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نتاج ادلاجين يف مص   التحليل والتقيمي الفين والإقتصادي لبعض مزارع الإ

 حرب أ محد الس يد الربديس 

 قسم الاقتصاد الزراعي، لكية الزراعة، جامعة ال زهر بأ س يوط  

 harb.ahmed@azhar.edu.eg : * الربيد الاليكرتوىن للباحث الرئيىس

 امللخص العرب 

نتاج املزارع  املتخصصة   واقتصاداي، يف مص فنيا التقليدية ادلاجين  الانتاج مزارع  وتقيمي حتليل ادلراسة اس هتدفت  حيث تبني ان هناك تزايد يف اإ

س نوات،  10-7وتزداد نسب الفقد يف املزارع ذات العمر ما بني  (،.2018-2006مليون طن س نواي خالل الفرتة )  57.5منو س نواي، ومبقدار  1.25مبعدل

رت الاستامثرية  يف السعة  ويعترب بند احلديد من أ مه بنود التاكليففاع يف التاكليف الاستامثرية خاصة يف املزارع ذات السعات املزرعية الكبرية، وان هناك اإ

لتشغيلية % ، ويعترب بند الاعالف  من أ مه بنود التاكليف ا 20% ، يليه الاسقف بنس بة لتقل عن 29( طائر بنس بة 12000-6000) املزرعية ال وىل

  بقمية بلغت زرعي املخل ادلصايف تعترب السعة املزرعية ال وىل يه ال عىل من حيث قمية % من مجةل تاكليف التشغيلية. و 63املتغرية  بنس بة ل تقل عن 

س نة، وأ عىل عائد عىل اجلنيه  1.23املال بنحو  رأ س أ لف جنيه،  وفرتة اسرتداد  218.743 بقمية  الاقتصادي  أ لف جنيه يف املتوسط، والرحب  233.980

نتاجية ، وأ عىل2.09املستمثر بنحو  نتاجية  كفاءة  % تقريبا، وأ عىل109بنحو  نس بة رحبية اإ ، وبتقدير درجة أ داء  1.55حيث ختطت الواحد الصحيح مبعدل اإ

قمي املعيارية رداءة  ال داء الإنتاجية للسعات  السعات الثالثة، تبني أ ن السعة الاوىل ذات مس توى أ داء عايل يف الإدارة والرعاية، يف حني أ ظهرت ال

السعة املزرعية يه السعة املرزعية املثىل من   وهو ما يؤكد ان الية يف زايدة متوسط وزن الطائر. املزرعية الثانية والثالثة، عىل الرمغ من أ هنا ذات كفاءة ع

نتاجية يف انتاج ادلواجن.    10ان ل يزيد معر املزرعة عن  -طائر.  6000ن ل تقل السعة املزرعية عن اباسة وتويص ادلر  حيث كفاءة ال داء والرعاية والإ

نتاج.  -س نوات.  س نوات.  10ان ل يزيد معر املزرعة الافرتايض عن  -معل دراسة جدوى للمزرعة قبل ادلخول يف الإ

نتاج ادلاجين، حتليل التاكليف، حتليل الإيرادات، مؤرشات   التقيمي الفين: الاسرتشادية اللكامت  والاقتصادي، التحليل الفين والاقتصادي، مزارع الإ

 ال داء الفين والاقتصادي، دراسات اجلدوى.

 املقدمة ومشلكة البحث 

مص،   يف الرئيس ية الزراعية الصناعات من  ادلواجن  صناعة تعد

نتاج ادلاجين و  نتاج  نحد اجلواأ  ميثل الإ ب الرئيس ية ملصادر ادلخل يف الإ

الزراعي، فضال عن قدرته عىل تغطية الفجوة  الغذائية يف انتاج اللحوم  

امحلراء، وترتبط  به العديد من الصناعات ال خرى كصناعة ال عالف،  

يف   امثر، وقد زاد الاست(2017)عاشور،  واجملازر ، وال دوية البيطرية

نتاج ادلاجين ملا تمت ان رأ س  ورزي به من ارتفاع عائد ورسعة دمشاريع الإ

واخنفاض تاكليف احلصول عىل الربوتني، فمكية من العلف تقدر   املال

وم ادلواجن مبعدل حتويل  كجم تعطي واحد كجم من حل 2.3حبوايل 

، وعىل الرمغ  1:7 هو  ويل اللحوم امحلراء، يف حني ان معدل حت1:2.3

نتاج ادلا من ذكل  جين يف مص أ نشطة تقليدية  تعترب أ غلب أ نشطة الإ

غري مس تقرة الإنتاج. ول تعمتد عىل ادلراسات العلمية الاقتصادية  

وخاصة يف مرحةل الإنتاج، ومن الناحية ال خرى تبني من ادلراسات  

نتاجية ال وىل ويه   املرجعية ان انتاج املزارع التقليدية  يقع يف املرحةل الإ

مر اذلي يس تدعي توافر  ، الا(2006) أ محد، مرحةل غري اقتصادية 

من شأ هنا توهجه   ادلاجين الانتاج دراسات علمية اقتصادية ل نشطة

ادلواجن عىل أ سس علمية اقتصادية   صناعة يف الإستامثر  حنو املستمثرين

 وفنية واحضة ودقيقة.

نتاج ادلاجين يف مص   يف  البحث تمتثل مشلكة أ ن أ غلب أ نشطة الإ

نتاج، ول تعمتد عىل ادلراسات   يه أ نشطة تقليدية غري مس تقرة يف الإ

العلمية الاقتصادية وخاصة يف مرحةل الانتاج، وهو ما أ ظهره الإس تبيان  

املعد ذلكل الغرض، واذلي أ ظهر حاجة أ غلب أ حصاب املزارع اىل  

نتاج، بسبب ما تتعرض هل  دراسات اقتصادية وفنية خالل مرحةل  الإ

صناعة ادلواجن من تغريات مفاجئة وخماطر تتسبب يف عدم اس تقرار  

انتاهجا، نظرا لإعامتد أ غلب أ حصاب املزارع عىل اخلربات التقليدية 

نتاجية التقليدية دون التقييد ابخلربات العلمية  الاقتصادية   والعمليات الإ

 والفنية. 

زارع الانتاج ادلاجين يف بعض  حتليل وتقيمي م البحث اس هتدف

املزارع التقليدية فنيا واقتصاداي، من خالل التحليل الفين وحتليل  

املزرعية اخملتلفة،  التاكليف والايرادات، وقياس معدل ال داء للسعات

واملالية،  التقنية املزارع اماكنيات  مع تتوافق  الت  املثىل  وحتديد السعات

املوارد عىل مس توى احملافظات   مدى منطقة او تركز والتعرف عىل 

، مع الرتكزي د املتاحة فهيار اخملتلفة وذكل وصول لالس تخدام الامثل للموا

   عىل مزارع التسمني التقليدية.

