
  
  ة الفیــومــامعج

  قسم االقتصاد الزراعي
  

  كلیة الزرعة

 

 دمحم أحمد سعید/ الدكتور - ملخصات البحوث 

محافظة الفیوم ة لكفاءة إنتاج اللحوم الحمراء   دراسة اقتصاد
دمحم أحمد سعید. د  

ة الزراعة - االقتصاد الزراعىقسم    جامعة الفیوم -ل
ة لالقتصاد الزراعي،المجلد    .٢٠١٢، العدد األول، مارس ٢٢المجلة المصر

  
ة فى مصر قطاعًا هامًا من اإلنتاج حوالى  تمثل الثروة الحیوان مـة ٣٥.٥الزراعى ، حیث تساهم  ٪ مـن متوسـ الق

ــة لإلنتــاج الزراعــى خــالل الفتــرة  معــدالت ). ٢٠١٠-٢٠٠٥(النقد ــأن أســعارها تتزایــد  ــًا  لة اللحــوم الحمــراء حال وتظهــر مشــ
ـة، والتــى نـتج عنهــا ارتفـاع اسـعار معظــم المنتجـات ، وصــا ـة العالم عـد األزمــة المال ، خاصــة  ًا حب ذلـك ارتفــاع مرتفعـة نسـب

أحد المدخالت لهذا المنتج ة المعدة للتسمین    . مماثل فى اسعار الحیوانات الح
اس أهـم العوامـل المحـددة إلنتـاج اللحـوم الحمـراء فـى محافظـة الفیـوم، وذلـك    ة ق س صفة رئ وتستهدف هذه الدراسة 

االضــافة إلــى تنــ. مــن خــالل دراســة العالقــة بــین المــدخالت والمخرجــات ــة للحــوم الحمــراء ، هــذا  اول جانــب التكــالیف االنتاج
ــة المنتجــة للحــوم  ة لمرــى الحیوانــات المزرع لتحدیــد اهــم بنــود هــذه التكــالیف واالسترشــاد بهــا فــى تحدیــد الكفــاءة  االقتصــاد

  .الحمراء
عتمــدت الدراســة علــى طــرق التحلیــل االقتصــاد واإلحصــائي الوصــفي والكمــي مثــل اســتخدام أســلوب االنحــدا ٕ ر وا

ســ واالنحــدار المرحلــي المتعــدد ــة . ال انــات المیدان ة علــى الب ســ صــفة رئ انــات فقــد اعتمــدت الدراســة  ة لمصــادر الب والنســ
ة لعــدد  ٢٠١١/ ٢٠١٠التــي تــم الحصــول علیهــا خــالل الموســم الزراعــى ان المعتمــد علــى المقابلــة الشخصــ اســلوب االســتب

شوامرى حیوانات التسمین فى المزارع الت ١٥٠ ز الفیوم وأ مر ة     .قلید
محافظـــة الفیـــوم خـــالل الفتـــرة  ة  و أوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن متوســـ اجمـــالى عـــدد مشـــروعات تســـمین الماشـــ

ة تبلـغ حـوالى ) ٢٠١٠ -٢٠٠٨( طاقـة سـنو  ، بلـغ متوسـ عـدد رؤوس  ١٠٧یبلغ حوالى تسـعة آالف مشـروعًا ألـف رأس، و
ة الفعلى حوالى  اً  ٣٤رأس، تنتج حوالى ألف  ٨٥تسمین الماش   . ألف طن لحوم حمراء سنو

ـــزة واألعـــالف الجافـــة والتـــبن واألعـــالف  ـــة والتـــى تشـــمل األعـــالف المر مـــة تكـــالیف التغذ مـــا تبـــین أن متوســـ ق
،  ١٩٢٥الخضـــراء تبلـــغ حـــوالى  ،  ١٩٤٢.١جنیهـــًا ٪ مـــن ٢٥.٢٥٪، ٢٣٪ ، ٢١.٩٣جنیهـــًا ، تمثـــل نحـــو  ١٩٧٩.٥جنیهـــًا

