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 دراسة العائد االقتصادي لمزارع تسمين البدارى بمحافظة الشرقية
 (دراسة حالة مركز منيا القمح) 

 جعفر محمود الجندي/ د.أ    محمد سعيد أمين الششتاوي                                          / د .أ     
 قسم اإلنتاج الحيواني  -أستاذ رعاية الدواجن      كلية الزراعة              –استاذ ورئيس قسم االقتصاد الزراعي

 جامعة بنها  –الزراعة كلية     جامعة بنها                                                                           
 تهاني صالح محمد بيومي/ م                محسن محمود البطران                                          / د .أ            

 وحدة بحوث الشرقية –معهد بحوث االقتصاد الزراعي         جامعة القاهرة                –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعي 
 ورئيس بنك التنمية واالئتمان الزراعي          

 
 : مقدمة  

بنحررو  9002عررام ( 1)حيررث قرردرم قيمررة لحروم الرردواجن , فري صررناعة الرردواجن فرري مصرر برردارا التسرمين أحررد ا ركرران ا ساسررية دجرراج يعتبرر ننترراج 
وترجر  أهميرة لحروم دجراج التسرمين , جنيره مليار  211.من نجمالي قيمة اإلنتراج الحيرواني الرذل بلرو نحرو  ٪ 1.11نحو  بلغمجنيه بنسبة  ارملي1111

وتتميرز هرذا اللحروم بررعر سرعرها بالمقارنرة , يحتاجه من البروتين الحيواني و الطاقرة   نلى أنها تعتبر أحد المصادر الهامة إلمداد جسم اإلنسان بما
ويسراعد , وبارتفاع  قيمته الحيوية وذلك الحتوائه على نسر  متوازنرة مرن البروتينرام و الردهون وا مرعد المعدنيرة , بأسعار اللحوم الحمراء وا سماك 

 – 33والبرالو نحررو مرن البررروتين الحيرواني فرري محاولرة للوصررود نلرى الحررد الوقرائي الررعزم لحيراة اإلنسرران  لحروم دجراج التسررمين فري سررد الفجروة الغذائيررة
 9002حيررث بلررو نصرري  الفرررد مررن البررروتين الحيررواني مررن لحرروم الرردجاج عررام , ( 9)يرروم حسرر  توصرريام منصمررة الصررحة العالميررة / جررم بررروتين  00

ألر  طررن بنسرربة  080نحررو  9002هعك القررومي مررن لحروم الرردجاج فري جمهوريررة مصررر العربيرة عررام وبلررو االسرت, ( 3)يرروم / جررم برروتين  1.13نحرو 
وبلرو االسررتهعك الفرردل مرن لحرروم الردجاج نحررو , ألرر  طرن  .9.مررن جملرة االسرتهعك القررومي مرن اللحروم البيارراء والبرالو نحرو  ٪19.. تقردر بنحرو

 .  9002سنة عام / كجم 13.
 

 :مشكلة الدراسة 
حيررث أن الفرررد ال يررتمكن مررن الحصررود علررى مقرردار مررا يحصررد , عجررز فرري متوسررط اسررتهعك البررروتين الحيررواني فرري مصررر راسررام وجررودأواررحم الد

وتعتبررر المنتجررام الداجنررة مررن لحررم وبررير مررن أسرررع وارعررر المصررادر ا ساسررية . عليرره نصيرررا فرري الرردود المتقدمررة اررذائيا مررن البررروتين الحيررواني 
ما لوحص في السنوام ا عيررة االرتفراع المسرتمر فري أسرعار اللحروم الحمرراء وبالترالي يصرع  علرى الكويرر مرن محردودل الردعد ك.  للبروتين الحيواني 
 .احتياجاته الغذائية من البروتين  للحصود علىالحصود عليها 

 
 :أهمية البحث 

مراكرز محافصرة الشررقية مرن حيرث عردد مرزارع تسرمين البردارا  أكبررفري  لمزارع تسرمين البردارااإلنتاجي لتعر  على الوا  ل محاولةجاءم الدراسة  
نتاجها الفعلي وبالتالي  مرن أكبرر محافصرام  العتبارهراالشررقية وذلرك ة فري محافصر لحروم دجراج التسرمينمعرفة مدا نمكانية زيادة اإلنتاج الفعلي من وا 

فرري عينررة الدراسررة المعتررارة  برردارا التسررمينمررزارع اإلنتاجيررة لالتكررالي   دراسررة التقرردير اإلحصررائي لرردوادوأياررا اهررتم البحررث ب. هررا الجمهوريررة فرري ننتاج
نتررائا الدراسررة وبالتررالي فرر ن  .دراسررة مرشرررام الكفرراءة االقتصررادية لمررزارع تسررمين برردارا التسررمين فرري عينررة الدراسررة المعتررارة فرري محافصررة الشرررقية و 

المجررراد يمكرررن لمتعرررذل القررررار االقتصرررادل االسترشررراد بهرررا عنرررد رسرررم السياسرررام وايرهرررا مرررن الدراسرررام الميدانيرررة القائمرررة علرررى دراسرررة وتحليرررد نفرررس 
 .    المستقبلية 

                                                       
  :الطريقة البحثية 

وتحليرد االتجراا , افصرة الشررقية محمصرر و دجاج التسمين فري  بمزارعاستعدمم الدراسة التحليد اإلحصائي الوصفي لتقدير و شرد الصواهر العاصة 
باسرتعدام عردة صريو رياارية  اإلنتاجيرة لتلرك المرزارع وتم تحليرد دواد التكرالي . الزمني العام لها لمعرفة مدا تزايد ننتاجية تلك المزارع أو انعفااها 

واسررتمدم البيانررام  .ة واإلحصررائية المتعررار  عليهررا سررتنادا نلررى المعررايير االقتصرراديا وقررد تمررم المفااررلة بينهررا العتيررار أفاررد النمرراذج االقتصررادية. 
وترم جمر  تلرك البيانرام وفقرا السرتمارام االسرتبيان التري صرممم عصيصرا لهرذا  .ا ساسية لهذا الدراسرة مرن قطراع مسرتعرر لعينرة البحرث الميدانيرة 

 .الغرر 
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نلررى وررعث سررعام وقسررمم مزرعررة  35مكونررة مررن  ن تلررك المررزارععينررة عشرروائية مرر تررم اعتيررار مركررز منيررا القمررا بمحافصررة الشرررقية: العينةةة البحثيةةة 
 05وتحترول علرى ( الردورة/  05555 - 3555)السرعة الوانيرة  , عينرة 82و تحترول علرى ( الردورة/ دجاجرة فأقرد 3555)السعة ا ولى وهي ننتاجية 
 .عينة  08وتحتول على ( الدورة/ دجاجة فأكور 05555)السعة الوالوة , عينة 