 الطريقة البحثية ومصادر البياانت: 

عمتد البحث عىل بعض أ دوات التحليل الاقتصادي ومؤرشات   اإ

ب الاحصائية املناس بة التقيمي الفين والاقتصادي، واس تخدام ال سالي 

ذلكل، واعمتد البحث بصفة أ ساس ية عىل البياانت ال ولية الت مت مجعها  

التسمني التقليدية يف   زارعبطريقة  طبقية عشوائية مل نة ميدانيةمن عي 

قلمي القاهرة الكربى،   قلمي الوجه البحري واإ أ قالمي مص اخملتلفة، ويه )اإ

قلمي الوجه القبيل(، واختيار أ كرب  أ قلمي ابعتبارهام   يف لكحمافظني واإ

التسمني   كتاكيتحيتال املرتبتني ال وىل والثانية يف ال مهية النسبية لعدد 

ابملزارع املتخصصة عىل الاقلمي، ففي الوجه البحري تعترب حمافظت  
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البحرية والرشقية اكرب حمافظتني يف الإقلمي يوجد هبام أ كرب عدد من  

%  18.64%، و21.64التسمني ابملزارع املتخصصة بنسب  كتاكيت

جاميل امجلهورية عىل الرتتيب، وحمافظت اجلزية والقليوبية  قلمي  من اإ من اإ

% عىل الرتتيب، وحمافظت  1.75%، و8.42بنسب  القاهرة الكربى

قلمي الوجه القبيل بنسب املنيا والفيو  % عىل  2.61%، و 4.56م من اإ

ختيار 1الرتتيب، كام يتضح من اجلدول رمق ) مزرعة بشلك   30(. ومت اإ

حمافظات، وقد مت   6مزرعة من  180عشوايئ من لك حمافظة بواقع  

تقس ميها اىل ثالث سعات مزرعية عىل أ ساس كثافة عدد الطيور  

 (. 11رمق )مبني ابجلدول  ومساحة املزرعة ابملرت مربع كام هو  

 النتائ 

لمتخصصة يف  ا زارع ابلم أ وًل: الوضع احلايل لعداد بداري التسمني 

 مص 

  وايلحب التسمني ابملزارع املتخصصة يقدر عدد بداري او كتاكيت 

زداد اىل حوايل 2017مليون طائر تقريبا يف عام  595 مليون   612، اإ

، كام  0.03مبعدل منو مزتايد يقدر بنجو  2018طائر تقريبا يف عام 

(، وتأ يت حمافظة البحرية يف املرتبة  1يتضح من بياانت اجلدول رمق )

ال وىل من حيث عدد كتاكيت التسمني ابملزارع املتخصصة بعدد  

جاميل امجلهورية يف   % 21.64بلغت  بنس بةتقريبا مليون طائر 129 من اإ

بنس بة   2018مليون تقريبا يف عام  59، تناقص اىل 2017عام 

 تلهيا حمافظة الرشقية ،0.54تناقص يقدر بنحو %، مبعدل منو م 9.60

% زاد اىل  18.64مليون طائر تقريبا بنس بة  111يف املرتبة الثانية بعدد 

، مبعدل منو مزتايد يقدر  18.68بنس بة مليون طائر تقريبا  114عدد 

قلمي الوجه البحري، وتعد حمافظة القليوبية يف  0.03بنحو  ، وذكل يف اإ

املرتبة ال وىل من حيث عدد كتاكيت التسمني ابملزارع املتخصصة يف  

قلمي القاهرة الكربى بعدد  % وزاد اىل  8.42مليون طائر بنس بة  50اإ

% اقل من نس بة  8.41بة ولكن بنس   2018مليون يف عام  51حوايل

، تلهيا حمافظة اجلزية يف  0.03، ومعدل منو مزتايد 2017ما متثهل يف عام 

%  1.75بنس بة  2017مليون طائر يف عام  10.4املرتبة الثانية بعدد 

بنس بة  2018مليون طائر تقريبا يف عام  10.6زادت اىل حوايل 

يف املرتبة ال وىل  ، وتأ يت حمافظة املنيا 0.02%، ومعدل منو مزتايد 1.73

مليون طائر تقريبا يف عام   27من بني حمافظات الوجه القبيل بعدد 

  2018مليون طائريف عام  26 % تناقص  اىل 4.56بنس بة  2017

، تلهيا حمافظة الفيوم يف  0.04%، ومعدل منو متناقص 4.27بنس بة 

يف  مليون طائر  15.5املرتبة الثانية من بني حمافظات الوجه القبيل بعدد 

  يف عام مليون طائر تقريبا  15.7 % زاد اىل2.61بنس بة  2017عام 

 . 0.01، ومعدل منو مزتايد 2.57بنس بة  2018

نتاج املزارع املتخصصة من حلوم ادلواجن:   تطور اإ

نتاج املزارع ( 2يتضج بياانت اجلدول رمق )  املتخصصة من   تزايد اإ

(،  2018-2006س نواي خالل الفرتة ) 1.25حلوم ادلواجن مبعدل منو 

نتاج املزارع املتخصصة   انتاج  يف وبتقدير داةل الاجتاه العام لتطور اإ

( تبني انه  2رمق ) من بياانت نفس اجلدول  الفرتة نفس خالل ادلواجن

حصائيًا بلغ حوايل  جتاها عاما مزتايدا ومعنوي اإ ف طن  ال 57.5أ خذ اإ

 التالية: س نواًي، كام يتضح من املعادةل

 ˄ص
 , **108,ف =   **( 10.4)هـ س  57.5+  450.15=  هـ

 0.90=  2ر

نتاج املزارع  املتخصصة من حلوم ادلواجن   = هـ ˄ حيث أ ن ص مكية اإ

 ابل لف طن. 

 ترتيب عنص الزمن.  =  هـ و أ ن س

نتاج املتخصصة بعينة ادلراسة:    -اثنياً   التحليل الفين ملزارع الإ

( ان متوسط معر املزارع يف حمافظات  3يتضح من اجلدول رمق )

عام، وان الطاقة التصممية للمزارع   12-5الوجه البحري يرتاوح ما بني 

-500كبرية نسبيا ابملقارنة بنظريهتا يف ابيق ال قالمي وترتاوح ما بني 

-6000وابلتايل زايدة السعات املزرعية حيث ترتواح ما بني ، 2م 650

وترتواح   ،كتكوت، وتزداد نسب الفقد فهيا مقارنة ببايق ال قالمي 12000

% ويه نس بة كبرية مقارنة بنظريهتا، وقد يرجع السبب اىل  10-7ما بني 

 عدم وجود عامل خربة او مدير خربة للمزرعة.

لقاهرة الكربى  حمافظات ايف  يف حني أ ن متوسط معر املزارع

او طاقهتا التصمميية  عام ، وان مساحات املزارع 5-3يرتاوح ما بني 

-100صغرية نسبيا ابملقارنة بنظريهتا يف ابيق ال قالمي وترتاوح ما بني 

  زرعية، حيث، وعىل الرمغ من ذكل تزيد فهيا السعات امل2م 500

فهيا مقارنة   نسب الفقد كتكوت، وتنخفض 6000-5000ما بني  ترتواح 

% ويه نس بة صغرية مقارنة بنظريهتا،  5-1.6ببايق ال قالمي أ يضا، ما بني 

 وقد يرجع ذكل اىل وجود عامل ذو خربة، ووجود مدير خربة للمزرعة. 

   7-2ويقدرمتوسط معر املزارع يف حماظات الوجه القبيل ما بني 

  ،2م 540-100عام ، وان مساحات املزارع متوسطة وترتاوح ما بني 

ترتواح ما بني   املزرعية يف تكل احملافظات، حيث وتنخفض السعات

%  5-4كتكوت، وتعترب نسب الفقد فهيا متوسطة، ما بني  500-4000

، وقد يرجع ذكل اىل عدم وجود عامل ذو خربة، او مدير خربة، او  

 طبيب للمزرعة. 

نتاج ادلاجين املتخصصة بعينة   -اثلثًا  التحليل الاقتصادي ملزارع الإ

 دلراسة:  ا 

 حتليل التاكليف 

عىل التاكليف الاستامثرية، وتاكليف  تاكليف املرشوعات تش متل

ومن انحية أ خرى  ، وتاكليف التسويق، هذا من انحية، التشغيل

اثبته، وتاكليف  ، وتاكليف متغرية اىل تاكليف تشغيلتنقسم تاكليف ال 

دارية.   اإ

 حتليل التاكليف الاستامثرية: 

صول لزمة  أ  تمتثل التاكليف الاستامثرية يف املبالغ اجملمدة يف صورة 

: تاكليف  هاملمتام العملية الانتاجية، وتنقسم بدورها اىل قسمني 

 ل. ورأ س املال العام   و رأ س املال الثابت،أ   نشاءالإ 
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تش متل عىل ال صول الثابتة امللموسة وغري و  نشاء : تاكليف الإ 

لت تس تخدم يف املرشوع الانتايج طول معره  اامللموسة 

يف مزارع  رأ س املال الثابت تعرف بو  (،2018)اخلادلي، الاقتصادي 

نتاج ادلاجين  وقد أ مكن حتليلها يف السعات املزرعية بعينة ادلراسة   الإ

  :ييل  ماعىل حنو 

 الاوىل : السعة املزرعية  

( بنود التاكليف الاستامثرية ملزارع 4يتضح من بياانت اجلدول رمق )

  الف  270حوايل التسمني ابلسعة املزرعية ال ويل والت تقدر بقمية 

 جينه تقريبا يف املتوسط.  