ازـة الـثالث ، الفئـة األولـى متوس التكالیف ال ـة ) روؤس فأقـل ٣(متغیـرة فـى الفئـات الح ) روؤس ٩ -روؤس ٤( ،الفئـة الثان
مـة تكـالیف شـراء الـرأس مـن الحیوانـات المسـمنة حـوالى . على التوالى).روؤس فأكثر ١٠( ، الفئة الثالثة   ٦٢١٧ما بلغت ق

 ، ،  ٦١٠٦جنیهًا ٪ مـن متوسـ التكـالیف المتغیـرة فـى الفئـات ٧٢.٤٪، ٧٢.٤٪، ٧٠.٨٣جنیهـًا ، تمثـل حـوالى  ٥٦٧٤جنیهًا
ازة الثالث على التوالى   .الح

ـــة األولــى هـــى  از مــا أوضـــحت نتــائج الدراســـة أن أكثــر العوامـــل تــأثیرًا علـــى إنتــاج اللحـــوم الحمــراء فـــى الفئــة الح
ــة  ــة التســمین ) ١س(متغیــرات عــدد الوحــدات الحیوان ــز ، ) ٢س(، وزن الحیــوان فــى بدا ــة المســتهلكة مــن العلــف المر الكم

ة حوالى )٤س(الكیلو جرام  مة المرونة االجمال لغت ق س زادة العائد مع السعة ١.٥٥، و ع ازـة .مما  ة للفئـة الح النسـ و
ــالكیلو  الج  ــة المســتهلكة مــن الســ ــة تبــین أن أكثــر العوامــل تــأثیرًا علــى إنتــاج اللحــوم الحمــراء هــى متغیــرات الكم جــرام الثان
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ـة التسـمین )٧س( شـرة المسـتخدمة ) ٢س(، وزن الحیـوان فـى بدا ـة المسـتهلكة مـن العلــف )٨س(، مقـدار العمالــة ال ، الكم
ــالكیلو جــرام  ــز  ازــة الثالثــة هــى )٤س(المر مــا تبــین أن أكثــر العوامــل تــأثیرًا علــى إنتــاج اللحــوم الحمــراء فــى الفئــة الح  ،

ــة المســتهلكة مــن الســ ــالكیلو جــرام متغیــرات الكم ــة التســمین )٧س(الج  ــة المســتهلكة ) ٢س(، وزن الحیــوان فــى بدا ، الكم
الكیلو جرام    ).٦س(من العلف التبن 

ازــة  الفئــات الح ة  مــزارع تســمین الماشــ عظــم الــرح  مــا أوضــحت دراســة دالــة التكــالیف أن حجــم اإلنتــاج الــذ 
ــة األولــى الــثالث یبلــغ  از ،  یلــو جــرام للــرأس الواحــدة ٤٢١متوســ یلــو جــرام مــن اللحــم الحــى  ٨٤٠حــوالى فــى الفئــة الح

ـة یلـو جـرام للـرأس الواحـدة ٤٢٢متوس یلو جرام من اللحم الحى  ٢٩٧٩بینما یبلغ نحو  ازـة الثان   ٧٣٣٨، فـى الفئـة الح
ازة الثالث یلو جرام للرأس الواحدة ٤١٠متوس یلو جرام من اللحم الحى    .ةفى الفئة الح

ـــة زــادة أعـــداد  أهم ــة  ضــرورة ارشـــاد المــزارعین المـــرین لحیوانــات التســـمین فــى المـــزارع التقلید وتوصــى الدراســـة 
ـة ــة التسـمین لمـا لـه مـن دور فــى . حیوانـات التسـمین لتأثیرهـا علـى خفـض تكــالیف التغذ ضـا مراعـاة وزن الحیوانـات فـى بدا ا

  .خفض تكالیف اإلنتاج وقصر مدة التسمین
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


