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دراسة لبعض المشكالت اإلنتاجية والتمويمية والصحية التي تواجه مربي عجول التسمين في محافظة الوادي
الجديد
احمد ضياء الدين زيتون ،مكادي عبد المجيد سميمان ،عصام عبد اهلل صفي الدين ابراهيم
قسم االقتصاد الزراعي ،كمية الزراعة ،جامعة المنيا
الممخص العربي
ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى أىم المعوقات أو المشكالت التي تواجو مربي عجول التسمين في محافظة الوادي الجديد.

وقد تم تحديد وحصر أىم المشكالت اإلنتاجية والتمويمية والصحية التي تواجو مربي الماشية في محافظة الوادي الجديد ،ثم تناول األسموب
التحميمي المستخدم في تحميل البيانات اإلحصائية ،الطرق اإلحصائية في تحميل آراء المزارعين ،والتي جمعت باستخدام استمارة االستبيان والتي

تضمنت أسئمة عن آراء المزارعين عن أىم المشكالت التي تواجييم ،مع ترتيب المشكمة إن وجدت من وجية نظرىم بالنسبة لبقية المشكالت،
وبتحميل ىذه التراتيب بالطرق ا إلحصائية غير القياسية .وبناء عمى نتائج أىم المشكالت اإلنتاجية والتسويقية  .فان األمر يستمزم ضرورة

توفير األمصال والمقاحات حيث أن عدد كبير من عينة الدراسة أشار إلى عدم وجود لقاحات وأمصال لبعض األمراض مثل الحمى القالعية،
توفير القروض الالزمة إلقامة مشروعات التسمين بأسعار فائدة منخفضة ،تطوير صناعة األعالف المركزة لمحصول عمى أعالف ذات قيمة
غذائية عالية لالستفادة منيا أثناء عممية التسمين.

الكممات االفتتاحية :مربي عجول التسمين ،المحوم الحمراء ،المشكالت
 .1مقدمة
يعتبر الدخل الزراعي الحيواني ضمن الدخل الزراعي

وصعوبة الحصول عمى قروض ،وضعف الخدمة البيطرية ،وعدم

توافر األيدي العاممة.

 .2مشكمة البحث

ال مصري ومكون أساسي فيو ،إذ يقدر متوسط القيمة النقدية
لالنتجة الحيوانية بحوالي  63407مميون جنيو ،تمثل نحو

 %07,03من متوسط الدخل الزراعي المصري والبالغ حوالي
 190691مميون جنيو وذلك في الفترة ( .)0316- 0333وتمثل
المحوم المرتبة األولى بين سائر االنتجة الحيوانية ،إذ تبمغ القيمة
النقدية لمحوم الحمراء حوالي  02492مميون جنيو ،تمثل نحو

 %43,47من إجمالي القيمة النقدية لمختمف االنتجة الحيوانية
وحوالي  % 14,7من إجمالي الدخل الزراعي في متوسط الفترة

(.)0316- 0333

وقد لوحظ انخفاض أعداد األبقار والجاموس في عام

 0316عمى مستوى الجميورية بنسبة  %10.46و%3.10
مقارنة بعام  .0317وىناك أسباب عديدة ليذا االنخفاض مثل

ظيور بعض األمراض الحيوانية الوبائية فى السنوات األخيرة

سببت ذعر المستيمك والمنتج ،ارتفاع تكاليف التغذية والتي تمثل

نحو  %60من مصاريف التربية ويجب خفضيا إلى ،%06

يواجو مربي الماشية سواء عمى المستوى القومي أو

المستوى اإلقميمي العديد من المشكالت التي تؤدي إلى إعاقة

العممية اإلنتاجية سواء كانت ىذه المشكالت إنتاجية أو تمويمية

أو صحية أو تسويقية ...الخ.

