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تواجه مصر موارد زراعية محدودة، سواء من حيث مس�احة األراض�ي أو المي�اه ألغ�راض ال�ري، ل�ذا فإن�ة م�ن  :الملخص
الضروري التركيز على تربية إما األبقار أو الجاموس إلنتاج اللح�وم الحم�راء والحلي�ب ف�ي إط�ار النظ�ام الزراع�ي المكث�ف 

سة تحليل مقارن للمعايير التقنية واالقتصادية لتتحقق من توافر المي�زة النس�بية لمص�ر ف�ي القائم  وبناءاً على ذلك قدمت الدرا
إنتاج اللحوم أو الل�بن م�ن الج�اموس بالمقارن�ة م�ع إنت�اج األبق�ار الت�ي ترب�ى محلي�اً أو األبق�ار والج�اموس الح�الب ف�ي ال�دول 

األبق�ار، واس�تخدمت ب مقارن�ةالدهن ف�ي ألب�ان الج�اموس  دهن الرتفاع نسبة %4األخرى، وتم التحليل باستخدام معادل اللبن 
الدراسة بيانات السالسل الزمنية والدراسات والبحوث المنشورة المستندة على مسوح عينات ميدانية، وش�ملت مع�ايير التقي�يم 

لي�ب، فض�الً ع�ن كف�اءة للحيوانات الحالبة، معدالت إنتاج الحليب ف�ي الموس�م، والتركي�ب الكيم�اوي للح ئويةالتقنية النسبة الم
مكافحة الفقر وتحقيق األم�ن الغ�ذائي ف�ي  واستخدام األعالف، وشملت المعايير االقتصادية دور الجاموس في توفير العمالة، 

ج��رام ب��روتين والنس��بة الس��عرية لس��عر  100الري��ف وتك��اليف اإلنت��اج للط��ن م��ن الحلي��ب أو اللح��وم، وتك��اليف اإلنت��اج لك��ل 
ر وحدة اإلنتاج من الجاموس المصري، وقدمت جميع المعايير المستخدمة األدلة أن مصر ل�ديها مي�زة المزرعة المقارن بسع

نسبية في تربية الجاموس أساساً إلنتاج اللبن، وأوصت الدراسة بتنفيذ برنامج تنمية إلنتاج الج�اموس ف�ي مص�ر يعتم�د أساس�اً 
يعتم�د و محدودية الموارد المائية والم�وارد األرض�ية الزراعي�ة  على التوسع الرأسي ألن التوسع األفقي ليس ممكناً تحت قيد

على التحسين الوراثي لعشائر الجاموس المصري في إنت�اج الل�بن باس�تخدام التلق�يح الص�ناعي ويدعم�ه إص�الح نظ�م تس�ويق 
 األلبان ومنتجاتها وتحسين الصفات التناسلية في الجاموس المصري. 

 نسبية ، الجاموس المصرى ، اللبن واللحم.الميزة ال الكلمات االسترشادية:

 المقدمة والمشكلة البحثية
ر إنتشاراً ــوان الزراعى األكثــيُعد الجاموس الحي

والُمفضل لدى الفالح المصرى لما يتميز به من تحمل 
لألمراض  هائدة ومقاومتـــللظروف البيئية المحلية الس

باألبقار  مقارنة طنة، واإلنتاج الُمرتفع من اللبنالمتو
البلدية، والجاموس الموجود في مصر هو من فصيلة 
جاموس األنهار إال أنة يأخذ عدة تسميات على حسب 
المنطقة الجغرافية الموجود بها، فمنها الجاموس البلدى 
المصرى فى أغلب المناطق الزراعية لمالئمتها لُمختلف 
األجواء، ويسود الجاموس البحيرى فى محافظات الوجة 

ى ومصر الوسطى أما البلدى والمنوفى فينتشر فى البحر
محافظات الوجة البحرى، بينما يتواجد الجاموس الصعيدى 
فى مصر العليا وذلك لتميزة بتحُمل األجواء الحارة ويُعد 
الغرض األساسي من تربية الجاموس هو إنتاج اللبن، حيث 
يتميز لبن الجاموس بإرتفاع نسبة المواد الصلبة خاصة مما 

ت األلبان أعلى من اللبن عل حصيلة التصافي من منتجايج
عالوة على اللون األبيض الراجع إلى قدرة  البقرى،

الجاموس على تمثيل الكاروتين، وهو اللون الذى يُفضلة 

(منظمة األغذية والزراعة التابعة  الٌمستهلِك المصري
وفى ضوء محدودية الموارد ) 2003لألمم المتحدة، 

من التركيز على نوع معين لتنمية اإلنتاج الزراعية البد 
ومن ثم االختيار بين البقر والجاموس، وقد أكدت دراسة 
عن التخطيط االقتصادي للموارد الزراعية المصرية أن 
تربية الجاموس دون األبقار في ظل قيود تركيب 
المحاصيل القائم لغرض إنتاج األلبان سوف ينتج نفس 

ة أقل ويؤدى ذلك إلى توفير حجم اإلنتاج بعدد رؤوس حالب
مليون فدان برسيم تزرع قمحاً، ونحو  1.5ما يقرب من 

ُخضر وسد العجز  تزرع ألف فدان برسيم تحريش 800
ألعالف باستخدام مخلوط العلف المركز افي الُمتاح من 

 الذى يعتمد على المواد األولية من أمالح معدنية 
 اد قدُر من الذرةوالموالس واألتبان ونخالة القمح مع استير

)Soliman, 1991(.  

 المشكلة البحثية 
فى ضوء محدودية الموارد الزراعية والتنافس فى 
إنتاج األلبان واللحم من األبقار والجاموس فى مصر، تبرز 
مشكلة التنافسية بين األبقار والجاموس على تلك الموارد 

* Corresponding author:  Tel.  : +201202546470 
E-mail address: b.seleem@yahoo.com 

                           

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 

Agricultural Economics, Rural Sociology  
and Agricultural Extension Research  

 

2325-2334 



 
Bahagat, et al. 2326 

المحدودة، لذلك تكمن المشكلة البحثية فى اإلجابة على 
ؤال هام وهو مدى توافر الميزة النسبية لمصر فى إنتاج س

 اللحم واللبن من الجاموس المصري مقارنة باألبقار المحلية. 

