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 :ةمقدم

جتماعيا ، بما له من  ا  إقتصاديا و  ةالشامل ةالتنمي فىبدور فعال  ىيساهم القطاع الزراع          
 ةسواء ما يقدمه هذا القطاع للمجتمع من نسب ةإحداث وتفعيل هذه التنمي ىودور متميز ف ةمكان
عن طريق ما يتم  ىحصيلة النقد األجنب ىأو مايمكن أن يساهم به ف ىمن الدخل القوم ةكبير 

 . تصديره من المنتجات وكذلك ما يوفره من فرص عمل أو تحقيق األمن الغذائي 

بغية رفع  ةل عن توفير السلع والمواد الغذائيئو هو المس ىكما يعتبر القطاع الزراع         
من لحوم  ةمجموعة المنتجات الحيواني ىألفراد المجتمع ومن أهم تلك السلع ه ىالمستوى المعيش

قطاع الدواجن كأهم مصدر لتوفير  ىلبان ، لحوم ، دواجن ، بيض ، أسماك ويأتأحمراء ، 
عتباره أهم إوب ى المصر  ىاإلنتاج الحيوان ىجمالإمن %  42حيث يساهم بنسبة  ىالبروتين الحيوان

 .بدائل اللحوم الحمراء 

ن ويعتبر البيض مصدر غذاء اإلنسا ىف ةاألساسي ةويعتبر البيض من األغذي           
مليجرام  5,11جرام كالسيوم ،  0,,,جرام بروتين ،  7,6على  ةالبيض ى وتحتو  ةالبروتين والطاق

 ى وحده فيتامين ب ويحتو  ,2-,4وحده فيتامين أ ،  ,,0-,,4مليجرام يود ،  1,,,,حديد ، 
 % .55، دهون % 54الصفار والبياض معا على نسبة بروتين خام 

مليار جنيه وبلغت قيمة اإلنتاج  506،  254 ىحوال ىقيمة اإلنتاج الزراع وبلغت         
، وبلغت قيمة  ىمن  قيمة اإلنتاج الزراع% 07,4مليار جنيه بنسبة  24،  704الحيواني حوالي 

وذلك في عام  ىمن قيمة اإلنتاج الحيوان% 1,7مليار جنيه بنسبة  4,601 ىحوال ةبيض المائد
 ةوالطاقه الفعلي ةمليار بيض 4,2,7 ىإلنتاج البيض حوال ةالكلي ةق، كما بلغت الطا 7,,4
 7,,4إلنتاج البيض في عام  ةالكلي ةمن الطاق% 47,01بنسبة  ةمليار بيض 4,675حوالي 

 ,,1،  4475حوالي  ىالمتخصص والتقليد ى للبيض من القطاع التجار  ةالمنتج ةوبلغت الكمي
لكل منها على  ةكمية البيض المنتج ىمن إجمال %50,5، % 05,4 ىبنسبة حوال ةمليون بيض

 .  7,,4الترتيب في عام 

  -: ةمشكلة الدراس 

قد نمت سريعا خالل  ةأنه على الرغم من أن صناعة إنتاج بيض المائد ىف ةتتمثل مشكلة الدراس
ن هذه أإال  ةلسنوات عديد ةلهذه السلع ىكتفاء ذاتإ ةوحققت نسب ةالماضي ةالسنوات القليل

أسعار مستلزمات اإلنتاج من  ىرتفاع المضطرد فإلواجهت العديد من المشاكل وأهمها ا ةالصناع
مما .ةرتفاع تكاليف إنتاج هذه الصناعإمما أدى إلى  ةرتفاع أجور العمالا  و  ةبيطري ةأعالف وأدوي
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دراسة ومن ثم فإن ال. نتاجيةأدى إلى أن كثير من مزارع إنتاج البيض ال تعمل بكامل طاقتها اإل
 . (دراسة حالة بمزرعة كلية الزراعة بالفيوم)تهتم باقتصاديات إنتاج بيض المائدة 

  -: ةأهداف الدراس

 .بمصر ومحافظة الفيوم  ةإلنتاج بيض المائد ةوالفني ةقتصاديإلا ةالتعرف على األهمي -5 

 . بالفيوم ةبمزرعة كلية الزراع ةلبيض المائد ىدراسة الهيكل اإلنتاج -4  

 . لفيومبا ةبمزرعة كلية الزراع ةدراسة أربحية نشاط بيض المائد -0   

   .ة بمزرعة الكلي ةتواجه إنتاج بيض المائد ىدراسة أهم المشاكل الت -2   

  -: ةالبحثي ةمصادر البيانات والطريق

،  ةأساسي ةفي تحقيق أهدافها بصف ىالوصف ىعلى أسلوب التحليل األقتصاد ةأعتمدت الدراس
تصدرها  ىالت ةعتمدت الدراسة على المتاح من البيانات المتوفر أ وبالنسبة لمصادر البيانات فقد 

إلى  ةبمحافظة الفيوم، باإلضاف ةكمركز المعلومات التابع لمديرية الزراع ةالجهات الحكومي
 .ةوالتي تم الحصول عليها من مزرعة الكلي ةالبيانات األولي
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 الفصل األول

 ستعراض المرجعىالنظرى واإلطار اإل

نتاج بيض المائدة وكذا إلساليب المختلفة طار النظرى للمفاهيم واألاإليتناول هذا الفصل 
 .نتاج بيض المائدة بإقتصادية السابقة المتعلقة الدراسات اإل

   اإلطار النظرى : اوال

  تربية الدجاج إلنتاج البيض

تربية الدجاج حيث يربى الدجاج أساسا للحصول إما ساسى من ألنتاج البيض الغرض اإيعتبر 
 .على اللحم األبيض أو الحصول على البيض 

وبالنسبة للدجاج البياض فإن إنتاج البيض يأتى فى المرتبة األولى بينما إنتاج اللحم فى المرتبة 
ان ويتميز ويعد البيض واحدا من أهم مصادر البروتينات الحيوانية وهو غذاء كامل لإلنس ،التالية 

 .على غيره من البروتينات بسهولة نقله وتخزينه وتسويقه 

وتعتبر عملية إنتاج البيض لإلستهالك سواء كبيض مائدة أو بيض صالح للتفريخ من العمليات 
المهمة واألساسية للحصول على كتاكيت جيدة وبالتالى الحصول على قطعان دواجن سليمة ذات 

كما ،العمر الذى تبدأ الدجاجة فيه إنتاج البيض من ساللة ألخرى كفاءة إنتاجية عالية ويختلف 
يتأثر هذا العمر بطرق الرعاية والتغذية التى تقدم للدجاج خالل مراحل عمره المختلفة حتى يبدأ 
فى إنتاج البيض لذا فإن العملية اإلنتاجية ذاتها تحتاج لخبرة عالية فى معاملة الدجاج سواء فى 

 .ثناء مرحلة اإلنتاج فترة الرعاية أو أ

ودراسة أهم العوامل التى ،والبد من معرفة أهم السالالت المتميزة فى اإلنتاج والمنتشرة عالميا 
تؤثر على زيادة القدرة اإلنتاجية للقطيع البياض مع التغلب على بعض الظواهر التى تؤدى 

لتغذية كما ونوعا ودراسة إلنخفاض إنتاج البيض من الدجاج بمزارع إنتاج البيض مع اإلهتمام با
دور العناصر واألمالح والفيتامينات فى تحسين حالة الطائر أو دجاج إنتاج البيض مما ينعكس 

 . على زيادة إنتاج البيض وزيادة العائد والربح لمربى دجاج إنتاج البيض 

 

                                                             
1

بحوث اإلنتاج الحيوانى مركز  –دمحم نبيل على , دكتور مجدى سيد حسن  –كتاب تربية ورعاية الدجاج البياض : المصدر (  

 .  البحوث الزراعية 
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  نتاج البيض  :رعاية وا 

اإلنتاج سواء إنتاج بيض تفريخ نشاء مزرعة دواجن إلنتاج البيض يجب تحديد الهدف من إعند 
ثم بعد ذلك وبعد تحديد الهدف يبدأ فى إختيار الساللة التى تناسب هذا ،أو إنتاج بيض لألكل 

اإلنتاج مع األخذ فى اإلعتبار أن الساللة سوف تتأثر بالظروف البيئية المحيطة وبالمسكن الذى 
 .تربى فيه 

على إنتاج الساللة لذلك يجب على المربى أن  كذلك نجد أن نظام التربية والرعاية سوف يؤثر
حتياجات إلا الظروف البيئية المحيطة مع توفيرتكون الساللة المختارة لها القدرة على التأقلم مع 

 .الالزمة لهذه الساللة لكى يستطيع أن يحصل على إنتاج عالى وبالتالى ربح مرتفع 

  حضانة ورعاية الكتاكيت: 

أسابيع األولى هى فترة الحضانة والفترة بعد ذلك حتى  7-1كتاكيت الفترة األولى من عمر ال
أسبوع هى فترة الرعاية ويجب مراعاة أن الرعاية الجيدة خالل  50بداية وضع البيض أو حتى 

فترة الحضانة والرعاية حتى بداية وضع البيض أحد المكونات األساسية لإلنتاج الجيد حيث أن 
 .رات إنتاج البيض يتأثر بهذه الفت

  الشروط العامة للحضانة والرعاية الجيدة: 
 :النظام المستخدم  ( 

يتم إستخدام نظام دخول الكل وخروج الكل حيث الطيور ذات العمر الواحد تكون فى نفس 
 :المسكن وتتم عليها العمليات المزرعية فى وقت واحد وتخرج من المسكن فى وقت واحد 

أسبوع على األقل للتطهير ووقف دورة  4لمدة البد من إخالء المزرعة بين كل دورتين  .5
 .المرض 

فى حالة تربية أعمار مختلفة داخل الحضانات يجب عزل األعمار الكبيرة عن األعمار  .4
 .م بين مساكن حضانات الكتاكيت الصغيرة  ,1الصغيرة بحيث التقل المسافة عن 

 .يساعد هذا النظام على وقف األمراض ودورتها  .0
لتربية دجاج إنتاج البيض حيث البد أن نحتاج مسكن واحد رعاية يصلح هذا النظام  .2

 .مساكن إنتاج  0مساكن رعاية ل  0مساكن إنتاج بدال من  0يخدم 
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 :حتياجات الوقائية التطهير واإل (2

عملية التطهير تعتبر فى المرتبة األولى فى تربية الدواجن ويجب أن تكون عملية جيدة وتتم 
دورية بين كل دورة وأخرى للقضاء على البكتيريا والفيروسات والطفيليات عملية التطهير بصورة 

ومن أهم المطهرات اليود والكلور ولتطهير األسطح والبياضات تستخدم المادة التى ال تتفاعل مع 
 .أسطح المادة الصلبة مثل مركبات الفينول والفورمالدهيد 

 :إعداد المسكن إلستقبال الكتاكيت  (3
ساعات  -الدفايات  -المساقى  -المعدات بالمسكن وتشمل المعالف فحص جميع  .5

نظام الكهرباء والتأكد من اللمبات وسالمتها وذلك قبل دخول  –توقيت اإلضاءة 
 .الكتاكيت 

ساعة على األقل واإلحتفاظ بحرارة  42تشغيل أجهزة التدفئة قبل دخول الكتاكيت ب  .4
 . (درجة مئوية  01 – 04)المسكن فى حدود 

تمأل المساقى بمياه الشرب قبل دخول الكتاكيت لتصبح حرارة المياه مثل حرارة  .0
 .المسكن عند وصول الكتاكيت 

فى حالة البطاريات التدفئة فى المسكن تقل عن التدفئة فى حالة التربية األرضية  .2
وفى حالة التربية األرضية يعمل حاجز لتقليل التكلفة وكل مرحلة لها درجة حرارة 

 .4م  /ا مع مراعاة العدد المناسب خاصة به
يجب إنزال صندوق الكتاكيت عند وصول عربة الكتاكيت بسرعة وتوضع خارج  .1

  .حواجز الحضانة ثم يتم تفريغها بحيث توضع الكتاكيت بالعدد المناسب لكل حاجز
 .ساعة  0 – 4ال يتم وضع علف مباشرة للكتاكيت بل يتم وضعه بعد  .7
دورية بحيث تراعى مدى راحة الكتاكيت داخل حواجز  المرور على الكتاكيت بصفة .6

 .الحضانة 
 :الشروط العامة لمسكن الحضانة والرعاية  (4
م فى  51 – 54،م فى المساكن المفتوحة  54 – ,5عرض المسكن ال يزيد عن  .5

ذا زاد عن ذلك يجب عمل زيادة فى قوة المراوح لتغيير الهواء   .المساكن المغلقة وا 
 .سمنتية إرضية األ .4
 .العوارض واألسطح ملساء وكذلك الحوائط  .0
 .حماية المسكن من الطيور البرية  .2
فى المساكن المفتوحة يوجد نظام للتحكم فى اإلضاءة وهو مهم فى مساكن   .1

 .الحضانة والرعاية 
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يجب توفير مولد كهربى إضافى فى المساكن المغلقة ويعمل أوتوماتيكى عند قطع  .7
 .التيار الكهربى 

 .بنظام يسمح بالتخلص من الفضالت تدريجيا  تشييد المبنى .6
إستغالل العمالة اليدوية مع توفير عمالة مدربة على العمليات التى تتم خالل فترة  .0

