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   مقدمة:
ه   والهامة في أنشطة القطاع الزراعي، أهم األركان الرئیسیة  منُیعد اإلنتاج الداجني  ث أن حی

دخل الزراعي بصفة         ن ال واني بصفة خاصة وم ُیعد أحد المصادر الرئیسیة للدخل من اإلنتاج الحی
ار جنی   ٧٥,٣٤٠حوالي   )٦(٢٠١٩، حیث بلغت قیمة اإلنتاج الداجني في مصر عام   عامة ا  ه ملی بم

الغ حوالي   % من قیمة اإلنتاج الحیواني ٤٠,٢١یمثل نحو  ار   ١٨٧,٣٦٨والب % ١٤,١٠ونحو  ملی
الغ حوالي         ام والب س الع ي نف دخل الزراعي ف ار  ٥٣٤,٢٤٤من قیمة ال ه  ملی ر  .)٢(جنی صناعة   ُتعتب

اج الدواجن بصفة عامة و ة          انت ة الهام ة الزراعی ن األنشطة اإلنتاجی  دجاج التسمین بصفة خاصة م
ومي    تاخذ، حیث في مصر ي االقتصاد الق د  .)١(القیمة النقدیة للحوم الدواجن مركزًا هامًا ف بلغت   وق

والي     دواجن ح وم ال اج لح ة إنت و    ٥٥,٩٨٣قیم ل نح ه تمث ار جنی ن  %٢٩,٨٨، %١٠,٤٨ ملی م
  .)٦( ٢٠١٩علي الترتیب عام القیمة النقدیة لإلنتاج الحیواني و، إجمالي قیمة اإلنتاج الزراعي

اك ر  م م       ُتعتب ن أه ل وم ذائي ب ن الغ ق األم ي تحقی یة ف ائز األساس د الرك دواجن أح وم ال لح
ل اللحوم الحمراء واألسماك          وأرخص مصادر البروتینات ة بالمصادر األخرى مث ة مقارن الحیوانی

ث    نظرًا لإلرتفاع النسبي  ات األخرى، حی لكفاءة التحویل الغذائي في الدواجن مقارنة بأنواع الحیوان
كجم لحوم دواجن     ١كجم أعالف ُتعطي نحو  ٢,٣أي أن حوالي ١:  ٢,٣تحویل نحو غت نسبة البل

ل  دل تحوی ل مع و   مقاب غ نح راء  ١:  ٧بل وم الحم ي اللح ة  .)٢(ف ه الدول ع توج رر   وم ة التح لسیاس
ة عام      ي قطاع الزراع دریجي وخاصة ف دریجي   ١٩٨٧االقتصادي الت اء الت ة باإللغ ت الحكوم قام

ًا عام           تلزمات اإلنتاج الزراعيللدعم علي مس ا نهائی م إلغاؤه ي أن ت دواجن إل ا أعالف ال ي منه والت
اج  ١٩٩٣ اج دجاج         والذي یمثل أحد أهم بنود تكالیف اإلنت ة إلنت ة الالزم ة العلیق ل متوسط قیم (یمث

و  مین نح دعم   ٦٩,٣التس دریجي ل اء الت ذلك اإللغ ة)، وك الیف الكلی ن التك ي  % م دة عل عار الفائ أس
ر اع،        الق ذا القط ي ه لب عل ؤثر بالس ا ی داجني مم اج ال روعات اإلنت روض مش ة وق وض الزراعی

ادة    ي زی دخول أدي إل اإلتجاه   ونتیجة لزیادة السكان وإرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بجانب تحسن ال
لدجاج التسمین  واإلستهالكي  الدواجن، ومن ثم كانت أهمیة دراسة الوضع اإلنتاجي مإلستهالك لح

ي م  ر   ،صرف ذلك ُیعتب د وضع     ل رار عن ي صناعة الق ائمین عل ین والق ة للمنتج ن الدراسات الهام م
  .)١(سیاسات اإلستغالل األمثل للموارد اإلنتاجیة المتاحة

  مشكلة البحث:
ذا            ي مصر، إال أن ه دواجن ف اج لحوم ال ة واإلقتصادیة إلنت ة الغذائی ن األهمی رغم م ي ال عل

ة االمر  انتاجیة وس القطاع یتعرض لهزات  ه    عریة السباب مختلف ب علی ذي یترت ف ال ن    توق د م العدی
ن   نقص  األمر الذي یترتب علیه  نخفاض فى االنتاجإیؤدى الى  مما، عن العملالعنابر المعروض م

ذائي للمجت         البروتین الحیواني  اع المستوي الغ ي تعترض ارتف م المشاكل الت ن أه ر م ع  والذي ُیعتب م
ة أخري،    ارتفاع أسعار اللحوم الحمراءجود ة، وذلك مع وناحیالمصري بالنسبة للفرد من  من ناحی

ًا       زال منخفض ر ال ی ي مص دواجن ف وم ال ن لح رد م یب الف ا أن نص دول   كم ن ال د م ة بالعدی مقارن
زان       ي المی د ف ل متزای ي وجود خل ن لحوم     العربیة واألروبیة، حیث ُتشیر اإلحصاءات إل ذائي م الغ

تمر    د المس ة التزای دواجن نتیج ي     ال ي عل اج المحل درة اإلنت دم ق دواجن وع وم ال ي لح ب عل ي الطل ف
دهور            .الوفاء به م اسباب ت ى اه وف عل دواجن للوق اج واستهالك ال ى دراسة انت االمر الذى یدفع ال

  صناعة الدواجن.
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  هدف البحث:
ث  دف البح يیه ة  إل ن   دراس ك م ر وذل ي مص مین ف داري التس ویق ب اج وتس ادیات إنت اقتص

  :هداف الفرعیة التالیةخالل دراسة األ
  .األهمیة االقتصادیة لقطاع الدواجن في مصر دراسة -١
  .دراسة الوضع اإلنتاجي للحوم البیضاء في مصر -٢
  .أهم العوامل المؤثرة علي إستهالك لحوم الدواجن في مصرالتعرف  -٣
  التعرف علي مؤشرات المیزان الغذائي من لحوم الدواجن في مصر. -٤

  ة ومصادر البیانات:الطریقة البحثی
ي          ة ف فیة والكمی ائیة الوص ل اإلحص الیب التحلی تخدام أس م إس د ت ث فق داف البح ًا أله تحقیق

ائیة   ة اإلحص ي لل    المعالج اس الكم ي القی ات وف یة للبیان ادیة  ظوالریاض رات االقتص واهر والمتغی
و السنویة وا    ، حیث تم إستخدام ع الدراسةموض دالت النم ة،   المتوسطات الحسابیة ومع لنسب المئوی

ك       أسلوب اإلنحدار الخطي البسیط ین تل ة ب دد لدراسة العالق دار المتع ، كما تم إستخدام نموذج اإلنح
ؤثر            ي ت ن العوامل الت د م ذلك اإلستهالك بالعدی ة وك اج المنتجات الحیوانی المتغیرات حیث یتأثر إنت

  .علیها كمًا ونوعًا
ات    ى البیان ذا البحث عل ي ه اد ف م االعتم د ت زي ولق از المرك ن الجه ورة والصادرة ع المنش

  .قتصادیة بوزارة الزراعةللتعبئة العامة واإلحصاء، وقطاع الشئون اإل
  :نتائج البحث ومناقشتها

  :األهمیة االقتصادیة لقیمة اإلنتاج الحیواني والداجني ولحوم الدواجن في مصرأوًال: 
  قیمة اإلنتاج الزراعي: -١

ین  ) أن إ١بیانات الجدول ( توضح ار  ٧١,٦٦٤جمالي قیمة اإلنتاج الزراعي قد تتراوح ب  ملی
غ   ٢٠١٩جنیه كحد أقصي عام  ملیار ٥٣٤,٢٤٤، ٢٠٠٠جنیه كحد أدني عام  ، وبمتوسط سنوي بل

ة      ٢٠١٩-٢٠٠٠ملیون جنیه خالل الفترة ( ٢٣٦,٤٢٨حوالي  ام لقیم ي الع دیر اإلتجاه الزمن )، وبتق
ادة      ٢) بالجدول ( ١المعادلة (بین اإلنتاج الزراعي خالل نفس الفترة ُت دار زی د سنویًا بمق ا تتزای ) أنه

ار  ٢٣,١٩ُیقدر بحوالي   )٠,٠١(سنوي معنوي إحصائیًا عند مستوي معنویة  ادل     ملی ا ُیع ه، بم جنی
د      ٩,٨١نحو  ا ُیشیر معامل التحدی ي أن  )٢ر(% من المتوسط السنوي لقیمة اإلنتاج الزراعي، كم إل
  اج الزراعي یرجع إلي العوامل التي یعكس أثرھا عنصر الزمن.% من التغیر في اإلنت٩٢نحو 

  قیمة اإلنتاج الحیواني: -٢
ین   ١یتبین من بیانات الجدول ( كما راوح ب  ٢٢,١٢٦) أن إجمالي قیمة اإلنتاج الحیواني قد تت

ار ام   ملی ي ع د أدن ه كح ار ١٨٧,٧٧٠، ٢٠٠٠جنی ام   ملی ي ع د أقص ه كح ط ٢٠١٨جنی ، وبمتوس
والي  غ ح نوي بل ار ٨٤,٧٨١ س الل  ملی ه خ س جنی ة   نف ام لقیم ي الع اه الزمن دیر اإلتج رة، وبتق الفت

ة ( ُتبین اإلنتاج الحیواني خالل نفس الفترة  ادة      ٢) بالجدول ( ٢المعادل دار زی د سنویًا بمق ا تتزای ) أنه
ة      د مستوي معنوی در بحوالي   ) ٠,٠١(سنوي معنوي إحصائیًا عن ار  ٨,٥٤ُیق ادل     ملی ا ُیع ه، بم جنی

ي أن   )٢ر(% من المتوسط السنوي لقیمة اإلنتاج الحیواني، كما ُیشیر معامل التحدید ١٠,٠٧نحو  إل
و  ر    ٩٣نح ا عنص س أثره ي یعك ل الت ي العوام ع إل واني یرج اج الحی ة اإلنت ي قیم ر ف ن التغی % م

  الزمن.
  :الداجنيقیمة اإلنتاج  -٣

ات الجدول (   كما دا    ١یتبین من بیان اج ال ة اإلنت الي قیم ین    ) أن إجم راوح ب د تت  ٤,٥٠٥جني ق
، وبمتوسط سنوي  ٢٠١٩جنیه كحد أقصي عام  ملیار ٧٥,٣٤٠، ٢٠٠٠جنیه كحد أدني عام  ملیار

والي  غ ح ار ٢٤,١٨٨بل اج    ملی ة اإلنت ام لقیم ي الع اه الزمن دیر اإلتج رة، وبتق س الفت الل نف ه خ جنی
ة (     الداجني ین المعادل رة ُتب س الفت ا تتزا ٢) بالجدول ( ٣خالل نف ادة سنوي      ) أنه دار زی د سنویًا بمق ی

ة (  توي معنوی د مس ائیًا عن وي إحص والي ٠,٠١معن در بح ار ٣,٠٥) ُیق و   ملی ادل نح ا ُیع ه، بم جنی
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د   الداجني% من المتوسط السنوي لقیمة اإلنتاج ١٢,٦١ ي أن نحو    )٢ر(، كما ُیشیر معامل التحدی إل
  لتي یعكس أثرها عنصر الزمن.یرجع إلي العوامل ا الداجني% من التغیر في قیمة اإلنتاج ٨٢
  قیمة اإلنتاج من لحوم الدواجن: -٤

ین    ١توضح بیانات الجدول ( راوح ب د تت  ٣,٤٧٧) أن إجمالي قیمة اإلنتاج من لحوم الداجن ق
، وبمتوسط سنوي  ٢٠١٩جنیه كحد أقصي عام  ملیار ٥٥,٩٨٣، ٢٠٠٠جنیه كحد أدني عام  ملیار

ن       جنیه خالل نف ملیار ١٨,٠٢٤بلغ حوالي  اج م ة اإلنت ام لقمی ي الع س الفترة، وبتقدیر اإلتجاه الزمن
ة (        ین المعادل رة ُتب س الفت دواجن خالل نف ادة     ٢) بالجدول ( ٤لحوم ال دار زی د سنویًا بمق ا تتزای ) أنه

ة (     د مستوي معنوی در بحوالي   ٠,٠١سنوي معنوي إحصائیًا عن ار  ٢,٢٦) ُیق ادل     ملی ا ُیع ه، بم جنی
د           % من المتوسط ا ١٢,٥٤نحو  ا ُیشیر معامل التحدی دواجن، كم ن لحوم ال اج م ة اإلنت لسنوي لقمی

ي أن نحو    )٢ر( ي ق  ٨٢إل ر ف ن التغی ي       ی% م ي العوامل الت ع إل دواجن یرج ن لحوم ال اج م ة اإلنت م
  یعكس أثرها عنصر الزمن.

