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  مقدمة
عتبر قطاع اإلنتاج الحيوانى فى مصر من القطاعات اإلنتاجية الهامة فى بنـاء اإلقتـصاد    ي
وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية فى القيمـة       ،  خاصة  بصفة عامة والمقتصد الزراعى بصفة     القومى
ضافة الى أنها المـصدر األساسـى لتـوفير البروتينـات           اإلب، ة التى تقدر بها تلك الثروة     المادي

مـن قيمـة   % ٣٤،٦ويساهم قطاع اإلنتاج الحيوانى بحوالى ، نسانإلالحيوانية الضرورية لغذاء ا  
% ٢٣،١و  % ٣٥،٥وتساهم اللحوم الحمراء واأللبان بحوالى      ، ٢٠١٣فى عام   اإلنتاج الزراعى   

 أن هناك تحديات أمـام نمـو هـذا          إلا، ٢٠١٣مة اإلنتاج الحيوانى فى مصر عام       قي من إجمالى 
القطاع نظراً لإلحتياجات اإلستهالكية المتزيدة من اللحوم الحمراء واأللبان فى ظل عـدم تـوافر    

البحث فى إمكانية إيجاد إستراتيجيات جديـدة        يستلزم األمر الذى    ،موارد طبيعية لنمو هذا القطاع    
  .نتاجلزيادة اإل

  :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في عدم قدرة اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء و األلبان الخام علي               

ستهالك المحلى خاصة في ظل الزيادة المستمرة ألعداد السكان، حيث قدرت           إلحتياجات ا إالوفاء ب 
، األمـر   ٢٠١٣ عـام  %٩٠و% ٦٩،٧كتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء واأللبان بحوالي      إلنسبة ا 

الذي ترتب عليه زيادة كمية الواردات من اللحوم الحمراء واأللبان من الدول الخارجيـة والتـى                
 وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بعيـدة المـدى        تمثل عبء على ميزان المدفوعات المصرى     

  . للبالد اإلقتصاديةعلى تحقيق التنمية
  :هدف البحث

عوامل المؤثرة على إنتاج اللحوم الحمراء واأللبـان فـى    أهم ال   دراسة  البحث  هذا هدفستي
وذلك من أجل الوصول الى تحقيق الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية لكل من اللحوم            ، محافظة أسيوط 

  .الحمراء واأللبان فى محافظة أسيوط
  :األسلوب البحثي

ساليب ألوعلي بعض ا  ، سلوب التحليل اإلقتصادي الوصفي والكمي    إ الدراسة علي    عتمدتإ
فى صيغتها  و صورتها المتعددة الكاملة والمرحلية      ى لدوال اإلنتاج الفيزيقية ف    والنماذج اإلحصائية 

اإلحـصائية  ختيار أوفق هاتين الـصيغتين وفقـا للقواعـد          إو، الخطية واللوغاريتمية المزدوجة  
   .المتعارف عليها

  : العامة هىغته صيولتقدير دوال اإلنتاج كان النموذج الخطى المتعدد المستخدم
     ٨س٨ب±  ٧س٧ب ± ٦س٦ب±  ٥س٥ب±  ٤س٤ب±  ٣س٣ب ± ٢س٢ب ± ١س١ب± أ = ص 

  .كمية اإلنتاج من اللحوم الحمراء" ص"حيث 
، )بـاليوم  (مدة دورة التسمين  " ٢س"، )بالكيلوجرام ( عند بداية التسمين   الحيوانوزن  " ١س"

كمية " ٥س"، )كيلو جرام  (ف الجافة كمية األعال " ٤س"، )كيلو جرام  (األعالف المركزة كمية  " ٣س"
سـتخدام األسـلوب    إوذلك ب ، )يوم/رجل(العمل البشري   " ٦س"، )كيلو جرام  (األعالف الخضراء 

ستناداً إلى قـيم كـل      إنحدار المتدرج، و  إلنحدار المتعدد وتحليل ا   إلالمعروف بتحليل ا  اإلحصائى  
  ).ت(نحدار إلوأيضا معنوية معامالت ا) ٢ر (،)ف( من

  : العامة هي المستخدم كانت صيغتهوذج اللوغاريتمي المزدوجأما النم
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 ٥ لـو س   ٥ب ± ٤ لو س  ٤ب ± ٣ لو س  ٣ب ± ٢ لو س  ٢ب ± ١ لو س  ١ب± لو أ   = لو ص   
  .٨ لو س٨ب ± ٧ لو س٧ب ± ٦ لو س٦ب± 

 تمثـل   نس............٣س، ٢س، ١س، حيث ص تمثل كمية اإلنتاج من اللحوم الحمـراء        
 فهى عبـارة    نب......... ، ٢ب، ١ أما ب   المعادلة حين أ تمثل ثابت   فى  ، عناصر اإلنتاج المختلفة  

  .جذعن المرونة اإلنتاجية للعناصر والذى يمثل مجموعها المرونة اإلجمالية للنمو
  :مصادر البيانات

 والجهـاز  عتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة مـن وزارة الزراعـة     إ
  .وبيانات اإلدارة اإلحصائية بمديرية الزراعة بأسيوط، اءالمركزى للتعبئة العامة واإلحص

 من خـالل  ٢٠١٥ بيانات أولية تم إجرائها بمحافظة أسيوط عام عتمدت الدراسة على إكما  
وتم تجميعها بطريقة عشوائية من مزارع إنتاج اللحـوم         ، ستبيان صممت خصيصا لذلك   إستمارة  إ

 ١٢٠مـنهم   ،  مزرعـة  ٢٤٠مالى العينة المختارة    وقد بلغ إج  ، الحمراء واأللبان بمحافظة أسيوط   
لى سـعات إنتاجيـة     إتم تقسيمها   ،  مزرعة لمنتجى األلبان   ١٢٠، مزرعة لمنتجى اللحوم الحمراء   

  .  مختلفة
  نتائج البحث

فى محاولة للتعرف على العوامل المحددة إلنتاج كل من اللحوم الحمـراء واأللبـان مـن              
نتاج الفيزيقية للفئات اإلنتاجيـة     إلازية المختلفة تم تقدير دوال ا     األبقار والجاموس وفقا للفئات الحي    

  .المختلفة
   :إلنتاج اللحوم الحمراء فى محافظة أسيوط العوامل المحددة :أوالً

 المختلفـة   الحيازية اللحوم الحمراء وفقا للفئات      لعوامل المحددة إلنتاج  لستعراضا  إفيما يلي   
  .نتاج الفيزيقيةإلحصائى لدوال اإلتقدير ا بناء على نتائج الوالجاموس لألبقار

إلنتاج اللحوم الحمراء بمزارع تسمين رؤوس االبقار والجـاموس         العوامل المحددة    -١
  : بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط) رؤوس١٠أقل من ( األولىالحيازيةوفقا  للفئة 

 الحيازيـة للفئـة  فيما يلي نلقى الضوء على العوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء وفقـا         
وذلك فى الصورة الخطيـة المتعـددة       ، نحدار المتعدد إلستخدام أسلوب ا  إب، األولى بعينة الدراسة  

  : والذى يتبين منه مايلى)١( الجدول رقمالموضحة فىو. واللوغاريتمية المزدوجة
  :إلنتاج اللحوم الحمراء من رؤوس األبقار العوامل المحددة -أ 

 حيث بلغت   ،٠,٠١موذج اللوغاريتمي الكامل عند مستوي معنوية       تأكد إحصائيا معنوية الن   
 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة            ٩٥،٨المحسوبة حوالي   " ف"قيمة  
ات مـن التغيـر   % ٩٦تضح أن حوالي    إ، و   الحمراء  اللحوم  من المنتجة كميةال مدخالت و البين  

 .ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة       الحمراء  اللحوم كمية المنتجة من  ال في   التي تحدث 
  هـى كميـة     الحمراء ليها أن أهم العوامل تأثيرا على كمية إنتاج اللحوم        إبينت الدالة المشار    كما  

 ولم تتأكد إحصائياً معنوية باقي العوامل       ،" ٥س" وكمية األعالف الخضراء     "٤س"األعالف الجافة   
كل مـن كميـة األعـالف       تأكد إحصائياً تأثير    نحدار المرحلى   إلانموذج   وعند تقدير    ،التفسيرية