 .الحضانة والرعاية 
 :عزل المسكن  (5

لضمان جو المسكن ثابت بقدر اإلمكان مع إكتساب وفقد الحرارة فى حدود ثابتة يجب العزل 
درجة  0 – 4والتغير طفيف فى درجة حرارة المسكن اليزيد عن  الجيد للمسكن بحيث التباين

مئوية ففى المساكن الثابتة للتجهيز يتم إستخدام صوف زجاجى وفى معامل التفريخ يعمل 
 .حائطين بينهما فراغ للعزل 

 :التهوية فى مساكن الحضانة والرعاية  (6

لص من ثانى أكسيد التهوية مهمة لضمان الحفاظ على جودة المسكن بصورة صحية وللتخ
الكربون وتجديد االوكسجين والتخلص من األمونيا والرطوبة الزائدة بالمسكن والتخلص من 

 .كبريتيد الهيدروجين منعا لحدوث األمراض التنفسية 

  البد من تقدير عدد الكتاكيت الالزمة للحضانة: 

المنقولة من وهى عدد وكمية الكتاكيت %  ,4وهى حوالى  Housingهناك نسبة تسمى ال 
من عدد الكتاكيت عمر يوم وهى %  ,4لى مساكن اإلنتاج وهى إمساكن الرعاية والحضانة 

 .التى تدخل اإلنتاج 

  كيفية تجهيز الحضانات األرضية: 
 .الفرشة  .5
 .المعالف  .4
 .المساقى  .0
 .اإلضاءة  .2
 .حواجز الحضانة  .1
 (.درجة حرارة الحضانة )التدفئة  .7
 .الرطوبة  .6
 (.4م /عدد )سعة الحضانة  .0
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  أنظمة  3ويتم تجهيز البطاريات للحضانة والنمو من خالل: 
أسبوع داخل نوع واحد من البطاريات ويعتبر  50 –عملية رعاية كتكوت من عمر يوم  .5

 .أفضلها لعدم إجهاد الكتاكيت أثناء النقل المتكرر 
وتنقل لمسكن آخر خاص لعمر   أسابيع 7لكتاكيت داخل مسكن لعمر عملية تحضين ا .4

 .أسبوع  50 – 7 من
أسابيع بعد ذلك تنقل لمسكن النمو فى  7تحضين الكتاكيت حرة على األرض لعمر  .0

 50بطاريات خاصة بالنمو بعد ذلك ثم تنقل لمساكن إنتاج بيض دائمة على عمر 
  . أسبوع

  أنواع بطاريات الرعاية: 
 (.دور واحد فقط ) بطاريات الرعاية المسطحة  .5
ار ويتم  وضع ورق فى أرضية القفص عند تحضين الكتاكيت البطاريات المتعددة األدو  .4

لحماية أرجل الكتاكيت ولحجز الحرارة الزائدة وقد يستخدم الورق كمعلفة يوضع عليها 
العلف وقد يستمر الورق لمدة أول أسبوع وهذه كلها إحتياجات حضانة ورعاية الكتاكيت 

 .فى المرحلة األولى من العمر واإلنتاج 
 إنتاج البيض : 

أسبوع يتم نقل الدجاج قبل  ,4 – 50بعد فترة الحضانة والرعاية والتى تستمر حتى عمر 
وضع البيض لمساكن اإلنتاج وأثناء ذلك يتم فرز الدجاج تبعا لتجانس وزنه مع إستبعاد 
الصغير والضعيف والمريض والمصاب بأى إصابات تؤثر على اإلنتاج بعد ذلك ثم بعد 

 :الدجاج البياض على األسس التالية اإلنتاج يتم فرز 

عرض  –شكل العرف والداليتين كبيرة  –الصفات المظهرية وتشمل الوزن المناسب  .5
طول القص وغيرها من الصفات المميزة للدجاج مرتفع  –عمق الجسم  –الرأس 

 .ريش األرجل ال يوجد  –اإلنتاج مثل شحمة األذن بيضاء 
 .تغيير الريش إنتظام الريش وشكله وسرعة القلش و  .4
 .سرعة إختفاء الصبغات من الجسم  .0
الدهن  –عظمة القدم مفلطحة  –العظام الدبوسية رفيعة ولينة  –البطن طرية ولينة  .2

 .تحت الجلد غير موجود 
هناك سالالت غزيرة فى اإلنتاج وهى التى تتأقلم مع مكان التربية إلنتاج البيض مع  .1

 .مقاومة األمراض 
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  نتاج البيض إسالالت: 

 :السالالت التجارية إلنتاج البيض وتشمل 

  HN –البوفانز  –الهاى الين  –اللوهمان  –اللجهورن األبيض  –الهاى سكس  –الديكالب 
 .وغيرها .........

 :وتتميز هذه السالالت بالمميزات اآلتية 

 ( .بيض المائدة ) ساللة متخصصة إلنتاج بيض األكل  .5
 .بيضة فى السنة  ,40 – ,47تعطى إنتاج عالى من البيض من  .4
 .جم  74 – ,7متوسط وزن البيضة خالل السنة  .0
 .قشرة البيض سميكة لتقليل الكسر أثناء التداول ولون البيض أبيض ناصع  .2
 .أسبوع  44 – 45مبكرة فى النضج الجنسى  .1
 – 5,6كجم وفى اإلنتاج  5,2 – 5,0متوسط وزن الدجاج مناسب عند بداية اإلنتاج  .7

 .كجم  5,4
كجم بيض وتكون عالية فى : كجم علف  0لى بيض إلكفاءة التحويلية من غذاء ا .6

 .تحويل الغذاء لبيض 
 .مقاومة لبعض األمراض  .0
 .الحيوية العالية ونسبة النفوق منخفضة  .4

 .سرعة الترييش  .,5
 .عدم ظهور ظاهرة الرقاد عليها وفترات القلش والتوقف قليلة  .55

 ج البيض وتشمل هناك سالالت وأنواع نقية أجنبية إلنتا: 

 .األبنكونا  –األندلس األزرق  –المنوركا  –اللجهورن 

نتاج البيض إلنتخاب والخلط إلنواع عن طريق التحسين واألوقد تم إنتاج سالالت من هذه ا
وتحسينه والبد من مراعاة وتحديد الدور الذى تلعبه الساللة الجيدة كعامل مهم فى إنتاج 

 .البيض 

  المصرية األصيلة وتشمل السالالت المحلية: 

السينا  –ذو سرعة نمو أعلى  FGG –نتاج العالى من البيض إلذو ا  FPPالفيومى بخطيه 
 (.البحيرى ، الصعيدى )البلدى الحر  –الدندراوى  –
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  السالالت المستنبطة وتشمل: 

 –السالم  –مطروح  –الجميزة  –المنتزة الفضى  –المنتزة الذهبى  –المندرة  – 2الدقى 
 .النورفا  –إنشاص  –البهيج  –المعمورة  –البندرة 

  بعض الظواهر التى يجب منعها فى مزارع إنتاج البيض: 

هناك بعض الظواهر والمشاكل التى ترجع لسوء الرعاية أو سوء التغذية أو كالهما أو ترجع 
من  لمشاكل مرضية ويجب مراعاة التغيرات السلوكية والفسيولوجية للدواجن مع كل مرحلة

 :وأهم الظواهر التى يجب منعها بالمزرعة تشمل العمر 

 :البيض ذو القشرة الرقيقة أو البرشت  .5

ويجب تغذية الدجاج على عليقة متزنة وبالكميات المالئمة مع توفير الظروف الجيدة 
والمناسبة للدجاج حيث ترجع هذه الظاهرة لنقص الكالسيوم بالعليقة أو فيتامين د أو 

تهابات برحم قناة مبيض الدجاجة أو لزيادة سمنة الدجاجة أو إلأو لوجود األثنين معا 
 .ألمراض معينة أو إرتفاع الحرارة 

 :إحتباس وضع البيض أو تعثر وضع البيض  .4

يتم مساعدة الدجاجة المتعثرة فى وضع البيضة برفق بالضغط الخفيف جدا على الجزء 
 .تى ال تكسر البيضة داخل الرحم السفلى للتجويف البطنى مع تجنب الضغط الشديد ح

وتحدث هذه الظاهرة عند مرحلة بداية وضع البيض أو لكبر حجم البيضة أو لإللتهابات 
 .فى قناة المبيض أو عدم الراحة بالمسكن 

 :ظهور بقع الدم وقطع اللحم بمكونات البيضة الداخلية  .0

عتبار عند إجراء اإلنتخاب والتحسين الوراثى صفات وجودة البيضة يجب أن يؤخذ فى اإل
. وخلو األفراد المنتخبة من هذه الظاهرة مع مراعاة التحصين والمقاومة ضد األمراض 

نطالقها من المبيض لقناة إوعية الدموية الشعرية عند ألنفجار اإلوتحدث هذه الظاهرة 
 .مراض المبيض وقد ترجع لبعض األ
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 :كل البيض فى الدجاج البياض عادة أ .2

يجب مراعاة تقديم عليقة متزنة كافية للدجاج ووضع أعداد كافية من أعشاش وضع 
يوم وعدم زيادة  /مرات  2قل ألالبيض بالمسكن وجمع البيض على فترات متقاربة على ا

 .عدد الدجاج فى المساحة المخصصة للتربية 

  . العلف المناسب كما ونوعانب ظاهرة الرقاد والقلش فيجب توفير جت .1
 :اإلفتراس ونهش الريش  .7

مينية والبروتين الالزم بالعليقة ألحماض األيجب مراعاة التغذية السليمة للدجاج وتوفير ا
ويجب توفير الظروف الصحية والتحصين فى الميعاد وبالطريقة المناسبة لتجنب أى 

ر على إنتاج البيض لزيادة مشاكل قد تؤدى لظهور مثل هذه الظواهر التى تقلل وتؤث
 .المكسب والربح للمربى 

  الدجاج التجارى: 

تلبية للطلب المتزايد على منتجات الدواجن ونتيجة للتقدم التكنولوجى الذى تحقق فى اإلنتاج 
ولما أثبتته ، نفلونزا الطيور جاء الوقت للنهوض بالثروة الداجنة إوبعد ، العالمى للدواجن 

وكذلك فى بعض ، وشركات الدواجن فى القطاع العام والحكومى التجارب وبعض مراكز 
نتاج المكثف إلالدول المتقدمة البد من إمكانية بناء صناعة دواجن متقدمة مبنية أساسا على ا

للدواجن وكذلك البد من مراعاة التقدم العلمى الكبير مثلما حدث فى مجال تطوير سالالت 
القطاع الحديث التجارى مما (  ,544 – ,546) الدواجن فقد نشأ خالل العقدين الماضيين 

ساهم مساهمة كبيرة فى سد العجز الغذائى فى بيض المائدة مما أثر على زيادة إنتاج البيض 
 . وهذا ما نتمناه فى الوقت الحالى من أجل النهوض بالثروة الداجنة 

 جنبيةالسالالت األ : 

جنبية من الدواجن خالل عقد الستينيات وذلك لتهجينها بالسالالت ستيراد السالالت األإبدأ 
ومن ثم توزيع الكتاكيت الهجين المنتجة ، نتاجية للسالالت المحلية إلالمحلية لرفع الكفاءة ا

وعند نشأة القطاع التجارى فى مطلع السبعينات بدأت تربية السالالت ، على المربين 
ونظرا إلختالف مصادر ، جنبية النقية والهجين المستوردة فى المشروعات التجارية ألا
شكالها أجنبية ال يمكن حصرها وهى متباينة فى أخال عدة سالالت إدستيراد فقد تم إلا
 .وف المناخية ولكن جميعها تمتاز بإنتاجية عالية لبيض المائدة نتاجيتها وتحملها للظر ا  و 
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 جنبية إلنتاج بيض المائدة ألأهم السالالت ا: 

 –الشيفر  –الهاى سكس  –زرق ألندلس األا –الكورنيش  –يالند أالرود  –اللجهورن 
 – 07)الهاى الين  –( اللوهمان المنتخب من اللجهورن )   LsLاللوهمان –يزابراون إلا

  HN (Nick chickسم شركة إسم ساللة بإوهى   HN –بيض والبنى ألالبوفانز ا –( دبليو 
بيض القشرة وساللة ألوهناك العديد من هذه السالالت والتى منها ساللة منتجة للبيض ا

 .نتاح العالى من بيض المائدة إلمنتجة للبيض البنى القشرة ومعظمها يمتاز با

  التربية برنامج التحضين وبرنامج: 

وزان ألفضل حاالت الطيور من حيث اأن الهدف من الرعاية الجيدة هو الحصول على إ
للدخول  التأهيلأسبوع حيث يبدأ الطائر فى  50نتاج والوصول له بشكل عام عند عمر إلوا

 .نتاج الناجحة إلفى مراحل ا

  وتتلخص الحالة الجيدة للطيور فى اآلتى: 
 .جرام  ,546ى يكون متوسط وزن الطائر حوال .5
 % . 01يكون التجانس بين الطيور ال يقل عن  .4
 .فضل حاالتها أتكون الحالة الصحية والحيوية للطيور فى  .0
 .مراض الوبائية بالمنطقة تكون الحالة المناعية جيدة ضد جميع األ .2

مان ألستقبال الكتاكيت بالعزل والتطهير والتنظيف واإلالبد من تجهيز المزرعة والعنابر 
رضية يستخدم ألالحيوى الجيد مع تطهير المياه والمواسير وفى حالة التربية بالعنابر ا

رضية والكثافة والعلف ألمضادات الكوكسيديا ويجب مراعاة الحضانة والرعاية ومساحة ا
 .والماء والحرارة والتدفئة والتهوية الجيدة 