  
دواجن  والداجني قیمة اإلنتاج الزراعي والحیواني  .١جدول  رة    ولحوم ال ي مصر خالل الفت  – ٢٠٠٠( ف

   جنیه) ملیار :(القیمة      )   ٢٠١٩

  السنھ
% لقیمة اإلنتاج   قیمة اإلنتاج

  الحیواني
من قیمة اإلنتاج  

  *الزراعي

% لقیمة اإلنتاج 
قیمة لحوم   *الداجني من اإلنتاج

  الدواجن

%لقیمة لحوم 
  الدواجن

من قیمة اإلنتاج  
  الحیواني  الزراعي  الداجني  الحیواني  الزراعي  *الحیواني

١٥,٧١  ٣,٤٧٧  ٢٠,٣٦  ٦,٢٩  ٣٠,٨٧  ٤,٥٠٥  ٢٢,١٢٦ ٧١,٦٦٤  ٢٠٠٠  
١٨,٥٧  ٤,٤٥٨  ٢٤,١٨  ٧,٧٧  ٣٢,١٢  ٥,٨٠٥  ٢٤,٠٠٣  ٧٤,٧٤٠  ٢٠٠١  
٢١,٢٠  ٦,٢٦٦  ٢٧,٧١  ٩,٧٢  ٣٥,٠٨  ٨,١٨٩  ٢٩,٥٥٦  ٨٤,٢٦٠  ٢٠٠٢  
١٨,٥١  ٦,٤٠٤  ٢٤,٥١  ٨,٧٦  ٣٥,٧٣  ٨,٤٨٢  ٣٤,٦٠٦  ٩٦,٨٥٣  ٢٠٠٣  
١٩,٣٠  ٧,٥٨٨  ٢٤,٧٥  ٨,٧٠  ٣٥,١٥  ٩,٧٣٠  ٣٩,٣٠٨  ١١١,٨٣٥  ٢٠٠٤  
١٦,٤٠  ٧,٧٤٨  ٢٠,٧٢  ٧,٧١  ٣٧,٢١  ٩,٧٨٩  ٤٧,٢٤٦  ١٢٦,٩٧١  ٢٠٠٥  
١٤,٤٥  ٧,١٨٢  ٢٠,٠٦  ٧,٢٥  ٣٦,١٦  ٩,٩٦٨  ٤٩,٦٨٩  ١٣٧,٤١٩  ٢٠٠٦  
١٥,٢١  ٨,٤٠٤  ٢٠,٨٠  ٧,٣٧  ٣٥,٤٤  ١١,٤٩٣  ٥٥,٢٦٠  ١٥٥,٩٤٥  ٢٠٠٧  
١٥,٩٤  ١٠,٣٧١  ٢٢,٧٣  ٧,٩٧  ٣٥,٠٤  ١٤,٧٩٠  ٦٥,٠٦٠  ١٨٥,٦٦٦  ٢٠٠٨  
١٦,٠٧  ١١,١٠٦  ٢١,٧٩  ٧,٩٥  ٣٦,٤٩  ١٥,٠٦١  ٦٩,١٢٠  ١٨٩,٤٣٨  ٢٠٠٩  
١٦,٨٩  ١٣,٠٦٧  ٢٣,١٦  ٨,٥٦  ٣٦,٩٦  ١٧,٩٢٤  ٧٧,٣٨٢  ٢٠٩,٣٥٤  ٢٠١٠  
١٧,٥٣  ١٤,٨٤٢  ٢٣,٤٦  ٧,٩٥  ٣٣,٨٧  ١٩,٨٦٢  ٨٤,٦٦٩  ٢٤٩,٩٨٩  ٢٠١١  
١٨,٥٥  ١٦,٥٠٨  ٢٥,٣٣  ٨,٤٣  ٣٣,٢٧  ٢٢,٥٣٦  ٨٨,٩٧٠  ٢٦٧,٤٢٤  ٢٠١٢  
٢٢,٢٩  ٢١,٧٩٣  ٢٨,٨٥  ٩,٩٩  ٣٤,٦٢  ٢٨,٢٠٧  ٩٧,٧٨١  ٢٨٢,٤٣٤  ٢٠١٣  
٢٢,٠٩  ٢٤,٧٨٦  ٢٨,٨٧  ١٠,٦٠  ٣٦,٧٣  ٣٢,٣٨٤  ١١٢,١٨١  ٣٠٥,٤١٤  ٢٠١٤  
٢٢,٦٣  ٢٧,٠٢٦  ٣٠,٠٦  ١١,٢٧  ٣٧,٥١  ٣٥,٨٩٠  ١١٩,٤٠٦  ٣١٨,٣٣٢  ٢٠١٥  
٢٢,٥٢  ٣٠,١٨٥  ٣٠,٥٥  ١١,٤٧ ٣٧,٥٥  ٤٠,٩٤٩  ١٣٤,٠٥٥  ٣٥٦,٩٥٨  ٢٠١٦  
٢١,٤٥  ٣٦,٤٧٤  ٢٩,٧٩  ١٠,٨٠  ٣٦,٢٥  ٥٠,٦٥٦  ١٧٠,٠٦٤  ٤٦٩,٢٠٢  ٢٠١٧  
٢٤,٩٣  ٤٦,٨١٤  ٣٣,١٣  ١٢,٤٣  ٣٧,٥٢  ٦٢,٢٠٢  ١٨٧,٧٧٠  ٥٠٠,٤١٣  ٢٠١٨  
٢٩,٨٨  ٥٥,٩٨٣  ٤٠,٢١  ١٤,١٠  ٣٥,٠٧  ٧٥,٣٤٠  ١٨٧,٣٦٨  ٥٣٤,٢٤٤  ٢٠١٩  

  ١٩,١٧  ١٨,٠٢٤  ٢٥,٦٢  ٩,٠٧  ٣٥,٣٩  ٢٤,١٨٨  ٨٤,٧٨١  ٢٣٦,٤٢٨  المتوسط
  * المتوسط الهندسي.

  . متفرقةلشئون اإلقتصادیة، نشرة تقدیرات الدخل الزراعي، أعداد : وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، قطاع االمصدر
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 الزراعي والحیواني والداجني وقیمة لحوم الدواجنقیمة اإلنتاج ل االتجاه الزمني العاممعادالت  .٢جدول 
  .)٢٠١٩-٢٠٠٠خالل الفترة (في مصر 

 التغیر السنوي المتوسط المعادلة المتغیر م
 ف ٢ر

 معدل % مقدار
قیمة اإلنتاج   ١

  الزراعي
 جنیه) ملیار(

  س هـ ٢٣,١٩+  ٧,٠٨ - ص هـ =
                    )٢١٨,٩٣ ٠,٩٢ ٩,٨١ ٢٣,١٩ ٢٣٦,٤٢٨ )** ١٤,٨٠** 

قیمة اإلنتاج   ٢
  الحیواني

 جنیه) ملیار(

س هـ                                     ٨,٥٤+  ٤,٩٢ -ص هـ = 
               )٢٢٤,٤٠ ٠,٩٢ ١٠,٠٧ ٨,٥٤ ٨٤,٧٨١ )** ١٤,٩٨** 

قیمة اإلنتاج   ٣
  الداجني

 جنیه) ملیار(

س هـ                                    ٣,٠٥+  ٧,٨٣ -ص هـ = 
                 )٨٤,٣٦ ٠,٨٢ ١٢,٦١ ٣,٠٥ ٢٤,١٨٨ )** ٩,١٩** 

قیمة لحوم   ٤
  الدواجن

 جنیه) ملیار(

  س هـ ٢,٢٦+  ٥,٠٧ - ص هـ  = 
                 )٨٢,٥٢ ٠,٨٢ ١٢,٥٤ ٢,٢٦ ١٨,٠٢٤ )** ٩,٠٨** 

، ف إلى معامل ٢تشیر ص ھـ إلى القیمة التقدیریة للظاھرة محل الدراسة في السنة ھـ، س تشیر إلى عنصر الزمن ، ویشیر كل من ر
األقواس إلى  داخل، وتشیر األرقام )٠.٠١( التحدید،وقیمة ف المحسوبة على الترتیب، وتشیر ** إلى المعنویة عند مستوى

 قیمة ت المحسوبة.
 .)١حسبت من : بیانات الجدول (:  المصدر

  
  ثانیًا: بعض المتغیرات اإلنتاجیة لمزراع بداري التسمین في مصر:

وم     ُتعد مزارع تسمین البداري البداري نشاط إقتصادي زراعي قائم علي إنتاج اللحم (عمر ی
ي  یومًا) من ا ٦٠حتي  األلف         -لدجاج بأنواعه (أجنب ات (ب ًا للفئ م المزارع وفق دي ُمحسن)، وتنقس بل

عة (  زارع س ي م ه) إل ن  – ٥٠٠٠دجاج ل م عة (٢٥٠٠٠أق زارع س ن  – ٢٥٠٠٠)، م ل م أق
عة   ١٠٠٠٠٠ زارع س وي     ١٠٠٠٠٠()، وم عة القص ة الس ة للمزرع ة الكلی ل الطاق أكثر)، وتمث ف

ي      مضروبًا في عدد الدورات التي یمكن تنفی اج الفعل ا اإلنت ذها بجمیع العنابر خالل عام الحصر، أم
دورات              اج مجموع ال ن المزرعة خالل عام الحصر ویساوي إنت اتج م ي الن دجاج الفعل فهو عدد ال

  .)١(الُمنفذة، بینما تمثل الطاقة العاطلة الفرق بین الطاقة الكلیة والطاقة الفعلیة
  :أعداد مزارع بداري التسمین في مصرتطور  -أ

  أعداد المزارع: -١
ات جدول (     داري التسمین      ٣ُتشیر بیان داد مزارع ب ي أن أع ي مصر   ) إل ین    ف ا ب راوح م تت

ا  غ أدناهم دین بل والي ح ف  ١٢,٨٣٨ح ام أل ة ع غ، ٢٠٠٠مزرع ین بل ي ح والي  ف اها ح أقص
غ حوالي     ٢٠٠٧عام  مزرعةألف  ٢٥,٦٨٧ ف   ١٨,٠٦٢وبمتوسط سنوي بل ، وتوضح  مزرعة أل

داري التسمین   أعداد ) تزاید ٤) بجدول (١اهیة الُمقدرة بالمعادلة (العالقة اإلتج ي مصر    مزارع ب ف
ة (         توي معنوی د مس ائیًا عن وي إحص نوي معن ادة س دار زی والي   ٠,٠١بمق در بح ف  ٠,٤٠) ُیق أل

د سنوي بلغت نحو      مزرعة ن المتوسط السنوي    %٢,٢١وبنسبة تزای داد مزارع   % م داري  ألع ب
ي أن نحو   ٢الفترة، كما ُیشیر معامل التحدید (ر خالل نفسفي مصر  التسمین ر   ٥٢) إل ن التغی % م

  یرجع إلي العوامل التي یعكس أثرها عنصر الزمن.   التسمین في مصربداري أعداد مزارع في 
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  أعداد العنابر العاملة: -٢
راوح     ٣كما ُتشیر بیانات جدول ( ي مصر تت داري التسمین ف  ) إلي أن أعداد العنابر العاملة لب

ا حوالي        غ أدناهم ین حدین بل ا ب ر عام     ١٧,٤٥١م ف عنب غ أقصاها حوالي      ٢٠٠٠أل ي حین بل ، ف
ام    ٣٠,٨٨٧ ر ع ف عنب والي     ٢٠١٧أل غ ح نوي بل ط س ح    ٢٤,٦٨٠وبمتوس ر، وتوض ف عنب أل

ي   ٤) بجدول (٢العالقة اإلتجاهیة الُمقدرة بالمعادلة ( ) تزاید أعداد العنابر العاملة لبداري التسمین ف
ة (  مصر بمق در بحوالي   ٠.٠١دار زیادة سنوي معنوي إحصائیًا عند مستوي معنوی ف   ٠,٧٧) ُیق أل

داري     ٣,١٢عنبر وبنسبة تزاید سنوي بلغت نحو  ة لب ابر العامل داد العن % من المتوسط السنوي ألع
ر   ٩٢) إلي أن نحو ٢التسمین في مصر خالل نفس الفترة ، كما ُیشیر معامل التحدید (ر ن التغی % م

ا عنصر           في أعدا ي یعكس أثره ي العوامل الت ي مصر یرجع إل د العنابر العاملة لبداري التسمین ف
  الزمن.