تم اعتيار محافصة الشرقية كعينة للبحث باعتبار أن قطاع اإلنتاج الداجني في محافصة الشررقية ال يقرد أهميرة منره علرى :  تيار العينةمبررات اخ
حيررث بلررو عرردد مررزارع برردارا ( 1)المسررتوا القررومي  نهررا تحتررد المرتبررة ا ولررى فرري ننترراج دجرراج التسررمين فرري مصررر كمررا هررو مواررا بالجرردود رقررم 

من جملة عردد مرزارع بردارا التسرمين فري مصرر والبرالو عرددها  ٪ 18مزرعة بنسبة بلغم نحو  3319نحو  9002حافصة الشرقية عام التسمين في م
من جملة عدد العنرابر العاملرة فري مرزارع % .1عنبرا بنسبة قدرم بنحو  .388وبلو عدد العنابر العاملة بتلك المزارع نحو , أل  مزرعة  1810نحو 

سرنة بنسربة قردرم /مليرون دجاجرة 812.وبلو اإلنتاج الفعلي بتلك المرزارع نحرو , أل  عنبرا  9913بجمهورية مصر العربية والبالو نحو بدارا التسمين 
وترم اعتيرار مركرز منيرا القمرا لدراسرة . سنة /مليون دجاجة 008اإلنتاج الفعلي لمزارع بدارا التسمين في مصر والبالو نحو  من جملة ٪ 1213بنحو 
نتاجهرا الفعلري  بالمحافصرة حيرث يمورد نحرو , عينة عشوائية  83المعتارة المكونة من  العينة وذلك طبقا لألهمية النسربية لعردد مرزارع تسرمين البردارا وا 
 .من جملة انتاج المحافصة  ٪ 1318مزرعة ويمود انتاجها الفعلي نحو  10.البالو نحو( 9)بالمحافصة كما هو مبين بالجدود رقم   ٪ 1810
 
 .           م  1552حصر مزارع بداري التسمين في جمهورية مصر العربية عام ( : 4)ول رقم جد

 البيان                 
 المحافظة

 الطاقة السنوية الكلية عدد العنابر عدد المزارع
 (باأللف دجاجة)

 اإلنتاج الفعلي السنوي
 جملة غير عاملة عاملة (باأللف دجاجة ) 

 2341 11444 741 171 115 331 ةاإلسكندري

 17455 43173 1411 117 1427 4352 البحيرة

 13342 71534 1724 122 1122 4244 الغربية

 42337 14242 4125 155 4115 222 كفر الشيخ

 14254 451721 1511 4144 1743 1374 الدقهلية

 2451 42572 425 12 447 314 دمياط

 72225 412522 5542 4131 3527 3341 الشرقية

 44421 34243 235 317 123 152 اإلسماعيلية

 323 1335 13 42 11 42 بور سعيد

 324 1555 73 45 43 11 السويس

 45341 13442 4511 175 4551 717 المنوفية

 37512 41454 1515 522 4211 4717 القليوبية

 1515 1155 31 1 31 45 القاهرة

 2533 44442 372 72 354 425 حلوان

 315514 434777 11773 5542 47151 43421 اجمالى الوجه البحري

 - 243 11 11 - 33 الجيزة

 41513 17242 4441 544 453 124 أكتوبر -4

 7754 45177 441 22 573 111 بنى سويف

 2542 42445 235 472 457 155 الفيوم

 42154 34351 4357 114 4544 4545 المنيا

 17112 21215 3241 4542 1221 1153 اجمالى مصر الوسطي

 2345 13513 4127 555 731 222 أسيوط

 1274 7212 552 414 323 371 سوهاج

 215 4772 21 42 73 14 قنا
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 11 45 1 - 1 4 األقصر

 45442 31244 4221 755 4421 4152 اجمالى مصر العليا

 3554 45712 312 455 111 314 شمال سيناء

 15 75 3 4 1 4 جنوب سيناء

 1515 45322 517 133 441 344 مطروح

 457 4423 21 17 17 51 الوادى الجديد

 117 131 2 - 2 3 البحر االحمر

 41344 15442 435 32 524 135 النوبارية

 15244 13714 4434 415 4554 215 جملة خارج الوادى

 152172 253451 35152 7241 11124 42113 اجمالى عام الجمهورية

 . نشرة الوروة الحيوانية والداجنة –قطاع تنمية الوروة الحيوانيه والداجنه  –وزارة الزراعة واستصعد االرااى  : رالمصد
 

نتاجها في محافظة الشرقية عام (: 2)جدول رقم   .م 2002حصر مزارع إنتاج دجاج التسمين وا 

عدد  المركز م
 المزارع

الطاقة السنوية  عدد العنابر
 الكلية 

 (دجاجةباأللف )

االنتاج الفعلي 
 السنوي

 جملة غير عاملة عاملة (باأللف دجاجة)

 2382 08058 390 28 353 563 الزقازيق 1
 9333 85059 898 025 683 605 منيا القمح 2
 805 0683 62 53 53 35 مشتول السوق 3
 80223 56958 388 053 352 888 بلبيس 4
 9536 00553 336 52 352 553 أبو حماد 5
 0950 5008 053 83 005 95 القنايات 6
 8582 9259 303 58 528 096 ديرب نجم 7
 0533 8639 888 25 038 88 ههيا 8
 335 939 36 05 55 83 االبراهيمية 2

 288 0595 38-  38 83 أبو كبير 10
 3388 03809 383 839 506 383 فاقوس 11
 0320 8539 550 086 033 898 الحسينية 12
 0835 5285 062 865 038 053 كفر صقر 13
 0356 8222 089 59 95 058 أوالد صقر 14
 2886 80082 389 508 868 502 الصالحية الجديدة 15

 78885 148212 5012 1432 3587 3312 الجملة
 .منشورة بيانات غير  –إدارة اإلنتاج الحيواني  –حسبت وجمعت من بيانات مديرية الزراعة بالشرقية  : المصدر

 :الوضع اإلنتاجي لمزارع بدارى التسمين في جمهورية مصر العربية 
 :تطور مزارع إنتاج بدارى التسمين في مصر ** 

ألرر  مزرعررة عررام  00.9مررن نحررو ( 8559 – 0993)نلررى زيررادة عرردد مررزارع برردارا التسررمين فرري مصررر عررعد الفترررة ( 5)تشررير بيانررام الجرردود رقررم 
 .أل  مزرعة  03.3درم بنحو وبمتوسط فترة ق, %  038.2بزيادة قدرم بنحو  8559زرعة عام أل  م 02.3نلى نحو  0993