  نتاج اإل برنامج مرحلة: 

وزان ونوعية العلف المقدم والرعاية الصحية ألفى ايجب متابعة حالة القطيع والتجانس 
يوم ومراعاة مواعيد  /ساعة  56 – 57وبرامج اإلضاءة وال تقل عدد ساعات اإلضاءة عن 

التحصينات واألدوية ومراعاة شدة اإلضاءة وتجهيز عنابر إنتاج البيض من إضاءة وتهوية 
من مساحة األرضية  4م /العدد  ومعالف ومساقى وفرشة فى حالة التربية األرضية ومراعاة

 .تبعا للنوع والساللة المرباة 
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 سكان اإلوال أ: 

 :هناك ثالث نظم مختلفة إلسكان القطيع البياض التجارى 

 .البطاريات  . 
 .قفاص ألا .2
 .رض التربية على األ .3

 :البطاريات  ( 
  أسبوع  ,4 –بطاريات تحضين ونمو ويمكث بها الطائر من عمر يوم. 
  أسبوع  14 – 50ويمكث بها الطائر من عمر بطاريات إنتاج. 
  نتاج ويمكث بها الطائر من عمر يوم أسبوع وتزود هذه  14 –بطاريات تحضين ونمو وا 

 .البطاريات بمعالف ونبل للشرب 
 :قفاص األ (2

 قفاص المسطحة األ: 

  .رض ليسحب يدويا أو أوتوماتيكياألوهى مرصوصة فى دور واحد تسمح بوقوع الزرق على ا

 قفاص نظام كاليفورنيا ألقفاص المدرجة أو ااأل: 

 .رض قفاص مرصوصة فى دورين ويتساقط الزرق على األأوهى 

 قفاص المعلقة األ: 

 .سم  ,,5 – ,0يكون القفص واحد معلق فى السقف بإرتفاع 

 قفاص ذات الثالثة أدواراأل: 

ورعاية جيدة وتعامل معاملة البطاريات حيث أن عدد الطيور بها كبير وتحتاج لتهوية 
  .خاصة

 :رض أل التربية على ا (3

 :تستخدم عنابر مفتوحة أو معلقة وتغطى أرض العنبر بأحد النظامين 

  نظام الفرشة العميقة: 

 .وتوضع طبقة من الفرشة على أرض العنبر 
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  نظام السدايب الخشبية أو المعدنية: 

 :كاآلتى  وتجهز المساكن باألدوات الالزمة من معالف ومساقى ومصايد ومجاثم

 :خالل فترة إنتاج البيض يمكن إستعمال المعالف التالية : المعالف  ( 
  المعالف الطولية: 

 .سم من المعلفة  ,5دجاجة حيث تخصص للدجاجة  ,0سم وتكفى  ,51طولها 

 سطوانية ذات الخزان المعالف اإل: 

 41 – ,4سم تكفى  ,2ويمكن تعليقها فى السقف أو وضعها على األرض ومنها بقطر 
 .دجاجة  ,2 – ,0سم تكفى  ,7دجاجة وبقطر 

  المعالف االوتوماتيكية: 

 .نبوبة وتستعمل فى المشروعات الكبيرة ومنها نظام السلسلة ونظام األ

 :اآلتية تاج البيض يمكن إستعمال المساقى خالل فترة إن: المساقى  (2
  المساقى المقلوبة: 

 .دجاجة  ,1 – ,0لتر وتكفى الواحدة  ,5سعة 

 ساقى المستديرة الم: 

 .دجاجة  ,0رضية وتكفى الواحدة ألالمعلقة أو الطولية ا

  وتوماتيكية الطولية المساقى األ: 

 .دجاجة  ,0سم وتكفى الواحدة  6سم وعمقها  ,5 – 6سم  وعرضها  4,1 - 4وطولها 

 وتوماتيكية المعلقة أل المساقى ا: 

 وتعلق بسالسل فى سقف العنبروهى مستديرة مصنوعة من البالستيك أو الصاج المجلف 
 . يضا أدجاجة  ,0وتكفى الواحدة 
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  وتوماتيكية أو النبل المساقى الحلمة األ: 

وتستخدم فى البطاريات أو األقفاص تمتد ماسورة فى الدور يركب عليها حلمة فى كل قفص 
 .تتساقط منها المياه عند لمس منقار الدجاجة 

 ( :أعشاش وضع البيض ) البياضات  (3

رض فيتسخ البيض ألويجب توفير العدد الكافى من مصايد البيض حتى ال يبيض الدجاج على ا
 :واالشكال الشائعة للبياضات هى و يكسر أو تعتاد الطيور الرقاد عليه أو أكله أ

  البياضات الفردية: 

دجاجات وقد تتكون من دور  1 – 2سم وتخصص واحدة لكل  01*  01*  01مقاسها 
 .دوار واحد أو عدة أ

  البياضات المجمعة: 

 .دجاجة  ,1وتسع   سم 01*  ,1*  ,,4تستخدم فى العنابر التجارية الكبيرة ومقاسها 

  البياضة الصيادة: 

وهى بياضة فردية لها باب ذو مفصل يغلق على الدجاجة عند دخولها وتحجز بالداخل لحين 
 .حضور العامل إلخراجها وتسجيل إنتاجها 

 :المجاثم  (4

مساكن إنتاج البيض مجاثم لتسكن عليها الطيور عند النوم وهى عبارة عن مواسير أو توضع فى 
دجاجات لكل متر  7 – 2سم لتقف عليها الطيور ويخصص  ,1عوارض خشبية بإرتفاع حوالى 

 .طولى على المجثم 

  ثانيا درجة الحرارة: 

ن تكون أنتاج تفضل إلن تكون درجة الحرارة فى مستوى الطيور وخالل فترة اأن يراعى أيجب 
 .نتاج للدجاج إلأسبوع وهى فترة ا 14 – ,4درجة مئوية  خالل  ,4 – 50درجة الحرارة من 
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  ثالثا الرطوبة والتهوية: 

كجم  /ساعة هواء نقى متجدد  / 0م 6 – 1الطيور البالغة تحتاج لتهوية جيدة فيجب توفير 
 % .                                                  ,6وزن حى عندما ال تزيد نسبة الرطوبة فى العنبر على 

من أرض المسكن وتكون النوافذ %  ,2 – ,0فى العنابر المفتوحة تكون مساحة النوافذ 
ويتم التحكم فى التهوية تبعا لحالة الطقس ، علوية حتى ال تحدث تيارات هوائية شديدة 

رض ذات العدد المحدود أو التربية على األقفاص األودرجات الحرارة فى حالة إستعمال نظام 
 .من الطيور فى العنابر المفتوحة يمكن توفير التهوية الجيدة عن طريق الشبابيك 

قفاص ذات الثالثة أدوار فال يمكن توفير التهوية الجيدة فى حالة التربية فى البطاريات أو األ
لية نظرا لزيادة الطيور فى العدد إال فى العنابر المغلقة ذات المراوح التى تعمل بكفاءة عا

 .وتكدسها 

  ضاءة اإلرابعا: 
 :يوجد نظامين لإلضاءة : ضاءة فى العنابر المغلقة اإلبرامج  ( 

 :برنامج الضوء الثابت  . 

 .ساعة  57 – 51ى إلساعات تزداد كل أسبوع ساعة حتى تصل  ,5أسبوع  ,4من 

 :برنامج الضوء المتناقص  .2

 51لى إضاءة ثم يزداد حتى يصل إساعات  0ى إلوهو ينقص خالل فترة التربية حتى يصل 
 .أسبوع  14 – ,0ساعة على عمر  57 –

 :ضاءة فى العنابر المفتوحة اإلبرامج  (2

 .اسبوع   2 –ضاءة خالل فترة الحضانة والنمو من عمر يوم اإلنظام 

  برنامج الضوء الثابت. 
  برنامج الضوء المتناقص. 
 أسبوع  14 – ,4نتاج من إلضاءة خالل فترة ااإلظام ن. 

نتاج بتداء اإلا  ضاءة خالل فترة الحضانة والنمو فعند النضج الجنسى و اإلمهما كان برنامج 
ساعة إضاءة يوميا  56لى إسبوعيا حتى تصل أ / ساعة4 / 5ضاءة بمعدل اإلتزداد فترة 
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أى  4م /وات  0 – 4ضاءة اإلنتاج وعادة تكون شدة اإلويثبت على ذلك حتى نهاية فترة 
 .متر  2متر وبين كل لمبتين  4وات تعلق على إرتفاع  ,7 – ,2تكفى لمبة 

  الصفات المرتبطة بإنتاج البيض: 
 :عمر النضج الجنسى  - 

ع البيض والدجاج البياض يصل هو العمر الذى تبدأ عنده الدجاجة التجارية فى وض
 .نتاج اإلالعمر مبكرا عن الدجاج ردىء  لهذا

 :التوقف  -2

وهو على أى حاالته يقلل من إنتاجيتها وعلى ، هو إمتناع الدجاجة عن وضع البيض 
 .نتاج تقصر أو تطول فترات التوقف اإلحسب غزارة 

 : الرقاد  -3

رتداد فتمتنع عن وضع اإللى إوفيه تميل الدجاجة ، يدخل فى فترات التوقف دور الرقاد 
البيض وتظهر عليها عالمات الرقاد من إنتفاش الريش وسخونة الجلد وضخامة الصوت 

 .نتاج عند الرقاد والخوف ويقف اإل

 :القلش  -4

يحكم توقف الدجاجة عن البيض خالل هذه ، رتبطت بإنتاج البيض أتغيير الريش ظاهرة 
اك طرق عديدة للقلش ولى وهننتاجية األالفترة والدجاجة تبدأ فى القلش فى نهاية السنة اإل

 .وعوامل عديدة تتحكم فيه 

 : (الغزارة ) معدل وضع البيض  -5

وكلما زاد طول السلسلة وقلت ، نقطاع إوهو مدى ما تنتجه الدجاجة من البيض دون 
 .خرى زاد معدل وضع البيض األفترة التوقف بين السلسلة و 

 :المثابرة  -6

نتاج فى المثابرة على وضع البيض خالل فترة نقص اإليظل الدجاج العالى  أنوهى 
 .نتاج وهى ترتبط بميعاد النضج الجنسى وعدد البيض اإل
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  البيض  إنتاجتغذية الدجاج التجارى خالل فترة: 

اسبوع يقدم للقطيع عليقة الدجاج البياض  14وحتى  أسبوع  45 – ,4من عمر  إعتبارا
 :ومنها نظامين لتغذيتها 

 :محدودة البروتين عليقة حرة  ( 

 . نتاج البيضإيترك العلف حر مع تحديد نسبة البروتين الخام تبعا لنسبة 

  51تعطى عليقة بها بروتين خام بنسبة %  ,1 أقل مندجاج ينتج . % 
  57تعطى عليقة بها بروتين خام بنسبة %  ,6 – ,1دجاج ينتج .% 
  56 تعطى عليقة بها بروتين خام بنسبة%  ,4 – ,0دجاج ينتج . % 

ستهالك إيقل  ىويجب زيادة البروتين الخام فى العليقة خالل أشهر الصيف الحارة حت
 .العليقة 

 :عليقة محددة الوزن  (2

طول فترة اإلنتاج %  56وهنا يعطى القطيع عليقة بها نسبة موحدة من البروتين الخام 
البيض ودرجة حرارة ولكن تحدد كميات العليقة المقدمة تبعا لوزن الطائر ونسبة إنتاج 

 .الجو 

 :اإلحتياج لمصادر الكالسيوم  (3

تتكون قشرة البيض من الكالسيوم وتزداد قوة القشرة وصالبتها عندما تكون نسبة 
وكلما زاد إنتاج الدجاجة من البيض زاد ، الكالسيوم فى العليقة متوفرة بكميات مناسبة 

لكبير من البيض بدون أن تتأثر لى الكالسيوم لتكوين القشرة لهذا العدد اإإحتياجها 
 .صفات القشرة 

الكالسيوم فى حدود  إلىجم تحتاج  ,54 – 551وعموما الدجاجة البياضة التى تستهلك 
ولكن عندما ينخفض %  ,4 – ,6من العليقة حينما تكون نسبة اإلنتاج %  0,1 – 0

طائر فإن نسبة الكالسيوم يجب أن تزداد الى  /يوم  /جم  ,4لى إإستهالك العليقة صيفا 
 % . ,4للدجاج الذى ينتج %  2,1

فإنه يجب تزويد الطيور %  0,1ونظرا ألن نسبة الكالسيوم فى العليقة ال تزيد عن 
 .بمصدر إضافى للكالسيوم عن طريق وضع الصدف فى الصدافات لإلستهالك الحر 
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 كيفية إختيار سالالت إنتاج البيض التجارية : 

باألرقام هناك مواصفات إنتاجية لسالالت إنتاج البيض وخاصة السالالت التجارية 
 :وتتمثل فى 

 44 – 45كثر حوالى يوم على األ ,51تبدأ الدجاجة فى وضع البيض عند عمر  (5
 .أسبوع 

 .سبوع أ 47 – 42عند عمر %  ,1يصل معدل إنتاج القطيع  (4
 .أسبوع  04 – ,0عند عمر %  01يصل إنتاج البيض لنسبة  (0
 .كيلوجرام  4ال يزيد وزن الدجاجة خالل مرحلة اإلنتاج عن  (2
 .جرام  ,7متوسط وزن البيض  (1
 .ملليمتر  04,,سمك القشرة ال يقل عن  (7
 .لون القشرة مناسب لرغبة المستهلك  (6
 .شكل البيضة بيضاوى  (0
بيض وأن األسهال اإلخلو الساللة من األمراض مثل الليكوزيس والمايكوبالزما و  (4