  أعداد العنابر غیر العاملة: -٣
ا    ٣ُتبین بیانات جدول (   راوح م ) أن أعداد العنابر غیر العاملة لبداري التسمین في مصر تت

غ أقصاها حوالي    ، في حی٢٠١١ألف عنبر عام  ٠,٥٩٤بین حدین بلغ أدناهما حوالي   ٨,١١٣ن بل
ة       ٣,١٨٥وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  ٢٠٠٦ألف عنبر عام  ة اإلتجاهی ر، وتوضح العالق ف عنب أل

ة ( درة بالمعادل دول (٣الُمق ر  ٤) بج ي مص مین ف داري التس ة لب ر العامل ابر غی داد العن اقص أع ) تن
ة (       توي معنوی د مس ائیًا عن وي إحص نوي معن ص س دار نق در بح ٠.٠١بمق ر  ٠,٢٧والي ) ُیق عنب

داري   ٨.٤٨وبنسبة تناقص سنوي بلغت نحو  ة لب % من المتوسط السنوي ألعداد العنابر غیر العامل
ي أن نحو   ٢التسمین في مصر خالل نفس الفترة، كما ُیشیر معامل التحدید (ر ر   ٣٣) إل ن التغی % م

ل ال  ي العوام ع إل ي مصر یرج مین ف داري التس ة لب ر العامل ابر غی داد العن ي أع ا ف س أثره ي یعك ت
  عنصر الزمن.  

  إجمالي أعداد العنابر: -٤
ا     ٣كما ُتبین بیانات جدول (   راوح م ي مصر تت ) أن إجمالي أعداد العنابر لبداري التسمین ف

والي     ا ح غ أدناهم دین بل ین ح ام    ٢٠,٤٩٦ب ر ع ف عنب والي    ٢٠٠٠أل اها ح غ أقص ین بل ي ح ، ف
ام    ٣١,٨٦٨ ر ع ف عنب و    ٢٠١٧أل غ ح نوي بل ط س ح    ٢٧,٨٦٥الي وبمتوس ر، وتوض ف عنب أل

ي  ٤) بجدول (٤العالقة اإلتجاهیة الُمقدرة بالمعادلة ( ) تزاید إجمالي أعداد العنابر لبداري التسمین ف
ة (   در بحوالي   ٠.٠١مصر بمقدار زیادة سنوي معنوي إحصائیًا عند مستوي معنوی ف   ٠,٥٠) ُیق أل

داري    % من المتوسط ا١.٧٩عنبر وبنسبة تزاید سنوي بلغت نحو  ابر لب داد العن لسنوي إلجمالي أع
ر   ٧٥) إلي أن نحو ٢التسمین في مصر خالل نفس الفترة، كما  ُیشیر معامل التحدید (ر ن التغی % م

ا عنصر        ي یعكس أثره ي العوامل الت في إلجمالي أعداد العنابر لبداري التسمین في مصر یرجع إل
  الزمن.  
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  )٢٠١٩ – ٢٠٠٠في مصر خالل الفترة (تسمین مزارع بداري الكمیة إنتاج أعداد  .٣جدول 

  عدد المزارع  السنة
  مزرعهألف 

  الطاقة الكلیة  عنبر)ألف عدد العنابر (
  دجاجه ملیون

  اإلنتاج الفعلي
  دجاجه ملیون

نسبة اإلنتاج 
الفعلي إلي 
  جمله  غیر عامله  عامله  الطاقة الكلیة

٦٧.٤٦  ٣٤٢  ٥٠٩  ٢٠.٤٩٦  ٣.٠٤٥  ١٧.٤٥١  ١٢.٨٣٨  ٢٠٠٠  
٥٤.٣٠  ٤٥٥  ٨٣٨  ٢٢.٠٣٠  ٣.٠٧١  ١٨.٩٥٩  ١٣.٥٢٦  ٢٠٠١  
٧٣.٢٨  ٦٢٨  ٨٥٧  ٢٣.٧٣٥  ٣.١٦٣  ٢٠.٥٧٢  ١٤.٥٢٢  ٢٠٠٢  
٦٣.١٦  ٥٦٤  ٨٩٣  ٢٤.٦٧٦  ٤.٤٩٥  ٢٠.١٨١  ١٤.٩٧٢  ٢٠٠٣  
٨١.٢٢  ٥٠٦  ٦٢٣  ٢٥.٩١٢  ٥.٢٩٠  ٢٠.٦٢٢  ١٥.٦٧٣  ٢٠٠٤  
٥٠.٩١  ٤٩٧٤  ٩٧٧٠  ٢٦.٤٣٥  ٥.٩٢٣  ٢٠.٥١٢  ١٦.٢٨٩  ٢٠٠٥  
٣٧.٢٤  ٣٦٢  ٩٧٢  ٢٩.١٧٣  ٨.١١٣  ٢١.٠٦٠  ١٧.٤٥٨  ٢٠٠٦  
٤٣.٦٣  ٤٤٠٠  ١٠٠٨٤  ٢٨.٨٠٥  ٧.٥٢٢  ٢١.٢٨٣  ٢٥.٦٨٧  ٢٠٠٧  
٤٦.٦٦  ٣٤٢  ٧٣٣  ٢٨.٢٤٢  ٧.٠٢٥  ٢١.٢١٨  ١٦.٩٩١  ٢٠٠٨  
٥٠.٨١  ٤٠٨  ٨٠٣  ٣٠.٢٥٨  ٧.٩٦٢  ٢٢.٢٩٦  ١٨.٤٢٣  ٢٠٠٩  
٦٣.٣٨  ٤٤٣  ٦٩٩  ٢٤.٤٥٢  ٠.٦١٠  ٢٣.٨٤٢  ١٤.٧١٠  ٢٠١٠  
٦٤.٦٠  ٤٨٠  ٧٤٣  ٢٦.٦١١  ٠.٥٩٤  ٢٦.٠١٧  ١٦.٤٩٧  ٢٠١١  
٦١.٩٦  ٥١٣  ٨٢٨  ٢٩.٠٥٠  ٠.٦٨٨  ٢٨.٣٦٢  ١٨.٩٣٩  ٢٠١٢  
٦٦.٨٧  ٥٤٥  ٨١٥  ٢٩.٢٢٤  ٠.٦٨١  ٢٨.٥٤٣  ١٨.٩٢٠  ٢٠١٣  
٦٦.٩٠  ٥٧٨  ٨٦٤  ٣٠.٧٩٣  ٠.٧٥٥  ٣٠.٠٣٨  ٢٠.٢٣٤  ٢٠١٤  
٦٥.٩٦  ٥٨٩  ٨٩٣  ٣١.٥٤٠  ٠.٨٦٠  ٣٠.٦٨٠  ٢١.٠٩٧  ٢٠١٥  
٦٤.١٨  ٥٧٧  ٨٩٩  ٣١.٠٦٩  ١.٠٣٦  ٣٠.٠٣٣  ٢٠.٦٧٨  ٢٠١٦  
٦٣.٣٧  ٥٩٥  ٩٣٩  ٣١.٨٦٨  ٠.٩٨١  ٣٠.٨٨٧  ٢١.٥٤١  ٢٠١٧  
٥٩.٧٩  ٦٩٠  ١١٥٤  ٣١.٦٤٤  ٠.٩٩٩  ٣٠.٦٤٥  ٢٠.٩٩٧  ٢٠١٨  
٦٥.٣٥  ٥٩٤  ٩٠٩  ٣١.٢٨٤  ٠.٨٧٩  ٣٠.٤٠٥  ٢١.٢٣٧  ٢٠١٩  
  ٥٩.٦١  ٩٢٩.٢٥  ١٧٤١.٢٥  ٢٧,٨٦٥  ٣,١٨٥  ٢٤,٦٨٠  ١٨,٠٦٢  المتوسط
اد    .وزارة الزراعة واستصالح األراضي :جمعت وحسبت منالمصدر:  ة لالقتص ادیة، اإلدارة المركزی  قطاع الشئون االقتص

  .، أعداد مختلفةإحصاءات الثروة الداجنةالزراعي، نشرة 
  

  

  الطاقة الكلیة: -٥
غ          ) ٣بیانات جدول ( ُتشیر ین حدین بل ا ب راوح م ي مصر تت داري التسمین ف إلي أن الطاقة الكلیة لب

ام   ٥٠٩أدناهما حوالي  غ أقصاها حوالي      ٢٠٠٠ملیون دجاجة ع ي حین بل ام     ١٠٠٨٤، ف ون دجاجه ع ملی
والي    ٢٠٠٧ غ ح نوي بل ط س درة     ١٧٤١.٥٠وبمتوس ة الُمق ة اإلتجاهی ح العالق ه، وتوض ون دجاج ملی

ة دول (٥(بالمعادل ت    )٤) بج م ُتثب نوي ل ص س دار نق ر بمق ي مص مین ف داري التس ة لب ة الكلی اقص الطاق تن
  معنویته إحصائیًا.  

  اإلنتاج الفعلي: -٦
ین    ٣كما ُتشیر بیانات جدول ( ا ب راوح م ) إلي أن اإلنتاج الفعلي لبداري التسمین في مصر تت

والي  ا ح غ أدناهم دین بل ام  ٣٤٢ح ة ع ون دجاج غ أقصاها٢٠٠٠ملی ین بل ي ح والي  ، ف  ٤٩٧٤ح
غ حوالي     ٢٠٠٤ملیون دجاجة عام  ة      ٩٢٩,٢٥وبمتوسط سنوي بل ون دجاجة، وتوضح العالق ملی

ة (  درة بالمعادل ة الُمق دول (٦اإلتجاهی ر     ٤) بج ي مص مین ف داري التس ي لب اج الفعل اقص اإلنت ) تن
  بمقدار نقص سنوي لم ُتثبت معنویته إحصائیًا .