ألر  عنبرر  08.3ويتبين من بيانام الجدود أياا وجود زيادة في عردد العنرابر العاملرة بمرزارع بردارا التسرمين فري مصرر عرعد نفرس الفتررة مرن نحرو 
 8559ألر  عنبرر عامرد عرام  88.5نلرى , ألر  عنبررا  08.9د العنرابر والبالغرة نحرو مرن جملرة عرد % 69.3بنسربة قردرم بنحرو  0993عامد عام 
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وبمتوسررط فترررة قرردر ,  % 082.2بزيررادة بنسرربة قرردرم بنحررو , ألرر  عنبرررا  55.8مررن جملررة عرردد العنررابر والبالغررة نحررو  % 85.8بنسرربة قرردرم بنحررو 
 – 0993الفعلري السرنول مرن الردجاج فري مرزارع بردارا التسرمين عرعد الفتررة  ويصهر الجدود أياا وجود زيادة في اإلنتاج  .أل  عنبر  02.5بنحو 
مررن جملررة الطاقررة اإلنتاجيررة السررنوية الكليررة للمررزارع والبررالو نحررو %  38.5بنسرربة قرردرم بنحررو  0993مليررون دجاجررة عررام  800.6مررن نحررو  8559
من جملة الطاقرة اإلنتاجيرة السرنوية الكليرة للمرزارع %  35.3نحو بنسبة قدرم ب 8559مليون دجاجة عام  353.5نلى نحو , مليون دجاجة  338.8

 090.3قردرم بنحرو ( 8559 – 0993)بزيادة في اإلنتاج الفعلي لمزارع بدارا التسرمين فري مصرر عرعد الفتررة , مليون دجاجة 255.0والبالو نحو 
 .مليون دجاجة  595.6قدر بنحو  متوسط فترةو , % 
 

 (م 1552 – 4225) رى التسمين في جمهورية مصر العربية خالل الفترة تطور مزارع بدا:  (3)جدول 

 

 السنوات
 عدد المزارع

 الطاقة الكلية عدد العنابر

 باأللف دجاجة

 اإلنتاج الفعلي السنوي

 جملة العنابر غير العاملة العاملة باأللف دجاجة

4225 44225 41142 5143 47231 117447 144414 

4224 44217 43574 5122 42371 152242 137455 

4227 44231 43741 5417 42244 172271 157552 

4222 44231 41414 3254 42577 157121 153474 

4222 41122 44515 3344 42244 122425 313434 

1555 41232 47154 3515 15124 552452 311152 

1554 43514 42252 3574 11534 232355 151751 

1551 41542 15544 3452 13715 257374 412411 

1553 41271 15424 1125 11474 221747 543423 

1551 45442 15445 5122 15243 211211 555122 

1555 41422 15414 1121 15415 774125 124134 

1554 47152 14545 2443 12473 271514 341335 

1557 47157 14123 7511 12255 4552134 115415 

1552 47241 14142 2121 12555 743213 321522 

1552 42113 11124 7241 35152 253451 155172 

 325431843 74471481 13555 5114857 4234387 41173 المتوسط

 بيانات غير منشورة  –قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه  –وزارة الزراعة واستصالح االراضى :  المصدر

 
 : (2002 – 1225)لمزارع بدارى التسمين في مصر خالل الفترة االتجاه الزمني العام ** 

 – 0993) تشررير دواد االتجرراا الزمنرري العررام لعرردد مررزارع برردارا التسررمين فرري مصررر وعرردد العنررابر العاملررة والطاقررة اإلنتاجيررة الفعليررة بهررا عررعد الفترررة
 :نلى ( 3)والمواحة في الجدود رقم ( 8559

 وبلررو ,  5.50وقررد وبتررم معنويررة التقررديرام المتحصررد عليهررا عنررد مسررتوا معنويررة , مزرعررة سررنويا  380.0دة بنحررو نتجرراا عرردد المررزارع نلررى الزيررا
العوامرد المررورة علرى أعرداد مرزارع بردارا  مرن % 98مما يدد على أن المتغيرام التي تعكس عنصرر الرزمن تشررد نحرو  5.98معامد التحديد 

 .ي يرج  نلى عوامد أعرا اير معنية بالدالة والباق, التسمين في جمهورية مصر العربية 
  وقررد وبتررم معنويررة التقررديرام المتحصررد عليهررا عنررد مسررتوا , عنبرررا سررنويا  802.0نتجرراا عرردد العنررابر العاملررة بتلررك المررزارع نلررى الزيررادة بنحررو

مرن العوامرد المررورة علرى  % 95نحرو بمعنى أن المتغيرام التي تعكس عنصر الزمن تفسر  5.95وبلو معامد التحديد نحو ,   5.50معنوية 
   .والباقي يرج  نلى متغيرام أعرا اير معنية بالدالة , عدد العنابر العاملة بمزارع بدارا التسمين في مصر

  يرة وقرد وبترم معنو , مليرون دجاجرة سرنويا  06.0نتجاا اإلنتاج الفعلي السنول من الدجاج في مزارع بردارا التسرمين فري مصرر نلرى الزيرادة بنحرو
ممرا يردد علرى أن المتغيررام التري تعكرس عنصرر  5.53كما بلرو معامرد التحديرد نحرو ,   5.53التقديرام المتحصد عليها عند مستوا معنوية 

والبراقي يرجر  نلرى , مرن العوامرد المررورة علرى الطاقرة اإلنتاجيرة الفعليرة السرنوية مرن الردجاج فري مرزارع بردارا التسرمين % 53الزمن تشررد نحرو 
   .أعرا اير معنية بالدالة عوامد 

 
 
  فةةي وعةةدد العنةةابر العاملةةة والطاقةةة االنتاجيةةة الفعليةةة السةةنوية بهةةا  بةةدارى التسةةمينمعةةادالت االتجةةاه العةةام لعةةدد مةةزارع ( : 4)جةةدول رقةةم

 ( .0221 – 9115)خالل الفترة جمهورية مصر العربية 
ر المعادلة البيان

1 
 ف

مستوى 

 المعنوية



   -457 -                                    (محدراسة حالة مركز منيا الق)      دراسة العائد االقتصادي لمزارع تسمين البدارى بمحافظة الشرقية
 

 

 1541(  4)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 عدد المزارع

 هـ^س 514852+  4535184 =هـ ^ص

                          (438545) 