 .مراض مع توفير الحيوية العالية للساللة األيكون لديها مناعة ضد 
  لساللة اللوهمان اليت أهم الصفات اإلنتاجية: 

 البياضة  LSLجدول يوضح الصفات اإلنتاجية لساللة اللوهمان(: 5)جدول رقم 

 متوسط وزن الجسم
 

 كجم  1,5 – 1,3اسبوع         21من عمر 

 كجم  2,2 – 1,9عند نهاية اإلنتاج            
 
 نتاج البيضإ

 يوم 517 – ,51 إنتاج      %    ,1العمر عند 

 % 42 – 45                  اإلنتاجقمة 
 بيضة  054 – 441شهر  54عدد البيض فى 

 جم 70 – 74شهر  54متوسط وزن البيضة فى 

 معدالت النفوق 

 %                 0 -4                أسبوع        50 –خالل فترة التربية يوم  

 % 7 – 2                نهاية االنتاج                 – أسبوع 50
 ستهالك العلفإ

 طائر /كجم  6,0 – 6,2                  أسبوع                    ,4 – 5من 

 يوم /طائر/جم  544 – 554                                          نتاجاإلمرحلة 
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ةبإقتصاديات إنتاج بيض المائد ةالدراسات المتعلق:ثانيا   

ستعراض محتوى ونتائج بعض الدراسات والبحوث إيختص هذا الجزء من الدراسة ب         
ليه الدراسات السابقة من نتائج إهم ما توصلت أ بهدف تحديد ، المرتبطة بموضوع الدراسة

وحتى يمكن تجنب ، ستفادة منها فى تحديد فرضيات ومحتويات الدراسة الراهنةلإلوتوصيات 
 . التكرار فى البحوث المماثلة

 ىلصناعة إنتاج البيض ف ةاإلقتصادي ةتحليل الكفاء(4)، 5401عام (مشهور  )أستهدفت  دراسة 
 ةوأيضا نظم الرعاي (ةالسالل) ىشمل المستوى التكنولوج، والتي ت ةإلنتاج المختلفاظل نظم 

قطاع خاص ( ة ونوع اإلدار ( بيض  ى كتاكيت عمر يوم وبدار ) ةونظم التربي (وبطاريات  ىأرض)
األسعار ) ةوالبديل ةالحالي ةوذلك في ظل السياسات السعري (ةوقطاع عام ومشروع المزارع الصغير 

المستقبل القريب ، وتهدف أيضا  ىا فيتدريج ى اإلقتصاد المصر والمقترح أن ينتقل إليها ( الحره
إنتاج البيض محليا  ىستيراد األعالف للتوسع فإستيراد البيض الطازج مقابل إتقييم جدوى سياسة 
وتبين . ختيارها إللمنتجين من واقع عينة المزارع التي تم  ةللمعوقات التسويقي ةوتعرضت الدراس

من % 05,1 ىتمثل حوال ىلقيمة اإلنتاج الحيوان ى أن المتوسط السنو  ةمن تحليل نتائج الدراس
وتمثل قيمة إنتاج اللحوم البيضاء % 1,0حوالي  ى بمعدل نمو سنو  ى المصر  ىقيمة اإلنتاج الزراع

 . ىمن قيمة اإلنتاج الزراع% 0,6ونحو  ىمن قيمة اإلنتاج الحيوان% 50,0 ىحوال

ستهالك ا  تجاهات إنتاج و إل ةإيضاح المالمح الرئيسي  0، 5441عام ( أقالديوس)أستهدفت دراسة 
وذلك بإلقاء الضوء على تطورات ( ,544-,546)  ةمصر خالل الفتر  ىف ةالمنتجات الحيواني

إلى أن نسبة  ةوقد توصلت الدراس ، ةوالتوقعات المستقبلي ىكتفاء الذاتستهالك واإلاإلنتاج واإل
قد فاقت بكثير مثيالتها لإلنتاج  ةخالل فترة الدراس ىلإلنتاج الحيوان ةالحقيقي ةالقيم ىف ةالزياد
 ىحوال ىاإلنتاج النبات ىوف% 570,2 ىحوال ىقيمة اإلنتاج الحيوان ىف ةحيث بلغت الزياد ىالنبات
إلى اإلنتاج  ىلقيمة اإلنتاج الحيوان ةالنسبي ةاألهمي ىف ة، وحدثت زياد ةخالل هذه الفتر % 51,1
لقيمة اإلنتاج  ةالنسبي ة، بينما أنخفضت األهمي% 01 ىإلى حوال% 05 ىحوال من ىالزراع
 ةفي القيم ةالسنوي ة، وقدرت الزياد ةلنفس الفتر % 72 ىإلى حوال% 74 ىمن حوال ىالنبات

 26,7 ىمليون جنيه وحوال 02,0 ىبحوال ىواإلنتاج النبات ىلكل من اإلنتاج الحيوان ةالحقيقي
والدواجن واأللبان واألسماك  ةمليون جنيه على الترتيب ، وتبين أن قيمة كل من لحوم الماشي

                                                             
جامعة ، قسم االقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، اقتصاديات إنتاج البيض فى محافظة الشرقية، رسالة ماجستيرأحمد فؤاد مشهور، (  4

 .5401الزقازيق،
 -المجله المصريه لإلقتصاد الزراعي .  المالمح الرئيسيه ألتجاهات إنتاج والمنتجات الحيوانيه( : دكتور)طلعت رزق هللا أقالديوس (  0

 . 5441العدد الثاني سبتمبر  -المجلد الخامس 



21 
 

إلى  ةوذلك بالنسب%  57,4 ىوحوال%  0,,4 ىوحوال%  56,5 ىوحوال% 06 ىتمثل حوال
على الترتيب بينما تمثل قيمة إنتاج البيض  ,544في عام  ىلإلنتاج الحيوان ةالمضاف ةالقيم
 .في نفس العام % 2,1 ىحوال

( ,544-,546) ةمن البيض أتسم بالتقلب وعدم الثبات خالل الفتر  ىوتبين أن اإلنتاج القوم
عام  ىف ةمليون بيض 22,7 ىوبلغ أقصاه حوال ,546عام  ةمليون بيض 5066 ىوبلغ حوال
 ىتجاها متزايدا فإوأن هناك  ,544عام  ةمليون بيض 0107 ىثم أنخفض إلى حوال 5400

من البيض  ةسنويا ، وزادت الكميات المستهلك ةمليون بيض 524,0 ىإنتاج البيض قدر بحوال
وتمثل  ,544عام  ةمليون بيض 0214 ىإلى حوال ,546عام  ةمليون بيض 5066 ىمن حوال

 ىستهالك القوم، وتبين زيادة اإل,546عام  ىستهالك فمن اإل %6,,51 ىحوال ةتلك الزياد
من البيض  ى ستهالك الفرد السنو إ، وأن متوسط  ةمليون بيض ,,555 ىبلغ حوال ى بمتوسط سنو 
بنسبة زيادة  ,544عام  ىف ةبيض 74 ىرتفع إلى حوالإ ,546عام  ىبيضه ف 24 ىكان حوال

 %. 26,7 ىحوال

معظم سنوات  ىف% ,,5للبيض تجاوز نسبة  ىكتفاء الذاتنسبة اإل ىكما تبين حدوث تطور ف
للبيض تفوق بكثير معدالت  ةاإلنتاجي ةالطاق ىف ةلك إلى أن معدالت الزيادويرجع ذ ةالدراس
 ىاإلنتاج إلى التوسع ف ىف ةالزياد ى ، وتعز  ةخالل هذه الفتر  ةاألستهالكي ةالطاق ىف ةالزياد

دخال السالالت عالية اإلنتاجي ةوالخاص ةمشروعات إنتاج البيض العام ى من البيض ف ةوا 
 ىمصر بنسبة حوال ىمن البيض ف ىكتفاء الذاتوتشير التوقعات بزيادة اإل ةالمزارع المصري

 .مستقبال% 550

 ةوالفني ةقياس بعض العوامل اإلقتصادي 5441،2عام ( الششتاوي والهندي) أستهدفت دراسة 
 ةالمدخالت والمخرجات وتقدير داالت اإلنتاج وداالت التكاليف بغية التعرف على الكفاء

ة على بيانات من قطاع مستعرض لعين ةا النوع من المزارع ، وأعتمدت الدراسلهذ ةاإلقتصادي
، وقسمت المزارع إلى ثالث فئات وفقا لألهداف   ةبالقليوبي ةمن مزارع إنتاج بيض المائد ةعشوائي

أقل  – ,5أكثر من ) ة، والثاني( آالف كتكوت  ,5أقل من ) األولى  ةالفئ:  ىوه ةالموضوع
 ةالمنتج ةللوحد ة، وأوضحت النتائج أن التكاليف الحدي(,7أكثر من )  ة، والثالث(  ألف  ,7من 

جنيه  50,,جنيه ،  54,,جنيه ،  66,, ىحيث بلغت حوال ةالمزرعي ةتنخفض بزيادة السع
 ىنة التكاليف ف، وتبين أن مرو  ةاإلقتصادي ةللفئات الثالث على الترتيب مما يتمشى مع النظري

                                                             
 لبعض العوامل المؤثره على إنتاج البيض في محافظة القليوبيهدراسة إقتصاديه . دمحم سعيد أمين الششتاوي وأحمد دمحم على الهندي (  2

( 2)00جامعة الزقازيق مجلة حوليات العلوم الزراعيه بمشتهر مجلد رقم  -كلية الزراعه بمشتهر  -قسم اإلقتصاد الزراعي واألرشاد 
5441  . 
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إلى زيادة  ىيؤد% 5المدى القصير أقل من الواحد الصحيح أي أن زيادة اإلنتاج بنسبة  
للفئات الثالث على الترتيب ، كما % 52,,، % 44,,، % 24,, ىالتكاليف بنسبة حوال

كمية  ىبمحافظة القليوبيه ه ةعلى إنتاج بيض المائد ةأن أهم العوامل المؤثر  ةأوضحت الدراس
 ةالحدي ةحيث قدرت اإلنتاجي ةالمستديم ةعالف ، عدد الكتاكيت ، سعة العنابر ، عدد العمالاأل

وبالنسبه لتأثير . طن للفئات الثالث على الترتيب  6,,,,،   4,,,,،  1,500 ىللعلف بحوال
 ةمليون بيض 570,,،  574,,،  502,,بنحو  ةالحدي ةعدد الكتاكيت باأللف قدرت اإلنتاجي

،  5,550نحو  ةالحدي ةكوت وكان تأثير سعة العنابر إيجابيا حيث بلغت اإلنتاجيلأللف كت
 .لكل العنابر ةمليون بيض 0,,,,،  1,,,,,

نهاية  ىيتزايد اإلنتاج ف( متر مربع ,,,5بمقدار )سعة العنابر  ىكما تبين أن كل زيادة ف 
المتوسط لها على  ىالفئات الثالث ف ىف ةمليون بيض 0,,,,،  1,,,,,،  5,50الموسم بنحو 

 ىالمدى الطويل تتمشى مع المدى القصير ف ىأن هذه العوامل ف ةالترتيب ، وتبين من الدراس
،  1,144 ىلكل من العلف وعدد الكتاكيت حوال ةالحدي ةكثير من العوامل حيث بلغت اإلنتاجي

المتاح  عند زيادة القدر ىالكللزيادة اإلنتاج  ةوهذا يفسر وجود فرص ةموجب ةقيم ىوه 40,,,
 ةإنتاجي ةأكثر كفاء ةأن العوامل موضع الدراس ةمن هذين العنصرين ، ويستخلص من هذه الدراس

ذلك إلى  ى هاتين الفئتين ، وقد يعز  ىتركيز اإلنتاج ف ىمما يستدع ةفي الفئتين األولى والثاني
إلى رفع  ىمما يؤد ةتاج المتاحعناصر اإلن ىإمكانية التخصص وتقسيم العمل وعدم اإلسراف ف

 .صناعة الدواجن  ىقتصاديه لهذه العوامل فالكفاءه اإل

 ةدراسة وتحليل هيكل تكاليف إنتاج بيض المائد 1، 5447عام (  ىوشاح ىشلب)وأستهدفت 
وذلك لمحاولة تدنية  ةلمزارع إنتاج بيض المائد ىستبيان ميدانإمن خالل  ةبمحافظة الشرقي

، وتقدير بعض المؤشرات  ةالمحدود ةالتكاليف وتحقيق أقصى إنتاج ممكن من الموارد العلفي
سترشاد بها عند صياغة القرارات واإل ىومتخذ ةالزراعي ةالسياس  ىالتي تساعد واضع ةاألقتصادي
على البيانات  ةسوقد أعتمدت الدرا. بصفة ةمصر عامة ومحافظة الشرقي ىف ةالزراعي ةالسياس
الزقازيق وفاقوس ومنيا القمح  ىمن ثالثة مراكز ه ةبيض المائد ىلمنتج ةعشوائي ةلعين ةالميداني

أن  ةهذا وقد تبين من دراسة التكاليف اإلنتاجي.  5441/ 5442خالل عام  ةمحافظة الشرقي ىف
جنيها ويمثل العلف أهم بنود هذه  24,4 ىبلغ حوال ةالبياض ةتكلفة الدجاج ىمتوسط إجمال