  :كلیةإلي الطاقة ال اإلنتاج الفعلينسبة  -٧
دول (و ات ج ح بیان ي  ٣توض مین ف داري التس ة لب ة الكلی ي الطاق ي إل اج الفعل بة اإلنت ) أن نس

، في حین بلغ أقصاها حوالي  ٢٠٠٦% عام ٣٧.٢٨مصر تتراوح ما بین حدین بلغ أدناهما حوالي 
ام ٨١.٢٢ والي   ٢٠٠٤% ع غ ح نوي بل ط س ة  ٥٩.٦٠وبمتوس ة اإلتجاهی ح العالق % ، وتوض

ي       ٤) بجدول (٧دلة (الُمقدرة بالمعا داري التسمین ف ة لب ة الكلی ي الطاق ) تزاید نسبة اإلنتاج الفعلي إل
  مصر بمقدار زیادة سنوي لم ُتثبت معنویته إحصائیًا .
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دول  ادالت  .٤ج اممع ي الع اه الزمن زارع االتج ة لم رات اإلنتاجی مین للمتغی داري التس الل  ب ر خ ي مص ف

  .)٢٠١٩-٢٠٠٠الفترة (
 معدل % مقدار ف ٢ر التغیر السنوي المتوسط دلةالمعا المتغیر م
عدد اجمالى   ١

  المزراع
 )مزرعةألف (

  س ھـ ٠,٤٠+  ١٣,٨٥٧ص ھـ = 
                        )١٩,٤٤ ٠,٥٢ ٢,٢١ ٠,٤٠ ١٨,٠٦١ )** ٤,٤١** 

عدد العنابر   ٢
  العاملة

 )عنبرألف (

  س ھـ ٠,٧٧+  ١٦,٥٦٧ص ھـ = 
                    )٢٢٠.٣٥ ٠,٩٢ ٣,١٢ ٠,٧٧ ٢٤,٦٨٠ )** ١٤,٨٤** 

عدد العنابر غیر   ٣
  العاملة

 عنبر)ألف (

  س ھـ ٠,٢٧ – ٦,٠٤ص ھـ = 
                        ) - ٨,٧٢ ٠,٣٣ ٨,٤٨ - ٠,٢٧ - ٣,١٨٥ **) ٢,٩٥* 

إجمالي عدد   ٤
  العنابر

  عنبر)ألف (

  س ھـ ٠,٥٠ + ٢٢,٦١ص ھـ = 
                   )٥٥,٣٠  ٠,٧٥  ١,٧٩  ٠,٥٠  ٢٧,٨٦٥  **) ٧,٤٤**  

  الطاقة الكلیة  ٥
 دجاجھ) ملیون(

  س ھـ ٨٢,٩٨ – ٢١٦٢,٤٩ص ھـ = 
                  ) - ١٧٤١,٢٥ ) ٠,٧٥ - - - - 

  اإلنتاج الفعلي  ٦
  دجاجھ) ملیون(

  س ھـ ٣٦,٠١ – ١٣٠٧,٤٠ص ھـ = 
                   )- ٩٢٩,٢٥  ) ٠,٧١  -  -  -  -  

اإلنتاج الفعلي   ٧
قة الكلیة اإلي الط

(%)  

  س ھـ ٠,٢٠+  ٥٨,٥٠ص ھـ = 
                    )٥٩,٦١  ) ٠,٤٧  -  -  -  -  

، ٢تشیر ص ھـ إلى القیمة التقدیریة للظاھرة محل الدراسة في السنة ھـ، س تشیر إلى عنصر الزمن ، ویشیر كل من ر
)، وتشیر األرقام ٠.٠١المعنویة عند مستوى ( ف إلى معامل التحدید،وقیمة ف المحسوبة على الترتیب، وتشیر ** إلى

 داخل األقواس إلى قیمة ت المحسوبة.
  .)٣بیانات الجدول (حسبت من : :   المصدر

  
  تطور أعداد وكمیة إنتاج مزارع أمهات التسمین في مصر: -ب
  أعداد المزارع: -١

دول ( ات ج یر بیان راو  ٥ُتش ر تت ي مص مین ف ات التس زارع أمه داد م ي أن أع ین ) إل ا ب ح م
مزرعة عام  ٤٣٥، في حین بلغ أقصاها حوالي ٢٠٠٠مزرعة عام  ٢٩٢حدین بلغ أدناهما حوالي 

والي    ٢٠٠٥ غ ح نوي بل ط س درة     ٣٤٩.٠٥وبمتوس ة الُمق ة اإلتجاهی ح العالق ة، وتوض مزرع
م      ٦) بجدول (١بالمعادلة ( دار نقص سنوي  ل ) تناقص أعداد مزارع أمهات التسمین في مصر بمق
  ویته إحصائیًا.  تثبت معن

  أعداد العنابر العاملة: -٢
راوح    ٥كما ُتشیر بیانات جدول ( ي مصر تت ) إلي أن أعداد العنابر العاملة ألمهات التسمین ف

ا حوالي        غ أدناهم ین حدین بل ا ب ر عام    ١٩٠١م غ أقصاها حوالي      ٢٠٠٠عنب ي حین بل  ٢٨٣٤، ف
ام   ر ع والي    ٢٠١٩عنب غ ح نوي بل ط س ر،  ٢٣٢١.٨٥وبمتوس ة  عنب ة اإلتجاهی ح العالق وتوض

ة (  دار          ٦) بجدول ( ٢الُمقدرة بالمعادل ي مصر بمق ات التسمین ف ة ألمه ابر العامل داد العن د أع ) تزای
ة (   توي معنوی د مس ائیًا عن وي إحص نوي معن ادة س والي ٠.٠١زی در بح بة  ٤٢.٥٦) ُیق ر وبنس عنب

ابر ال  ١.٨٣تزاید سنوي بلغت نحو  داد العن ي     % من المتوسط السنوي ألع ات التسمین ف ة ألمه عامل
د (ر   ي أن نحو   ٢مصر خالل نفس الفترة ، كما ُیشیر معامل التحدی داد     ٨٢) إل ي أع ر ف ن التغی % م

  العنابر العاملة ألمهات التسمین في مصر یرجع إلي العوامل التي یعكس أثرها عنصر الزمن.
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  أعداد العنابر غیر العاملة: -٣
ا    ألمهاتلعنابر غیر العاملة ) أن أعداد ا٥ُتبین بیانات جدول (   راوح م التسمین في مصر تت

غ   ، ٢٠١٩عنبر عام  ٦٠بین حدین بلغ أدناهما حوالي  ي حین بل ر عام    ٥٨٨أقصاها حوالي    ف عنب
ة        ٢٤٨.٢٠وبمتوسط سنوي بلغ حوالي   ٢٠١١ درة بالمعادل ة الُمق ة اإلتجاهی ر، وتوضح العالق عنب

دار نقص سنوي       ألمهاتلعاملة ) تناقص أعداد العنابر غیر ا٦) بجدول (٣( ي مصر بمق التسمین ف
ة (    د مستوي معنوی در بحوالي   ٠.٠١معنوي إحصائیًا عن اقص سنوي      ٦٧.٨٧) ُیق ر وبنسبة تن عنب

ة  ٢٧.٣٤بلغت نحو  ي مصر     ألمهات % من المتوسط السنوي ألعداد العنابر غیر العامل التسمین ف
د (ر  ي أن نحو   ) إ٢خالل نفس الفترة، كما ُیشیر معامل التحدی ابر      ٤٦ل داد العن ي أع ر ف ن التغی % م

  التسمین في مصر یرجع إلي العوامل التي یعكس أثرها عنصر الزمن.   ألمهاتغیر العاملة 
  إجمالي أعداد العنابر: -٤

ا     ألمهات) أن إجمالي أعداد العنابر ٥كما ُتبین بیانات جدول (   راوح م التسمین في مصر تت
غ  ، ٢٠٠٠عنبر عام  ٢١٢٥بین حدین بلغ أدناهما حوالي  ر   ٣٠٩٤أقصاها حوالي    في حین بل عنب

ام  والي    ٢٠١١ع غ ح نوي بل ط س درة    ٢٥٧٠.٠٥وبمتوس ة الُمق ة اإلتجاهی ح العالق ر، وتوض عنب
ة ( دول (٤بالمعادل ابر  ٦) بج داد العن الي أع د إجم ات) تزای ادة   ألمه دار زی ر بمق ي مص مین ف التس

ة   توي معنوی د مس ائیًا عن وي إحص نوي معن والي ٠.٠١(س در بح د   ٣٠.٩٢) ُیق بة تزای ر وبنس عنب
ي مصر     ألمهات% من المتوسط السنوي إلجمالي أعداد العنابر ١.٢٠سنوي بلغت نحو  التسمین ف

داد  ٥٠) إلي أن نحو ٢خالل نفس الفترة، كما  ُیشیر معامل التحدید (ر % من التغیر في إلجمالي أع
  عوامل التي یعكس أثرها عنصر الزمن.  التسمین في مصر یرجع إلي ال ألمهاتالعنابر 

  من الدجاج:الكلیة الطاقة اإلنتاجیة  -٥
دول ( ات ج یر بیان ین   ٥ُتش ا ب راوح م ر تت ي مص مین ف ات التس ة ألمه ة الكلی ي أن الطاق ) إل

ا حوالي     غ أدناهم ون دجاجة عام     ٧.٥٧١حدین بل غ أقصاها حوالي      ٢٠٠٠ملی ي حین بل  ٦٢٤، ف
ام   ه ع ون دجاج والي  وبمت ٢٠٠٨ملی غ ح نوي بل ط س ة  ٤٠.٩٩وس ح العالق ه، وتوض ون دجاج ملی

ة (   درة بالمعادل ة الُمق دول (٥اإلتجاهی ر      ٦) بج ي مص مین ف ات التس ة ألمه ة الكلی اقص الطاق ) تن
  بمقدار نقص سنوي لم ُتثبت معنویته إحصائیًا.  

  الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة من الدجاج: -٦
ین   ) إلي أن اإل٥كما ُتشیر بیانات جدول ( ا ب نتاج الفعلي ألمهات التسمین في مصر تتراوح م

ا حوالي     غ أدناهم ون دجاجة عام     ٦.٢٩٨حدین بل غ أقصاها حوالي      ٢٠٠٠ملی ي حین بل  ٤٠٠، ف
ام   ة ع ون دجاج والي   ٢٠٠٨ملی غ ح نوي بل ط س ة  ٢٧.٨٣وبمتوس ح العالق ة، وتوض ون دجاج ملی

ة (  درة بالمعادل ة الُمق دول (٦اإلتجاهی اقص اإل٦) بج ر    ) تن ي مص مین ف ات التس ي ألمه اج الفعل نت
  بمقدار نقص سنوي لم ُتثبت معنویته إحصائیًا .
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  ).٢٠١٩ – ٢٠٠٠مزارع أمهات التسمین في مصر خالل الفترة (وكمیة إنتاج أعداد  .٥جدول 

  السنة
عدد 

المزراع 
  مزرعه

الطاقة اإلنتاجیة من   عدد العنابر (عنبر)
  الدجاج(ملیون دجاجه)

یة من البیض الطاقة اإلنتاج
  (ملیون بیضه)

