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 النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لالتحلي

 همام عوض محمد ناصر /د       السيد أحمد حسني حماد /د

  الزراعية البحوث مركز-الزراعي االقتصاد بحوث معهد
 :مقدمه

 جانتإلا  ةميق  غلبت  ذإ  ،ةيرصملا  ةعارزلاب  ةماهلا  ةيجاتنإلا  تاعاطقلا  دحأ  ينوايحلا  جاتنإلا  عاطق  رتبعي

 ٢٨٢ نحو البالغ الزراعي اإلنتاج قيمة إجمالي من %٦,٣٤ نحو لمثًت ًجنيها مليار ٧,٧٧ حوالي الحيواني

 %٦,٠٢ نحو لمثًت ًجنيها مليار ٣٣ حوالي القطاع هذا من المتولد لالدخ صافي ويبلغ ٤٠١٢ لعام جنيه مليار

 مهأ دحأ نابلالا جاتنإ طاشن دعي امك)٨(ماعلا سفنل هنيج رايمل ١٢٣ يلاوح غلابلا يعارزلا لخدلا ىفاص نم

 ،الهامة الغذائية الصناعات من عديد النشاط هذا على يقام إذ مصر في لحيوانيا اإلنتاج قطاع عليها يقوم التي الدعائم

 يقرب ما لعادًت ًجنيها مليار ٦,٢٢ حوالي العام ذات في النشاط هذا حققه الذي لالدخ قيمة تبلغ حيث

 نحو مصر في االلبان من المحلي اإلنتاج بلغ وقد ،)٨(الحيواني اإلنتاج قيمة إجمالي من %٠,٤٢ نحو من

 ألف ٠,٦ نحو االلبان من المحلي االستهالك بلغ بينما،)٤٠١٢-٠٠١٢( من الفترة لمتوسط طن مليون٦,٥

قطاع  وال ترجع أهمية.ألف طن لمتوسط نفس الفترة ٥٨٣طن مما ادى إلى وجود فجوة في إنتاج االلبان بلغت نحو 

  ًاردصم  اهراتبعاب ع بصحة اإلنسانولكن الرتباط منتجات هذا القطا،اإلنتاج الحيواني إلى أهميته االقتصادية فحسب

 كالهتاس  تالدمع  عافترا  نإف  مًث  نمو  ،ناسنإلا  اءذغل  مزاللا  ينوايحال  نتيوربلل  ًايساأس

 نم درفلا كالهتاس طستوم ةنراقمبو .بوعشلا ةهيافر ىوتسم سايقل ًاماه ًارامعي دعي امنإ ينوايحلا نيتوربال

 هب يصوًت يذلا نمآلا توىسملاب)٦(٠١٢٤ ماع يف موي/مارج ٢٧ وحنب ردقم لاو رصم يف ينوايحلا نيتوربال

 الستهالك اآلمن المستوى عن %٧٠ بنحو ليق أنه نجد ،)٣٠(يوم/فرد/جرام ٣٤ نحو والبالغ الدولية المنظمات

 فدهتست ١٤١٢ ماع ىتح ةمادتسملا ةيعارزلا ةيمتنلا ةيجيتارتاس نإف مًث نمو ،ينوايحلا نيتوربلا نم درفال

 تنمية أولويات ترتيب لخال من ١٤١٢عام لبحلو يوم/جم٤٤ بنحو الحيواني البروتين من الفرد نصيب ادةزي

 .)٧(المربين صغار تشجيع على التركيز مع االقتصادية الكفاءة أساس على والسمكية والداجنة الحيوانية الثروة

 :الدراسة مشكلة

 البقري اللبن إنتاج مزارع كفاءة مدى ما )٠( التاليين السؤلين على اإلجابة في الدراسة مشكلة لتتمث

 (٢) تواجه التي لالمشاك أهم هي ما

 

 ؟والتسويقية واالقتصادية اإلنتاجية الناحية من مصر في والجاموسي

 

 ؟والمتوسطة الصغيرة المزارع في األلبان منتجي

 :الدراسة هدف

البان  إنتاج لمزارع والتسويقية واالقتصادية ةاإلنتاجي الكفاءة قياس في الرئيسي للدراسة الرئيسي الهدف يتبلور

 أسعار زيادة في الحلقة التسويقية المتسببة النوبارية وتحديد في المزارع الصغيرة لعينة الدراسة الماشية

 من الهدف هذه تحقيق ويمكن،األلبان لهذه المستخدمين أو المستهلكين لدخو في الزيادة من أكبر بنسبة االلبان

 :التالية عيةالفر األهداف لخال

 أحجام مستوى على والجاموس األبقار البان إنتاج بمزارع والمتغيرة الكلية اإلنتاج تكاليف لهيك دراسة -٠

 الدراسة عينة وإجمالي المزارع

 أحجام مستوى على والجاموس األبقار من اللبن ماشية إنتاج لمزارع واالقتصادية اإلنتاجية الكفاءة قياس -٢

 .الدراسة عينة وإجمالي وسطةوالمت الصغيرة المزارع

 .الدراسة إجمالي عينة مستوى والجاموس على األبقار من اللبن ماشية إنتاج لمزارع التسويقية الكفاءة قياس -٤

 األبقار البان إنتاج بمزارع المنتجين تواجه التي والتسويقية اإلنتاجية المشكالت أهم على التعرف -٣

 .حلها ومقترحات بالعينة والجاموس

https://5aznh.com/blueprint-farm-cows


 ٥٥٢٠    النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لحليالت

 :البيانات البحثية ومصادر الطريقة

 للمتغيرات والمتوسطات النسبية األهمية حساب تم حيث الوصفي لالتحلي أسلوب على الدراسة اعتمدت

 ،العام االتجاه باستخدام الكمي لالتحلي أسلوب إلى اإلضافةب ،البحث بموضوع الصلة ذات الهامة والفنية االقتصادية

 الكفاءة على للتعرف والتسويقية واالقتصادية اإلنتاجية الكفاءة ومعايير مؤشرات أهم استخدام وتم

 اختبار استخدام إلى باإلضافة وهذا ،الماشية البان إنتاج لمزارع والتسويقية واالقتصادية اإلنتاجية )١٠("٢كا"

 .الماشية ألبان منتجي تواجه التي والتسويقية االنتاجية شكالتالم للتحلي

 ،األراضي واستصالح الزراعة لوزارة المنشورة البيانات هما البيانات من نوعين على الدراسة واستندت

 الثاني النوع أما .الدراسة بموضوع الصلة ذات األبحاث وبعض ،واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز

 استبيان ءارجإ لالخ نم امعهج مت يتالو ةيولألا تانايبلا يهف ةيساأس ةفصب ةساردلا هيعل تدمتعا يذالو تانابيلا نم

 اإلنتاجي موسم بالنوبارية والجاموس االبقار البان إنتاج)٢٠(لمزارع عشوائية طبقية عينة على ميداني

٣٠١٢/٥٠١٢. 

 :النوبارية الميدانية الدراسة عينة اختيار أسلوب -

 )التحرير جنوب-النوبارية غرب-البستان-السكر بنجر-طيبة( وهي النوبارية من مناطق ٥اختيار تم

 نحو بلغ الذي النوبارية إجمالي من الماشية ألبان مزارعي لعدد النسبية لألهمية وفقا الدراسة عينة ليمثال

 من %٧ حون)المعاينة كسر( المناطق في بالعينة الحالب الماشية مزارعي عدد نسبة ومثلت ،مزرعة٦٦٦

 نحو حائز ألف٧٢,٥ حوالي البالغ الحائزين عدد لمث بينما ،بالنوبارية اللبن ماشية مزارعي عدد إجمالي

 من القرى من عدد اختيار تم حيث ،حائز ألف ٠٤ نحو يبلغ والذي النوبارية الحائزين عدد إجمالي من %٧٠

 .فئة لك لداخ ينالحائز وعدد الماشية لعدد رؤوس النسبية لألهمية وفقا مركز لك

 ،البستان ،السكر بنجر ،طيبة بمناطق الحالب الماشية رؤوس عدد ألجمالي النسبية االهمية بلغت وقد

 رؤوس عدد اجمالي من%٧,٧٠،%٨,٠٢،%٨,٢٢،%٠,٤٢،%٣,٢٠ نحو التحرير جنوب ،النوبارية غرب

 المختارة العينة حجم تقدير تم وقد ،الترتيب على رأس٥٤٤٠ حوالي يبلغ الذي الدراسة بعينة الحالب الماشية

 :التالي النحو علي فئتين إلي العينة مزارع تقسيم وتم ،بالعينة المعاينة وحدة هي المزرعة وتعتبر مزرعة ١٦

 المزارع عدد بلغ فقد وبذلك،رأس ١٥ من لأق – ٥٢ من الثانية والفئة رأس٥٢ من لأق مزارع األولي الفئة

 لك لداخ للحائزين البسيط العشوائي االختيار تم وقد ،الفئتين من للك حائزا ١٤ نحو المختارين الحائزين أو

 

 
 االبقار ألعداد العام الزمني االتجاه بدراسة

 .الفئة للعدد الحائزين داخ النسبية لألهمية وفقا وذلك بالعينة فئة

 :النتائج مناقشة

 :الماشية البان واستهالك إلنتاج الحالي الموقف

 :بالجمهورية الحالب وسوالجام األبقار أعدد تطور -٠

 الفترة لخال الحالب األبقار عدد تزايد )٠( لالجدو من يتبين الجمهورية مستوى على الحالب والجاموس

 متوسط من %٥,٠ نحو ليمث رأس ألف ٣٤ حوالي بلغ ًإحصائيا معنوي سنوي بمقدار )٤٠١٢-١١١٢(

 ًإحصائيا معنوي غير سنوي مقدارب الحالب الجاموس اعداد زادت كما ،رأس ألف١٤٤٢ نحو والبالغ الفترة

 بلغ أدني بحد راس ألف ٨٦٠٢ حوالي بلغ متوسط لحو بالجهورية الحالب الجاموس إعداد تذبذب يعني مما

 .٧١١٢ عام في ألف رأس ٠٣٤٢ حوالي أعلى بلغ وبحد ١١١٢ عام في رأس ألف ٦٦٧٠ حوالي

 ).٢٠١٥-١١١٥( الفترة لخال بالجمهورية الحالب والجاموس األبقار أعداد تطور ):٠( لجدو
 

ريغتلل %
 )

لا
٠(

 يونس
(G) 

 المتوسط
(µ) 

 ةوبسحلما "t" ت مةيق
 (β) التغير لمقدار

 التغير مقدار
(β) 

 المتغيرات

 )رأس ألف(الحالب األبقار عدد - ٣٤ ٥,٤* ١٤٤٢ ٥,٠
 )رأس ألف( الحالب الجاموس عدد - ١٠ ٠,٦** ٨٦٠٢ ٥,١

)٠G( = (µ÷β) .100× *إحصائيا معنوي غير 0.05.** مستوى عند ًإحصائيا معنوية. 