 هدف الدراسة
إلى تقديم تحليالً مقارناً لمدى توافر  الدراسةهدف ت

من  الميزة النسبية لمصر في إنتاج كالً من اللحم واللبن
عالم أو البقر المحلى الجاموس في دول البمقارنة  الجاموس

أو في دول العالم، مع استخالص أهم معوقات تنمية 
الجاموس في مصر، إلى جانب تقديم عدة محاور 

  .بتوصيات لبرنامج لتنمية هذا القطاع في مصر

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

على نوعين من البيانات، أولها  لدراسةاعتمدت ا
لمركزى للتعبئة العامة البيانات المنشورة من الجهاز ا

واإلحصاء بجمهورية مصر العربية، إلى جانب موقع 
) FAOمنظمة األغذية والزراعة التابع لألمم المتحدة (

انب البيانات جالنوع الثانى بيانات السالسل الزمنية ب
وإهتمت المستخلصة من نتائج دراسات ميدانية سابقة، 

جاموس في تقديم تحليل مقارن لنظم تربية الب الدراسة
مصر باستخدام عدة معايير اقتصادية واجتماعية وفنية 

تشمل معايير التقييم الفنية تطور نسبة اإلناث الحالبة و
ومعدالت اإلدرار اليومى، وكفاءة استخدام مواد العلف 
وُمعدل النمو في حجم العشيرة الحيوانية من الجاموس 

متوسط مقارنةً بالبقر، أما المعايير االقتصادية فتشمل 
الجاموس واألبقار الُمعدل  لبن تكاليف إنتاج الكيلوجرام من

جرام  100، وكذلك المقدرة إلنتاج % 4 لمحتوى دهن
بروتين من إنتاج األلبان واللحم، وإن لم تتوافر تكاليف 
اإلنتاج في السوق العالمى تتم المقارنة بين سعر باب 

ذا المزرعة في مصر والدول األخرى أو سعر الحدود، ه
عالوة على تقييم دور نشاط إنتاج الجاموس في توفير 
فرص العمل العائلى وزيادة دخل المزرعة، ودور الدخل 

  .المتولد عنة في خروج األسرة الريفية من دائرة الفقر

 النتائج والمناقشة

 نًظم إنتاج اللبن في مصر
يوجد في مصر نظامان رئيسيان لتربية الجاموس، 

ما بينها وفقاً لطبيعة النشاط والغرض تختلف هذه النُظم في
اإلنتاجي وهما النشاط التقليدي غير المتخصص، القطيع 

 .التجاري الكبير

 النشاط التقليدي إلنتاج اللبن
هو نشاط غير متخصص حيث يتضمن المزارع 
التقليدية المختلطة، ويُمثل النمط الرئيسى في الزراعة 

تاج المصرية في صورة مزرعة صغيرة تُمارس إن

المحاصيل جنباً إلى جنب مع رعاية عدد محدود من 
% من المزارعين يديرون 92الحيوانات المزرعية حيث 

% من الثروة 88حيازة أقل من خمسة أفدنة يحوزون 
الحيوانية المصرية، ويقوم هذا النظام على إستغالل 
مساحات محدودة من األرض في إنتاج األعالف الخضراء 

مع اإلعتماد شبة  القطيع صغير الحجمأساسية لتغذية بصفة 
الكامل على العمالة العائلية، وتتعدد األغراض اإلنتاجية 
لتربية الحيوانات في هذا النظام من إنتاج لبن ولحم، مع 

ستهالك العائلى، ويمثل تخصيص جزء من هذا اإلنتاج لال
% من جملة إنتاج اللبن في مصر، يمثل 72إنتاجة حوالى 

% وهذا النشاط 68حوالى  هوس فيإنتاج لبن الجام
ستقرار األسرة الريفية ويقلل دوافع ااإلنتاجى يُساعد على 
 . )2014(سليمان وآخرون،  هجرتها لمهنة الزراعة

 القطيع التجارى إلنتاج اللبن
يشمل قطعان األلبان  ييمثل النظام الُمتخصص والذ 

 هلهذ يالتجارية الكبيرة ويعتبر إنتاج األلبان الهدف الرئيس
نتاج الكثيف المزارع وهو في الغالب يندرج تحت نظم اإل

حيث يهدف إلى زيادة إنتاجية الوحدة التكنولوجية (الرأس) 
ستعمال وسائل استثمارات وعن طريق زيادة اال

التكنولوجيا الحديثة في رفع ُمعدالت األداء وزيادة اإلنتاج 
ي وتعتمد هذه المزارع في الغالب على أساليب متطورة ف

التربية والرعاية والتغذية في ظل توافر العمالة الفنية 
هذه المزارع تربى األبقار األجنبية  المدربة، والبعض من

األولى وزيادة ر مع الجاموس لالستفادة من ارتفاع إدرا
نسبة الدهن في الثانية لرفع القيمة المضافة من إنتاج اللبن 

هذا القطاع وبعضها يقتصر على أحد النوعين فقط ويساهم 
% من اإلنتاج المحلى من اللبن الخام في 15بحوالي 

ا سبق يتضح أن الجاموس هو الحيوان األهم في ، مممصر
جميع نُظم إنتاج األلبان في مصر وهو المصدر األساسي 
في توفير منتجات األلبان لكثير من فئات الشعب، على 
 الرغم من تغاضى سياسات التنمية عن مساندة هذا النشاط
إلى حد كبير. ولتأكيد ذلك قامت الدراسة بتقدير ُمعدل النمو 
السنوي في حجم عشائر الجاموس واألبقار في مصر في 

) 1باستخدام (معادلة رقم  )2014 -2010(الفترة من 
)، والتي اعتمدت على ۲ ومنها تُشتق (المعادلة رقم

(موقع المنظمة  إحصاءات منظمة األغذية والزراعة
2017(  . 

HRt R= HR0  ReP

rt    
P  ......................      ) 1معادلة.( 

r = [Ln (HRtR) – Ln (HR0R)] / T  ) 2..... معادلة                                                            .(
 حيث :  

HRtR  عدد روؤس الجاموس في السنة =t   . 

HR0R  .عدد روؤس الجاموس في سنة األساس = 

T  نوات الرقمية. = عدد الس 

r   معدل النمو السنوي = )Alpha Chaing, 1972( 
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 3.818.236حيث زاد عدد رؤوس الجاموس من 
رأس في عام  3.949.262إلى  2010رأس في عام 

%، بينما 0.7، أي بمعدل نمو سنوي قدر بحوالي 2014
رأس في عام  4.728.721زاد عدد رؤوس األبقار من 

أي  2014س في عام رأ 4.762.491إلى نحو  2010
% فقط، ليس هذا فحسب 0.1بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 

بل زاد عدد الجاموس الحالب داخل عشائر الجاموس 
المصري بينما إنخفض عددها في عشائر األبقار، حيث 

جاموسة في  1.662.527إرتفع عدد الجاموس الحالب من 
، أي 2014جاموسة في عام  1.769.366إلى  2010عام 

%، في حين زاد عدد األبقار 1.2نمو سنوي بلغ نحو بمعدل
إلى  2010بقرة في عام  1.540.000الحالبة من 
أي بمعدل نمو سنوي  2014بقرة في عام  1.600.000
% مما يعنى أن هناك إحالل تدريجي 0.8قدر بحوالي 

للجاموس محل األبقار، وإن كان بمعدل بطئ رغم عدم 
ولكن يبدو أن هذا  ا الشأن،ذوجود برامج موجهه في ه

انعكاس لتنافسية السوق الحر حيث حوافز السعر والطلب 
 1يعرض جدول ، لصالح إنتاج لبن الجاموس في مصر

تطور إنتاج اللبن الخام من الجاموس واألبقار خالل الفترة 
ومنة يتضح زيادة إنتاج لبن  )2014 - 2010(من 

ناقص % سنوياً، بينما ت1.9الجاموس بمعدل قُدر بحوالي 
% سنوياً مما أدى 3.2إنتاج لبن األبقار بمعدل قُدر بحوالي 

% في 47لزيادة أهمية لبن الجاموس في جملة اإلنتاج من 
، ولكن لم تتمكن 2014% في عام 53إلى  ۲۰۱۰عام 