وبدراسة ال مهية النسبية لبنود التاكليف الاستامثرية تبني من  

حتتل املرتبة ال وىل حيث بلغت  بياانت نفس اجلدول أ ن قمية احلديد 

جاميل   % 29أ لف جنيه، متثل حنو  74وايل ح يف املتوسط من اإ

التاكليف الاستامثرية يف حني حتتل قمية ال سقف املرتبة الثانية مبقدار  

% ، أ ما قمية ال مسنت فتحتل املرتبة الثالثة 21أ لف جنيه متثل حنو  66

الطوب والبناء  قمية%، و 15أ لف جنيه متثل حنو  39بقمية بلغت حوايل 

%،  13أ لف جنيه متثل حنو  36فتحتل املرتبة الرابعة بقمية بلغت حوايل 

%، ، وقمية  11أ لف جنيه متثل حنو  29بيامن بلغت قمية ال بواب حوايل 

%، ، وقمية الَعالقات  8أ لف جنيه متثل حنو  20أ دوات التدفئة حوايل 

%،  وتتضاءل  2.1أ لف جنيه متثل حنو 6والسقاايت بلغت حوايل 

%  0.1لبنود الش بابيك، وخراطمي املياه حيث متثل حنو  ال مهية النسبية

جاميل متوسط التاك % 0.3،  ليف الإستامثرية ابلسعة  عيل الرتتيب من اإ

 ال ويل.  املزرعية

 السعة املزرعية الثانية : 

( بنود التاكليف الاستامثرية 4يتضح من بياانت نفس اجلدول رمق )

حوايل  بقمية بلغت  تقدر  الثانية والت عة املزرعيةمني ابلسملزارع التس

 جينه تقريبا يف املتوسط.   الف 259.500

وبدراسة ال مهية النسبية لبنود التاكليف الاستامثرية تبني من  

بياانت نفس اجلدول أ ن قمية ال سقف حتتل املرتبة ال وىل بقمية بلغت  

جاميل  يف  % 34أ لف جنيه، متثل حنو  52.500 حوايل املتوسط من اإ

  36التاكليف الاستامثرية يف حني حتتل قمية احلديد املرتبة الثانية مبقدار 

% ، أ ما قمية ال مسنت والرمل فتحتل املرتبة 23أ لف جنيه متثل حنو 

  %، و قمية 13أ لف جنيه متثل حنو  20.250الثالثة بقمية بلغت حوايل 

أ لف   19.350لغت حوايل الطوب والبناء فتحتل املرتبة الرابعة بقمية ب

أ لف جنيه   15%، بيامن بلغت قمية ال بواب حوايل 12جنيه متثل حنو 

أ لف جنيه متثل حنو   9التدفئة حوايل  وقمية أ دوات %،10متثل حنو 

أ لف جنيه متثل حنو   3حوايل %، ، وقمية الَعالقات والسقاايت بلغت 6

مي املياه  الش بابيك، وخراطوتتضاءل ال مهية النسبية لبنود   %،1.9

جاميل متوسط   %0.3% ، 0.1حيث متثل حنو  عيل الرتتيب من اإ

 التاكليف الإستامثرية ابلسعة املزرعية الثانية.

 

 

 السعة املزرعية الثالثة : 

( بنود التاكليف 4ويتضح أ يضًا من بياانت نفس اجلدول رمق ) 

ة  بقمي والت تقدر الثالثة  ملزارع التسمني ابلسعة املزرعية الاستامثرية

 جينه تقريبا يف املتوسط.   الف 179.405حوايل بلغت 

وبدراسة ال مهية النسبية لبنود التاكليف الاستامثرية لهذه السعة  

تبني من بياانت نفس اجلدول أ ن قمية ال سقف حتتل املرتبة ال وىل  

يف املتوسط   %  28أ لف جنيه، متثل حنو  56.250 حيث بلغت حوايل

جاميل التاكليف الاستامثرية يف حني حتتل قمية الطوب والبناء نفس   من اإ

% ، أ ما قمية احلديد  28أ لف جنيه متثل حنو  34.915املرتبة مبقدار 

أ لف جنيه متثل حنو  37.400فتحتل املرتبة الثالثة بقمية بلغت حوايل 

حوايل   ال مسنت فتحتل املرتبة الرابعة بقمية بلغت %، و قمية18

%، بيامن بلغت قمية ال بواب حوايل  11أ لف جنيه متثل حنو  21.675

%، ، وقمية أ دوات التدفئة حوايل 8أ لف جنيه متثل حنو  15.750

%، ، وقمية الَعالقات والسقاايت  4.5أ لف جنيه متثل حنو  9.450

وتتضاءل ال مهية  %،1.6أ لف جنيه متثل حنو  3.250 بلغت حوايل 

% ،  0.1ملياه  حيث متثل حنو بابيك، وخراطمي االنسبية لبنود الش  

جاميل متوسط التاكليف الإستامثرية ابلسعة  % 0.3 عيل الرتتيب من اإ

 املزرعية الثالثة.

   حتليل تاكليف التشغيل 

تاكليف التشغيلية يف قمية املدخالت الت تس تخدم يف  ال تمتثل 

نتاج معينةالعملية الانتاجية خالل  متويلها، ومن   عن كيفية بعيدا، دورة اإ

نتاج ادلاجين تاكليف التشغيلية يف حاةل ال أ مه عنارص     -:  يه مزارع الإ

اء الكتاكيت، تاكليف التاكليف املتغرية وتشمل: تاكليف رش 

 التنظيف والصيانة،وتاكليف عامةل ادلورة، وتاكليف  ال عالف ،

ال دوية تاكليف و تاكليف الفرشة ، ، و وتاكليف الوقود الالزم للتدفئة

 . تاكليف الكهرابء واملياهو  والرعاية البيطرية واملطهرات،

، والتاكليف القمية الاجيارية للمزرعة تش متل عىل و  ،التاكليف الثابتة

 الإدارية الثابتة.

 وفقا للسعات املزرعية تبني ما ييل:  وبتحليل تاكليف التشغيل 

 السعة املزرعية الاوىل : 

 التاكليف املتغرية: 

 ملزارع التشغيلية التاكليف بنود ( 5) رمق  اجلدول  بياانت من  يتضح

  تقدر  املتغرية التاكليف مجةل  أ ن ال ويل املزرعية ابلسعة التسمني

  مجةل  من% 96.58 حنو  متثل ويه جنيه، أ لف 193.869حبوايل

 . املتوسط يف جينه أ لف 200.732  حبوايل املقدرة التشغيل تاكليف

  بياانت  من  تبني املتغرية التاكليف لبنود النسبية ال مهية وبدراسة

  بقمية  حيث ال وىل  املرتبة حتتل ال عالف تلكفة أ ن( 6)  رمق  اجلدول

  املتوسط  يف  % 69.5 حنو متثل جنيه، أ لف  139.475 حوايل بلغت 

جاميل من   والرعاية  ال دوية تاكليف قمية وحتتل التشغيل، تاكليف اإ

جنيه )وهو انجت   أ لف  21.212 مبقدار الثانية املرتبة واملطهرات البيطرية
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  ، % 10.57 حنو  متثل  مجع قمي احلقن، والتحصني، وال دوية، والطبيب( 

  16050حوايل بلغت  بقمية الرابعة املرتبة فتحتل الكتاكيت رشاء قمية أ ما
  واملياه والت تقدر بقمية  الكهرابء تلكفة بعد  ،% 8 حنو متثل جنيه أ لف