 :حيث أن 

 عدد مزارع أبدارى التسمين= هـ ^ص

 الزمن= هـ ^س

 45,  55555555,  1,4= هــ 

5827 42382 )**( 

 عدد العنابر

 العاملة 

 هـ^س 7428415+  4154287= هـ ^ص

                      (458742) 

 :حيث أن 

 العنابر العاملة عدد= هـ ^ص

 الزمن= هـ ^س

 45,  55555555,  1,4= هــ 

5825 44582 )**( 

الطاقة اإلنتاجية 

الفعلية السنوية من 

 الدجاج

 هـ^س 44444825+ 14442783= هـ ^ص

                        (18542) 

 :حيث أن 

 الطاقة الفعلية السنوية من الدجاج= هـ ^ص

 الزمن= هـ ^س

 45,  55555555,  1,4= هــ 

5831 4852 )*( 

 ( .2029)وبوم المعنوية عند مستوا معنوية )**( , ( 2025)وبوم المعنوية عند مستوا معنوية )*(  
 )    ( حسبت من بيانات الجدول رقم :  المصدر
 

 :الوضع االنتاجي لمزارع بدارى التسمين في محافظة الشرقية 
 ( :م2002 – 1225)ي محافظة الشرقية خالل الفترة تطور إنتاج مزارع دجاج بدارى التسمين ف** 
مزرعررة عررام  5508نلررى  0993مزرعررة عررام  8885مررن  8559 – 0993زيررادة عرردد المررزارع عررعد الفترررة  (3)يتبررين مررن بيانررام الجرردود رقررم      

أياررا زيررادة عرردد العنررابر العاملررة و  ,ة مزرعرر 8828.9ومتوسررط فترررة يقرردر بحرروالي  ٪ 009.3وتقرردر نسرربة الزيررادة عررعد تلررك الفترررة بحرروالي  8559
 5860مرن جملرة العنرابر بمرزارع دجراج التسرمين بمحافصرة الشررقية والبرالو نحرو  ٪ 33بنسربة  0993عنبررا عرامع عرام  0893ععد نفس الفترة مرن 

أيارا نلرى زيرادة ( 3)الجردود رقرم وتشرير بيانرام , عنبرر  3509مرن جملرة العنرابر والبرالو نحرو  ٪ 80.3بنسربة  8559عنبر عرام  5328عنبرا نلى 
 56.6بنسربة  0993السرنة عرام / مليرون دجاجرة  89.8من نحو ( 8559 – 0993)اإلنتاج الفعلي السنول من الدجاج في تلك المزارع ععد الفترة 

السرنة عرام / مليرون دجاجرة  89و السرنة نلرى نحر/ مليرون دجاجرة  25من جملة الطاقة الكلية لمزارع دجراج التسرمين بمحافصرة الشررقية والبرالو نحرو  ٪
 .السنة / مليون دجاجة  039من جملة الطاقة الكلية لمزارع دجاج التسمين والبالو نحو  ٪ 35بنسبة  8559

 
 ( 1552 – 4225)تطور عدد مزارع بدارى التسمين وانتاجها الفعلي في محافظة الشرقية خالل الفترة :  (5)جدول رقم 

 عدد المزارع السنوات
 الطاقة الكلية  لعنابرعدد ا

 باأللف دجاجة

 اإلنتاج الفعلي السنوي

 جملة العنابر غير العاملة العاملة باأللف دجاجة

4225 1775 4721 4147 3144 72255 12132 

4224 1117 1434 4514 3457 72237 31445 

4227 1151 1321 255 3117 21525 11511 

4222 1125 1544 214 3321 21414 13153 

4222 1431 1273 435 3451 25533 55115 

1555 1434 3531 441 3414 25225 52255 

1554 1743 3444 457 3213 414515 75243 

1551 1742 3572 211 3214 454255 44551 

1553 1745 1242 4531 3254 455114 25527 

1551 1724 1271 4554 1515 452751 72242 

1555 1215 1722 4127 1574 451147 72421 

1554 3511 3442 4135 1522 422453 45514 

1557 3432 3131 4544 1755 424452 72154 

1552 3154 3111 4541 1721 435171 42514 

1552 3341 3527 4131 5542 412424 72225 



 محمد سعيد أمين الششتاوي                                                                                                                               - 452 -   
 

 1541(  4)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 5243484 41251182 321482 4521 124581 172782 المتوسط

 . بيانات غير منشورة  –إدارة اإلنتاج الحيواني  –حسبت وجمعت من بيانات مديرية الزراعة بالشرقية  : المصدر

 ( : 2002 – 1225)االتجاه الزمني العام إلنتاج مزارع دجاج بدارى التسمين في محافظة الشرقية خالل الفترة ** 
 :نلى ما يلي ( 6)تشير معادالم االتجاا الزمني لمزارع تسمين الدجاج بمحافصة الشرقية والمبينة بالجدود رقم      
  وقررد وبتررم , مزرعررة سررنويا  33.6نحررو الزيررادة بنحررو ( 8559 – 0993)نتجرراا عرردد مررزارع دجرراج التسررمين فرري محافصررة الشرررقية عررعد الفترررة

 ٪ 82ويعنري ذلرك أن الرزمن يشررد نحرو  5.82وقرد بلرو معامرد التحديرد بنحرو ,  5.53عنرد مسرتوا معنويرة  معنوية التقرديرام المتحصرد عليهرا
 .وأواحم قيمة   معئمة الصورة الريااية المستعدمة , من العوامد المرورة على عدد المزارع 

  عنبررر سررنويا  22.3م نحررو الزيررادة نحرو 8559 – 0993نتجراا عرردد العنرابر العاملررة بمررزارع دجراج التسررمين فرري محافصرة الشرررقية عررعد الفتررة ,
ويعنري ذلرك أن المتغيرر المتمورد  5.80وقرد بلرو معامرد التحديرد نحرو ,  5.53وقد وبتم معنوية التقديرام المتحصد عليهرا عنرد مسرتوا معنويرة 

 .صورة الريااية المستعدمةعئمة الوأواحم قيمة   م, من العوامد التي ترور على العنابر العاملة  ٪ 80في الزمن يبين نحو 
  دجاجرة مليرون  5.3نحرو الزيرادة بنحرو ( 8559 – 0993)نتجاا اإلنتاج الفعلي السنول بمزارع دجاج التسمين في محافصة الشرقية عرعد الفتررة