زيادة إنتاج لبن الجاموس من تعويض التناقص في إنتاج 
 ج العشيرتينلبن األبقار مما أدى إلى تناقص جملة إنتا

 تلك الفترة تميزتياً، و% سنو0.6بمعدل قدر بحوالي 
بكساد اقتصادي تضخمي مع نقص حاد في العملة األجنبية 
وصعوبات في االستيراد مما انعكس أثره على عشيرة 
األبقار أكثر من الجاموس ألن المزارعين فضلوا االحتفاظ 
بالمحدود المتاح من األعالف لتربية اإلناث الحالبة من 

س على حساب األبقار الرتفاع سعر لبن الجاموس الجامو
وتفضيل المستهلك له عن لبن األبقار، كما لعب انتشار 
اإلصابة بالحمى القالعية دوراً في نقص عدد األبقار عن 
الجاموس الرتفاع مقاومة األخير وألن نقص الموارد جعل 
الُمزارع يوجه الميزانية المحدودة للرعاية البيطرية 

 .ثر من األبقارللجاموس أك

  الجدارة اإلنتاجية لنظم تربية الجاموس المصري
أهم مؤشرات الجدارة اإلنتاجية للجاموس  سيتم عرض

 المصري مقارنة باألبقار، وتشمل نسبة اإلناث الحالبة
إنتاجية الرأس الحالبة في السنة، محتوى المواد الصلبة و

 في اللبن. 

  نسبة اإلناث الحالبة في عشائر الجاموس
من أهم معايير الجدارة اإلنتاجية في العشائر الحيوانية 
نسبة اإلناث الحالبة باعتبارها الوحدة المنتجة الرئيسية 

تلك النسبة لعشائر األبقار والجاموس  2ويعرض جدول 
في مصر، حيث يتضح تفوق هذه النسبة في الجاموس عن 
األبقار بصورة كبيرة، ليس هذا فحسب بل زادت هذه 

% وهى النسبة المثلى في قطعان 50لتقترب من  النسبة
ماشية اللبن، بينما بقيت في حدود الثلث في عشائر البقر 
وهذا نتاج نمو حجم عشائر الجاموس في مصر ونمو عدد 
اإلناث الحالبة داخلها بمعدل أكبر من العدد الكلى، بينما 

-2010إنخفض عدد األبقار في مصر خالل الفترة من (
وهذا أحد دالئل ، ق اإلشارة إلى ذلك) كما سب2014

، وتمت الجدارة اإلنتاجية للجاموس في مصر عن األبقار
إلى أن تربية الجاموس في مصر تتم وفق  اإلشارة قبل ذلك

نظامين هما النظام التقليدي أي تربية الجاموس لدى 
األنشطة الحيوانية مختلطة مع فية الُمزارع التقليدي و

م المزارع المتخصصة فى إنتاج اإلنتاج النباتى، ونظا
إنتاجية الرأس الحالبة من  3األلبان ويعرض جدول 

الجاموس المصرى وفقاً لنظم التربية من اللبن في المواسم 
الخمس األولى، وكذلك المتوسط السنوي العام ومتوسط 

فوق المزارع ه تمن ويتبين، طول موسم الحليب
ل موسم في طو المتخصصة سواء في إنتاجية الرأس أو

يرجع ذلك لإلمكانيات الرأسمالية لدى هذه والحليب، 
المزارع وتوافر الحوافز التسويقية مما يساهم في القدرة 
على حيازة إناث ذات تركيب وراثى أعلى إنتاجية وتقديم 
تمويل للرعاية الصحية البيطرية الكافية بجانب توفير خطة 

توافر العلف تغذية مناسبة للحالة اإلنتاجية خاصة في حالة 
م الثالث هو األعلى إنتاجية في سالمركز، ويالحظ أن المو

  كال النظامين، ويُعد ذلك أمر طبيعى من الناحية البيولوجية
 . )2013(إبراهيم، 

 4جدول  بمقارنة إنتاجية الرأس الحالب من الجاموس
يتبين ارتفاع إنتاجية الرأس الحالب في كل من الهند 

في مصر، ورغم نمو تلك اإلنتاجية وباكستان عن نظيرتها 
% سنوياً إال أن تلك الفجوة 0.7في مصر بحوالي 

التكنولوجية قد زادت بين مصر والهند ألن معدل نمو 
% خالل 2.3في األخيرة إرتفع بمعدل  الرأسإنتاجية 

) نظراً ألن البحث العلمى في تناسق 2014-2010الفترة(
نتاجية لساللة مع سياسات التنمية ويعمالن على رفع اإل
ورغم أن  ،المورا الهندية وفق برنامج قومى مستمر

رافى) ورفعت  -باكستان نجحت في نشر ساللة (نيلى 
اإلنتاجية للرأس لتفوق الدول األربع الرئيسية في تربية 

 مصر)، إال أن -الصين  -باكستان - (الهند الجاموس
 تالظروف السياسية الحالية إنعكست على ضعف اإلستثمارا

الزمة لدفع اإلنتاجية لمستوى أعلى في الخمس سنوات لا
األخيرة، أما الصين فعلى الرغم أنها حققت تقدماً في إنتاج 

فى كيلوجرام للرأس في لساللة عالية اإلنتاجية فاقت األ
السنة، إال أن غالبية العشائر من الجاموس في الصين 

م ) وهو نوع يتميز بكبر الحجSwampمازالت من النوع (
والوزن وينتشر في جنوب شرق أسيا، وهو بصفة أساسية 
منتج للحم بينما إدرار اللبن منخفض ويوجه أساساً 

 . لرضاعة العجول المولودة
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 ) 2014-2010تطور إنتاج لبن الجاموس واألبقار في مصر في الفترة من ( 1.جدول 

 نوع الماشية  

 
 معدل التغير 2014 2010

 )%( طن لبن )%( طن لبن السنوي (%)

    1.9 53 2.923.025 47 2.653.242 الجاموس

 - 3.2    47 2.552.488 53 2.995.329 األبقار

 - 0.6      100 5.477.527 100 5.648.571 الجملة

UالمصدرU:  : جمعت وحسبت منwww.fao.org/faostet/en/data. 
  

 )  2014-2010في مصر في الفترة من ( نسبة اإلناث الحالبة في عشائر الجاموس واألبقار. 2جدول 

 (%) إناث حالبة إناث حالبة (رأس) جملة العشيرة (رأس) السنة نوع العشيرة

 األبقار
 

2010 4.728.721 1.540.000 32.6 

2014 4.762.491 1.600.000 33.6 

 الجاموس
 

2010 3.818.236 1.662.527 43.5 

2014 3.949.262 1.769.366 44.8 

UالمصدرU:  : جمعت وحسبت منwww.fao.org/faostet/en/data    
 

 ( الوحدة : كيلوجرام) لنظم التربية في مصر فقاً إنتاجية الرأس من الجاموس الحالب في الموسم و 3.جدول 

 المزارع المتخصصة المزارع التقليدية إنتاج اللبن فى الموسم

 1850 1650 إجمالى إنتاج اللبن / الرأس / الموسم األول

 2000 1790 إجمالى إنتاج اللبن / الرأس / الموسم الثانى

 2400 1950 لثالثاإجمالى إنتاج اللبن / الرأس / الموسم 

 2350 1870 إجمالى إنتاج اللبن / الرأس / الموسم الرابع

 2200 1800 إجمالى إنتاج اللبن / الرأس / الموسم الخامس

 2250 1850 متوسط إنتاح اللبن / الرأس ( كجم )

 250 180 متوسط طول موسم الحليب ( يوم )

UالمصدرU :)(Soliman and Sadek, 2004  . 
            

