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 مقدمــة:
ال جتعتبر صناعة الدواجن وخاصة دجاج التسمين أحد األنشطة اإلنتاجية الزراعية الهامة، فمن ناحية تعتبر أحد المصادر الرئيسية للدخل في م 

مليون طن، بقيمة  3.1لقديمة والجديدة حوالىاإلنتاج الزراعي بصفة عامة واإلنتاج الحيواني بصفة خاصة. بلغت كمية إنتاج الدواجن فى األراضى ا
مليون جنية  7.3مليون طن بقيمة بلغت حوالى  7.332مليون جنية، بينما بلغت كمية إنتاج الدواجن فى األراضى الجديدة حوالى 72بلغت حوالى 
من إجمالى كمية إنتاج الدواجن  %9حوالى  وتمثل77324 من إجمالى قيمة إنتاج الدواجن فى األراضى القديمة والجديدة عام %2.2وتمثل حوالى 

روتين بفى األراضى القديمة والجديدة، أيضًا تعتبر صناعة الدواجن إحدى الركائز الرئيسية في تحقيق سياسة األمن الغذائي باعتبارها مصدرًا لل
ائد وعدم ة الدواجن بسرعة دوران رأس المال وارتفاع العالحيواني، والذي يتميز بإرتفاع قيمته الغذائية ورخص ثمنه عن اللحوم الحمراء، وتتميز صناع

ثل ماحتياج مشاريع الدواجن لرقعة كبيرة من األرض، وكذلك إنخفاض رأس المال المطلوب لإلستثمار في هذا المجال، ولما كانت تكاليف الغذاء ت
ف هتمام بالتغذية واألخذ باألساليب الحديثة لتقليل تكلفة العلمن المنتج النهائى للدواجن سواء لحم أو بيض، لذلك كان البد من اإل % 27- 07من 

 المطلوب توافرها فى العليقة المثلى لكل طائر دون زيادة أونقص. مع الوضع فى االعتبار اإلحتياجات الغذائية
 

 مشكلة البحث:
، إال أن صناعة الدواجن بدأت 7770وحتى عام  3997بعد أن استطاعت مصر تحقيق اإلكتفاء الذاتى والتوجه نحو التصدير منذ بداية عام 

ين متعانى من التدهور الشديد نظرًا إلرتفاع مدخالت إنتاج صناعة األعالف مما أدى إلى إحجام الكثير من المنتجين عن اإلستمرار فى مجال تس
رتفاع أسعارها، على الرغم من توفر العديد من المخ نخفاض إنتاج اللحوم البيضاء وا  تى يمكن لفات الزراعية ذات القيمة الغذائية المرتفعة والالبدارى وا 

أن تدخل ضمن مكونات عالئق تسمين البدارى، وأيضًا سهولة تصنيعها وخفض حلقات تداول صناعة األعالف ومدخالت إنتاجها وبالتالى إلى 
 خفض أسعارها.

 
 أهداف البحث:

بات المســــتخدمة فى إنتاج بدارى التســــمين والوقوف علي العليقة المتزنة التى تفى بمتطل يهدف البحث إلي التعرف على تكاليف العالئق المختلفة     
 الدواجن من العناصر الغذائية المختلفة وفى نفس الوقت تدنى تكاليف إنتاج العليقة مع سهولة تصنيعها.

 
 أهمية البحث:

بحوث  ، والتي تتفق وخطة مركزالتسمين فى األراضى الجديدةانتاج العليقة المثلي لبدارى يعد البحث من االبحاث التطبيقية في مجال 
  الصحراء في مجال تحسين االنتاج الحيواني في ظل عدم توفر الدراسات واألبحاث التي تعظم اإلنتاجية وتخفض تكلفة التغذية.

 
 األسلوب البحثى ومصادر البيانات:

، إستخدام أسلوب البرمجة الخطية للحصول على مكونات العليقة المثلى لدجاج التسمين إعتمد البحث علي إستخدام األسلوب الوصفى للبيانات، وأيضاً 
"نامى التسمين" من -7يوم،  73"بادئ التسمين" من عمر يوم إلى عمر-3حيث تم تقسيم عالئق دجاج التسمين وفقًا لعمر الكتكوت إلى ثالثة أنواع. 

برمجة الخطية لكل نوع من أنواع علف التسمين حيث تضمن كل نموذج  وبناءيوم.  12من "ناهى التسمين" ألكبر-1يوم،  12يوم إلى عمر 77عمر
األحتياجات الغذائية -1سعر كل مكون من مكونات مادة العلف. -7العناصر الغذائية بكل مادة علف )التحليل الكيماوى لمادة العلف(. -3على: 

محددات -4(. 3990،قرار وزارة الزراعة المصرية NRC 3994المطلوبة فى مراحل التسمين المختلفة )طبقًا لتوصيات مجلس البحوث القومى
ة العامة ر إستخدام بعض المواد العلفية )من خالل سيناريوهات كل نموذج(، وقد إعتمدت الدراسة على مصادر البيانات المنشورة وغير المنشورة باإلدا

ستصالح األراضى، هذا فضاًل عن توصيات  بعض الخبراء والمتخصصين فى مجال تغذية الدواجن مع اإلستعانة للتغذية واألعالف بوزارة الزراعة وا 
 ببعض المراجع العلمية والدراسات المخصصة فى مجال صناعة الدواجن، والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.
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 مفاهيم البحث:
 : Allocative efficiencyالكفاءة التخصيصية )التوظيفية(  -1

اإلنتاجية، ويشير هذا النوع من  والتقنية اإلعتبار أسعار المدخالت في آخذة للمدخالت األمثل المزيج إستخدام على الوحدة مقدرة تعني 
ختلف م الكفاءة إلى الحالة التى تصل فيها المؤسسة اإلنتاجية إلى أفضل تخصيص للموارد، فهى تلك الطريقة التى يتم بها توزيع هذه الموارد على

ا، آخذين بالحسبان تكاليف إستخدام هذه الموارد، فالكفاءة التخصيصية تشير إلى إنتاج أفضل توليفة من السلع عن طريق اإلستخدامات البديلة له
 :إستخدام توليفة من عناصر اإلنتاج، أى توليفة من المدخالت بأقل تكلفة ممكنة، لذا تشير الكفاءة التخصيصية إلى العناصر التالية

 لتوليفة المدخالت.* اإلستخدام الصحيح  
 * اإلختيار الصحيح لتوليفة المخرجات. 
 * تمارس األسعار النسبية دورًا هامًا فى تحديد الكفاءة التخصيصية. 

فإذا أمكن التوصل إلى أقصى ناتج ممكن من الناحية الفنية وأفضل تخصيص ممكن من الناحية التخصيصية، فيتم بذلك التوصل إلى مايسمى     
 .Economic Efficiency)قتصادية بالكفاءة اال

  :التغذية -7
من تكلفة دورة التسمين وتعتبر بذلك هي األعلى تكلفة ضمن بنود حساب تكلفة الدورة الواحدة، وتمثل  %27تبلغ قيمة تكلفة التغذية حوالي 

ل فى ن مكان إلى آخر وهناك عوامل مهمة تدختكاليف التغذية الجزء األكبر من مشاريع إنتاج اللحم أو البيض، وتكاليف تكوين العليقة تختلف م
 نامى أو ناهى(، ودرجة الحرارة المحيطة، ووزن التسويق المطلوب، -تحديد التراكيب المناسبة ومنها الخامات المتوفرة، وأسعارها  ونوع العلف ) بادئ 

ى ذائية للطيور وصفات وطبيعة المواد األولية التى ستدخل فويجب اإللمام بالمعلومات اآلتية قبل البدء فى تكوين العليقة معرفة اإلحتياجات الغ
لمكونات بكل االعليقة، تحديد مرحلة ونوع اإلنتاج للطيور، توافر مواد العلف بكميات تكفى لتركيب العالئق، مراعاة النواحى اإلقتصادية بأن تفى هذه 