ولذلك يعتبر التعرف عمى المشكالت التي تواجو مربي

الماشية داخل محافظة الوادي الجديد وسيمة ىامة لممساىمة في
إيجاد الحمول المناسبة لتمك المشكالت لمنع إعاقة العممية

اإلنتاجية لمحوم الحمراء وتوفير جزء من احتياجات المجتمع فييا،

وباستخدام استمارة عينة البحث حسب آرائيم.
 .3الهدف من البحث

ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى أىم المعوقات أو المشكالت التي

تواجو مربي عجول التسمين في محافظة الوادي الجديد من ناحية
وأىم المقترحات لمواجية ىذه المشكالت من ناحية أخرى.
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 .4مصادر البيانات

إلى ىذه المشكمة "بنعم" ،في حين أشار  %0,30من أفراد العينة "بال"

اعتمدت الدراسة عمى نوعين من البيانات أوليما البيانات

الثانوية والتي تم الحصول عمييا من مصادرىا المختمفة وىى بيانات
قطاع الشئون االقتصادية والصادرة عن وزارة الزراعة واستصالح

األراضي ،وبيانات الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء ،وكذلك
البيانات المنشورة وغير المنشورة بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي

الجديد ،أ ما بالنسبة لممصدر الثاني فيى البيانات األولية والتي تم
الحصول عمييا عن طريق استيفاء بيانات استمارات االستبيان
الخاصة بعينة الدراسة حيث تم جمع البيانات عن طريق المقابمة

الشخصية لمربي الماشية بالمراكز الرئيسية إلنتاج المحوم بمحافظة

الوادي الجديد عام.0316

وىذا يشير أيضا إلى ارتفاع األىمية النسبية ليذه المشكمة والتي

جاءت في المرتبة الثانية مما يعيق مربي عجول التسمين البقري من
استغالل طاقتيم المتاحة بصورة أفضل.

ج  -ارتفاع أجور العمالة المؤجرة:

بينت الدراسة أن نحو  %94,04من مربي عجول التسمين

البقري قد أشاروا بوجود ىذه المشكمة وىذا يشير إلى ارتفاع األىمية
النسبية ليذه المشكمة في عينة الدراسة كميا عمى مستوى محافظة

الوادي الجديد والتي جاءت في المرتبة الثالثة ولذلك البد من تشجيع
العمالة العائمية لتقميل أعباء العمالة المؤجرة.

د  -نقص األعالف وغياب المراعي الطبيعية:

توضح النتائج في جدول ( )1أن نحو  ٪01,02من مربي

 .5األسموب البحثي

عجول التسمين البقري أشاروا إلى وجود ىذه المشكمة ،بينما أشار

تم تحميل ىذه المشكالت المرتبة وفقا ألىمية كل منيا

نحو  ٪62,70بعدم وجود ىذه المشكمة ونظرا النخفاض األىمية

نفس الوقت األسموب اإلحصائي القياسي المعروف بتحميل التباين

العينة فإنيا تحتل المرتبة األخيرة بين المشكالت اإلنتاجية التي تواجو

وذلك باستخدام الطرق اإلحصائية غير القياسية .كما استخدم في

بين تراتيب المشكالت لمعرفة ما إذا كانت المشكالت المختمفة ليا

نفس األىمية أم أنيا تختمف في أىميتيا بالنسبة لبعضيا حتى يمكن
وضع ترتيب لممشكالت اإلنتاجية والتمويمية والصحية عمى أساس
الفروق الحقيقية بين متوسطات ىذه التراتيب.

النسبية لمشكمة نقص األعالف وغياب المراعي الطبيعية لمعظم أفراد
مربي عجول التسمين البقري عمى مستوى محافظة الوادي الجديد.

 .2.1.6المشكالت التمويمية:
أ  -ارتفاع سعر الفائدة عمى قرض التسمين:

تبين من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )1أن نحو

 .6نتائج الدراسة

 %02,03من مربي عجول التسمين البقري في عينة الدراسة أفادوا

باستطالع آراء مربي الماشية (األبقار  -الجاموس -

بوجود ىذه المشكمة وان نحو  %61,63من أفراد العينة أشاروا إلى

ىذه المشكالت التي استقرت عمييا آراء ىؤالء المربين بعينة الدراسة

التسمين مع قمة عدد الرؤوس المسمنة يؤدي إلى إعاقة تحقيق إرباحا

الخميط) بعينة الدراسة حول المشكالت التي تواجييم أمكن حصر أىم

عدم وجودىا وىذا يشير إلى أن ارتفاع سعر الفائدة عمى قرض

والتي انحصرت في اآلتي:

مقبولة في دورات التسمين.