 ىمن إجمال% 60,6 ىجنيها تمثل حوال 00,4 ىالتكاليف للطائر حيث قدرت تكلفته حوال
جنيها تمثل  4,2 ىحيث قدرت بحوال ةتكاليف العمال ةالتكاليف ، يليها من حيث األهميه النسبي

                                                             
إنتاج بيض المائده في القطاع التجاري بمحافظة تحليل إقتصادي لتكاليف ( : دكتور ) ، أحمد وشاحي ( دكتور ) عصمت شلبي (  1

  . 5447أبريل . العدد الرابع  55المجلد . المجله المصريه للعلوم التطبيقيه بالشرقيه .  الشرقيه
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 ةبيطري ةورعاي ةأدوي) كال من على الترتيب تكاليف  ىالتكاليف ، ثم تأت ىمن إجمال% 1,7نحو 
ستهالك المياه والكهرباء ثم قسط اإلهالك ، حيث إ، تكلفة  ة، ثمن شراء كتاكيت ، ثمن الفرش( 

جنيها للطائر على الترتيب خالل دورة  04,,،  5,5،  5,0،  4,4 ىقدرت تكلفة كل منها بحوال
 . اإلنتاج 

تبين أن  ةمزارع إنتاج البيض على مستوى عينة الدراس ىف ةوبتقدير داالت التكاليف اإلنتاجي
بعينة مركز الزقازيق % 06 ىبنسبة حوال ةحجم اإلنتاج من البيض يحدد التكاليف اإلنتاجي

بعينة مركز منيا القمح من خالل داالت % 44 ىبعينة مركز فاقوس وبحوال% 40 ىوحوال
 ةالتكاليف الحدي)  ةالتكاليف اإلنتاجي ىحسب حجم اإلنتاج من البيض الذي يدن ةالتكاليف المقدر 

قدر  ىوالذ(  ةاألولى لقانون تناقص الغل ةاإلنتاجي ةنهاية المرحل ىف ةالتكاليف المتوسط= 
بمركز فاقوس  ةألف بيض 0741 ىلعينة مركز الزقازيق وبحوال ةألف بيض 0 2,4بحوالي 
 .بمركز منيا القمح   ةألف بيض 5402 ىوبحوال

 ىف(  ىيراد الحداإل=  ةالتكاليف الحدي) يعظم األرباح  ىالذ ىبينما قدر حجم اإلنتاج اإلقتصاد
 ىمركز فاقوس وبحوال ىف ةألف بيض ,776 ىوبحوال ةألف بيض ,,21 ىمركز الزقازيق بحوال

على ( ةدجاج) ةاإلنتاجي ةمركز منيا القمح ، وقدر قيمة البيض للوحد ىف ةألف بيض ,,01
 ىاإليرادات وقدر صاف ىمن إجمال% 06 ىجنيه تمثل حوال 26,7 ىبحوال ةمستوى العينه الكلي

 خالل دورة اإلنتاج ةللدجاج ةمن التكاليف اإلنتاجي% ,0جنيه تمثل نحو  54,7 ىاإليراد بحوال
 ىالبيض ف ىبتشحيع منتج ةالدراس ىوتوص .% ,4 ىقدر بحوال ى بمتوسط عائد سنو ( شهر50)

وتسهيل الحصول على القروض لتوفير مستلزمات اإلنتاج فضال عن تسهيل  ةمحافظة الشرقي
  .ىهذا النشاط اإلنتاج ىمشروعاتهم وذلك إلرتفاع العائد ف ىعمليات التسويق لمنتجاتهم للتوسع ف

على  ةتقدير مؤشرات الكفاءة اإلقتصادي 7، 5444عام (عامر وآخرون ) وأستهدفت دراسة 
ظل الوضع الراهن للتشغيل ، وتقدير  ىف ةلبيض المائد ى مستوى النظم المختلفه لإلنتاج التجار 

لنظم اإلنتاج ، وقياس أثر  ةإطار البدائل المطروح ىهذا النشاط ف ىمؤشرات فعالية اإلستثمار ف
هذا النشاط بإستخدام أسلوب  ىيرادات والتكاليف على فعالية اإلستثمار فاإل ىف ةالتغيرات المحتمل
 ىف ى لمشروعات إنتاج البيض التجار  ةعلى بيانات عين ةوأعتمدت الدراس . ةتحليل الحساسي

 ةأرضي ةتربي:  ةلنظم إنتاج مختلف ةضمت مشروعات إنتاجي ىوالت ةوالغربي ةالشرقي ىمحافظت
وأيضا لساللتين . ا بياض لكل منهم ى نوعين من النظم كتاكيت بياض وبدار  ىوتربية بطاريات ف

                                                             
جله الم.  فعالية اإلستثمار في نظم اإلنتاج التجاري لبيض المائده في ظل التحرر اإلقتصادي –( دكاتره ) دمحم جابر عامر وآخرون (  7

 .  5444سبتمبر  –العدد الثاني  –المجلد التاسع  –المصريه لإلقتصاد الزراعي 
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حساب  ىوتحليل اإلستثمار ف ىستخدام أسلوب تحليل الدخل المزرعا  و . بنية اللون وبيضاء اللون 
المدى  ىهذا النشاط ف ىف ىالدخل المزرع ىإلى أن صاف ةوتوصلت الدراس.  ةمؤشرات الكفاء

 ىألف جنيه ف 55,051بين  ى السنو  ىالدخل المزرع ىلصاف ةالقيم المقدر  راوحتالطويل ، حيث ت
ونحو  ةلكتاكيت البياض من السالالت البني ىاألرض ةنظم الرعاي ىالمتوسط كحد أدنى ف

البياض من السالالت  ى نظام تربية البدار  ىالمتوسط كحد أقصى ف ىألف جنيه ف 500,064
تعكس  ىالدخل المزرع ىيمكن القول أن مؤشرات صاف ةوبصفه عام. البطاريات  ىالبيضاء ف

. البطاريات للسالالت البيضاء  ىف ةيليها تربية الكتاكيت لنظم الرعاي ى أفضلية نظم تربية البدار 
تبين أن فترة  ةبين المشروعات المدروس ةسترداد رأس المال للمفاضلإوبحساب مؤشر فترة 

 ىف ةيلنظام الرعا ى تربية البدار  ىسنه كحد أدنى ف 5,12سترداد رأس المال تراوحت بين نحو إ
 ةتربية الكتاكيت لنظام الرعاي ىسنه كحد أقصى ف 4,,54بطاريات للسالالت البيضاء ونحو 

بطاريات يليها من  ىالبياض ف ى للسالالت البنيه ، وهذا يدل على أفضلية تربية البدار  ىاألرض
 (.البطاريات) ةتربية الكتاكيت البياض لنفس السالالت ونظام الرعاي ةحيث الكفاء

 ى هو تربية بدار  روفقا لجدوى اإلستثما ةلبيض المائد ى نتاج التجار إلأن أفضل نظم ا كما أتضح
بطاريات حيث بلغ معدل العائد  ىف ةونظام الرعاي. للسالالت البيضاء ( يوم  ,52عمر)بياض 
 ىلمعدل العائد الداخل ىرتفاع غير الطبيععلى الترتيب ، ورغم اإل% 61,1، %74,0 ىالداخل

إال أنها تتفق  ةالميداني ةالبيانات األولي ىف ةغير الكامل ةوالدق ةفتراضات الدراسإوالذي يرجع إلى 
وجدير . للتشغيل  ةظل الظروف الحالي ىمحفز ف ى أن هذا المجال اإلستثمار  ىجميعها ف
 ىفنظرا للتبكير  ةأفضل من السالالت البني ةأن تربية السالالت البيضاء بصفة عام ةبالمالحظ

نفس المساحة اإلنتاجية  ىيوم وزيادة عدد الدجاج البياض ف 51 -,5اإلنتاج لفترة تراوحت بين 
إلى زيادة عدد البيض  ىمما يؤد ةلهذه السالالت عن مثيلتها البني ةنتيجة صغر حجم الدجاج

ن بطاريات أفضل م ىللدجاجة ف ةكما أن نظام الرعاي. المنتج وتخفيض متوسط التكاليف الثابته 
مما يقلل  ىاألرض ىنظام البطاريات عنها ف ىحيث تزداد كثافة الدجاج ف ىاألرض ةنظام الرعاي

أفضل من نظام تربية ( يوما  ,52)عمر  ى ، وأن تربية البدار  ةمن متوسط التكاليف الثابت
للكتاكيت  ةوذلك ألن تكاليف التربي ةونظام الرعاي ةبغض النظر عن السالل( عمر يوم )الكتاكيت 

 ةومصاريف األمصال واألدوي ةالبيطري ةشاملة تكاليف النفوق والرعاي ى حتى بلوغها عمر البدار 
، وكان أقل نظم اإلنتاج من  ى تفوق سعر شراء البدار  ةوالعمال ةواللقاحات وكذلك تكاليف التغذي

 ةالرعاي نظام ىف ةهو تربية كتاكيت السالالت البني(  40,47) ىحيث معدل العائد الداخل
إلى هذا النحو الى أنه يشير فعالية  ىنخفاض معدل العائد الداخلإوعلى الرغم من  ىاألرض

موضع  ةوالرعاي ةظل السالالت ونظم التربي ىلبيض المائده ف ى اإلنتاج التجار  ىاإلستثمار ف
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ج هذا الوضع لمستويات أسعار مستلزمات اإلنتاج وأسعار الدجاج ومعدالت اإلنتا ىالدراسه ف
 . وكذلك أسعار البيض 

أنماط اإلنتاج  ىعلى فعالية اإلستثمار ف ةالمحتمل ةوبدراسة أثر بعض التغيرات اإلقتصادي
وجود جدوى لإلستثمار % ,5تبين أنه بإنخفاض سعر بيع البيض بنسبة  ةالمختلفه بعينة الدراس

 ىاألرض ةنظم الرعاي ىف ى وأيضا تربية البدار  ةنظام تربية كتاكيت بطاريات للسالالت البني ىف
على الترتيب % 42,1 ىوحوال% 47,7 ىحوال ىللسالالت البيضاء حيث بلغ معدل العائد الداخل
للسالالت البيضاء وتربية الكتاكيت  ةاألرضي ةوأنخفضت الكفاءة لنظام تربية كتاكيت بالرعاي

 . ةأيضا للسالالت البني ةبالرعاية األرضي ى والبدار 

نخفاض إتحدث نفس النتائج كما هو الحال عند % ,5لتكاليف المتغيره بنسبة وتبين أنه بإرتفاع ا
ن كانت نسبة %  ,5السعر بنسبة  أما في حالة حدوث . أكبر  ىنخفاض معدل العائد الداخلإوا 

رتفاع التكاليف المتغير  ىنخفاض فإ نفس الوقت تبين عدم  ىف% ,5بنسبة  ةسعر بيع البيض وا 
 .  ةالمختلف ةلنظم اإلنتاجيا ىوجود جدوى لإلستثمار ف

لصناعة بيض  ةاإلقتصادي ةستهدفت تحليل الكفاءأ  6، 7,,4( ألسماعيل عام ) ةدراس ىوف
محافظة  ىف ةبمنطقة الدراس ةمشروعات اإلنتاج لهذه الصناع ىيضا كفاءة اإلستثمار فأو  ةالمائد
 .  ةومحافظة اإلسماعيلي ةالشرقي

  -:وكانت أهم النتائج التي توصل إليها أن 

تضم أكبر  ةن محافظة الشرقيأ ةعلى مستوى الجمهوري ةلمزارع بيض المائد ىالتوزيع الجغراف
 ةمزرع 252بلغت (  0,,4 -5,,4) ةمصر خالل متوسط الفتر  ىف ةعدد لمزارع بيض المائد

 47 ىتمثل حوال ةمليون بيض ,14 ىحوال ةالفعلي ةاإلنتاجي ةعنبرا وبلغت الطاق 025 ىبإجمال
 ىف ةوالمنوفي ةوالغربي ةوالجيز  ةمحافظة القليوبي ى، وتأت ةبمحافظة الشرقي ةالكلي ةمن الطاق% 

تمثل ما يقرب  ةوالمحافظات الخمس ةوحتى الخامس على مستوى الجمهوري ىالترتيب من الثان
مليون  4,25 ىحوال ةالفعلي ةاإلنتاجي ةمصر حيث بلغت الطاق ىف ةإنتاج بيض المائد ىمن ثلث
كما تمثل هذه المحافظات  ةالجمهوري ىإلجمال ةالفعلي ةمن الطاق% 70 ىتمثل حوال ةبيض

 ىوف.  ةخالل متوسط هذه الفتر  ةبالجمهوري ةعداد عنابر اإلنتاج العاملأ من % 66 ىالخمس حوال
بو حماد والزقازيق أتبين أن المراكز بالترتيب منيا القمح وفاقوس وبلبيس و  ةمحافظة الشرقي

                                                             
، رسالة  دراسه تحليليه إلقتصاديات إنتاج بيض دجاج المائده بمحافظتي اإلسماعيليه والشرقيه –سامي دمحم تاج العارفين إسماعيل (  6

 .  7,,4اة السويس ، ماجستير ، قسم اإلقتصاد الزراعي ، كلية الزراعه ، جامعة قن
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حيث تبلغ طاقتها  ةمحافظة الشرقي ىف ةأكبر المراكز إنتاجا لبيض المائد ىه ةالجديد ةوالصالحي
 ىوف.  ةالمحافظ ىف ةالفعلي ةمن الطاق% 00 ىتمثل حوال ةمليون بيض 241 ىحوال ةالفعلي