بحيث يكون خال من مسببات األمراض والملوثات الضارة ، كفاءة الخلط  متطلبات الدواجن من العناصر الغذائية المختلفة، مراعاة جودة العلف
مع  ةوالتصنيع، خلو العلف من الفطريات والسموم الفطرية، وتحتاج عملية وضع تراكيب العالئق إلى وقت وخبرة واسعة لتكوين عالئق متزنة ورخيص

 4777سمين ناجحة، حيث تستهلك دجاجة التسمين الواحدة كمية تصل إلى سهولة تصنيعها، ولذلك فإن تقديم عليقة تسمين جيدة هي أساس دورة ت
كيلو جرام، ويكون معدل استهالك العلف في األيام األولى قليال إذا ما  7يوم لكي تعطى عند هذا العمر وزن  42جرام خالل فترة تربية تصل إلى 

ه الفترة يجب تقديم علف متزن في جميع العناصر الغذائية وعالي التركيز من قورن باأليام األخيرة من الدورة ولضمان تحقيق النمو السريع في هذ
والمركزات ومسحوق اللحم والميثيونين  وعالى البروتين ويتمثل ذلك في تقديم علف مرتفع في نسبة الصويا حيث الفيتامينات واألحماض االمينية

ل في االحتياج األكبر للطاقة وبالتالي يحتاج الطائر لمزيد من الطاقة في العليقة وتتمث والاليسين وبريمكسات التسمين، أما في األعمار الكبيرة فيكون
ون مع زيادة هزيادة نسبة الذرة الصفراء والزيت والدهن الخام، واختالف احتياجات الطائر من البروتين والطاقة والفيتامينات واألمالح المعدنية والد

رة يتطلب التغذية على أنواع مختلفة من العالئق يناسب كل منها عمر معين، وال يجب التغيير من عليقة حجم ووزن وعمر الطائر خالل أيام الدو 
 إلى أخرى مرة واحدة ويجب أن يكون تغيير النصف من العليقة القديمة والنصف جديد حتى يتم تغير العليقة بالكامل.

 
 ومن أهم مشاكل التغذية: 

لجوء المربى لشراء مواد أعالف أرخص سعرًا  في السوق مما يؤدى إلى حدوث الكثير من المشاكل للطائر  لجوء المربى لشراء العالئق الجاهزة،     
ئر، اعن طريق السموم والفطريات، رغبة المربى في الحصول على أوزان عالية تدفعه إلى زيادة الصويا والمركزات دون النظر إلى احتياجات الط

 افتقاد المربى الخبرة والدراية باحتياجات الطائر.
 األعالف: ونوعية كمية -3

 في المتخصصة الدواجن مزارع أعداد زيادة أستلزم ولقد في مصر الداجنة الثروة قطاع تنمية في األساسية الركائز من األعالف صناعة تعتبر    
 من مرحلة كل ألن ، المختلفة مراحل نموها في للدواجن الغذائية باالحتياجات تفي خاصة بمواصفات أعالف إنتاج التسمين إلى بداري إنتاج
 حسب نسبة الدواجن أعالف تقسيم نموه، ويتم مرحلة تناسب معينة وطاقة بروتين نسبة األعالف به من معين نوع تحتاج الطائر نمو مراحل

 عوامل متعددة وهناك معينة، مواصفات له منهم نوع ناهى( وكل وعلف ، نامي وعلف ، بادئ )علف هي أنواع ثالثة إلى بالعلف البروتين
 للتسويق. المرغوب العمر اللحم، لدجاج التسويق المكونات، وسعر تكاليف ذلك ويشمل للتغذية، مستوى أفضل اختيار على تساعد
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 وأيضاً  التسويق وزن إلى لتصل أقل علف إلى اإلحتياج كلما كان اللحم دجاج عليقه في الطاقة مستوى زاد كلما أنه وهى عامة قاعدة وهناك    
 سوف التي التكاليف مقابل قياسه في يتم أن يجب العليقه كفاءة في التحسن هذا فإن االقتصادية الناحية ومن معامل التحويل، يتحسن سوف
 معدل والتي ترفع ( مرتفع وبروتين مرتفعة التركيز)طاقة العالية العليقة أن إلى اإلشارة ويجب والبروتين، الطاقة مستوى يرتفع عندما عادة تزيد
 . الربح من األعلى الحد التي تحقق الغذائية المستويات هي تكون ال أن يمكن ، درجة أعلى إلى النمو

 ، الصويا فول ،وكسب العظم ومسحوق ، اللحم ومسحوق ، ومسحوق السمك ، الصفراء الذرة مثل: المكونات من العديد على العلف إنتاج ويعتمد
ضافات ، المعدنية واألمالح والفيتامينات ، والمركزات، والجلوتين  عن األعالف تصنيع ويتم الخارج من استيراد أغلبها يتم التي األعالف وا 

 تصنيع تفضل وأغلب المزارع بالمزرعة، خاصة تصنيع وحدة بها معظم المزارع أن بجانب الموجودة بالمحافظات، األعالف مصانع طريق
 التحويل كفاءة على مباشر بشكل تؤثر ألنها ، والطاقة البروتين بنسبة العليقة، واالهتمام مكونات سالمة من للتأكد المزرعة بداخل األعالف

 . للدورة العائد االقتصادي على يؤثر وبالتالي ، الدورة نهاية في الطائر وزن على يؤثر مما ، الغذائي للطائر
 

.7734يوضح الطاقات الكلية والفعلية والمعطلة لمصانع أعالف الدواجن عام  (1جدول رقم )  

 المحافظات
الطاقة الكلية  

 )طن(

الطاقة الفعلية 

 )طن(

الطاقه المعطلة 

 )طن(

الطاقة المعطلة/ الطاقة 

 الكلية %

الطاقة الكلية 

 للبادى طن

الطاقة 

الكلية 

 للناهى طن

 47810 0 75.36 146190 47810 194000 األسكندرية

 400 840 95.58 99135 4585 103720 البحيرة

 38725 67795 42.89 93510 124490 218000 الغربية

 17058 17240 41.74 82362 114938 197300 كفر الشيخ

 13290 14060 92.65 344750 27350 372100 الدقهلية

 2260 2690 76.98 23770 7110 30880 دمياط

 53835 19735 73.84 272391 96490 368880 الشرقية

 79332 25230 1.69 2097 122113 124210 اإلسماعيلية

 0 0 0 0 0 0 بورسعيد

 64.18 145563 81237 226800 السويس
60466.52

5 
9688.9 

 7905 9455 83.74 124502 24178 148680 المنوفية

 3850 6485 25.55 11300 32925 44225 القليوبية

 6900 20500 81.61 141600 31900 173500 القاهرة

 67.53 1487169 715126 2202295 الوجه البحري
244496.5

25 

281053.

9 

 61074 66514.7 42.41 116776 158588 275364 الجيزة

 1240 4210 68.95 23651 10650 34300 بني سويف

 425 350 43.02 3098 4103 7200 الفيوم

 0 4855 57.71 6625 4855 11480 المنيا

 62739 75929.7 45.73 150149 178195 328344 مصر الوسطي

 3940 100 76.08 36670 11530 48200 أسيوط

 0 890 90.78 36310 3690 40000 سوهاج

 0 0 0 0 0 0 قنا

 0 0 0 0 0 0 األقصر

 0 0 0 0 0 0 أسوان

 3940 990 82.74 72980 15220 88200 مصر العليا

 1800 1000 91.03 28400 2800 31200 مطروح

 65715 241255 80.38 1278080 311920 1590000 النوبارية

 0 14800 53.49 17020 14800 31820 شمال سيناء

 0 0 0 0 0 0 جنوب سيناء

 30 56 98.16 6871 129 7000 الوادي الجديد

 0 0 0 0 0 0 البحر األحمر

 67545 257111 80.14 1330371 329649 1660020 خارج الوادى

إجمالي 

 الجمهورية
4278859 1238190 3040669 71.06 

578527.2

3  

415277.