كميـة  زيادة ومن خالل مرونة المتغير يتضح أن  ،"٥س"وكمية األعالف الخضراء      "٤س"الجافة  
فـى حـين    ،  %٠،٧٧٢حوالىب اللحوم الناتجة     كمية تؤدى الى زيادة  % ١ بنسبة   األعالف الجافة 

  بحـوالى  لى زيـادة كميـة اللحـوم الناتجـة        إتؤدى  % ١بة  زيادة كمية األعالف الخضراء بنس    
على أن العائد    أى ٠،٩٥تبين أنه بلغ حوالى     وبتقدير معامل المرونة اإلجمالية للدالة      ، %٠،١٧٩

فى ظـل   % ١لمشار اليها فى الدالة بنسبة      إوهذا يعنى أن زيادة عناصر اإلنتاج       ، السعة متناقص 
لى زيادة إنتاج اللحوم الحمـراء بنـسبة تبلـغ حـوالى            إالظروف اإلنتاجية السائدة سوف يؤدى      

٠،٩٥%.  
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  : العوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء من رؤوس الجاموس–ب 
، حيث بلغت قيمة    ٠،٠١تأكد إحصائيا معنوية النموذج الخطى الكامل عند مستوي معنوية          

لتعبير بدقة عن العالقة بين      مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في ا        ٤٠،٤١المحسوبة حوالي   " ف"
من التغيـرات التـي     % ٩١تضح أن حوالي    إكمية المنتجة من اللحوم الحمراء، و     المدخالت و   ال

 كمـا  .تحدث في الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة           
 اللحوم هى كمية األعالف     تجة من نمالليها أن أهم العوامل تأثيرا على الكمية        إبينت الدالة المشار    

لم تتأكد إحصائياً معنوية باقي العوامـل التفـسيرية،         و" ٤س"وكمية األعالف الجافة  " ٣س"المركز  
، حيث تبـين    هنحدار المرحلى تأكد إحصائياً معنوية نفس المتغيرات السابق       إلوعند تقدير نموذج ا   

ؤدي إلي زيادة في الكمية المنتجة مـن  أن زيادة قدرها وحدة واحدة في كمية األعالف المركزة  ت 
وقد لوحظ أن زيـادة قـدرها وحـدة         ، كجم٠،١٦٩تقدر بحوالى اللحوم الحمراء في نفس اإلتجاه      

واحدة فى كمية األعالف الجافة تؤدى الى زيادة فى الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء فى نفـس     
  .كجم٠،٤٤٩تقدر بحوالى اإلتجاه 
  

  األولى الحيازيةألهم العوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء للفئة        ل اإلنتاج   نتائج دوا ): ١(جدول رقم   
  .٢٠١٥/٢٠١٦ للسنة الزراعية نة الدراسة في محافظة أسيوطبعي

  ف  ٢-ر  ٢ر  المعادلة  الدالة  النوع
الخطي 
  الكامل

  ٦ س٥،٧- ٥ س٠،٠٣٤+ ٤ س٠،٤٨٠ + ٣ س٠،٠٥٩- ٢ س٢،٥-  ١ س٠،٩٤٤ +٥٩٨،٢=ص ھـ
         )٧١،٢٤  ٠،٩٤  ٠،٩٦  )١،٧١-      (* )٢،١٨     (**)٥،٨٢(  )   ٠،٩٥-()    ٠،٥٧-)       (٠،٥٠**  

الخطي 
  المتدرج

  ٥ س٠،٠٢٦+ ٤ س٠،٤٢٩ +٨٨،٦= ص ھـ
                     )١٧٢،٦  ٠،٩٤  ٠،٩٥ )*٢،٥٣)**   (٩،٩**  

اللوغاریتمي 
  الكامل

               ٦س٠،١١٦ – ٥ لوس٠،٢١٩+٤ لوس٠،٨١٧+٣ لوس٠،٠٨٣ - ٢ لوس٠،٢٣٠ –١ لوس٠،١٧٣+٠،٨٢٧=لو ص ھـ
                    )٩٥،٨  ٠،٩٦  ٠،٩٧  )١،٦٩-     (*)٢،٤٥(    **)٦،٠٧( )     ٠،٦٧-  (   )       ٠،٦٥-)       (٠،٩٨**  

  األبقار

اللوغاریتمي 
  المتدرج

  ٥ لو س٠،١٧٩  +  ٤ لو س٠،٧٧٢+  ٠،١٨٣- = لو ص ھـ 
                                 )٢٣٥،١  ٠،٩٦  ٠،٩٧ )*٢،١٨)**           (٩،٢**  

الخطي 
  الكامل

  ٦س٢،٥+ ٤س٠،٥٠٠+ ٣ س٠،١٦١+ ٢ س٢،٥٢-  ١س١،٦٠  +٣،٢٤= ص ھـ
                    )٤٠،٤١  ٠،٩١  ٠،٩٤  )٠،٧٥)*   (٢،٨١  (*   )٢،٦٦)     (٠،٨٦- )         (١،٠٩**  

 الخطي
  المتدرج

  ٤ س٠،٤٤٩  + ٣ س٠،١٦٩  +  ١٥٩،٨= ص ھـ
                      )١٠٦،٨  ٠،٩٢  ٠،٩٣ )*٢،٧١            (**)٢،٩٨**  

اللوغاریتمي 
  الكامل

  ٦ لوس٠،٠٤٦+ ٤ لوس٠،٤٨٨ +٣لوس٠،٤١٠ +٢لوس٠،٢٢٨ –١ لوس٠،١٧٦ +٠،١٧٣=لو ص ھـ
                           )٣٦،٧  ٠،٩٠  ٠،٩٢  )٠،٨٣    ( )*٢،٧٥      (*)٢،٦١     ()   ٠،٧٨-)      (١،٠٦**  

  الجاموس

اللوغاریتمي 
  المتدرج

  ٤ لو س٠،٤٤٤ +٣ لو س٠،٤٢١  +  ٠،٢٥٧= لو ص ھـ 
                              )٩٧،٧   ٠،٩١  ٠،٩٢ )*٢،٧٧           ()**٣،٠٠**  

  .٠،٠١معنوي عند مستوي ** ،  ٠،٠٥معنوي عند مستوي * 
          .المحسوبة) ت(ين االقواس تشير إلى قيمة األرقام ب
  ).٢٠١٥/٢٠١٦(ستبيان عينة الدراسة للسنة الزراعية إستمارات إ بيانات : جمعت وحسبت من:المصدر

  
بقار والجـاموس   ألالعوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء بمزارع تسمين رؤوس ا         -٢

   : بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط)سرأ٢٠لى أقل من إ ١٠ ( الثانيةالحيازيةوفقا  للفئة 
 الحيازيـة فيما يلي نلقى الضوء على العوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء وفقـا للفئـة          

وذلك فى الـصورة الخطيـة المتعـددة         نحدار المتعدد اإلباستخدام أسلوب   ، الثانية بعينة الدراسة  
  : يتبين منه مايلىوالذى )٢( الجدول رقمفى الموضحةو ، المزدوجةواللوغاريتمية

  : العوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء من رؤوس األبقار-أ
، حيث بلغت قيمة    ٠،٠١ الكامل عند مستوي معنوية      لخطىتأكد إحصائيا معنوية النموذج ا    

 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة بـين            ٣٧،٤المحسوبة حوالي   " ف"
من التغيـرات التـي     % ٩٢تضح أن حوالي    إية المنتجة من اللحوم الحمراء ، و      كمالمدخالت و ال



 
                                                                          ٢٠١٧،واخرين  حسن

http://ajas.js.iknito.com/  

 

 

515 

كمـا  . كمية المنتجة من اللحوم الحمراء ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة         التحدث في   
 هـى كميـة      الحمـراء  ليها أن أهم العوامل تأثيرا على كمية إنتاج اللحـوم         إبينت الدالة المشار    

ولم تتأكد إحصائياً معنوية بـاقي العوامـل   ، "٦س" ومقدار العمل البشرى،"٣س "ةالمركزاألعالف  
نحدار المرحلى تأكد إحصائياً تأثير كل مـن كميـة األعـالف            إلالتفسيرية، وعند تقدير نموذج ا    

