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 فى ماروأستهالك الىجدج  نتدجلمحىىات إتقتادى  االتحليل ال
 فديى أحمى محموى ى / نور الهىي

 مركز بحوث الاحراء -بدحث 
  

 
 : مقىمة

يعتبر قطاع الزراعة من اهم قطاعات االقتصاااااااااااار النهمي ع را العا ين  عفي عاتنا تهاير االذتياةات الساايية هالصناااااااااااايية هالتصاااااااااااعيعية  
راعية ز لفمةتم  صصل، باالضاااااااة الي منااااااهمتا اي التعمية االقتصاااااارية عن طريا زيار  العات  النهمي من دال تنفيل الهاررات هزيار  الصااااااررات ال

. ( 1)من اةمااالي قيمااة العااات  المذفي لعام العااام  %15تمثاال عذه  5112/5112مفيااار ةعيااا عااام 913بفساات قيمااة العااات  الزراعي ذهالي  ،ذياا 
الزراعي ع را الن الثره  الذيهاعية هي المصاارر الريينااي لتهاير البرهتين الذيهاعي اي مصاار، هتعتبر  اإلعتاجالذيهاعي اذر اهم ععاصاار  اإلعتاجيمثل 

لذيهاعي ذهالي ا اإلعتاجفذهم الذمراء هالبيضاااااااء بااااااانياا الراةعي هالناااااامصي المصااااااارر الرينااااااية لتهاير البرهتين الذيهاعي اي مصاااااار، هتمثل قيمة ال
 155، هقر تزايرت هاررات مصااااااااااار من الرهاةن من ذهالي 5112الزراعي اي مصااااااااااار عام  اإلعتاجمن قيمة  %93مفيار ةعيا تمثل عذه  11515

عما صاعت  %1221هالك بعنااابة زيار  تنرر بعذه 5112الف ةعيا عام  5192قبل اعتااااار مرن اعافهعزا الطيهر الي ذهالي 5112م الف ةعيا عا
عاا تمتفك منهمات عرير  تةعفاا تتاها عفي الفذهم الذمراء هم برايل الفذهم الذمراء اي مصااااااااااار ع را أأ، هتعتبر الرهاةن من (2) 5112عفيا عام 

ة الي قصااااار اتر  ضااااااا، باإلاإلعتاجالمثال ارتااع الصااء  التذهيفية لفسااء، ردص ثمعاا، ال تذتاج الي منااااااذات صبير  اي عمفيات معاا عفي نااااابيل 
طرية عاف، صاعاعة المنااتفزمات البيم المال، صما يرتبط باا ايضاا صااعاعات عرير  مثل صاعاعة اأأمر الاى يترتب عفيا نارعة رهران ر اأ اإلعتاج
 9512رهية الطبية، باالضاااااااااااااااة الي العرير من الصاااااااااااااعاعات التي تنهم عفي لذهم الرهاةن، هتمثل قيمة اعتاج الرهاةن )الرهاةن هالبين( ذهالي هاأ

 .   5112الزراعي عفي الترتيب عام  اإلعتاجالذيهاعي ه  اإلعتاجمن قيمة  صل من  %1112، %53تمثل عذه ةعيا مفيار 
من عام  ةي، هبرا اإلعتاجاقتصارى صبير دال الثماعيعات الك ع را لما  صاعت تتفناه من رعم لمنتفزمات اارت صعاعة الرهاةن رهاج  

هاةات هاه الصعاعة من  رى الي مااصل صبير أمما  1335برأت الرهلة اي را  الرعم ترريةيا عن هاه الصعاعة ذتي را  الرعم صفيا عام  1313
مر الاى ترتب عفيا هةهر طاقات عاطفة، ثم تااقم الهض  هازرار نهءا باعتاار مرن اعافهعزا الطيهر ها، اأهغير  اإلعتاجنعار منتفزمات أارتااع 

 هعرم النضاء عفي المرن االمر الاي ترتب عفيا زيار  المااصل هالتذريات لااه الصعاعة هتعرن انتثماراتاا لفمداطر ذي  ينتثمر اي صعاعة
 مفيار اي المةازر 3مفيار ةعيا هعذه  95الرهاةن عذه 
هاالناااتااك هالتناااهيا،  هتعاعي هاه المع همة ماااااصل هتذريات اي صل  اإلعتاجهتتمثل مع همة صاااعاعة الرةاج  اي مصااار اي صل من  

ب عهتهاير العمات الصاااااااااعبة  لفذصاااااااااهل عفياا ، هيعاعي ةا  اإلعتاجمصهعاتاا ، ذي  تعاعي المزارع  التةارية من ماااااااااااصل اي تهاير مناااااااااتفزمات 
ةرام اي النااااااعة عام  صيفه 3االنااااااتااك من ارتااع  االنااااااعار هاعداان عصاااااايب الارر معاا انر اعدان عصاااااايب الارر من لذهم الرةاج من ذهالي 

، هيتمثل الةاعب  التناااااهيني اي االعااااااطة التناااااهينية التي تعمل عفي تهصااااايل المعت  من  5112صيفه ةرام اي الناااااعة عام  112الي ذهالي  5112
 . ع الي المنتافك  اي الاصل الاى يرغبا المنتافك العاايي هماتمر با من نفنفة مااصل هاةراءات هتذرياتالمزار 

ي ية الصفية هالاعفية لفمزارع هالععابر العامفة ااإلعتاةلالك صان هالبر من الناء الضاااااهء عفي تطهر اعتاج الرةاج  من دال تطهر الطاقات 
 . هررانة اهم مااصل هاه الصعاعة اإلعتاجقطاع الرةاج، هأهم العهامل االقتصارية المؤثر  عفي 

 
 مشكلة الىراسة:

هم الصااعاعات التي تنااام اي تهاير البرهتين الذيهاعي اي مصاار بانااعار رديصااة منارعة بانااعار الفذهم الذمراء، أمن ةاج تعتبر صااعاعة الر
بناااااابب اعتاااااااار مرن اعافهعزا الطيهر  5112زمة صبير  معا عام عاا تعرضاااااات أأال إ 1333هبالرغم من عمه هاه الصااااااعاعة بصااااااهر  صبير  معا عام 

رى الي أمما  تاجاإلعالاى ترتب عفيا غفا العرير من المزارع هالععابر هزيار  الطاقات العاطفة هارتااع تصاليف  مرن، اأهعرم الناااااايطر  عفيا ذتي اآ
ء، عاف هداصااااة الار  الصااااارالفصااااعاعة، ذي  يتم انااااتيرار مصهعات اأ اإلعتاجمر نااااهاء عرم تهاار منااااتفزمات نااااعار لفمعت ، همما زار اأزيار  اأ

                                                           
 www,mop,gov,egمهق  هزار  التدطيط عفي الابصة  الععصبهتية  -1
 الةااز المرصزى لفتعبية العامة هاالذصاء ، مرصز المعفهمات -2
   5112رينمبر،    9ةرير  البهرصة االقتصارية ، عرر مهقwww,alborsanews,com 

http://www.mop.gov.eg/


  نور الهدي محمود أحمد فايد         684

 2020(  2)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ةعبية هارتااع أناعار الصرف، لالك صان هالبر من الهقهف عفي نبل الذاا  عفي ضاااة الي عرم تهاار العمات اأفنذات باإلمصاال هالرهية هاأهاأ
 . هاه الصعاعة هالمذاا ة عفياا من االعايار هرعماا بصل الهنايل الممصعا

 
 هىف الىراسة:

لتضامعياا اي بعن التهصاايات الااعفة هةلية منرمة  لفعاهن الي ذصار ماااصل همعهقات صاعاعة الرةاج اي مصار تمايرا تارف الرراناة 
 -بااه الصعاعة هيمصن تذنيا الك من دال تذنيا االهراف الارعية التالية:

 ي الراهن لفرةاج اي مصر.اإلعتاةررانة الهض   -1
 الرةاج اي مصر. هانتااك إعتاجالعهامل االقتصارية المؤثر  عفي  ررانة -5
 .ن المعت  الي المنتافك االعتاار النعرى متذفيل   -9
 الرةاج اي مصر. هانتااك إعتاجاعافهعزا الطيهر عفي ررانة أثر إعتاار  -2
 الرةاج اي مصر .لفعاهن بصعاعة المنترذة المااصل التي تهاةا المعتةين ههض  الذفهل  ذصر هتذفيل أهم -2

 الطريقة البحثية ومادىر البيدندت:
مثل المتهناااطات هالعناااب الميهية هصاا اناااتدرام أناااافهب االعذرار نااااليب التذفيل الهصااااي هالصمي أإعتمرت الرراناااة بصااااة انااااناااية عفي 

 .هاا باإلضااة الي انتدرام انفهب المتسيرات الصهرية (، 2016-1997الررانة دال الاتر  ) ذللفمتسيرات مالبنيط أه 
الميراعية هالك من دال انتمار  انتبيان لررانة أهم المااصل التي تهاةا  البياعاتاي من البياعات تمثل اأهل  عفي مصررينإعتمرت الررانة    

ثل اي البياعات نر تمأما المصرر الثاعي ا ، المعتةين  لعيعة من مزارع برارى تنميعمذاا ة النفيهبية هقر تم ادتيار العيعة من مرصزى طهخ هبعاا
الرنمية مثل هزار  الزراعة، االرار  المرصزية لاقتصار الزراعي، الةااز المرصزى لفتعبية العامة الثاعهية المعاهر  هغير المعاهر  من العرير من الةاات 

 اي هرر من لمالاا مصر، اي الريينية الزراعية الصعاعات من الرهاةن صعاعة تعتبرهاالذصاء، ابصة المعفهمات الرهلية مهق  االمم المتذر ، 
 .الذمراء الفذهم بانعار منارعة عنبيا نالثم رديص الذيهاعي اي البرهتين تهاير

 
 األهمية االتقتادىية للىواجن في مار:

االرتااع  ليإ ،باالضااة صبير  المناذة إذتياةا هعرم المال رأم رهران هنرعة التنمين اتر  اقصر دصايص أهما بعره الصعاعة هاه تتميز     
 ذةم ذي  نم الزراعية االقتصارية أهم المارهعات من تعتبر صما اأدرى الذيهاعية المصارر بمدتفف منارعة الساايية التذهيفية لفصااء  العنبي

 لذهما تنيمة بفغ هقر ٢١٣٥عام دال عامل مفيهن٢,٥ذهالي مباار هغير مباار بطريا باا هيعمل ، ةعيا مفيار ١٣بذهالي تنرر هالتي االنتثمارات
 .٢١٣٥عام ةعيا مفيار٣٣١,٤ذهالي البالسة الذيهاعي اإلعتاج قيمة من % ٢٢,١٣ذهالي تمثل مفيارةعيا٢٢ذهالي لرهاةن