9 

 المصدر: مديرية الزراعة بالمحافظات، قطاع الشئوناألقتصادية.                              
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لألعالف على مستوى الجمهورية ومحافظاتها المختلفة حيث ( أعداد المصانع والطاقات األنتاجية الكلية 2(، والجدول رقم )1ويوضح الجدول رقم )
مليون طن، وأعلى عدد مصانع فى الوجه  4.1مصنع بطاقة كلية إنتاجية حوالى  743بلغ عدد مصانع العلف العاملة على مستوى الجمهورية حوالى 

علف، وأعلى عدد مصانع فى مصر الوسطى تركز فى  ألف طن 44.7مصنع، بطاقة إنتاجية حوالى 12البحرى تركز فى محافظة القليوبية حوالى 
ألف طن علف، وأعلى عدد مصانع فى مصر العليا تركز فى محافظة أسيوط حوالى  33.2مصانع، بطاقة إنتاجية حوالى 37محافظة المنيا حوالى 

مليون  3.29بارية بطاقة إنتاجية حوالىألف طن علف، وأعلى عدد مصانع فى خارج الوادى تركز فى النو  7..4مصنع،  بطاقة إنتاجية حوالى 33
، بطاقة إنتاجية بلغت %23مصنع، بلغت الطاقة المعطلة بالنسبة للطاقة الكلية حوالى  3.طن علف، بينما بلغ عدد المصانع غير العاملة حوالى 

 .7734ألف طن علف وذلك عام  229حوالى
 

 .4102والطاقات الكلية لمصانع أعالف الدواجن عام يوضح أعداد المصانع العاملة والغير عاملة  ( 2جدول رقم )

 المحافظات
 المصانع الغيرعاملة المصانع العاملة

 الطاقة الكلية  )طن( عدد الطاقة الكلية  )طن( عدد

 48000 1 194000 3 األسكندرية

 0 0 103720 5 البحيرة

 0 0 218000 10 الغربية

 37160 20 197300 21 كفر الشيخ

 19200 5 372100 35 الدقهلية

 20160 4 30880 7 دمياط

 16600 3 368880 30 الشرقية

 0 0 124210 6 اإلسماعيلية

 0 0 0 0 بورسعيد

 0 0 226800 1 السويس

 36540 10 148680 21 المنوفية

 35705 14 44225 37 القليوبية

 0 0 173500 4 القاهرة

 213365 57 2202295 180 الوجه البحري

 113320 3 275364 16 الجيزة

 3840 2 34300 5 بني سويف

 1960 2 7200 1 الفيوم

 1040 6 11480 10 المنيا

 120160 13 328344 32 مصر الوسطي

 320 3 48200 11 أسيوط

 25000 2 40000 3 سوهاج

 56550 4 0 0 قنا

 0 0 0 0 األقصر

 0 0 0 0 أسوان

 81870 9 88200 14 مصر العليا

 12000 1 31200 1 مطروح

 4800 1 1590000 7 النوبارية

 0 0 31820 4 شمال سيناء

 0 0 0 0 جنوب سيناء

 0 0 7000 3 الوادي الجديد

 0 0 0 0 البحر األحمر

 16800 2 1660020 15 خارج الوادى

 432195 81 4278859 241 إجمالي الجمهورية

 المصدر: مديرية الزراعة بالمحافظات، قطاع الشئون األقتصادية.                            

 
 أنواع العالئق التي يمكن التغذية عليها: بادي، ونامي، وناهي.

 :أواًل العليقة البادئة وتمتاز بأنها
مرتفعة السعر،  الطاقة ، %71إلى %77البروتين الخام يتراوح بين ، عالية البروتين، يتم التغذية بها خالل األسابيع األولى من عمر الطائر 

 كالورى حراري. 1777الى 1777الممثلة 
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 العليقة النامية وتمتاز بأنها: ثانياً 
الممثلة ، الطاقة %39إلى %.3متوسطة البروتين، البروتين الخام يتراوح بين ،تتم التغذية عليها خالل الفترة الوسطي من الدورة، متوسطة السعر 

 كالورى حراري. 1177الى1377تتراوح بين 
 العليقة الناهية وتمتاز باالتي: ثالثاً 
ة كبيرة يمنخفضة السعر، تقدم في الفترة األخيرة من الدورة،  منخفضة البروتين، تناسب التغذية عليها األعمار الكبيرة حيث أن الطائر يستهلك كم 

  %32إلى  %.3عن البادي والنامي وهى ذات جدوى اقتصادية من حيث سعرها، بروتين خام يتراوح بين
 كالورى حراري.1127لى ا1177الطاقة الممثلة تتراوح بين   

 الصياغة القياسية والرياضية لنموذج مشكلة التغذية: 
مشــكلة التغذية نالت شــهرتها في مجال البرمجة الخطية نظرا ألنها أول مشــكلة اقتصــادية أمكن حلها صــراحة بإســتخدام البرمجة الخطية، 

 دارى التسمين.وقد تم صياغة نموذج البرمجة الخطية إلقتراح العليقة المثلي لتسمين ب
 الصورة القياسية لنموذج مشكلة التغذية:

jPjX j=  1Min. G 

Subject  to        

(m inequalities in n  variables)     j≥ C    jX ija j                  

≥ 0   jAnd  X 

 حيث: 
m عدد عناصر التغذية : 
nعدد اصناف العلف : 
ija :  عدد الكيلو جرامات من العنصر الغذائيi    في وحدة واحدة من الغذاءj. 
jC  الحد االدني من عدد الكيلوجرامات من العنصر الغذائي :i  .المطلوبة في يوم واحد 
jP  تكلفة وحدة واحدة من الغذاء :j. 
jX عدد الوحدات من صنف العلف :j  .والتي تستهلك في يوم واحد 

0) ≥   j( X                                                        
 نتائج البحث:

 أواًل العليقة المثلى لبادى التسمين خالل السيناريوهات المختلفة:
 مصفوفة نموذج مشكلة التغذية:-1

ساب ح     ( يوضح مكونات العليقة خالل السيناريوهات المختلفة لبادى التسمين، وسيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على 1الجدول رقم )
 الكفاءة التخصصية، أى حساب نسبة المكونات الغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( وطبقا للكمية والتكلفة المقترحة.

 ت مادة العلف لبادى بدارى التسمين.مكونا( 3جدول رقم )
طاقة  المكونات مادة العلف

ممثلة ك 

 كالورى

بروتين 

 خام %

دهن خام 

% 

ألياف 

 خام %

كالسيوم 

% 

فوسفور 

 كلى %

ين نميثو ليسين %

% 

سيستين 

% 

األسعار 

 طن/جنية

 4100 0.18 0.18 0.26 0.28 0.02 2.2 3.8 8.5 3350 ذرة صفراء

 4000 0.19 0.17 0.40 0.36 0.03 5.5 1.8 11.6 2640 شعير

 3750 0.24 0.18 0.4 0.37 0.5 3 2.5 14.1 2900 قمح

 2500 0.32 0.23 0.61 1.15 0.14 11 3 15.7 1300 ) ردة( نخالة قمح

 3000 0.27 0.26 0.59 1.5 0.7 11.4 13 12.9 2980 رجيع الكون

 22لصوياا  كسب فول

% 

2230 44 0.8 7 0.29 0.65 2.69 0.62 0.66 1950 

 3764 0.64 0.8 1.24 1 0.37 12.2 2.9 45.4 2320 كسب بذرة عباد الشمس

 4000 0.72 1.22 0.91 1.37 1.99 7 6.5 43.8 2210 كسب بذرة السمسم

 3000 0.52 0.45 1.26 0.56 0.16 12 7.3 42 2500 كسب الفول السودانى

 1228 0.72 2.16 5.47 1.7 2.29 0.7 10 72.3 3190 مسحوق السمك

 5455 0.66 0.75 3 4.1 8.27 2.7 7.1 24.4 2195 مسحوق اللحم

 5157 0.69 0.69 2.61 5.1 10.3 2.8 10 50.4 2150 مسحوق اللحم والعظام

 4000 - 0.19 0.94 12.58 29.39 4.8 - 12.6 1090 مسحوق العظم

الحد األدنى لالحتياجات 

 "بادى"

3000 22 4 - 1 0.75 1.2 0.5 0.5  

 النسب بالنسبة لكل كيلو جرام . 