 .قحالملب )٠( لودج من تبسح :رصدملا
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 إلنتاج النسبية األهمية يتبين )٢( لجدو من:والجاموسي البقري اللبن إلنتاج الجغرافي التوزيع -٥

 األولي المرتبة لتحت البحيرة محافظة أن )٤٠١٢-٠٠١٢( الفترة متوسط مصرفي محافظات في رياللبن البق

 بالجمهورية البقري اللبن إنتاج إجمالي من %٦,٢٠ نحو لتمث بقري لبن طن ألف ٣٨٤ بحوالي إلسهامها

 طن ألف ٢٠٤ بحوالي الثانية المرتبة في الشرقية محافظة ذلك بعد وتأتي ،طن مليون ٦٥١,٤ حوالي البالغ

 محافظات بعداها وتأتي ،الفترة نفس لخال بالجمهورية البقري اللبن إنتاج إجمالي من %٢,١٠ نحو لتمث

 اللبن من إنتاج بمتوسط الفيوم ،قنا ،المنوفية ،المنيا ،سويف بني ،الدقهلية ،أسيوط ،الشيخ كفر ،سوهاج ،الغربية

 لتمث طن ألف ٧١٠ ،٢٢٠ ،٣٤٠ ،٨٤٠ ،٤٥٠ ،٥٦٠ ،١٨٠ ،٧٧٠ ،٢١٢ ،٣٠٢ بحوالي قدر البقري

 اللبن إنتاج إجمالي من %٥,٤ ،%٣ ،%٣,٣ ،%٥,٣ ،%٥ ،%٣,٥ ،%٧,٥ ،%٥,٦ ،%٦,٦ ،%٧ نحو

 في تتركز البقري اللبن إنتاج متوسط من %٢,٢٨ نحو فإن وبذلك ،الترتيب علي بالجمهورية البقري

ألف  ٢١٢تاج اللبن البقري في النوبارية بلغ حوالي يتبين أن إجمالي إنل ومن نفس الجدو.المحافظات السالفة الذكر

 اللبن أنإنتاج أي،)٤٠١٢-٠٠١٢(من إجمالي إنتاج اللبن البقري بالجمهورية في متوسط الفترة  %٦,٦نحو ل طن يمث

 األولى الثالثة للمحافظات البقري اللبن إنتاج بعد الرابعة المرتبة في يأتي النوبارية في البقري

 .سابقا المذكورة

 -٠٠١٥( للفترة كمتوسط مصر محافظات في والجاموسي البقري اللبن إلنتاج النسبية األهمية )٥( لجدو

٢٠١٥.( 
 المحافظة بقري لبن المحافظة جاموسي لبن

 ألفطن اإلجمالي من% طن ألف اإلجمالي من %
 البحيرة ٣٨٤ ٦,٢٠ البحيرة ٠٥٤ ٧,٤٠

 الشرقية 312 10.2 الشرقية 246 9.7
 الغربية 214 7.0 سويف بنى 221 8.7
 سوهاج 202 6.6 المنوفية 213 8.4
 الشيخ كفر 199 6.5 الغربية 168 6.6
 أسيوط 180 5.9 سوهاج 160 6.3
 الدقهلية 165 5.4 المنيا 142 5.6
 سويف بنى 153 5.0 الشيخ كفر 135 5.3
 المنيا 138 4.5 قنا 132 5.2
 المنوفية 134 4.4 الدقهلية 127 5.0
 قنا 122 4.0 أسيوط 122 4.8
 الفيوم 107 3.5 القليوبية 122 4.8
الفيوم 114 4.5

      *
   * 

 المحافظات باقي 544 17.8 المحافظات باقي 265 10.4
 النوبارية ٢١٢ ٦,٦ النوبارية ٧٢ ١

 الجمهورية اإلجمالي ٦٥١٤ 100 الجمهورية إلجمالي 25٠٣ 100

 .طن ألف١١٠ من لاق إنتاجها محافظات *

 لالقتصاد المركزية اإلدارة ،االقتصادية الشئون قطاع ،األراضي واستصالح الزراعة منوزارة وحسبت جمعت

 .مختلفة أعداد ،الحيوانية الثروة إحصاءات ،الزراعي

 :المصدر

 اللبن إنتاج إجمالي في إلسهامها ًطبقا الجمهورية محافظات ترتيب يمكن السابق )٢( لالجدو ومن

 األولي المرتبة لتحت أيضا البحيرة محافظة أن يتبين )٤٠١٢-٠٠١٢( الفترة متوسط لخال الجاموسي

 الجاموسي اللبن إنتاج إجمالي من %٧,٤٠ نحو لتمث الجاموسي اللبن من طن ألف ٠٥٤ بحوالي إلسهامها

 ،الغربية ،المنوفية ،سويف بني ،الشرقية محافظات وتأتي ،طن مليون ٠٣٥,٢ حوالي البالغ بالجمهورية

 عشر الثالث حتى الثاني من الترتيب في الفيوم ،القليوبية ،أسيوط ،الدقهلية ،قنا ،الشيخ كفر ،المنيا ،سوهاج

 ،٧٢٠ ،٢٤٠ ،٥٤٠ ،٢٣٠ ،١٦٠ ،٨٦٠ ،٤٠٢ ،٠٢٢ ،٦٣٢ حوالي بلغ الجاموسي اللبن من إنتاج بمتوسط

 ،%٢,٥ ،%٤,٥ ،%٦,٥ ،%٤,٦ ،%٦,٦ ،%٣,٨ ،%٧,٨ ،%٧,٧ نحو لتمث طن ألف ٣٠٠ ،٢٢٠ ،٢٢٠



 ١١٢٠    النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لالتحلي

 نحو فإن وبذلك ،الترتيب علي بالجمهورية الجاموسي اللبن إنتاج إجمالي من %٥,٣ ،%٨,٣ ،%٨,٣ ،%٥

 أن يتبين لالجدو نفس ومن .الذكر السالفة المحافظات في تتركز الجاموسي اللبن إنتاج متوسط من %٦,٧٨

 اللبن إنتاج إجمالي من %٠ نحو ليمث طن ألف ٧٢ حوالي بلغ النوبارية في الجاموسي اللبن إنتاج إجمالي

 ).٤٠١٢-٠٠١٢( الفترة متوسط في بالجمهورية الجاموسي

 لخال أنه )٤( لجدو من يتبين:منه الذاتي واالكتفاء الماشية البان من المحلي اإلنتاج إجمالي تطور-٢

 معنوي سنوي بمقدار )وجاموس ابقار( الماشية البان من المحلي اإلنتاج إجمالي زاد )٤٠١٢-١١١٢( لفترةا

 ألف ٦٤٠٥ حوالي البالغ اإلنتاج هذا متوسط من %٨,٢ نحو لمثًت طن ألف ٤,٦٣٠ حوالي بلغ ًإحصائيا

 نحو لمثًت طن ألف ٠,٨٧ حوالي بلغ ًإحصائيا معنوي سنوي ألبان الماشية بمقدار من االستهالك زاد كما،طن

 االكتفاء نسبة زادت ولهذا ،الفترة نفس لخال طن ألف ٧٢٧٥حوالي  البالغ االستهالك هذا متوسط من %٤,٠

 هذه بلغت حيث ،الدراسة فترة لخال %٣,٠ نحو بلغ احصائيا معنوي سنوي لبمعد الماشية البان من الذاتي

 من وتبين .١٠١٢ عام في %٥,٤٧ نحو األقصى وحدها ٠١١٢ عام في %٦,٥٧ نحو األدنى حدها النسبة

 سنوي معنوي احصائيا بلغ تناقصت بمقدار البان الماشية أنها االتجاه الزمني العام للفجوة بين إنتاج واستهالك

 .الدراسة فترة لخال طن ألف ٣٧٧البالغةحوالي هذه الفجوة متوسط من %٦,٨ نحو لمثًت طن ألف٢,٨٦ نحو

 ٣,٠ حوالي بلغ احصائيا معنوي بمقدار الماشية البان من الفرد يبنص زيادة تبين الدراسة فترة لوخال

 تراوح حيث ،سنة/كجم ٤٧ حوالي البالغ الماشية البان من الفرد نصيب متوسط من %٢ نحو ليمث سنة/كجم

 حوالي بلغ أدنى حد بين الماشية البان من الفرد نصيب عام في سنة/كجم٢,٥٦ ٠١١٢ غبل  ىصقأ  دحبو

 .٤٠١٢ عام في سنة/كجم ٢,٥٨ حوالي

 ونصيب الذاتي االكتفاء ونسبة الماشية لبن من بينهما والفجوة واستهالك إنتاج إجمالي تطور ):٢( لجدو

 ).٢٠١٥-١١١٥( الفترة لخال مصر في الماشية لبن من الفرد
 
 
 
 
 
 
 
 

)٠( 100 (µ× (β÷ = .G * ٢١,١ مستوى عند ًإحصائيا معنوية. 