حيث  ةوالتل الكبير أكبر إنتاجا لبيض المائد ةاإلسماعيلي ى تبين أن مركز  ةمحافظة اإلسماعيلي
من طاقة اإلنتاج % ,0 ىتمثل حوال ةمليون بيض 0,1 ىحوال ةالفعلي ةاإلنتاجي ةبلغت الطاق
 .  ةبالمحافظ

 ةالتغذي ى تبين أن عنصر  ةمشروعات عينة الدراس ىف ةوبتقدير داالت اإلنتاج لبيض المائد
،  ةالمختلف ةالنظم اإلنتاجي ىف ةبصفه أساسي ةوالعمل يحددان اإلنتاج في مشروعات بيض المائد

 ةاإلنتاجي ةتبين أن هذين العنصرين يتم إستخدامها داخل المرحل ةوفي عينة محافظة الشرقي
 ىأ 5,40  ىوحوال ةجمالياإل ةوالمرون ىللنظام األرض(  ىاألقتصاد) ةلقانون تناقص الغل ةالثاني

ستخدامها داخل إنظام البطاريات أيضا يتم  ى، وف ةالمتزايد ةتعكس طبيعة العائد على السع
 ةتعكس طبيعة العائد على السع ىوه 400,, ىحوال ةجمالياإل ة، والمرون ةاإلقتصادي ةالمرحل

 . ةالمتناقص

على إنتاج وتكاليف  ةالمؤثر  ةتقدير أهم العوامل األقتصادي 0، ,4,5عام (دمحم ) أستهدفت دراسة 
جمال ةالمختلف ةالسعات اإلنتاجي ىإنتاج البيض ف  ةوتوصلت الدراس ةبمحافظة الشرقي ةالعين ىوا 

  -:التي من أهمها  ةإلى العديد من النتائج الهام

ذات التأثير  ةأن أهم العوامل اإلنتاجي ةالمزدوج ةتوضح نتائج دوال اإلنتاج اللوغاريتمي-5
 ىعدد الدجاج المشتراه ف ىالثالث تتمثل ف ةالسعات اإلنتاجي ىعلى إنتاج البيض ف ىااليجاب

بينماعدد الدجاج النافق ، طول  ى ، العمل البشر  ة، كمية العلف المستخدم ةاإلنتاجي ةبداية الدور 
 .على إنتاج البيض  ىلها تأثير سلب ةاإلنتاجي ةالدور 

 ةالمختلفه تبين وجود فروق معنوي ةللسعات اإلنتاجي ةوبتحليل التباين لكمية العناصر اإلنتاجي-4
 . ةختالف كمية تلك العناصر اإلنتاجيإلوجود 

جمال ةللسعات الثالث ةالتكعيبي ةفي الصور  ةعند تقدير دالة التكاليف اإلنتاجي-0 بلغ  ةالعين ىوا 
  ىمعامل التحديد حوال

                                                             
، المجله المصريه لإلقتصاد الزراعي ،المجلد العشرون ،  دراسه اقتصاديه إلنتاج البيض بمحافظة الشرقيهدمحم دمحم سليمان دمحم ، (  0

 .,4,5العدد الثاني ، يونيه 
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. ةأن التغيرات اإلنتاجي ىيعنوهذا لكل منها على الترتيب  ,4,,،  24,,،  41,,،  60,,
التكاليف  ى، على الترتيب من التغيرات ف% ,4، % 24، % 41، % 60، فسرت نحو 

 . ةاإلنتاجي

جمال ةالثالث ةللسعات اإلنتاجي ةقتصاديؤشرات اإلموبدراسة ال-2 تبين أن متوسط   ةالعين ىوا 
جما ثةالثال يةالسعات اإلنتاج فىتكلفة إنتاج طن البيض  تبين أن متوسط  تكلفة إنتاج  ةينالع لىوا 

جمال ةالسعات اإلنتاجي فىطن البيض  ونحو ،  6,2,4ونحو  4,504 ىبلغ حوال ةالعين ىوا 
 .ألف جنيها لكل منها على الترتيب 6,500، ومحو  7,741

جمال ةالسعات اإلنتاجي ىلطن البيض ف ىبلغ متوسط العائد الصاف-1  ىحوال ةالعين ىالثالثه وا 
 ىألف جنيه لكل منها على الترتيب وبلغ العائد الصاف 0،  0,4، ونحو  2,51ونحو ، 4,600

جمال ةقرش للسعات اإلنتاجي 16،  75،  10، 25 ىعلى الجنيه حوال لكل  ةالعين ىالثالثه وا 
  -: ىباآلت ةالدراس ىمنها على الترتيب وتأسيسا على ما سبق توص

 .تاج الحفاظ على أسعار مستلزمات اإلن-5

 فىمواعيد اإلنتاج ليحقق عائد مناسب يساعد النتج  ىتنظيم اإلنتاج بين مزارع البيض ف-4
 . ةاإلنتاجي ةالعملي ىستمرار فاإل

 .ةبفوائد بسيط ةلصغار المنتجين و إعطائهم قروض ميسر  ةدعم الحكوم-0

قد تواجه المزارع نتيجة  ىالتأمين على المزارع كحماية صغار المنتجين من األخطار الت-2
 .باألمراض أو ضد الحرائق والسرقات  ةاإلصاب

ومن خالل استعراض الدراسات السابقه في مجال أقتصاديات إنتاج بيض المائده أمكن التوصل 
 :إلى بعض النتائج الهامه فمنها 

لنظم ا ىف ةأساسي ةبصف ةمشروعات بيض المائد ىوالعمل يحددان اإلنتاج ف  ةالتغذي ى عنصر -
 . ةالمختلف ةاإلنتاجي

 . ةالمزرعي ةالسع ةتنخفض بزياد ةالمنتج ةللوحد ةالتكاليف الحدي-

كمية األعالف ، عددالكتاكيت ، سعة العنابر  ىه ةنتاج بيض المائدإعلى  ةأهم العوامل المؤثر -
 .ةالمستديم ة، عدد العمال

 .من البيض أتسم بالتقلب وعدم الثبات  ىنتاج القوماإل-
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 .للبيض ىكتفاء الذاتإلنسبة ا ىحدوث تطور ف-

معدل النفوق ، عدد :  ىه( ةبيض) ةالمنتج ةللوحد ةعلى التكاليف اإلنتاجي ةأهم العوامل المؤثر -
 . ة، كمية العلف لكل بيض ةالبيض لكل دجاج

عمر )بياض  ى وفقا لجدوى اإلستثمار هو تربية بدار  ةلبيض المائد ى أفضل نظم اإلنتاج التجار -
 .اإلنتاج وصغر حجمه  ىللسالالت البيضاء نظرا للتبكير ف( ,52

جاج دحيث تزداد كثافة ال ىاألرض ةبطاريات أفضل من نظام الرعاي ىللدجاج ف ةنظام الرعاي-
 .ةمما يقلل من متوسط التكاليف الثابت ىاألرض ىنظام البطاريات عنها ف ىف

بغض النظر عن ( عمر يوم)أفضل من نظام تربية الكتاكيت ( يوم ,52)عمر  ى تربية البدار -
 ةشامل ى للكتاكيت حتى بلوغها عمر البدار  ةيونظام الرعاية وذلك ألن تكاليف الترب ةالسالل

 ةواللقاحات وكذلك تكاليف التغذي ةومصاريف األمصال واألدوي ةالبيطري ةتكاليف النفوق والرعاي
 . ى شراء البدار تفوق سعر  ةوالعمال
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 الفصل الثانى

 الوضع الراهن إلنتاج بيض المائدة بمحافظة الفيوم

 :تمهيد 

 – 0,,4يتناول هذا الجزء من الدراسة تطور قيمة إنتاج بيض المائدة بمصر خالل الفترة من 
 . 4,50 – 4,,4وكذا تطور إنتاج بيض المائدة بمراكز محافظة الفيوم خالل الفترة  4,50

 – 0,,4) تطور قيمة إنتاج بيض المائدة بالمليون جنيه خالل الفترة من  يوضح الجدول*
فى حين ، (  1,,4 – 2,,4) حيث بلغت أدنى قيمة إلنتاج بيض المائدة خالل (  4,50

 ( . 4,50 – 4,54) بلغت أعلى قيمة له خالل 

                         تطور قيمة إنتاج بيض المائدة بمصر خالل الفترة منيوضح ( : 4)جدول رقم 
 (4,,0– 4,50 ) 

 

 السنوات
 

 بيض المائدة بالمليون جنيه إنتاجقيمة 
2113/2114 2,14 

2114/2115 2,14 

2115/2116 2,79 

2116/2117  3,19  

2117/2118 4,42 

2118/2119 3,95 

2119/2111 4,86 

2111/2111 5,12 

2111/2112 6,13 

2112/2113 6,41 

 . نشرة الدخل الزراعى، واإلحصاء العامة الجهاز المركزى للتعبئة : المصدر *
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                           بمصر خالل الفترة من تطور قيمة إنتاج بيض المائدة( 5)شكل رقم 
( 4,,0– 4,50 ) 

 
 ( . 4) جمعت وحسبت من جدول رقم : المصدر *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 2.04 

2.79 
3.09 

4.42 

3.95 

4.86 5.02 

6.03 
6.41 

 تطورقيمة إنتاج بيض المائدة بمصر بالمليون جنيه
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بمركز الفيوم  ةإلنتاج بيض المائد ةوالفعلي ةالكلي ةالطاق ىمتوسط إجمال يوضح الجدول*
 40,404 ةخالل هذه الفتر  ةالكلي ةحيث بلغ متوسط الطاق 4,50 - 4,,4من  ةخالل الفتر 

 .مليون بيضه  70,,4 ةالفعلي ةالطاق ى، في حين بلغ متوسط إجمال

نتاج بيض المائدة بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم خالل الفترة  من     إتطور  يوضح ( :0)جدول رقم 
(4,,4 – 4,50) 

الطاقة  
 اإلنتاجية

 المتوسط 2113 2112 2111 2111 2119

مليون  15
بيضة 
 فأكثر

 الكلية
 (بيضة)

21,12 21,12 
 

21,12 21,12 21,12 21,12 

 الفعلية
 (بيضة)

17 15,3 15,3 15,3 15,3 15,64 

أقل من 
مليون  15

 بيضة

 الكلية
 (بيضة)

2,24 2,24 1,9 1,9 2,24 2,114 

 الفعلية
 (بيضة)

18 1,7 1,9 1,8 1,8 5,14 

إجمالى 
 المركز

 الكلية
 (بيضة)

23,36 23,36 23,12 23,12 23,4 23,232 

 الفعلية
 (بيضة)

35 17 17,2 
 

17,1 17,1 21,68 

 .مركز المعلومات بمديرية الزراعة محافظة الفيوم : المصدر *
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بمحافظة الفيوم ، وذلك خالل  ىبمركز أبشوا ةيوضح الجدول تطور إنتاج بيض المائد*
 5,622 ةخالل هذه الفتر  ةالكلي ةمتوسط  الطاق ىحيث بلغ إجمال،  4,50 – 4,,4 ةالفتر 

 .  272,,، في حين بلغ إجمالى متوسط الطاقة الفعلية 

نتاج بيض المائدة بمركز ابشواى بمحافظة الفيوم خالل الفترة إر تطو يوضح  ( :2)جدول رقم 
 ( 4,50 – 4,,4)من    

الطاقة  
 اإلنتاجية

 المتوسط 2113 2112 2111 2111 2119

مليون  15
بيضة 
 فأكثر

 الكلية
 (بيضة)

11 11 11 11 11 11 

 الفعلية
 (بيضة)

11 11 11 11 11 11 

أقل من 
مليون  15

 بيضة

 الكلية
 (بيضة)

2,61 

 
2,61 

 
3,5 

 
11 

 
11 

 
1,744 

 

 الفعلية
 (بيضة)

1,81 
 

1,71 
 

1,8 
 

11 
 

11 
 

1,464 
 

إجمالى 
 المركز

 الكلية
 (بيضة)

2,61 

 
2,61 

 
3,5 

 
11 

 
11 

 
1,744 

 

 الفعلية
 (بيضة)

1,81 1,71 1,8 

 
11 
 

11 
 

1,464 
 

 .مركز المعلومات بمديرية الزراعة محافظة الفيوم : المصدر *
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 ةبمحافظة الفيوم وذلك خالل الفتر  ةبمركز طامي ةيوضح الجدول تطور إنتاج بيض المائد*
مليون  20 ةخالل هذه الفتر  ةالكلي ةمتوسط  الطاق ىحيث بلغ إجمال،  4,50 – 4,,4
 . 4,,,2 ةخالل هذه الفتر  ةالفعلي ةمتوسط الطاق ىلغ إجمالحين ب ىف ةبيض

طامية بمحافظة الفيوم خالل الفترة من        نتاج بيض المائدة بمركزإتطور يوضح ( : 1)جدول رقم 
(4,,4 – 4,50) 

الطاقة  
 اإلنتاجية

 المتوسط 2113 2112 2111 2111 2119

مليون  15
بيضة 
 فأكثر

 الكلية
 (بيضة)

48 48 48 48 48 48 

 الفعلية
 (بيضة)

23,2 48 
 

44,9 
 

42 
 

42 
 

41,12 
 

أقل من 
مليون  15

 بيضة

 الكلية
 (بيضة)