نرري ذلرك أن متغيررر ويع 5.36وقررد بلرو معامررد التحديرد نحرو ,  5.53وقرد وبتررم معنويرة التقرديرام المتحصررد عليهرا عنررد مسرتوا معنويرة , سرنويا 
وأوارررحم قيمرررة   معئمرررة الصرررورة الرياارررية , مرررن العوامرررد المررررورة علرررى اإلنتررراج الفعلررري لمرررزارع دجررراج التسرررمين  ٪ 36الرررزمن يفسرررر نحرررو 

 .المستعدمة 
الفعليةة السةنوية بهةا  تاجيةةاإلنوعدد العنةابر العاملةة والطاقةة  تسمين البدارى بمحافظة الشرقيةمعادالت االتجاه العام لعدد مزارع ( : 6)جدول رقم 

 ( .0221 – 9115)خالل الفترة 
 مستوى المعنوية ف 0ر المعادلة البيان

 عدد المزارع

 هة^س 54.657+  2350.61= هة ^ص
                        (8.085) 
 :حيث أن 

 تسمين البدارىعدد مزارع = هة ^ص
 الزمن=  هة^س
 95,  22222222,  0,9= هةة 

20.0 450. )*( 

 عدد العنابر
 العاملة 

 هة^س 88.378+  2158.17= هة ^ص
                        (5.675) 
 :حيث أن 

 العنابر العاملةعدد = هة ^ص
 الزمن=  هة^س
 95,  22222222,  0,9= هةة 

20.9 2000 )*( 

اإلنتاجية الفعلية الطاقة 
 السنوية من الدجاج

 هة^س 3414.85+  31317.8= هة ^ص
                        (3.352) 

 :حيث أن 
 الطاقة الفعلية السنوية من الدجاج= هة ^ص
 الزمن=  هة^س
 95,  22222222,  0,9= هةة 

2046 9902 )*( 

   )*( ( .2025)وبوم المعنوية عند مستوا معنوية 
 حسبت من بيانات الجدول رقم :  المصدر. )    ( 

 
 :دوال التكاليف اإلنتاجية بعينة الدراسة 

متوسرط التكرالي   حسرا هري أفارد الصرور وذلرك  نره مرن ععلهرا يمكرن ( 8)والمواحة بالجدود رقم وتعتبر الصورة التربيعية لدواد التكالي       
اوا وهو الحجم الرذل تصرد عنردا متوسرط التكرالي  الكليرة نلرى أدنرى مسرتوا لهرا وتتسر –الحجم ا مود لإلنتاج في كد سعة , الكلية والتكالي  الحدية 
وهررو الحجررم الررذل يتسرراوا عنرردا التكررالي  الحديررة مرر   –( الحجررم المعصررم لإلنترراج )وكررذلك يمكررن حسررا  الحجررم االقتصررادل  -مرر  التكررالي  الحديررة 

الصرورة التربيعيرة لردواد التكرالي  فري المردا القصرير فري مرزارع تسرمين البردارا بعينرة الدراسرة ( 8)ومن ععد البيانام الرواردة بالجردود رقرم  -السعر 
وقرد بلرو , ومرن الجردود يتارا وبروم المعنويرة المتحصرد عليهرا فري الصرورة المرذكورة للسرعام الوعورة علرى الترتير  ,  الوعورةوذلك للسعام اإلنتاجية 
,  %92علررى الترتيرر  وهررذا يرردد علررى أن تغيرررام ننتاجيررة كررد سررعة قررد فسرررم نحررو  الوعوررةللسررعام  5.98,  5.28,  5.92معامررد التحديررد نحررو 
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 33.3,  83.0وبحسا  الحجم ا مود لإلنتاج وجرد أنره بلرو نحرو . على الترتي   الوعوةمن التغير في التكالي  اإلنتاجية للسعام ,  98%,  28%
ألر  دجاجررة فري السررعام ا ربعرة علررى  85.0,  53.6,  06.3لترالي ف نرره البرد مررن ننتراج نحررو علرى الترتيرر  وبا الوعوررةطرن فرري السرعام  088.9, 

وبحسررا  متوسررط اإلنترراج الفعلرري للسررعام اإلنتاجيررة الوعوررة وجررد أنهررا , الترتيرر  وذلررك للوصررود نلررى اإلنترراج ا موررد والررذل يعطرري أدنررى تكررالي  ننترراج 
. ألرر  طررائر فرري السررعام اإلنتاجيررة الوعوررة علررى الترتيرر   28.8,  56.9,  80.2بواقرر  , طررن علررى الترتيرر   035.3,  38.9,  58.8بلغررم نحررو 

ويرجر  ذلرك لحررر , وبمقارنة كع من اإلنتاج الفعلي بمويله ا مورد تبرين زيرادة اإلنتراج الفعلري عرن ا مورد بمرزارع تسرمين البردارا بمركرز منيرا القمرا 
, فرري مصررر  8556فرراع نسرربة الوفيررام بررين الطيررور بسررب  تفشرري مرررر انفلررونزا الطيررور منررذ عررام المربرري علررى تحقيررأ ربررا أكبررر وذلررك عوفررا مررن ارت

فر ن معصرم المرزارع قرد ,  8م/ طرائر(6-3)ويركرد ماسربأ أنره فري الوقرم الرذل يعتبرر عردد الطيرور النمروذجي فري العنبرر مرن دجراج التسرمين يترراود مرن 
 .المرر بين الطيور في تلك المزارع أحد أسبا  انتشار  اويعتبر هذ, 8م/ طائر 9-2تجاوز 
أل أنرره , طررن علررى الترتيرر   339.3,  058.3,  25.6وجررد أنرره بلررو نحررو  الوعوررة المدروسررةوبحسررا  الحجررم االقتصررادل لإلنترراج فرري السررعام      

  . عائد اقتصادل على الترتي  وذلك للحصود على أكبر الوعوةأل  دجاجة في السعام  556.3,  32.8,  53.6البد من ننتاج نحو 
 

الصةورة التربيعيةة لةدوال التكةاليف للسةعات اإلنتاجيةة األربعةة فةي مةزارع تسةمين البةدارى بعينةة الدراسةة الميدانيةة بالشةرقية للعةام ( : 7)جدول رقم 
 .م2002اإلنتاجي 

 ف 2ر ن المعادالت التربيعية السعة
 السعة األولى

 (دجاجة 5000أقل من )
 الدورة/ 

 هة^21س 44.022 -هة ^1س 7388.81+  27772.21 -= هة ت ك 
                                (2.670          )(-1.018) 28 0.28 771.8 

 السعة الثانية
(5000 – 10000) 

 الدورة/ دجاجة 

 هة^22س 28.137 -هة ^2س 20114.02+  221316 -= هة ت ك 
                              (2.216           ) (- 1.815) 13 0.87 35.6 