حيث نجد أن المتغير التابع يرتبط مع هذه العوامـل          ، " ٦س"ومقدار العمل البشرى  " ٣س "ةالمركز
ى أن زيادة فى كمية األعالف المركزة بمقدار وحدة واحدة سوف تؤدى الـى   بمعن،بعالقة طردية 

زيادة مقدار العمـل البـشرى   و،  كجم٠،٢٨٦ بمقدارالمنتجة من اللحوم الحمراء   كمية  الزيادة فى   
  .  كجم١،٣٩ بمقدار  المنتجة من اللحوم الحمراءكميةاللى زيادة إؤدى يبمقدار وحدة واحدة 

  :نتاج اللحوم الحمراء من رؤوس الجاموس العوامل المحددة إل-ب
، حيث بلغت قيمة    ٠،٠٥تأكد إحصائيا معنوية النموذج الخطى الكامل عند مستوي معنوية          

 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة بـين            ٤،٢٢المحسوبة حوالي   " ف"
من التغيـرات التـي   % ٥٠ن حوالي تضح أ إكمية المنتجة من اللحوم الحمراء ، و      المدخالت و   ال

كمـا  . تحدث في الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة           
ليها أن أهم العوامل تأثيرا على كمية إنتاج اللحوم الحمراء هـى مـدة دورة               إبينت الدالة المشار    

حصائياً معنوية باقي العوامل التفسيرية،     ، ولم تتأكد إ   "٤س"، وكمية األعالف الجافة     "٢س"التسمين  
، حيث تبـين    هوعند تقدير نموذج االنحدار المرحلى تأكد إحصائياً معنوية نفس المتغيرات السابق          

أن زيادة مدة دورة التسمين تؤدي إلي زيادة في الكمية المنتجة من اللحوم الحمـراء فـي نفـس            
ا وحدة واحدة فى كميـة األعـالف الجافـة    وقد لوحظ أن زيادة قدره  ، كجم٢٠،٦اإلتجاه بمقدار   

  .كجم٠،٣٣٣كمية المنتجة من اللحوم الحمراء فى نفس اإلتجاه بمقدار اللى زيادة فى إتؤدى 
  

 الثانية  الحيازية نتائج دوال اإلنتاج ألهم العوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء للفئة            ):٢(جدول رقم   
  .٢٠١٥/٢٠١٦لزراعية  للسنة ابعينة الدراسة في محافظة أسيوط

  ف  ٢-ر  ٢ر  المعادلة  الدالة  النوع
  الخطي
  الكامل

 ٦س١،٩٩ + ٥ س٠،٠٠٤ – ٤ س٠،٠٨٧ – ٣ س٠،٢٥٢ + ٢ س٤،٦٢ – ١ س٠،٩٢٨ + ٢٨١٢= ص ه
                        )٣،٥١)     (٠،٧٦-)    (١،٢٣-)**     (٦،١٣)     (١،٤٥-)      (٠،٥٢**( 

٠،٩
٤  

٠،٩
٣٧،٤  ٢**  

الخطي 
  المتدرج

   ٦ س١،٣٩ + ٣ س٠،٢٨٦ +٩٩٧،٦= ص ه
)                    ٢،٧٨)**    (٧،٢٩*(  

٠،٩
٢  

٠،٩
١  

١٠٢،٥*
*  

اللوغاریتمي 
  الكامل

 ٠،٠٩٣+٥ لوس٠،٠٢٨+٤ لوس٠،١١١-٣ لوس٠،٦٩٨+٢ لوس٠،١٤٧ –١لوس٠،٠٦+١،٣٧= لو ص ھـ
                     ٦لوس

                        ) ٣،٠٨(       )٠،٧٦ (      )    ٠،٩٤- (     )**   ٦،٤(    )  ١،٠٨-(    ) ٠،٧٢**(  

٠،٩
٢  

٠،٨
٢٦،٨  ٩**  

  األبقار

اللوغاریتمي 
  المتدرج

  ٦س٠،٠٧٢ + ٣ لوس٠،٧٥٧ + ٠،٤٢١= لو ص ھـ
)                            ٢،٦٦)**       (٧،٤*(  

٠،٩
٠  

٠،٨
٧٩،٨  ٩**  

  الخطي 
  الكامل

 ٦س٤،٢٦ +٥ س٠،٠٠١+ ٤ س٠،٣١٤ + ٣ س٠،٠٤٢ + ٢ س٢٣،١+ ١ س٠،٧٥٦ + ٣٢٨٩-=ص ه 
                      )٠،٧٥)     (٠،٠١)    (١،٩٧ (    )     ٠،٧٧     (*)٢،٦٧)      (٠،١٤( 

٠،٦
٦  

٠،٥
٤،٢٢  ٠*  

الخطي 
  المتدرج

  ٤ س٠،٣٣٣ + ٢ س٢٠،٦+١٣٨٩- = ص ه 
                      )٣،٣٥    ()**٣،٠٦**( 

٠،٦
٣  

٠،٥
١٤،٥  ٩**  

اللوغاریتمي 
  الكامل

              ٦ لوس٠،١٧٠+٥ لوس٠،٠١٧+ ٤ لوس٠،٣٨٤ + ٣ لوس٠،١٠٨+٢ لوس٠،٨٣٦ +١لوس٠،٠١٩ +٠،٨٨- = لو ص ھـ
                      )٠،٦٥)        (٠،١٩      () ١،٥٣)         (٠،٧٦      (*)٢،٣٢)     (٠،٠٨(  

٠،٦
٢  

٠،٤
٣،٥١  ٤*  

  الجاموس

اللوغاریتم
  المتدرجي 

  ٤ س٠،٤٤٠ + ٢ لوس٠،٧٤٩ + ٠،٢٩= لو ص ھـ
                       )٣،٠٠٨   (      )*٢،٦٦**(    

٠،٥
٨  

٠،٥
١١،٩  ٣**  

  .٠،٠١معنوي عند مستوي ** ،  ٠،٠٥معنوي عند مستوي * 
  .المحسوبة) ت(األرقام بين االقواس  تشير إلى قيمة 

  ).٢٠١٥/٢٠١٦(تبيان عينة الدراسة للسنة الزراعية سإستمارات إ بيانات : جمعت وحسبت من:المصدر
  

بقار والجـاموس وفقـا      ألالعوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء بمزارع تسمين رؤوس ا         -٣
   : بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط) رأس٢٠أكثر من  (للفئة الحيازية الثالثة

حمراء وفقـا للفئـة الحيازيـة    فيما يلي نلقى الضوء على العوامل المحددة إلنتاج اللحوم ال       
وذلك فى الـصورة الخطيـة المتعـددة     ، نحدار المتعدد إلباستخدام أسلوب ا  ، الثالثة بعينة الدراسة  

  :ذى يتبين منه مايلىوال )٣( الجدول رقمفى الموضحةو. واللوغاريتمية المزدوجة
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  : العوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء من رؤوس األبقار-أ
، حيث بلغت   ٠،٠١ معنوية النموذج اللوغاريتمي الكامل عند مستوي معنوية         تأكد إحصائيا 

 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة            ٢٨،٧المحسوبة حوالي   " ف"قيمة  
مـن التغيـرات    % ٨٩تضح أن حوالي    إكمية المنتجة من اللحوم الحمراء ، و      المدخالت و   البين  

.  المنتجة من اللحوم الحمراء ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة          كميةالالتي تحدث في    
ليها أن أهم العوامل تأثيرا على كمية إنتاج اللحوم الحمراء هـى كميـة              إكما بينت الدالة المشار     

، ولم تتأكد إحصائياً معنوية باقي العوامـل        " ٦س"ومقدار العمل البشرى    " ٣س"األعالف المركزة   
نحدار المرحلى تأكد إحصائياً تأثير كل مـن كميـة األعـالف            إلعند تقدير نموذج ا   التفسيرية، و 