 
 نتدئج الىراسة ومندتقشتهد

 
 الوضع الراهن إلنتدج الىواجن فى مار

 تعر صااعاعة الرهاةن من أهم الصااعاعات الريينااية اي مصاار، هالتي تنااام اي تهاير البرهتين الذيهاعي بننااعار أقل عناابيا منارعة بننااعار الذهم
ارى رالراةعي اي مصاااار من ذي  تطهر اعرار صل من المزارع، الععابر، الطاقات الصفية هالاعفية لصل من ب اإلعتاجالفذمراء، هيتعاهل هاا الباب تطهر 

طهر تالتناااااامين، الرةاج البفرى المذناااااان، االماات، الرةاج البيان، اصثار الرةاج هالتاريم الصااااااعاعي، صما يتعاهل اثر مرن اعافهعزا الطيهر عفي 
 .  هاه المتسيرات عفي العذه التالي

 : إنتدج بىار  التسمين-أ
( 5112 -1333هنط النعهى أعرار مزارع برارى التنمين دال الاتر  )( أن المت1أهضذت بياعات ةرهل )تطورأعىاى المزارع بىار  التسمين: -1

هالك بعنبة  5112مزرعة اي عام  51133، بفغ أقصاها ذهالي 1331مزرعة عام  11932مزرعة، ذرها اأرعي بفغ ذهالي  12522بفغ ذهالي
 . 1333عما صاعت عفيا عام  %131زيار  بفست عذه 
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 )   الاعفي هاأهمية العناابية لتعتاج الاعفي من الطاقة الصفية لرةاج برارى التناامين دال الاتر  اإلعتاجلطاقة الصفية ه تطهرأعرار المزارع ها. 1 جىول 
1333 -5112) 

 السنوات
عدد  

  المزارع

  

الرقم القياسي 

7991=711 

 الطاقة الكلية 

) باأللف 

 دجاجة(

الرقم القياسي 

7991=711  

الفعلى  اإلنتاج

)باأللف 

 دجاجة(

الرقم القياسي 

7991=711 

 اإلنتاج %

الفعلى إلى 

الطاقة 

 الكلية

1997 11834 100 648.846 100 854.558 100 53,67 

1998 11394 96 654.888 95 856.442 98 55,47 

1999 13288 112 688.285 102 686.264 125 66,05 

2000 12838 108 508.408 106 668.808 133 67,3 

2001 13526 114 868.65 175 656.458 177 54,2 

2002 14519 123 854.644 179 488.266 244 73,3 

2003 14972 127 888.424 186 546.486 219 63,1 

2004 15668 132 888.886 192 505.688 196 54,8 

2005 15088 127 424.855 149 640.606 140 50,3 

2006 17458 148 848.062 203 648.665 141 37,3 

2007 17407 147 2008.662 210 660.265 171 43,65 

2008 17812 151 446.886 159 688.588 149 50,08 

2009 18423 156 806.256 167 608.848 159 50,83 

2010 14707 124 488.068 146 666.255 172 63,39 

2011 16497 139 466.065 155 648.888 186 64,58 

2012 18939 160 888.688 173 528.886 199 61,93 

2013 18920 160 826.468 170 566.485 211 66,86 

2014 20234 171 846.662 180 544.882 224 66,85 

2015 21097 178 888.468 186 588 229 65,98 

2016 20678 175 808.042 189 544.858 224 63,47 

 64,73 174,85 541.052 161 110.197 137 16265 المتوسط

 .المصرر: هزار  الزراعة هانتصاح االراضي، قطاع الايهن االقتصارية، عار  الثره  الذيهاعية هالراةعة، اعرار مدتفاة
 

ر  الاعفي  لبرارى التنمين اي مصر دال الات اإلعتاجمعالم االتةاه الزمعي العام لتطهر أعرار صل من المزارع هالععابر هالطاقة الصفية ه  . 2 جىول
(1333-5112) 

 المتوسط 2ر 8ب أ المعادلة المتغير التابع
معدل 

 التغير%

 5,715 7752114 7 أعداد المزارع

(71197)** 

118,9 7,2,4 2185 

 ,7,1241 491510 2 الطاقة الكلية ألف  دجاجة

(011)* 

11051 110197 217, 

 7028110 ,02702 0 دجاجةالطاقة الفعلية ألف 

(01,7)* 

11521 541052 2110 

 . * معنو  عنى  مستو   0,1,** معنو  عنى مستو  
 لقيم مد بين االتقواس تعبر عن تقيمة )ت( المحسوبةا

 (.1الماىر : جمعت وحسبت من بيدندت جىول )
 
أن المتهناااط الناااعهى لفطاقة الصفية لمزارع برارى التنااامين دال ( يتضااا  1برراناااة بياعات ةرهل ) تطور الطدتقة الكلية ألعىاى بىار  التسممممين: -2

، هذااار أقصااااااااااااااي بفغ 1331مفيهن رةااااةاااة عاااام  2231515مفيهن رةااااةاااة، بذااار أرعي بفغ ذهالي  339113الاتر  الماااررهنااااااااااااااااة قااار بفغ ذهالي 
 . 1333عما صاعت عفيا عام  %511هالك بعنبة زيار  قررت بعذه  5113مفيهن رةاةة عام 11111291ذهالي

الاعفي لبرارى التناااامين قر  اإلعتاج( أن المتهنااااط النااااعهى لعرر مزارع 1أهضااااذت بياعات ةرهل ) الفعلى ألعىاى بىار  التسممممين: اإلنتدجتطور  -3
مفيهن رةاةة عام  251، هذر أقصااااااااااااااي بفغ ذهالي 1331مفيهن رةاةة عام  529123مفيهن رةاةة، بذر أرعي بفغ ذهالي  2211925بفغ ذهالي 

رع برارى التنااامين بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام لتطهر أعرار مزا،  1333عما صاعت عفيا عام  %522هالك بعنااابة زيار  قررت بعذه  5115
من متهناااااااط أعرار المزارع  %5112مزرعة تمثل عذه  221( اتضااااااا  أعاا تتزاير بمنرار ناااااااعهى مععهى اذصااااااااييا بفغ ذهالي 1( معارلة )5بةرهل )

  لعامل من التسيرات اي أعرار المزارع ترة %13إلي أن عذه  11123بمصاااااااار دال اتر  الررانااااااااة، تاااااااااير قيمة معامل التذرير التي بفست ذهالي 
( تبين اعاا تزرار  تزاير  نااااعهى  5( معارلة )5بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام بةرهل )،  الزمن، هالباقي يرة  لعهامل أدرى غير منينااااة اي الرالة
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التناااامين، هتاااااير  من المتهنااااط النااااعهى لفطاقة الصفية لمزارع برارى %5112ألف رةاةة تمثل عذه 1235212 مععهي اذصاااااييا بمنرار بفغ ذهالي 
بتنرير ، من التسيرات اي الطاقة الصفية ترة  لعامل الزمن، هالباقي يرة  لعهامل أدرى غير منينااااة اي الرالة %92قيمة معامل التذرير إلي أن عذه 

ألف 19513منرار بفغ ذهالي الاعفي يزرار زيار  نااااااااااااااعهية مععهية اةصاااااااااااااااييا ب اإلعتاج( تبين ان 9( معارلة )5معاارلة االتةاه الزمعي العام بةرهل )
من التسير  %25من المتهنااااااط  النااااااعهى لتعتاج الاعفي لمزارع برارى التناااااامين، هتبين قيمة معامل التذرير إلي أن عذه  %5139رةاةة تمثل عذه 

 ة .هالباقي يرة  لعهامل أدرى غير منينة اي الرال الاعفي أعرار رةاج التنمين إعما ترة  لعامل الزمن، اإلعتاجاي 
 

 ب: إنتدج الىجدج البلى  المحسن 
 5313( إلي أن المتهنط النعهى لمزارع الرةاج البفرى المذنن بفغ ذهالي  9تاير بياعات ةرهل ) تطور اعىاى مزارع الىجدج البلى  المحسن: -1

، هالك بعنبة زيار  5112مزرعة اي عام 9251، ثم أدات اي التزاير إلي أن بفغ أقصاها ذهالي1333مزرعة عام  139مزرعة ، بفغ أرعاها ذهالي
 . 1333عما صاعت عفيا عام %212تنرر بعذه

( يتض  أن المتهنط النعهى لفطاقة الصفية لمزارع الرةاج البفرى المذنن 9بانتنراء بياعات ةرهل ) تطور الطدتقة الكلية للىجدج البلى  المحسن: -2
، هذر 1333مفيهن رةاةة عام  51112، هبذر أرعي بفغ ذهالي 1333نعا االنام  من %231مفيهن رةاةة يمثل عذه  1151112قر بفغ ذهالي 

 عما صاعت عفيا اي براية اتر  الررانة. %231هالك بعنبة زيار  قررت بعذه 5112مفيهن رةاةة عام 1251921أقصي بفغ ذهالي 
 

لبفرى ا أهمية العنبية إلعتاج الاعفي من الطاقة الصفية لفرةاج الاعفي ها اإلعتاجتطهرعرر المزارع هععابر التنمين هالطاقة الصفية ه .   3 جىول
 (5112-1333المذنن دال الاتر  )

  

 السنوات

  

  

عدد 

 المزارع

  

  

الرقم القياسي  

7991=711 

  

 الطاقة الكلية 

) باأللف 

 دجاجة(

  

  

الرقم القياسي  

7991=711 

 اإلنتاج

الفعلى 

)باأللف 

 دجاجة(

  

الرقم القياسي  

7991=711 

الفعلى  اإلنتاج%

 إلى الطاقة الكلية

1997 893 100 82.868 100 26.868 100 65,19 

1998 1387 155 68.856 150 80.646 143 61,98 

1999 1187 133 60.844 142 86.858 163 75,11 

2000 1664 186 56.644 249 62.484 223 58,28 

2001 2174 243 80.656 368 56.024 379 67,14 

2002 2307 258 86.264 381 46.886 526 90,00 

2003 2569 288 88.842 457 40.024 492 70,11 

2004 2508 281 88.666 450 54.08 400 57,98 

2005 2590 290 222.004 508 85.624 599 76,86 

2006 3220 361 284.284 578 55.068 387 43,62 

2007 3247 364 286.86 564 58.844 414 47,86 

2008 3039 340 220.608 505 42.858 430 55,48 

2009 3098 347 284.886 586 40.002 421 46,88 

2010 2956 331 288.488 594 48.664 487 53,42 

2011 3358 376 224.565 538 42.466 503 60,95 

2012 3536 396 228.028 540 48.862 507 61,21 

2013 3601 403 258.546 698 208.688 719 67,07 

2014 3569 400 265.888 619 84.848 613 64,51 

8025 3604 404 250.206 687 86.444 658 62,40 

8024 3628 406 258.668 698 88.48 651 60,80 

 62 441 48.455 471 208.824 303 2707 المتوسط 

 0 االقتصارية، عار  الثره  الذيهاعية هالراةعة، أعرار مدتفاةالمصرر: هزار  الزراعة هانتصاح االراضي، قطاع الايهن 
 