 السعة الثالثة
( دجاجة فأكثر 10000 )

 الدورة/ 

 هة^23س 2.687+ هة ^3س 10847.16 + 158604 -= هة ت ك 
                            (1.203(            )- 0.571) 12 0.27 141.1 

 .م 2002جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان للعام اإلنتاجي :  المصدر
 : حيث أن 
 .الكلية با ل  جنيه في السعام اإلنتاجية ا ربعة بمزارع تسمين البدارا في المشاهدة هر  التكاليف= ت ك هة 

,  8,  0= ) هر . كمية ننتاج اللحوم البيااء في السعة ا ولى من مزارع تسمين البدارا بعينة الدراسة الميدانية في المشاهدة هر = هة ^1س
 ....... ,63 . ) 

,  8,  0= ) هر . كمية ننتاج اللحوم البيااء في السعة الوانية من مزارع تسمين البدارا بعينة الدراسة الميدانية في المشاهدة هر = هة ^2س
 ....... ,38 . ) 

,  8,  0= ) هر . المشاهدة هر  كمية ننتاج اللحوم البيااء في السعة الوالوة من مزارع تسمين البدارا بعينة الدراسة الميدانية في= هة ^3س
 ....... ,53 . ) 

,  8,  0= ) هر . كمية ننتاج اللحوم البيااء في السعة الرابعة من مزارع تسمين البدارا بعينة الدراسة الميدانية في المشاهدة هر = هة ^4س
 ....... ,53 . ) 

 . المحسوبة( t)قيمة = مابين األقواس ,  المحسوبة( f)قيمة = ف ,   معامد التحديد=  2ر
 
 

 :مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمزارع تسمين البدارى بعينة الدراسة 
 :التكاليف الكلية للسعات اإلنتاجية المختلفة ( 1)

ارا أن أفارد وتبرين أي, جنيهرا للطرن  2822.6إلجمالي العينة بلو نحو  نلى أن متوسط التكالي  الكلية( 2)تشير البيانام الواردة بالجدود رقم      
وبالترالي فهري اقرد السرعام تكلفرة للطرن المنرتا  جنيهرا 2098.9حيث بلو متوسط التكرالي  الكليرة للطرن بهرا نحرو  الوالوةالسعام اإلنتاجية هي السعة 
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علرى جنيهرا  9823.0,  9536ورم ا ولرى بمتوسرط تكرالي  كليرة للطرن قردر بنحرو الوانيرة يليهرا السرعام ,  من مزارع تسمين البدارا بالعينة المدروسرة
ج وهذا يتفأ م  المنطأ االقتصادل من حيث االستفادة من اإلنتاج الكبير وما ينتا عنه من وفورام السرعة اإلنتاجيرة التري يتميرز بهرا اإلنترا ,الترتي  

 .ذو الحجم الكبير وهو من أهم سمام صناعة الدواجن في مصر 
 :اإليراد الكلي للسعات اإلنتاجية المختلفة ( 2)
وتبرين أيارا أن , جنيهرا للطرن 9230.33يتاا أن متوسرط اإليرراد الكلري إلجمرالي العينرة بلرو نحرو ( 2)من ععد البيانام الواردة بالجدود رقم      

الي يليهرا علرى الترو , جنيهرا للطرن وهري أفارد السرعام اإلنتاجيرة مرن حيرث مرشرر اإليرراد الكلري للطرن  9323.8بلرو نحرو  االولى اإليراد الكلي للسعة
 .جنيها للطن 9323.8,  9963.5كلي قدر بنحو نيراد بمتوسط الوانية وم الوالوة السعام 

 :العائد الصافي للسعات اإلنتاجية المختلفة ( 3)
ن أل عنررد أعلررى حررد ممكررن للعائررد الصررافي النرراتا مرر, تتحقررأ الكفرراءة االقتصررادية فرري مررزارع دجرراج التسررمين عنررد تعصرريم مسررتوا العائررد الصررافي      

ومررن الجرردود رقررم , ( التكررالي )مطروحررة منهررا نجمررالي قيمررة المرردععم ( اإليرررادام)وهررو عبررارة عررن نجمررالي قيمررة المعرجررام , ننترراج دجرراج التسررمين 
ومن الجدود أياا يتارا أن متوسرط صرافي العائرد مرن طرن اللحروم , جنيها للطن  0.08يتاا أن متوسط صافي العائد لجملة العينة بلو نحو ( 2)
وبالترالي يتارا أن أكبررر عائرد صرافي نررتا عرن السرعة الوالوررة , علررى الترتير   0.08,  0.05,  0.53بلغرم نحرو  الوعوررةبياراء للسرعام اإلنتاجيرة ال

 . وهذا يتفأ م  المنطأ االقتصادل , السعة ا ولى لتنتا أقد عائد للطن  ومالوانية  يليها السعة
 :اجية المختلفة أربحية الجنيه المستثمر للسعات اإلنت( 4)

ويعكرس هررذا المعيررار العائررد الصرافي الررذل حققرره الجنيرره المنفرأ علررى جميرر  بنررود , تعرد أربحيررة الجنيرره المنفررأ مرشررا لتحقيررأ الكفرراءة االقتصررادية      
أن أربحيررة الجنيرره ( 2) ويتاررا مررن عررعد الجرردود رقررم( . التكررالي )ويررتم حسررابه بقسررمة العائررد الصررافي علررى نجمررالي المرردععم , التكررالي  الكليررة 

ويتاا من الجدود أياا أن أربحية الجنيه المستومر فري مرزارع تسرمين البردارا بالسرعام اإلنتاجيرة , جنيها  5.08المستومر لجملة العينة بلغم نحو 
اقتصررادية وفقرا لمعيررار أربحيررة  هرري ا كوررر كفراءةالوالورة وبالتررالي يتارا أن السررعة , جنيهررا علرى الترتيرر   5.08,  5.05,  5.53ة بلغررم نحرو لوعورا

وهذا يتفأ م  المنطأ االقتصادل من حيرث االسرتفادة مرن اإلنتراج الكبيرر ومرا ينرتا , جنيها  5.08الجنيه المستومر حيث أنه بلو في تلك السعة نحو 
يليهرا السرعام اإلنتاجيرة , اجن فري مصرر عنه من وفورام السعة اإلنتاجية التي يتميز بها اإلنتاج ذو الحجرم الكبيرر وهرو مرن أهرم سرمام صرناعة الردو 