غیر   عاملة
% الفعلي   الفعلیة  الكلیة  جملة  عاملة

  الفعلیة  الكلیة  من الكلي
 %

الفعلي 
  من الكلي

٤٩.٥١  ٥٠٤  ١٠١٨  ٨٣.١٩  ٦.٢٩٨  ٧.٥٧١  ٢١٢٥  ٢٢٤  ١٩٠١  ٢٩٢  ٢٠٠٠  
٥١.٨٤  ٦٦١  ١٢٧٥  ٩٠.٧٥  ٧.٢٣٢  ٧.٩٦٩  ٢٢٤٤  ١٤٧  ٢٠٩٧  ٣٧٨  ٢٠٠١  
٦٤.٢٤  ٩٠٧  ١٤١٢  ٩٠.٠٣  ٧.٩٥٠  ٨.٨٣٠  ٢٦٣٢  ٤٠٨  ٢٢٢٤  ٤٠٨  ٢٠٠٠٢  
٥٤.٤٣  ٨٤٨  ١٥٥٨  ٧٩.٣١  ٧.٧٢٢  ٩.٧٣٦  ٢٣٨١  ٢٥٩  ٢١٢٢  ٤٠٦  ٢٠٠٣  
٦٢.٣٣  ٩٦٣  ١٥٤٥  ٩٢.٠٣  ٧.٩٧٠  ٨.٦٦٠  ٢٣١٣  ٣٦٥  ١٩٤٨  ٣٦٥  ٢٠٠٤  
٦٠.٧٠  ٩٤٢  ١٥٥٢  ٨٥.٤٦  ٨.٣٦٩  ٩.٧٩٣  ٢٣٥٨  ١٦٩  ٢١٨٩  ٤٣٥  ٢٠٠٥  
٣٤.٩٦  ٥٤٣  ١٥٥٣  ٧٣.٧٧  ٧.٢٥٢  ٩.٨٣١  ٢٣٢٦  ٢٤٥  ٢٠٨١  ٣٣٧  ٢٠٠٦  
٤٨.١٦  ٧٨٥  ١٦٣٠  ٧٦.٨٠  ٧.٧١١  ١٠.٠٤١  ٢٥١١  ٣١٦  ٢١٩٥  ٣٤٤  ٢٠٠٧  
٣٨.٣٤  ٣٤٢  ٨٩٢  ٦٤.١٧  ٤٠٠  ٦٢٤  ٢٤٤٣  ٤٤٦  ١٩٩٧  ٣٢٢  ٢٠٠٨  
٥١.٠٣  ٨٤٦  ١٦٥٨  ٦٨.٨٣  ٧.٢٧٠  ١٠.٥٦٣  ٢٥٧٢  ٤٣٣  ٢١٣٩  ٣٣٣  ٢٠٠٩  
٥٠.٧٢  ٨٨٥  ١٧٤٥  ٧٠.٠٦  ٧.٣٧٠  ١٠.٥٢٠  ٢٥٣٣  ٣٢٣  ٢٢١٠  ٣٢٣  ٢٠١٠  
٥٢.٨١  ١٠٥٣  ١٩٩٤  ٧٠.٢١  ٨.٠٧٦  ١١.٥٠٣  ٣٠٩٤  ٥٨٨  ٢٥٠٦  ٣٨١  ٢٠١١  
٤٩.٣٥  ١٠٩٧  ٢٢٢٣  ٦٢.٩٦  ٧.٣٠٣  ١١.٦٠٠  ٣٠٣٤  ٥٠٦  ٢٥٢٨  ٤٢٨  ٢٠١٢  
٦٧.٢٠  ١٠٩٠  ١٦٢٢  ٨٦.١٩  ٨.٣٨٣  ٩.٧٢٦  ٢٥٣٧  ٨٥  ٢٤٥٢  ٣١٩  ٢٠١٣  
٦٢.٣١  ١١٤٩  ١٨٤٤  ٨٣.٩٢  ٨.٣٩٨  ١٠.٠٠٧  ٢٥٠٧  ٧٦  ٢٤٣١  ٢٩٨  ٢٠١٤  
٦٤.٦١  ١١٩٤  ١٨٤٨  ٨٥.٨٠  ٨.٦١٣  ١٠.٠٣٨  ٢٥٧٦  ٦٧  ٢٥٠٩  ٣١٠  ٢٠١٥  
٦١.٠٣  ١٢٦٢  ٢٠٦٨  ٨٤.٧٧  ٩.٥٤٠  ١١.٢٥٤  ٢٧٧٧  ١٢٠  ٢٦٥٧  ٣١٨  ٢٠١٦  
٦٥.٠٢  ١٣٨٥  ٢١٣٠  ٨٥.٢٠  ٩.٨٥٩  ١١.٥٧١  ٢٧٥٠  ٦٥  ٢٦٨٥  ٣٣٧  ٢٠١٧  
٥٩.٣٣  ١٤٠٢  ٢٣٦٣  ٧٧.٥٤  ٩.٩٥٩  ١٢.٨٤٣  ٢٧٩٤  ٦٢  ٢٧٣٢  ٣٤٠  ٢٠١٨  
٦٨.٦٣  ١٧١١  ٢٤٩٣  ٨٢.٠٤  ١١.٢٦٣  ١٣.٧٢٨  ٢٨٩٤  ٦٠  ٢٨٣٤  ٣٠٧  ٢٠١٩  
  ٥٥.٠٢  ٩٧٨.٤٥  ١٧٢١.١٥  ٧٩.١٧  ٢٧.٨٣  ٤٠.٩٩  ٢٥٧٠.٠٥  ٢٤٨.٢٠  ٢٣٢١.٨٥  ٣٤٩.٠٥  المتوسط

اد    .وزارة الزراعة واستصالح األراضي :جمعت وحسبت منالمصدر:  ة لالقتص ادیة، اإلدارة المركزی  قطاع الشئون االقتص
  .الزراعي، نشرة إحصاءات الثروة الداجنة، أعداد مختلفة
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  .)٢٠١٩-٢٠٠٠إلنتاج بداري التسمین في مصر خالل الفترة ( جاه الزمني العاماالتمعادالت  .٦جدول 
 المتوسط المعادلة المتغیر م

 التغیر السنوي
 ف ٢ر

 معدل % مقدار
  عدد المزراع  ١

 (مزرعة)
  س ھـ ٢,٩٧ – ٣٨٠,٢١ص ھـ = 

                     )- ٣٤٩,٠٥ ) ١,٨٩ - - - - 

عدد العنابر   ٢
  العاملة

 نبر)(ع

  س ھـ ٤٢,٥٦+  ١٨٧٥ص ھـ = 
                        )٨٠,٠٦ ٠,٨٢ ١,٨٣ ٤٢,٥٦ ٢٣٢١,٨٥ )** ٨,٩٥** 

عدد العنابر غیر   ٣
  العاملة
 (عنبر)

  ھـ ٢س ٢,٩٦ -  س ھـ ٥٠,٥٢+  ١٤٢,٤٥ص ھـ= 
   )٧,٢٣ ٠,٤٦ ٢٧,٣٤ - ٦٧,٨٧ - ٢٤٨,٢٠ )** ٣,٠٢ -(      )*٢,٣٨** 

إجمالي عدد   ٤
  العنابر

  نبر)(ع

  س ھـ ٣٠,٩٢+  ٢٢٤٥,٤٣ص ھـ = 
                     )١٨,٣٠  ٠,٥٠  ١,٢٠  ٣٠,٩٢  ٢٥٧٠,٠٥  )** ٤.٢٧**  

الطاقة اإلنتاجیة   ٥
  الكلیة 

 (ملیون دجاجھ)

  س ھـ ١,١٧ – ٥٣,٢٥ص ھـ = 
          )- ٤٠,٩٩ ) ٠,٢١ - - - - 

  اإلنتاج الفعلي  ٦
  (ملیون دجاجھ)

  س ھـ ٠,٧٣ – ٣٥,٤٨ص ھـ = 
                  ) - ٢٧,٨٣  )** ٠,٢١  -  -  -  -  

اإلنتاج الفعلي   ٧
إلي الطقاة الكلیة 

(%)  

  ھـ ٢س ٠,١٦س ھـ +  ٣,٦٦ – ٩٤,٥٦ص ھـ= 
 )-٤,٤٧  ٠,٣٥  ٣,٤٦  ٢,٧٤  ٧٩,١٧  )** ٢,٧٩)*    (٢,٩٩*  

الطاقة اإلنتاجیة   ٨
  الكلیة

  (ملیون بیضھ)

  س ھـ ٥٧,٦٩+  ١١١٥,٤٤ص ھـ = 
                    )٣٧,٨١  ٠,٦٨  ٣,٣٥  ٥٧,٦٩  ١٧٢١,١٥  )** ٦,١٥**  

  اإلنتاج الفعلي  ٩
  (ملیون بیضھ)

  س ھـ ٤٥,١٥+  ٥٠٤,٤٠ص ھـ = 
        )٣٣,٨١  ٠,٦٥  ٤,٦١  ٤٥,١٥  ٩٨٧,٤٥  )** ٥,٨١**  

اإلنتاج الفعلي   ١٠
إلي الطقاة الكلیة 

(%)  

  ھـ ٢س ٠,١٢س ھـ +  ١,٨٨ – ٥٨,٠٩ص ھـ= 
       ) -٤,٥٣  ٠,٣٥  ٥,٣١  ٢,٩٢  ٥٥,٠٢  ) ٢,٠٤)       (١,٤٦*  

، ف إلى معامل ٢تشیر ص ھـ إلى القیمة التقدیریة للظاھرة محل الدراسة في السنة ھـ، س تشیر إلى عنصر الزمن ، ویشیر كل من ر
مة ت )، وتشیر األرقام داخل األقواس إلى قی٠.٠١التحدید،وقیمة ف المحسوبة على الترتیب، وتشیر ** إلى المعنویة عند مستوى (

 المحسوبة.
  .)٥: بیانات الجدول (حسبت من :   المصدر

  
  
  نسبة الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة من الطاقة الكلیة من الدجاج: -٧

دول (  ات ج ح بیان ي    ٥توض مین ف ات التس ة ألمه ة الكلی ي الطاق ي إل اج الفعل بة اإلنت ) أن نس
في حین بلغ أقصاها حوالي  ، ٢٠١٢% عام ٦٢.٩٦مصر تتراوح ما بین حدین بلغ أدناهما حوالي 

ام ٩٢.٠٣ والي   ٢٠٠٤% ع غ ح نوي بل ط س ة  ٧٩.١٧وبمتوس ة اإلتجاهی ح العالق % ، وتوض
ي      ٦) بجدول (٧الُمقدرة بالمعادلة ( ات التسمین ف ة ألمه ة الكلی ) تزاید نسبة اإلنتاج الفعلي إلي الطاق

ة (      د مستوي معنوی وي إحصائیًا عن در بحو  ٠.٠٥مصر بمقدار زیادة معن % وبنسبة  ٢.٧٤الي ) ُیق
و    ت نح نوي بلغ د س ة      ٣.٤٦تزای ة الكلی ي الطاق ي إل اج الفعل بة اإلنت نوي نس ط الس ن المتوس % م

د (ر       ا  ُیشیر معامل التحدی رة، كم س الفت ي أن نحو   ٢ألمهات التسمین في مصر خالل نف % ٣٥) إل
ي مصر     ي العوامل    من التغیر في نسبة اإلنتاج الفعلي إلي الطاقة الكلیة ألمهات التسمین ف یرجع إل

  التي یعكس أثرها عنصر الزمن.
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  الطاقة اإلنتاجیة الكلیة من البیض: -٨
ي مصر           ٥ُتشیر بیانات جدول (  ات التسمین ف ن أمه یض م اج الب ة إلنت ة الكلی ي أن الطاق ) إل

والي   ا ح غ أدناهم دین بل ین ح ا ب راوح م ام  ٨٩٢تت ه ع ون بیض اها ٢٠٠٨ملی غ أقص ین بل ي ح ، ف
والي  ام  ٢٤٩٣ح ه ع ون بیض والي  ٢٠١٩ملی غ ح نوي بل ط س ه،  ١٧٢١.١٥وبمتوس ون بیض ملی

ن     ٦) بجدول (٨وتوضح العالقة اإلتجاهیة الُمقدرة بالمعادلة ( یض م اج الب ة إلنت ) تزاید الطاقة الكلی
ة (  در بحوالي   ٠.٠١أمهات التسمین في مصر بمقدار زیادة معنوي إحصائیًا عند مستوي معنوی ) ُیق

ة      ٣.٣٥ضه وبنسبة تزاید سنوي بلغت نحو  ملیون بی ٥٧.٦٩ ة الكلی ن المتوسط السنوي للطاق % م
د (ر    ي  ٢إلنتاج البیض من أمهات التسمین في مصر خالل نفس الفترة، كما  ُیشیر معامل التحدی ) إل

ي       ٦٨أن نحو  ي مصر یرجع إل ات التسمین ف % من التغیر في الطاقة الكلیة إلنتاج البیض من أمه
  س أثرها عنصر الزمن.العوامل التي یعك

  الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة من البیض: -٩
دول ( ات ج یر بیان ا ُتش ة ٥كم ي أن الطاق ة) إل ي   الفعلی مین ف ات التس ن أمه یض م اج الب إلنت

والي     ا ح غ أدناهم دین بل ین ح ا ب راوح م ر تت ام   ٣٤٢مص ه ع ون بیض غ ، ٢٠٠٨ملی ین بل ي ح  ف
والي   اها ح ام   ١٧١١أقص ه ع ون بیض والي   وب ٢٠١٩ملی غ ح نوي بل ط س ون  ٩٧٨.٤٥متوس ملی

ة (   درة بالمعادل ة الُمق ة اإلتجاهی ح العالق دول (٩بیضه، وتوض ة ٦) بج د الطاق ة) تزای اج  الفعلی إلنت
ة (         د مستوي معنوی وي إحصائیًا عن ادة معن دار زی ) ٠.٠١البیض من أمهات التسمین في مصر بمق

ة     ٤.٦١و بیضه وبنسبة تزاید سنوي بلغت نح  ٤٥.١٥ُیقدر بحوالي  ن المتوسط السنوي للطاق % م
د             الفعلیة ا  ُیشیر معامل التحدی رة، كم س الفت ي مصر خالل نف ات التسمین ف إلنتاج البیض من أمه

ي مصر        الفعلیة% من التغیر في الطاقة ٦٥) إلي أن نحو ٢(ر ات التسمین ف ن أمه یض م إلنتاج الب
  یرجع إلي العوامل التي یعكس أثرها عنصر الزمن.