 )  2014-2010. إنتاجية الرأس الحالبة سنوياً في أهم الدول المربية للجاموس في الفترة (4جدول 

 معدل النمو السنوى              2014 2010 الدولة

 % 0.69 1652 1595.9 مصر    (كجم / رأس)

 % 2.27 1880.7 1679.2 الهند    (كجم / رأس)

 % 0.33 563.6 554.5 الصين  (كجم / رأس)

 % 0.00 1934.9 1934.9 باكستان (كجم / رأس)

UالمصدرU :5Twww.fao.org/faostet/en/data5T . 

http://www.fao.org/faostet/en/data
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 بن الجاموس ُمحتوى المواد الصلبة في ل
عند مقارنة محتوى المواد الصلبة للبن من الجاموس 
المصرى بالسالالت الُمحسنة وراثياً في السوق العالمى 
يتبين تميز جاموس المورا الصينى الذى أنتجة المعهد 
الدولى لبحوث الجاموس في الصين بإرتفاع نسبة الدهن 

 رافى) -والبروتين، كذلك الجاموس الباكستانى (نيلى
جنوب في مجال  -، هذا يعنى أن تعاون الجنوب 5جدول 

التحسين الوراثى للجاموس المصرى ممكن وهام خاصة 
رتفاع نسبة إفي مجال استيراد السائل المنوى حيث أن 

المواد الصلبة في اللبن ترفع الكفاءة االقتصادية والفنية 
إلنتاج الجبن األبيض وتساهم في خفض تكاليف إنتاجها 

سد الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى في  وتساهم في
مصر، خاصة وأن الجبن مصدراً رئيسياً للغذاء في مصر 

 ).2014لتالميذ المدارس والطبقة العاملة (سليمان وآخرون، 

 اإلستفادة من األعالف الخشنة
فيما  )Mc. Dowell,1990( أوضحت نتائج دراسة

ناحية استخدام  يتعلق بالمقارنة بين الجاموس واألبقار من
المخلفات) والبرسيم أن نسبة الهضم فى (  األعالف الرديئة

الجاموس لكل من تبن القمح وقش األرز والبرسيم بلغت 
%، بينما فى األبقار بلغت 52.2%، 80%، 30.7نحو 

 وأرجعت % على الترتيب34.6%، 64.7% 24.3حوالى 
من  نتائج الدراسة نجاح الجاموس فى استخدام نوعية رديئة

األعالف مقارنة باألبقار إلى كبر حجم الكرش، مرور 
الهضم من خالل الشبكية والكرش بمعدل أبطأ، بطئ 
حركة الكرش، إرتفاع نشاط الميكروبات داخل الكرش، 
 إنخفاض إستهالك المادة الجافة لكل وحدة من وزن الجسم.  

، تج����انس وتماث����ل )2005وبين����ت دراس����ة (مش����هور، 
الماشيه األجنبي�ه م�ن حي�ث اإلدرار الجاموس المصرى مع 

% ده��ن) ومس��تويات التغذي��ه، 4الس��نوى لأللب��ان مع��ادل (
ولك���ن يتمي���ز الج���اموس خاص���ة ف���ى الم���زارع التقليدي���ة 
باعتم��اده عل��ى العل��ف األخض��ر م��ن إنت��اج المزرع��ه، بينم��ا 
الماش���يه األجنبي���ه تعتم���د أكث���ر عل���ى األع���الف المش���تراه 

لدراس��ه أن اس��تخدام (مخل��وط العل��ف المرك��ز)، كم��ا بين��ت ا
العلف األخضر فى إنتاج األلبان تح�ت الظ�روف المص�ريه 
أكثر جدوى من استخدام مخل�وط العل�ف المرك�ز ف�ي تغذي�ة 

 الجاموس.   

 الميزة النسبية لمصر في إنتاج لبن الجاموس
 تكاليف إنتاج لبن الجاموس
)، أن تكاليف إنتاج 1985أظهرت دراسة (ُسليمان، 

% دهن لدى 4بن الجاموسى معدل الكيلوجرام من الل
الُمزارع الصغير أقل من أى نظام إنتاجى أخر فى مصر، 
وأرجعت الدراسه هذا السبب النخفاض تكاليف رأس المال 
المستثمر، باإلضافه إلى االستفاده من العماله العائليه 
وخاصة المرأة الريفيه والتى تلعب دوراً رئيسياً فى تربية 

 ،ت دراسة (سليمان ومشهورورعاية الحيوان، وأكد

، ذلك أي أن نظام المزارع التقليدية المنتشر في )1997
مصر ينتج لبن الجاموس بأقل تكاليف بين كافة نُظم اإلنتاج 

تحرير أسعار  سواء من البقر أو الجاموس حتى بعد
 ستخدمت دراسة موسعةالمدخالت والمخرجات،  ا

ية في مصر عن أسواق المنتجات الحيوان )1999(سليمان، 
عدة معايير لقياس مدى توافر الميزة النسبية لمصر في تلك 
المنتجات، واختارت الدراسة أهم تلك المعايير وهو مقارنة 
تكاليف اإلنتاج أو أسعار الحدود لإلنتاج المحلى 
 والمستورد، وإتضح أنة عند تقدير معادل سعر الحدود

)the local border price( جة للحوم الحمراء المنت
ضعف تكاليف صادرات لحوم البقر  2.7محلياً بلغ حوالى 

لالتحاد األوربي، ولكن نظراً ألن صادرات اللحوم 
األوربية تُصدر بأسعار مدعومة قامت نفس الدراسة 
بمقارنة أسعار المواشى الحية، حيث تبين أن تكاليف 
الكيلوجرام وزن حى من المواشى وصول ميناء 

من  0.775م يعادل نحو كج CIF 450)( األسكندرية
تكاليف الكيلوجرام وزن حى من العجول المسمنة المحلية، 

  ،وهذا يؤكد أنة ليس لمصر ميزة نسبية في أنتاج اللحوم
قارنت دراسة أخرى بين تكاليف إنتاج مائة جرام بروتين 
 من نظم إنتاج البروتين الحيواني المختلفة

)Soliman,1994( تكاليف  ورتبتها وفق رقم قياسي جعل
، فتبين أن 100جرام من بيض المائدة =  100إنتاج 

جرام بروتين من اللحوم الحمراء هي  100تكاليف إنتاج 
% من تكاليف بروتين 250األعلى بين جميع النظم وتمثل 

األسماك، في حين تبين أن تكاليف إنتاج اللبن من 
الجاموس لدى الُمزارع الصغير هي األدنى مقارنة بنظم 

ج التجارية سواء من البقر أو الجاموس، بل إنها أقل اإلنتا
من تكاليف إنتاج اللبن من البقر لدى الُمزارع الصغير، 