 .قحلمالب )٠( لوجدنم تبسح :رصدملا

 :الدراسة بعينة الماشية البان إلنتاج الفنية السمات

 األولى السعة :لتشم الدراسة بعينة إنتاجيتين ساعتين وجود )٣( لجدو من يتبين )رأس٥٢ من لأق(

 للسعة )المزارع( المشاهدات عدد إجمالي أن كما ،)رأس ١٥ من لأق إلى رأس٥٢ من( الثانية والسعة

 وقد .العينة جملة من السعتين من للك %١٥ لتمث الترتيب على ١٤ ،١٤ نحو بلغت الثانيةو األولى اإلنتاجية

 على الواحدة للمزرعة رأس ٣٠ ،٧٠ نحو الدراسة بعينة الحالب والجاموس االبقار رؤوس عدد متوسط بلغ

 بلغ وقد .الترتيب يوماعلى ٤٣٢،٠٣٢نحو الدراسة بعينة والجاموس األبقار حليب فترة متوسط وبلغ .الترتيب

 .على الترتيب يوم/كجم ٦,٧و ٨,٦ الدراسة نحو والجاموس بعينة األبقار من إنتاج اللبن متوسط

 والجاموس األبقار من رأس للك الحليب فترة لخال المستهلكة الخضراء األعالف كمية متوسط أن وتبين

 الجافة ألعالفا كمية متوسط بلغ حين في ،الترتيب على رأس/طن 2.5و3 نحو بلغ قد الدراسة بعينة

 المركزة األعالف كمية متوسط بلغ بينما ،الترتيب على والجاموس لألبقار رأس/طن 0.8و1.1 نحو المستهلكة

 .الترتيب على والجاموس لألبقار رأس/طن 1.1و 0.982 نحو المستهلكة

ريغتلل %
 )

لا
٠(

 يونس
(G) 

 المتوسط
(µ) 

 "t" ت مةيق

لمق
المحسوبة 

)β(
 

 التغير دار

 مقدار التغير
(β) 

 المتغيرات

 )طن ألف( الماشية لبن إنتاج إجمالي ٤,٦٣٠ ٣,٧* ٦٤٠٥ ٨,٢
 )طن ألف( الماشية لبن استهالك ٠,٨٧ ٢,٤* ٧٢٧٥ ٤,٠

 (%) الماشية لبن من الذاتي االكتفاء نسبة ٣,٠ ٥,٦* ٦,٦٨ -
 )طن ألف( الماشية لبن واستهالك إنتاج بين الفجوة ٢,٨٦- -٣,٤* ٣٧٧ -٨,٦
٤,٨٠ ٤٧ ٢*

 )سنة/كجم( لماشيةا البان من الفرد نصيب متوسط ٣,٠ 
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 موسم النوبارية منطقة في الماشية البان إنتاج مزارع من الدراسة عينة متغيرات توصيف ):٤( لوجد

٤٠١٥/٢٠١٥. 
 الحيوان نوع   العينة إجمالي

 
 جاموس

 
 أبقار

وس
 السعة 

 اإلنتاجية
)

 

الثانية
ل 

 
 أأق-٢٥

 ١٢من 
 )رأس

 جام

ا
السعة 

 إلنتاجي ة

ق(
األولى 

 ٥
 

 ٢ من ل
 )رأس

قار
 السعة 

 اإلنتاجية

)
ثانيةال 

ل 
 

 أأق-٢٥
 ١٢من 

 )رأس

 أب

ا
السعة 

 إلنتاجي ة

ق(
األولى 

 ٥
 

 ٢ من ل
 )رأس

 
 البنود

 )المزارع( المشاهدات عدد ١٤ ١٤ ٣٠ ٠٠ ١٦ ٥٢
 للمزرعة الرؤوس عدد متوسط ٥ ٢٤ ٢ ٥٢ ٧٠ ٣٠

 )يوم( الحليب فترة متوسط ٨٤٢ ٥٣٢ ٧٤٢ ٧٣٢ ٠٣٢ ٤٣٢
 )رأس/يوم/مكج( اللبن إنتاج متوسط ٥,٦ ١,٧ ٢,٧ ١,٨ ٨,٦ ٦,٧

 خضراء 3.048 4.702 3.040 2.343 3.088 2.526

الم
األعالف كمية متوسط 

 جافة 0.726 ٤٦٧,٠ 0.876 ٧٨٢,٠ 1.123 ٨٧٧,١ دور/رأس/طن( ستهلكة )ة 
 مركزة 1.016 ٧٢١,٠ 1.168 ٧٤٧,١ 0.982 ٣٦١,٠

  عائلي 3.1 0.6 3.1 2.7 4.3 3.7
 لالعم وحدات عدد متوسط

 )الموسم/رأس/لرج(

 من الجملة % 100 5 83.8 17.1 35.2 32.2
 مستأجر 0 11.4 0.6 13.1 7.9 7.8
 من الجملة % 0 95 16.2 82.9 64.8 67.8

 الجملة 3.1 12.0 3.7 15.8 12.2 ٥,٠٠

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةياربونلا ةنياديلما ةساردلا ةينع من تبسحو تعمج :رصدملا

 الوحدات عدد متوسط أن تبين فقد ،الحليب فترة لخال خدمةالمست لالعم وحدات لعدد بالنسبة أما

 بينها من ،الترتيب على والجاموس لألبقار رأس/لرج ٥,٠٠و 12.2 نحو بلغ قد الدراسة بعينة المستخدمة

 من للك المستأجر لالعم من رأس/لرج ٨,٧ ،٧,٧ ونحو العائلي لالعم من رأس/لرج ٧,٤ ،٤,٣ نحو

 انواع من للك )رأس ٥٢ من لأق( األولى اإلنتاجية الفئة أن ويتبين ،لترتيبا على الحالب والجاموس االبقار

 ١٥ من لأق-٥٢( الثانية اإلنتاجية الفئة بينما ،عام لبشك العائلية العمالة على تعتمد الدراسة لمح الماشية

 لالعم وحدات اجمالي من%٠,٧٠ ،%٥ نحو العائلي لالعم فيها ليمث الجاموس ،االبقار من للك )رأس

 .الترتيب على لبشريا

 :الدراسة بعينة الماشية حليب إنتاج لمزارع اإلنتاج تكاليف لهيك

 بالنوبارية الدراسة بعينة الماشية البان إنتاج لمزارع والمتغيرة الثابتة اإلنتاج تكاليف )٥( لجدو يوضح

بلغ  قد الموسم لالخ الحالب للرأس المتغيرة اإلنتاج تكاليف متوسط أن يتبين ومنه ،٣٠١٢/٥٠١٢ اإلنتاج موسم

 الكلية اإلنتاج تكاليف جملة من %٧,٣٧و %٠,٣٧ نحو لمثًت الحالب للرأس جنيه ٠٨٥٣و ٠٢٦٣ حوالي
 أن كما ،الترتيب على والجاموس البقر من الواحدة الحالب للرأس جنيه٦٤٨٣و ٤٠٧٣بنحو تقدرً والتي

 المباني من لك إهالك لتشم وهي( الموسم لخال الحالب الواحدة للرأس الثابتة اإلنتاج تكاليف متوسط

 )الحالبة الرأس نصيب وقيمة والصرف والمياه الكهرباء شبكات ل،النق لوسائ ،والمعدات اآلالت ،واإلنشاءات

 تكاليف جملة من %٤,٥و %٧,٥ حوالي لمثًت سنة/الواحدة الحالب للرأس جنيه ٥٥٢و ٢٧٢حوالي بلغ قد

 البان إنتاج تكاليف بنود األعالف تكاليف روتتصد .الترتيب على الحالب والجاموس األبقار من اإلنتاج

 على الحالب والجاموس لألبقار اإلنتاج تكاليف جملة من %٨,٨٧و %٤,٨٧ نحو مثلت حيث الماشية

 اإلنتاج تكاليف جملة من %٤,٨و %٤,٧ نحو الموسم في الحالب للرأس لالعما أجور لمثًوت ،الترتيب

 ،%٣,٥ نحو مثلت بقيمة الحالب للرأس البيطرية ايةالرع تكاليف تأتي ثم ،الترتيب على والجاموس لألبقار

 للسعتين اإلنتاج تكاليف )٥( لجدو ويوضح .الترتيب على الحالب تكاليف اإلنتاج لألبقار والجاموس من جملة %٨,٣

 يتبين حيث الدراسة بعينة الماشية البان إنتاج لمزارع المختلفة

 إنتاج لمزارع الثانية اإلنتاجية السعة الموسم في لالالواحدة خ الحالب للرأس الكلية اإلنتاج تكاليف متوسط أن

 السعة ذات المزارع في نظيرتها عن %٤,١٠ بنحو وهيتزيد ،جنيه ألف٨١٠,٥ نحو بلغت قد األبقار البان



 ٥١٢٠    النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لالتحلي

 الواحدة الحالب للرأس الكلية اإلنتاج تكاليف قيمة متوسط بلغت كما .ألفجنيه١٤٦,٣ حون بلغت والتي األولى اإلنتاجية

 تزيد وهي ،جنيه ألف ٥٨١,٥ نحو الجاموس البان إنتاج لمزارع الثانية اإلنتاجية السعة في عام لخال

 ،جنيه ألف ١٧٥,٣ نحو بلغت والتي األولى اإلنتاجية السعة ذات المزارع في نظيرتها عن %٨,١٠ بنحو

 وذلك لاألق هي األولى السعة مزارع في عام لخال الحالب الواحدة للرأس الكلية اإلنتاج تكاليف متوسط أن فيالحظ

 وارتفاع الرأس شراء سعر ارتفاع إلى ذلك يرجع وربما ،الثانية اإلنتاجية السعة بمزارع بالمقارنة

 المركزة األعالف خاصة للرأس تغذيةال تكاليف مزارع حالة في عنها الثانية اإلنتاجية السعة مزارع حالة في

 .األولى اإلنتاجية السعة

 موسم النوبارية في الدراسة بعينة الماشية البان إنتاج لمزارع اإلنتاج تكاليف لهيك ):٢( لجدو

 )موسم/رأس/جنيه(                                     .٤٠١٥/٢٠١٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الحالبة الرأس نصيب قيمة )+والصرف والمياه الكهرباء شبكات ل،النق لوسائ ،معداتو آالت ،واإلنشاءات المباني( االهالك *

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةيرابونلاب ةنياديلما ةساردلا ةينع من تبسحو تعمج :رصدملا

 :العينة لمزارعي واالستهالكي اإلنتاجي الوضع

 في للبقر بلغت حيث ،الدراسة بعينة والجاموس لألبقار المنتجة اللبن كمية متوسط إلي )٦( لجدو بيانات تشير

 والكمية ،كجم ٥ بنحو قدر ادني وحد كجم ٣٧ نحو بلغ أعلي حد بين تراوحت كجم ١٢ حوالي المتوسط

 قدر أعلي بحد المنتجة الكمية من %١٢ نحو ليمث بما كجم ٣ حوالي المتوسط في بلغت ًعائليا المستهلكة

 حوالي ليمث كجم ٦٠ حوالي المباعة الكمية متوسط بلغ اكم ،كجم ٠ بحوالي قدر ادني وحد كجم ٢٠ بنحو

 بحوالي المتوسط في المنتجة الكمية قدرت الجاموسي يخص اللبن وفيما ،المنتجة الكمية متوسط من %٢٨

 الدراسة لعينة والجاموسي البقري للبن والمباعة والمستهلكة المنتجة اللبن كمية متوسط ):٦( لجدو