 . National Research Council (NRC)1994 0992البحوث القومى  المصدر: مجلس
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 معادالت النموذج:-7
 دالة الهدف:

Min. 

 4100x1 + 4000x2 + 3750x3 + 2500x4 + 3000x5 + 1950x6 + 3764x7 + 4000x8 + 3000x9 + 1228x10 + 5455x11 + 

1575x12 + 4000x13 

 دوال القيود:   

Subject to: 

3350x1 + 2640x2 + 2900x3 + 1300x4 +  2980x5 +  2230x6 + 2320x7 +  2210x8 + 2500x9 +3190x10 +2195x11 

+2150x12 +1090x13 ≥ 3000 

 

8.5x1 + 11.6x2 + 14.1x3 +15.7x4 + 12.9x5 + 44x6 + 45.4x7 + 43.8x8 + 42.0x9+ 72.3x10 + 24.4x11 + 50.4x12 + 

12.6x13 ≥ 22 

 

3.8x1 +  1.8x2 +  2.5x3 + 3.0x4 +  13.0x5 +  0.8x6 +  2.9x7 +  6.5x8 +  7.3x9 +  10.0x10 + 7.1x11 +  10.0x12  ≥ 4.0  

0.02x1 +  0.03x2 +  0.5x3 + 0.14x4 +  0.7x5 +  0.29x6 +  0.37x7 +  1.99x8 +  0.16x9 +  2.29x10 + 8.27x11 +  

10.3x12 + 29.39x13 ≥ 1.0  

0.28x1 +  0.36x2 +  0.37x3 + 1.15x4 + 1.5 x5 +  0.65x6 +  x7 +  1.37x8 +  0.56x9 +  1.7x10 + 4.1x11 +  5.1x12 + 

12.58x13 ≥  0.75 

0.26x1 +  0.4x2 +  0.4x3 + 0.61x4 +  0.59x5 +  2.69x6 +  1.24x7 +  0.91x8 +  1.26x9 +  5.47x10 + 3.0x11 +  2.61x12 

+ 0.94x13 ≥ 1.2 

0.18x1 +  0.17x2 +  0.18x3 + 0.23x4 +  0.26x5 +  0.62x6 +  0.8x7 +  1.22x8 +  0.45x9 +  2.16x10 + 0.75x11 +  

0.69x12 + 0.19x13 ≥ 0.5 

0.18x1 +  0.19x2 +  0.24x3 + 0.32x4 +  0.27x5 +  0.66x6 +  0.64x7 +  0.72x8 +  0.52x9  + 0.72x10 +  0 .66x11 + 

0.69x12 ≥ 0.5 

 السيناريوهات المقترحة لبادى التسمين:-3
قة المثلى لدجاج التســــمين وفيما يلى عرض نتائج الحل األمثل يلتحقيق أهداف الدراســــة تم إســــتخدام أســــلوب البرمجة الخطية للحصــــول على العل    

ســـــــــيناريوهات لكل منهم على الترتيب حيث أن الذرة الصـــــــــفراء هى المحدد والذى يدنى تكلفة إنتاج عليقة كل من "بادى" التســـــــــمين من خالل ســـــــــتة 
لثانى هو ا الرئيســـى للعليقة وهى مصـــدر الطاقة لذلك كان المقترح فى الســـيناريو األول هو عدم إضـــافة الذرة الصـــفراء للعليقة، والمقترح فى الســـيناريو

،  والمقترح فى الســيناريو الرابع هو إضــافة %77لث هو إضــافة الذرة الصــفراء بنســبة ، والمقترح فى الســيناريو الثا%37إضــافة الذرة الصــفراء بنســبة 
، بينما المقترح السادس واألخير هو إضافة الذرة الصفراء بنسبة %47، والمقترح الخامس هو إضـافة الذرة الصـفراء بنسـبة %17الذرة الصـفراء بنسـبة 

27%. 
 الصفراء للعليقة.السيناريو األول وهو عدم إضافة الذرة 

( أن العليقة تتكون من رجيع الكون، 4فيما يلى نســـــــتعرض نتائج الحل األمثل لعليقة بادى التســـــــمين حيث تشــــــــير البيانات الواردة بالجدول رقم )
عليقة على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه ال %7..3، %3..377، %74.22وكســـــــب فول الصـــــــويا، ومســـــــحوق العظم بنســــــــبة تقدر بحوالى 

 جنية. 7222حوالى 
 للعليقة. %11السيناريو الثانى وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة  

( أن العليقة المثلى تتكون من الذرة 4فيما يلى نســـــــــتعرض نتائج الحل األمثل لعليقة بادى التســـــــــمين حيث تشـــــــــير البيانات الواردة بالجدول رقم )
على الترتيب، وقد  %3.99، %03...، %77.91، %37وق العظم بنســــــبة تقدر بحوالىالصــــــفراء، ورجيع الكون، وكســــــب فول الصــــــويا، ومســــــح

 جنيه. 7.99بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى 
 للعليقة. %01السيناريو الثالث وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة  

ومســحوق  رة الصــفراء، ورجيع الكون، وكســب فول الصــويا،نتائج الحل األمثل لعليقة بادى التســمين حيث تشــير البيانات أن العليقة تتكون من الذ
 جنيه 1777على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى  %7.32، %20.43، %77.77، %77العظم بنسبة تقدر بحوالى 

 للعليقة. %31السيناريو الرابع وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة 
لتســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــويا، ومســـحوق نتائج الحل األمثل لعليقة بادى ا   

 جنيه.   1330على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى  %7.17، %04.73، %72..3، %17العظم بنسبة تقدر بحوالى 
 للعليقة. %01سبة السيناريو الخامس وهو إضافة الذرة الصفراء بن

ق و نتائج الحل األمثل لعليقة بادى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــويا، ومســـح   
لهذه على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة  %1..1، %7.72، %22.74، %2..31، %47العظم، كســــــــب بذرة الســــــــمســــــــم بنســــــــبة تقدر بحوالى 

 جنيه. 1109العليقة حوالى 
 للعليقة. %01السيناريو السادس وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة 
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ق و نتائج الحل األمثل لعليقة بادى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــويا، ومســـح   
 جنيه. 1002على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى  %7.11، %21.02، %33.74، %27العظم، بنسبة تقدر بحوالى

 
 ( نتائج الحل األمثل لعليقة بادى التسمين.4جدول رقم )

 السيناريو األول

 للذرة الصفراء %
 بادى

 السعر بالجنية التركيب%

7 

 ذرة صفراء

7222 
 74.22رجيع الكون

 3..377كسب فول الصويا 
 7..3مسحوق عظم 

 37 السيناريو الثانى

 ذرة صفراء

7.99 
 77.91رجيع الكون

 03...كسب فول الصويا 
 3.99مسحوق عظم 

 20 السيناريو الثالث

 ذرة صفراء

3002 
 20.22رجيع الكون

 76.41كسب فول الصويا 
 2.15مسحوق عظم 

 17 الرابعالسيناريو 

 صفراءذرة 

1330 
 72..3رجيع الكون

 04.73كسب فول الصويا 
 7.17مسحوق عظم 

 47 السيناريو الخامس

 ذرة صفراء

1109 
 2..31رجيع الكون 

 22.74كسب فول الصويا 
 7.72مسحوق عظم 

 27 السيناريو السادس

 ذرة صفراء

1002 

 33.74رجيع الكون
 21.02كسب فول الصويا 

 1.01كسب بذرة السمسم

 7.11مسحوق عظم 
ستصالح األراضى، اإلدارة العامة للتغذية واألعالف، سجالت أسعار مواد العلف الشهرية، بيانات غير منشورة.      المصدر: وزارة الزراعة وا 
 . NRC 1994إحتياجات كتاكيت التسمين من العناصر الغذائية المختلفة طبقًا لمجلس البحوث القومى        
 نتائج الحل األمثل للعليقة بإستخدام الحاسب األلى.       
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 تحديد أفضل السيناريوهات:-0
قا بسيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة التخصصية، أى حساب نسبة المكونات الغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( وط   