 (5112-1333معارالت االتةاه الزمعي االعام  لتطهر عرر المزارع  هالطاقة الصفية هالاعفية لفرةاج البفرى المذنن بمصر دال الاتر  ) .4 جىول
 معدل التغير% المتوسط 2R معامل االنحدار الثابت  رقم المعادلة المتغير التابع

 ,72,91 7 أعداد المزارع
701 

(771,)** 
1188 2111 411, 

 0,481 2 الطاقة الكلية ألف  دجاجة
,01812 

(71124)** 
1184 71287, ,175 

 ,04451 2450718 0 الطاقة الفعلية ألف دجاجة

(,11)** 

11,4 49019 41,, 

 بين االقواس تعبر عن قيمة )ت( المحسوبةالقيم ما ، * معنوى عند  مستوى  0002** معنوى عند مستوى 
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 الفعلى للىجدج البلى  المحسن: اإلنتدجتطور  -9
مفيهن رةاةة، بذر أرعي بفغ ذهالي  251322( أن المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لفرةاج المذنن قر بفغ ذهالي 9تبين بياعات ةرهل )

عما صاعت عفيا اي %313بعنبة زيار  قررت بعذه  5119مفيهن رةاةة عام 115199، هذر أقصي بفغ ذهالي 1333رةاةة عام مفيهن 121591
مزرعة  193بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام لتطهر أعرار مزارع الرةاج المذنن اتض  أعاا تتزاير نعهيًا زيار  مععهية بمنرار ، براية اتر  الررانة

إلي  11111من المتهنط النعهى أعرار المزارع بالةماهرية دال اتر  الررانة، هتاير قيمة معامل التذرير التي بفست ذهالي  %2112تمثل عذه 
 .(2من التسير اي أعرار المزارع ترة  لعامل الزمن، صما هه مبين بةرهل) %11أن عذه 

الصفية لفرةاج البفرى المذنن تزير زيار  نعهية مععهية اةصاييا بمنرار بفغ ذهالي  تبين ان الطاقة (2بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام بةرهل )
من المتهنط  النعهى لفطاقة الصفية لمزارع الرةاج البفرى المذنن، هتبين من قيمة معامل التذرير إلي أن  %2112ألف رةاةة تمثل عذه  291115

 من، هالباقي يرة  لعهامل أدرى غير منرر  .من التسير اي الطاقة الصفية ترة  لعامل الز  %12عذه 
ألف رةاةة  922212الاعفي يزرار زيار  نعهية مععهية اذصاييا بمنرار بفغ ذهالي اإلعتاجتبين أن   (2بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام بةرهل )

 اإلعتاجمن التسير اي  %35من المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لفرةاج البفرى المذنن، هتبين قيمة معامل التذرير أن عذه  %2122تمثل عذه 
 .غير منرر  اي الرالةالاعفي اعما ترة  لعامل الزمن، هالباقي يرة  لعهامل أدرى 

 ج: إنتدج امهدت الىجدج البيدض 
( لعرر مزارع أماات 5112 -1333( إلي أن المتهنط النعهى دال الاتر  )2تاير بياعات ةرهل ) تطور أعىاى مزارع امهدت الىجدج البيدض: -1

مزرعة  21م أدات اي التزاير إلي أن بفغ أقصاها ذهالي ، ث5115مزرعة عام  51مزرعة، بيعما يبفغ أرعاها ذهالي 99الرةاج البيان قر بفغ ذهالي
 . 1333عما صاعت عفيا عام  %121هالك بعنبة زيار  قررت بعذه 5115عام 
( اتضااااااااا  أن المتهناااااااااط  الناااااااااعهى لفطاقة الصفية لمزارع أماات الرةاج 2تهضااااااااا  بياعات ةرهل ) تطور الطدتقة الكلية ألمهدت الىجدج البيدض: -2

ألف رةاةة عام  1193، هذر أقصااااااااااااااي بفغ ذهالي 5113الف رةاةة عام  929الف رةاةة، بذر أرعي بفغ ذهالي  31111البيان قر بفغ ذهالي 
تهنااااااط النااااااعهى لفطاقة الصفية لفبين بفغ ذهالي صما أتضاااااا  أن الم.  1333عما صاعت عفيا عام  %19213هالك بعناااااابة زيار  قررت بعذه 5119

هالك  5115مفيهن بيضاااااة عام  55211، هذر أقصاااااي بفغ ذهالي 5113مفيهن بيضاااااة عام  3112مفيهن بيضاااااة، بذر أرعي بفغ ذهالي  1911313
 . 1333عما صاعت عفيا عام  %133بعنبة زيار  قررت بعذه 

 
 فية هاأهمية العنبية لتعتاج الاعفىمن الطاقة الصفية أماات الرةاج البيان دال الاتر  عرر المزارع  هالطاقة الصفية هالاعتطهر  . 5جىول

         (1333-5112) 

 عدد المزارع السنوات

 الطاقة الكلية

 )باأللف( 

 دجاجة

 الطاقة الكلية

 )باأللف(

 بيضة

 الفعلى  اإلنتاج

 )باأللف(

الفعلى  اإلنتاج %

 من الطاقة الكلية

الفعلى  اإلنتاج %

 من الطاقة الكلية

 بيضة دجاجة بيضة دجاجة

1997 30 759 127418 410 41992 54,02 32,96 

1998 39 554 93224 384 44290 69,31 47,51 

1999 23 687 115312 324 42070 47,16 36,48 

2000 20 651 106334 279 29840 42,86 28,06 

2001 21 619 87406 244 24347 39,42 27,86 

2002 22 714 142800 261 37059 36,55 25,95 

2003 22 736 147200 277 34701 37,64 23,57 

2004 29 758 151520 317 45307 41,82 29,90 

2005 42 543 99606 340 41646 62,62 41,81 

2006 34 665 132833 502 42353 75,49 31,88 

2007 37 624 123372 446 51279 71,47 41,56 

2008 34 470 91675 356 56456 75,74 61,58 

2009 15 353 70502 253 34481 71,67 48,91 

2010 48 742 161446 561 71052 75,61 44,01 

2011 40 760 157851 468 57315 61,58 36,31 

2012 48 1029 225801 592 100718 57,53 44,60 

2013 41 1037 219688 699 104870 67,41 47,74 

2014 41 891 180638 695 109780 78,00 60,77 

8025 34 870 177529 707 111816 81 63 

8024 34 870 177529 707 111816 81 63 
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 55 76 112000 687 2023 902 35 المتوسط

 . مدتفاة عرارأهزار  الزراعة هانتصاح االراضي، قطاع الايهن االقتصارية، عار  الثره  الذيهاعية هالراةعة،  الماىر:
 

-1333معالم االتةاه الزمعي االعام  لتطهر عرر المزارع، الععابر، الطاقة الصفية هالاعفية أماات الرةاج البيان  بمصر دال الاتر  ).  6 جىول 
5112) 

 معىل التغير% المتوسط 2ر 1ب أ المعدىلة المتغير التدبع

 0820, 240,4 1 عىى المزارع
(2051)* 

,0258 33 2051 

 1402 56004 2 الطدتقة الكلية ألف  ىجدجة
(2035) 

,0234 818 1008 

 212208 1,8410 3 الطدتقة الكلية ألف بيضة
(101) 

,0,6 13,8,0 - 

 2100 21,014 4 الطدتقة الفعلية ألف ىجدجة
(5042)** 

,062, 44, 4008 

 431008 1831108 5 الطدتقة الفعلية ألف بيضة
(6002)** 

,08, 50660 8024 

 .* مععهى ععر  منتهى  1111مععهى ععر منتهى ** 
 النيم ما بين االقهام تعبر عن قيمة )ت( المذنهبة

 ( بالررانة.2المصرر: ذنبت هةمعت من بياعات ةرهل )
أماات الرةاج البيان دال اتر   ( أن المتهنط  النعهى لتعتاج الاعفي2تبين بياعات ةرهل )تطور اإلنتدج الفعلى ألمهدت الىجدج البيدض: -3

 5112  ألف رةاةة عام  313، هذر أقصي بفغ ذهالي 5111الف رةاةة عام  522ألف رةاةة، بذر أرعي بفغ ذهالي  221الررانة بفغ ذهالي 
 .1333عما صاعت عفيا عام  %13512هالك بعنبة زيار  قررت بعذه

مفيهن بيضة عام  52192مفيهن بيضة، بذر أرعي بفغ ذهالي  23223بفغ ذهالي  صما تبين أن المتهنط  النعهى لتعتاج الاعفي لفبين
 1 1333عما صاعت عفيا عام  %523هالك بعنبة زيار  قررت بعذه  5112مفيهن بيضة عام  115، هذر أقصي بفغ ذهالي  5111

( تبين أن متهنط اأهمية 2إلعتاج الرةاج بةرهل )بررانة اأهمية العنبية لتعتاج الاعفي أماات الرةاج البيان إلي الطاقة الصفية 
عام  %11، هذر أقصي بفغ عذه  5115عام  %92122دال الاتر  المررهنة هالك بذر أرعي بفغ عذه  %33العنبية لتعتاج الاعفي بفغ عذه 

5112. 
دال اتر  الررانة هالك بذر أرعي بفغ  %23عنبية عذه الاعفي إلعتاج البين إلي الطاقة الصفية انر بفغ المتهنط النعهى لألهمية ال اإلعتاجأما 
 . 5112،5112عام  %29، هذر أقصي بفغ عذه 5119عام  %59123عذه

( اتض  أعاا تتزاير نعهيًا زيار  مععهية 2( بةرهل )1بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام أعرار مزارع اماات الرةاج البيان بالمعارلة )
من المتهنط النعهى أعرار المزارع بالةماهرية دال الاتر  المررهنة، هتاير قيمة  %5121مزرعة تمثل عذه  11153هالي اذصاييا بمنرار بفغ ذ

 .ر المزارع أعما ترة  لعامل الزمنمن التسير اي أعرا %52إلي أن عذه  11521معامل التذرير التي بفست قيمتا ذهالي 
( اتضاااااااااااااا  أعااا تتزاير نااااااااااااااعهيًا زيار  مععهية 2( بةارهل )5ر أمااات الارةااج البياان باالمعاارلاة )بتنارير معاارلاة االتةااه الزمعي العاام  لتطه 

من المتهنااااااط النااااااعهى أعرار أماات الرةاج البيان دال الاتر  المررهنااااااة، هتاااااااير قيمة  %1131اذصاااااااييا بمنرار بفغ ذهالي مزرعة تمثل عذه 
من التسير اي أعاارار أماااات الاارةاااج البيااان أعمااا ترة  لعاااماال الزمن، هالباااقي  %59عذه إلي أن  11592معااماال التذاارياار التي بفساات قيمتااا ذهالي 
 يرة  لعهامل أدرى غير منينة اي الرالة.