 ٤٠١٥/٢٠١٥موسم بالنوبارية

 البيان المتوسط األعلى الحد األدنى الحد

 )للمزرعة كجم( المنتجة البقري اللبن كمية 20 94 5
 )للمزرعة كجم(عائلي استهالك 4 12 1

20 13 21 % 
 )للمزرعة كجم(المباعة الكمية 16 82 3

60 87 82 % 
 )للمزرعة كجم( المنتجة الجاموسي اللبن كمية 10 35 4
 )للمزرعة جمك(عائلي استهالك 5 9 1

25 26 47 % 
 )للمزرعة كجم(المباعة الكمية 8 27 3

75 77 86 % 

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةيرابونلاب ةنياديلما ةساردلا ةينع من تبسحو تعمج :رصدملا

  أبقار جاموس 
العينة لي

جاموس   
 

ابقار
إجما        

ا 
السعة 

 إلنتاجي ة

)
الثانية 

ل 
 

 أأق-٢٥
 ١٢من 

 )رأس

ا
السعة 

 إلنتاجي ة
 األولى

 منل ق(
٢٥

(
 
 رأس

ا
السعة 

ة
 

 إلنتاجي
 يةالثان

)٢٥- 
 منل أأق

١٢
(

 
 رأس

ا
السعة 

 إلنتاجي ة
 األولى

 منل ق(
٢٥

(
 
 رأس

 
 من اجمالي % البنود

 التكاليف
 جنيه

 من اجمالي %
 التكاليف

 جنيه

 األعالف 3767 3893 3754 3864 3845 ٤,٨٧ 3811 ٨,٨٧
 العمالة 250 468 238 566 359 ٤,٧ 402 ٤,٨
 البيطرية الرعايةو األدوية 215 302 205 261 264 ٣,٥ 233 ٨,٣
 الفرشة 85 103 85 114 109 ٢,٢ 100 ٠,٢
 أخرى 30 52 29 40 44 ٧,١ 35 ٧,١
 المتغيرة التكاليف جملة 4347 4818 4311 4845 4621 ٠,٣٧ 4581 ٧,٣٧

 *الثابتة التكاليف جملة 283 290 279 240 292 ٧,٥ 255 ٤,٥
 لكليةا التكاليف 4630 5108 4590 5085 4913 ١١٠ 4836 ١١٠
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 المستهلكة الكمية متوسط وقدر ،كجم ٣ نحو بلغ ادني وحد كجم ٥٤ نحو بلغ أعلي حد بين تراوحت كجم ١٠

 وحد كجم ٧ بحوالي قدر أعلي بحد ،المنتجة الكمية متوسط من %١٥ نحو ليمث بما كجم ٥ بحوالي ًعائليا

 لكميةا من %١٥ نحو ليمث بما كجم ٥ حوالي المتوسط في المباعة الكمية بلغت ًايضا ،كجم ٠ نحو بلغ ادني

 .كجم ٤ نحو بلغ ادني وحد كجم ٧٢ نحو بلغ أعلي حد بين تراوحت ،المنتجة

 :الدراسة بعينة الماشية البان إنتاج مزارع في واالقتصادية اإلنتاجية الكفاءة

 :الدراسة بعينة اللبن إنتاج مزارع في واالقتصادية اإلنتاجية الكفاءة قياس معايير -٠

 وتعتبر ،االنتاج من يمكن ما اقصى تحقق التي بالطريقة الموارد لمااستع بأنها االنتاجية الكفاءة تعرف

  المدخالت أسعار بين العالقة اعتبارها في تأخذ التي االقتصادية الكفاءة من جزء االنتاجية الكفاءة

 يتعلق وتحقق الكفاءة االقتصادية عندما يتم استخدام الموارد بحيث يتم تعظيم الهدف المحدد الذي، والمخرجات

 بأنها االقتصادية الكفاءة تعرف المزرعة هي االقتصادية الوحدة كانت فإذا ،البحث موضع االقتصادية دةبالوح

 للموارد لاالمث االستخدام لخال من المتاحة المزرعية الموارد من تحقيقه يمكن ربح أقصى

 .)٤(والمخرجات المخالت أسعار معرفة ضوء في

 لبن إنتاج مزارع في واالقتصادية اإلنتاجية ةالكفاء مؤشرات بعض تقدير نتائج )٧( لالجدو يوضح

 :يلي كما استعرضها ويمكن ٣٠١٢/٥٠١٢ موسم النوبارية في الميدانية الدراسة بعينة الماشية

 :الدراسة بعينة اللبن إنتاج مزارع في اإلنتاجية الكفاءة قياس معايير-٠-٠

 .نبللا جاتنإ يف رارمتسالا ىعل هتردق يف نوايحلا ةءافك سايق يف رايمعلا اذه ديفي :بيلحلا ةرفت طسومت .أ

 البان إنتاج لمزارع الدراسة بعينة يوما 243 ،241حوالي بلغ المؤشر هذا أن )٧( لالجدو بيانات وتوضح

 األكثر هي واألبقار الجاموس من للك الثانية اإلنتاجية السعة أن ويتبين ،الترتيب على والجاموس األبقار

 .الترتيب على يوما 245 ،247 نحو بلغ يوالذ المعيار لهذا ًطبقا ًكفاءة

 .نوايحلا مسج يف نبل ىلإ اءذغلا ليوحت ةءافك سايق يف رشؤملا اذه ديفي :مويلا يف نبللا جاإنت طسوتم .ب

 إنتاج لمزارع الدراسة بعينة رأس/يوم/كجم ٦,٧، ٨,٦بلغحوالي المؤشر هذا أن)٧( لالجدو بيانات وتوضح

 هي واألبقار الجاموس من للك الثانية اإلنتاجية السعة أن ويالحظ .لترتيبا على والجاموس األبقار البان

 .الترتيب على يوم/كجم ٧ ،٨حوالي بلغ والذي المعيار لهذا ًطبقا ًكفاءة األكثر

 :الدراسة بعينة الماشية البان إنتاج مزارع في االقتصادية الكفاءة قياس معايير-٥-٠

 جنيه ألف 8.683،11.951 حوالي يبلغ المؤشر هذا أن يتبين:لحالبا للرأس )الكلي اإليراد( العائد إجمالي .أ

 األبقار من للك الثانية اإلنتاجية السعة وكانت ،والجاموس األبقار البان إنتاج بمزارع الدراسة لعينة

 على جنيه ألف 9.047،12.562 حوالي بلغ والذي المعيار لهذا ًطبقا ًكفاءة األكثر هي والجاموس

 الكلي االيراد قيمة إجمالي من 71.1% ،%٥,٠٦ نحو مثلت المباع اللبن كمية عائد نا هنا ويشار.الترتيب

 .الترتيب على والجاموس األبقار البان بمزارع إنتاج الدراسة لعينة

 إنتاج لمزارع الدراسة بعينة جنيه3.99 ،2.48حوالي المؤشر هذا بلغ :لبن لكيلوجرام الحدي الهامش .ب

 المعيار لهذا ًطبقا ًكفاءة األكثر هي الثانية اإلنتاجية السعة وكانت ،الترتيب على والجاموس األبقار البان

 .الترتيب على جنيه3.91 ،2.48 حوالي بلغ والذي والجاموسي البقري اللبن إنتاج مزارع من للك

 إنتاج بمزارع الدراسة لعينة1.77،2.47حوالي المؤشر هذا يبلغ :الكلية التكاليف/الكلية اإليرادات نسبة .ج

 جاتنإل ةيكللا فيلاكتلا دنوب يف قفنملا هنيجلا نأ يأ ،بيترتلا ىعل يسوماجالو يرقبلا نبللا نم مارجيلوك

 وكانت ،الترتيب على جنيه1.77،2.47 نحو يبلغ كلي إيراد يعطي والبقري الجاموسي اللبن من كيلوجرام

 ٠٨,٠ نحو والبالغ المعيار لهذا ًبقاط ًكفاءة األكثر هي البقري اللبن إنتاج لمزارع األولى اإلنتاجية السعة

 والبالغ المعيار لهذا ًطبقا ًكفاءة األكثر هي الجاموسي اللبن إنتاج لمزارع الثانية اإلنتاجية السعة كانت بينما

 .٧٣,٢نحو 



 ٤١٢٠    النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لالتحلي

 بالنوبارية الدراسة لعينة الماشية ألبان إنتاج لمزارع واالقتصادية اإلنتاجية لكفاءةا معايير ):١(لجدو

 ٤٠١٥/٢٠١٥موسم
 الحيوان نوع حالب أبقار حالب جاموس العينة إجمالي

 ابقار جاموس

 اإلنتاجية السعة
 -٢٥( الثانية

 ١٢ من لأق
 )رأس

 السعة اإلنتاجية
 من لق( األولى

 )رأس ٢٥

 اإلنتاجية السعة
 -٢٥( الثانية

 ١٢ من لأق
 )رأس

 السعة اإلنتاجية
 من لأق( األولى

 )رأس ٢٥
 واالقتصادية اإلنتاجية الكفاءة معاير

 الرؤوس الحالبة للمزرعة متوسط عدد ٥ ٢٤ ٢ ٥٢ ٧٠ ٣٠
 )يوم( الحليب فترة متوسط ٨٤٢ ٥٣٢ ٧٤٢ ٧٣٢ ٠٣٢ ٤٣٢

 )رأس/يوم/كجم( اللبن إنتاج متوسط ٥,٦ ٧ ٢,٧ ٨ ٨,٦ ٦,٧

1847 1639 1976 1721 1715 1547 
 للموسم المنتجة اللبن كمية إجمالي

 )رأس/كجم(
 )جنيه( اللبن كجم سعر ٦٢,٤ ٦٢,٤ ٦,٣ ٦,٣ ٦٢,٤ ٦,٣

 )راس/كجم/جنيه( المباع اللبن كمية عائد ٤٣١٥ ٠٧٥٥ ٦٠٧٧ ١٧١٧ ٢٣٤٥ ٥٧٣٨
 )جنيه( المباع لالعج قيمة ٣٢٠٤ ٢٨٠٤ ٥٤٠٤ ٢٧٠٤ ٤١٠٤ ٤٦٠٤

 )رأس/جنيه( البلدي المنتج السماد قيمة ٦١٢ ٣٧٢ ٥٧٠ ١٨٢ ٨٤٢ ٤٧٢

٤٧٤٨ ٧٣١٧ ٦٣٢٠٠ ٢٦٥٢٠ ٤٨٦٨ ٠٥٧٠٠ 
 )الكلي اإليراد( العائد إجمالي

 )رأس/جنيه(
 )رأس/جنيه(المتغيرة  التكاليف جملة 4347 4818 4311 4845 4621 4581
 )رأس/جنيه( الثابتة جملة التكاليف 283 290 279 240 292 255
 )رأس/جنيه( الكلية التكاليف 4630 5108 4590 5085 4913 4836