عرها بحوالى ، وقدر س %37( وهى إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة  7للكمية والتكلفة المقترحة، وكانت العليقة المثلى لعليقة البادى العليقة رقم )
 (.2جنية كما هو موضح بالجدول رقم ) 9.773..7

 

 خالل السيناريوهات المختلفة لبادى التسمين.  المثلى المقترحةيوضح نتائج مكونات العليقة ( 0جدول رقم )
رقم 

 العليقة
 السيناريو

إجمالى الطاقة الممثلة 

 *ك كالورى

إجمالى 

 بروتين*

إجمالى 

 دهن*

إجمالى 

 كالسيوم*

إجمالى 

 فوسفور*

 السعر

 جنية /طن

0 
عدم إضافة ذرة 

 صفراء للعليقة
7111.103 23.35545 2.11150 1.999473 0.454330 4335.770 

4 
إضافة ذرة صفراء 

 %01للعليقة بنسبة 
7107.110 27.12300 2.17930 0.11272 0.090453 4009.440 

7 
إضافة ذرة صفراء 

 %41للعليقة بنسبة
4999.972 70.09970 7.99900 0.071332 0.07442 7114.350 

2 
إضافة ذرة صفراء 

 %71للعليقة بنسبة
7111.170 77.24703 2.11100 0.11121 0.177930 7007.495 

5 
إضافة ذرة صفراء 

 %21للعليقة بنسبة
7115.427 70.7735 2.10473 1.721947 0.107770 7779.799 

7 
إضافة ذرة صفراء 

 %51للعليقة بنسبة
7717.113 70.07770 7.97575 1.999009 1.99303 7775.709 

  1.35 0 2 44 7111 الحد األدنى لالحتياجات

 حسبت بإستخدام المعادلة:  قيمة النسبة * النسبة المئوية للعنصر الغذائى فى العلف.* 
 (.1المصدر: حسبت من جدول رقم )

 

 المختلفة:ثانيًا العليقة المثلى لنامى التسمين خالل السيناريوهات 
 مصفوفة نموذج مشكلة التغذية:-1   
( يوضح مكونات العليقة خالل السيناريوهات المختلفة لنامى التسمين، وسيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب 0الجدول رقم )    

 الكفاءة التخصصية، أى حساب نسبة المكونات الغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( وطبقا للكمية والتكلفة المقترحة.
 مادة العلف لنامى بدارى التسمين. ( مكونات6جدول رقم )

طاقة  المكونات مادة العلف

ممثلة ك 

 كالورى

بروتين 

 خام %

دهن 

 خام %

ألياف 

 خام %

كالسيوم 

% 

فوسفور 

 كلى %

ليسين 

% 

ين نميثو

% 

سيستين 

% 

األسعار 

 طن/جنية

 4100 0.18 0.18 0.26 0.28 0.02 2.2 3.8 8.5 3350 ذرة صفراء

 4000 0.19 0.17 0.40 0.36 0.03 5.5 1.8 11.6 2640 شعير

 3750 0.24 0.18 0.4 0.37 0.5 3 2.5 14.1 2900 قمح

 2500 0.32 0.23 0.61 1.15 0.14 11 3 15.7 1300 ) ردة( نخالة قمح

 3000 0.27 0.26 0.59 1.5 0.7 11.4 13 12.9 2980 رجيع الكون

 1950 0.66 0.62 2.69 0.65 0.29 7 0.8 44 2230 % 22لصوياا كسب فول 

 3764 0.64 0.8 1.24 1 0.37 12.2 2.9 45.4 2320 كسب بذرة عباد الشمس

 4000 0.72 1.22 0.91 1.37 1.99 7 6.5 43.8 2210 كسب بذرة السمسم

 3000 0.52 0.45 1.26 0.56 0.16 12 7.3 42 2500 كسب الفول السودانى

 1228 0.72 2.16 5.47 1.7 2.29 0.7 10 72.3 3190 مسحوق السمك

 5455 0.66 0.75 3 4.1 8.27 2.7 7.1 24.4 2195 مسحوق اللحم

 5157 0.69 0.69 2.61 5.1 10.3 2.8 10 50.4 2150 مسحوق اللحم والعظام

 4000 - 0.19 0.94 12.58 29.39 4.8 - 12.6 1090 مسحوق العظم

الحد األدنى لالحتياجات 

 "نامى"
3000 21 3.5 - 0.9 0.7 1 0.45 0.5  

 النسب بالنسبة لكل كيلو جرام .

 . National Research Council (NRC)1994 0992البحوث القومى  المصدر: مجلس
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 معادالت النموذج:-0
 دالة الهدف:

Min. 

 4100x1 + 4000x2 + 3750x3 + 2500x4 + 3000x5 + 1950x6 + 3764x7 + 4000x8 + 3000x9 + 1228x10 + 5455x11 + 

1575x12 + 4000x13 

 دوال القيود:   

Subject to: 

3350x1 + 2640x2 + 2900x3 + 1300x4 +  2980x5 +  2230x6 + 2320x7 +  2210x8 + 2500x9 +3190x10 +2195x11 

+2150x12 +1090x13 ≥ 3000 

8.5x1 + 11.6x2 + 14.1x3 +15.7x4 + 12.9x5 + 44x6 + 45.4x7 + 43.8x8 + 42.0x9+ 72.3x10 + 24.4x11 + 50.4x12 + 

12.6x13 ≥ 21 

3.8x1 +  1.8x2 +  2.5x3 + 3.0x4 +  13.0x5 +  0.8x6 +  2.9x7 +  6.5x8 +  7.3x9 +  10.0x10 + 7.1x11 +  10.0x12  ≥ 3.5  

0.02x1 +  0.03x2 +  0.5x3 + 0.14x4 +  0.7x5 +  0.29x6 +  0.37x7 +  1.99x8 +  0.16x9 +  2.29x10 + 8.27x11 +  

10.3x12 + 29.39x13 ≥ 0.9  

0.28x1 +  0.36x2 +  0.37x3 + 1.15x4 + 1.5 x5 +  0.65x6 +  x7 +  1.37x8 +  0.56x9 +  1.7x10 + 4.1x11 +  5.1x12 + 

12.58x13 ≥  0.70 

0.26x1 +  0.4x2 +  0.4x3 + 0.61x4 +  0.59x5 +  2.69x6 +  1.24x7 +  0.91x8 +  1.26x9 +  5.47x10 + 3.0x11 +  2.61x12 

+ 0.94x13 ≥ 1.0 

0.18x1 +  0.17x2 +  0.18x3 + 0.23x4 +  0.26x5 +  0.62x6 +  0.8x7 +  1.22x8 +  0.45x9 +  2.16x10 + 0.75x11 +  

0.69x12 + 0.19x13 ≥ 0.45 

0.18x1 +  0.19x2 +  0.24x3 + 0.32x4 +  0.27x5 +  0.66x6 +  0.64x7 +  0.72x8 +  0.52x9  + 0.72x10 +  0.66x11 + 

0.69x12 ≥ 0.5 
 

 السيناريوهات المقترحة لنامى التسمين:-3
 السيناريو األول وهو عدم إضافة الذرة الصفراء للعليقة.