 515511( تبين أعاا تزرار زيار  نااااااعهية غير مععهية أةصاااااااييا بمنرار بفغ ذهالي 2( بةرهل )9بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام بمعارلة )
 .ي ان التسيرات التي طرأت اي الطاقة الصفية إلعتاج البين ترهر ذهل المتهنط الذنابي لاتر  الررانة ألف بيضة ، أ

 51131الاعفي يزرار زيار  نعهية مععهية اةصاييا بمنرار بفغ ذهالي  اإلعتاج( تبين أن 2( بةرهل )2بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام بمعارلة )   
من التسيرات  %25من المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي أماات الرةاج البيان، هتبين قيمة معامل التذرير أن عذه  %2131ألف رةاةة تمثل عذه 

 .يرة  لعهامل أدرى غير منينة  الاعفي أماات الرةاج البيان ترة  لعامل الزمن، هالباقي اإلعتاجاي 
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 291313191( تبين اعاا تزرار زيار  نعهية مععهية اةصاييا بمنرار بفغ ذهالي 2( بةرهل )2بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام بالمعارلة )
 %31عامل التذرير إلي أن عذهمن المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لمزارع أماات الرةاج البيان هأاارت قيمة م %3152ألف بيضة تمثل عذه 

 .من التسير اي الطاقة الاعفية إلعتاج البين ترة  لعامل الزمن، هالباقي يرة  لعهامل أدرى غير منينة اي الرالة 
 :ى: تطور إنتدج امهدت بىار  التسمين  
خالل الفترة عرار مزارع أماات برارى التنمين ( إلي أن المتهنط  النعهى أ3تهض  بياعات ةرهل )تطور أعىاى مزارع امهدت بىار  التسمين: -1
، هبفغ أقصاها ذهالي 1333مزرعة عام  593مزرعة، هين  الك المتهنط بين ذرين بفغ أرعاها بفغ ذهالي  922قر بفغ ذهالي  (1008-2,16)

 . 1333عما صاعت عفيا عام  %115، هالك بعنبة زيار  قررت بعذه 5112مزرعة عام  292
 الكلية ألمهدت بىار  التسمين:تطور الطدتقة  -2

 31213( الي أن المتهنط  النعهى لفطاقة الصفية لمزارع أماات برارى التنمين دال الاتر  المررهنة بفغ ذهالي 3تاير بياعات ةرهل )
هالك بعنبة زيار   5115مفيهن رةاةة عام 111233، هذر أقصي بفغ ذهالي 1333مفيهن رةاةة عام  21923مفيهن رةاةة، بذر أرعي بفغ ذهالي 

 . 1333عام  عما صاعت عفيا %11512قررت بعذه 
 :تطور الطدتقة الكلية ألمهدت التسمين المنتجة للبيض  -3

مفيهن بيضة بذر أرعي بفغ ذهالي  1222ان المتهنط النعهى لفطاقة الصفية أماات التنمين المعتةة لفبين بفغ ذهالي  ( 3تاير بياعات ةرهل )
عما صاعت عفيا عام  %123هالك بعنبة زيار  بعذه 5115م مفيهن بيضة عا 5559، هذر أقصي بفغ ذهالي  1333مفيهن بيضة عام  123

1333 .  
 

 الفعلى ألمهدت بىار  التسمين: اإلنتدجتطور  -2
مفيهن رةاةة، بذر أرعي هذر  31232( أن المتهنط النعهى لتعتاج الاعفىألماات برارى التنمين بفغ ذهالي 3أهضذت بياعات ةرهل )

صما تبين   1333عما صاعت عفيا عام  %12112بعنبة زيار  قررت بعذه  5112، 1333رةاةة عامي  مفيهن 31221، 21225أقصي بفسا ذهالي 
، هذر أقصي 1331مفيهن بيضة عام  29113مفيهن بيضة، بذر أرعي بفغ ذهالي  1291222أن المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لفبين بفغ ذهالي 

. بررانة اأهمية العنبية لتعتاج 1333عما صاعت عفيا عام  %12112زيار  قررت بعذه  هالك بعنبة 5115مفيهن بيضة عام  113213بفغ ذهالي 
دال الاتر  المررهنة، قيمة الك المتهنط  %12الاعفي أماات برارى التنمين من الطاقة الصفية إلعتاج الرةاج تبين أن المتهنط النعهى لاا بفغ عذه 

الاعفي إلعتاج البين إلي الطاقة الصفية انر بفغ  اإلعتاج1 أما 5115، 5111عامي  %2513، %31132تن  بين ذرين بفغ أقصاهما هأرعاهما عذه 
، هذر أقصي بفغ عذه 5112عام  %9213( هالك بذر أرعي بفغ عذه 5112 -1333دال الاتر  ) %29المتهنط النعهى لألهمية العنبية عذه 

 . 5119عام  22132%
( ذيااا  لم تثباات المععهياااة 1( بةااارهل )1ام لتطهر أعااارار مزارع امااااات باارارى التناااااااااااااامين بمعااارلاااة )بتناارير معااارلاااة االتةاااه الزمعي العاا

   .مزرعة دال اتر  الررانة  922االذصايية مما ياير إلي أعاا تصار تصهن ثابتة هترهر ذهل متهنطاا النعهى البالغ ذهالي 
(، تبين اعاا تزرار نعهيًا بمنرار بفغ ذهالي 1( بةرهل )5ات برارى التنمين بمعارلة )بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام لتطهر الطاقة الصفية أما

من %35من المتهنط النعهى لفطاقة الصفية لمزارع أماات برارى التنمين، هتاير قيمة معامل التذرير إلي أن عذه %511ألف رةاةة تمثل عذه  511
 .مين ترة  لعامل الزمن، هالباقي يرة  لعهامل أدرى غير منينة  التسير اي الطاقة الصفية إلعتاج أماات برارى التن

ألف بيضة تمثل عذه  22252تبين اعاا تزرار نعهيًا بمنرار  1(1( بةرهل )9بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام لتطهر الطاقة الصفية لفبين )
من التسيرات اي الطاقة الصفية  %15تبين قيمة معامل التذرير أن عذهمن المتهنط النعهى لفطاقة الصفية لمزارع أماات برارى التنمين،  9129%

 إلعتاج أماات برارى التنمين ترة  لعامل الزمن،هالباقي يرة  لعهامل أدرى غير منينة اي الرالة.
من  %1123ألف رةاةة تمثل عذه  111133بتنرير االتةاه الزمعي العام لتطهر اإلعتاج الاعفي لفرةاج المعت  لفبين، تبين أعا يزرار نعهيًا بمنرار

من التسيرات اي الطاقة الاعفية  %22المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لمزارع أماات برارى التنمين بيان، تاير قيمة معامل التذرير إلي أن عذه
لاعفي لفبين تبين اعا يزرار نعهيًا (.بتنرير االتةاه الزمعي العام لتطهر اإلعتاج ا2( معارلة )1إلعتاج البين ترة  لعامل الزمن، ) ةرهل 

من المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لمزارع أماات برارى التنمين بيان، تاير قيمة معامل التذرير  %2153ألف بيضة تمثل عذه  9212212بمنرار
( بةرهل 2أدرى غير منينة اي الرالة ) من التسيرات اي الطاقة الاعفية إلعتاج البين ترة  لعامل الزمن، هالباقي يرة  لعهامل %32إلي أن عذه

(1) . 
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الاعفي الماات برارى التنمين هالبين هاالهمية العنبية لتعتاج الاعفي من الطاقة  اإلعتاجتطهر عرر صل من المزارع  هالطاقة الصفية ه  .8 جىول 
 (5112-1333الصفية دال الاتر  )

 عدد المزارع السنوات
     

 بيضة دجاجة بيضة دجاجة بيضة دجاجة

1997 239 6357 857239 5662 481153 89,07 56,13 

1998 327 7519 1002826 5926 431933 78,81 43,07 

1999 335 8122 1099707 7316 580319 90,08 52,77 

2000 292 7571 1018080 6298 504332 83,19 49,54 

2001 378 7969 1275394 7232 661448 90,75 51,86 

2002 408 8826 1412160 7946 906732 90,03 64,21 

2003 406 9736 1557760 7722 847885 79,31 54,43 

2004 365 9655 1544800 7966 963150 82,51 62,35 

2005 435 9793 1552315 8369 942022 85,46 60,68 

2006 337 9831 1552901 7252 542496 73,77 34,93 

2007 344 10041 1630184 7711 784924 76,80 48,15 

2008 322 9505 1505914 6929 735543 72,90 48,84 

2009 333 10563 1657952 7270 845541 68,83 51,00 

2010 323 10522 1745121 7367,5 884483 70,02 50,68 

2011 381 11503 1994309 8076,2 1052980 70,21 52,80 

2012 428 11600 2222665 7302,8 1096885 62,96 49,35 

2013 319 9725,9 1622464 8382,7 1069895 86,19 65,94 

2014 298 10007 1922564,5 8397,5 1083390 83,92 56,35 

2015 310 10038 1848 8813 1194 88 65 

8024 318 11254 2068 9540 1262 85 61 

 63 86 720878 7463 1329248 9495 345 المتوسط

 0وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة الثروة الحيوانية والداجنة، أعداد مختلفةالمصدر: 

 
 الاعفي أماات برارى التنمين بمصر دال الاتر  اإلعتاجمعالم االتةاه الزمعي العام  لعرر المزارع، الععابر، الطاقة الصفية ه  . 8 جىول 
       (1333-5112) 

 معدل التغير% المتوسط 2ر 7ب أ المعادلة المتغير التابع

 00288 666 2 عدد المزارع

(00088) 

00005 665 - 

 800 4620 8 الطاقة الكلية 

(60)** 

00424 8504 802 

 54684 848068 6 الطاقة الكلية

(808)** 

00886 2556528 6046 

 228 4685 6 الطاقة الفعلية

(6044)** 

00558 4546 2054 

 64254 646886 5 الطاقة الفعلية

(4086)** 

00466 866554 6088 

 .* مععهى ععر  منتهى  1111** مععهى ععر منتهى 
 النيم ما بين االقهام تعبر عن قيمة )ت( المذنهبة

 .( بالررانة92المصرر: ذنبت هةمعت من بياعات ةرهل )
 

 ه: مزارع أكثدر الىجدج البلى  
 الىجدج البلى : تطور أعىاى مزارع أكثدر -1

مزرعة  213مزرعة، بذر أرعي بفغ ذهالي  222تبين أن المتهنط النعهى أعرار مزارع أصثار الرةاج البفرى دال اتر  الررانة قر بفغ ذهالي 
عما صاعت  من أعرار مزارع إصثار الرةاج البفرى %23هالك بعنبة زيار  قررت بعذه  5119مزرعة عام  311، بذر أقصي بفغ ذهالي 1333عام 