 )رأس/جنيه( العائد صافي ٤٣٧٤ ٧٤٧٤ ٦٥٦٦ ٧٧٣٧ ١٧٧٤ ٥٠٠٧
 )جنيه( للرأس اإلجمالي الحدي الهامش ١٤٦٣ ٨١٠٥ ١٧٥٣ ٥٨١٥ ٤٠٧٣ ٦٤٨٣

 )جنيه( اللبن جرام لكيلو الحدي الهامش ١٦,٢ ٧٣,٢ ٤١,٣ ٠٧,٤ ٨٣,٢ ٧٧,٤
 الكلية التكاليف/الكلية اإليرادات سبةن ٠٨,٠ ٧٧,٠ ٥٣,٢ ٧٣,٢ ٧٧,٠ ٧٣,٢
 المتغيرة التكاليف/الكلية اإليرادات نسبة ٤٧,٠ ٨٨,٠ ٠٦,٢ ٧٥,٢ ٨٨,٠ ٠٦,٢
 )جنيه( اللبن كجم إنتاج تكلفة متوسط ٧٧,٢ ٨٧,٢ ٧٦,٢ ٧٥,٢ ١١,٤ ٢٦,٢
 )جنيه( اللبن كجم إنتاج عائد صافي ٢٣,٢ ١٤,٢ ٧٨,٤ ٨٧,٤ ١٤,٢ ٥٨,٤

٠٨,١ ٧٧,١ ٥٣,٠ ٧٣,٠ ٧٧,١ ٧٣,٠ 
 لبن كجم إنتاج على المنفق الجنيه أربحية

 )جنيه(

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةيرابونلاب ةنياديلما ةساردلا ةينع من تبسحو تعمج :رصدملا

 إنتاج لمزارع الدراسة بعينة ٠٦,٢ ،٨٨,٠نحو المؤشر هذا يبلغ:المتغيرة التكاليف/الكلية اإليرادات نسبة .د

 مارجيلوك جانتإل ةريغتملا فيلاكتلا نم قفنملا هنيجال نأ يأ،بتيرتال ىعل بالحلا سوماجلا و راقبألا نابال

 قفنملا هنيجلا نأو هنيج٠٦,٢ ،٨٨,٠ وحن غلبي يكل داريإ ققحي مسوملا يف راقبالاو يسوماجلا نابلا نم

 السعة وكانت،الترتيب على جنيه ٠٦,٠ ،٨٨,١ يبلغ ًإضافيا ًإجماليا ًعائدا يحقق المتغيرة التكاليف في

 لهذا ًطبقا ًكفاءة األكثر هي الجاموسي اللبن إنتاج ومزارع البقري اللبن إنتاج مزارع في األولى اإلنتاجية

 .الترتيب على ٤٧,٠ ،٠٦,٢ نحو والبالغ المعيار

 لعينة جنيه٢٦,٢ ،٤حوالي يبلغ المؤشر هذا أن )٧( لالجدو يوضح:لبن الكيلوجرام إنتاج تكلفة متوسط .ه

 الثانية اإلنتاجية السعة أن ويالحظ .الترتيب على الجاموس األبقاروألبان البان إنتاج رعمزا في الدراسة

 حوالي يبلغ والذي المعيار لهذا ًطبقا ًكفاءة األكثر الجاموسهي وألبان األبقار البان إنتاج مزارع في لمزارع

 .الترتيب على جنيه٧٥,٢ ،٨٧,٢

 لعينة جنيه ٥٨,٤ ،١٤,٢ نحو بلغ هذاالمؤشر أن )٧( لالجدو من يتبين:لبن كيلوجرام إنتاج عائد صافي .و

 إنتاج لمزارع األولى اإلنتاجية السعة وكانت ،الترتيب على والجاموس األبقار البان إنتاج بمزارع الدراسة

 حوالي بلغ والذي المعيار لهذا ًطبقا ًكفاءة األكثر هي والجاموس األبقار البان ،٢٣,٢ على جنيه٧٨,٤

 .الترتيب

 حوالي بلغ المؤشر هذا أن السابق لالجدو من يتبين :لبن كيلوجرام إنتاج على المنفق الجنية يةاربح.ز

 الجنيه أن أي ،الترتيب على الجاموسي واللبن البقري اللبن من كيلوجرام إنتاج من للك جنيه ٧٣,٠،٧٧,١



 ٢١٢٠    ٢٠١٥ برديسم – الرابع العدد – والعشرون الخامس – الزراعي لالقتصاد المصرية المجلة النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لالتحلي

 ،٧٧,١ وحن غلبي ًايفاضإ ًايلامجإ ًادئاع ققحييسوماجلا نبلالو يرقبلا نبللا نم مارجيلوك جاتنإ ىعل قفنم ال

 الهذ ًطبقا ًوكانت السعة اإلنتاجية األولى لمزارع إنتاج البان األبقار هي األكثر كفاءة، جنيهعلى الترتيب

 الجاموس البان إنتاج لمزارع الثانية اإلنتاجية السعة كانت ينماب ،جنيه٠٨,١ حوالي بلغ والذي المعيار

 .جنيه٧٣,٠ حوالي بلغ والذي المعيار لهذا ًطبقا ًكفاءة األكثر هي

 :الدراسة بعينة الماشية البان إنتاج مزارع في التسويقية الكفاءة

 :النوبارية بمنطقة للبن التسويقية المسارات -٠

 ،اثنين مسلكين إلى المستهلك إلى المنتج من طريقها في تسلكها أن للسلعة يمكن التي المسلك تقسيم يمكن

 وتعتبر ،المباشر بين المنتج والمستهلك بغير وسيط أي من المنتج على المستهلك مباشرة ل في االتصال األول يتمث

النوع من  ولهذا ،ًغالبا المنتجين صغار تناسب وهى السلعة بها تمر التي التسويقية القنوات اقصر القناة هذه

 هناك ،تسويقه عند ًكبيرا ًالقنوات التسويقية مميزات من وجهة نظر المنتج الصغير لما تحقق له هامش ربحيا

 باستخدام مباشرة غير بطريقة ولكن والمستهلك المنتج بين لاالتصا أيضا فيه يتم أخر ًمسلكا

 .أكثر أو وسيط

 سوق الي الذهاب طريق عن وذلك ًمباشرا المستهلك الي اللبن ببيع والجاموس األبقار مربي يقوم ًاوال 

 .تصنيعية عمليات اي عليه يجري ان دون البيع بعملية يقوم ثم القرية

 بالقرية المنتشرة الصغيرة ماركت السوبر محالت الي اللبن ببيع والجاموس األبقار مربي يقوم ًثانيا 

 .يومية هشب العملية بطريقة تلك تتم ًوغالبا ،المجاورة والقرى

  نبللا عيمجتب صاخاش قيرط نع كلذو ةعزرملا باب ىعل نبللا عيبب سوماجالو راقبألا يبرم موقي اثلاث 

 الي تجمعها تم التي الكمية تلك بتوجيه ذلك بعد يقوم ثم والمساء الصباح في وذلك ،يومية بصفة المربين صغار من

 الي اللبن ببيع تقوم بدورها والتي المركز مستوي على األلبان وتصنيع تجميع مراكز

 .االلبان تصنيع لمعام الي بتوجه للبن المجع يقوم ان اما ،القرية مستوي على مباشرا المستهلك

  :المستهلك جنيه وتوزيع السعرية المستويات2-

 )٨( رقم لالجدو من يتضح الدراسة بعينة والجاموسي البقري للبن والتجزئة والجملة المزرعية األسعار باستعراض

 قدر قد والتجزئة ةـالجمل عرـس نـم لوك ،كجم/جنيه ٤,٤ حوالي المتوسط في بلغ البقري للبن المزرعي السعر أن

 نصيب أن يتضح ستهلكـالم جنيه بتوزيع يتعلق وفيما ،الترتيب علي منهم للك كجم/جنيه ٨,٣ ، ٨,٤ بحوالي

 ةـالجمل تاجر من للك لغب بينما ،%٧,٧٦ نحو المتوسط في بلغ المستهلك جنيه من المزارع

 بنـلل السعر المزرعي بينما بلغ ،جنيه المستهلك من علي الترتيب %٧,١٢ ، %٣,٠٠ حوالي التجزئة وتاجر

 ٧,٦ يوالـح ةـئزجتلا رعـسو مـجك/هـينج ٢,٥ يحوال ةملجلا رعسو مجك/ هنيج ٦,٣ يحوال يسوماجال

 بصيـون جتـنملا بونصي ولكيلل هنيجالب ةئزجتلاو ةلمجلاو عيازرلا رعسلا سطومت ):٥( لوجد ،مجك/هنيج

 ٤٠١٥/٢٠١٥موسم بالنوبارية الدراسة لعينة الوسطاء
 

 نصيب
 الوسطاء

(%) 

 نصيب

ا
تاجر 

ة
 

 لتجزئ
(%) 

 نصيب
 تاجر

 الجملة
(%) 

 نصيب
 المنتج
(%) 

 سعر تجزئة
 )جنيه(

 سعر جملة
 )جنيه(

 سعر
 المنتج

 )جنيه(
 البيان

 اللبن المتوسط 3.3 3.8 4.8 67.7 11.4 20.9 32.3
 األقصى الحد 3.5 4.0 5.0 73.7 16.7 26.3 36.8 البقري

 األدنى الحد 3.0 3.5 4.5 63.2 5.3 15.8 26.3
 المتوسط 4.6 5.2 6.7 69.1 9.3 21.5 30.9

ال
اللبن 

 األقصى الحد 4.8 5.5 7.0 75.0 15.4 25.0 32.1 جاموس ي 
 األدنى الحد 4.5 5.0 6.0 67.9 7.1 15.4 25.0

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةيرابونلاب ةنياديلما ةساردلا ةينع من تبسحو تعمج :رصدملا



 ٦١٢٠    النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لالتحلي

 يـعل طالمتوس في بلغ قد الجاموسي للبن المستهلك جنيه من التجزئة وتاجر الجملة وتاجر المنتج نصيب اما

 ريـالبق بنـالل نـم ـللك طاءـالوس نصيب بلغ وقد %٥,٠٢ ،%٤,٧ ،%٠,٧٦ حوالي منهم للك الترتيب

