ إجمالي التكاليف الثابتة
 ۱۰۰.۰ ۱۱۰٥۰.٤ ۱۰۰.۰ ۱۱۲۳۲.٦ ۱۰۰.۰ ۱۱٥۸٥.۸ إجمالي التكاليف الكلية

 %۱٥.٥حيث أن: * الفائدة على رأس المال على القروض االستثمارية ببنك التنمية واالئتمان الزراعي حوالي 

 .۲۰۱٤جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية بمحافظة الغربية عام  المصدر:
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طناً من لحوم دجاج التسمين بعينة الدراسة بمحافظة الغربية خالل  إلنتاجأهم مؤشرات الكفاءة االقتصادية  .۱۳جدول 
      ۲۰۱٤عام 

 الفئة األولى مؤشرات الكفاءة االقتصادية
 كتكوت ٥۰۰۰أقل من 

 الثانيةالفئة 
 ) كتكوت۱۰۰۰۰ - ٥۰۰۰(

 الفئة الثالثة
 كتكوت فأكثر ۱۰۰۰۰

 اإليراد الكلي بالجنيه
 ۱۱٦۸۳ ۱۱٦۸۳ ۱۱٦۸۳ منتج رئيسي (لحم)

 ۲۱۹.۰ ۲۱۹.۰ ۲۱۹.۰ منتج ثانوي (سبله)

 ۱۱۹۰۲ ۱۱۹۰۲ ۱۱۹۰۲ اإلجمالي

 ۸٥۱.۷ ٦٦۹.٥ ۳۱٦.۲ صافي العائد بالجنيه

 ۰.۰۸ ۰.۰٦ ۰.۰۳ العائد على الجنيه المنفق

 ۱۰۷.۷ ۱۰٦.۰ ۱۰۲.۷ )%(نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف 

 ۷.۷ ٦.۰ ۲.۷ )%(أربحية الجنيه المنفق 

 ۷.۲ ٥.٦ ۲.۷ )%(نسبة هامش الربح للمنتج 

     -حيث أن :

  ۱۰۰۰× سعر بيع الكجم من لحوم دجاج التسمين إجمالي العائد =  -

 إجمالي التكاليف الكلية –صافي العائد = إجمالي العائد  -

 العائد على الجنيه المنفق = صافي العائد / إجمالي التكاليف الكلية -

  ۱۰۰× نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف% = (إجمالي العائد / إجمالي التكاليف الكلية)  -

                                                            ۱۰۰× أربحية الجنيه المنفق % = (صافي العائد / إجمالي التكاليف الكلية)  -

  ۱۰۰× نسبة هامش الربح للمنتج% = (صافي العائد / إجمالي العائد)  -

UالمصدرU : ۲۰۱٤جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية بمحافظة الغربية عام. 

   

 
  التسمين بمحافظة الغربية دجاج ) لمزارعIRRهيكل التكاليف واإليرادات ومعدل العائد الداخلي ( .۱٤جدول 

 الفئة األولى البيان
 كتكوت ٥۰۰۰أقل من 

 الفئة الثانية
 ) كتكوت۱۰۰۰۰ - ٥۰۰۰(

 الفئة الثالثة
 كتكوت فأكثر ۱۰۰۰۰

 ٤۰۸.٦ ۲۳۷.۸ ۱۲٤.۰ التكاليف االستثمارية باأللف جنيه

 ۱٥۷۸.٤ ۷۷۲.۷ ۳٥۳.٦ التكاليف التشغيلية السنوية باأللف جنيه

 ۱۷۳٥.۳ ۸۳٥.٥ ۳۷۱.۳ اإليرادات السنوية باأللف جنيه

 ۳۲.۹% %٤.IRR( ۷.۹% ۲۱معدل العائد الداخلي (

UالمصدرU: .جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية بمحافظة الغربية 
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% م���ن قيمته���ا األولي���ة، كم���ا بلغ���ت القيم���ة ۲٥تمث���ل نح���و 
 % م��ن قيمته��ا األولي��ة،۱۰۰التخريدي�ة ألنابي��ب الغ��از نح�و 

أما بالنسبة لب�اقي تجهي�زات المزرع�ة م�ن مس�اقي ومع�الف 
وم��رواح وش��فاطات ال��خ فق��د بلغ��ت القيم��ة التخريدي��ة له��ا 
صفراً حيث تستهلك بالكامل خ�الل حي�اة المش�روع، ويتب�ين 

% ۷.۹أن معدل العائد الداخلي ق�د بل�غ نح�و  ۱٤جدول من 
% ۲۱.٤كتك�وت)، وح�والي  ٥۰۰۰للفئة األول�ى (أق�ل م�ن 

% ۳۲.۹) كتك��وت، ونح��و ۱۰۰۰۰ - ٥۰۰۰ثاني��ة (للفئ��ة ال
كتك��وت ف��أكثر)، األم��ر ال��ذي يب��ين  ۱۰۰۰۰للفئ��ة الثالث��ة (

ارتفاع جدوى االستثمار ف�ي ه�ذه المش�روعات، وأن مع�دل 
 العائد الداخلي يزيد كلما زادت السعة اإلنتاجية للمزرعة.