  تلكفة قمية وبلغت ، %4.17 حنو متثل جنيه، أ لف 8.375 حوايل  بلغت

  قمية  بلغت  بيامن  ،%1.61 حنو متثل  جنيه الف 3.225 حوايل الفرشة

  وقمية  ،%1.43 حنو  متثل جنيه أ لف  2.875 حوايل  ادلورة  عامل  تلكفة

  حنو متثل جنيه أ لف 2.300 حوايل للتدفئة الالزم الوقود تاكليف

1.15   .% 

 الثابتة : التاكليف

(  البحري الوجه) ال وىل  املزرعية للسعة   الثابتة التاكليف تقدر

جاميل  من % 2.93 حنو  متثل جنيه، الف  5.875 حبوايل   تاكليف  اإ

 القمية أ ن تبني الثابتة التاكليف لبنود النسبية ال مهية وبدراسة التشغيل،

%  2.18 حنو متثل جنيه الف 4.375 حوايل بلغت   بقمية  تقدر الاجيارية

جاميل  من   الإدارية التاكليف وتقدر  املتوسط، يف التشغيل  تاكليف اإ

جاميل من%  0.75 حنو متثل جنيه، الف 1.200 حبوايل  تاكليف اإ

 .  التشغيل

 السعة املزرعية الثانية : 

 التاكليف املتغرية: 

( بنود التاكليف التشغيلية ملزارع 5يتضح من بياانت اجلدول رمق )

  تقدر التسمني ابلسعة املزرعية الثانية أ ن مجةل التاكليف املتغرية 

% من مجةل  96.40أ لف جنيه، ويه متثل حنو  154.870حبوايل

 جينه يف املتوسط .  لفأ   151.295التشغيل املقدرة حبوايل  تاكليف 

ال مهية النسبية لبنود التاكليف املتغرية تبني من بياانت  وبدراسة 

ال عالف حتتل املرتبة ال وىل حيث بلغت   أ ن تلكفة (6اجلدول رمق ) 

يف املتوسط من   % 53.70أ لف جنيه، متثل حنو  81.250حوايل 

جاميل التاكليف املتغرية، وحتتل قمية تاكليف ال دوية والرعاية البيطرية  اإ

جت مجع قمي احلقن، والتحصني، وال دوية، والطبيب(،  واملطهرات)وهو ان

أ لف جنيه متثل حنو   29.500وخاصة الادوية املرتبة الثانية مبقدار 

تلكفة رشاء الكتاكيت فتحتل املرتبة الثالثة بقمية  % ، أ ما قمية19.49

تلكفة الفرشة  %، وقمية 14.54لف جنيه متثل حنو أ   22بلغت حوايل 

أ لف جنيه متثل حنو   6.800ة بقمية بلغت حوايل فتحتل املرتبة الرابع

الف جنيه متثل حنو   3%، وبلغت قمية تلكفة عامل ادلورة حوايل 4.49

تلكفة الكهرابء واملياه  تقدر بقمية بلغت حوايل   قمية %، وأ ن 1.98

جاميل تاكليف التشغيل.   0.99أ لف جنيه متثل حنو  1.500  % من اإ

 الثابتة : التاكليف

ف الثابتة  للسعة املزرعية الثانية )القاهرة الكربى(  تقدر التاكلي 

جاميل تاكليف  2.97متثل حنو الف جنيه،  4.500حبوايل  % من اإ

ان  التشغيل، وبدراسة ال مهية النسبية لبنود التاكليف الثابتة، تبني

  % من 2.18الف جنيه متثل حنو  3.300القمية الاجيارية بلغت حوايل 

جاميل تاكليف التشغيل،    1.500حبوايل تقدر  التاكليف الإداريةوان اإ

جاميل تاكليف  0.79أ لف جنيه، متثل حنو  %  يف املتوسط من اإ

 التشغيل. 

 السعة املزرعية الثالثة : 

 التاكليف املتغرية: 

( بنود التاكليف التشغيلية ملزارع 5يتضح من بياانت اجلدول رمق )

  تقدر التسمني ابلسعة املزرعية الثالثة أ ن مجةل التاكليف املتغرية 

 تاكليف  % من مجةل96.06أ لف جنيه، ويه متثل حنو  85.197حبوايل

 جينه يف املتوسط .   لفأ   89.711التشغيل املقدرة حبوايل 

ة لبنود التاكليف املتغرية تبني من بياانت  وبدراسة ال مهية النسبي

ال عالف حتتل املرتبة ال وىل يقمية بلغت   أ ن تلكفة ( 6اجلدول رمق ) 

%  يف املتوسط من   63.44أ لف جنيه، متثل حنو   45.815حوايل 

جاميل التاكليف املتغرية، وحتتل قمية تاكليف رشاء الكتاكيت املرتبة  اإ

% ، أ ما  22.93جنيه متثل حنو أ لف  16.562الثانية بقمية بلغت حوايل 

تلكفة ال دوية والرعاية البيطرية واملطهرات فتحتل املرتبة الثالثة بقمية   قمية

أ لف جنيه )وهو انجت مجع قمي احلقن،   14.625بلغت حوايل 

  حتتل قمية %، و  20.25والتحصني، وال دوية، والطبيب( متثل حنو 

أ لف جنيه متثل   3.050ت حوايل املرتبة الرابعة بقمية بلغ رشةتلكفة الف

الف جنيه   2.250%، وبلغت قمية تلكفة عامل ادلورة حوايل 4.22حنو 

  1.750تاكليف الكهرابء واملياه حوايل  قمية%، وأ ن 3.12متثل حنو 

%، وتقدر قمية تاكليف الوقود الالزم للتدفئة  2.42أ لف جنيه متثل حنو 

 %.   1.11أ لف جنيه متثل حنو  0.800حوايل 

 الثابتة : التاكليف

للسعة املزرعية الثالثة )الوجه القبيل( حبوايل  تقدر التاكليف الثابتة

جاميل تاكليف التشغيل،   3.70متثل حنو الف جنيه،  3.300 % من اإ

الاجيار   أ ن قمية وبدراسة ال مهية النسبية لبنود التاكليف الثابتة، تبني 

  % من  1.46الف جنيه متثل حنو  1.300ة بلغت حبوايل تقدر بقمي

جاميل تاكليف التشغيل، و  أ لفي جنيه، متثل حنو   وايلحبتقدر التاكليف اإ

 لتشغيل. يف املتوسط من اإجاميل تاكليف ا  % 2.24

 :  حتليل التاكليف التسويقية 

متثل التاكليف التسويقية يف مزارع الإنتاج ادلاجين يف تاكليف 

النقل والبيع، وبتحليل تاكليف النقل والببع يف السعات املزرعية اخمللتفة 

 تبني ما ييل: 

 السعة املزرعية الاوىل : 

( بنود التاكليف التشغيلية ملزارع 5يتضح من بياانت اجلدول رمق )

 تقدرالتسمني ابلسعة املزرعية الاوىل أ ن مجةل التاكليف التسويقية 

% من مجةل تاكليف   0.49حنو   متثلأ لف جنيه، ويه 0.987حبوايل

التشغيل، وبدراسة ال مهية النسبية لبنود التاكليف التسويقية تبني من  

حتتل املرتبة ال وىل بقمية بلغت   لنقلا أ ن تلكفة (6دول رمق )بياانت اجل

جاميل،   %  0.36أ لف جنيه، متثل حنو  0.725حوايل  يف املتوسط من اإ
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أ لف جنيه متثل   0.262البيع املرتبة الثانية مبقدار  تاكليفوحتتل قمية 

جاميل تاكليف التشغيل.  % 0.13حنو   من اإ

 السعة املزرعية الثانية : 

( بنود التاكليف التشغيلية ملزارع 5بياانت اجلدول رمق )يتضح من 

  تقدر أ ن مجةل التاكليف التسويقية  ثانيةالتسمني ابلسعة املزرعية ال 

% من مجةل تاكليف   0.61حنو  ه، ويه متثلأ لف جني  0.925حبوايل

التشغيل، وبدراسة ال مهية النسبية لبنود التاكليف التسويقية تبني من  

حتتل املرتبة ال وىل بقمية بلغت   البيع أ ن تلكفة( 6بياانت اجلدول رمق )

% يف املتوسط، وحتتل   0.36حنو   أ لف جنيه، ويه متثل  0.550حوايل

أ لف جنيه، ويه   0.375قدار حوايلالنقل املرتبة الثانية مب تاكليفقمية 

جاميل تاكليف التشغيل. عكس   0.25حنو  متثل % يف املتوسط من اإ

 املنطقة ال وىل.