 . الوانية وم ا ولى 
 

صةافي العائةةد وربحيةةة الجنيةه إنتةةاج طةةن لحةم مةةن مةةزارع تسةمين البةةدارى وفقةةا للسةعات اإلنتاجيةةة المختلفةةة بمةزارع العينةةة للعةةام ( : 8)جةدول رقةةم 
 .م 2002اإلنتاجي 

 المؤشرات        
    السعة  

 اإليراد الكلي 
 (طن/جنيه)

 التكاليف الكلية
 أربحية الجنيه (بالجنيه)صافي العائد  (طن/جنيه)

 0.05 1.05 79.4869 26101 األولى
 0.10 1.10 .764587 7704892 الثانية
 0.17 1.17 2718.7. 75.4820 الثالثة
 0.12 1.12 859..9. 7.42845 الجملة

 .لميدانية حسبت من بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة ا:  المصدر
 

 : الملخص  
حيرررث تنرررتا هرررذا , تعتبرررر صرررناعة الررردواجن مرررن أهرررم الصرررناعام الغذائيرررة التررري تمرررد المرررواطن المصررررل برررالبروتين الحيرررواني الرررعزم لبنررراء جسرررمه      

ساسررية العزمررة لبنرراء الجسررم اللحرروم البيارراء والبررير وهررذا المنتجررام تتسررم بارتفرراع قيمتهررا الغذائيررة الحتوائهررا علررى ا حمررار ا مينيررة ا  الصررناعة
والتررري تتزايرررد أسرررعارها  وتتسرررم أيارررا بررررعر ومنهرررا بالمقارنرررة بررراللحوم الحمرررراء, واحتوائهرررا أيارررا علرررى نسررر  متوازنرررة مرررن الررردهون وا مرررعد المعدنيرررة 

أمررا صرعبا نلرى حرد كبيرر  -د عاصة محدودل الدع –باستمرار مما يجعد الحصود عليها بالنسبة لكوير من المستهلكين في جمهورية مصر العربية 
وتعتبررر . وبالتررالي يجررد هرررالء فرري لحرروم الرردواجن والبررير البررروتين الحيررواني وذلررك فرري محاولررة للوصررود نلررى الحررد الوقررائي الررعزم لحيرراة اإلنسرران , 

اعتيررار محافصررة الشرررقية كعينررة  وتررم .صررناعة تسررمين الرردجاج مررن أهررم حلقررام تلررك الصررناعة وذلررك  هميتهررا الكبيرررة بالنسرربة لكويررر مررن المسررتهلكين 
مرن مركرز منيرا القمرا وهرو  مزرعرة 35وقد تم اعتيار عينة عشوائية مكونة مرن  للبحث باعتبارها المحافصة ا ولى في ننتاج دجاج التسمين في مصر
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سرعام ننتاجيرة معتلفرة وهري  ورعثنلرى وقسمم العينة حس  اإلنتراج الفعلري لتلرك المرزارع , أكبر مركز في ننتاج بدارا التسمين في محافصة الشرقية 
 . فأكور (الدورة/ دجاجة  05555)والسعة الوالوة ( الدورة / دجاجة  05555 – 3555)والسعة الوانية ( الدورة/ دجاجة  3555)السعة ا ولى : 

نتجراا عردد تبرين م 8559 – 0993د الفتررة عرعوبدراسة االتجاا الزمني لعدد مزارع بدارا التسمين وانتاجها الفعلي في مصر ومحافصة الشررقية      
نتجراا عردد العنرابر العاملرة بتلرك , علرى الترتير  مزرعرة سرنويا  33.6 ,  380.0محافصة الشررقية نحرو الزيرادة بنحرومصر و مزارع دجاج التسمين في 
ي السرنول مرن الردجاج فري مرزارع بردارا التسرمين فري نتجاا اإلنتاج الفعلروكذلك , على الترتي   عنبرا سنويا 22.3,  802.0المزارع نلى الزيادة بنحو 

 . على الترتي  مليون دجاجة سنويا 5.3, 06.0الزيادة بنحو  نلى ومحافصة الشرقية مصر
وبحسرا  دواد التكرالي  تبرين أن الصرورة التربيعيرة هري أفارد الصرور الريااررية حيرث يمكرن حسرا  الحجرم ا مورد لعنتراج والحجرم االقتصررادل      

طرن علرى الترتير  وبالترالي ف نره البرد مرن ننتراج  088.9,  33.3.  83.0 قد تبين أن الحجم ا مود في السعام الوعوة المدروسة بلغم نحروأياا و 
على الترتي  وذلك للوصرود نلرى اإلنتراج ا مورد والرذل يعطري أدنرى تكرالي   اإلنتاجية ا ربعةأل  دجاجة في السعام  85.0,  53.6,  06.3نحو 
أل أنرره , طررن علررى الترتيرر   339.3,  058.3,  25.6وجررد أنرره بلررو نحررو أياررا وبحسررا  الحجررم االقتصررادل لإلنترراج فرري السررعام الوعوررة , ننترراج 

 . على الترتي  وذلك للحصود على أكبر عائد اقتصادل  الوعوةأل  دجاجة في السعام  556.3,  32.8,  53.6البد من ننتاج نحو 
اءة االقتصادية للسعام اإلنتاجية المعتلفة حيث تم دراسة أربعة مرشرام للكفاءة وهي مرشر نجمرالي تكرالي  الطرن المنرتا وبدراسة مرشرام الكف     

بالنسربة للمرشرر ا ود تبرين أن أفارد , من لحم الدجاج الحي ومرشر نجمالي نيررادام الطرن ومرشرر صرافي العائرد ومرشرر أربحيرة الجنيره المسرتومر 
ن حيرررث عفرررر تكلفرررة ننتررراج الطرررن مرررن لحرررم الررردجاج كانرررم فررري السرررعة الوالورررة يليهرررا الوانيرررة ورررم ا ولرررى وهرررذا يتفرررأ مررر  المنطرررأ السرررعام اإلنتاجيرررة مررر

وبالنسبة للمرشر الواني للكفاءة االقتصادية ف ن أفاد السعام من حيث نيرادام الطرن المنرتا مرن لحرم الردجاج كانرم السرعة ا ولرى ورم , االقتصادل 
وبالنسربة للمرشرر الوالرث فقرد كانرم أفارد السرعام اإلنتاجيرة طبقرا لصرافي العائرد هري السرعة , ة وهذا ال يتفرأ مر  المنطرأ االقتصرادل الوانية وم الوالو