% ١حيث أن زيادة كمية األعالف المركـزة بنـسبة          " ٦س"ومقدار العمل البشرى  " ٣س"المركزة  
فى حين زيادة مقدار العمـل البـشرى        ، % ٠،٨٧٨لى زيادة كمية اللحوم الناتجة بحوالى     إتؤدى  
وبتقـدير معامـل المرونـة    ، %٠،٢٠٣  بحوالىة كمية اللحوم الناتجة  تؤدى الى زياد  % ١بنسبة  

  . وهو ما يعكس زيادة العائد على السعة١،٠٨اإلجمالية للدالة تبين أنه بلغ حوالى 
  : العوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء من رؤوس الجاموس-ب

، حيث بلغت   ٠،٠١ة  تأكد إحصائيا معنوية النموذج اللوغاريتمي الكامل عند مستوي معنوي        
 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة            ٥٤،٨المحسوبة حوالي   " ف"قيمة  
مـن التغيـرات    % ٩٣تضح أن حوالي    إكمية المنتجة من اللحوم الحمراء ، و      المدخالت و   البين  

. رية موضع الدراسة  التي تحدث في الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء ترجع إلي العوامل التفسي           
ليها أن أهم العوامل تأثيرا على كمية إنتاج اللحوم الحمراء هـى كميـة              إكما بينت الدالة المشار     

، ولم تتأكد إحـصائياً معنويـة بـاقي         " ٥س"وكمية األعالف الخضراء    " ٣س"األعالف المركزة   
تأثير كـل مـن كميـة       انحدار المرحلى تأكد إحصائياً     إلالعوامل التفسيرية، وعند تقدير نموذج ا     

 حيـث أن زيـادة كميـة األعـالف          ،"٥س"وكمية األعالف الخضراء      " ٣س"األعالف المركزة   
فى حين زيادة كمية    ، % ٠،٣٩٠لى زيادة كمية اللحوم الناتجة بحوالى     إتؤدى  % ١المركزة بنسبة   

قـدير  وبت، %٠،٤٧٧  بحوالىتؤدى الى زيادة كمية اللحوم الناتجة% ١األعالف الخضراء بنسبة   
وهذا يعكس تنـاقص العائـد علـى        ،  ٠،٨٧معامل المرونة اإلجمالية للدالة تبين أنه بلغ حوالى         

فى ظل الظـروف    % ١وهذا يعنى أن زيادة عناصر اإلنتاج المشار اليها فى الدالة بنسبة            ، السعة
  %.٠،٨٧لى زيادة إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة تبلغ حوالى إاإلنتاجية السائدة سوف يؤدى 

  

نتائج دوال اإلنتاج ألهم العوامل المحددة إلنتاج اللحوم الحمراء للفئة الحيازية الثالثة            ): ٣(جدول رقم   
  .٢٠١٥/٢٠١٦ للسنة الزراعية بعينة الدراسة في محافظة أسيوط

  ف  ٢-ر  ٢ر  المعادلة  الدالة  النوع
الخطي 
  الكامل

 ٦ س٦،٤ +٥س٠،٠١ + ٤ س٠٫٢ +٣س٠،٣١+ ٢ س١٢،٢ – ١س١،٩+ ١١٣٤= ص ھـ
                 )٢١،٨  ٠،٨٧  ٠،٩١ )١،٦٤)    (٠،٣٨)     (٠،٠٥)**    (٣،٧)        (٠،٤٣-()     ٠،١٦**  

الخطي 
  المتدرج

  ٦ س٦،٠٣+ ٣ س٠،٣٢٢ +٨٥٤-= ص ھـ
                   )٨٢،٦  ٠،٨٩  ٠،٩٠ )*٢،١٧)**      (٦،١**  

اللوغاریتمي 
  الكامل

  ٦ لوس١،٦ +٥ لوس٠،٣٧٩+٤ لوس٠،٠٠٨+ ٣ لوس٠،٨٧٦+٢ لوس٠،١١٥ –١ لوس٠،٠٢٦ +٠،٢٣-= لو ص ھـ
               )٢٨،٧  ٠،٨٩  ٠،٩٣ )١،٧(    )     ٠،٣٨(       ) ٠،٣٨(        **) ٥،٤)      (٠،٣١-)      (٠،١٦**  

  األبقار

اللوغاریتمي 
  المتدرج

  ٦ لو س٠،٢٠٣+  ٣ لو س٠،٨٧٨  +  ٠،٤-= لو ص ھـ 
                             )١٠٩،١٢  ٠،٩١  ٠،٩٣ *)٢،٢٥      ()**٧،٩٦  

الخطي 
  الكامل

 ٦ س٥،١- ٥س٠،٠٧٧ +٣س٠،١٣+ ٢ س٤،٩ + ١س١٠،٥+ ٩،٢٨-= ص ھـ
)                  ٣٥٫٢  ٠٫٩٠  ٠٫٩٢  )    ١٫٠٥-)*     (٢٫٨٦)*    (٢٫٧)        (٠٫٢١)     (٠٫٥٢**  

الخطي 
  المتدرج

  ٥ س٠،٠٦١+ ٣ س٠،١١٩ +٣٠٥١= ص ھـ
)                     ٩٥،٥  ٠،٩١  ٠،٩٢ )**٤،١٠)*      (٢،٨١**  

اللوغاریتمي 
  الكامل

  ٦ لوس٠،٢١٣- ٥ لوس٠،٥٧٩ + ٣ لوس٠،٤٧٨+ ٢ لوس٠،٥٨ +١ لوس٠،١٧٢ + ٠،٩١-=  لو ص ھـ
                      )٥٤،٨  ٠،٩٣  ٠،٩٥ )١،٤٢-) *      (٢،٨) **     (٣،١٥)            (٠،٢٩)        (٠،٩٠**  

  الجاموس

اللوغاریتمي 
  المتدرج

  ٥ لو س٠،٤٧٧+  ٣ لو س٠،٣٩٠  +  ٠،٠٤٢-= لو ص ھـ 
                             )١٣٥،٢٥  ٠،٩٣  ٠،٩٤ )**٣،٦٠)**      (٢،٩٨**  

  ٠،٠١معنوي عند مستوي ** ،  ٠،٠٥معنوي عند مستوي.  
  .بةالمحسو) ت(األرقام بين االقواس  تشير إلى قيمة   

  ).٢٠١٥/٢٠١٦(ستبيان عينة الدراسة للسنة الزراعية إستمارات إ بيانات : جمعت وحسبت من:رالمصد
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  :  فى محافظة أسيوطاأللبانالعوامل المحددة إلنتاج : ثانياً
تمثل الدالة اإلنتاجية اللبنية العالقة بين مختلف التوليفات العلفية وبين أقـصى قـدر مـن                

 من الحيوان فى فترة زمنية معينة بما يمكـن معـه قيـاس              همكن الحصول علي  اإلنتاج اللبنى الم  
قتصادية فى إنتاج األلبان من األبقار والجاموس وذلك على         إلستخدام الموارد ا  إلالجدارة اإلنتاجية   

نحـدار  إلستخدام النماذج القياسية ل   إويمكن تقدير دوال اإلنتاج ب    . مستوى الفئات الحيازية المختلفة   
لمعرفة أى العوامـل المـستقلة ذو       ،  الكامل والمرحلى فى الصورة الخطية واللوغارتيمية      المتعدد

  . تأثير معنوية على إنتاج األلبان
طول فترة  " ٢س"، )سنة (العمر اإلنتاجى للحيوان  " ١س" ،كمية اإلنتاج من اللبن   " ص"حيث  

كميـة األعـالف   " ٤س"، )كيلو جـرام (كمية األعالف الخضراء " ٣س"، )باليوم(الحليب للحيوان  
العمـل البـشري    " ٦س"، )كيلـو جـرام   (كمية األعـالف المركـزة      " ٥س"، )كيلو جرام (الجافة  

نحـدار المتعـدد وتحليـل      إلوذلك باستخدام األسلوب اإلحصائى المعروف بتحليل ا      ، )يوم/رجل(
  .،)ت(ر نحداإلوأيضا معنوية معامالت ا) ٢ر(، )ف( ستناداً إلى قيم كل منإنحدار المتدرج، وإلا