 السعة املزرعية الثالثة : 

( بنود التاكليف التشغيلية ملزارع  5يتضح من بياانت اجلدول رمق )

 تقدرأ ن مجةل التاكليف التسويقية  ثالثةالتسمني ابلسعة املزرعية ال 

% من مجةل تاكليف   0.69حنو  أ لف جنيه، ويه متثل 0.620ايلحبو 

التشغيل، وبدراسة ال مهية النسبية لبنود التاكليف التسويقية تبني من  

حتتل املرتبة ال وىل بقمية بلغت   أ ن تلكفة النقل( 6بياانت اجلدول رمق )

% يف املتوسط، وحتتل   0.48حنو   أ لف جنيه، ويه متثل  0.345حوايل

أ لف جنيه، ويه   0.275البيع املرتبة الثانية مبقدار حوايل تاكليفقمية 

جاميل تاكليف التشغيل.   0.38حنو  متثل  % يف املتوسط من اإ

 حتليل الإيرادات 

ين،  ج انتاج ادلمن بيع الاالناجتة الإيرادات الرئيس ية  يفالإيرادات  تمتثل

زرعة، وبتحليل الإيرادات  فات امللبيع خمنتيجة والايرادات الثانوية 

 اللكية يف السعات املزرعية اخملتلفة يتضح ما ييل: 

 السعة املزرعية الاوىل : 

ملزارع التسمني  الإيرادات اللكية( بنود 7يتضح من بياانت اجلدول رمق )

بقمية بلغت   ة يقدرالإيرادات اللكي  ابلسعة املزرعية الاوىل أ ن متوسط 

  من بيع الناجتة الإيرادات الرئيس ية أ لف جنيه، وتقدر  419.475حوايل

أ لف جنيه، متثل حنو  399.500ملتوسط بقمية بلغت حوايل ادلجاج يف ا

من متوسط الايرادات اللكية، و يقدر متوسط الايرادات   %  95

ف  أ ل 20.000زرعة بقمية بلغت حوايل فات امللبيع خمالثانوية الناجت من 

جاميل الإي % 4.7جنيه، ومتثل حنو  ملزارعي تكل   رادات اللكيةمن اإ

 السعة املزرعية.

 السعة املزرعية الثانية : 

ملزارع التسمني  ( بنود الإيرادات اللكية7ت اجلدول رمق )يتضح من بياان

بقمية بلغت   لسعة املزرعية الثانية أ ن متوسط الإيرادات اللكية يقدراب

  من بيع الناجتة الإيرادات الرئيس ية يه، وتقدر أ لف جن  229.425حوايل

أ لف جنيه، متثل    218.500ادلجاج يف املتوسط بقمية بلغت حوايل 

من متوسط الايرادات اللكية، و يقدر متوسط الايرادات   %  95حنو 

أ لف   11.000وايل زرعة بقمية بلغت حامل فاتلبيع خمالثانوية الناجت من 

جاميل الإيرادات اللكية 4.8 جنيه، ومتثل حنو ملزارعي تكل   % من اإ

 السعة املزرعية.

 السعة املزرعية الثالثة : 

ملزارع التسمني  الإيرادات اللكية( بنود 7يتضح من بياانت اجلدول رمق )

بقمية بلغت   ة يقدرالإيرادات اللكي  لسعة املزرعية الثالثة أ ن متوسطاب

  من بيع الناجتة لرئيس ية الإيرادات اأ لف جنيه، وتقدر  108.675حوايل

أ لف جنيه، متثل حنو  103.500ادلجاج يف املتوسط بقمية بلغت حوايل 

من متوسط الايرادات اللكية، و يقدر متوسط الايرادات   %  95

أ لف   6.000 زرعة بقمية بلغت حوايلفات امللبيع خمالثانوية الناجت من 

ملزارعي تكل   ةاللكي  الإيراداتمن اإجاميل  % 5.5جنيه، ومتثل حنو 

 السعة املزرعية.

 التقيمي الاقتصادي للمزارع:   -رابعاً 

س تخدام بعض  مزارع الإنتاج  تقيمي ل الاقتصادية  ؤرشاتاملأ مكن اإ

 ادلاجين بعينة ادلراسة عىل النحو التايل:  

جاميل =   ادلخل صايف  .  املتغرية التاكليف – الإيرادات اإ

جاميل =   الاقتصادي الرحب  . التاكليف اإجاميل – الإيرادات اإ

+   ال رابح /  الاستامثرية التاكليف=  املال  رأ س  اسرتداد فرتة 

 .  الاهالك

جاميل =  املستمثر اجلنيه عائد جاميل/  الإيرادات اإ  .  التاكليف اإ

نتاجية الرحبية جاميل/  ال رابح=  املئوية الإ    x100 التاكليف اإ

نتاجية للمزرعة الكفاءة   املوجودات  قمية /  الس نوي الإنتاج  قمية=  الإ

 .  الاهالك الس نوي لكفة+ 

 التقيمي الاقتصادي تبني ما ييل:   وقد أ ظهرت نتائ

 صايف ادلخل املزرعي :  

جاميلميثل صايف ادلخل املزرعي الفرق بني   والتاكليف الإيرادات اإ

حسب لك سعة مزرعية جدول  وبتقدير صايف ادلخل املزرعي  املتغرية،

أ ن السعة املزرعية ال وىل يه ال عىل من حيث قمية  تبني  (،8رمق ) 

أ لف جنيه يف املتوسط،   233.980 بقمية بلغتزرعي املخل ادلصايف 

أ لف جنيه يف   85.055 بقمية بلغت السعة املزرعية الثانية تلهيا

     أ لف جنيه. 25.228 مث السعة املزرعية الثالثة بقمية بلغت  املتوسط،

 :  الاقتصادي   الرحب 

جاميل  الإيرادات اإجاميل الفرق بني الاقتصادي ميثل الرحب   واإ

حسب لك سعة مزرعية كام   الاقتصادي الرحبوبتقدير  ،التاكليف

أ ن السعة املزرعية ال وىل يه ال عىل  ( تبني 8يتضح من اجلدول رمق )

أ لف جنيه يف   218.743 بقمية بلغت الاقتصادي من حيث قمية الرحب

أ لف جنيه  78.130 بقمية بلغت السعة املزرعية الثانية املتوسط، تلهيا

 أ لف جنيه.   18.964  مث السعة املزرعية الثالثة بقمية بلغت يف املتوسط،
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 :  املال   رأ س   اسرتداد   فرتة 

 التاكليف عن طريق قسمة  املال  رأ س اسرتداد  أ مكن حساب فرتة 

أ ن  حيث تبني  ، (8يتضح من جدول رمق ) ال رابح كام  عىل الاستامثرية

  1.23نحو ب  يف السعة املزرعية ال وىل تقدير املال  رأ س اسرتداد فرتة

يف   للسعة املزرعية الثانية 3.32نحو تقدير ب  س نة يف املتوسط، يف حني

 س نة يف حاةل السعة املزرعية الثالثة. 9.46مث  املتوسط،

مثر   عىل اجلنيه   العائد   :  املست

جاميل عن طريق قسمة املستمثر عىل اجلنيه حساب العائدأ مكن    اإ

جاميل الإيرادات فتبني   ،(8يتضح من جدول رمق ) التاكليف كام عىل اإ

  يف املتوسط وذكل  2.09يقدر بنحو  أ ن أ عىل عائد عىل اجلنيه املستمثر

ه  املستمثر حيقق رحبا قدر  نيهاجل يف السعة املزرعية ال وىل، أ ي ان 

د  ر حيقق اس تغالل امثل للمـوا، و وهو استامثر جيد قروش 9جنهيان و

  1.21وحنو  يف املتوسط، للسعة املزرعية الثانية 1.52حنو ، و  املتاحة

    يف املتوسط يف حاةل السعة املزرعية الثالثة.