ستخدام نتائج نفس الدراسة إتضح أن إومن جهه أخرى فب
تكاليف إنتاج كيلوجرام لبن جاموس في المزارع الصغيرة 

ت يُمثل ثلث تكاليف إنتاج مثيلة من اللبن البقرى في الواليا
المتحدة األمريكية ليس هذا فحسب بل أن أعلى نظم إنتاج 

في مصر هو إنتاج اللبن من األبقار في النظام  لفةاللبن تك
التجارى، إال أنة يُعادل نصف إنتاجة في الواليات المتحدة 

وللمقارنة قامت الدراسة الحالية بحساب نسبة ، األمريكية
ن لكل النظم  % ده4تكاليف الكيلوجرام من اللبن المعدل 

إلى تكاليف الكيلوجرام من اللبن الجاموسى في المزرعة 
  6أوضحت البيانات في جدول ية حيث ئوالصغيرة كنسبة م

أن تكاليف إنتاج اللبن من الجاموس بصفة عامة أقل من 
األبقار سواء في المزارع التجارية التي تربى األبقار 

إلنتاج للبن األجنبية، أو في المزارع الصغيرة وتكاليف ا
من الجاموس لدى المزارعين ذوى الحيازات الصغيرة هي 

% 88باإلهتمام ألن  ديراألدنى على اإلطالق، وهو أمر ج
من الحيازة الحيوانية لدى المزارع التي مساحتها أقل من 
خمسة أفدنة، واُعيد تطبيق نفس النموذج على بيانات 

ان (سليم ،)2000(سليمان،  ميدانية لدراستين أحدث
بعد إكتمال تطبيق سياسات السوق الحر  )2002ومشهور، 

تأكيد نفس اإلستنتاجات وهو أن لمصر   6فتبين من جدول 
ميزة نسبية عالية في إنتاج اللبن من الجاموس خاصة في 
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 مقارنة محتوى المواد الصلبة في لبن الجاموس المصرى بالسالالت العالمية .5جدول 

 تركيب اللبن                         
 نوع الجاموس

 الكتوز (%) بروتين (%) دهن (%) ماء (%)

 4.8 4.2 7.9 82.4 مصر                        الجاموس            

 --- 4.3 7.9 81.9 إيطاليا       جاموس البحر االبيض المتوسط

 3.8 6 ۱۲.۹ 76.8 الصين                                        مورا 

 3.6 4.6 7.1 82.7 الهند                             الجاموس مورا

 4.8 4.5 8 81.8 باكستان                   رافى -الجاموس نيلى

UالمصدرU: )Thomas, 2008( 
 

 الرقم القياسي لتكاليف كيلوجرام لبن من نظم اإلنتاج في مصر .6جدول 

 % دهن4م لبن معدل إلى (%) لتكاليف إنتاج كيلوجرا نظم إنتاج اللبن

 2002 2000 1994 المصدر

 %124 %181 %207 ( أبقار)        النظام التجارى

 %167 %109 %189 (جاموس)       النظام التجارى

 %229 %152 %167 (أبقار)       المزراع الصغير

 %100 %100 %100 (جاموس)     المزارع الصغير

UالمصدرU: )Soliman,1994) ،(Soliman. And Mashhour, 2002 إبراهيم سليمان، احمد مشهور)،(2002.( 
 

المزرع��ة الص��غيرة بينم��ا ل��يس له��ا تل��ك المي��زة ف��ي إنت��اج 
اللحوم الحمراء ولهذا يُصبح اله�دف الرئيس�ى لخط�ط تنمي�ة 
الج��اموس ف��ي مص��ر ه��و التحس��ين ال��وراثى للج��اموس ف��ي 

 إنتاج اللبن. 

 النسبة السعرية لسعر المزرعة  
راً لصعوبة توافر تكاليف إنتاج لبن الجاموس أو البقر نظ  

في دول العالم الرئيسية المربية للجاموس، فقد استبدلت 
الدراسة هذا المتغير بسعر المزرعة والذي توفرة 
إحصاءات منظمة األغذية والزراعة لكل دول العالم تقريبا 
ألهم السلع الغذائية بالدوالر األمريكي وذلك لتقدير نسبة 
سعر كل من لبن الجاموس والبقر في الدول موضع 
المقارنة إلى سعر المزرعة للبن الجاموس في مصر، وهو 
أحد المؤشرات ذات الداللة على توافر الميزة النسبية 
لمصر في إنتاج لبن الجاموس وقدرتة على منافسة 

رغم أن الهند والصين وباكستان أهم  األسواق العالمية،
موس اللبن (جاموس األنهار) تليهم ثالث دول حائزة لجا

مصر إال أنة لم تتوافر بيانات عن سعر المنتج (المزرعة) 
للبن الجاموس في هذه الدول عدا مصر، لذا استخدمت 
الدراسة أسعار المنتج في دول أخرى أسيوية وأوربية 
تربى أيضاً الجاموس الحالب وإن كان بأعداد أقل لمقارنته 

ر، ولم تتوافر تلك البيانات إال بسعر لبن الجاموس في مص
في الصين، كذلك إختارت الدراسة إجراء نفس المقارنة في 
الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها أكبر دولة في العالم 
منتجة للبن وفق مستوى تقنى عالى، كذلك أجرت الدراسة 
نفس المقارنة للبن األبقار في إيطاليا باعتبارها ليس فقط 

متقدمة بل النها تربى الجاموس الحالب ومن  دولة أوربية
ثم يواجة سوق لبن األبقار فيها منافسة مع لبن الجاموس 
ومن ثم تحاكى إلى حد بعيد نفس ظروف السوق المصرى 

يتضح أن سعر  ۷جدول وباستعراض النسب السعرية في 
المزرعة للبن الجاموس في بلغاريا وإيران وتركيا يزيد 

% على 75%، 23%، 11الي عن نظيرة المصرى بحو
الترتيب في حين يكاد يٌعادل سعرة في أذربيجان نظيرة في 
مصر، مما يعنى توافر الميزة النسبية لمصر في هذا 
النشاط اإلنتاجى كذلك يفوق سعر لبن األبقار سعر لبن 
الجاموس على باب المزرعة في كل من السوق المصرى 

بقار في والصيني واإليطالي لكن ينخفض سعر لبن األ
السوق األمريكي عن سعر لبن الجاموس في مصر، إال أن 
بُعد السوق األمريكي كثيرا عن أسواق أوربا وأسيا 
وأفريقيا يجعل هذه الميزة للسوق األمريكي تتالشى 

 .إلرتفاع تكاليف النقل
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  /طن)ردوالسعر المزرعة للبن الجاموس واألبقار في دول العالم منسوباً لسعرة في مصر ( 7.جدول 

 الدولة
 

 النسبة السعرية ( %) سعر الطن بالدوالر االمريكى
 المتوسط السنوى 2014 2010

 )%(وس في دول العالم / سعرة في مصر سعر المزرعة للبن الجام
 % 100 677.5 678.2 676.8 مصر

 %  95 643.1 675.7 610.5 أذربيجان
 % 111 753.4 905.6 601.1 بلغاريا
 % 123 830.8 963.8 697.7 إيران
 % 175 1183.83 1185.3 1192 تركيا