 ستعراضا للعوامل المحددة إلنتاج األلبان وفقا للفئات الحيازية المختلفة لألبقـار          إفيما يلي   و
  . نتاج الفيزيقيةإلحصائى لدوال اإلالجاموس بناء على نتائج التقدير او

بقـار والجـاموس وفقـا للفئـة        ألبمزارع رؤوس ا  األلبان   العوامل المحددة إلنتاج     -١
  : بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط) رؤوس٣-١ (الحيازية األولى

 وفقا للفئة الحيازية األولى بعينـة  األلبانفيما يلي نلقى الضوء على العوامل المحددة إلنتاج  
وذلك فى الصورة الخطية المتعـددة واللوغاريتميـة   ، نحدار المتعددإلباستخدام أسلوب ا  ، الدراسة

   :بين منه مايلى والذى يت)٤( الجدول رقمفى الموضحةو. المزدوجة
  : األبقاراأللبان من العوامل المحددة إلنتاج -أ

، حيث بلغت قيمـة     ٠،٠١عند مستوي معنوية    اللوغاريتمي الكامل   تأكد إحصائيا معنوية النموذج     
 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة بين             ١٦،٤٢المحسوبة حوالي   " ف"
من التغيـرات التـي   % ٨٢تضح أن حوالي  إنتجة من اللحوم الحمراء ، و     كمية الم المدخالت و   ال

كمـا لـوحظ    .  ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة      األلبانكمية المنتجة من    التحدث في   
 ممايعكس وجود مشكلة تعـدد العالقـات        ،عدم ثبوت معنوية أى متغير من المتغيرات التفسيرية       

نحدار المرحلى تأكد إحصائياً تأثير كـل       إل وعند تقدير نموذج ا    ،ةالخطية بين المتغيرات التفسيري   
ومن خالل مرونة المتغير يتـضح      ، " ٤س"وكمية األعالف الجافة    " ٢س "طول موسم الحليب  من  

، % ٢،٠٧تؤدى الى زيادة كمية األلبان الناتجة بحـوالى % ١الحليب بنسبة   أن زيادة طول موسم     
تؤدى إلى زيادة كمية األلبان الناتجـة بحـوالى         % ١ بنسبة   فى حين زيادة كمية األعالف الجافة     

 وهو مـايعنى أن     ٢،٥٥وبتقدير معامل المرونة اإلجمالية للدالة تبين أنه بلغ حوالى          ، %٠،٤٧٧
فى ظل  % ١أى أن زيادة عناصر اإلنتاج المشار إليها فى الدالة بنسبة           ، العائد على السعة متزايد   

  %.٢،٥٥يؤدى إلى زيادة إنتاج األلبان بنسبة تبلغ حوالى الظروف اإلنتاجية السائدة سوف 
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 للفئة الحيازية األولـى بعينـة   األلباننتائج دوال اإلنتاج ألهم العوامل المحددة إلنتاج     ): ٤(جدول رقم   
  .٢٠١٥/٢٠١٦ للسنة الزراعية الدراسة في محافظة أسيوط

  ف  ٢-ر  ٢ر  المعادلة  الدالة  النوع
الخطي 
  الكامل

  ٦ س٤،٣+ ٥س٠،٠٨٤ + ٤ س٠،٥٥٨ + ٣ س٠،١٣٩ +٢ س٢٣،٧ +١ س٨١،٩ +٦١١٧،٤- = ص ھـ
                 ) ١٠،٢٣  ٠،٧٤  ٠،٨١  )٠،٠٨)      (٠،٢٦)      (١،٦٠)        (٠،٩٣)      (١،١٦)    (٠،٦٥**  

الخطي 
  المتدرج

   ٤ س١،٠٤ + ٢ س٢٩،٣٥ + ٧٠٤٠،٠٣-= ص هـ
                         ) ٢٨،١٧  ٠،٧٣  ٠،٧٦ )**  ٧،٢٨)*      (٢،٨٣**  

اللوغاريتمي 
  الكامل

                               ٦ س٠،٠٩٧ +٥  لوس٠،٢٠٥+٤ لوس٠،٣٩٤+٣ لوس٠،٣٦٤+٢ لوس١،٤٣+ ١ لوس٠،١٤٦+٣،٧٥-=لو ص ھـ
                  )١٦،٤٢  ٠،٨٢  ٠،٨٨  )٠،٠٨)     (٠،٦٨)     (١،٧٢)     (١،٠٦)    (١،٠٢)     (٠،٨٤**  

  األبقار

اللوغاريتمي 
  المتدرج

  ٤ لو س٠،٤٧٧+  ٢ لو س٢،٠٧  +  ٤،٥٨-= لو ص هـ 
)                              ٣٣،٦١  ٠،٧٦  ٠،٧٩ )**٨،٠٦)*      (٢،٦٨**  

الخطي 
  الكامل

  ٦ س٧،٥ + ٥س٠،٤٨ + ٤ س٠،٩٤ + ٣ س٠،٠٥٤ +٢ س٦،٠٥ +١ س١٢،٢ – ٢٠٣٦،٥-= ص هـ
            )-٠،٩٩  ٠،٩٩  )**٤،٣٧    ()*٣،٨٢)**    (١١،٥)     (١،٧١      (*)*٣،٥٤)    (٠،٥٧   

٥٢١،٦**  
الخطي 
  المتدرج

  ٦ س٧،٦+  ٥ س٠،٥٧ + ٤ س١،٠٣ + ٢ س٦،٠١ +٢٠٦٨،٢-= ص هـ
                     ) ٧٢٤،٩  ٠،٩٩  ٠،٩٩ )**٤،٣٥     ()**٤،٩٢)**    (١٥،٤       (*)*٣،٥٩**  

اللوغاريتمي 
  الكامل

 ٠،٢١٧ + ٥سلو ٠،٢٣٣ + ٤سلو ٠،٤٠٧ + ٣سلو٠،٣١٥ +٢سلو ٠،٣٩٤ + ١سلو ٠،١٥ – ١،١٥-=لو ص ھـ
   ٦س

      ) -٢،٨٨(       )*٢،٢٩)**       (٦،٩٠    (* )٢،٣٣)    (١،٧٦)    (٠،٢٦*(  
١٧٤،٨  ٠،٩٨  ٠،٩٩**  

  الجاموس

اللوغاريتمي 
  المتدرج

  ٦ سلو٠،٢٢٥+  ٥سلو ٠،٢٧٢  +٤سلو ٠،٣٩٠ + ٣سلو ٠،٣٣٢ + ٠،٣٦٤-=  لو ص هـ
           )٢٤١،٤١  ٠،٩٨  ٠،٩٩ )*٢،٨٩       ()*٢،٦٧)**      (٦،٤٤        (*)٢،٣٧**  

  .٠،٠١معنوي عند مستوي ** ،  ٠،٠٥معنوي عند مستوي * 
          .المحسوبة) ت(األرقام بين االقواس تشير إلى قيمة 

  ).٢٠١٥/٢٠١٦(عينة الدراسة للسنة الزراعية  بيانات استمارات استبيان : جمعت وحسبت من:المصدر
  
  : العوامل المحددة إلنتاج األلبان من الجاموس-ب

، حيث بلغت قيمة    ٠،٠١تأكد إحصائيا معنوية النموذج الخطى الكامل عند مستوي معنوية          
 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة بين             ٥٢١،٦المحسوبة حوالي   " ف"
من التغيرات التي تحدث فـي    % ٩٩تضح أن حوالي    إكمية المنتجة من األلبان ، و     المدخالت و   لا

كما بينت الدالة المـشار     . الكمية المنتجة من األلبان ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة         
، وكميـة   "٢س"ليها أن أهم العوامل تأثيرا على كمية إنتاج األلبان هى طـول موسـم الحليـب                 إ

،  ولم تتأكـد     "٦س"، وعدد ساعات العمل     "٥س"، وكمية األعالف المركزة     "٤س"عالف الجافة   األ
نحدار المرحلى تأكـد إحـصائياً      إلإحصائياً معنوية باقي العوامل التفسيرية، وعند تقدير نموذج ا        

ـ          ،  الذكر   ةتأثير جميع المتغيرات سالف    ة حيث نجد أن المتغير التابع يرتبط مع هذه العوامل بعالق
لـى زيـادة    إ بمعنى أن زيادة فى طول موسم الحليب بمقدار وحدة واحدة سوف تـؤدى               ،طردية