 .المستهلك جنيه من %٧,١٤ ،%٤,٢٤ حوالي والجاموسي

 :التسويقية الهوامش -٢

 ةيقيوسـتلا لكاشملا مهأ ىعل فرعتلل نابمك ةيمهألا نم ةيرصملا نابأللل ةيقيوستلا شمهوالا ةسارد رتبتع

 ويعرف الفرق السعر.لهذه السلعة وللحكم على مدى كفاءة العمليات المختلفة في المسلك التسويقي لهذه السلعة

 على أيضا ويمكن تعريفة ،التسويقي المسلك في مختلفة مستويات عند معادلة كميات قيمة اختالف أنه على ى

 ذاـه مـع فإذا .معينة تسويقية هيئة واسطةب معينة سلعة من للوحدة البيع وسعر الشراء سعر بين اختالف أنه

 عرـوس للمنتج البيع سعر بين االختالف ليمث فالفرق الحالة هذه وفى التسويقي بأكمله المسلك لليشم التعريف

 هـعلي قـيطل اـم وـوه تسويقية لمراح لمجموعة التسويقية الفروق مجموع ليحت وبذلك ،للمستهلك الشراء

 يـف ةبيسـنالو ةـقلطملا ةيقيوستلا قورفلا ةسارد ىلإ ةساردلا نم ءزجلا اذه فدهيو .)٠(يرعسلا راشنتالاب

 .مرحلة تجار الجملة ومرحلة تاجر التجزئة

 رقـالف غـبل حيث ،النوبارية بمنطقة والجاموسي البقري للبن التسويقية الهوامش )٧( رقم لجدو ويوضح

 %٣,٣٠نحو  ليمث كجم/جنيه ٥,١الجملة حوالي  جروتا المنتج بين المتوسط في البقري للبن المطلق السعري

 ٠ واليـح طـالمتوس يـف غـبل التجزئة وتاجر الجملة التاجر بين التسويقي الهامش بينما ،من سعر الجملة

 جتـنملا نيـب يرعسلا راشنتالل قلطملا قرفلا يلامجا غلبو ،ةئزجتلا رعس نم %٠٢ وحن لثيم ابم مجك/هنيج

 يقيوسـتلا قرفلاب قعلتي اميف امأ ،ةئزجتلا رعس نم %٤,٢٤ وحن لثيم مجك/هنيج ٦,٠ يحوال ةئزجتلا رجاتو

 %٧,٠٠و ـنحل كجم يمث/جنيه٦,١أنه بلغ بين المنتج وتاجر الجملة حوالي ل للبن الجاموسي يتضح من الجدو

 نـم %٥,٠٢ وـنح ليمث بما كجم/جنيه ٣,٠ حوالي التجزئة وتاجر الجملة تاجر بين وبلغ ،الجملة سعر من

 وـنح ـليمث مـكج/هـجني ٠,٢ بحوالي التجزئة وتاجر المنتج بين السعري االنتشار قدر كما ،التجزئة سعر

 نبـلل اـهنم لـقا يرـقبلا نبـلل ةقلطملا ةيقيوستلا قورفلا نأ قبس امم حتضي ،ةئزجتلا رعس نم %٧,١٤

 نبللاـب ةـنراقم يـسوماجلا نبـللا قيوستب ةصاخلا ةيقيوستلا تائفلا بصين ةدايز ىنيع ام وهو ،يسوماجال

 .البقري

 موسم بالنوبارية الدراسة لعينة والجاموس البقري للبن التسويقية والكفاءة التسويقية الهوامش ):١(لجدو

٤٠١٥/٢٠١٥. 

ا
الكفاءة 

ة
 

 لتسويقي

 البيان منتج-جملة جملة – تجزئة منتج – تجزئة
 مطلق نسبي مطلق نسبي مطلق نسبي

 المتوسط 0.5 14.4 1.0 20.9 1.6 32.3 65.9
 اللبن

 األقصى الحد 0.8 20.0 1.3 26.3 1.8 36.8 70.6 البقري
 األدنى الحد 0.3 6.7 0.8 15.8 1.3 26.3 63.2
 المتوسط 0.6 11.9 1.4 21.5 2.1 30.9 59.4

ال
اللبن 

 األقصى الحد 1.0 18.2 1.8 25.0 2.3 32.1 66.7 جاموس ي 
 األدنى الحد 0.5 9.5 1.0 15.4 1.5 25.0 57.1

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةيرابونلاب ةنياديلما ةساردلا ةينع من تبسحو تعمج :رصدملا

 :التسويقية الكفاءة -٤

Kohis عرف
 ـليمث الذي التسويقي النشاط ناتج من لك بين النسبة معظمة بأنها التسويقية الكفاءة )٤٠(

 اذـه لـباقم كهلتسملا اعهفدي يتلا ةيقوسلا نامثألاب هنع ربيع يذوال،تامدخالو عسللا نم كهلتسمال عابإش يف

 ةـأي أن الكفاءة التسويقية هي معظم.اإلشباع وبين إجمالي عناصر اإلنتاج المستخدمة في العمليات التسويقية

)٥(ةـمختلف رياضية بمعدالت التسويقية الكفاءة حساب ويمكن ،ومدخالته التسويقي النشاط النسبة بين مخرجات
 

 .التسويقية الكفاءة عن ًمؤشرا تعطى يوه



 ٢٠١٥ ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – الزراعي لالقتصاد المصرية المجلة ١١٢٠ النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لالتحلي

 :الدراسة بعينة والجاموسي البقري للبن التسويقية الكفاءة تقدير في التالية المعادلة استخدام تم وقد

× ١١٠( 
                   التسويقية         الفروق

 الوحدة إنتاج تكلفة + التسويقية الفروق
 ( – ١١٠ = التسويقية الكفاءة

 %٨,٥٦ واليـح ةـط للعينـالمتوس يـف الكفاءة التسويقية للبن البقري بلغت أن )٧(ل يتضح من الجدو

 نبـلل ةيقيوسـتلا ةءاـفكلا اـمأ ،%٢,٤٦ يوالـحب ردق يندا دحو %٦,١٧ وحن غبل يلعأ دح نيب تحاورت

 بقـس اـمم ،%٠,٧٥ نحو بلغ ادني وحد %٧,٦٦ نحو بلغ أعلي بحد %٣,٧٥ بحوالي قدرت قد الجاموسي

 نبـلل ةيقيوسـتلا تايملعلا اءدإب ةنراقم يرقبلا نبلل لضفأ ةيقيوستلا تايملعلا اءدا يف ةءافك دجوت هنأ ظحالي

 .والجاموسي البقري بنلل التسويقية الهوامش لتحلي نتائج تؤكده ما وهذا ،الجاموسي

 :الدراسة بعينة الماشية ألبان مزارع منتجي تواجه التي والتسويقية اإلنتاجية لالمشاك

 :الدراسة بعينة الماشية ألبان مزارع منتجي تواجه التي اإلنتاجية لالمشاك – ٠

 الماشية نالبا إنتاج مزارع منتجي تواجه التي اإلنتاجية لللمشاك النسبية األهمية )١٠( لالجدو يوضح

 توافرها وعدم البيطرية األدوية أسعار وارتفاع األعالف أسعار ارتفاع مشكلة لتحت حيث،الدراسة بعينة

 على الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي من %٤,٨٥ ،%٧,٦٧ بحوالي تقدرً بنسبة والثانية األولي المرتبة

 حوالي بلغت ًبنسب وذلك العليقة جودة قلة ،الحيوان أسعار ارتفاع من لك لمشاك األهمية في تليها ،الترتيب

 ظاهرة حدوث مشكلة وتأتي ،الترتيب على الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي من%٤,٨٠ ،%١٤ ،%٤,٤٤

 .الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي من %٤,٨٠ مثلت نحو حيث األخيرة المرتبة في التفويت

 الدراسة بعينة الماشية ألبان مزارع منتجي تواجه التي اإلنتاجية لللمشاك النسبية األهمية ):١٠( لجدو

 ٤٠١٥/٢٠١٥ موسم بالنوبارية
 المشكلة التكرارات الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي من%
 األعالف أسعار ارتفاع ٨٥ ٧,٦٧
 توافرها وعدم البيطرية األدوية أسعار ارتفاع ٥٤ ٤,٨٥
 الحيوان أسعار ارتفاع ١٢ ٤,٤٤
 العليقة جودة قلة ٨٠ ١,١٤
 التفويت ظاهرة حدوث ٠٠ ٤,٨٠

100 ١٦
 *

 الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي 
 المحسوبة ٥كا 49.3 

 0.01. مستوى عند ًإحصائيا معنوية *

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةيرابونلاب ةنياديلما ةساردلا ةينع من تبسحو تعمج :رصدملا

 ألبان مزارع منتجي تواجه التي اجيةاإلنت المشكالت بين الفروق معنوية منه يتبين ٢كا اختبار لخال ومن

 البان إنتاج مزارع منتجي لالمشاك جميع أن إلى يشير مما ٣٠١٢/٥٠١٢ لموسم الدراسة لعينة الماشية

 .الدى منتجي مزارع البان الماشية أهميته في تتساوى نفس األولوية وال ليس لها الماشية

 اإلنتاجية   التيل   المشاكل   بعينة   الدراسة   لح مقترحات   منتجي   مزارع   إنتاج   البان   الماشية  

 للح الدراسة بعينة الماشية البان إنتاج مزارع منتجي لمقترحات النسبية األهمية )٠٠(لجدو يوضح:تواجههم

 اعالف مصانع انشاء ،االعالف أسعار هيدعم المقترحات هذه أهم وكانت ،تواجههم التي اإلنتاجية لالمشاك

 لنسبة المصانع مراقبة ،الحيوانية للثروة جمعيات انشاء ،الماشية على التامين ،تاجاإلن أماكن من قريبة

 .الترتيب على %١٤ ،%٧,٠٣ ،%٥٥ ،%٧,٦٥ ،%١٦نحو بلغت ًبنسب وذلك العليقة في البروتين

 :الدراسة بعينة الماشية البان مزارع منتجي تواجه التي التسويقية لالمشاك -٥

 بعينة الماشية البان مزارع منتجي تواجه التي التسويقية لللمشاك النسبية يةاألهم )٢٠( رقم لالجدو يوضح

 نحو بلغت نسبية بأهمية وذلك األولي المرتبة اللبن تجميع مراكز وجود عدم مشكلة لتحت حيث ،الدراسة