  بة الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة من الطاقة الكلیة من البیض:نس -١٠
ات   ) أن نسبة اإلنتاج الفعلي إلي الطاقة الكلیة ٥توضح بیانات جدول ( ن أمه یض م  إلنتاج الب

ا حوالي       غ أدناهم ین حدین بل غ   ، ٢٠٠٦% عام  ٣٤.٩٦التسمین في مصر تتراوح ما ب ي حین بل  ف
غ حوالي    وبمتوسط ٢٠١٩% عام ٦٨.٦٣أقصاها بحوالي  ة   ٥٥.٠٢سنوي بل % ، وتوضح العالق

ة (  ة        ٦) بجدول ( ١٠اإلتجاهیة الُمقدرة بالمعادل ة الكلی ي الطاق ي إل اج الفعل د نسبة اإلنت اج  ) تزای إلنت
ادة    البیض من أمهات دار زی ة (      التسمین في مصر بمق د مستوي معنوی وي إحصائیًا عن ) ٠.٠١معن

اج   % من المتوسط السنوي ٥.٣١ت نحو وبنسبة تزاید سنوي بلغ %٢.٩٢ُیقدر بحوالي  لنسبة اإلنت
ا  ُیشیر       الفعلي إلي الطاقة الكلیة إلنتاج البیض من أمهات التسمین في مصر رة، كم س الفت خالل نف

اج     % من التغیر في ٣٥) إلي أن نحو ٢معامل التحدید (ر ة إلنت ة الكلی ي الطاق نسبة اإلنتاج الفعلي إل
  یرجع إلي العوامل التي یعكس أثرها عنصر الزمن.البیض من أمهات التسمین في مصر 
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دول  رات   .٧ج ض المتغی تهالكیة بع ة واإلس رة(   اإلنتاجی الل الفت ر خ دواجن*في مص وم ال  – ٢٠٠٠للح
٢٠١٩(  

اإلنتاج المحلي   السنة
  (ألف طن)

  اإلستهالك المحلي*
  (ألف طن) 

  الفائض** 
  (ألف طن)

% اإلكتفاء 
  الذاتي

متوسط نصیب الفرد 
  ة)(كجم/سن

٨.٧٠  ١١٩.٦٨  ١١٠  ٥٥٩  ٦٦٩  ٢٠٠٠  
١١.١٠  ١٢١.٠٤  ١٥٠  ٧١٣  ٨٦٣  ٢٠٠١  
١٤.٣٠  ٢٢٧.٣٤  ٦٥٢  ٥١٢  ١١٦٤  ٢٠٠٢  
١٢.٩٠  ١١٩.٥٢  ١٧١  ٨٧٦  ١٠٤٧  ٢٠٠٣  
١١.٨٠  ١١٩.٦١  ١٦١  ٨٢١  ٩٨٢  ٢٠٠٤  
١٠.٧٠  ١٥٥.٦٦  ٣٦٤  ٦٥٤  ١٠١٨  ٢٠٠٥  
٧.٨٠  ٩٨.٧٦  ٢٣٤  ٥٦١  ٧٩٥  ٢٠٠٦  
٨.٣٠  ١٧٠.٣٥  ٣٦٣  ٥١٦  ٨٧٩  ٢٠٠٧  
٧.٣٠  ١٥١.٠٩  ٢٨٢  ٥٥٢  ٨٣٤  ٢٠٠٨  
٨.١٠  ١٤٠.٠٣  ٢٥١  ٦٢٧  ٨٧٨  ٢٠٠٩  
٨.٦٠  ١٣٩.٧٦  ٢٧٠  ٦٧٩  ٩٤٩  ٢٠١٠  
٨.٩٠  ١٣٨.٤٥  ٢٧٨  ٧٢٣  ١٠٠١  ٢٠١١  
٩.١٠  ١٣٨.٦٤  ٢٨٩  ٧٤٨  ١٠٣٧  ٢٠١٢  
١٠.٣٠  ١٣٧.٧٠  ٣٢٥  ٨٦٢  ١١٨٧  ٢٠١٣  
١٠.٥٠  ١٤٢.٥٢  ٣٨٤  ٩٠٣  ١٢٨٧  ٢٠١٤  
١٠.٦٠  ١٣٠.٨٣  ٢٩٢  ٩٤٧  ١٢٣٩  ٢٠١٥  
١٠.٠٠  ١٣٦.٧٤  ٣٣٨  ٩٢٠  ١٢٥٨  ٢٠١٦  
١٠.١٠  ١٣٦.١٥  ٣٤٦  ٩٥٧  ١٣٠٣  ٢٠١٧  
١١.٤٠  ١٤٣.٦٩  ٤٨٥  ١١١٠  ١٥٩٥  ٢٠١٨  
١٣.٧٠  ١٤٠.٣٢  ٥٤٦  ١٣٥٤  ١٩٠٠  ٢٠١٩  
  ١٠.٠٤  ١٣٨.٥٠  ٣١٤.٥٥  ٧٧٩.٧٠  ١٠٩٤.٢٥  المتوسط

  الحمام والرومي) -األوز –البط  –األرانب  –* تشمل لحوم الدواجن (الدجاج 
  الصادرات. –مخزون أخر المدة   –نتاج المحلي + الواردات + مخزون أول المدة * الُمتاح لإلستهالك = اإل

  ** الغذاء الصافي = الُمتاح لإلستهالك البشري بعد إستبعاد الجزء غیر المأكول منها.
ا    .وزارة الزراعة واستصالح األراضي :جمعت وحسبت منالمصدر:  ة لالقتص ادیة، اإلدارة المركزی  دقطاع الشئون االقتص

  .الزراعي، نشرة المیزان الغذائي، أعداد مختلفة
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  ثالثًا: بعض المؤشرات اإلنتاجیة واإلستهالكیة للحوم الدواجن في مصر:
  تطور اإلنتاج المحلي من لحوم الدواجن: -أ

دول (     ات ج ین      ٧ُتشیر بیان ا ب راوح م دواجن تت وم ال ن لح ي م اج المحل ة اإلنت ي أن كمی ) إل
ألف طن  ١٩٠٠، في حین بلغ أقصاها حوالي ٢٠٠٠ألف طن عام  ٦٦٩والي حدین یبلغ أدناهما ح

درة        ١٠٩٤.٢٥وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  ٢٠١٩عام  ة الُمق ة اإلتجاهی ف طن، وتوضح العالق أل
ة ( دول (١بالمعادل نوي     ٨) بج ادة س دار زی ر بمق ي مص دواجن ف وم ال ي للح اج المحل د اإلنت ) تزای

د سنوي       ٣٧.٦١) ُیقدر بحوالي ٠.٠١یة (معنوي إحصائیًا عند مستوي معنو ف طن وبنسبة تزای أل
رة (       ٣.٤٤بلغت نحو  دواجن خالل الفت ي للحوم ال اج المحل  – ٢٠٠٠% من المتوسط السنوي لإلنت

ل  ٢٠١٩ ا ُیشیر معام د (ر  )، كم و  ٢التحدی ي أن نح ي     ٦٠) إل اج المحل ة اإلنت ي كمی ر ف ن التغی % م
    یعكس أثرها عنصر الزمن.للحوم الدواجن یرجع إلي العوامل التي 

  تطور اإلستهالك المحلي من لحوم الدواجن: -ب
ین          ٧ُتشیر بیانات جدول ( ا ب راوح م دواجن تت ن لحوم ال ي م ة اإلستهالك المحل ) إلي أن كمی
ف طن عام     ٥١٢حدین یبلغ أدناهما حوالي   غ أقصاها بحوالي      ٢٠٠٢أل ي حین بل ف   ١٣٥٤، ف أل

ام   ن ع غ ح    ٢٠١٩ط نوي بل ط س ة     ٧٧٩.٧٠والي وبمتوس ة اإلتجاهی ح العالق ن، وتوض ف ط أل
ادة      ٨) بجدول (٢الُمقدرة بالمعادلة ( دار زی ي مصر بمق دواجن ف ) تزاید اإلستهالك المحلي للحوم ال

د      ٢٧.٤٩) ُیقدر بحوالي  ٠.٠١سنوي معنوي إحصائیًا عند مستوي معنویة ( ف طن وبنسبة تزای أل
ن المتوسط السنوي ل   ٣.٥٣سنوي بلغت نحو   رة       % م دواجن خالل الفت ي للحوم ال إلستهالك المحل

د (ر  ل التحدی یر معام ا ُیش رة، كم س الفت و ٢نف ي أن نح تهالك  ٥٦) إل ة اإلس ي كمی ر ف ن التغی % م
    المحلي للحوم الدواجن یرجع إلي العوامل التي یعكس أثرها عنصر الزمن.

  
دول ادالت  .٨ ج اممع ي الع اه الزمن رات ل االتج ة بعض المتغی تهالكیة اإلنتاجی ي لواإلس دواجن ف وم ال لح

  .)٢٠١٩-٢٠٠٠مصر خالل الفترة (
 المتوسط المعادلة المتغیر م

 التغیر السنوي
 ف ٢ر

 معدل % مقدار
  اإلنتاج المحلي  ١

 (ألف طن)
  س ھـ ٣٧.٦١+  ٦٩٩.٤٠ص ھـ = 

  )٢٦.٤٥ ٠.٦٠ ٣.٤٤ ٣٧.٦١ ١٠٩٤.٢٥ )** ٥.١٤** 

  اإلستھالك المحلي  ٢
 (ألف طن)

  س ھـ ٢٧.٤٩+  ٤٩١.٠٧=  ص ھـ
  )٢٢.٨٤ ٠.٥٦ ٣.٥٣ ٢٧.٤٩ ٧٧٩.٧٠ )** ٤.٧٨** 

  الفائض   ٣
 (ألف طن)

  س ھـ ١٠.١٢+  ٢٠٨.٣٣ص ھـ = 
  )٤.٥٦ ٠.٢٠ ٣.٢٢ ١٠.١٢ ٣١٤.٥٥ )* ٢.١٤* 

معدل اإلكتفاء   ٤
  الذاتي
(%)  

  س ھـ ٠.٢٢ - ١٤٢.٦٥ص ھـ = 
 )- ١٣٨.٥٠  ) ٠.٢١  -  -  -  -  

متوسط نصیب   ٥
  الفرد

 م/ سنة)(كج

  ھـــ٢س ٠.٠٤س ھـ + ٠.٨٠ - ١٣.٠٩ص ھـ =
               )- ٤.٨٦ ٠.٣٦ ٧.٩٧ ٠.٨ ١٠.٠٤ )**٣.١١)**     ( ٢.٩٩* 

، ف إلى ٢تشیر ص ھـ إلى القیمة التقدیریة للظاھرة محل الدراسة في السنة ھـ، س تشیر إلى عنصر الزمن ، ویشیر كل من ر
)، وتشیر األرقام داخل األقواس ٠.٠١الترتیب، وتشیر ** إلى المعنویة عند مستوى ( معامل التحدید،وقیمة ف المحسوبة على

 إلى قیمة ت المحسوبة.
  .)٧حسبت من : بیانات الجدول (المصدر :  