وزيادة مقدار كمية األعالف الجافة بمقـدار وحـدة   ،  كجم٦،٠١كمية المنتجة من األلبان بمقدار   ال
وزيادة مقـدار كميـة األعـالف       ،  كجم ١،٠٣لى زيادة كمية اللبن الناتجة بمقدار       إواحدة تؤدى   

وزيـادة  ،  كجـم  ٠،٥٧لى زيادة كمية اللبن الناتجة بمقـدار        إة بمقدار وحدة واحدة تؤدى      المركز
  . كجم٧،٦لى زيادة كمية اللبن الناتجة بمقدار إ بمقدار وحدة واحدة تؤدى  البشرىمقدار العمل

بقـار والجـاموس وفقـا  للفئـة      أل العوامل المحددة إلنتاج األلبان بمزارع رؤوس ا       -٢
  : بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط) رؤوس٦-٤ (الحيازية الثانية

فيما يلي نلقى الضوء على العوامل المحددة إلنتاج األلبان وفقا للفئة الحيازية الثانية بعينـة               
وذلك فى الصورة الخطية المتعـددة واللوغاريتميـة   ، نحدار المتعددإلباستخدام أسلوب ا  ، الدراسة

  :ذى يتبين منه مايلى وال)٥( الجدول رقموالموضحة فى. المزدوجة
  : العوامل المحددة إلنتاج األلبان من األبقار-أ

، حيث بلغت قيمـة     ٠،٠٥تأكد إحصائيا معنوية النموذج اللوغاريتمي الكامل عند مستوي معنوية          
 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة بـين            ٣،٩٩المحسوبة حوالي   " ف"
من التغيـرات التـي   % ٤٥تضح أن حوالي  إالمنتجة من اللحوم الحمراء ، و     كمية  المدخالت و   ال

كمـا لـوحظ    . تحدث في الكمية المنتجة من األلبان ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة           
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عدم ثبوت معنوية أى متغير من المتغيرات التفسيرية، مما يعكس وجود مشكلة تعـدد العالقـات         
نحدار المرحلى تأكد إحصائياً تأثير كـل       إلوعند تقدير نموذج ا   ، سيريةالخطية بين المتغيرات التف   

 المتغيـر ومن خالل مرونـة     ، " ٤س"وكمية األعالف الجافة    " ٣س"من كمية األعالف الخضراء     
تؤدى إلى زيـادة كميـة األلبـان الناتجـة         % ١يتضح أن زيادة كمية األعالف الخضراء بنسبة        

تؤدى إلى زيادة كمية األلبان     % ١األعالف الجافة بنسبة    فى حين زيادة كمية     ، %٠،٦٦٦بحوالى
 ١،١٦وبتقدير معامل المرونة اإلجمالية للدالة تبين أنه بلـغ حـوالى       ، %٠،٤٩١الناتجة بحوالى   

وهذا يعنى أن زيادة عناصر اإلنتاج المشار إليها فـى  ، وهو مايعنى أن العائد على السعة المتزايد   
 اإلنتاجية السائدة سوف يؤدى إلى زيادة إنتاج األلبـان بنـسبة   فى ظل الظروف% ١الدالة بنسبة   
  %.١،١٦تبلغ حوالى 

  

 بعينـة  الثانيـة نتائج دوال اإلنتاج ألهم العوامل المحددة إلنتاج األلبان للفئة الحيازية     ): ٥(جدول رقم   
  .٢٠١٥/٢٠١٦ للسنة الزراعية الدراسة في محافظة أسيوط

  ف  ٢-ر  ٢ر  المعادلة  الدالة  النوع
الخطي 
  الكامل

  ٦ س٠،٤٨٦ + ٥ س٠،١٤٢ + ٤ س٠،٢٣٩ + ٣ س٠،١٨٥ +٢ س١٧،١٢ +١ س٢٥٩،٣ - ٢٠٦٧،٣- = ص ھـ
 )-٣،٦٥  ٠،٤٢  ٠،٥٨  )٠،٠١)     (٠،٣٤     ()٠،٦٦)      (١،٤٥)    (٠،٤٨)    (٠،٩٨*  

الخطي 
  المتدرج

   ٣ س٠،٣١٣ +   ٣٦٦،٨= ص هـ
                      )  ١٦،٤٤  ٠،٤١  ٠،٤٤     )**   ٤،٠٦**  

اللوغاريتمي 
  الكامل

   ٦سلو ٠،١٨٤ -  ٥ لوس٠،٠١٥ + ٤ لوس٠،٣١٤ + ٣لوس٠،٦١١ +٢ لوس٠،٦٤+ ١ لوس٠،١٧٤ –١،١٧- =لو ص ھـ
         )-٣،٩٩  ٠،٤٥  ٠،٦٠  )٠،١٩-)     (٠،١٢)      (١،٠٦)    (١،٤٠)       (٠،٥٨)    (٠،٩٣*  

  األبقار

اللوغاريتمي 
  المتدرج

  ٤ لو س٠،٤٩١+  ٣ لو س٠،٦٦٦  +  ٠،٨٩٨-= لو ص هـ 
)                              ١٣،٢  ٠،٥٣  ٠،٥٧ )*٢،١٤)*      (٢،٦٤**  

الخطي 
  الكامل

  ٦ س٨،١٥ + ٥ س٠،١٠٦ + ٤ س٠،٤١٤ + ٣ س٠،٠٨١ +٢ س٤،٣٧ +١ س١٦٧،٠٤ + ٥٠٨،٥- = ص ھـ
            )٧،٠٠١  ٠،٦٦  ٠،٧٦  )٠،٣٣     ()٠،٥٠ (       )*٢،٣٥( )      ١،٤٥      ()٠،٣٠)     (٠،٨٢**  

الخطي 
  المتدرج

   ٤ س٠،٤٧ + ٣ س٠،٠٩٩ + ٣٥٦٣،٦= ص هـ
                    ) ٢٥،١١  ٠،٧١  ٠،٧٥   )*٢،٥)**       (٣،٥٣**  

اللوغاريتمي 
  الكامل

   ٦ سلو٠،٠٤٤+ ٥ س٠،٠٣٧ + ٤سلو ٠،٣٢٢ + ٣سلو ٠،٣٦٣ +٢سلو ٠،٠٩٠+١سلو ٠،٠٦٨ +٠،٥٧١= لو ص ھـ
            ) ٩،٥١  ٠،٧٣  ٠،٨١  )٠،٢٢(  )    ٠،١٩(            )*٢،٦١ (  )      ٢،٠٠)     (٠،٢٣)      (٠،٥٧**  

  الجاموس

اللوغاريتمي 
  المتدرج

   ٤ سلو٠،٣٥٠ + ٣سلو ٠،٣٨٩ + ٠،٨٤= لو ص هـ
                          ) ٣٥،٨٦   ٠،٧٩  ٠،٨١ )**     ٣،٢٥        (*)*٣،٦٦ **  

  .٠،٠١معنوي عند مستوي ** ،  ٠،٠٥معنوي عند مستوي * 
          .المحسوبة) ت(األرقام بين االقواس تشير إلى قيمة 

  ).٢٠١٥/٢٠١٦(ستبيان عينة الدراسة للسنة الزراعية إستمارات إ بيانات : جمعت وحسبت من:المصدر
  

  : العوامل المحددة إلنتاج األلبان من الجاموس-ب
، حيث بلغت   ٠،٠١ة النموذج اللوغاريتمي الكامل عند مستوي معنوية        تأكد إحصائيا معنوي  

 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة            ٩،٥١المحسوبة حوالي   " ف"قيمة  
من التغيرات التي تحـدث  % ٧٣تضح أن حوالي إمدخالت و الكمية المنتجة من األلبان ، و  البين  

كمـا بينـت الدالـة    . أللبان ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة      في الكمية المنتجة من ا    
، ولم  " ٤س"ليها أن أهم العوامل تأثيرا على كمية إنتاج األلبان هى كمية األعالف الجافة              إالمشار  