 .1.6المشكالت اإلنتاجية والتمويمية والصحية التي تواجه مربي
عجول التسمين البقري بعينة الدراسة في محافظة الوادي

الجديد

ب  -قصر مدة سداد القرض:

توضح البيانات الواردة في جدول ( )1أن نحو %03,17

من مربي عجول التسمين البقري في عينة الدراسة أشاروا ىذه

المشكمة "بنعم" وان نحو  %64,24من أفراد العينة أشاروا "بال" وىذا

 .1.1.6المشكالت اإلنتاجية:

يشير إلى أىمية ىذه المشكمة المذكورة حيث أن فترات السداد

أ  -ارتفاع أسعار األعالف:

يتضح من البيانات الواردة في جدول ( )1أن ىذه المشكمة

المتقاربة تؤدي إلى زيادة عبء التكاليف عمى المربين ،وبالتالي

انعدام تحقيق األربحية المرجوة.

جاءت في المرتبة األولى وبالتالي ارتفاع األىمية النسبية ليذه

ج  -صعوبة الحصول عمى القرض:

التسمين البقري عمى مستوى محافظة الوادي الجديد عمى وجود ىذه

أفراد العينة المدروسة أشاروا بوجود ىذه المشكمة وان نحو %21,10

المشكمة حيث اجمع كل أفراد العينة المدروسة من مربي عجول

المشكمة.

ب  -ارتفاع أسعار العجول المعدة لمتسمين:

أوضحت الدراسة أن نحو  %96,42من عينة الدراسة

ل مربي عجول التسمين البقري عمى مستوى الوادي الجديد قد أشاروا

كما ىو موضح في جدول ( )1أن نحو  %12,26من

من أفراد العينة أشاروا بعدم وجودىا وقد يرجع ذلك لوجود التسييالت
الخاصة بقروض التسمين لتشجيع المربين عمى االستثمار في ىذا

النشاط اإلنتاجي.
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جدول  .1المشكال ت اإلنتاجية والتمويمية والصحية التي تواجه مربي عجول التسمين البقري بعينة الدراسة عمى مستو محافظة
الوادي الجديد.

المشكالت اإلنتاجية
المشكمة

نعم

%

ال

%

األهمية

ارتفاع أسعار األعالف

139

133,33

3

3,33

1

133

94,04

9

3,77

0

ارتفاع أسعار العجول المعدة لمتسمين

133

نقص األعالف وغياب المراعي الطبيعية

04

ارتفاع أجور العمالة المؤجرة

96,42

0

103

62,71

4

المشكمة

نعم

%

ال

%

األهمية

ارتفاع سعر الفائدة عمى قرض التسمين

43

02,03

114

61,63

1

صعوبة الحصول عمى قرض

03

12,26

109

21,10

0

المشكالت التمويمية

قصر مدة سداد القرض
المشكالت الصحية

01,02

4

0,30

النسبية

43

119

03,17

64,24

النسبية

0

المشكمة

نعم

%

ال

%

األهمية

ارتفاع تكمفة الرعاية البيطرية

132

99,06

1

3,70

1

قمة االهتمام بالرعاية البيطرية

43

02,03

114

61,63

0

انتشار األمراض

133

96,42

المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة.
 .3.1.6المشكالت الصحية:

4

0,30

النسبية

0

ج  -قمة االهتمام بالرعاية البيطرية:

تبين من الدراسة أن نحو  %02,03من أفراد العينة أفادوا

أ  -ارتفاع تكمفة الرعاية البيطرية:

يبين جدول رقم ( )1أن نحو  %99,06من إجمالي عينة

الدراسة أشاروا إلى وجود ىذه المشكمة حيث أنيا احتمت المرتبة

األولي في المشكالت التي تواجو مربي عجول التسمين البقري في

بوجود ىذه المشكمة وان نحو  %61,63ذكروا أنيم لم يواجيوا ىذه
المشكمة ،وبالتالي تأتي في المرتبة األخيرة في المشكالت الصحية

التي تواجو المربين.