( أن العليقة تتكون من رجيع 7ل األمثل لعليقة نامى التســـــمين حيث تشـــــير البيانات الواردة بالجدول رقم )فيما يلى نســـــتعرض نتائج الح  
على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه %3.21، %370.22، %77.10الكون، وكســــــــب فول الصــــــــويا، ومســــــــحوق العظم بنســــــــبة تقدر بحوالى 

 جنيه. 7227العليقة حوالى 
 للعليقة. %11السيناريو الثانى وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة  

( أن العليقة المثلى تتكون من 7فيما يلى نســــتعرض نتائج الحل األمثل لعليقة نامى التســــمين حيث تشــــير البيانات الواردة بالجدول رقم )  
على الترتيب،  %3.09، %94.12، %39..3، %37حوالى الذرة الصــــفراء، ورجيع الكون، وكســــب فول الصــــويا، ومســــحوق العظم بنســــبة تقدر ب

 جنيه. 7.01وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى 
 

 للعليقة. %01السيناريو الثالث وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة  
ق و نتائج الحل األمثل لعليقة نامى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــويا، ومســـح   

 جنيه. 7922على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى  %0..3، %7.32.، %30.77، %77العظم بنسبة تقدر بحوالى 
 للعليقة. %31لرابع وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة السيناريو ا

ق و نتائج الحل األمثل لعليقة نامى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــويا، ومســـح   
 جنيه. 1797ى تكلفة لهذه العليقة حوالى على الترتيب، وقد بلغت أدن %7.77، %09.92، %2..31، %17العظم بنسبة تقدر بحوالى 

 للعليقة. %01السيناريو الخامس وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة 
ق و نتائج الحل األمثل لعليقة نامى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــويا، ومســـح   

 جنيه. 1742على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى  %7.32، %07.31، %33.21، %47العظم بنسبة تقدر بحوالى 
 للعليقة. %01السيناريو السادس وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة 

صـــويا، ومســـحوق ســـب فول النتائج الحل األمثل لعليقة نامى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وك   
 جنيه. 1247على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى  %7.74، %20..2، %2..، %27العظم بنسبة تقدر بحوالى 
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 نتائج الحل األمثل لعليقة نامى التسمين.( 7جدول رقم )

 السيناريو األول

 للذرة الصفراء %
 نامى

 السعر بالجنية التركيب%

1 

 ذرة صفراء

4351 
 41.77رجيع الكون

 017.53كسب فول الصويا 

 0.57مسحوق عظم 

 01 السيناريو الثانى

 ذرة صفراء

2863 
 18.19رجيع الكون

 94.37كسب فول الصويا 

 1.69مسحوق عظم 

 20 السيناريو الثالث

 ذرة صفراء

2977 
 16.02رجيع الكون

 82.17كسب فول الصويا 

 1.86مسحوق عظم 

 71 الرابعالسيناريو 

 ذرة صفراء

7191 
 07.05رجيع الكون

 79.93كسب فول الصويا 

 4.14مسحوق عظم 

 21 السيناريو الخامس

 ذرة صفراء

7425 
 00.57رجيع الكون

 71.07كسب فول الصويا 

 4.03مسحوق عظم 

 51 السيناريو السادس

 ذرة صفراء

7524 

 0.3رجيع الكون

 50.57كسب فول الصويا 

 4.42مسحوق عظم 

ستصالح األراضى، اإلدارة العامة للتغذية واألعالف، سجالت أسعار مواد العلف الشهرية، بيانات غير منشورة.           المصدر: وزارة الزراعة وا 
 . NRC 1994إحتياجات كتاكيت التسمين من العناصر الغذائية المختلفة طبقًا لمجلس البحوث القومى     
 نتائج الحل األمثل للعليقة بإستخدام الحاسب األلى.     

 
 تحديد أفضل السيناريوهات:-0
ء( وطبقا ة المكونات الغذائية فى العلف )التركيبة الكفسيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة التخصصية، أى حساب نسب   

( وهى إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة .( كما هو موضح بالجدول رقم ).للكمية والتكلفة المقترحة، وكانت العليقة المثلى لعليقة النامى العليقة رقم )
 جنية. 7922.323، وقدر سعرها بحوالى  77%
 

 خالل السيناريوهات المختلفة لنامى التسمين.  المثلى المقترحة( يوضح نتائج مكونات العليقة 8جدول رقم )

 السيناريو الرقم

إجمالى الطاقة 

الممثلة ك 

 *كالورى

إجمالى 

 بروتين*

إجمالى 

 دهن*

إجمالى 

 كالسيوم*

إجمالى 

 فوسفور*

 السعر

 جنية /طن

 4351.137 0.091539 1.91042 7.29977 7.5207 4990.203 عدم إضافة ذرة صفراء للعليقة 0

 4077.702 0.043053 1.099750 7.29977 22.97445 4999.972 %01إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة  4

 4933.050 0.172797 1.910103 7.29997 21.05532 7111.170 %41إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة 7

 7191.700 0.111730 1.099520 7.51147 75.73393 7111.139 %71بنسبةإضافة ذرة صفراء للعليقة  2

 7425.059 1.920300 1.91140 7.29992 70.70399 7120.027 %21إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة 5

 7524.337 1.974974 1.09917 7.29920 70.24192 7472.572 %51إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة 7

  1.3 1.9 7.5 40 7111 لالحتياجاتالحد األدنى 

 حسبت بإستخدام المعادلة:  قيمة النسبة * النسبة المئوية للعنصر الغذائى فى العلف.* 
 (.0المصدر: حسبت من جدول رقم )
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 ثالثًا العليقة المثلى لناهى التسمين خالل السيناريوهات المختلفة:
 مصفوفة نموذج مشكلة التغذية:-1   
لكفاءة االجدول التالي يوضح مكونات العليقة خالل السيناريوهات المختلفة لناهى التسمين، وسيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب     

 التخصصية، أى حساب نسبة المكونات الغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( وطبقا للكمية والتكلفة المقترحة.
 

 مادة العلف لناهى بدارى التسمين. ( مكونات9م )قجدول ر 
طاقة  المكونات مادة العلف

ممثلة ك 

 كالورى

بروتين 

 خام %

دهن خام 

% 

ألياف 

 خام %

كالسيوم 

% 

فوسفور 

 كلى %

ليسين 

% 

ين نميثو

% 

سيستين 

% 

األسعار 

ط/جنية

 ن

 4100 0.18 0.18 0.26 0.28 0.02 2.2 3.8 8.5 3350 ذرة صفراء

 4000 0.19 0.17 0.40 0.36 0.03 5.5 1.8 11.6 2640 شعير

 3750 0.24 0.18 0.4 0.37 0.5 3 2.5 14.1 2900 قمح

 2500 0.32 0.23 0.61 1.15 0.14 11 3 15.7 1300 ) ردة( نخالة قمح

 3000 0.27 0.26 0.59 1.5 0.7 11.4 13 12.9 2980 رجيع الكون

 1950 0.66 0.62 2.69 0.65 0.29 7 0.8 44 2230 %22لصوياا كسب فول 

 3764 0.64 0.8 1.24 1 0.37 12.2 2.9 45.4 2320 كسب بذرة عباد الشمس

 4000 0.72 1.22 0.91 1.37 1.99 7 6.5 43.8 2210 كسب بذرة السمسم

 3000 0.52 0.45 1.26 0.56 0.16 12 7.3 42 2500 كسب الفول السودانى

 1228 0.72 2.16 5.47 1.7 2.29 0.7 10 72.3 3190 مسحوق السمك

 5455 0.66 0.75 3 4.1 8.27 2.7 7.1 24.4 2195 مسحوق اللحم

 2150 مسحوق اللحم والعظام

 

50.4 10 2.8 10.3 5.1 2.61 0.69 0.69 5157 

 4000 - 0.19 0.94 12.58 29.39 4.8 - 12.6 1090 مسحوق العظم

الحد األدنى لالحتياجات 

 "ناهى"

3000 18 3.5 - 0.8 0.7 0.9 0.43 0.4  

 النسب بالنسبة لكل كيلو جرام .