11 11 11 11 11 11 

 الفعلية
 (بيضة)

11 11 11 11 11 11 

إجمالى 
 المركز

 الكلية
 (بيضة)

48 48 48 48 48 48 

 الفعلية
 (بيضة)

23,2 
 

48 
 

44,9 
 

42 
 

42 
 

41,12 
 

 .ديرية الزراعة محافظة الفيوم بممركز المعلومات : المصدر *
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 –أبشواى  –مركز الفيوم ) تطور إنتاج بيض المائدة بمحافظة الفيوم ( 4)شكل رقم 
 ( 4,50 – 4,,4)خالل الفترة ، ( طامية 

 

 ( . 1، 2،  0)جمعت وحسبت من جدول رقم : المصدر *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.23 
20.68 

1.74 0.46 

48.00 

40.02 

 الفعلية الكلية الفعلية الكلية الفعلية الكلية

 اجمالى مركز طاميه اجمالى مركز ابشواى اجمالى مركز الفيوم

 (2013-2009)تطور إنتاج بيض المائدة 
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 الفصل الثالث

 الهيكل اإلنتاجى لبيض المائدة بمزرعة كلية الزراعة بالفيوم

 مزرعة الدواجن بدمو وصف : أوال

  عن المزرعة: 

لى المزرعة فى إالدراسة على قطيع مورد  وتركز، فدان  ,5حوالى ة مزرعة الدواجن تبلغ مساح
. موظفين  7، عمال  4عامل منهم  51فى المزرعة  عاملينوعدد ال، م  4,52 / ,5شهر 

عنابر  2وعدد العنابر الموجودة فى المزرعة ، متر  ,,1وتبلغ مساحة مبانى المزرعة حوالى 
 :كالتالى 

 .ال يعمل : عنبر تربية  -
 .يعمل : عنبر بطارية 4 -
 .يعمل  ال:عنبر بطارية للتجارب واألبحاث  -
  عن المشروع: 
 :عنبر التربية إستقبال الكتاكيت فى  - 

كتاكيت بالمتر الواحد  ,5ويوضع كل ، متر  ,41يتم إستقبال الكتاكيت فى عنبر مساحته 
، وتعتمد التربية على نظام عنابر مغلقة ، وكذلك توضع الفرشة حسب عدد الكتاكيت ، 

أسبوع تقريبا ثم يتم نقلها إلى عنبر (  56 – 57) وتظل الكتاكيت بعنبر التربية من 
بعد نقل الدجاج من عنبر التربية إلى عنبر البطاريات تباع فرشة عنبر التربية ، ات البطاري

 .بسعر عالى جدا أما فى حالة وجود قطيع تسمين فإنه يربى عليها حتى التسويق 

 :وضع الدجاج فى عنبر البطاريات  -2

عنبر  ويوجد فى، شهور  2لى عنبر البطاريات بعد عمر إيتم نقل الدجاج من عنبر التربية 
وفى هذا العنبر تباع ، بطارية  55خطوط من البطاريات والخط الواحد فيه  0البطاريات 

 .جنيه  ,51 – ,54السبلة يوميا حسب الطلب والعرض ويكون المتر منها ب 
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 :فترة اإلنتاج  -3

وبعد توقف الدجاج عن إنتاج البيض فإنه يتم ، تكون فترة اإلنتاج من سنة حتى سنة ونصف 
ثم بعد ، عليقة مناسبة لهذا الدجاج بحيث تكون نسبة البروتين فى هذه العليقة عالية إعطاء 

 .جنيه  51ذلك تباع الدجاجة الواحدة ب 

 :الساللة  -4

وتكون دجاجة لوهمان اليت البياضة ، يتم إستخدام ساللة لوهمان اليت وهى ساللة مستوردة 
بيض جذاب وكذلك صالبة قشرة حيث يكون لون البيض أ، تنتج بيضا ذو نوعية ممتازة 

 .البيضة 

 أداء الدجاجة البياضة لوهمان اليت البيضاء يوضح ( : 7)جدول رقم 

 إنتاج البيض -
 

 يوم ,51 – ,52 % ,1العمر عند إنتاج 
 % 41 – 44 قمة اإلنتاج

 عدد البيض المتراكم -
 

 طائر /بيضة  051 – 0,1 شهر 54فى 
 طائر /بيضة  011 – 021 شهر  52فى 

 كجم 54,2 – 50,2 شهر 54فى  كتلة البيض المتراكم -
 كجم 45,4 – 4,,4 شهر  52فى 

 جم 75,1 – 1,,7 شهر 54فى  متوسط وزن البيض -
 جم 74,0 – 75,0 شهر 52فى 

 بيض جذابأ لون القشرة  خواص البيضة -
 نيوتن ,2 صالبة القشرة

 
 إستهالك العلف -
 

 كجم 6,1 – ,,6 مرحلة التربية
 يوم /ط /جم  ,55 – 5,1 مرحلة اإلنتاج
كجم كتلة  /كجم علف  4,4 – 4,5 معامل التحويل

 بيض
 كجم 5,2 – 5,0 أسبوع  ,4عند  وزن الجسم -

 كجم 5,61 – 5,7 بنهاية العمر اإلنتاجى 
 % 40 – 46 بمرحلة التربية الحيوية -

 % 47 – 42 بمرحلة اإلنتاج
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 نتاج بيض المائدة بمزرعة الدواجن بالكليةإقتصادى لقطيع التحليل اإل :ثانيا

 التكاليف :أوال 

 سعر الكتكوت - 

 سعر الكتكوت   Xعدد الكتاكيت 

 =7,,, X 6  =42444 جنيه* 

  تكاليف التطهير  – 2

  .متر  ,,1يوضح تكاليف التطهير التى  تتم على عنبر مساحته ( 6)جدول رقم 
 بالجنيه السعر الكمية إسم المطهر م

1 TH4 4 311 لتر 

 12 لتر 4 فينيك 2

 241 لتر 61 فورمالين 3

 كجم 151 كجم 31 برمنجانات 4

 111 لتر 11 صابون سائل 5

 51 أجرة موتور الرش 6

 812 اإلجمالي

 

 جنيه 242= تكاليف التطهير  ىإجمال**

 الفرشة -3

 (سم 1سمك )متر مربع  ,5←كجم تبن يغطى  51كل 

 المطلوب داخل العنبر( سم  0سمك ) 4م,5  ←س    

 (سم 0سمك ) 4م,5 ←كجم 4

 (مساحة العنبر) 4م ,,1 ←س م 

 (سم0سمك ) 4م ,,1←كجم م ,21
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 كجم ,41= حمل التبن 

 حمل تبن 4=   ,41/,21=    ةعدد حمل التبن المطلوب

 ,41= سعر الحمل 

 جنيه ,,X 4  =1 ,41= تكاليف الفرشة 

 جنيه 544= تكاليف الفرشة  ىإجمال***

 التغذية  - 4

 نتاج إليوضح الخامات المستخدمة فى عالئق الدجاج البياض خالل فترة ا( 0)جدول رقم 

 الخامات
,-5, 
% يوم  

5,-45 
%يوم   

2-0 
% أسبوع  

4-57 
% أسبوع  

56-40 
%اسبوع  

44-21 
%اسبوع   

27-71 
%اسبوع   

 71فوق 
% اسبوع  

 70,1 74,7 1,,74 75,1 71,1 10 1,,7 17,2 ذرة

كسب فول صويا 
22 0, 41,1 56,5 0,6 57,0 54 57,1 51,6 

 55 55,4 ,5 ,5 6 ,5 55 54 مركزات

 , , , , , , , , ,7جلوتين 

 , , , 6,1 57,7 50,2 5,21 , نخالة

 4,4 4,5 0,0 4,6 5,1 4,, 7,, 21,, ى حجر جير 

 ىفوسفات ثنائ
 , , 5,,, 5,2 , , 0,, 2,, كالسيوم

 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, ملح طعام

 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, بريمكس

 , , 2,,, , 5,, , 1,,, 51,, مثيونين
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 اإلنتاجيوضح التحليل الكيميائي لخامات العالئق المستخدمة خالل فترة ( 4)جدول رقم 

التحليل 
 اليكيائي

,- 5, 
%يوم   

5,-45 
%يوم   

2-0    
%أسبوع   

4-57  
%اسبوع   

56-40 
%اسبوع   

44-21 
%اسبوع   

27-71 
%اسبوع   

 71فوق 
%اسبوع   

 57,61 56,54 56,72 56,10 52,15 50,1 1,,45 7,,40 بروتين

 4616,07 71,,461 4616,00 4667,42 4604,07 4610,10 4042,61 60,,406 طاقة

 4,60 4,00 4,40 0,14 4,,2 2,44 0,14 0,74 ألياف

 2,0 2,46 0,4 2,,4 0,,5 1,,5 6,,5 4,,5 كالسيوم

 25,, 24,, 2,, 6,, 20,, 1,, 1,, 14,, فوسفور

 00,, 00,, 24,, 00,, 24,, 2,, 24,, 74,, مثيونين

 5 0,,5 7,,5 4,,5 67,, 0,,5 5,44 5,21 اليسين
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  الك العلف بالجرامإستهيوضح ( ,5)جدول رقم 

العمر 
االستهالك  ىاليوم/ االستهالك  باألسبوع

 ىاإلسبوع
العمر 
االستهالك  ىاليوم/ االستهالك  باألسبوع

 ىاإلسبوع

5 52 40 51 14 250 

4 57 554 57 75 246 

0 54 500 56 74 202 

2 0, 45, 50 70 267 

1 04 460 54 6, 24, 

7 24 442 4, 64 1,2 

6 20 0,5 45 62 150 

0 27 044 44 67 104 

4 20 007 40 05 176 

5, 15 016 42 01 141 

55 10 065 41 00 757 

54 12 060 47 4, 70, 

50 17 044 46 45 706 

52 16 044 40 44 722 
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  بالجرام  ستهالك العلفإ( ,5)رقم تابع جدول 

العمر 
 ىاليوم/ ستهالك إلا باألسبوع

ستهالك إلا
 ىاإلسبوع

العمر 
 ىاليوم/ ستهالك إلا باألسبوع

 ستهالكإلا
 ىاإلسبوع

44 40 715 20 44 740 

0, 42 710 22 44 740 

05 42 710 21 5,, 6,, 

04 41 771 27 5,, 6,, 

00 41 771 26 5,, 6,, 

02 47 764 20 5,, 6,, 

01 47 764 24 5,5 6,6 

07 46 764 1, 5,5 6,6 

06 46 764 15 5,5 6,6 

00 46 764 14 5,5 6,6 

04 40 707 10 5,1 601 

2, 40 707 12 55, 66, 

 ,02 ,54 واكثر11 707 40 25

24 44 740    
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 العلف المستهلك بالجرام ىإجمال( 55)جدول رقم 

يوم ,5-, م  
5,-45 

 يوم
2-0 

 أسبوع
4-57 

 اسبوع
56-40 

 اسبوع
44-21 

 اسبوع
27-71 

ىاإلجمال اسبوع  

5 527 546 52,, 0,60 7720 5,544 51760 06412 

كتكوت ,,,7ستهالك ل اإل  

كجم 067 4  
5504 
 كجم

02,, 
 كجم

50200 
 كجم

04010 
 كجم

7,604 
 كجم

42,00 
 كجم

440.142 
 طن

 

 .يوضح تكاليف العلف ( 54)جدول رقم 

سعر الطن  الكمية بالطن الخامات
 ىإجمال بالجنيه

 444,44 ,570 507.45 ذرة

 ,51641 ,,06 ,24.1 صويا

 ,,5506 ,,,1 44.62 مركزات

 44044 ,,50 54.22 نخالة

 500 (شكارة) 1 6.14 حجر جيري 

 274 6 76., فوسفات ثنائي كالسيوم

 4,5 0 76., ملح طعام

 54,7 50 76., بريمكس

 651 71 55., مثيونين

 150520 440.142 ىاإلجمال

 

 جنيه  43 2 5=  اسبوع   65تكاليف العلف حتي  ىإجمال****
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 التحصينات المستخدمة وطريقة التحصين والجرعة المطلوبة  -5

 يوضح نوع التحصينات المستخدمة وطريقة التحصين والجرعة المطلوبة ( 50)جدول رقم  

 كتكوت ,,,7الجرعة المطلوبة ل طريقة التحصين التحصين العمر باليوم

 امبوالت 7 تقطير IBهتشنر أو كلون مع االلتهاب الشعبي المعدي  7

 أمبوالت 7 ماء شرب جمبورو حي عتره متوسطة 6

  حقن تحت الجلد (جرعة كاملة)جمبورو زيتي  6

  حقن تحت جلد الرقبة أنفلونزا الطيور 54

  ماء الشرب عتره متوسطه IBDجمبورو  50

 7 رش نيوكاسل السوتا 54

 أمبوالت 7 ماء شرب عتره قوية أو متوسطه IBDجمبورو  42

  حقن بالعضل نيوكاسل زيتي 41

 أمبوالت 7 ماء شرب عتره متوسطة IBDجمبورو  44

 أمبوالت 7 رش نيوكاسل السوتا 04

 أمبوالت 7 ماء شرب عتره متوسطة IBDجمبورو  01

 أمبوالت 7 تقطير ILTالحنجرة والقصبة الهوائية  ,2

  حقن تحت الجلد (5)كوريزا  

  وخز بالجناح جدري  ,7-,2

 أمبوالت 7 رش أو ماء شرب IBالسوتا أو كلون مع االلتهاب الشعبي  10

  حقن تحت جلد الرقبة أنفلونزا الطيور ,6

 أمبوالت 7 رش نيوكاسل السوتا 61

  ماء شرب AEالرجفان المعدي  04

  حقن تحت جلد الرقبة (4)كوريزا  

  تقطير ILTالحنجرة والقصبة الهوائية  ,4

 أمبوالت 7 رش نيوكاسل السوتا 5,0

  حقن بالعضل ( ND, IB, EDS)زيتي ثالثي  5,1

  حقن تحت جلد الرقبة (0)كوريزا  

  حقن تحت جلد الرقبة أنفلونزا الطيور 554
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 كتكوت  ,,,7يوضح تكاليف التحصينات ل ( 52)دول رقم ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنيه 7772 = تكاليف التحصينات  ىإجمال******