 .(3صما هه مهض  بةرهل ) 1333عفيا عام 
 تطور الطدتقة الكلية ألكثدر الىجدج البلى :  -5
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ألف رةاةة، بذر أرعي بفغ  9231( إتض  أن المتهنط النعهى لفطاقة الصفية لمزارع أصثار الرةاج البفرى قر بفغ ذهالي 3بانتنراء بياعات ةرهل ) 
عما صاعت عفيا  %11هاك بعنبة زيار  قررت بعذه  5119ألف رةاةة عام  2232هذر أقصي بفغ ذهالي ، 1333الف رةاةة عام  5221ذهالي 
 . 1333عام 

مفيهن بيضة بذر أرعي بفغ ذهالي  2311223صما تبين ان المتهنط النعهى لفطاقة الصفية أصثار الرةاج البفرى المعت  لفبين بفغ ذهالي  
عما صاعت عفيا عام  %22بعنبة زيار  تمثل عذه  5119مفيهن بيضة عام  391123صي بفغ ذهالي ، هذر أق1333مفيهن بيضة عام  222112
13331 

 الفعلى ألكثدر الىجدج البلى : اإلنتدجتطور  -9
ة، بذر ألف رةاة 5333( أن المتهنط النعهى لتعتاج الاعفىألصثار الرةاج البفرى اي الاتر  المررهنة بفغ ذهالي 3أهضذت بياعات ةرهل )     

عما صاعت  %15هالك بعنبة زيار  قررت بعذه  5112رةاةة عام  9291، هذر أقصي بفغ ذهالي 1333ألف رةاةة عام  1331أرعي بفغ ذهالي 
 . 1333عفيا عام 

 
الاعفي هاأهمية العنبية لتعتاج الاعفي من الطاقة الصفية أصثار الرةاج  اإلعتاجتطهر صل من أعرار المزارع هالععابر هالطاقة الصفية ه . 0 جىول

 (5112-1333البفرى دال الاتر  )

 عدد المزارع السنوات

الفعلى  اإلنتاج % الفعلى  اإلنتاج الطاقة الكلية 

 من الطاقة الكلية

الفعلى  اإلنتاج %

 )باأللف( ) باأللف ( من الطاقة الكلية

 بيضة دجاجة بيضة دجاجة بيضة دجاجة

1997 419 2440 464162 1991 232931 81,60 50,18 

1998 455 2847 540882 2405 342673 84,47 63,35 

1999 480 2953 561129 2482 352078 84,05 62,74 

2000 474 3257 618648 2811 433580 86,31 70,09 

2001 504 4395 835050 3428 455218 78,00 54,51 

2002 568 3435 652150 3265 587385 95,05 90,07 

2003 608 3804 722760 3210 512428 84,38 70,90 

2004 594 3867 734730 3117 449920 80,61 61,24 

2005 519 3545 673287 2834 474578 79,94 70,49 

2006 664 4173 790676 3560 236426 85,31 29,90 

2007 405 2946 552957 2417 294571 82,04 53,27 

2008 463 3834 728659 2731 347493 71,23 47,69 

2009 513 3713 706385 2939 412940 79,15 58,46 

2010 488 3773 717522 2835 380217 75,14 52,99 

2011 606 4154 481515 3341 346213 80,43 71,90 

2012 628 4172 749564 3359 495009 80,51 66,04 

2013 708 4596 931472 3605 376510 78,44 40,42 

2014 642 4423 860476 3631 575467 82,09 66,88 

2174 605 3937 765163 3116 434078 79 57 

217, 560 3696 722000 2909 427000 79 59 

 58 79 408336 2999 690459 3698 545 المتوسط

  .وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة الثروة الحيوانية والداجنة، اعداد مختلفة المصدر:

 
مفيهن بيضة عام  59513مفيهن بيضة، بذر أرعي بفغ ذهالي  2111992صما تبين أن المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لفبين بفغ ذهالي 

،  بررانة اأهمية العنبية لتعتاج الاعفي إلصثار الرةاج البفرى إلي الطاقة الصفية 5115مفيهن بيضة عام  21312، هذر أقصي بفغ ذهالي 1333
دال الاتر  اإلةمالية، الك المتهنط ين   %79إلعتاج الرةاج انر تبين المتهنط النعهى لألهمية العنبية لتعتاج الاعفي من الطاقة الصفية بفغ عذه 

الاعفي إلعتاج البين  اإلعتاج، أما 5111عام  %31159، اي ذين بفغ الذر اأرعي عذه 5115عام  %31112أقصي عذه بين ذرين بفغ  الذر ا
، هذر 5115عام  %31113دال الاتر  الصفية هالك بذر أقصي بفغ عذه %21إلي الطاقة الصفية انر بفغ المتهنط النعهى لألهمية العنبية عذه 

 .5112عام  %5313أرعي بفغ عذه 
 1( اتض  أعاا تتزاير نعهيًا بمنرار بفغ ذهالي 11( ةرهل )1بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام لتطهر أعرار مزارع اصثار الرةاج البفرى )

 1191هالي ذمن المتهنط النعهى أعرار المزارع بالةماهرية دال الاتر  المررهنة، هتاير قيمة معامل التذرير التي بفست %1123مزارعا تمثل عذه 
من التسيرات اي أعرار المزارع ترة  لعامل الزمن، هالباقي يرة  لعهامل أدرى غير منينة اي الرالة، صما تاير أيضًا إلي ضعف  %91إلي أن عذه 

( بةرهل 5البفرى بمعارلة )بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام لتطهر الطاقة الصفية لمزارع أصثار الرةاج  قيمة معامل الذرير هالعاقة االعذرارية.
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من المتهنط النعهى لفطاقة الصفية  %1135ألف رةاةة تمثل عذه  29122( تبين اعاا تزرار زيار  نعهية مععهية اذصاييا بمنرار بفغ ذهالي 11)
هالباقي يرة  لعهامل أدرى  الزمن، من التسيرات اي الطاقة الصفية ترة  لعامل %29لمزارع اصثار الرةاج البفرى، هتبين قيمة معامل التذرير أن عذه 

تبين اعاا تزرار زيار  نعهية مععهية   (11( بةرهل )9بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام لتطهر الطاقة الصفية لفبين بمعارلة ) غير منينة اي الرالة .
الرةاج البفرى المعت  لفبين، هتبين قيمة معامل من متهنط الطاقة الصفية لمزارع أصثار  %1121ألف بيضة تمثل عذه  11392اةصاييا بمنرار 
من التسيرات اي الطاقة الصفية إلعتاج أصثار الرةاج البفرى ترة  لعامل الزمن، هالباقي يرة  لعهامل أدرى غير منينة اي  %53التذرير أن عذه

ألف  93119الاعفي يزرار زيار  نعهية مععهية اةصاييا بمنرار جاإلعتا( تبين أن 11( بةرهل )2الرالة.بتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام بالمعارلة )
الاعفي ترة   اإلعتاجمن التسير اي  %53من المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي، هتبين قيمة معامل التذرير إلي أن عذه %11912رةاةة تمثل عذه 

صار ةاج البفرى المعت  لفبين لم تثبت المععهية اذصاييا مما ياير إلي أعاا تبتنرير معارلة االتةاه الزمعي العام لتطهر مزارع أصثار الر، لعامل الزمن 
 . (11( بةرهل )2مفيهن بيضة صما هه مبين بمعارلة ) 2111992تصهن ثابتة هترهر ذهل متهنطاا النعهى البالغ ذهالي 

 
-1333الاعفي أصثار الرةاج البفرى بمصر دال الاتر  ) اإلعتاجه معالم االتةاه الزمعي العام لتطهرعرر المزارع، الععابر، الطاقة الصفية  .,1 جىول 

5112) 
 معدل التغير% المتوسط 2ر 7ب أ المعادلة البنود

 

 عدد المزارع
2 64006 

802 

(8088)* 
00625 565 2064 

 

 الطاقة الكلية
8 6062 

46 

(6045)** 
00684 6488 2048 

 

 الطاقة الكلية
6 545450 

20866 

(8058)* 
0084 480658 2058 

 

 الطاقة الفعلية
6 8588 

68028 

(8054)* 
00848 8888 20605 

 

 الطاقة الفعلية
5 642658 

6588 

(0086) 
00006 608664 - 

 0* معنوى عند  مستوى  0002** معنوى عند مستوى 

 القيم ما بين االقواس تعبر عن قيمة )ت( المحسوبة

 (8جمعت وحسبت من بيانات جدول )

 
 (2,16-1008المؤثرة على كمية إستهالك لحوم الىجدج في مار للفترة )العوامل  أهم

ضدم تيتعاهل هاا الةزء من الررانة تطهر أهم المتسيرت اإلقتصارية المؤثر  عفي الصمية المنتافصة من لذهم الرةاج اي مصر، هلتاارى تنثير ال
أنعار المنتافصين )أنعار التةزية( هالك أنعار الرةاج هالفذهم  111=5111عفي أنعار قيم تفك المتسيرت انر تم إنتدرام الرقم النياني أن عام 

لفردل الاررى، هالك لفتعرف عفي تطهر تفك النيم باأنعار الذنينية،  111( =5112/5112الذمراء هاأنماك، هالرقم النياني أنعار الةمفة )
ك المتسيرت اإلقتصارية اي مصر بإنتدرام المتسيرات الصهرية دال اتر  صما تم التعرف عفي أثر  اهر مرن إعافهعزا الطيهر عفي تطهر تف

ل المتسيرات صالررانة، باإلضااة إلي ررانة عاقة العهامل اإلقتصارية النابا اصرها صل عفي ذر هالصميات المنتافصة من لذهم الرةاج،ثم العاقة بين 
 : الاتر  الماصهر ، هايما يفي عرن أهم العتاي  مةتمعة هالصميات المنتافصة من لذهم الرةاج اي مصر دال

 
 تطور أهم المتغيرت اإلتقتادىية المؤثرة على الكمية المستهلكة من لحوم الىجدج فى مار: -أ
 أسعدر الىجدج:-1

متهنط نعر البي  )التةزية( لفمنتافك لفرةاج الذي أنعار صل من الرةاج البفرى هرةاج المزارع اأبين بالةعيا لفصيفه ةرام، هبإنتنراء  يتضمن
 صةم نعهيًا دال الاتر  المررهنة، هقر تراهح ةعيا/11,93( يتبين أن متهنط نعر الرةاج الذي باأنعار الةارية قر بفغ ذهالي 92بياعات ةرهل )