 )%(سعر المزرعة للبن البقر في دول العالم / سعر لبن الجاموس في مصر 
 % 131 565.5 548.5 656.5 مصر

 % 106 457.9 457.9 457.9 الصين
 %  83 360.0 531.0 360.0 الواليات المتحدة االمريكية

 % 115 496.1 573.4 496.1 إيطاليا
 5Twww.fao.org/faostet/en/data5T: لمصدر  ا

 

أهمي���ة الج���اموس ف���ي ت���وفير ف���رص للعم���ل الع���ائلى 
 وتوفير الدخل

)  (Fitch, and Soliman, 1983أوض�حت دراس�ة 
تميُز المزارع الص�غيرة ب�وفرة العم�ل الع�ائلى المت�اح حي�ث 

نش��اط اإلنت��اج الحي��وانى ج��زءاً كبي��راً م��ن العمال��ه يس�توعب 
العائلي���ه ف���ى الم���زارع الص���غيره وأن زي���ادة حج���م أس���رة 
المزرعه يرتبط بزيادة حجم الحيازه الحيواني�ه، حي�ث تزي�د 
نس���بة مش���اركة الم���رأه الريفي���ه ف���ى العم���ل الع���ائلى المق���دم 
لإلنتاج الحيوانى، مما يعمل على رفع قيمة تكاليف الفرصه 

ل�ه للعم�ل الع�ائلى بص��فة عام�ه والم�رأه بص�فة خاص��ه، البدي
حيث تعتبر مش�اركتها ف�ى إنت�اج المحاص�يل أق�ل كثي�راً م�ن 
اإلنتاج الحيوانى باإلض�افه إل�ى أن عمله�ا خ�ارج المزرع�ه 
تس���وده قي���ود إجتماعي���ه، وتق���وم الم���رأه بعملي���ات الحلي���ب 

ع���ه، ه���ذا م���ا أكدت���ه دراس���ة والتص���نيع لل���بن داخ���ل المزر
م��ن أن النظ��ام التقلي��دى إلنت��اج  )،1985ج��ب، ور (ُس��ليمان

األلب��ان يلع��ب دوراً إجتماعي��اً هام��اً حي��ث ي��تم تص��نيع الل��بن 
محلياً فيما يتعلق بالمشتقات التى التحتاج أل�ى وس�ائل إنت�اج 
معق���ده مث���ل الج���بن الق���ريش أو الزب���د س���واء لإلس���تهالك 

، ك��ل ذل��ك أكدت��ة دراس��ة حديث��ة ذات األس��رى أو التس��ويق
 ).2014المجال(سليمان وأخرون، صلة بهذا 

الدور اإلجتماعى لنشاط إنتاج وتص�نيع األلب�ان ف�ي الري�ف 
 المصرى

)، أن الحيوان��ات 2005وأوض��حت دراس��ة (بهل��ول،    
المزرعي��ه تس��اهم م��ن خ��الل إنت��اج الل��بن ف��ى تقلي��ل الج��وع 
وسوء التغذيه وتحسين األمن الغ�ذائى ف�ى ك�ِل م�ن المن�اطق 

مس���توى األس���رة م���ن خ���الل وعل���ى  ةوالحض���ري ةالريفي���
الب��روتين ع��الى القيم��ة والمغ��ذيات الص��غيرة الت��ي يحتويه��ا 
اللبن كمصدر للب�روتين الحي�وانى خاص�ةً لألطف�ال والم�رأه 
فى األسر الفقيرة، وفيم�ا يتعل�ق ب�دور اإلنت�اج الحي�وانى ف�ى 
تخفي��ف الفق��ر بين��ت الدراس��ه أن مش��روعات إنت��اج األلب��ان 

 تف��وق ماع��داها م��ن وخاص��ة م��ن الج��اموس تحق��ق دخ��والً 
المشروعات األخرى، حيث تساهم العوائد النقديه فى شراء 
الحبوب والخضروات والفاكه�ه الت�ى تحس�ن م�ن مس�تويات 
 التغذيه لتلك األسر، كذلك إعتم�اد األس�ر الص�غيره عل�ى م�ا
تحقق�ه م�ن عوائ�د نقدي�ة ف��ى اإلنف�اق عل�ى الرعاي�ة الص��حية 

ن����ات المزرعي����ه، والتعل����يم واإلنف����اق عل����ى رعاي����ة الحيوا
وأوضحت وزارة الزراعة المصرية أن�ة م�ن خ�الل تع�اون 

ي بها مع مشروع المب�ادرة المص�رية قطاع اإلرشاد الزراع
يماناً م�نهم بال�دور اإليج�ابى ال�ذي أللتنمية المتكاملة (نداء) و

يلعبه الجاموس المصري فى التنمي�ة الريفي�ة لألس�ر األكث�ر 
جاموسة عشار  50عدد  فقراً قامت وزارة الزراعة بتوزيع

أسرة فقيرة بمحافظة قنا بإشراف مديرية الزراعة  50على 
بقن��ا، حي��ث أعق��ب ذل��ك قي��ام قط��اع اإلرش��اد بتق��ديم دورات 
تدريبي��ة وإرش��ادية للريفي���ات لتحقي��ق أقص���ى إس��تفادة م���ن 
الجاموس الُموزع أعقب ذل�ك قي�ام ال�وزارة بإنش�اء وح�دات 

ريبة من األس�ر الفقي�رة لتجميع وفرز األلبان فى المناطق الق
الت��ى حص��لت عل��ى الج��اموس، ك��ذلك ت��دريب ش��باب القري��ة 
العاطلين عن العمل على أس�لوب الجم�ع والف�رز، مم�ا يت�يح 
فرص عمل حقيقية للشباب بتل�ك الق�رى، اعق�ب ذل�ك إنش�اء 
وحدات لتصنيع األلبان ومنتجاتها لتغطية إحتياج�ات األس�ر 

 الفقيرة.
 وس في مصر محددات وتوصيات تنمية الجام

إن الدراس���ات االقتص���ادية الميداني���ة أثبت���ت أن تك���اليف 
تس��مين العج��ول البتل��و الرض��يعة أعل��ى بكثي��ر م��ن ال��وفر 
المتوق��ع ف��ي س��عر كيل��وجرام لح��وم حم��راء إذا ت��م تغطي��ة 
العج���ز ف���ي اللح���وم الحم���راء ع���ن طري���ق اس���تيرادها م���ن 
الخارج، لذلك يجب االستفادة من المي�زة النس�بية النخف�اض 

عار اللح��وم المس��توردة م��ن الدرج��ة األول��ى م��ع تش��ديد أس��
الرقابة على المستوردين، وسد العجز ف�ي طاق�ات التخ�زين 
ومعالجة ضعف سبل النقل والتداول والتركيز على استيراد 
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قطعيات اللحم المجم�دة ب�دالً م�ن ال�ذبائح والحيوان�ات الحي�ة 
ع الن��ة ثب��ت أنه��ا األق��ل تك��اليف وبالت��الي ق��درتها عل��ى إش��با