 اللبن حالة في منها أكبر الجاموسي اللبن سعر في الزيادة من لك والثالث الثاني الترتيب في يليها ،%٧,٦٨

 األهمية في يليها %٤,٨٠ ،%٤,٤٤ حوالي الترتيب علي بلغت بأهمية التسويقية المعلومات قلة ،البقري



٥١٢٠ 

%٨,٤ 

 
٥٠%، 

 النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لالتحلي

 بلغت ًبنسب لكوذ منزلي تصنيع وحدات توفر عدم ،التصنيع اماكن عن البعد لمشاك
 حوالي

 .الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي من

 اإلنتاجية لالمشاك للح الدراسة بعينة األلبان إنتاج مزارع منتجي لمقترحات النسبية األهمية ):٠٠( لجدو

 .تواجههم التي
 المقترح التكرارات الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي من %
 االعالف أسعار دعم ٦٤ ١,١٦
 اإلنتاج أماكن من قريبة اعالف مصانع اءانش ٣٤ ٧,٦٥
 الماشية على التامين ٤٤ ١,٥٥
 الحيوانية للثروة جمعيات انشاء ٥٢ ٧,٠٣
 العليقة في البروتين لنسبة المصانع مراقبة ٨٠ ١,١٤

 الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي ١٦ ١١٠

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةيراوبنالب ةيناديملا ةساردلا ةنيع من تبسحو تعمج :رصدملا

 الدراسة بعينة الماشية ألبان مزارع منتجي تواجه لتي التسويقية لللمشاك النسبية األهمية ):٥٠( لجدو

 ٤٠١٥/٢٠١٥ موسم بالنوبارية
 المشكلة التكرارات الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي من %

 للتجميع مراكز وجود عدم 52 86.7
 البقري اللبن حالة في منها أكبر الجاموسي اللبن سعر في الزيادة 20 33.3
 التسويقية المعلومات قلة 11 18.3
 التصنيع أماكن عن البعد 9 15.0
 منزلي تصنيع وحدات توافر عدم 5 8.3

* 
 الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي 60

 المحسوبة ٥كا ١,٤١

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةيرابونلاب ةنياديلما ةساردلا ةينع من تبسحو تعمج :رصدملا

 ألبان مزارع منتجي تواجه التي التسويقية المشكالت بين الفروق معنوية منه يتبين ٢كا اختبار لخال ومن

 البان إنتاج مزارع منتجي لالمشاك جميع أن إلى يشير مما ٣٠١٢/٥٠١٢ لموسم الدراسة لعينة الماشية

 .الماشية البانالدى منتجي مزارع  أهميته في تتساوى نفس األولوية وال لها الماشية ليس

 :تواجههم التي التسويقية لالمشاك للح الدراسة بعينة الماشية البان إنتاج مزارع منتجي مقترحات

 لإلي األهمية النسبية لمقترحات منتجي مزارع إنتاج البان الماشية بعينة الدراسة لح )٤٠(ل تشير بيانات جدو

 بأهمية وذلك األلبان لتجميع مراكز انشاء هي رحاتالمقت هذه أهم وكانت ،تواجههم التي التسويقية لالمشاك

 في التسويقية المعلومات توفير ،الدهن نسبة اساس علي السعر تحديد من لك جاء ،%١٧ نحو بلغت نسبية

 ،الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي من %٤,٨٠ ،%٤,٤٢ حوالي التوالي علي بلغت بنسب التالي الترتيب

 مناطق في األلبان مصانع انشاء ،المحلي السوق في األلبان أسعار في ستقراراال لتحقيق الحكومي لالتدخ ثم

 منزلي تصنيع وحدات توفير ،اإلنتاج اماكن من قريبة حوالي الترتيب علي بلغت نسبية بأهمية ،%٧,٦٠

 .الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي من %٥ ،%٥٠

 التسويقية لالمشاك للح الدراسة بعينة االلبان جإنتا مزارع منتجي لمقترحات النسبية األهمية ):٢٠( لجدو

 تواجههم التي

عدد
إجمالي من % 

راسة 
 

 الد عينة مفردات
 المقترح التكرارات

 االلبان لتجميع مراكز انشاء 42 70.0
 الدهن نسبة اساس علس السعر تحديد 14 23.3
 التسويقية المعلومات توفير 11 18.3
 المحلي السوق في االلبان أسعار ستقرارا تحقيق في الحكومة لتدخ 10 16.7
 اإلنتاج مناطق من قريبة لأللبان مصانع انشاء 9 15.0
 منزلي تصنيع وحدات توفير 3 5.0

 الدراسة عينة مفردات عدد إجمالي ١٦

 .٤٠١٥/٢٠١٥ مسوم ةيرابونلاب ةنياديلما ةساردلا ةينع من تبسحو تعمج :رصدملا



 ١١٢٠    ٢٠١٥ ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – اعيالزر لالقتصاد المصرية المجلة النوبارية في الصغيرة للمزارع الماشية ألبان وتسويق إنتاج لكفاءة االقتصادي لليالتح

 :التوصيات وأهم الملخص

 اذه ىعل ماقي ذإ رصم يف ينوايحلا جانتإلا عاطق اهيعل موقي يتال مئاعدلا مهأ دحأ نابلالا جاتنإ طاشن دعي

 مزارع كفاءة مدى ما على اإلجابة في الدراسة مشكلة لوتتمث .الهامة الغذائية الصناعات من عديد النشاط

 المزارع في األلبان منتجي تواجه التي لالمشاك أهم هي ما   ؟مصر في والجاموسي البقري اللبن إنتاج

 إنتاج لمزارع والتسويقية واالقتصادية اإلنتاجية الكفاءة قياس الدراسة استهدفت وقد ؟،والمتوسطة الصغيرة

 .لنوباريةا الدراسة لعينة الصغيرة المزارع في الماشية البان

 :يلي ما بالعينة الماشية البان إنتاج لمزارع االقتصادي لالتحلي نتائج من تبين وقد

 جاـتنإ طستوم غلبو ،بتيرتلا ىعل راقبألاو سوماجلل اموي  241 ،243 يحوال غبل بيلحلا ةرتف طستوم نأ  -

 بلغ الحالب الرأس عائد إجمالي - .على الترتيب واألبقار لجاموس يوم/كجم ٨,٦ ،٦,٧ حوالي اللبن للرأس

 امشـاله وبلغ .الترتيب على واألبقار للجاموس جنيه ألف٧,٨ ،٢٠حوالي

 اإليرادات نسبة ومن .الترتيب واألبقارعلى للجاموس جنيه ٨٣,٢ ،٧٧,٤ حوالي اللبن من لكيلوجرام الحدي

 يبلغ كلي دارـيإ يطيع يرقبالو يسوماجلا نبللا نم مارجيلوك جانتإل قفنملا هنيجلا نأ نبيت ةيكللا فيلاكتلا ىلإ ةيكلال

 لمزارع )رأس ٥٢ من لأق( األولى اإلنتاجية السعة وكانت ،الترتيب على جنيه ٧٧,٠ ،٧٣,٢ نحو

 )سرأ ١٥ن ـمل أق-٥٢(لهذا المعيار بينما كانت السعة اإلنتاجية الثانية  ًطبقا ًإنتاج اللبن البقري هي األكثر كفاءة

تبين أن السعة  ةرـيغتملا فيلاـكتلا ىلإ ةيكللا تاداريإلا ةبسن نمو .ًةءافك رثكألا يه يسوماجلا نبللا جانتإ عرازمل

وبلغ  .المعيار ذاـله ًطبقا ًاإلنتاجية األولى في مزارع إنتاج اللبن الجاموسي واللبن البقري هي األكثر كفاءة

 نم نييتبو .بتيرتال ىـعلجنيه للجاموس وألبان األبقار  ٤، ٢٦,٢متوسط تكلفة إنتاج الكيلوجرام من اللبن حوالي 

 ناـبلا جاـتنإ عرازـمل ىـولألا ةيجانتإلا ةعسلا نأ مارجيلوك جانتإ دئاع يفاص ةميق

 نمو .بـيترتلا ىعل هنيج ٢٣,٢ ،٧٨,٤ يحوال غبل يذالو رايمعلا اذهل ًاقبط ًةءافك رثكألا يه راقبألاو سوماجال

 نبـللا نـم مارجيلوك جانتإ ىعل قفنملا هنيجلا نأ نتبيي نبل مارجيلوك جانتإ ىعل قفنملا ةنيجلا ةيحبرا

 .الترتيب جنيهعلى٧٧,١ ،٧٣,٠ نحو يبلغ ًإضافيا ًإجماليا ًعائدا يحقق البقري واللبن الجاموسي

 الجملة سعر من لوك ،كجم/جنيه ٦,٣ ،٤,٤ حوالي والجاموسي البقري للبن المزرعي السعر متوسط بلغ -

 للبن والتجزئة الجملة سعر من لوك ،الترتيب على كجم/جنيه ٨,٣ ،٨,٤ بحوالي قدر البقري للبن والتجزئة

 للبن المستهلك جنيه من المزارع نصيب أن اتضح كذلك ،الترتيب علي كجم/جنيه ٧,٦ ،٢,٥ الجاموسي

 البقري اللبن من للك الوسطاء نصيب وقد بلغ ،%٠,٧٦ ،%٧,٧٦ نحو المتوسط في بلغ والجاموسي البقري

 ةيقيوستلا تايملعلا اءدا يف ةءافك دجوت هنأ اكم ،كهلتسملا هنيج نم %٧,١٤ ،%٤,٢٤ يلاوح يسوماجوال

 البقري للبن التسويقية الكفاءة أن حيث ،الجاموسي للبن التسويقية العمليات بإداء مقارنة البقري للبن لافض

ية اإلنتاجل ة المشاكدراسل ومن خال %.٣,٧٥ %٨,٥٦والجاموسي بلغت في المتوسط للعينة علي الترتيب حوالي 

 فالعالا راعأس عافترا يتكلشم نأ نبيت ةـالدراس ةـبعين التي تواجه منتجي مزارع البان الماشية والتسويقية

 البان مزارع منتجي تواجه التي تواجه التي ةـيجانتإلا لكاشملا مهأ نم اهرفتوا دمع عم ةيرطبيلا ةيودالا راعسأو

 قريبة اعالف مصانع وانشاء االعالف أسعار دعم يـه ينـالمنتج من مقدمةال المقترحات أهم كانت ولذلك ،الماشية