 . National Research Council (NRC)1994 0992البحوث القومى  المصدر: مجلس

 
 معادالت النموذج:-0

 دالة الهدف:
Min. 

4100x1 + 4000x2 + 3750x3 + 2500x4 + 3000x5 + 1950x6 + 3764x7 + 4000x8 + 3000x9 + 1228x10 + 

5455x11 + 1575x12 + 4000x13 

 دوال القيود:

Subject to: 

3350x1 + 2640x2 + 2900x3 + 1300x4 +  2980x5 +  2230x6 + 2320x7 +  2210x8 + 2500x9 +3190x10 

+2195x11 +2150x12 +1090x13 ≥ 3000 

8.5x1 + 11.6x2 + 14.1x3 +15.7x4 + 12.9x5 + 44x6 + 45.4x7 + 43.8x8 + 42.0x9+ 72.3x10 + 24.4x11 + 50.4x12 + 

12.6x13 ≥ 18 

3.8x1 +  1.8x2 +  2.5x3 + 3.0x4 +  13.0x5 +  0.8x6 +  2.9x7 +  6.5x8 +  7.3x9 +  10.0x10 + 7.1x11 +  

10.0x12  ≥ 3.5 

0.02x1 +  0.03x2 +  0.5x3 + 0.14x4 +  0.7x5 +  0.29x6 +  0.37x7 +  1.99x8 +  0.16x9 +  2.29x10 + 

8.27x11 +  10.3x12 + 29.39x13 ≥ 0.8  

0.28x1 +  0.36x2 +  0.37x3 + 1.15x4 + 1.5 x5 +  0.65x6 +  x7 +  1.37x8 +  0.56x9 +  1.7x10 + 4.1x11 +  

5.1x12 + 12.58x13 ≥  0.70 

0.26x1 +  0.4x2 +  0.4x3 + 0.61x4 +  0.59x5 +  2.69x6 +  1.24x7 +  0.91x8 +  1.26x9 +  5.47x10 + 3.0x11 

+  2.61x12 + 0.94x13 ≥ 0.9 

0.18x1 +  0.17x2 +  0.18x3 + 0.23x4 +  0.26x5 +  0.62x6 +  0.8x7 +  1.22x8 +  0.45x9 +  2.16x10 + 

0.75x11 +  0.69x12 + 0.19x13 ≥ 0.43 

0.18x1 +  0.19x2 +  0.24x3 + 0.32x4 +  0.27x5 +  0.66x6 +  0.64x7 +  0.72x8 +  0.52x9  + 0.72x10 +  

0.66x11 + 0.69x12 ≥ 0.5 

 all X's  ≥ 0 
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 ى التسمين:هالسيناريوهات المقترحة لنا-3
 السيناريو األول وهو عدم إضافة الذرة الصفراء للعليقة.

( أن العليقة تتكون من رجيع 37فيما يلى نســتعرض نتائج الحل األمثل لعليقة ناهى التســمين حيث تشـــير البيانات الواردة بالجدول رقم )  
على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه %.3.3، %370.22، %77.12الكون، وكســــــــب فول الصــــــــويا، ومســــــــحوق العظم بنســــــــبة تقدر بحوالى 

 جنيه.  7219العليقة حوالى 
 للعليقة. %11السيناريو الثانى وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة  

( أن العليقة المثلى تتكون 37فيما يلى نســـــــتعرض نتائج الحل األمثل لعليقة ناهى التســـــــمين حيث تشـــــــير البيانات الواردة بالجدول رقم )  
على  %3.12، %94.22، %.3..3، %37ســـــــــبة تقدر بحوالى من الذرة الصــــــــفراء، ورجيع الكون، وكســــــــب فول الصــــــــويا، ومســــــــحوق العظم بن

 جنيه. 7.21الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى 
 للعليقة. %01السيناريو الثالث وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة 

ا، ومســـحوق اء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــوينتائج الحل األمثل لعليقة ناهى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفر    
 جنيه.  1103على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى  %3.23، %7.12.، %30.73، %77العظم بنسبة تقدر بحوالى 

 
 ( نتائج الحل األمثل لعليقة ناهى التسمين.37جدول رقم )

 ناهى

 السعر بالجنية التركيب% للذرة الصفراء%  السيناريو

 0 السيناريو األول

 ذرة صفراء

2739 
 41.75رجيع الكون

 017.35كسب فول الصويا 

 0.00مسحوق عظم 

 10 السيناريو الثانى

 ذرة صفراء

2853 
 00.00رجيع الكون

 92.55كسب فول الصويا 

 0.75مسحوق عظم 

 20 السيناريو الثالث

 ذرة صفراء

3361 
 07.10الكون رجيع

 04.75كسب فول الصويا 

 0.50مسحوق عظم 

 30 السيناريو الرابع

 ذرة صفراء

3080 
 07.02رجيع الكون

 31.05كسب فول الصويا 

 0.70مسحوق عظم 

 40 السيناريو الخامس

 ذرة صفراء

3193 
 00.77رجيع الكون

 53.95كسب فول الصويا 

 0.05مسحوق عظم 

 50 السيناريو السادس

 ذرة صفراء

3361 

 3.90رجيع الكون

 22.37كسب فول الصويا 

 7.05كسب بذرة السمسم

 0.02مسحوق عظم 

ستصالح األراضى، اإلدارة العامة للتغذية واألعالف، سجالت أسعار مواد العلف الشهرية، بيانات غير            منشورة.المصدر: وزارة الزراعة وا 
 . NRC 1994إحتياجات كتاكيت التسمين من العناصر الغذائية المختلفة طبقًا لمجلس البحوث القومى   
 

 للعليقة. %31السيناريو الرابع وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة    
ق و نتائج الحل األمثل لعليقة ناهى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــويا، ومســـح   

 جنيه.        17.7على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى  %.3.0، %27.32، %4..31، %17العظم بنسبة تقدر بحوالى 
 للعليقة. %01ناريو الخامس وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة السي
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ق و نتائج الحل األمثل لعليقة ناهى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــويا، ومســـح   
 جنية. 1391لغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى على الترتيب، وقد ب %2..3، %22.92، %33.00، %47العظم بنسبة تقدر بحوالى 

 للعليقة. %01السيناريو السادس وهو إضافة الذرة الصفراء بنسبة 
ق و نتائج الحل األمثل لعليقة ناهى التســـمين حيث تشـــير البيانات أن العليقة تتكون من الذرة الصـــفراء، ورجيع الكون، وكســـب فول الصـــويا، ومســـح   

على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة  %1.32، %4..3، %44.21، %.2.9، %27مسـم بنسبة تقدر بحوالى العظم، وكسـب بذرة السـ
 جنيه. 1103حوالى 

 تحديد أفضل السيناريوهات:-0
يبة الكفء( وطبقا لتركسيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة التخصصية، أى حساب نسبة المكونات الغذائية فى العلف )ا   

( وهى إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة 33( كما هو موضح بالجدول رقم )4للكمية والتكلفة المقترحة، وكانت العليقة المثلى لعليقة الناهى العليقة رقم )
 جنية. 17.7.717، وقدر سعرها بحوالى  17%
 

 خالل السيناريوهات المختلفة لناهى التسمين. المثلى المقترحة( يوضح نتائج مكونات العليقة 11جدول رقم )

 السيناريو الرقم

إجمالى 

الطاقة الممثلة 

 *ك كالورى

إجمالى 

 بروتين*
 إجمالى دهن*

إجمالى 

 كالسيوم*

إجمالى 

 فوسفور*

 السعر

 جنية /طن

 4379.700 0.023579 1.390043 7.2995 29.32707 4999.003 عدم إضافة ذرة صفراء للعليقة 0