يع�د بط�ئ نم�و الج�اموس س�بباً ف�ي وحاجات الفئات الفقيرة، 
تفوق األبقار في الكفاءة االقتص�ادية للتس�مين، الن ج�اموس 
األنه��ار الُمرب��ى ف��ي مص��ر وباكس��تان والهن��د وأورب��ا ه��و 
حيوان لبن بصفة أساسية بينم�ا ف�ي جن�وب ش�رق أس�يا مث�ل 
الص����ين والفلب����ين وتايالن�����د يرب����ى ج�����اموس م����ن ن�����وع 

)(Swamp  الذي يمت�از بكب�ر الحج�م وك�ذلك النم�و الس�ريع
 ، مع انخفاض إنتاجه من الل�بن الحلي�ب ل�ذا فه�و حي�وان لح�م

)، أن التربي����ة 1986نج����م وآخ����رون، أوض���حت دراس����ة (
الداخلي���ة تُع���د م���ن أه���م مح���ددات انخف���اض الخص���وبة ف���ى 
الجاموس المصري، حيث بينت الدراس�ة أن�ه عن�د اس�تخدام 

اج المزرع�ة فإن�ه يتبع�ه ت�زاوج طالئق للتلق�يح م�ن نف�س إنت�
إناث من نفس القطي�ع م�ع ذك�ور تش�ترك معه�ا بص�فة نس�ب 
ويترتب على ذلك أن تتعرض ص�فات الخص�ب ف�ى القطي�ع 
للت��دهور حي��ث أنه��ا م��ن الص��فات الت��ى تت��أثر بدرج��ه كبي��ره 

وبين�ت الداخلي�ه س�واء لل�ذكور أو اإلن�اث عند إتب�اع التربي�ه 
ار ل��إلداره الك��فء ف��ى ) أن اإلفتق��1986دراس��ة (ُس��ليمان، 

مزارع اإلنتاج الحي�وانى ف�ى ك�ِل م�ن م�زارع القط�اع الع�ام 
والقطاع الخاص ف�ى تتب�ع فت�رة الش�ياع، وط�ول الفت�رة ب�ين 
والدتين وطول فت�رة التلق�يح ي�نعكس عل�ى الكف�اءة التناس�ليه 
ومع���دل ال���والدات ف���ى الج���اموس المص���رى، حي���ث بين���ت 

ج��اموس المنتج��ة الدراس��ه أن بس��بب ذل��ك ل��م تتع��دى نس��بة ال
%، ف���ى ح���ين 75الحالب���ه ف���ى م���زارع القط���اع الخ���اص 
%  وعكس�ت 55.3إنخفضت فى مزارع القط�اع الع�ام إل�ى 

، أن م�ا يلج�أ إلي�ه )2007 ،نتائج دراس�ة (ُس�ليمان ومش�هور
تجار الجمله فى تسويق فائض األلبان للمستهلك من الري�ف 
إل��ى الحض��ر ع��ن طري��ق خل��ط الل��بن الجاموس��ى م��ع الل��بن 

لإلستفادة م�ن ارتف�اع نس�بة ال�دهن ف�ي األول كثي�راً  رى البق
ي�ؤدى إل�ى تحمي�ل المس�تهلك بأعب�اء نقدي�ه أعل�ى عن الثانى 

فى نوعيه أقل مما يؤدى ألى تشوية تقديرات حوافز الس�وق 
وم��ن ث��م تش��ويه المس��ار الك��فء للتنمي��ه نح��و التركي��ز عل��ى 

ويُع�د ، الجاموس كحيوان اللبن االقتصادى األول فى مص�ر
التحسين الوراثى لرفع إنتاجية الجاموس الح�الب م�ن الل�بن 
الم��دخل الرئيس��ي لتنمي��ة إنت��اج الل��بن ف��ي مص��ر، والتلق��يح 
الص��ناعى ه��و التقني��ة األكث��ر فاعلي��ة ف��ي ه��ذا الش��أن، حي��ث 
يُحقق التلقيح  الص�ناعى عدي�د م�ن الممي�زات أهمه�ا، زي�ادة 

م ع��دد اإلن��اث الملقح��ة م��ن طالوق��ة واح��دة وبالت��الي تعظ��ي
اإلس���تفادة القص���وى م���ن ال���ذكور ذات الص���فات الوراثي���ة 
العالية، كما يحفز إختيار أفضل الفحول م�ع خف�ض تك�اليف 
رعايتها ويساهم في ال�تخلص م�ن األم�راض التناس�لية الت�ي 

 ) 2012(حس�ين و ب�ن عب�دهللا  تنتقل عب�ر الت�زاوج الطبيع�ى
تيس��ير تلق��يح اإلن��اث مختلف��ة األحج��ام، ي��ؤدى إل��ى س��هولة 

عة نق����ل الس����ائل المن����وى عب����ر المن����اطق المختلف����ة وس����ر
واإلستفادة من الفحول ذات التراكيب الوراثي�ة العالي�ة حت�ى 
بعد وفاتها، ولكن في المقابل هناك معوق�ات تث�بط نش�ر ه�ذه 
التقني��ة أهمه��ا نش��ر بع��ض األم��راض الوراثي��ة نتيج��ة ع��دم 
الدقة في إختيار الفح�ول المس�تخدمة ف�ي التلق�يح الص�ناعى، 

بة إكتشاف الشياع في ظل غياب الذكور، إلى جانب وصعو
قلة خبرة الٌملقحين مما يؤدى إلى ُمعدالت إخصاب متدني�ة، 

% فق�ط 1حالياً في مصر يتم إستخدام التلقيح الصناعى ف�ي 
وبين القطعان الكبيرة للجاموس وهناك ستة مراكز حكومية 
ف�ي مص��ر للتلق�يح الص��ناعى مملوك�ة للحكوم��ة، إل�ى جان��ب 

وبح�وزة ك�ل  واحد مملوك ألحد الجامع�ات المص�ريةمركز 
فحل ج�اموس، وم�ا زال ه�ذا  70هذه المراكز مجتمعة نحو 

 8النظام في إط�ار بحث�ي، وتش�ير البيان�ات الرس�مية ج�دول 
إل��ى  ض��آلة أع��داد الماش��ية الت��ي ج��رى له��ا عملي��ات تلق��يح 

حي�ث  2014حتى عام 2000صناعي خالل الفترة من عام 
ي ألع���داد الماش���ية الت���ي ت���م تلقيحه���ا ق���در المتوس���ط الس���نو

 190.7)  بح��والي 2004-2000( ص��ناعياً للفت��رة األول��ى
% م���ن 81.7أل���ف رأس بنس���بة  155.7أل���ف رأس، منه���ا 

ت�م  الج�اموس الت�ي إن�اث   األبقار، في حين ل�م تتع�دى نس�بة
% فق��ط  ذادت ه��ذه النس��بة ف��ي 18.3ا ص��ناعياً ع��ن ه��تلقيح

%، وف��ى 18.36الى ) لتبل��غ ح��و2009-2005( الفت��رة م��ن
) انخفضت نس�بة إن�اث الج�اموس 2014-2010الفترة من (

ك��ل ه��ذه  ،% فق��ط16.2الت��ي لقح��ت ص��ناعياً لتص��ل إل��ى 
األعداد س�واء ف�ي األبق�ار أو الج�اموس التمث�ل س�وى نس�بة 