 اهنم ربكأ يسوماجلا نبللا رعسو عيمجتلل زكارم دوجو دمع شكلتيـم وكانت ،الماشية على والتامين اإلنتاج أماكن من

 كانت ولذلك ،لماشيةا البان مزارع منتجي تواجه التي تواجه التي ةيقيوسـتلا لكاشملا مهأ نم يرقبلا نبللا ةلاح يف

 يـه ينـالمنتج من المقدمة المقترحات أهم

 .الدهن نسبة اساس علس السعر وتحديد االلبان لتجميع مراكز انشاء

 :يلي بما يوصي فإنه الدراسة نتائج لخال ومن

   حيث الحالب والجاموس لألبقار )رأس ٥٢ من لاق( االلبان منتجيين صغار بدعم الزراعة وزارة اهتمام 

 صيناتـالتح راءـإج ورةـص يـف الدعم هذا ليمث ان ويمكن ،واقتصادية عالية انتاجية كفاءة ذاتأنها 

 .ًمجانا األمراض ضد الدورية

  البـالخ اموسـوالج ارـباالبق الخاصة الوبائية النتشار االمرض المبكر اسلوب االنذار بنشر االهتمام 
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 .مصر الماشية في البان إنتاج بها تتركز التي المحافظات خاصة في

   يةـالماش البان إنتاج نشاط وخاصة الحيواني اإلنتاج لمجا في الزراعين للمرشدين التدريبية الكفاءة رفع 

 .للتحوي كفاءة اعال يحقق وبما كلفةالت منخفضة للحيوانات المستحدثة الغذائية الحزم نشر يتيح بما

   إلي ليص إنه حيث الوسطاء نصيب لتقلي علي تساعد حتي النوبارية بمنطقة االلبان لتجميع مراكز انشاء 

 .المستهلك سعر من %١٤ من اكثر

   لوـدخ وزيادة المضافة القيمة زيادة يمكن حتي الصغير اللبن ماشية لمربي منزلي تصنيع وحدات توفير 

 .التسويقي اإلرشاد دور زيادة إلي باألضافة ،مربينال

 :المراجع

 .٢٧٧٠،الهنا دار ،الثانية الطبعة،"الزراعي التسويق مبادئ" ،)دكتور( جويلى احمد أحمد .١

،(www.capmas.gov.eg) الدولية المعلومات شبكة ،واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز .٢ 

 .٠٠١٢ ،"الزراعية اإلحصاءات"

 عليقة في الغذائية الحزم بعض استخدام ألثر وفنية اقتصادية دراسة"،)دكتور( سمور بيومي محمود حسن .٣

 في الحيوانية الثروة ،الزراعيين لالقتصاديين عشر الخامس المؤتمر ،"البحيرة بمحافظة اللبن حيوانات

 .٧١١٢ أكتوبر ٨٠-٧٠ ،المصرية الزراعية التنمية إطار

 رسالة ،"اإلسماعيلية محافظة فى األلبان وتسويق إنتاج اقتصاديات" ،المعبود دعب الدين صالح سلمى .٤

 .٨١١٢ ،السويس قناة جامعة-الزراعة كلية- الريفي والمجتمع واإلرشاد االقتصاد قسم ،دكتوراه

 االقتصاد قسم،  "وأدائه مفاهيمه الزراعي التسويق" ،)دكاترة( وآخرون ،السنتريسى الصادق محمد  عبد .٥

 .٢١١٢ ،شمس عين جامعة ،الزراعة كلية ،يالزراع

 .مختلفة اعداد ،"الغذائي الميزان نشرة" ،االقتصادية الشئون قطاع ،األراضي واستصالح الزراعة وزارة .٦

 ،القاهرة ،"١٤١٢ عام حتى المستدامة الزراعية التنمية استراتيجية" ،األراضي واستصالح الزراعة وزارة .٧

٧١١٢. 

 .٤٠١٢ ،"الزراعي لالدخ نشرة" ،االقتصادية الشئون قطاع ،األراضي الحواستص الزراعة وزارة .٨

 ،االقتصادية الشئون قطاع ،األراضي واستصالح الزراعة وزارة .٩ ،"الحيوانية الثروة إحصاءات نشرة"

 .مختلفة أعداد
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 لقریةا قسو

 لمستھلكا

 كترما سوبر

 نلباا تصنیع معمل

 للتجمیع صغیر تاجر

 لصغیرا مربي ارع اومز

 ٠١٦٠    ٢٠١٥ ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – الزراعي لالقتصاد المصرية المجلة

 المالحق

 البان من الذاتي واالكتفاء لالستهالك والمتاح واإلنتاج الحالب والجاموس األبقار أعداد تطور ):٠( لجدو

 ).٢٠١٥-١١١٥( الفترة لخال مصر في الماشية
 جاموس وألبان البقار ألبان إجمالي                          راس باأللف بالجمهورية الرؤوس عدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من تبسحو تعمج :رصدملا

 .مختلفة أعداد ،الحيوانية الثروة إحصاءات نشرة ،االقتصادية لشئونا قطاع ،األراضي واستصالح الزراعة وزارة -

 .مختلفة أعداد ،الغذائي الميزان نشرة ،االقتصادية الشئون قطاع ،األراضي واستصالح الزراعة وزارة -

 .الزراعية اإلحصاءات ،(www.capmas.gov.eg) واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز موقع -

 .بالنوبارية الصغيرة اللبن لمزارع تسويقيال المسلك ):٠( لشك
 

  

 السنوات
ا
نصيب متوسط 

(
 

 ٧,٤٦ سنة/كجم( لفرد

 االكتفاء
أ( ٥,٦٧ % الذاتي

الفجوة
 (

 
 طن لف

 االستهالك
أ( ٤٣٨٣ )طن ألف(

اإلنتاج
 (

 
 طن لف

 ابقار الجاموس

٦,٥٧ ٢,٥٦ 1139 ٥٦١٥ 3704 1966 1932 ٠١١٥ ١١١٥ 
٧,٧٧ ٥,٦٦ 1234 ٤٣٢٥ 3831 2053 2047 ٥١١٥ 
٦,٧٧ ٧,٧٦ 1159 ٥٦٣٦ 4084 2145 2176 ٢١١٥ 
٦,٠٧ ٤,٧٦ 1317 ٥٧٢٥ 5148 2156 2254 ٤١١٥ 
٧,٨٧ ٧,١٧ 443 ٨٤٣٦ 4832 2194 2330 ٢١١٥ 
٤,٧٨ ٢,٢٧ 1369 ٥٧٢٦ 5069 2210 2383 ٦١١٥ 
٢,٧٨ ٢,٥٧ 673  5602 2237 2451 ١١١٥ 
٦,٨٨ ٦,٤٧ 710 6576 5866 2341 2432 ٥١١٥ 

 ٠,٢٧ 751 6572 5821 2265 2475 ١١١٥ 
75.2 ٥,٤٧ 469 5969 5500 2105 2346 ١٠١٥ 
76.8 ٣,٠٧ 395 6043 5648 2068 2390 ٠٠١٥ 
78.7 ١,٤٧ 533 6208 5675 2193 2443 ٥٠١٥ 
80.4 ٧,٠٧ 429 6116 5687 2232 2484 ٢٠١٥ 
85.2  492 5923 5431 2185 2474  
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Summary 
Dairy production is one of the key pillars for livestock production in Egypt since it 

supports many of the important food industry activities. The main problem of the 
current study is to find out an answer for a question of how efficient are cattle milk 
farms in Egypt?.Therefore, the current study aimed at measuring the production, 
economic and marketing efficiencies for small cattle milk farms for the study sample 
in El Nubaria. 
The results the study revealed the following: 

The average duration of lactation periodreached about 243 and 241 days for 
buffaloesand cows, respectively. However, the average daily milk production per 
head reached about 7.6 and 6.8 kg/day for buffaloesand cows, respectively.\ 

The total revenue per head is estimated at about L.E. 12 and 8.7 thousand for 
buffaloes and cows, respectively. Moreover, the marginal gross margins per one 
kilogram of milk reached about L.E. 3.99 and 2.48 for buffaloes and cows, 
respectively. Besides, the calculated ratio of total revenue to total costs showed that 
one pound spent in producing a kilogram of buffalo and cow milk gained a total 
revenue of about L.E. 2.47 and 1.77 for both types of milk, respectively. However, 
the first production capacity of milk production farms (less than 25 head) was the 
most efficient in terms of the calculated ratio of total revenue to variable costs. The 
average costs for producing one kilogram of milk reached about L.E. 2.62 and 0.3 for 
buffaloes and cows, respectively. Furthermore, the first production capacity of milk 
production farms was the most efficient in terms of the net revenue per one kilogram 
of milk. However, the profits gained from one pound spent in producing a kilogram 
of buffalo and cow milk gainedabout L.E. additional revenue of about L.E. 1.47 and 
0.77, respectively. 

The average farm-gate price of cow and buffalo milk reached about 3.3 and 4.6 
L.E./Kg. however, the wholesale and retail price of cow milk is estimated at 3.8 and 
4.8 L.E./Kg, respectivelywhereas, the wholesale and retail price of buffalo milk is 
estimated at 5.2 and 6.7 L.E./Kg, respectively. Moreover, the average farmer’s share 
of the consumer’s pound for cow and buffalo milk reached about 67.7% and 69.1%, 
respectively. Besides, the middlemen share of the consumer’s pound for cow and 
buffalo milk reached about 32.3% and 30.9%, respectively. Furthermore, the 
marketing efficiency of cow and buffalo milk reached about 65.8% and 59.4%, 
respectively, indicatingmore efficiencyfor cow milk marketing as compared to 
buffalo milk marketing in terms of the performance of marketing operations. 

The key production problems facing the producers in cattle dairy farms for the 
study sample were the high feed prices, high prices of veterinary drugs, and 
unavailability of veterinary drugs. Therefore, the producers suggested the 
governmental support for feed prices and establishing nearby new feed mills and the 
establishmentof an effective livestock insurance system. However, absence of milk 
collection centers and the increase of the price of buffalo milk was higher that of cow 
milk were the key marketing problems facing the producers in cattle dairy farms for 
the study sample. Therefore, the producers suggested the establishmentmilk 
collection centers and price determination based on fat content in the milk produced 
in these farms. 

Based on these results, the study recommended that the Ministry of Agriculture 
pay more attention to support small cattle dairy farms since such farms are efficient 
in terms of economic and production efficiencies as well as the establishmentof milk 
collection centers in El Nubariato reduce the middlemen share of the consumer’s 
pound for cow and buffalo milk. 