 
  تطور الفائض من لحوم الدواجن: -ج

غ     ٧ُتشیر بیانات جدول (   ین حدین یبل ا ب ) إلي أن كمیة الفائض من لحوم الدواجن تتراوح م
 ٢٠٠٢ألف طن عام   ٦٥٢، في حین بلغ أقصاها حوالي ٢٠٠٠ألف طن عام  ١١٠اهما حوالي أدن

ة (      ٣١٤.٥٥وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  درة بالمعادل ة الُمق ة اإلتجاهی ) ٣ألف طن، وتوضح العالق
وي إحصائیًا       ٨بجدول ( ادة سنوي معن دار زی ) تزاید كمیة الفائض من لحوم الدواجن في مصر بمق
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توي م  د مس ة (عن والي  ٠.٠٥عنوی در بح و       ١٠.١٢) ُیق ت نح نوي بلغ د س بة تزای ن وبنس ف ط أل
ن   ٣.٢٢ ائض م رة،       % من المتوسط السنوي للف س الفت دواجن خالل نف ا ُیشیر معامل     لحوم ال كم

ي العوامل     % من٢٠) إلي أن نحو ٢التحدید (ر التغیر في كمیة الفائض من لحوم الدواجن یرجع إل
  لزمن.التي یعكس أثرها عنصر ا

  تطور معدل اإلكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن: -د
دول ( ات ج یر بیان ین    ٧ُتش ا ب راوح م دواجن تت وم ال ن لح ذاتي م اء ال دل اإلكتف ي أن مع ) إل

غ أقصاها حوالي      ٢٠٠٦% عام  ٩٨.٧٦حدین یبلغ أدناهما حوالي   ي حین بل % عام  ٢٢٧.٣٤، ف
ة (  %، وتوضح العال١٣٨.٥٠وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  ٢٠٠٢ درة بالمعادل ) ٤قة اإلتجاهیة الُمق

ت      ٨بجدول ( م تثب دل نقص ل ) تناقص معدل اإلكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن في مصر سنویًا بمع
  معنویته إحصائیًا.

  تطور متوسط نصیب الفرد السنوي من لحوم الدواجن: -هـ
دوا    ٧ُتشیر بیانات جدول ( ن لحوم ال ا   ) إلي أن متوسط نصیب الفرد السنوي م راوح م جن تت

غ أقصاها حوالي      ٢٠٠٨كجم/ سنة عام  ٧.٣٠بین حدین یبلغ أدناهما حوالي  ي حین بل  ١٤.٣٠، ف
ة       ١٠.٠٤وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  ٢٠٠٢كجم/ سنة عام  ة اإلتجاهی كجم/ سنة، وتوضح العالق

ي مصر ب     ٨) بجدول (٥الُمقدرة بالمعادلة ( دواجن ف ن لحوم ال دار  ) تزاید متوسط نصیب الفرد م مق
ة (      د مستوي معنوی وي إحصائیًا عن در بحوالي   ٠.٠١زیادة سنوي معن كجم/ سنة وبنسبة     ٠.٨) ُیق

دواجن          ٧.٩٧تزاید سنوي بلغت نحو    ن لحوم ال رد م ن المتوسط السنوي لمتوسط نصیب الف % م
ي متوسط نصیب    ٣٦) إلي أن نحو ٢خالل نفس الفترة، كما ُیشیر معامل التحدید (ر % من التغیر ف

    د السنوي من لحوم الدواجن یرجع إلي العوامل التي یعكس أثرها عنصر الزمن.الفر
  رابعًا: تقدیر أهم العوامل المؤثرة علي الطلب اإلستهالكي من اللحوم البیضاء في مصر:

ومي         لتقدیر  ي المستوى الق ه عل ؤثرة علی ر العوامل الم ة أكث دوال الطلب االستهالكي ومعرف
أثیراً   ،)٢٠١٩-٢٠٠٠خالل الفترة( تقلة ت ب اللحوم     تم اختیار أهم المتغیرات المس ي طل  البیضاء عل

م        ي حین ت ه، ف ب ومحددات انون الطل اذج    إعلي المستوي القومي، وذلك بمرجعیة ق ق النم ار أوف ختی
ذلك ین اإلحصائیة ل ي تب ي  ، والت دد والمرحل زدوج المتع اریتمي الم وذج اللوغ ا أن النم ا منه أكثره

    توافقًا.
  :ال الطلب االستهالكي باألسعار الجاریةتقدیر دو

دول (   ات الج وذج   )٩تشیر بیان دد   أن النم اریتمي المزدوج المتع د  اللوغ وي إحصائیًا عن معن
ي     %٨٧إلى أن نحو  )٢-ویشیر معامل التحدید المعدل (ر ،)٠.٠١( ةمستوى معنوی رات ف ن التغی م

ب اإل   ه الطل وم  كمی تهالكي للح اء س ر    البیض الل الفت ر خ ي مص ي   )٢٠١٩-٢٠٠٠ة (ف ع إل ترج
ذكورة بال ل الم ةالعوام ن   ،معادل رد م ط نصیب الف ر متوس ة اإلحصائیة إال لمتغی د المعنوی م تتأك ول

  .المنطق االقتصادي لم تتفق معحیث وجدت عالقة طردیة  (جنیه/كجم)، األسماك 
ي       وذج اللوغاریتمي المزدوج المرحل س الجدول أن النم وي إحصائ   وتوضح بیانات نف یًا معن

توى معنوی  د مس دل (ر   ،)٠.٠١ة (عن د المع ل التحدی یر معام و   )٢-ویش ى أن نح ن  %٧٠إل م
ب اإل   ه الطل ي كمی رات ف وم  التغی تهالكي للح اءس الل   البیض ر خ ي مص س ف رةنف ي   الفت ع إل ترج

ع          ١لمتغیر (سا ة م ات الدال ت إشارات معلم د إتفق ف طن) وق ) كمیة اإلنتاج من اللحوم البیضاء (أل
ة طردی    المنطق اال ة إحصائیاً   ة قتصادي، حیث وجدت عالق ین  ، معنوی ب اإلستهالكي    ب ة الطل كمی

ن اللحوم البیضاء     اج م ة للعامل المفسر       ،للحوم البیضاء وعامل كمیة اإلنت ة الجزئی درت المرون وق
  .%٩.٣% یزید الطلب اإلستهالكي بنسبة ١٠، أي بزیادة كمیة اإلنتاج بمقدار  ٠.٩٣بحوالي 
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ي     القیاسيتقدیر ال .٩ جدول ة المزدوج ف لدوال الطلب اإلستهالكي للحوم البیضاء بصورتها اللوغاریتمی
  .)٢٠١٩ – ٢٠٠٠مصر خالل الفترة (

  ف  ٢-ر  المعادلة  النموذج
   ٠.٥٩+  ٣لو س ٠.٢٥+  ٢لو س ٠.٧٦ – ١لو س ٠.٠٢+  ٢.٣١ - =  ^لو ص  المتعدد

                                  )٠.٨٣(      )  ١.٤٨-()        ٠.٠٦(  
  ٨لو س ١.١٢+  ٧لو س ٠.٢٥ - ٦لو س ٢.٤٣+  ٥لو س ٠.٠٨ –٤لو س

)٢.٩٧)           (١.٧٤- (    )٠.٨٧(        )٠.٤٥-)          (١.٨٩*(  

١٧.٠٩  ٠.٨٧ **  

   ١لو س ٠.٩٣+  ٠.٠٧=  ^لو ص  المرحلي
                                  )٦.٧٥(**          

٤٥.٥٦  ٠.٧٠**  

: أسعار  ٢س ،: كمیة اإلنتاج من اللحوم البیضاء (ألف طن) ١س ( الف طن )،  البیضاءص ھــ : المتاح لالستھالك من اللحوم 
 لألسماك: أسعار التجزئة  ٤س، : أسعار التجزئة للحوم البیضاء (جنیھ/كجم) ٣التجزئة للحوم الحمراء (جنیھ/كجم)، س

: متوسط نصیب  ٧، س)ملیون نسمة( عدد السكان:  ٦نوي لألسرة (ألف جنیھ/ سنة)، س: متوسط الدخل الس ٥، س(جنیھ/كجم)
  : متوسط نصیب الفرد من األسماك (كجم/سنة). ٨سالفرد من اللحوم الحمراء (كجم/سنة)، 

  .)، وتُشیر القیم بین األقواس إلي قیمة (ت) المحسوبة٠.٠٥)، (*) معنوي عند (٠.٠١(**) معنوي عند (
  .) بالملحق١المبینة بالجدول ( علي أساس األسعار الجاریةاألسعار  تم حساب -

  ) بالملحق.١جمعت وحسبت من بیانات جدول ( المصدر:
  

  الملخص 
اجي واإلستهالكي لقطاع     ، التعرف علي األهمیة االقتصادیة یهدف البحث إلي  والوضع اإلنت

دواجن وم ا   ال تهالكي للح ب اإلس ي الطل ؤثرة عل ل الم م العوام رة  وأه الل الفت ر خ ي مص اء ف لبیض
  )، وُتبین نتائج البحث:٢٠١٩ – ٢٠٠٠(

ار  ٤,٥٠٥إجمالي قیمة اإلنتاج الداجني قد تتراوح بین أن  ي عام      ملی د أدن ه كح ، ٢٠٠٠جنی
غ حوالي     ٢٠١٩جنیه كحد أقصي عام  ملیار ٧٥,٣٤٠ ار  ٢٤,١٨٨، وبمتوسط سنوي بل ه   ملی جنی

رة       ، وبتقدیر اإلتجاه )٢٠١٩ – ٢٠٠٠(خالل  س الفت داجني خالل نف اج ال ة اإلنت ام لقیم ، الزمني الع
  .أخذت إتجاهًا عامًا متزایدًا معنوي إحصائیًا تبین أنها

ین      كما تبین راوح ب د تت داجن ق ار  ٣,٤٧٧أن إجمالي قیمة اإلنتاج من لحوم ال د    ملی ه كح جنی
ام  ي ع ار ٥٥,٩٨٣، ٢٠٠٠أدن ام   ملی ي ع د أقص ه كح غ ٢٠١٩جنی نوي بل ط س والي  ، وبمتوس ح
ار ١٨,٠٢٤ وم        ملی ن لح اج م ة اإلنت ام لقمی ي الع اه الزمن دیر اإلتج رة، وبتق س الفت الل نف ه خ جنی

  تبین أنها أخذت إتجاهًا عامًا متزایدًا معنوي إحصائیًا.الدواجن خالل نفس الفترة 
ا  وتوضح النتائج:  أن أعداد مزارع بداري التسمین في مصر تتراوح ما بین حدین بلغ أدناهم

ف   ١٢,٨٣٨لي حوا غ أقصاها حوالي      ٢٠٠٠مزرعة عام   أل ي حین بل ف   ٢٥,٦٨٧، ف مزرعة  أل
مزرعة، وتوضح العالقة اإلتجاهیة الُمقدرة ألف  ١٨,٠٦٢وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  ٢٠٠٧عام 

    تزایدًا معنویًا.تزاید أعداد مزارع بداري التسمین 
داري التسمین ف      النتائج:كما توضح  ي لب اج الفعل غ       أن اإلنت ین حدین بل ا ب راوح م ي مصر تت

ون دجاجة    ٤٩٧٤، في حین بلغ أقصاها حوالي  ٢٠٠٠ملیون دجاجة عام  ٣٤٢أدناهما حوالي  ملی
ة       ٧٠٥٤٤٥.٥٠وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  ٢٠٠٤عام  ة اإلتجاهی ون دجاجة، وتوضح العالق ملی

نوي   ص س دار نق ر بمق ي مص مین ف داري التس ي لب اج الفعل اقص اإلنت درة تن ه  الُمق ت معنویت م ُتثب ل
  إحصائیًا .