ةعيا عام  25,97من المتهنط النعهى، هذر أقصي بفغ  ذهالي  %53,4يمثل عذه  5111صةم عام  ةعيا/ 6,37ما بين ذر أرعي قرر بذهالي 
  .%2211من المتهنط النعهى دال الاتر  الماصهر ، هاا هقر بفغ معامل اإلدتاف عذه  %217,7يمثل عذه  5112

( عفي 1111  لفمنتافك لفرةاج الذي باأنعار الةارية انر تنصرت مععهية التنريرات ععر منتهى مععهية )بررانة اإلتةاه الزمعي لتطهر نعر البي
صةم بمعرل تسير  ةعيا/1115( ذي  تزاير نعر بي  الرةاج الذي زيار  نعهية مععهية إذصاييًا بفست ذهالي 92العذه الاى تعصنا المعارلة بةرهل )

من التسيرات اي  %19أن عذه  1119النعهي دال اتر  الررانة، هيهض  معامل التذرير المنرر بذهالي  من متهنطاا %3193نعهى قرر بعذه 
 .متهنط نعر بي  الرةاج الذي باأنعار الةارية يانرها متسير الزمن 
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، 19125عي هأعفي قرر بذهالي ةعيا/صةم، هقر تراهح ما بين ذرين أر12112بيعما بفغ متهنط نعر بي  الرةاج الذي باأنعار الذنينية ذهالي  
من المتهنط النعهى عفي الترتيب دال الاتر  الماار إلياا،  %11319، %1112هيمثان عذه  5119، 5112ةعيا/صةم هالك عامي  11113

  .(11، صما تبين من بياعات ةرهل )%313معامل إدتاف بفغ عذه 
( 1112الذي باأنعار الذنينية انر تنصر ثبهت مععهية التنريرات ععر منتهى مععهية ) بررانة اإلتةاه الزمعي لتطهر نعر البي  لفمنتافك لفرةاج

 / ةعيا 1115(، ذي  تزاير متهنط نعر بي  الرةاج الذي زيار  نعهية مععهية إذصاييًا بفست ذهالي 15عفي العذه الاى تعصنا المعارلة بةرهل )
من  %91أن عذه  1191نعهي دال اتر  الررانة، بفست قيمة معامل التذرير ذهالي من متهنطاا ال %1133صةم بمعرل تسير نعهى قرر بعذه 

من، ز التسيرات اي متهنط نعر بي  الرةاج الذي باأنعار الذنينية ترة  لف رهف اإلقتصارية التي ذرثت دال تفك الاتر  هالتي يعصناا عامل ال
 . ي معارلة اإلتةاه الزمعيمن التسيرات يانرها عهامل أدرى غير منرر  ا %31هأن عذه 

 أسعدر اللحوم الحمراء:  -2
ذهم صل لتعتبر الفذهم الذمراء من النف  الساايية البريفة لفذهم الرةاج، هيامل نعر البي  )التةزية( لفمنتافك لففذهم الذمراء الطازةة أنعار 

  م .بفرى بالع م بالةعيا لفصيفه ةرا هضننةامهني صسير النن )بتفه بالع م(  من بنرى هةامهني متهنط النن )صعرهز مااي(
صةم نعهيًا، هقر تراهح  / ةعيا 35,09( يتض  أن متهنط أنعار الفذهم الذمراء باأنعار الةارية قر بفغ ذهالي 11بإنتعران بياعات ةرهل )
ةعيا عام 15,54من المتهنط النعهى، هذر أرعي بفغ  ذهالي  %227,3يمثل عذه  5112صةم عام  / ةعيا79,75ما بين ذر أقصي قرر بذهالي 

 .%2111هقرر معامل اإلدتاف بعذه من المتهنط النعهى لاتر  الررانة،  %44,3يمثل عذه  1333
( 1111بررانة اإلتةاه الزمعي لتطهر نعر البي  لفمنتافك لفذهم الذمراء باأنعار الةارية انر تنصرت مععهية التنريرات ععر منتهى مععهية ) 

يا ةع 9123( ذي  تزاير متهنط نعر بي  الفذهم الذمراء زيار  نعهية مععهية إذصاييًا بفست ذهالي 15عفي العذه الاى تعصنا المعارلة بةرهل )
أن عذه  1113من متهنطاا النعهي دال اتر  الررانة، هيهض  معامل التذرير المنرر بذهالي  %11159لفصةم هبمعرل تسير نعهى قرر بعذه 

من التسيرات تانرها عهامل أدرى  %11من التسيرات اي متهنط نعر بي  الفذهم الذمراء باأنعار الةارية يانرها متسير الزمن هأن عذه  13%
 .نرر  اي معارلة اإلتةاه الزمعيمغير 

ةعيا لفصةم دال الاتر  الماصهر ، هقر تراهح ما بين ذرين أرعي هأعفي  29123أما متهنط نعر بي  الفذهم الذمراء باأنعار الذنينية بفغ ذهالي 
ط النعهى عفي الترتيب دال من المتهن %15911، %1219هيمثان عذه  5112، 5111ةعيا لفصةم هالك عامي  29131، 93151قررا بذهالي 

 .(11، صما هه مهض  من بياعات ةرهل )%15الاتر  الماار إلياا، معامل إدتاف بفغ عذه 
( 1111ة )يبررانة اإلتةاه الزمعي لتطهر نعر البي  لفمنتافك لففذهم الذمراء باأنعار الذنينية انر تنصر ثبهت مععهية التنريرات ععر منتهى مععه 

ةعيا  113( ذي  تزاير متهنط نعر بي  الفذهم الذمراء زيار  نعهية مععهية إذصاييًا بفست ذهالي 15تعصنا المعارلة بةرهل )عفي العذه الاى 
من التسيرات اي نعر  %19من متهنطاا النعهي دال اتر  الررانة، هيهض  معامل التذرير أن عذه  %511لفصةم بمعرل تسير نعهى قرر بعذه 

من التسيرات  %13اأنعار الذنينية ترة  لف رهف اإلقتصارية التي ذرثت دال تفك الاتر  هالتي يعصناا عامل الزمن، هأن عذه بي  الفذهم الذمراء ب
 الزمعي. يانرها عهامل أدرى غير منرر  اي معارلة اإلتةاه 

 أسعدر األسمدك: -3
زية( لفمنتافك من متهنط نعر البي  )التةهالبريفة لفذهم الرةاج، هيتض تعر اأنماك من المعتةات الساايية التي تمر اإلعنان بالبرهتين الذيهاعي

( أن متهنط نعر اأنماك 11البهرى هالنراميط بالةعيا لفصيفه ةرام، هتهض  بياعات ةرهل )لألنماك الطازةة أنعار صل من البيان، البفطي، 
ةعيا/صةم 8,71ل اتر  الررانة، هقر تراهح ما بين ذرين قرر أرعاهما بذهالي نعهيًا داةعيا لفصةم 14,01الطازةة باأنعار الةارية قر بفغ ذهالي 

من المتهنط النعهى  %193,5يمثل عذه  5112ةعيا عام 27,11من المتهنط النعهى، هبفغ أقصاهما ذهالي  %62,2يمثل عذه  1333عام 
 .دال الاتر  الماصهر 

ألنااااااماك الطازةة باأنااااااعار الةارية انر تنصرت مععهية التنريرات ععر منااااااتهى مععهية بررانااااااة اإلتةاه الزمعي لمتهنااااااط نااااااعر البي  لفمنااااااتافك ل
(، ذي  زار متهناااط ناااعر بي  اأناااماك الطازةة زيار  ناااعهية مععهية إذصااااييًا بفست ذهالي 15( عفي العذه الاى تعصناااا المعارلة بةرهل )1111)

من  %12تهناااااطاا الناااااعهي دال اتر  الرراناااااة، هيااااااير معامل التذرير أن عذه من م %311هبعنااااابة زيار  ناااااعهية قررت بعذه ةعيا لفصةم  1133
من التسيرات تاناااارها عهامل أدرى غير منرر  اي  %12التسيرات اي نااااعر بي  اأنااااماك الطازةة باأنااااعار الةارية ياناااارها متسير الزمن هأن عذه 

 .معارلة اإلتةاه الزمعي
ةعيا/صةم دال الاتر  الماصهر ، هقر تراهح ما بين ذرين أعفي 11112باأناااااعار الذنينية ذهالي  بيعما بفغ متهناااااط ناااااعر بي  اأناااااماك الطازةة

من المتهنااااااااط النااااااااعهى دال الاتر   %11212، %1211هيمثان عذه  1333، 5111ةعيا/صةم هالك عامي 51131، 12111هأرعي قررا بذهالي 
 .(11هه مبين من بياعات ةرهل ) ، صما%319الماار إلياا، هبمتهنط معامل إدتاف بفغ عذه 
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 (5112-1333تطهر أهم العهامل المؤثر  عفي اإلنتااك النهمي لفذهم الرةاج اي الاتر  ) .11جىول 
 
 

 السنوات

 عىى السكدن  أسعدر حقيقية أسعدر جدرية
بدلمليون 
 نسمة

سعرلحوم 
 الىجدج
 جنيه/كجم

سعر اللحوم 
 الحمراء 
 جنيه/كجم

سعر 
 األسمدك 
 جنيه/كجم

 

ىخل 
 الفرى 
بدأللف 
 جنيه

سعرلحوم 
 الىجدج
 جنيه/كجم

سعر 
اللحوم 
 الحمراء 
 جنيه/كجم

سعر 
 األسمدك 
 جنيه/كجم

 ىخل الفرى 
بدأللف 
 جنيه

1333 2125 12122 1135 4,76 12123 93132 51131 2122 60,58 
1331 2123 12119 3112 5,04 12153 93199 51192 2133 61,35 
1333 2193 12122 1131 5,21 12121 93112 13135 3111 62,65 
5111 2193 12133 1119 5,40 12113 93111 13122 3152 63,98 
5111 2122 13113 3122 5,73 12121 93151 51121 3125 65,34 
5115 2112 13132 3115 6,03 12122 91113 51113 3132 66,53 
5119 3151 51113 3119 6,59 12121 25121 13111 3113 67,98 
5112 1123 52123 11121 7,31 12112 22112 51111 2113 69,33 
5112 1112 53191 11155 7,95 19125 22123 11121 3111 70,67 
5112 3199 53121 11132 8,77 12129 22132 11123 3121 73,01 

5113 3131 95133 19151 10,30 12111 22191 11122 3133 73,66 
5111 19151 92133 12122 12,11 12122 25113 13112 3132 75,23 
5113 19112 93132 12123 13,72 12123 21131 12125 3191 76,82 
5111 12132 21129 13152 15,24 12112 21133 12193 3111 78,73 
5111 13123 21191 11112 16,80 12113 21111 12111 1115 80,41 
5115 51111 25112 51125 19,88 12122 23123 13112 11111 82,55 
5119 52132 23132 52132 21,44 11113 23115 13132 11125 84,63 
5112 52133 33132 53111 21,94 13121 29131 11151 11121 86,81 
5112 52.25 15.2 53.1 55.51 13.5 22.21 13.21 12.5 11.5 
5112 53.2 19.2 59.3 59.1 51.5 22.21 51.5 12.3 31.2 
 72,24 1119 11112 29123 12112 10,79 12111 92113 11139 المتهنط
معامل 