 :  املئوية   الإنتاجية   الرحبية 

نتاجية متثل الرحبية جاميل اىل  ال رابح املئوية بني النس بة املئوية الإ   اإ

نس بة رحبية   أ ن أ عىل فتبني  ،( 8يتضح من جدول رمق )  كام التاكليف

نتاجية يف السعة املزرعية ال وىل حيث تقدر بنحو  % تقريبا، يف  109اإ

نتاج % لبايق  100ية عن نس بة ال حني تنخفض نسب الرحبية الإ

لسعة املزرعية الثانية يف ل  % تقريبا52السعات حيث تقدر بنحو 

   % يف املتوسط يف حاةل السعة املزرعية الثالثة.21وحنو  املتوسط،

 :  الإنتاجية للمزرعة   الكفاءة 

نتاجية للمزرعة الكفاءةمتثل  نتاج قمية النس بة بني الإ   الس نوي الإ

  أ ن أ عىل فتبني ، (8يتضح من جدول رمق ) كام ابملزرعة املوجودات وقمية

نتاجية اكنت  كفاءة  يف السعة املزرعية ال وىل حيث ختطت الواحد   اإ

رتفاع ة و ي املزرع تكل السعة  يؤكد رحبية وهو ما  1.55الصحيح مبعدل  اإ

ة  املزرعي  الانتاجية، يف حني تنخفض كفاءة انتاجية ابيق السعات كفاءهتا

يف  للسعة املزرعية الثانية 0.88عن الواحد الصحيح، وتقدر مبعدل 

   يف املتوسط يف حاةل السعة املزرعية الثالثة. 0.60معدل و  املتوسط،

 التقيمي الفين:    : خامساً 

أ مهها:   عدة عوامل ىل عكفاءة أ دء انتاج مزارع ادلواجن تعمتد 

وكفاءة حتويل   فاقد،ونس بة ال ،عند التسويق ائر متوسط وزن الط

قياس  مقاييس لمجموعة م ااس تخدقد أ مكن و  ،وطول فرتة الرتبية ،الغذاء

نتاج ادلاجين )الفياض وأ خرون، كفاءة اداء  ( عىل  2010مزارع الإ

 النحو التايل:

نتايج )  :وميكن قياسه من املعادةل التالية( PIادلليل الإ

 (PI  = )
 متوسط وزن الطائر  (مج)𝑋 نس بة احليوية

10𝑥  كفاءة التحويل الغذايئ 𝑥  عدد أ ايم  الرتبية
 

 نس بة الفاقد   –  100نس بة احليوية = 

كفاءة التحويل =  
 الوزن اللكي  للعلف املس هتكل خالل الرتبية  ابلكجم

الوزن احلي  اللكي  للطيور املسوقة ابلكجم
 

 وميكن قياسه من املعادةل التالية:  (EF) املؤرش الاقتصادي 

  (EF  = )
 الوزن اللكي  للطيور املسوقة ابلكجم

عدد الطيور  يف الرتبية  𝑋طول فرتة الرتبية  ابلايم 𝑋 كفاءة حتويل الغذاء 
 

نتاجية ال وريب )  وميكن قياسه من  ( EPEFمقياس عامل الكفاءة الإ

 املعادةل التالية:

  (EPEF = )

متوسط الوزن احلي ابلكجم  𝑋 الوزن اللكي للطيور املسوقة  ابلكجم  

عدد  الطيور  يف الرتبية  

 طول  فرتة  الرتبية ابلايم  𝑋 مكية  العلف املس هتكل  ابلكجم 

عدد  الطيور املسوقة 

   X  

10000 

( معايري تقيمي أ داء مزارع العنية للسعات 9ويوحض اجلدول رمق )

نتايج  رعية الثالثة، وفقا ملؤرش ادلليلاملز   Prduction( PI)الإ

Index  واملؤرش الاقتصادي(EF )Econmic Figure   و مقياس ،

نتاجية ال وريب )عامل الكفاءة    EPEF  )European Productionالإ

Efficiency Factor  حيث تقدر القمي املعيارية لها يف السعة ،

ويه درجة تقيمي أ داء ممتاز حسب   303.71املزرعية الاوىل بنحو 

(، وهو ما يعين أ ن السعة املزرعية الاوىل  10جدول القمي املعيارية رمق ) 

 يل يف الإدارة والرعاية. ذات أ داء ممتاز وذات مس توى عا

يف حني أ ظهرت القمي املعيارية رداءة تقيمي كفاءة ال داء الإنتاجية  

درجة عىل   200للسعات املزرعية الثانية والثالثة حيث اهنا مل تتجاوز ال

الرمغ من أ هنا ذات كفاءة عالية يف زايدة متوسط وزن الطائر نظرا  

د، و قد يرجع ذكل اىل  لرتفاع كفاءة التحويل واخنفاض نس بة الفاق

دارية وفنية واقتصاديةن وتعترب السعة املزرعية ال وىل يه   أ س باب اإ

افضل السعات املزرعية لنتاج ادلواجن، والت جيب ان ل تقل عهنا  

 السعات يف املزارع املتخصصة يف الإنتاج ادلاجين. 

ملي  علام ابن القمي املعيارية لدلليل الإنتايج ودرجة تقيمي ال داء العا

 : ( 11رمق )يوحضها اجلدول  

 املراجع 

دراسة  ، محمد عبد احلافظ عبد املطلبو  كرام أ محد الس يد عبد الرمحن،اإ 

اقتصادية   لدلواجن يف  وامحلائية للس ياسات الإنتاجية والاس تريادية اإ

 Egypt. J. Agric. Res., 96 (4), 2018، مجهورية مص العربية

نتاج  أ محد س يد عبدالغين أ محد ، دراسة  اقتصادية للعوامل  املؤثرة عىل اإ

ادلواجن يف حمافظة اجلزية، رساةل ماجس تري، قسم الاقتصاد الزراعي،  

 . 2006لكية الزراعة، جامعة ال زهر، 

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النرشة الس نوية لحصاءات الرثوة  

بريل   ،  اإصدار 2017-22111-71، مرجع رمق  2017احليوانية عام  اإ

2019 . 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 166-177 Harab El-bardisy 

172 
 

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النرشة الس نوية لحصاءات الرثوة  

بريل   ،  2018-22111-71، مرجع رمق  2017احليوانية عام  صدار اإ اإ

2020 . 