 

 

 

الجرعة المطلوبة  التحصين
 كتكوت ,,,7ل

 ةالقيم ىإجمال ةسعر الوحد

كلون مع االلتهاب هتشنر أو 
 أمبول IB 7 ىالمعد ىالشعب

00 540 

 ,5,4 07-02 أمبول ,0 جمبورو 

 ,,51 ,41 7 (جرعة كاملة) ىجمبورو زيت

 ,1,2 ,40 50 أنفلونزا الطيور

 ,20 ,4 أمبول 42 نيوكاسل السوتا

 ,5,0 ,50 7 ىنيوكاسل زيت

والقصبة الهوائية  الحنجرة
ILT 54 

71 60, 

 ,024 ,54 50 كوريزا 

 ,04 71 7 ى جدر 

السوتا أو كلون مع االلتهاب 
 IBالشعبي 

7 21 46, 

 ,,AE 7 5,, 7الرجفان المعدي 

 ,ND, IB)زيتي ثالثي 
EDS ) 

7 1,, 0,,, 

 56660 ىاإلجمال
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 ةكمية األدوي -6 

 مراض وسعرها األيوضح كمية األدويه التى تستعمل لوقاية الدجاج من ( 51)جدول رقم  

 إجمالي السعر سعر الوحدة الكمية الصنف م

 ,554 ,56 لتر7 مضاد سموم فطرية 5

 ,60 ,50 لتر7 ه0فيتامين أد 4

 ,60 ,50 لتر 7 سيلنيوم+فيتامين ه 0

أمالح + فيتامينات )رافع مناعة  2
 (معدنية

 ,,4 ,51 لتر 7

 ,010 ىاإلجمال

 

 جنيه 3524= تكاليف األدوية  ىإجمال******

 البيض عبوات -7

 بيضة  ,,0حوالى =  (شهر 54)للفرخة طول موسم االنتاج  متوسط االنتاج -

 ,,,,,X 7,,,  =50 ,,0= شهر  54عدد البيض المتوقع إنتاجه طوال  ىجمالإ -
 بيضة 

( = عدد البيض في الطبق الواحد) ,0/  ,,,,,50=  ةالبيض المطلوب عبواتعدد  -
 طبق ,,,,7

 قرش ,0=  سعر طبق البيض  -

 جنيه ,,,X 7,,,,   =50 0.,= تكاليف األطباق  -

 جنيه 2444 = تكاليف أطباق البيض  ىإجمال*******  -

 (مياه+ كهرباء)النثريات  -2

 جنيه 36444= تكاليف النثريات  ىإجمال********
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 العنبر إيجار -9

 جنيه  51سعر المتر لعنبر مجهز  -

 متر ,,1مساحة العنبر  -

 جنيه ,,X 1,,  =61 51= ايجار العنبر في السنة  -

 جنيه 7544= يجار العنبر إتكاليف  ىإجمال*********

 ةالعمال -4 

 جنيه شهريا ,541راتب العامل  -

 شهر 50 ةالدور  -

 جنيه ,,X 541,   =441 50=  ةالدور  ىاجر العامل ف -

 عمال 2المطلوبة  ةعدد العمال -

 جنيه ,,,,X  441,,  =4 2= تكاليف العمالة  -

 جنيه 94444= تكاليف العمالة  ىإجمال**********
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  التكاليف ىإجمال-  

 بنود التكاليف لقطيع البياض بمزرعة الكلية ( 57)رقم يوضح الجدول 
 % القيمة باالف جنيه التكاليف

 5,7 24 الكتكوت

 1,1 0,, التطهير

 1,17 1,, الفرشة

 71,5 150,5 العلف

 2,42 56,0 التحصينات

 1,49 0,7 ةاألدوي

 12,26 ,4 العمالة

 1,12 6,1 ايجار العنبر

 2,45 50 البيض عبوات

 4,9 07 النثريات

 44,45 734,3 اإلجمالي
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 المبيعات: ثانيا 

 البيض – 5

 بيضة  ,,0حوالى =  (شهر 54)للفرخة طول موسم االنتاج  نتاجمتوسط اإل -

 ,,,,,X 7,,,  =50 ,,0= شهر  54عدد البيض المتوقع إنتاجه طوال  ىجمالإ -
 بيضة 

( = عدد البيض في الطبق الواحد) ,0/  ,,,,,50=  ةالبيض المطلوب عبواتعدد  -
 طبق ,,,,7

 جنيه 51= متوسط سعر طبق البيض  -

 .جنيه الف ,,X 7,,,,   =4 51= المبيعات  ىإجمال -

 السبلة   -4

 متر مكعب 4السبلة المنتجة شهريا أللف فرخة  -

 جنيه ,01= سعر المتر المكعب  -

 جنيه ,,X 01,  =6 4= المباع شهريا  ىإجمال -

 شهر 54نتاج في البطاريات اإلفترة  -

 جنيه ,,X 6,,  =02 54= السبلة المباعة  ىجمالإ -

 جنيه ,,X 7   =1,2 ,,02= فرخة  ,,,7السبلة المباعة لعدد  ىجمالإ -

 جنيه 54444= السبلة المباعة  ىإجمال**

 

 الدجاج -3

 بيع الدجاج ميت اإلنتاجفترة  إنتهاءبعد 

 فرخة ,,,2في نهاية الدورة  ىعدد الدجاج المتبق -
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 جنيه 51سعر الفرخة  -

 جنيه ,,,,X 51 =  7 ,,,2= مبيعات الدجاج  ىإجمال -

 جنيه  64444= مبيعات الدجاج  ىجمالإ***

 الدجاج في نهاية الدوره+ السبلة + مبيعات البيض=  المبيعات  ىإجمال

 جنيه  ,,5,5,2= ,,,,7+  ,,1,2+  ,,,,,4= 

 جنيه  4444 4 = المبيعات  ىإجمال

 يوضح مبيعات المزرعة( 56)جدول رقم 

 القيمة بااللف جنيه أوجة المبيعات م

 ,,4 بيض 

 2,,1 سبلة 

 ,7 دجاج 

 2,,5,5 ىاإلجمال
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 :من حيث  ةلمشروع إنتاج بيض المائد ةمؤشرات الكفاء( 50)بيانات الجدول يوضح *
الربح  ىاإليرادات ، صاف ىالتكاليف ، إجمال ى، إجمال ة، التكاليف الثابت ةالتكاليف المتغر 

حيث يتضح ،، العائد على الجنيه المستثمر ةالمضاف ةالتكاليف ، القيم/ ، نسبة اإليرادات 
والعائد جنيه  400,7 ةالمضاف ةالقيم بلغتو  ،ألف جنيه  467,5يبلغ ن صافى الربح أ

  .جنيه  00,,تثمر على الجنيه المس

 يوضح مؤشرات الكفاءة لمشروع إنتاج بيض المائدة  (50)جدول رقم 
 لف جنيهالقيمة باأل البيان

 726,8 التكاليف المتغيرة

 7,5 ( إيجار العنبر) التكاليف الثابتة 

 734,3 إجمالى التكاليف 

 1111,4 إجمالى اإليرادات 

 276,1 صافى الربح

 1,38 التكاليف /نسبة اإليرادات 

 283,6 القيمة المضافة 

 1,38 العائد على الجنيه المستثمر 

 

 :التسويق :  ثالثا

 :يتم التسويق إلى 

 .منفذ الكلية  -
 .المدن الجامعية  -
 .التجار  -

 

منافذ 
 التسويق

 التجار
المدن 
 الجامعية

 منفذ الكلية
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لتزامات ، حيث يتم اإلتفاق مسبقا بين مزرعة الدواجن وأماكن التسويق  ، مع وجود شروط وا 
 .وفى حالة عدم إلتزام الطرفين بهذه الشروط سوف يتحمل العقوبات 

 :المشاكل التى توجد بالمزرعة :  رابعا

 :وجود بطالة مقنعة بالمزرعة  -

عامل بالرغم من أن المزرعة تحتاج إلى أقل من ذلك  51بالمزرعة حيث يكون عدد العمال 
 .بحيث يكون العمال ذو كفاءة عالية 

ال يوجد أى صالحيات لمدير المزرعة تساعده على محاسبة القائمين باألعمال فى  -
 .المزرعة 

 .لكل عامل  ةوواضح ةجد مهام محددالتو  -
 . عمله ىف تتخذ لكل من يقصر ىالت ةجراءات القانونيواإل ةغياب المتابع -
 .عند تقدم مدير المزرعة بأى شكوى إلى المسئولين ال يتم إتخاذ أى إجراء  -
خير ، الخطط التى يتم وضعها من أجل تطوير المزرعة ال يتم تطبيقها على الواقع  -

وكذلك المزرعة شبه ، دليل على ذلك أن المزرعة تعمل بربع طاقتها اإلنتاجية 
يوجد سوى دفعة واحدة من الدجاج البياض وعند إنتهاء فترة اإلنتاج متوقفة حيث ال 

 .سوف تتوقف المزرعة نهائيا 
 ىف ةرتفاع الرطوبإمنذ ما يقرب من عام أدت إلى الدجاج  ىمساق ىوجود مشكله ف -

 .إجراء بشأن تصليحها  ىأولم يتخذ ، المياه  ىفوهدر العنبر 
عناصر  فتكالي ىف ةزياد ىإلى هدر المياه وبالتال ىيؤدالمياه  خزان ىوجود ثقب ف -

 .جراءات لتصليحها إتخاذ إولم يتم ، لتشغيل ا
 .عدم تطبيق العلم الحديث والتكنولوجيا فى تشغيل المزرعة  -

  التوصيات: 
 .توفير مستلزمات إنتاج الدواجن من خالل الصناعة المحلية  -
 . ةدوري ةللعاملين بصور  ةمتخصص ةعقد دورات تدريبي -
 .الربح الناتج على العاملين وذلك لتحفيزهم على العمل  ىمن صاف ةتوزيع نسب -
 .البيض  ى لسالالت بدار  ىهتمام بالتحسين الوراثاإل -
 .النفوق الذي ينتج من تربية الكتاكيت  ىوذلك لتفاد ,52عمر  ىىستخدام بدار إ -
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 المراجع

  ،قسم االقتصاد الشرقية، رسالة ماجستيراقتصاديات إنتاج البيض فى محافظة أحمد فؤاد مشهور ،
 .5401الزراعى، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق،

  دراسه تحليليه إلقتصاديات إنتاج بيض دجاج المائده بمحافظتي  –سامي دمحم تاج العارفين إسماعيل
اة السويس ، رسالة ماجستير ، قسم اإلقتصاد الزراعي ، كلية الزراعه ، جامعة قن اإلسماعيليه والشرقيه

 ،4,,7  . 
  المجله .  المالمح الرئيسيه ألتجاهات إنتاج والمنتجات الحيوانيه( : دكتور)طلعت رزق هللا أقالديوس

 . 5441العدد الثاني سبتمبر  -المجلد الخامس  -المصريه لإلقتصاد الزراعي 
  بيض المائده  تحليل إقتصادي لتكاليف إنتاج( : دكتور ) ، أحمد وشاحي ( دكتور ) عصمت شلبي

العدد  55المجلد . المجله المصريه للعلوم التطبيقيه بالشرقيه .  في القطاع التجاري بمحافظة الشرقيه
 .  5447أبريل . الرابع 

  بحوث اإلنتاج  –دمحم نبيل على ، دكتور مجدى سيد حسن  –كتاب تربية ورعاية الدجاج البياض
 .  الحيوانى مركز البحوث الزراعية 

 فعالية اإلستثمار في نظم اإلنتاج التجاري لبيض المائده في ظل  –( دكاتره ) بر عامر وآخرون دمحم جا
سبتمبر  –العدد الثاني  –المجلد التاسع  –المجله المصريه لإلقتصاد الزراعي .  التحرر اإلقتصادي

5444  . 
  عوامل المؤثره على إنتاج دراسة إقتصاديه لبعض ال. دمحم سعيد أمين الششتاوي وأحمد دمحم على الهندي

جامعة الزقازيق  -كلية الزراعه بمشتهر  -قسم اإلقتصاد الزراعي واألرشاد  البيض في محافظة القليوبيه
 .  5441( 2)00مجلة حوليات العلوم الزراعيه بمشتهر مجلد رقم 

  ، مصريه لإلقتصاد ، المجله ال دراسه اقتصاديه إلنتاج البيض بمحافظة الشرقيهدمحم دمحم سليمان دمحم
 .,4,5الزراعي ،المجلد العشرون ، العدد الثاني ، يونيه 

  الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء. 
 المعلومات بمديرية الزراعة محافظة الفيوم  مركز. 
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