 11,3 12 319 15 313 55,4 41 58,1 55,1 اإلدتاف%

 الماىر: جمعت وحسبت من
 ,متتدليةأعىاى ,الجهدزالمركز  للتعبئة العدمة واإلحادء، النشرة السنوية ألسعدر المواى والمنتجدت الغذائية والخىمدت-1
 www,mop,orgوزارة التخطيط والمتدبعة واإلاالح اإلىار ، الموتقع اإللكترونى ل-2
ستاالح األراضي، تقطدع الشئون اإلتقتادىية، اإلىارة المركزية لإلتقتادى الزراعي، نشرة الميزان الغذائي، أعىاى متتدلي -3  ,ةوزارة الزراعة وا 

 
لفمناااتافك لألناااماك الطازةة باأناااعار الذنينية انر تنصر ثبهت مععهية التنريرات ععر مناااتهى مععهية برراناااة اإلتةاه الزمعي لمتهناااط ناااعر البي  

متهنااط نااعر بي  اأنااماك الطازةة عنصااا نااعهيا مععهيا إذصاااييًا بفغ ذهالي  (، ذي  تعاقص15( عفي العذه الاى تعصنااا المعارلة بةرهل )1111)
 1139من متهنااطاا النااعهي دال اتر  الررانااة، هيهضاا  معامل التذرير المنرر بذهالي  %1123ه ةعيا/صةم هبعنابة عنص نااعهية قررت بعذ 1151

من التسيرات اي متهناط ناعر بي  اأناماك الطازةة باأنعار الذنينية ترة  لف رهف اإلقتصارية التي ذرثت دال تفك الاتر  هالتي  %39أن عذه 
 .يعصناا عامل الزمن

ألف ةعيا ناااااعهيًا دال الاتر  10,79( إلي أن متهناااااط الردل الاررى باأناااااعار الةارية قر بفغ ذهالي 11اعات ةرهل )تااااااير بيالىخل الفرى :  -4
من المتهنااط النااعهى، هذر أرعي بفغ  ذهالي  %203,3يمثل عذه  5112ألف ةعيا عام 21,94الماصهر ، هقر تراهح ما بين ذر أقصااي قرر بذهالي 
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 1%55,4من المتهناااااااااط الناااااااااعهى دال الاتر  المااااااااااار إلياا، هبمتهناااااااااط معامل إدتاف قرر بعذه  %44,1ه يمثل عذ 1333ألاةعيا عام 4,76
( عفي العذه الاى تعصناااااااا 1111برراناااااااة اإلتةاه الزمعي لمتطهرالردل الاررى باأناااااااعار الةارية انر تنصرت مععهية التنريرات ععر مناااااااتهى مععهية )

ألف ةعيا هبمعرل تسير ناااعهى قرر بعذه 1112الردل الاررى زيار  ناااعهية مععهية إذصااااييًا بفست ذهالي (، ذي  تزاير متهناااط 15المعارلة بةرهل )
من التسيرات اي الردل الاررى باأناااعار الةارية يانااارها  %31من متهناااطاا الناااعهي دال اتر  الرراناااة، هيهضااا  معامل التذرير أن عذه  311%

 .متسير الزمن 
ألف ةعيا دال الاتر  الماصهر ، هقر تراهح ما بين ذرين أرعي  1119اررى باأناااااااااااعار الذنينية تبين أعا بفغ ذهالي أما متهناااااااااااط الردل ال       

من المتهنااااااط النااااااعهى عفي الترتيب  %19112، %1111هيمثان عذه  5119، 1333ألف ةعيا هالك عامي  11125، 2122هأعفي قررا بذهالي 
 . (11، صما هه مهض  من بياعات ةرهل )%12عامل إدتاف بفغ عذه دال الاتر  الماار إلياا، هبمتهنط م

( عفي العذه 1111الردل الاررى باأناااعار الذنينية انر تنصر ثبهت مععهية التنريرات ععر مناااتهى مععهية ) برراناااة اإلتةاه الزمعي  لتطهر       
 .(، ذي  تزاير متهنط الردل 15الاى تعصنا المعارلة بةرهل )

 
 (5112-1333معارالت االتةاه الزمعي العامفتطهر أهم العهامل المؤثر  عفي اإلنتااك النهمي لفذهم الرةاج دال الاتر  ). 12جىول 

 2-ر معدل التغير % مقدار التغير المعادالت  

 سعر الدجاج الحي باألسعار الجارية

 )جنيه كجم(

 هـس  7172+  7124= هـ ^7ص

                         (8194 **) 
7172 9109 1180 

 سعر الدجاج الحي بالسعر الحقيقي 

 )جنيه كجم(

 هـس 1172+  7019=  هـ^2ص

                 (21,)* 
1172 1119 1101 

سعر اللحوم الحمراء باألسعار الجارية 

 جنيه/كيلوجرام

 هـس  0149+  1191= هـ ^0ص

                 (7717)** 
0149 71120 1189 

 سعر اللحوم الحمراء بالسعر الحقيقي 

 )جنيه كجم(

 هـس 119+  04174=  هـ^5ص

                    (8184**) 
119 217 1180 

سعر األسماك الطازجة باألسعار الجارية 

 جنيه/كيلوجرام

 هـس  1199+  5149=  هـ^4ص

                          (91,)** 

 

1199 117 1184 

سعر األسماك الطازجة بالسعر الحقيقي 

 )جنيه كجم(

 هـس 1128 - 27142ـ  = ه^,ص

                  (-,14*)* 
- 1128 - 7159 1110 

الدخل الفردى باألسعار الجارية ألف 

 جنيه/سنة

 هـس  ,711+  11,8= هـ ^1ص

                  (7210)** 

 

711, 918 1191 

 الدخل الفردى باألسعار الحقيقية 

 )ألف جنيه للسنة(

 هـس 1122+  118,=   هـ^8ص

                   (115*)* 
1122 211 1111 

 عدد السكان

 )مليون نسمة(

 هـ س 7140+  4111=  هـ ^9ص

              (5019*)* 
7140 2172 1199 

 حيث أن: 
 تشير إلى القيمة التقديرية لمتوسط سعر الدجاج الحى باألسعار الجارية جنيه/كيلوجرام في السنة هـ0 هــ ^2ص

 تشير إلى القيمة التقديرية لمتوسط سعر الدجاج الحى باألسعار الحقيقية جنيه/كيلوجرام في السنة هـ0 هـ^8ص

 سعار الجارية جنيه/كيلوجرام في السنة هـ0تشير إلى القيمة التقديرية لمتوسط سعر اللحوم الحمراء باأل هــ^6ص

 تشير إلى القيمة التقديرية لمتوسط سعر اللحوم الحمراء باألسعار الحقيقية جنيه/كيلوجرام في السنة هـ0 هـ^6ص

 تشير إلى القيمة التقديرية لمتوسط سعر األسماك الطازجة باألسعار الجارية جنيه/كيلوجرام في السنة هـ0 هــ^5ص

 تشير إلى القيمة التقديرية لمتوسط سعر األسماك الطازجة باألسعار الحقيقية جنيه/كيلوجرام في السنة هـ0 هـ^4ص

 تشير إلى القيمة التقديرية للدخل الفردى باألسعار الجارية ألف جنيه في السنة هـ0 هــ^4ص

 في السنة هـ0تشير إلى القيمة التقديرية للدخل الفردى باألسعار الحقيقية ألف جنيه  هـ^8ص

 بالمليون نسمة في السنة هـ0 تشير إلى القيمة التقديرية لعدد السكان هـ^8ص

 00000000000000280،  6، 8، 2س  تشير إلى عامل الزمن، هـ تشير إلى السنوات: 

 إلى قيمة " ت " المحسوبة0، األرقام بين األقواس تشير  0005* تشير إلى المعنوية عند مستوى   0002** تشير إلى المعنوية عند مستوى 

 2000=8020،الرقم القياسى ألسعار المستهلكين 200= 8006/8005قدرت األسعار الحقيقية بإستخدام الرقم القياسى العام ألسعار الجملة 

 .(22، 6،5المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )

 

من متهناااطا الناااعهي دال اتر  الرراناااة،  %513بمعرل تسير ناااعهى قرر بعذه ألف ةعيا  1155الاررى زيار  ناااعهية مععهية إذصااااييًا بفست ذهالي 
من التسيرات اي الردل الاررى باأناااعار الذنينية ترة  لف رهف اإلقتصاااارية التي ذرثت دال تفك الاتر  هالتي  %33هيرل معامل التذرير أن عذه 

 .يعصناا عامل الزمن
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دال اتر  الررانااة، هقر  مفيهن عنامة72,24يتضا  أن المتهناط الناعهى لعرر الناصان قر بفغ ذهالي  (11بإناتنراء بياعات ةرهل )عىى السمكدن:  -5
 86,81  من المتهناااط الناااعهى، هذر أقصاااي بفغ  ذهالي  %83,9يمثل عذه  1333مفيهن عنااامة عام 60,58 تراهح ما بين ذر أرعي قرر بذهالي 

لنااااااااااااااعهى دال الاتر  الماااصهر ، هاااا هقاار بفغ متهنااااااااااااااط معاااماال اإلدتاف عذه من المتهنااااااااااااااط ا %120,2يمثاال عذه  5112مفيهن عناااااااااااااامااة عااام 
( عفي العذه الاى تعصنااااااا المعارلة 1111بررانااااااة اإلتةاه الزمعي لتطهر عرر النااااااصان انر تنصرت مععهية التنريرات ععر منااااااتهى مععهية )11,3%1

 %5115مفيهن عناامة بمعرل تسير نااعهى قرر بعذه 1129بفست ذهالي  (، ذي  تزاير متهنااط عرر النااصان زيار  نااعهية مععهية إذصااايياً 15بةرهل )
من التسيرات اي عرر النااصان ياناارها متسير  %33أن عذه  1133من متهنااطاا النااعهي دال اتر  الررانااة، هيهضاا  معامل التذرير المنرر بذهالي 

 .الزمن 
 

 الملخص
(، 5112-1333مفيهن رةاةة دال الاتر  ) 32213برارى التنمين  بفغ ذهالي أاارت العتاي  أن المتهنط النعهى لفطاقة الصفية أعرار 

من المتهنط النعهى لفطاقة الصفية لمزارع برارى  %519مفيهن رةاةة تمثل عذه  1313تبين أعا يتزاير نعهيا بمنرار تزاير مععهى اذصاييا بفغ ذهالي 
تض  أعا يزرار نعهيا بمنرار تزاير مععهى إذصاييا  292ى التنمين ذهالي التنمين، صما بفغ المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لفبرار  مفيهن رةاةة، ها 

