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لة نقص البروتین الحیواني من أهم المشاكل التى تعترض تح سـین المسـتو الغـذائى فـى الـدول تعتبر مش
ة  ف بیـــر فـــي األعـــالف الخضـــراء خاصـــة األعـــالف الصـــ صـــفة عامـــة، وتعـــانى مصـــر مـــن نقـــص  ـــة  النام
ثفـة إلیجـاد بـدائل أخـر لسـد الـنقص فـي عالئـ  ـة م ان البد من بذل جهـود عمل واألعالف المصنعة لذلك 

ةالحیوان وذلك من خالل إجراء الدراسات إلنتاج أصناف من م   .  حاصیل األعالف غیر التقلید

عـــض محاصـــیل األعـــالف غیـــر  ات إنتـــاج  صـــفة عامـــة إلـــى التعـــرف علـــى اقتصـــاد وتهـــدف الدراســـة 
ــة  رة(التقلید ف) الــدخن ، بنجــر العلــف ، علــف الفیــل ، الــذرة الســ نــي ســو مــا . فــي محــافظتي الفیــوم و

صــفة خاصـــة إلــى  عض محاصــیل األعــالف غیـــر دراســة أهـــم بنــود التكــالیف ال: تهــدف الدراســة  متغیــرة لـــ
ــــة ــــة .التقلید عض محاصــــیل األعــــالف غیــــر التقلید ــــة وصــــافي العائــــد الفــــداني لــــ ــــة الفدان ، دراســــة اإلنتاج

ف ني سو ـة .محافظتي الفیوم و ـة محاصـیل األعـالف غیـر التقلید ، دراسة أهم العوامل المـؤثرة علـى إنتاج
ف نى سو قًا ألهداف الدر .الفیوم و ة حجمهـا وتحق مفـردة مـن  ١٢٠اسة فقـد تـم االعتمـاد علـى عینـة عشـوائ

ف نى سو محافظتي الفیوم و ة    .مزارعى محاصیل األعالف غیر التقلید
بنـــى (وأوضــحت النتــائج أن متوســ التكـــالیف المتغیــرة للفــدان مــن محاصـــیل بنجــر العلف،الــدخن،علف الفیــل

ف رة،علف الفیــــــــل)ســــــــو ــــــــذرة الســــــــ ــــــــوم(،ال ،  ٩٥٠.٣،  ٨٢٩.٤، ٧٩٠.٢،  ٦٢٢.٢ بلغــــــــت نحــــــــو ) الفی
ـه ٩٥٤.١ ر حــوالى .فــدان علــى التــوالى/ جن ،  ٨٨٢.٩مــا بلــغ صـافى العائــد الفــدانى للمحاصــیل ســالفة الــذ

ـه علـى الترتیـب ١٥٨٣.٦،  ٤٨٦.٨،  ١٠١٣.٣،  ١٠٤١.٧ ة اإلیـرادات إلـى التكـالیف . جن مـا بلغـت نسـ
قة على التوالىللمحاصیل الس ١.٩،  ١.٣،  ١.٦،  ١.٧،  ١.٦نحو    .ا
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اسى لـدوال اإلنتـاج أن أكثـر العوامـل تـأثیرًا علـى اإلنتـاج لمحصـول الـدخن هـى  ما أوضحت نتائج التقدیر الق
ــة الســماد اآلزوتــي م ، عــدد الوحــدات الحیــواني،  ــة الســماد البلــد م . متغیــرات عــدد ســاعات العمــل اآللــى، 

ة لمحصـــول بنجـــر العلـــف یتضـــح أن أكثـــر العوامـــ النســـ ـــة الســـماد و م ل تـــأثیرًا علـــى اإلنتـــاج هـــى متغیـــرات 
ة السماد الفوسـفاتى م  ، ة التقاو م ة،  محافظـة . اآلزوتي، عدد الوحدات الحیوان أمـا محصـول علـف الفیـل 

، شــر ــة التقــاو ، العمــل ال م ف تبــین أن متغیــرات  ــة الســماد البلــد مــن أكثــر العوامــل تــأثیرًا  بنــى ســو م
الن. علــى إنتاجــه ، و ــة التقــاو م رة یتضــح أن أكثــر العوامــل تــأثیرًا هــى متغیــرات  ســة لمحصــول الــذرة الســ

ـة الســماد البلـد ــالفیوم یتضــح أن أكثـر العوامــل تـأثیرًا علــى اإلنتــاج . م محصـول علــف الفیـل  مــا یتعلــ  وف
شر  ة السماد الفوسفاتى، والعمل ال م   .هى متغیرات عدد ساعات العمل اآللي ، 

ـــة فـــى األراضـــي التـــى تجـــود بهـــا  وتوصـــى  ضـــرورة نشـــر زراعـــة محاصـــیل األعـــالف غیـــر التقلید الدراســـة 
أســــعار  ــدة مـــن خــــالل تـــوفیر األصــــناف واألنـــواع المختلفــــة مـــن هــــذه المحاصـــیل و خاصـــة األراضـــي الجدیــ

المناط التى تزرع بها ة  ق   .مخفضة، مع توفیر مراكز تسو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢  
  