 هم العناصر المؤثرة على المشروعتحليل الحساسية أل
ارتفاع حساسية مشروع تسمين  لىإ ۱٥جدول يشير 

حيث احتل المرتبة سعر لحوم الدواجن تغير الدواجن تجاه 
 عناصر مخاطرةً على هذه الصناعة، يليهكأعلى ال األولى
 ثمفي المرتبة الثانية من حيث المخاطرة،  سعر العليقةتغير 

، وأخيراً الثالثة في المرتبة سعر الكتاكيتجاء تأثير تغير 
 في المرتبة الرابعة واألخيرة نسبة النفوقير جاء تأثير تغ

، من ناحية حساسية للمشروع تجاه تغيرها كأقل العناصر
كما يتبين أن الفئة األولى كانت أعلى الفئات اإلنتاجية 
حساسية تجاه تغير أي من العناصر السابقة والذي يتضح 
من ارتفاع معامالت حساسيتها تجاه التغير في العناصر 

ارنة بالفئتين األخريتين وبالتالي فهي األكثر السابقة مق
تعرضاً للخطورة حيث يؤدي أي تغير في تلك المتغيرات 
بنسبة معينة إلى تغير معدل العائد الداخلي بنسبة أكبر، 
تليها الفئة الثانية ثم تأتي الفئة الثالثة كأقل الفئات حساسية 

 ويتبين مما سبق انخفاض تجاه تغير العناصر المختلفة،
معامل الحساسية تجاه المتغيرات المختلفة كلما زادت 

انخفاض  إلىيشير للمزرعة، األمر الذي  اإلنتاجيةالسعة 
للمزرعة حيث  اإلنتاجيةدرجة المخاطرة كلما زادت السعة 

المنخفضة (أقل من  اإلنتاجيةذات السعة  األولىتعد الفئة 
كتكوت) هي أكثر الفئات حساسية تجاه العوامل  ٥۰۰۰

لمختلفة أي أنها أكثرها مخاطرة وتقل المخاطرة كلما ا
 للمزرعة. اإلنتاجيةزادت السعة 

 التوصيات
 في ضوء النتائج البحثية يوصى البحث بما يلي:

ضرورة االهتمام بتحويل صناعة الدواجن إلى صناعة  -۱
تعاقدية حتى ال يتعرض المنتجون لمخاطر التقلبات 

 السعرية المفاجئة.

تسعيرية واضحة تأخذ في  ضرورة وضع سياسة -۲
االعتبار تكاليف اإلنتاج وفقاً للتغيرات التي تحدث في 

 أسعار مستلزمات اإلنتاج. 

االهتمام بضرورة التأمين على المزارع وعلى كل  -۳
دورة إنتاجية تحسباً لمخاطر اإلصابة باألمراض 

 الفيروسية وغيرها والتي قد تقضي على القطيع بأكمله.

تحاد صغار المنتجين معاً في نشر الوعي بضرورة ا -٤
كيانات أو شركات أكبر لتقليل درجة المخاطرة حيث 
تقل درجة المخاطرة كلما زادت السعة اإلنتاجية 

 للمزرعة. 

مراقبة أسواق مستلزمات اإلنتاج لمنع االحتكار والتحكم  -٥
 في األسعار.