نحـدار المرحلـى تأكـد      إلتتأكد إحصائياً معنوية باقي العوامل التفسيرية، وعند تقدير نمـوذج ا          
ومن خـالل   " ٣س"وكمية األعالف الخضراء    " ٤س"كل من كمية األعالف الجافة      إحصائياً تأثير   

لى زيادة كميـة األلبـان   إتؤدى % ١مرونة المتغير يتضح أن زيادة كمية األعالف الجافة بنسبة          
تؤدى الى زيـادة   % ١فى حين زيادة كمية األعالف الخضراء بنسبة        ، % ٠،٣٨٩الناتجة بحوالى 

وبتقدير معامل المرونة اإلجمالية للدالة تبين أنـه بلـغ          ، %٠،٣٥٠ والى بح كمية األلبان الناتجة  
 أن زيادة عناصر اإلنتاج المـشار       أى، على السعة متناقص   وهو مايعنى أن العائد      ٠،٧٤حوالى  

لى زيادة إنتاج األلبان    إفى ظل الظروف اإلنتاجية السائدة سوف يؤدى        % ١ليها فى الدالة بنسبة     إ
  % .٠،٧٤بنسبة تبلغ حوالى 
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بقـار والجـاموس وفقـا للفئـة        أل العوامل المحددة إلنتاج األلبان بمزارع رؤوس ا       -٣
  : بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط) رؤوس٦أكثر من  (الحيازية الثالثة

فيما يلي نلقى الضوء على العوامل المحددة إلنتاج األلبان وفقا للفئة الحيازية الثالثة بعينـة               
وذلك فى الصورة الخطية المتعـددة واللوغاريتميـة   ، نحدار المتعددإلاباستخدام أسلوب   ، الدراسة

  : والذى يتبين منه مايلى)٦( الجدول رقموالموضحة فى. المزدوجة
  : العوامل المحددة إلنتاج األلبان من األبقار-أ

، حيث بلغت قيمة    ٠,٠٥ الكامل عند مستوي معنوية      الخطىتأكد إحصائيا معنوية النموذج     
 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة بـين            ٤،٤٣بة حوالي   المحسو" ف"
مـن التغيـرات التـي    % ٥٣تضح أن حوالي   إكمية المنتجة من اللحوم الحمراء، و     المدخالت و ال

كمـا بينـت    . تحدث في الكمية المنتجة من األلبان ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة           
" ٢س"ليها أن أهم العوامل تأثيرا على كمية إنتاج األلبان هى طول موسم الحليـب               إالدالة المشار   

، ولم تتأكد إحصائياً معنوية باقي العوامل التفسيرية، وعند تقدير نمـوذج            " ٦س " البشرى والعمل
نجد أن المتغير التابع يرتبط     حيث  ، نحدار المرحلى تأكد إحصائياً تأثير المتغيرين سالفى الذكر       إلا
 بمعنى أن زيادة طول موسم الحليب بمقدار وحدة واحدة سـوف            ،ع هذه العوامل بعالقة طردية    م

 العمـل البـشرى  وزيادة مقدار ،  كجم٨،٣٥كمية المنتجة من األلبان بمقدار اللى زيادة فى    إتؤدى  
  . كجم٨،٥٨لى زيادة كمية اللبن الناتجة بمقدار إبمقدار وحدة واحدة تؤدى 

  :نتاج األلبان من الجاموس العوامل المحددة إل-ب
، حيث بلغت قيمة    ٠،٠٥تأكد إحصائيا معنوية النموذج الخطى الكامل عند مستوي معنوية          

 مما يدل علي كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة بـين            ٤،٢١المحسوبة حوالي   " ف"
غيرات التي تحدث فـي   من الت % ٥٢تضح أن حوالي    إكمية المنتجة من األلبان ، و     المدخالت و   ال
كما بينت الدالة المـشار     . كمية المنتجة من األلبان ترجع إلي العوامل التفسيرية موضع الدراسة         ال
، ولـم تتأكـد     " ٢س"ليها أن أهم العوامل تأثيرا على كمية إنتاج األلبان هى طول موسم الحليب              إ

نحدار المرحلى تأكـد إحـصائياً      إحصائياً معنوية باقي العوامل التفسيرية، وعند تقدير نموذج اال        
 بمعنى  ، المتغير بعالقة طردية   احيث نجد أن المتغير التابع يرتبط مع هذ       ،  فقط تأثير نفس المتغير  

كمية المنتجة مـن    اللى زيادة فى    إأن زيادة طول موسم الحليب بمقدار وحدة واحدة سوف تؤدى           
  .  كجم٨،٨٧األلبان بمقدار

  

 بعينـة  لثـة تاج ألهم العوامل المحددة إلنتاج األلبان للفئة الحيازية الثا    نتائج دوال اإلن  ): ٦(جدول رقم   
  .٢٠١٥/٢٠١٦ للسنة الزراعية الدراسة في محافظة أسيوط

  ف  ٢-ر  ٢ر  المعادلة  الدالة  النوع
الخطي 
  الكامل

  ٦ س١٢،٣ + ٥ س٠،٥٣٩ - ٤ س٠،٩٨١ -٣ س٠،٠٦٤+ ٢ س٩،٦ +١ س٢٦،٢ - ١٣٠٧،١-= ص هـ
              )-٤،٤٣  ٠،٥٣  ٠،٦٩  *)٣،٠٢)     (١،٥٤- ( )    ٢،٠١-)      (١،٠٤    (*)٢،٤٩)      (٠،٤١*  

الخطي 
  المتدرج

   ٦ س٨،٥٨+ ٢ س٨،٣٥ + ١٦٥٠،٥-= ص هـ
                    )  ٩،٧٦  ٠،٤٩  ٠،٥٥ )*٢،٣١(      )*٢،٥١**  

اللوغاريتمي 
  الكامل

   ٦لو س٠،٩٤١+٥ لوس٠،٣٧٢ - ٤ لوس٠،٣٣٠ - ٣لو س٠،١٤٩+٢ لوس١،٤٩ +١لو س٠،١٢٥ -٠،٧٧٦-لو ص ھـ 
                )-٣،٩٧  ٠،٥٠  ٠،٦٧  )٢،٧٥(  )    ١،٢٥-( )    ١،٧٢-( )   ٠،٩٥)*      (٢،٦٦)     (٠،٦٥*  

  األبقار

اللوغاريتمي 
  المتدرج

  ٦س١،٣٠+  ٢سلو ١،٤١ + ١،٢٩-لو ص هـ 
                    )   ٩،٧٢  ٠،٤٩  ٠،٥٥ )*٢،١٨  (    )*٢،٨٢**  

الخطي 
  الكامل

  ٦ س٣،٠٥ -  ٥ س٠،٤١١ - ٤ س٠،٧٨٤+٣ س٠،٠٦٩ - ٢ س١١،٥+١ س٢٢،٧ + ١٢٣٩،٦- =ص هـ
                )  ٤،٢١  ٠،٥٢  ٠،٦٨  )٠،٨٧-)     (١،١٨-     ()١،٣٢  ()  ١،٠٤-    (**)٤،٠٢)    (٠،٧٩*  

الخطي 
  المتدرج

   ٢ س٨،٨٧ + ٦٩٠،٣-= ص هـ
                     ) ١٦،٧٥  ٠،٤٨  ٠،٥٠ )**      ٣،٥٣**  

اللوغاريتمي 
  الكامل

   ٦ سلو٠،١١٦ -٥سلو ٠،٠٣٧ - ٤سلو ٠،٣٩٥ + ٣ سلو٠،٢٣٧- ٢سلو ١،٨٦ +١ سلو٠،٠٩٤+ ٠،٦٣٠-ھـ  لو ص
                )٣،٩٧  ٠،٥٠  ٠،٦٧  )٠،٧٤-)    (٠،٩٣-        ()٠،٩١)     (١،١١-     (**)٣،٧٨)    (١،٠٠*  

  الجاموس

يتمي اللوغار
  المتدرج

   ٢سلو ١،٤١ + ٠،١٩٧-لو ص هـ 
                      )  ١٤،٥٢   ٠،٤٣  ٠،٤٦          )**٣،٨١ **  

  .٠،٠١معنوي عند مستوي ** ،  ٠،٠٥معنوي عند مستوي * 
          .المحسوبة) ت(األرقام بين االقواس تشير إلى قيمة 