رغ�م أن التحس�ين ، % من عدد اإلناث الحالبة3التزيد عن 
ص�ر الوراثي ه�و المقت�رح الرئيس�ي لتنمي�ة الج�اموس ف�ي م

إال أن�ة تج��در اإلش��ارة  إل��ى أن التحس��ين ال��وراثي فع��ال ف��ي 
 زيادة إنتاج الل�بن ولك�ن ض�عيف الت�أثير عل�ى تحس�ين الص�فات

 Ramos, 2013)التناس��لية ف��ي الج��اموس، فف��ي دراس��ة (
عن الصفات اإلنتاجية واإلنجابية فى س�اللة ج�اموس م�ورا 

اثي�ه فى البرازيل، هدفت الدراسه إلى تق�دير المكافئ�ات الور
االرتباطات الوراثيه بين كالً م�ن إنت�اج الحلي�ب، إلى جانب 

لحلي��ب، الفت��رة ب��ين والدت��ين حي��ث ت��م جم��ع اط��ول موس��م 
جاموس�ه ول�دوا ب�ين ع�امى  702يانات من سجالت ع�دد بال
) من أربعة قطعان فى البرازي�ل حي�ث ك�ان 1983-2003(

كج���م، وط���ول موس���م  1632متوس���ط إنت���اج الحلي���ب نح���و 
يوم�اً  411يوماً، والفتره بين والدت�ين ح�والى  270الحليب 

على التوالى  وج�اءت نت�ائج الدراس�ه كم�ا يل�ى، ك�ان تق�دير 
) مم�ا يُش�ير إل�ى أن 0.28المكافئ الوراثى إلنت�اج الحلي�ب (

ه�ذه الص��فه ل��ديها م�ا يكف��ى لإلس��تجابه بش�كل جي��د للتحس��ين 
الوراثى، فى حين كان تقدير المكافئ الوراثى لط�ول موس�م 

) مم��ا يُش��ير إل��ى نس��به ص��غيره له��ذه الص��فه 0.15ي��ب (الحل
كأساس عند االختيار لعملية التحسين الوراثى، فى حين بلغ 

 (ص�فر) تقدير المك�افئ ال�وراثى لط�ول الفت�ره ب�ين والدت�ين
حي�ث أوض�حت الدراس�ه أن ه�ذا التق�دير يع�ود ف�ى األس��اس 
 إلى حد كبير إلى التأثير بالعوام�ل البيئي�ه مث�ل سياس�ة إدارة
القطيع وقدرت الدراسه معامل التكرار إلنتاج الحليب بنحو 

لطول موسم الحلي�ب، ف�ى ح�ين ك�ان  0.16، وحوالى 0.38
لطول الفت�ره ب�ين والدت�ين مش�يرةً إل�ى أن اختي�ار  0.6نحو 

إن�اث الج�اموس عل��ى أس�اس معلوم�ات مح��دده ع�ن الموس��م 
األول للحليب اليمكن أن تستخدم إال لتحس�ين إنت�اج الحلي�ب 

ق����ط، وبين����ت نت����ائج الدراس����ه أن االرتباط����ات الوراثي����ه ف
والمظهريه بين إنتاج الحلي�ب وط�ول موس�م الحلي�ب ق�درت 
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حيث تُشير هذه النتيجة إلى أن  0.52إلى  0.47بنحو 
االختيار على أساس إنتاج الحليب يمكن أن يعزز التغيرات 
المحتملة في طول موسم الحليب، وأوضحت الدراسة أن 
صفة إنتاج الحليب هي الصفة الوحيدة إلمكانية جيده 
للتحسين الوراثي عن طريق االنتخاب المباشر إلناث 

ناك عالقة وراثية قويه بين الجاموس الحالب، حيث ه
صفة إنتاج الحليب وطول موسم الحليب، في حين أن 
االرتباط الوراثي بين إنتاج الحليب والفترة بين والدتين من 

 الصعب تفسيره ويمكن أن يكون زائفاً .
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 المؤتمر السادس لالقتصاد والتنمية، لمزارع إنتاج اللبن
فى مصر. والبالد العربية، كلية الزراعة، جامعة 

 .المنصورة
يم كفاءة تقي ).۲۰۰۲( إبراهيم وأحمد مشهور ،سليمان  

المجلة  مصر،رانب في أداء السوق لمشروعات األ
 .۳۹۰:  ۳٦٥): ۲( ۱۲ ،لالقتصاد الزراعى المصرية

مشروع دراسة  ).۲۰۰۷( إبراهيم وأحمد مشهور ،سليمان
نظم تسويق المنتجات الحيوانية في مصر، مجلس 

 مصر. -أكاديمية البحث العلمى -بحوث الثروة الحيوانية
 ).۲۰۱٤( ومحمد جابر أحمد مشهور، سليمان، إبراهيم

يع االلبان، مدخل لالمن الغذائي نوتصنتاج إنشاط 
فية في مصر، المجلة المصرية لالقتصاد يوالتنمية الر

 .۳:  ۲٤، الزراعى
). دراسة مقارنة للكفاءة ۲۰۰٥مشهور، أحمد فؤاد (

االقتصادية للجاموس وماشية اللبن األجنبية، المجلة 
 .۱:   ۱٥المصرية لالقتصاد الزراعى، 

). التقرير ۲۰۰۳مم المتحدة (منظمة األغذية والزراعة لأل
القطرى األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في 

 .جمهورية مصر العربية، الجزء األول
). مشروع المبادرة ۲۰۱۱وزارة الزراعة المصرية ( 
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COMPARATIV ADVANTAGE OF MEAT AND MILK PRODUCTION 
FROM BUFFALO IN EGYPT 

Bashier E. Bahagat, I. Soliman, M.G. Amer and A. F. Mashhour 
Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: As Egypt faces limited agricultural resources, either land acreage or water 
sources for irrigation, it is necessary to focus on either cows or buffaloes to produce red meat 
and milk under the existing intensive agricultural system. This study conducted a comparative 
analysis of the technical and economic criteria to investigate the comparative advantage of 
Egypt in producing meat and / or milk from buffaloes in comparison with local cows and both 
cows and dairy buffalo in other countries. The comparison used milk equivalent of 4% fat to 
adjust the high fat percent in buffalo milk. The study used the published time series data the 
research studies based upon field sample surveys. The technical criteria included the 
percentage of milking animals, milk yield and milk composition, as well as the feed 
utilization efficiency. The economic criteria included the role of buffalo in generating labor 
employment, poverty alleviation and improving food security in rural areas, in addition to the 
costs of production per ton and per 100 grams of protein and the farm price ratio. All criteria 
have provided evidences that Egypt has comparative advantage in raising buffalo for milk 
production. The study recommended a development programs for buffalo production in 
Egypt. It is basically, depends upon vertical expansion rather than horizontal which is not 
feasible under limited water and agricultural land resources. Therefore the genetic 
improvement of Egyptian buffalo population, for milk production should be the main 
approach, using artificial insemination and supported by the reform of the milk marketing 
system and improving the Egyptian buffalo reproductive performances.                                    

Key words: Reproductive performances, Egyptian buffalo, milk and meat.  
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