محافظة الوادي الجديد ،وىذا يرجع الرتفاع تكمفة العالج مما يؤدي

 .2.6المشكالت اإلنتاجية والتمويمية والصحية التي تواجه مربي

المربي لذا يجب دعم ىذه األدوية.

الجديد

إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة لمرأس ،وىذا يمثل عبء إضافي عمى
ب  -انتشار األمراض:

تبين من الدراسة أن نحو  %96,42من العينة المدروسة

أفادوا بوجود ىذه ال مشكمة ،بينما أفاد نحو  %0,30بعدم وجودىا،

وبالتالي تأتي ىذه المشكمة في المرتبة الثانية من حيث األىمية
النسبية لممشكالت الصحية التي تواجو مربي عجول التسمين البقري،

وىذا يرجع إلى كثرة األمراض المختمفة بين الثروة الحيوانية .

عجول التسمين الجاموسي بعينة الدراسة في محافظة الوادي

 .1.2.6المشكالت اإلنتاجية:
أ  -ارتفاع أسعار األعالف:

يتضح من البيانات الواردة في جدول ( )0أن ىذه المشكمة

جاءت في المرتبة األولى وبالتالي ارتفاع األىمية النسبية ليذه
المشكمة حيث اجمع كل أفراد العينة المدروسة من مربي عجول

التسمين الجاموسي عمى مستوى محافظة الوادي الجديد عمى وجود

ىذه المشكمة.
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جدول  .2المشكالت اإلنتاجية والتمويمية والصحية التي تواجه مربي عجول التسمين الجاموسي بعينة الدراسة عمى مستو
محافظة الوادي الجديد.

المشكالت اإلنتاجية

األهمية

المشكمة

نعم

%

ال

%

ارتفاع أسعار األعالف

130

133,33

3

3,33

1

143

94,66

2

3,00

0

ارتفاع أسعار العجول المعدة لمتسمين

131

نقص األعالف وغياب المراعي الطبيعية

39

ارتفاع أجور العمالة المؤجرة

92,79

0

94

71,44

المشكمة

نعم

%

ال

%

ارتفاع سعر الفائدة عمى قرض التسمين

113

61,93

40

02,13

1

صعوبة الحصول عمى قرض

93

32,20

70

41,12

0

المشكالت التمويمية

قصر مدة سداد القرض
المشكالت الصحية

02,37

0

1,01

النسبية

77,63

130

31

00,03

المشكمة

نعم

%

ال

%

ارتفاع تكمفة الرعاية البيطرية

131

92,79

0

1,01

قمة االهتمام بالرعاية البيطرية

90

73,10

71

انتشار األمراض

26,32

104

المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة.

ب  -ارتفاع أسعار العجول المعدة لمتسمين:

19

10,40
09,26

4
األهمية

النسبية

0

األهمية

النسبية

1
0
0

نحو  ٪71,44بعدم وجود ىذه المشكمة ونظرا النخفاض األىمية

أوضحت الدراسة أن نحو  %92,79من عينة الدراسة

النسبية لمشكمة نقص األعالف وغياب المراعي الطبيعية لمعظم أفراد

أشاروا إلى ىذه المشكمة "بنعم" ،في حين أشار  %1,01من أفراد

مربي عجول التسمين الجاموسي عمى مستوى محافظة الوادي الجديد.

لمربي عجول التسمين الجاموسي عمى مستوى الوادي الجديد قد
العينة "بال" وىذا يشير أيضا إلى ارتفاع األىمية النسبية ليذه المشكمة
والتي جاءت في المرتبة الثانية مما يعيق مربي عجول التسمين

الجاموسي من استغالل طاقتيم المتاحة بصورة أفضل.