  ).٢٠١٥/٢٠١٦(ة الدراسة للسنة الزراعية ستبيان عينإستمارات إ بيانات : جمعت وحسبت من:المصدر
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  الملخص
عتبر قطاع اإلنتاج الحيوانى فى مصر من القطاعات اإلنتاجية الهامة فى بنـاء اإلقتـصاد    ي

وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية فى القيمـة       ،  خاصة فة عامة والمقتصد الزراعى بصفة    القومى بص 
الى أنها المـصدر األساسـى لتـوفير البروتينـات          ضافة  اإلب، المادية التى تقدر بها تلك الثروة     

مـن قيمـة   % ٣٤،٦ويساهم قطاع اإلنتاج الحيوانى بحوالى ، نسانإلالحيوانية الضرورية لغذاء ا  
% ٢٣،١و  % ٣٥،٥وتساهم اللحوم الحمراء واأللبان بحوالى      ، ٢٠١٣اإلنتاج الزراعى فى عام     

ستهدف البحث الوصـول إلـى   ألذا فقد ، ٢٠١٣من إجمالى  قيمة اإلنتاج الحيوانى فى مصر عام   
وذلك من خالل دراسـة أهـم       ، تحقيق الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية من اللحوم الحمراء واأللبان       

عتمد البحث على كل    إو. العوامل المؤثرة على إنتاج اللحوم الحمراء واأللبان فى محافظة أسيوط         
 اإلساليب والنمـاذج اإلحـصائية      وعلي بعض ، من أسلوب التحليل اإلقتصادي الوصفي والكمي     

  :وتبين من نتائج البحث مابلى .والتي تتمثل في تحليل اإلنحدار المتعدد والمرحلي
  :بالنسبة إلنتاج اللحوم الحمراء بمزارع األبقار والجاموس وفقا للفئات الحيازية المختلفة :أوأل

ألفـضل معنويـة مـن     وجد أن النموذج اللوغاريتمى هو الألبقار األولىبالنسبة للفئة   -١
ويبين أن العوامل المؤثرة على التغير في وزن الحيوان هى كمية األعـالف             ، الناحية اإلحصائية 

 الجاموسى وجد أن النموذج الخطى المرحلي       اما. "٥س" و كمية األعالف الخضراء      "٤س "الجافة  
هي كمية األعالف   وأن العوامل المؤثرة على التغير في وزن الحيوان         ، األفضل معنوية إحصائيا  

 ."٤س " وكمية األعالف الجافة " ٣س "،المركزة 
 وجد أن النموذج الخطى هو األفضل معنوية من الناحيـة           لألبقار الثانيةبالنسبة للفئة    -٢

 ويبين أن العوامل المؤثرة على التغير في وزن الحيوان هى كمية األعالف المركزة             ، اإلحصائية
،  الجاموسى وجد أن النموذج الخطى األفضل معنوية إحصائيا        اما. "٦س " و العمل البشرى     "٣س"

 وكميـة  " ٢س "،وأن العوامل المؤثرة على التغير في وزن الحيوان هي طـول فتـرة التـسمين            
 ."٤س "األعالف الجافة 

 وجد أن النموذج اللوغاريتمى هو األفـضل معنويـة مـن     قاربلأل الثالثةبالنسبة للفئة    -٣
ن أن العوامل المؤثرة على التغير في وزن الحيوان هى كمية األعـالف             ويبي، الناحية اإلحصائية 

 الجاموسى وجد أن النموذج اللوغـاريتمى األفـضل          اما ."٦س " والعمل البشرى    "٣س "المركزة  
وأن العوامل المؤثرة على التغير فـي وزن الحيـوان هـي كميـة األعـالف        ، معنوية إحصائيا 

 ."٥س "ضراء وكمية األعالف الخ" ٣س "،المركزة
  :بالنسبة إلنتاج األلبان بمزارع األبقار والجاموس وفقا للفئات الحيازية المختلفة: ثانياً

 وجد أن النموذج اللوغاريتمى هو األفـضل معنويـة مـن    لألبقار األولىبالنسبة للفئة   -١
 و "٢س "ويبين أن العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن هى طول موسم الحليـب    ، الناحية اإلحصائية 

 الجاموسى وجد أن النموذج الخطى المرحلي األفضل معنويـة          اما. "٤س "كمية األعالف الجافة    
 و كمية األعالف    " ٢س"وأن العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن هي طول موسم الحليب           ، إحصائيا
 ."٦س"  البشرىو العمل" ٥س "وكمية األعالف المركزة" ٤س "الجافة 

 وجد أن النموذج اللوغاريتمى هو األفـضل معنويـة مـن    لألبقار الثانيةبالنسبة للفئة   -٢
 ويبين أن العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن هى كميـة األعـالف الخـضراء        ، الناحية اإلحصائية 

 الجاموسى وجد أن النمـوذج اللوغـاريتمى األفـضل          اما. "٤س " و كمية األعالف الجافة    "٣س"
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 " ٣س "، على إنتاج اللبن هي كمية األعـالف الخـضراء           وأن العوامل المؤثرة  ، معنوية إحصائيا 
 " .٤س"وكمية األعالف الجافة 

 وجد أن النموذج اللوغاريتمى هو األفـضل معنويـة مـن     لألبقار الثالثةبالنسبة للفئة    -٣
 "٢س "ويبين أن العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن هى طول موسـم الحليـب            ، الناحية اإلحصائية 

 الجاموسى وجد أن النموذج الخطـى المرحلـي األفـضل معنويـة             اما. "٦س"  البشرى والعمل
  ". ٢س"  الحليبوأن العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن هي طول موسم، إحصائيا
  المراجع
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 .بيانات غير منشورة، قسم اإلنتاج الحيوانى، مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط - ٢
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Abstract 
The animal production sector in Egypt is one of the important production 

sectors in the built of the national economie, the importance of Livestock not only in 
its material value but also it is the primary source to provide the human with the 
necessary animal proteins. Animal production sector contributes with 34.6% from 
the Agricultural production value in 2013, red meat and milk contributes with 
35.5%, 23.1% from the total value of the animal production in Egypt in 2013 and the 
objective of the research is to achieve the production and economic efficiency in red 
meat and milk and to study the important factors that effect on red meat and milk 
production in Assiut governorate. the research depend on descriptive and 
quantitative economic analysis and on statistical models that represented in multiple 
regression analysis and phased and from the research results in the production of red 
meat in farms of cattle and buffalo according to the different categories possessory 
we found that. 1- According to the first category for the types of cow, the effective 
factors on the change in animal weight are the amount of forage dry (s4) and the 
amount of green fodder (s5). And for the type of buffalo, the effective factors on the 
change in the animal weight are the amount of concentrated feed (s3) and the amount 
of forage dry (s4). 2-According to the second category for the types of cow, the 
effective factors on the change in animal weight are the amount of concentrated feed 
(s3) and the human work (s6). and for the types of buffalo, the effective factors on 
the change in animal weight are the length of fatting period (s2) and the amount of 
forage dry (s4). 3- According to the third category for the types of cow, the effective 
factors on the change in animal weight are the amount of concentrated feed (s3) and 
the human work (s6) and for the types of buffalo, the effective factors on the change 
in animal weight are the amount of concentrated feed (s3) and the amount of green 
fodder (s5). The production of milk in farms of cattle and buffalo according to the 
different categories possessory we found that. 1-According to the first category for 
the types of cow, the effective factors on milk production are the length of milk 
season(s2) and the amount of forage dry(s4). For the types of buffalo, the effective 
factors on milk production are the length of milk season(s2), the amount of the 
concentrated feed(s3), the amount of forage dry(s4) and the human work(s6). 2-
According to the second category for the type of cow, the effective factors on milk 
production are the amount of green fodder(s3) and the amount of forage dry(s4). For 
the types of buffalo, the effective factors on milk production are the amount of green 
fodder(s3) and the amount of forage dry(s4). 3-According to the third category for 
the types of cow, the effective factors on milk production are the length of milk 
season(s2) and the human work(s6). for the types of buffalo, the effective factors on 
Milk production is the length of milk season(s2) . 