ائج:   غ             كما توضح النت ین حدین بل ا ب راوح م ي مصر تت ات التسمین ف داد مزارع أمه أن أع
غ أقصاها حوالي     ٢٠٠٠مزرعة عام  ٢٩٢أدناهما حوالي   ٢٠٠٥مزرعة عام    ٤٣٥، في حین بل

غ حوالي    ا       ٣٤٩.٠٥وبمتوسط سنوي بل درة تن ة الُمق ة اإلتجاهی داد  مزرعة، وتوضح العالق قص أع
  مزارع أمهات التسمین في مصر بمقدار نقص سنوي  لم تثبت معنویته إحصائیًا.

ین حدین           ا ب راوح م دواجن تت ن لحوم ال ي م كما ُتشیر النتائج: إلي أن كمیة اإلستهالك المحل
ف طن عام     ١٣٥٤، في حین بلغ أقصاها بحوالي ٢٠٠٢ألف طن عام  ٥١٢یبلغ أدناهما حوالي  أل



Doi:  10.21608/ajas.2022.108792.1070    
 http://ajas.journals.ekb.eg/                                                     ،٢٠٢١ خرینا جمال حسن كامل    

  157

غ حوالي    وبمتوسط  ٢٠١٩ ا         ٧٧٩.٧٠سنوي بل درة أنه ة الُمق ة اإلتجاهی ف طن، وتوضح العالق أل
  أخذت إتجاهًا عامًا متزایدًا معنوي إحصائیًا.

غ    یكما یتضح من النتائج: أن معدل اإلكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن  ین حدین یبل تراوح ما ب
والي   ا ح ام ٩٨.٧٦أدناهم ین  ٢٠٠٦% ع ي ح والي  ی، ف اها ح غ أقص ام ٢٢٧.٣٤بل  ٢٠٠٢% ع

والي   غ ح نوي بل درة  ١٣٨.٥٠وبمتوسط س ة الُمق ة اإلتجاهی ح العالق ًا %، وتوض ذت إتجاه ا أخ أنه
  متناقصًا غیر معنوي إحصائیًا.

ح  ائج:وتوض تخدام      النت تهالكي بإس ب اإلس ي الطل ؤثرة عل ل الم دیر العوام د تق وذج عن النم
ي   زدوج المرحل اریتمي الم ه اللوغ د  أن ائیًا عن وي إحص توى معنوی معن ت   ،)٠.٠١ة (مس د إتفق وق

ین       ة إحصائیًا، ب ة  معنوی ة طردی إشارات معلمات الدالة مع المنطق االقتصادي، حیث وجدت عالق
ة    ، كمیة الطلب اإلستهالكي للحوم البیضاء وعامل كمیة اإلنتاج من اللحوم البیضاء درت المرون وق

والي    ر بح ل المفس ة للعام ة   ٠.٩٣الجزئی ادة كمی دار  ، أي بزی اج بمق ب  ١٠اإلنت د الطل % یزی
  % .٩.٣اإلستهالكي بنسبة 

  التوصیات:
  في ضوء ما سبق یوصي البحث بما یلي:

ك  لزیادة اإلنتاج من اللحوم البیضاء   بداري التسمین  نتاجالعمل علي زیادة أضرورة  -١ وذل
 .لمواجهة الزیادة المستمرة في الطلب اإلستهالكي منها

  .، وتسهیل العملیات التسویقیةستلزمات اإلنتاجبمالمنتجین  صغاردعم  -٢
  اإلهتمام بتوفیر األعالف بأسعار مناسبة للمربین. -٣
 المراجع

ك       د ملی ود حام د محم ور)، محم دیوي (دكت د ب د أحم ان محم ور(إیم اج    ،)دكت اج دج ة إلنت ة تحلیلی دراس
 .٢٠١٦ ،)٦العدد(، )٧المجلد(المنصورة للعلوم الزراعیة، مجلة التسمین في مصر، 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي ، أعداد متفرقة.
ة والخدمات،         واد والمنتجات النهائی نویة ألسعار الم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الس

  .متفرقةأعداد 
طا   د ش ي محم د عل رون) محم ا   ،(وآخ ددات إنت ادي لمح ل االقتص ي   التحلی دواجن ف وم ال تهالك لح ج وإس

 .٢٠١٩، )٦العدد(، )١٠المجلد(المنصورة للعلوم الزراعیة، مجلة مصر، 
ي الح األراض ة واستص ي،   .وزارة الزراع اد الزراع ة لالقتص ادیة، اإلدارة المركزی ئون االقتص اع الش قط

 .متفرقةنشرة إحصاءات الثروة الداجنة، أعداد 
داد          وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، دخل الزراعي، أع دیرات ال قطاع الشئون اإلقتصادیة، نشرة تق

 .  متفرقة
ي الح األراض ة واستص ي،   .وزارة الزراع اد الزراع ة لالقتص ادیة، اإلدارة المركزی ئون االقتص اع الش قط

  .متفرقةنشرة المیزان الغذائي، أعداد 
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ق ( دول ملح اء ف ١ج وم البیض تهالك اللح ي إس ؤثرة عل ل الم رة (): العوم الل الفت ر خ  – ٢٠٠٠ي مص
٢٠١٩.(  

  السنة
المتاح 

  لإلستهالك
  (ألف طن)

كمیة 
  اإلنتاج

  (ألف طن)

أسعار 
التجزئة 
للحوم 
  الحمراء

  كجم)/جنیه(

أسعار 
التجزئة 
للحوم 
  البیضاء

  (جنیه/كجم)

أسعار 
التجزئة 
  لألسماك

  (جنیه/كجم)

متوسط 
الدخل 

السنوي 
  لألسرة
(ألف 

  جنیه/سنة)

عدد 
  السكان
 (ملیون
  نسمة)

متوسط 
نصیب الفرد 
من اللحوم 

 الحمراء
  (كجم/سنة)

متوسط 
نصیب 

الفرد من 
  األسماك

  (كجم/سنة)

١٣.٤٠  ١٩.٧٠  ٦٣.٣١  ٥.٥٠  ٧.٢٥  ٥.١٢  ١٦.٤١  ٦٦٩ ٥٥٩  ٢٠٠٠  
١٤.٤٠  ٢٠.٢٠  ٦٥.٣٣  ٥.٥٦  ٧.٣٨  ٥.٣٠  ١٧.١٢  ٨٦٣  ٧١٣  ٢٠٠١  
١٢.٥٠  ٢٤.٨٠  ٦٧.٩٧  ٥.٧١  ٦.٧٩  ٥.٧٥  ١٨.٠٣  ١١٦٤  ٥١٢  ٢٠٠٢  
١٣.٤٠  ١١.٨٠  ٦٨.٦٠  ٥.٧٩  ٨.٣٨  ٦.٤٤  ٢٠.٨٤  ١٠٤٧  ٨٧٦  ٢٠٠٣  
١٢.٥٠  ١٠.٤٠  ٦٩.٣٣  ٦.٥٨  ١٠.٠٢  ٨.٧٠  ٢٤.٥١  ٩٨٢  ٨٢١  ٢٠٠٤  
١٢.٨٠  ١١.١٠  ٧٠.٦٦  ٧.١٦  ٨.٦١  ٧.٣٠  ٢٦.٨٦  ١٠١٨  ٦٥٤  ٢٠٠٥  
١٠.١٠  ١٢.٧٠  ٧٢.٠٩  ٨.٠٥  ٩.٥٠  ٨.٣٧  ٢٩.٣٧  ٧٩٥  ٥٦١  ٢٠٠٦  
١٠.٣٠  ١٣.٠٠  ٧٣.٦٥  ٩.٣١  ١٠.٨٦  ٨.٦٢  ٣٢.٣٦  ٨٧٩  ٥١٦  ٢٠٠٧  
٩.٥٠  ١٠.٩٠  ٧٥.٢٢  ٩.٥٤  ١٠.٨١  ١١.٩٤  ٣٦.٢٦  ٨٣٤  ٥٥٢  ٢٠٠٨  
٩.٦٠  ١٠.٩٠  ٧٦.٨٣  ١٠.١٢  ١٢.٠٦  ١٢.٠١  ٤٠.٤٨  ٨٧٨  ٦٢٧  ٢٠٠٩  
١١.٦٠  ٩.٨٠  ٧٨.٧٢  ١٠.٩٨  ١٢.٢٦  ١٤.٦٢  ٥٣.٧٣  ٩٤٩  ٦٧٩  ٢٠١٠  
١١.٢٠  ٩.٤٠  ٨٠.٤١  ١١.٣٥  ١٤.٠٢  ١٦.٦٣  ٥٨.٦٠  ١٠٠١  ٧٢٣  ٢٠١١  
١٠.٣٠  ٩.٢٠  ٨٢.٥٥  ١٣.٤٦  ١٧.٣٥  ٢٠.٢٦  ٦٢.٩٠  ١٠٣٧  ٧٤٨  ٢٠١٢  
٩.٩٠  ٩.٧٠  ٨٤.٦٣  ١٤.٣٤  ٢٠.٣٢  ٢٢.٦٣  ٦٧.١٥  ١١٨٧  ٨٦٢  ٢٠١٣  
١١.٩٠  ١٠.١٠  ٨٦.٨١  ٢٨.٨٢  ٢٢.٧٨  ٢٤.٩٢  ٧٧.٩٤  ١٢٨٧  ٩٠٣  ٢٠١٤  
١٠.٢٠  ١١.٤٠  ٨٨.٩٦  ٣٠.٥٠  ٢٣.٥٨  ٢٤.٥٠  ٨٦.٦٩  ١٢٣٩  ٩٤٧  ٢٠١٥  
١٠.٩٠  ٩.٢٠  ٩١.٠٢  ٣٤.٨٠  ٢٣.٨١  ٢٧.٩٢  ٩٧.٦٧  ١٢٥٨  ٩٢٠  ٢٠١٦  
١١.٤٠  ١٠.٧٠  ٩٦.٢٧  ٤٤.٢٢  ٣١.٥٨  ٣٢.٩٢  ١٣٩.٣٣  ١٣٠٣  ٩٥٧  ٢٠١٧  
١١.٩٠  ١٠.٢٠  ٩٨.١٠  ٥٢.٧٠  ٢٨.٧٧  ٣٧.٧٦  ١٤٢.٩٢  ١٥٩٥  ١١١٠  ٢٠١٨  
١٢.٨٠  ٨.١٠  ٩٨.٩٠  ٥٨.٨٦  ٣٤.٧٤  ٢٩.٣٠  ١٢٨.١٨  ١٩٠٠  ١٣٥٤  ٢٠١٩  
  : جمعت وحسبت من:المصدر
الح األ  -١ ادیة، اإلداوزارة الزراعة وإستص ئون االقتص اع الش ي، قط رة راض ي، نش اد الزراع ة لإلقتص رة المركزی

 .متفرقةأعداد المیزان الغذائي، 
داد          -٢ دمات، أع ة والخ ات النهائی واد والمنتج نویة ألسعار الم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الس

 .متفرقة
  .متفرقةالكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  -٣
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Abstract 
The research aims to identify the economic importance. The production and 

consumption situation of the poultry sector and the most important factors 
affecting the consumption demand for white meat in Egypt during the period 
(2000-2019). 

The total value of domestic production may range between 4505 million 
pounds as a minimum in 2000. And 75340 million pounds as a maximum in 
2019. With an annual average of about 24188.10 million pounds during (2000-
2019). And by estimating the general temporal trend of the value of domestic 
production during the same period it was found that it took a general. Increasing 
trend. statistically significant 

The results also indicate: That the amount of domestic consumption of 
poultry meat ranges between two limits. The lowest of which is about 512 
thousand tons in 2002. While its maximum reached about 1354 thousand tons in 
2019 and with an annual average of about 779.70 thousand tons. And the 
estimated directional relationship shows that It took a general. Increasing trend. 
statistically significant. 

The results show: When estimating the factors affecting consumption 
demand using the logarithmic double-phased model. It was statistically 
significant at the level of significance (0.01). And the signs of the function 
parameters agreed with the economic logic. Where there was a statistically 
significant direct relationship between the amount of consumption demand for 
white meat and the factor the quantity of production of white meat. And the 
partial elasticity of the explanatory factor was estimated at about 0.93. Meaning 
an increase in the quantity of production by 10% increases consumer demand by 
9.3%. 

 
      
 


