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 دراسة اقتصادیة إلنتاج وتسویق األلبان بمحافظة الفیوم
م دمحم مصطفي د. أ       محمود عبد السالم أحمد         یدـعـمد سـمد أحـمح/ د       عبد العظ

ة الزراعة -االقتصاد الزراعيسم ق   جامعة الفیوم-ل
ة الزراعة ، جامعة الفیوم، المجلد   ل ة،  ة الزراع حوث والتنم   .٢٠٠٩، العدد الثانى، یولیو ٢٥مجلة الفیوم لل

  

مـة  ونـات اإلنتـاج الحیـواني حیـث تقـدر ق ان إلي أنها مـن أهـم م ة لألل ة االقتصاد  إلنتـاج المحلـي مـناترجع األهم
ــان بنحــو ــه تمثــل حــوالي ٨.٠٦األل ــار جن متوســ للفتــرة%٢٣.٥مل مــة اإلنتــاج الحیــواني وذلــك   )..٢٠٠٦-٢٠٠٠(مــن ق

محافظــــة الفیـــوم، دراســـة المســــارات وتهـــدف الدراســـة إلـــي  ـــازات المختلفـــة  ــــان فـــي الح ـــة لألل دراســــة الكفـــاءة اإلنتاج
محافظـــة الفیــوم،  ــان  ة لألل ق ة والكفــاءة التســـو ق التعـــرف علــي أهــم المشـــاكل والمعوقــات التـــي تواجــه منتجـــي التســو

محافظة الفیوم  ان   .لهاأهم الحلول و األل

ة ،  انات المیدان ونـة مـن واعتمدت الدراسة على الب ة م ق ة ط ار عینة عشوائ مـن مـزارع مفـردة  ٢٠٠حیث تم اخت
ــان  شــوا األل ــز اطســا وأ قــار وهــي محافظــة الفیــوممر الفئــة :  مــوزعین علــى ثالثــة فئــات لكــًال مــن الجــاموس واأل

ة. رؤوس) ٣-١(األولى من      .رؤوس فأكثر٧:  والفئة الثالثة. رؤوس) ٦-٤(من : والفئة الثان
ــة الــثالث یبلــغ  وأوضــحت نتــائج الدراســة  ١٩٠٠، ١٨٦٨، ١٨٣٦أن إنتــاج اللــبن الجاموســي للــرأس للفئــات اإلنتاج

ــة للــرأس مـن اللــبن الجاموسـي فقــدرت للفئـات الــثالث بنحــو . الترتیــبیلـو جــرام علـى  ، ٣٧٨٠،٣٥٥٠أمـا عــن التكـالیف الكل
ـة الـثالث  .جنیهًا على الترتیب ٣٣٥٠ قـر للـرأس للفئـات اإلنتاج یلـو ١٥٥٠، ١٤٩٠، ١٤٠٠مـا إتضـح أن إنتـاج اللـبن ال

قــر . جـرام علــى الترتیـب ــة للـرأس للــبن ال جنیهــًا  ٣٠٠٠، ٣٤٦٠،٣١٣٠ فقـدرت للفئــات الـثالث بنحــو أمــا عــن التكـالیف الكل
  .على الترتیب

دراسة   ة للبن و ق قر للفئات الثالث فقد تبین أنها تبلغ   الخام الكفاءة التسو ، %٨٨.٣، %٨٩.١الجاموسي وال
ثالثة للبن الخام للفئات ال% ٨٨.٦، %٨٩.٣، %٩٠.٨للفئات الثالثة للبن الخام الجاموسي علي الترتیب، وتبلغ  % ٨٨.٢

قر علي الترتیب   .  ال
ة المشاكل أهمالدراسة  توتناول   رتفاع أسعار وقد تبین أن هذه المشاكل هي إ المنتجین تواجهالتي  اإلنتاج

مرض التهاب الضرع ، ونقص األعالف وعدم توفرها علي مدار العام، و األعالف الجافة والخضراء ة  ة الماش صا ٕ ومرض ا
رتفا، الجدر  ٕ ح اإلناث الصغیرةوا طرة، وذ ة الب ینت الدراسة أن أهم. ع ثمن األدو ة المشاكل و ق  تواجهالتي  التسو

ة من المنتجین هي المنتجین ع قر ة، و عدم وجود مراكز تجم اف عض التجار، وعدم وجود أسواق  حتكار  ٕ ستغالل وا ٕ   .ا
 

 