4 
 ذرة صفراء للعليقة بنسبةإضافة 

01% 
4999.922 22.97374 7.2990 1.01144 0.105015 4057.057 

7 
إضافة ذرة صفراء للعليقة 

 %41بنسبة
4999.974 21.00955 7.5110 1.390732 0.140707 4977.797 

2 
إضافة ذرة صفراء للعليقة 

 %71بنسبة
7111.109 75.20712 7.5112 1.304035 1.950909 7101.471 

5 
إضافة ذرة صفراء للعليقة 

 %21بنسبة
4999.900 71.77542 7.2992 1.01079 1.097715 7097.370 

7 
إضافة ذرة صفراء للعليقة 

 %51بنسبة
7111.400 47.53407 7.29999 1.399170 1.045134 7770.750 

  1.3 1.0 7.5 00 7111 الحد األدنى لالحتياجات

 النسبة * النسبة المئوية للعنصر الغذائى فى العلف.حسبت بإستخدام المعادلة:  قيمة * 

 (.9المصدر: حسبت من جدول رقم )

 
 الملخص:

قيمته  عتعتبر صناعة الدواجن إحدى الركائز الرئيسية في تحقيق سياسة األمن الغذائي بإعتبارها مصدرًا للبروتين الحيواني، والذي يتميز بإرتفا    
رتفاع معامل التحويل الغذائي له عن اللحوم الحمراء، وتتميز صناعة الدواجن بسرعة دوران رأس المال وارتف ع العائد وعدم االغذائية ورخص ثمنه وا 

ية األخرى جإحتياج مشاريع الدواجن لرقعة كبيرة من األرض، وكذلك إنخفاض رأس المال المطلوب لإلستثمار في هذا المجال بالمقارنة بالمشاريع اإلنتا
أو بيض، لذلك كان البد من المنتج النهائى للدواجن سواء لحم  % 27- 07للحصول على البروتين الحيواني ولما كانت تكاليف الغذاء تمثل من 

لتدهور الشديد امن اإلهتمام بالتغذية واألخذ باألساليب الحديثة لتقليل تكلفة العلف، لذلك تناولت مشكلة الدراسة صناعة الدواجن التى بدأت تعانى من 
نخفاض إنتاج اللحوم نظرًا إلرتفاع مدخالت إنتاج صناعة األعالف مما أدى إلى إحجام الكثير من المنتجين عن اإلستمرار فى  مجال تسمين وا 

رتفاع أسعارها، وعدم توفر سياسة محليه تنتج برامج تغذيه لصغار المربين لتعظيم ربحية المنتجين من خالل تكوين العالئق الم لي من ثالبيضاء وا 
ل إرتفاع تكلفة نتاج واالستهالك، خاصة في ظبدائل محليه لتغذيه بدارى التسمين وعدم توافر سياسات لتنميه الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين اإل

ية ذالتغذية، ويهدف البحث الي الوقوف علي العليقة المثلي بهدف تعظيم إنتاجية بدارى التسمين من جانب، وعلي الجانب اآلخر خفض تكلفة التغ
ق أهداف الدراسة التركيب األمثل للعليقة، ولتحقيبما يسمح بتشجيع صغار المربين باالستمرار في االنتاج، حساب الكفاءة التخصصية للوصول إلى 

قة المثلى لدجاج التسمين وتم الحصول على نتائج الحل األمثل الذى يدنى تكلفة إنتاج عليقة يتم إستخدام أسلوب البرمجة الخطية للحصول على العل
رتيب حيث أن الذرة الصفراء هى المحدد الرئيسى للعليقة كل من "بادى" و"نامى" و"ناهى " التسمين من خالل ستة سيناريوهات لكل منهم على الت

لذرة الصفراء ا وهى مصدر الطاقة لذلك كان المقترح فى السيناريو األول هو عدم إضافة الذرة الصفراء للعليقة، والمقترح فى السيناريو الثانى هو إضافة
،  والمقترح فى السيناريو الرابع هو إضافة الذرة الصفراء بنسبة %77نسبة ، والمقترح فى السيناريو الثالث هو إضافة الذرة الصفراء ب%37بنسبة 

، وتم أختيار %27،  بينما المقترح السادس واألخير هو إضافة الذرة الصفراء بنسبة %47، والمقترح الخامس هو إضافة الذرة الصفراء بنسبة 17%
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( 7) قا للكمية والتكلفة المقترحة، وكانت العليقة المثلى لعليقة البادى العليقة رقممكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة التخصصية، وطب
( كما هو 1(، ولعليقة النامى العليقة رقم )7جنية بالجدول رقم ) 9.773..7، وقدر سعرها بحوالى  %37وهى إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة 

جنية، وأخيرًا لعليقة الناهى العليقة رقم  7922.323، وقدر سعرها بحوالى  %77بنسبة ( وهى إضافة ذرة صفراء للعليقة 1موضح بالجدول رقم )
جنية، لذلك يوصى البحث  17.7.717، وقدر سعرها بحوالى  %17( وهى إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة 4( كما هو موضح بالجدول رقم )4)

ف توفير أعالف الدواجن بأسعار مناسبة للمنتجين حيث أنها تمثل أحد أهم بنود تكاليبضرورة التوسع في زراعة محاصيل العلف مثل الذرة الصفراء، ل
 إنتاج دجاج التسمين.
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The economics producing of the optimal diet for feeding broiler in the new land 
Hanan Wadia Ghaly 

Researcher, desert Research center 

Summary and recommendations: 

The poultry industry is one of the main pillars in achieving food security policy as a source of animal protein, 

which is characterized by high nutritional value and cheap price and high conversion coefficient of food for red 

meat. The poultry industry is characterized by rapid turnover of capital and high yield and the need for poultry 

projects for a large patch of land, As well as the reduction of capital required to invest in this area compared to 

other productive projects to obtain animal protein and the cost of food accounted for 60-70% of the final product 

of poultry, whether meat or eggs, so it was necessary to pay attention to And taking modern methods to reduce 

the cost of feed  Therefore, the problem of the study The poultry industry started to suffer from the severe 

deterioration due to the high inputs of feed production, which led to the reluctance of many producers to continue 

in the field of fattening Badari and the decline in the production of white meat and high prices dealt with the lack 

of a local policy that produces nutrition programs for small breeders to maximize the profitability of producers 

through the formation of homozygous crops from local alternatives to feed them and the lack of policies for 

livestock development to bridge the gap between production and consumption, especially in view of the high cost 

of nutrition. Stand on the ideal diet in order to maximize the productivity of the fattening broth on the one hand, 

and on the other reduce the cost of nutrition, allowing the encouragement of small breeders to continue production, 

calculating the efficiency of the specialist to reach the optimal structure of the appellation  n order to achieve the 

objectives of the study, the linear programming method was used to obtain the optimum diet for the fattening 

chickens. The optimal solution was obtained, which reduced the cost of producing Paddy, Nami and NAHI feeds 

through six scenarios respectively. The second proposal is the addition of yellow maize to 10%. In the third 

scenario, the proposed yellow corn is added by 20%. In the fourth scenario, Is the addition of yellow maize b And 

the fifth proposal is the addition of yellow maize by 40%, while the sixth and final proposal is the addition of 

yellow maize by 50%. The optimal cooking ingredients were selected based on the efficiency of the specialty, 

according to the quantity and the cost proposed. 2), the addition of yellow corn to Diet 10%, and estimated the 

price of about 2889.221 pounds in Table (2) (3) as shown in Table (3), which is the addition of yellow corn to the 

leaf by 20%, and its price is estimated at about 2977.151 pounds, and finally for the nahi diet (2) as shown in table 

(4) diet by 30%, and estimated at about 3080.230 pounds  Through the results obtained, the research recommends 

by the need to expand the cultivation of fodder crops such as maize, to provide poultry feed at prices suitable for 

producers, as it represents one of the most important items for the production of chicken fattening.  