أمررا بالنسرربة للمرشررر الرابرر  وهررو أربحيررة الجنيرره المسررتومر فقررد كانررم , الوالوررة تليهررا السررعة الوانيررة وررم السررعة ا ولررى وهررذا يتفررأ مرر  المنطررأ االقتصررادل 
 . أياا أفاد السعام اإلنتاجية هي السعة الوالوة تليها السعة الوانية وم السعة ا ولى وهذا يتفأ م  المنطأ االقتصادل 

 
 :توصي الدراسة بة : التوصيات 

اإلنتراج لهرذا القطراع االهتمام بقطاع تسمين البدارا نصرا  هميته الكبيرة في توفير البروتين الحيواني الرعزم لجسرم اإلنسران وتروفير مسرتلزمام  -0
 .الهام بأسعار مناسبة تساعد المربيين على تشغيد العنابر المعطلة وبالتالي زيادة اإلنتاج الفعلي لتلك المزارع 

 .توفير ا رااي الصحراوية المناسبة للتوس  في نشاط الدواجن واالبتعاد عن الدلتا  -9

وااللتررزام بالتهويررة الكافيررة فرري العنررابر لتعفرري   8م/ طررائر ( 6-3)ل يتررراود مررا بررين فرري وحرردة المسرراحة والررذ رااللتررزام بالعرردد النمرروذجي للطيررو  -5
 .  اإلصابة با مرار الناتجة عن التزاحم ومنها انفلونزا الطيور 

 :المراجع  
صررادية لصررناعة دراسررة اقت ( :دكتةةور) سةةعيد محمةةد فةةؤاد, ( دكتةةور)عبةةد العزيةةز علةةي مصةةطفى ربيةةع , ( دكتةةور)إبةةراهيم حسةةن إبةةراهيم كةةريم  (1)

  9009يناير , المجلة المصرية للعلوم التطبيقية   ,تسمين الدواجن بمحافصة الشرقية

المجلرة االقتصرادية لعقتصراد الزراعري ,  سروهاج فصرة الكفاءة االقتصادية إلنتراج لحوم الدواجن في مزارع محا :صالح علي فضل اهلل وآخرون  (2)
 (   1223س مار ) , ا ود  العدد , المجلد الوالث , 

المجلرة ,  القطراع الحرديث بمحافصرة الشررقيةي الكفراءة االقتصرادية لمرزارع ننتراج الردواجن فر ( :دكتةور)ايزابيةل زخةاوي , ( دكتور)عصمت شلبي  (3)
 ( . 1223)العدد ا ود , المجلد السادس  ,المصرية لعقترصاد الزراعري 

قسررم االقتصرراد , رسررالة دكترررروراة ,  الدقهليررة اإلنتاجيررة لمررزارع دجرراج التسرررمين فررياءة فررالك :عمةةاد الةةدين عبةةد الةةرحمن الشةةربيني عبةةد الةةرحمن  (4)
 ( .9008)المنصورة  جامرررعة , الزراعي كلررية الزراعة 

 . 8559 –القطاع االقتصادل  –نشرة الدعد الزراعي  (5)
  . 8559 –القطاع االقتصادل  –نشرة الميزان الغذائي  (6)
 .أعداد متفرقة  –قطاع تنمية الوروة الحيوانية والداجنة  –والداجنة نشرة نحصاءام الوروة الحيوانية  (7)
 

Summary 
The poultry industry of the most important food industry, which supplies the Egyptian citizen animal protein 

needed to build his body, producing the industry's white meat, eggs, and these products with high nutritional 

value because they contain essential amino acids needed to build the body and they contain also the balanced 

proportions of fat and minerals, and are also cheap price compared to red meat, which are increasing their prices 
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down, making access for many consumers in the Arab Republic of Egypt - especially low-income people - 

difficult to a large extent, and thus find those in the meat of poultry, eggs, animal protein, in an attempt to reach 

the limit Preventive necessary for life rights. The industry is fattening chickens of the most important episodes 

of the industry, to the great importance for many consumers. Was chosen as the province of Eastern sample of 

the research as it is considered the first province in the production of broilers in Egypt has been selected a 

random sample of 51 farm, and divided the sample according to the actual production of these farms to four 

bites of the productivity of different a : Capacity First (5000 birds / cycle) and amplitude II (5000-10000 birds / 

cycle) and amplitude-third (10,000 to 15,000 chickens / session) and amplitude-fourth that increased production 

of the actual (15000 hens / session), has been the distribution of the sample is randomly five administrative 

centers, these centers are (Qamh, Zagazig and Belbeis and Abu Hammad, Derb star).                   

By studying the trend in time of the number of farms broiler and actual production in Egypt and the Eastern 

Province during the period 1995 - 2009 AD show the direction of the number of chicken broiler in Egypt and 

the Eastern Province to increase by about 521.1, 54.6 farm per year, respectively, the direction of the number of 

wards operating these farms to increase by about 718.1 , amber 88.4 per year, respectively, as well as the 

direction of the actual annual production of chickens in broiler farms in Egypt and the Eastern Province to 

increase by about 16.1 0.3500000 chickens per year, respectively . 

In terms of functions, costs show that the image is squared are the best pictures sports where you can 

calculate the optimal size of production and economic size also has been shown that the optimal size in the 

capacities of the four studied amounted to about 26.9, 41.4, 140.4, 540.3 tons, respectively, and therefore it is 

necessary to produce 17.6, 25.6 , 79.4, 276.8 thousand chickens in the capacities of the four, respectively, in 

order to gain access to production optimization, which gives the lowest production costs, and calculate the 

economic size of production in the capacities of the four also found that it amounted to about 105, 134.3, 275.4 

0.7103 tons, respectively, that is, it must produce about 69.83, 155.7, 3638.7 thousand chickens in four 

capacities, respectively, so as to obtain the greatest economic return.  

A study of indicators of economic efficiency of stings various production has been a study of four indicators 

of the efficiency of an index of total costs per ton produced from chicken living index and the total revenue ton 

index and net returns and the index of profitability of the pound investor, for the index of the first show that the 

best capacities productivity in terms of reducing the cost of production per ton of chicken meat was in the 

capacity of the second, followed by the fourth and then third and then the first and the opposite of economic 

logic, and for the index's second economic efficiency, the best capacities in terms of revenue per ton produced 

from chicken meat were amplitude third, followed by the first and fourth and then second and this also reverse 

the economic logic, and for the index The third was the best capacities productivity according to the net return is 

the capacity of the fourth, followed by the third and then second and then first and this is consistent with 

economic logic, but for the fourth indicator, a profitability pound investor was also the best capacities 

productivity is the capacity of the fourth, followed by the third and then second and then first and this is 

consistent with economic logic. 