اتض  أن المتهنط النعهى لفطاقة 1من المتهنط  النعهى لتعتاج الاعفي لمزارع برارى التنمين %512ألف رةاةة تمثل عذه  11215بفغ ذهالي 
 2223121مفيهن رةاةة، صما تبين أعاا تزير زيار  نعهية مععهية اذصاييا بمنرار بفغ ذهالي  233الصفية لمزارع الرةاج البفرى المذنن قر بفغ ذهالي 

من المتهنط النعهى لفطاقة الصفية لمزارع الرةاج البفرى المذنن، صما تبين أن المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لمزارع  %211ألف رةاةة تمثل عذه 
من المتهنط  %211ألف رةاةة تمثل عذه  925212يهن رةاةة، هيزرار زيار  نعهية بمنرار بفغ ذهاليمف 23193الرةاج البفرى قر بفغ ذهالي 

 215تبين أن المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لفرةاج البيان المعت  لفرةاج هالبين بفغ ذهالي ،  النعهى لتعتاج الاعفي لفرةاج البفرى المذنن
مفيهن  911ألف رةاةة، 13123يب، هيتزاير صل معاما زيار  نعهية مععهية اذصاييا بمنرار بفغ ذهالي مفيهن بيضة عفي الترت 2911ألف رةاةة، 

صما تبين أن المتهنط النعهى لفطاقة الصفية  1عفي الترتيب من المتهنط النعهى لصل معاما %311، %213بيضة عفي الترتيب يمثا صل معاما عذه 
مفيهن بيضة عفي الترتيب، هيتزاير صل معاما زيار   121312مفيهن رةاةة،  312هالبين قر بفغ ذهالي أماات برارى التنمين المعتةة لفرةاج 

عفي الترتيب  %2111، %512ألف بيضة عفي الترتيب يمثا عذه  2122215ألف رةاةة،  552131نعهية مععهية اذصاييا بمنرار بفغ ذهالي 
المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي لمزارع أماات برارى التنمين المعت  لفرةاج هالبين قر بفغ  أهضذت العتاي  أن،  من المتهنط النعهى لصل معاما

ألف بيضة يمثا عذه  99212152ألف رةاةة،  3212مفيهن بيضة، هصل معاما يزرار زيار  نعهية بمنرار  11111مفيهن رةاةة،  312ذهالي 
صما تبين أن المتهنط النعهى لفطاقة الصفية لمزارع اصثار الرةاج البفرى المعتةة  ،  امن المتهنط  النعهى عفي الترتيب لصل معام 215%، 119%

ألف رةاةة،  15121مفيهن بيضة، هأن صل معاما يتزاير زيار  نعهية بمنرار بفغ ذهالي  21212ألف رةاةة،  921211لفرةاج هالبين قر بفغ ذهالي 
تض  أن المتهنط النعهى لتعتاج الاعفي عفي الت  %113، %515ألف بيضة تمثل عذه  15123121 رتيب من المتهنط النعهى لصل معاما، ها 

ألف رةاةة  291913مفيهن بيضة، هأعا يزرار زيار  نعهية مععهية إذصاييا بمنرار  21211ألف رةاةة،  533311لفرةاج هالبين قر بفغ ذهالي 
 . اج البفرىتاج الاعفي إلصثار الرةمن المتهنط النعهى لتع %111تمثل عذه 

 
 توايدت الىراسة 

 تهصفت الررانة إلي عر  تهصيات يمصن هضعاا العذه التالي:
 تهصيات داصة بالزراعة: -1

انتبرال زراعة ةزء من مناذة الار  الاامية بزراعة الار  الصاراء، باالضااة الي التهن  اي زراعة مذصهل اهل الصهيا عن طريا  -أ
 . الماير  لفتربة  التي تعمل عفي تثبيت االزهت الةهىزراعتا مذما ههه من المذاصيل 

تزرع هاه المذاصيل عن طريا التعاقر أما م  هزار  الزراعة أه الارصات الصبير  المعتةة لفرهاةن ذتي يضمن المزارع تنهيا هاه  -ب
من أعاف  %21أصثر من المذاصيل هبننعار عارلة تذنا رب  لفمزارع ذتي ينتمر اي زراعتاا، ذي  تمثل هاه المذاصيل عذه 

 .اة الي اعاا تردل اي عفف الماايةالرهاةن باالضا
 تهصيات داصة بالمزارع: -5

 1عمل انهار ذهل صل مزرعة همذاهلة عنل المزارع النريبة من بعضاا هالمدالاة الي ال اير الصذراهى هتنايل  اةراءات ترديصاا -أ
الرهاةن من اعرار ارصات ، هاعرار مزارع تةارية هغير تةارية هان تتضمن الناعر  تهايرقاعر  بياعات رقينة داصة بصل مايتعفا بصعاعة  -ب

بياعات التربية المعزلية ذي  تمثل عنبة صبير  من اعتاج الرهاةن اي الريف المصرى ، الصعاعة ، اعرار العامفين اي الصعاعة ، اعرار 
 .يةاإلعتاةالمةازر ، الارصات المعتةة لاعاف هطاقتاا 
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 تهصيات داصة باتذار معتةي الرهاةن: -9
أن يضم اتذار معتةي الرهاةن صل الايات العامفة اي صعاعة الرهاةن، ذتي معتةي التربية المعزلية هيصهن الك اةباريا هان تصهن هعك  -أ

اراي  لفنيمة التي تنرر لاتذار، هتصهن عنبة معداضة لفعامفين اي الصعاعة هالايات االقل ردا، هالك لتهاير مصارر مالية لتعهين 
 . باالضااة الي تمهيل هزار  الزراعلصعاعة اي ذالة االزمات الماتسفين اي ا

يفزم االتذار الارصات الصبرى بالرعاية لصسار المربين من ذي  تهاير المعفهمات هانانيات التربية لفرهاةن ، هتعريل نفهك المربين  -ب
مل ب تنارب المزارع ،  هليصن الك عن طريا عالداطئ اي التدفص من العااا اه متبنيات الرهاةن هالاى يناعر اي اعتنال العرهى بنب

هرش عمل ، عمل عرهات لفمربين باالضااة الي ماارصة المرارين الزراعين  اي عنل دبرات الارصات الصبير   اي التربية الي صسار  
صعاعة من ذي   هن بالالمربين  هالتربية المعزلية ، باالضااة الي  تدصيص عنبة من الرب   لفارصات الصبير  لفبذ  العفمي لفعا

انتعباط ناالت رةاج  اات صاات ةير  همناهمة لامرن ، اصعاف ةرير  من االرهية اات ااعفية قهية لفنضاء عفي االمران ، 
هةهر برايل مذفية لاعاف تعطي عام العتيةة اهااضل من االعاف المنتهرر  ذتي عتةب انتيرار االمران التي تهةر اي الرناالت 
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Summary 

The results indicate that the annual average energy of the total number of broiler nurseries reached 756.9 

million chickens during the period 1997-2014. It was found that the average annual increase in the number of 

broiler nurseries reached about 17.7 million chickens representing about 2.3% of the average annual energy The 

annual mean of the actual production of broiler fattening reached about 436 million chickens, and it is evident that 

it increases annually with a statistical increase of about 11402 thousand chickens representing about 2.6% of the 

annual average of the actual production of fattening farms. The improved municipal chicken farms have reached 

about 5 The annual mean of the actual production of the municipal chicken farms was about 59%, and the annual 

average of the production of the chicken farms was about 59% , 37 million chickens, and an annual increase of 

3625.5 thousand chickens representing about 6.1% of the annual average of the actual production of improved 

municipal chickens. The average annual production of chicken eggs produced for chickens and eggs was about 

412 thousand chickens, 53.8 million An egg, respectively, and each of them increases annually with a statistically 

significant effect The average annual energy of the mothers of broiler broilers producing chicken and eggs reached 

About 9.4 million chickens, 1509.6 million eggs respectively, and each increase is a statistically significant annual 

increase of about 225.78 thousand chickens, 60565.2 thousand eggs respectively, representing about 2.4%, 4.01% 

on The annual mean of actual production of mother farms with broiler broiler for chickens and eggs was about 

7.4 million chickens, 800.8 million With an annual increase of 96.4 thousand chickens, 33685.25 thousand eggs 

representing about 1.3%, 4.2% of the annual average, respectively. The total annual average energy of the chicken 

breeding farms produced by the chicken And eggs have reached about 3684.8 thousand chickens, 684.5 million 

eggs, and each is increasing annual increase by about 82.58 thousand chickens, 12859,48 thousand eggs 

representing about 2.2%, 1.9% respectively of The average annual production of chicken and eggs was 2997.8 

thousand chickens, 405.8 million eggs, and the annual increase is statistically significant by 53,307 thousand dj 

Its accounts for about 1.8% of the average annual production of the actual propagation of municipal chicken . 

 

Recommendations of the study 

The study reached several recommendations that can be developed as follows: 

7 . Recommendations for agriculture: 

A) Replacing the cultivation of part of the area of maize with the cultivation of maize, in addition to the expansion 

of the cultivation of soybean crop by planting it is a useful crop of soil, which works to stabilize the air. 

B - These crops are grown by contracting with the Ministry of Agriculture or large companies producing poultry 

in order to ensure that the farmer marketing these crops at fair prices earn a profit for the farmer to continue 

to grow, where these crops represent more than 60% of poultry feed, Livestock feed 

8 . Special recommendations for farms: 

A - Make fences around each farm and try to move the farms close to each other and violating the desert back and 

facilitate the licensing procedures 

B - Provide accurate database for all related to the poultry industry from the preparation of companies, and the 

preparation of commercial and non-commercial farms and include the database of home education, which 

represents a large proportion of poultry production in the Egyptian countryside, industry, the preparation of 

workers in the industry, the preparation of massacres, companies producing feed and energy Productivity 

6 . Recommendations for the Federation of Poultry Producers: 

A - The Federation of Poultry Producers shall include all categories working in the poultry industry, even the 

producers of home education. This shall be compulsory and shall be segments of the value paid to the Union, 

and shall be low for workers in industry and lower income groups. The crises in addition to the financing of 

the Ministry of Agriculture 

B - The Federation requires large companies to care for small breeders in terms of providing information and 

basics of education for poultry, and modify the behavior of the wrong breeders in the disposal of the deceased 

or poultry residues, which helps in the transmission of infection because of the convergence of farms, The 

participation of agricultural extension agents in transferring the experiences of large companies in education 

to small breeders and domestic education, in addition to allocating a percentage of profit to large companies 

for scientific research to promote the industry in terms of the development of good and resistant strains of 

chicken strains, The existence of local alternatives for fodder gives the same result better than the imported 

fodder until the imports of the diseases found in the contaminated messages are eliminated. 