ضرورة التوسع في إنشاء المجازر اآللية والعمل على  -٦
 حة ومجمدة.تسويق الطيور مذبو

  

 معامل الحساسية للتغيرات في أهم بنود العائد والتكاليف لمزارع دواجن التسمين بمحافظة الغربية .۱٥جدول 

 الفئة األولى مصدر التغير
 كتكوت ٥۰۰۰أقل من 

 الفئة الثانية
 ) كتكوت۱۰۰۰۰ - ٥۰۰۰(

 الفئة الثالثة
 كتكوت فأكثر ۱۰۰۰۰

ترتيب البنود وفقاً 
 علحساسية المشرو

 ۱ ۱۳.٦ ۱۷.۸ ٤۹.٤ سعر اللحوم  تغير

 ۲ ۸.٥۷ ۱۱.۲ ۳۰.۹ سعر العليقة تغير

 ۳ ۲.۱۲ ۲.۸۱ ۷.۹٤ سعر الكتاكيت تغير

 ٤ ۱.۱۷ ۱.۳۲ ۷.۰٤ نسبة النفوقتغير 

UالمصدرU.نتائج تحليل بيانات العينة البحثية : 
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 المراجع

 ).۲۰۱٥ة واإلحصاء (ـامـــزي للتعبئة العــــالمركالجهاز 
 تاب اإلحصائي السنوي.الك

النشرة السنوية  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 أعداد مختلفة.، إلحصاءات الثروة الحيوانية

النشرة السنوية  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 –ألسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات (منتج 

 أعداد مختلفة.، مستهلك) -جملة 

دوى ـات الجـــ). دراس۱۹۹۷مير محمد (ــــالعزيز، سعبد 
 – إجراءات –االقتصادية وتقييم المشروعات "أسس 

 "، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية.حاالت

). التحليل االقتصادي ۲۰۰٥عبد القادر، عبد القادر محمد (
ة، ــــدار الجامعيـــرية والتطبيق، الـــالجزئي بين النظ

 .اإلسكندرية

). دراسة تحليلية للمخاطر ۲۰۰۷محمد، على أبو ضيف (
التي تواجه أنشطة تسمين الدواجن ووسائل معالجتها 

بمحافظة القليوبية، كتاب المؤتمر الخامس عشر 
 .لالقتصاديين الزراعيين

نتاج ). إدارة اإل۲۰۱٥( مديرية الزراعة بالغربية
ة الحيواني، واإلدارات الزراعية بمركزي زفتى والمحل

 الكبرى، بيانات غير منشورة.

). التقييم المالي واالقتصادي ۱۹۷۹نصار، سعد زكي (
 واالجتماعي للمشروعات، مجلة مصر المعاصرة.

). مركز ۲۰۱٥وزارة الزراعة واستصالح األراضي (
البحوث الزراعية، محطة بحوث اإلنتاج الحيواني 

 بالجميزة، بيانات غير منشورة.

محاضرات في العينات والمسح  ياسين، صابر سيد أحمد.
اإلحصائي، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة 

 بمشتهر، جامعة بنها.
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2TABSTRACT 

The sector of poultry in Egypt are exposed to many of the production and marketing risks, 
this lead to fluctuation and instability of poultry production and fluctuating incomes of 
producers. This research aimed to identify the most important sources of risk and uncertainty 
in the field of broilers production in Gharbia Governorate. The research relied on secondary 
published and unpublished data, in addition to the primary data have been collected through a 
questionnaire from a sample of poultry producers in Gharbia Governorate. The most 
important results of the research are as follows: The coefficient of variation for prices of 
chicks, maize, feed and soybean prices were, respectively about 43.2%, 6.6%, 5% and 1,1%. 
The average costs to produce a ton of broilers meat in Gharbia Governorate were about 11.3, 
10.8, 10.7 thousand pounds for the three categories, respectively. Feed and chicks costs 
represent about 82.9%, 83.8%, 84.6% of the cost of production per ton of broilers for the 
three categories, respectively, while The cost of the rent, wages of workers, medicines, the 
cost of the bedding, and the cost of energy in the next place, respectively, which represent 
17.1%, 16.2% and 15.4% of the cost of the production per ton of broilers for the three 
categories respectively. The net revenue amounted to 316.2, 669.5 and 851.7 pounds per ton 
of broilers for the three categories, respectively, and the return on the pound spent was about 
0.03, 0.06 and 0.08 pounds, also the ratio of total revenue to total costs estimated at 102.7%, 
106% and 107.7%, as well as the profitability of the pound spent was about 2.7%, 6% and 
7.7%. Finally, the profit margin ratio of the producer amounted to about 2.7%, 5.6% and 7.2% 
for the three categories, respectively. Internal rate of return for a poultry farm in Gharbia 
Governorate is estimated at 7.9%, 21.4% and 32.9% for the three categories, respectively. The 
research results showed high sensitivity broilers project to change in the price of poultry meat 
which has been ranked as the highest risk elements, plus to the change in the prices of feed 
and chicks, finally the mortality ratio, in the other side in the first category was the high 
sensitivity towards changing in these elements.    

Key words: Broilers, economic efficiency indicators, feasibility of investment, sensitivity 
analysis. 
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