محدي عبد العزيز الفياض، سعد عبد احلسني انيج، انديه انيف عبد  

كنولوجيا حلوم  الهجو، تكنولوجيا منتجات ادلواجن، اجلزء الثاين، ت

ادلواجن، وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي، جامعة بغداد، لكية  

 .  2010الزراعة ، الطبعة الثانية، 

نتاج   دراسة اقتصادية ل ثر التغري التكنولويجرمضان أ محد محمد حسن،   عىل اإ

 .Alex. J. Agric. Sci ،حمافظة البحرية التسمني يف مزارع بداري

Vol. 61, No. 3, pp.281-294, .2016 (Arabic) 

رسحان امحد سلامين )دكتور(، مرفت روفائيل جرجس )دكتور(: دراسة  

  حمافظة القليوبية، اجملةل اقتصادية لكفاءة مزارع تسمني ادلواجن يف

  الزراعي،اجملدل  لالقتصاد املصية امجلعية الزراعي، لالقتصاد املصية

 . 2016مارس   ال ول، العدد والعرشون، السادس

عيل يوسف، ومنذر مرجه، تقيمي املشاريع ودراسة اجلدوى، من اجلامعة  

 CC- BY-NDالافرتاضية السورية، اجلامعة الافرتاضية السورية، )

  /https://pedia.svuonline.org. 2018(، سوراي، 4.0

محمد عبداخلالق الصاوي، وعبدالبايق موىس الشايب، ومصطفى الشحات 

نتاج دجاج التسمني اديةدراسة اقتص الطويخ، يف   يف حمافظة الغربية لإ

 .Zagazig J. Agric. Res., Vol ،ظل ظروف اخملاطرة والاليقني

43No. (2) 2016 

مروان زهري رجب، وسعد عزيز انرص، التقومي الاقتصادي والفين لنتاج  

م، جمةل لكية بغداد للعلوم  2015فروج اللحم يف حمافظة اببل للعام 

 . 2017جلامعة، العدد الثاين وامخلسون، الاقتصادية ا

نتاج ادلاجين   براهمي عاشور، التقيمي الاقتصادي ملرشوعات الإ اندر الس يد اإ

مبحافظة الغربية،  رساةل ماجس تري، قسم الاقتصاد الزراعي، لكية 

سكندرية،   . 2017الزراعة، جامعة اإ

الاقتصادي لسلسة  وزارة  الزراعة وساتصالح ال رايض، دراسة التحليل 

القمية دلواجن التسمني يف حمافظة الغربية، مركز البحوث الزراعية،  

معهد حبوث الاقتصاد الزراعي، قسم حبوث التحليل الاقتصادي للسلع  

 . 2020، القاهرة الزراعية،

  (. 2018-2017خالل الفترة)طبقاً للمحافظات واألهمية النسبية ة بالمزارع المتخصص  لكتاكيت التسمين األعداد التقديرية  :1جدول

 )العدد بااللف طائر( 

 القمية املبدئية( ÷ القمية املبدئية.  -)القمية الهنائيةمت حسابه من املعادية التالية:معدل المنو=  -* 

 ال رقام بني القوسني متثل معدل متناقص.  -  

صدارات خمتلفة  . املصدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النرشة الس نوية لحصاءات الرثوة احليوانية،  اإ

 

 البيان

 المحافظات

 2018عام  التسمينكتاكيت    2017عام  التسمينكتاكيت 
 معدل النمو*

 % عدد % عدد

 0.36 2.02 12355 1.52 9068 اإلسكندرية

 (0.27) 0.05 281 0.07 387 بورسعيد

 (0.28( 0.04 237 0.06 330 السويس

 0.68 2.05 12545 1.25 7455 دمياط

 0.04 10.57 64690 10.46 62287 الدقهلية

 0.03 18.68 114328 18.64 110957 الشرقية

 (0.54) 9.60 58749 21.64 128797 البحيرة

 0.09 4.79 29338 4.54 27030 كفرالشيخ

 1.16 19.55 119613 9.29 55324 الغربية

 0.07 2.73 16685 2.62 15575 المنوفية

 (0.02) 2.93 17927 3.06 18205 اإلسماعيلية

 0.42 2.37 14504 1.72 10236 مطروح

 (0.05) 1.19 7263 1.29 7668 شمال سيناء

 (0.01) 0.04 237 0.04 240 جنوب سيناء

 0.03 8.41 51486 8.42 50149 القليوبية

 0.02 1.73 10563 1.75 10399 الجيزة

 0.002 0.55 3367 0.57 3375 القاهرة

 0.03 1.29 7915 1.29 7695 بنى سويف

 0.01 2.57 15726 2.61 15543 الفيوم

 (0.04) 4.27 26152 4.56 27118 المنيا

 (0.02) 1.76 10797 1.85 10988 أسيوط

 (0.07) 1.58 9658 1.74 10357 سوهاج

 0.27 0.55 3366 0.44 2645 قنا

 0.13 0.01 52 0.01 46 أسوان

 (0.04) 0.28 1710 0.30 1783 األقصر

 6.65 0.05 329 0.01 43 البحر األحمر

 0.37 0.35 2116 0.26 1545 الوادى الجديد

 0.03 100.00 611987 100.00 595245 اإلجمالى العام
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نتاج :  2جدول  ( 2017-2006ادلواجن خالل الفرتة )  حلوم من املتخصصة املزارع تطور اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .املبدئية القمية( ÷ املبدئية القمية -الهنائية  القمية= )المنو معدل :التالية املعادية من  حسابه مت  - *

صدارات خمتلفة  املصدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النرشة الس نوية لحصاءات الرثوة احليوانية،  اإ

 2019/2020للسعات املرزعية بعينة ادلراسة، يف املتوسط دلورتني متتاليتني، خالل املومس الإيرادات اللكية   : 7جدول  

س امترة من  مجعت، وحسبت :  املصدر  .  2020/ 2019  املومس خالل ادلراسة لعينة الغرض، لهذا  املعدة الاس تبيان   اإ

   . 2019/2020التقيمي الاقتصادي للسعات املزرعية بعينة ادلراسة، يف املتوسط دلروتني متتاليتني، خالل مومس مؤرشات   : 8  جدول 

 (. 7(، و)6(، و)5(، و)4(، و)3املصدر: مجعت وحسبت من اجلداول أ رقام )

 

 المكية  ابللف طن  الس نة  ترتيب عنص الزمن 

1 2006 565 

2 2007 675 

3 2008 592 

4 2009 637 

5 2010 695 

6 2011 745 

7 2012 790 

8 2013 909 

9 2014 990 

10 2015 984 

11 2016 967 

12 2017 1256 

13 2018 1274 

 1.25 معدل المنو* 

 السعة
نتاج   الإ

 ابلكجم

التاكيف 

نتاجية  الإ

 )ابجلنيه(

 السعر

ابجلنيه/ 

 كجم

 الإيرادات )ابجلنيه(

 رئيس ية

 )بيع ادلجاج( 
% 

اثنوية 

 )خملفات( 
 امجلةل  %

 419475 4.7 20000 95.3 399500 23.5 200732 17000 ال وىل

 229425 4.8 11000 95.2 218500 23 151295 9500 الثانية

 108675 5.5 6000 94.5 103500 23 89711 4500 الثالية

 ادلحل  صايف السعة
الرحب 

 الاقتصادي 

فرتة اسرتداد  

 رأ س املال

عائد اجلنيه 

 املستمثر

نتاجية  الرحبية الإ

 املئوية

نتاجية   الكفاءة الإ

 للمزرعة

 1.55 108.97 2.09 1.23 218743 233980 ال وىل

 0.88 51.64 1.52 3.32 78130 85055 الثانية

 0.60 21.14 1.21 9.46 18964 25228 الثالثة
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نتاج ادلاجين لعينة ادلراسة،)متوسط دورتني(،خالل مومس الطاقة التصممية والسعة   : 3جدول      . 2019/2020املزرعية وعدد ادلورات وفاقد الانتاج يف مزارع الإ

س امترة  الاس تبيان املعدة لهذا الغرض، ل   .  2020/  2019 عينة ادلراسة خالل املومس املصدر: مجعت وحسبت من اإ

نتاج ادلاجين يف املتوسط لعينة ادلراسة، :  4جدول    . )القمية ابجلنيه(2019/2020مومس التاكليف الإسثامترية ملزارع الإ

 * يش متل لك بند عىل تاكلق النقل والعامهل واملصوفات النرثية حب ما ورد يف الاس امترة. 

س امترة  الاس تبيان املعدة لهذا الغرض، لعينة ادلراسة خالل املومس    . 2020/ 2019املصدر: مجعت وحسبت من اإ

 

 

 

 املزرعة معر احملافظات  م 
 م. املساحة

 ( 2)م

 ادلورة  مدة

 )يوم( 

ادلورات /   عدد

 س نة
 الكتاكيت  عدد السعة

نتاجية  الإ

 )عدد( 

%ا  

 الفاقد
 مدير  طبيب

عامل  

 خربة
نتاج   نظام البيع نوع الإ

 الوجه البحري
 بورصة  تسمني - - 1 10 8100 9000-6000 5 45 650 11-7 البحرية

 بورصة  تسمني - - 1 7 6900 12000-10000 5 40 500 12-5 الرشقية

 - - - - 1 8.5 7500 12000-6000  43 650-500 12-5  املتوسط

 القاهرة الكربى
 جتار  تسمني 3 1 1 2 5900 6000 مس تقرغري  45 500 5-3 اجلزية 

 بورصة  تسمني 2 1 1 5 5100 5000 6 45 100 5-3 القليوبية

 - - 2 1 1 3.5 5500 6000-5000  45 500-100 5-3  املتوسط

 الوجه القبيل
 جتار  تسمني - - - 5 768 1000-500 غري 40 100 7-5 الفيوم

 جتار  تسمني - - 1 4 3840 4000 مس تقر غري 44 540 7-2 املنيا

 - - - - 1 4.5 2304 4000-500  42 540-100 7-2  املتوسط
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 متوسط تاكليف الانشاء وبنوده وال مهية النسبية
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ياه 
مي م
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% 

ت  
القا

ع

ت
ااي

سق
و

 

% 

 269875 2.1 5650 0.3 887 8 19750 15 38687 29 74000 0.1 312 21 65875 11 28750 13 35962 الاوىل 

 259500 1.9 3000 0.3 450 6 9000 13 20250 23 36000 0.1 150 34 52500 10 15000 12 19350 الثانية

 179405 1.6 3250 0.3 530 4.5 9450 11 21675 18 37400 0.1 185 28 56250 8 15750 28 34915 الثالثة
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 )القمية ابجلنية(   .2019/2020تاليتني، خالل املومس دلورتني مت  يف املتوسطالتاكليف التشغيلية ، لعينة ادلراسة   : 5جدول  

س امترة املصدر: مجعت وحسبت من   . 2020/  2019 املومس لغرض، لعينة ادلراسة خالل الاس تبيان املعدة لهذا ا اإ

 . )القمية ابجلنية( 2019/2020التاكليف التشغيلية ، لعينة ادلراسة يف املتوسط  دلورتني متتاليتني ، خالل املومس    : 6جدول  

س امترة  الاس تبيان املعدة لهذا الغرض، لعينة ادلراسة خالل املومس    . 2020/ 2019املصدر: مجعت وحسبت من اإ

 

 

 

عة
س

ل ا
 

ت 
ورا

ادل
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عد
 

قة
نط

مل ا
 

 تاكليف اثبتة تاكليف تسويقية التاكليف متغرية

جاميل التاكليف التشغيلية  اإ
 % مجةل  % مجةل  % مجةل 

 200732 2.93 5875 0.492 987.5 96.58 193869 وجه حبري 1 الاوىل 

 151295 2.97 4500 0.611 925.0 96.40 154870 القاهرة الكربى 2 الثانية

 89711 3.70 3300 0.695 620.0 96.06 85197 وجه قبيل 3 الثالثة

عة
س
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ورا
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ان 
بي

 

 متوسط تاكليف متغرية 
 تاكليف اثبتة تاكليف تسويقية

 مجةل 
 كتاكيت 

 أ عالف 

 )كجم( 

 والرعاية البيطرية واملطهراتال دوية  عامل 
كهرابء 

جيار  مدير  بيع نقل  طبيب ادوية حتصني حقن تدفئة فرشة  صيانة تنظيف دورة  ومياه   اإ

ىل
ل و

ا
 

2 
 200732 4375 1500 262.5 725 8375 1200 18375 312 1325 2300 3225 250 107 2875 139475 16050 قمية

% 8.00 69.48 1.43 0.05 0.12 1.61 1.15 0.66 0.16 9.15 0.60 4.17 0.36 0.13 0.75 2.18 100 

ية
ن ثا

ل ا
 

1 
 151295 3300 1200 550 375 1500 4000 25000 0 500 1500 6800 250 70 3000 81250 22000 قمية

% 14.54 53.70 1.98 0.05 0.17 4.49 0.99 0.33 0 16.52 2.64 0.99 0.25 0.36 0.79 2.18 100 

ثة
ل ثا

ل ا
 

2 
 89117 1300 2000 275 345 1750 675 13250 300 400 800 3050 200 145 2250 45815 16562 قمية

% 22.93 63.44 3.12 0.20 0.28 4.22 1.11 0.55 0.42 18.35 0.93 2.42 0.48 0.38 2.24 1.46 100 
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 . 2019/2020دلوتني متتاليتني خالل مومس للسعات املزرعية لعينة ادلراسة، يف املتوسط مؤرشات التحليل الفين   : 9جدول  

 (. 4(، و)3(، و)2(، و)1املصدر: مجعت وحسبت من اجلداول أ رقام )

نتايج ودرجة تقيمي ال داء العاملي :  10جدول    القمي املعيارية لدلليل الإ

نتايج   درجة تقيمي ال داء قمي ادلليل الإ

 ممتاز 240-260

 جيد جدا  230-239

 جيد 220-229

 مقبول 210-219

 رديء 210أ ٌقل من 

ن،  محدي عبدالعزيز الفياض، سعد عبداحملني انيج، انديه انيف عبدالهجو، تكنولوجيا منتجات ادلواجن، اجلزء الثاين، تكنولوجيا حلوم ادلواج -املصدر: 

 .  2010وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي، جامعة بغداد، لكية الزراعة ، الطبعة الثانية، 

م، جمةل لكية بغداد للعلوم الاقتصادية  2015، التقومي الاقتصادي والفين لنتاج فروج اللحم يف حمافظة اببل للعام مروان زهري رجب، وسعد عزيز انرص  -

 . 2017اجلامعة، العدد الثاين وامخلسون، 

 وصف العينة. :  11اجلدول رمق  
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PI EF EPEF 

درجة تقيمي 

داء ال 
 

 ممتاز 303.71 303.71 303.71 1.62 91.5 7500 8137 43 17250 28000 2300 1

 رديء 177.96 177.96 177.96 2.17 96.5 5500 5692 45 9900 21500 1800 2

 رديء 81.30 81.30 81.30 5.47 95.5 2205 2304 42 4300 23500 1950 3

 عدد مزارع  احملافظات  املنطقة  2املساحة م  الكثافة ابلطائر  السعة املزرعية 

 60 البحرية والرشقية البحري الوجه 650-500 12000-6000 املزرعية ال وىلالسعة 

 60 اجلزية والقليوبية الكربى القاهرة 500-100 6000-5000 السعة املزرعية الثانية

 60 الفيوم واملنيا القبيل الوجه 540-100 4000-500 السعة املزرعية الثالثة
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ABSTRACT  

The research aims to analyzing and evaluating poultry production farms in some traditional farms 
technically and economically. The study shows, higher investment costs in farms with large farm 
capacity, and the iron, and ceilings items are considered one of the most important items of 
investment costs in the first farm capacity (6000-12000) birds by 29%. The feed item is considered one 
of the most important items of variable operating costs at a rate of not less than 63% of the total 
operational costs in the three farm capacities .The first farm capacity is the highest with a value of 
233.980 thousand pounds on average, the value of economic profit, with a value of 218.743 thousand 
pounds on average, and the minimum period of capital recovery, which is estimated at about 1.23 
years. On average, the highest return on the invested pound is estimated at 2.09 on average, and the 
highest productivity profit rate is also estimated at 109%, and that the highest production efficiency 
was as it surpassed the correct one at a rate of 1.55, which confirms High production efficiency The 
degree of evaluation of the first farm capacity is excellent performance, which means that the first 
farm capacity has a high level of management and care. 

The recommendations :The farm capacity should not be less than 6000 birds, the age of the farm 
must not exceed 10 years, conducting a feasibility study for the farm before entering into production 
so that it determines the size of investment costs. 

Kay Words: analysis & evaluation economic and technical, poultry production farms, operation 
cost, farm capacities, and feasibility study. 