العينة فإنيا تحتل المرتبة األخيرة بين المشكالت اإلنتاجية التي تواجو
 .2.2.6المشكالت التمويمية:
أ  -ارتفاع سعر الفائدة عمى قرض التسمين:

تبين من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )0أن نحو

ج  -ارتفاع أجور العمالة المؤجرة:

بينت الدراسة أن نحو  %94,66من مربي عجول التسمين

الجاموسي قد أشاروا بوجود ىذه المشكمة وىذا يشير إلى ارتفاع
األىمية النسبية ليذه المشكمة في عينة الدراسة كميا عمى مستوى
محافظة الوادي الجديد والتي جاءت في المرتبة الثالثة ولذلك البد من

تشجيع العمالة العائمية لتقميل أعباء العمالة المؤجرة.

 %61,93من مربي عجول التسمين الجاموسي في عينة الدراسة

أفادوا بوجود ىذه المشكمة وان نحو  %02,13من افراد العينة أشاروا

إلى عدم وجودىا وىذا يشير إلى أن ارتفاع سعر الفائدة عمى قرض

التسمين مع قمة عدد الرؤوس المسمنة يؤدي إلى إعاقة تحقيق أرباحا
مقبولة في دورات التسمين.

ب  -قصر مدة سداد القرض:

د  -نقص األعالف وغياب المراعي الطبيعية:

توضح النتائج في جدول ( )0أن نحو  ٪02,37من مربي

عجول التسمين الجاموسي أشاروا إلى وجود ىذه المشكمة ،بينما أشار

توضح البيانات الواردة في جدول ( )0أن نحو %77,63

من مربي عجول التسمين الجاموسي في عينة الدراسة أشاروا ىذه

المشكمة "بنعم" وان نحو  %00,03من أفراد العينة أشاروا "بال" وىذا
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يشير إلى أىمية ىذه المشكمة المذكورة حيث أن فترات السداد

التسمين الخميط عمى مستوى محافظة الوادي الجديد عمى وجود ىذه

انعدام تحقيق األربحية المرجوة.

ب  -ارتفاع أسعار العجول المعدة لمتسمين:

المتقاربة تؤدي الى زيادة عبء التكاليف عمى المربين ،وبالتالي

ج  -صعوبة الحصول عمى القرض:

كما ىو موضح في جدول ( )0أن نحو  %32,20من

المشكمة.

أوضحت الدراسة أن نحو  %97,49من عينة الدراسة

لمربي عجول التسمين الخميط عمى مستوى الوادي الجديد قد أشاروا

أفراد العينة المدروسة أشاروا بوجود ىذه المشكمة وان نحو %41,12

إلى ىذه المشكمة "بنعم" ،في حين أشار  %0,31من أفراد العينة "بال"

الخاصة بقروض التسمين لتشجيع المربين عمى االستثمار في ىذا

جاءت في المرتبة الثانية مما يعيق مربي عجول التسمين الخميط من

من أفراد العينة أشاروا بعدم وجودىا وقد يرجع ذلك لوجود التسييالت

النشاط اإلنتاجي.

وىذا يشير أيضا إلى ارتفاع األىمية النسبية ليذه المشكمة والتي

استغالل طاقتيم المتاحة بصورة أفضل.

ج  -ارتفاع أجور العمالة المؤجرة:

 .3.2.6المشكالت الصحية:

بينت الدراسة أن نحو  %94,64من مربي عجول التسمين

أ  -ارتفاع تكمفة الرعاية البيطرية:

يبين جدول رقم ( )0أن نحو  %92,79من إجمالي عينة

الدراسة أشاروا إلى وجود ىذه المشكمة حيث أنيا احتمت المرتبة

األولي في المشكالت التي تواجو مربي عجول التسمين الجاموسي
في محافظة الوادي الجديد ،وىذا يرجع الرتفاع تكمفة العالج مما

يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة لمرأس ،وى ذا يمثل عبء إضافي
عمى المربي لذا يجب دعم ىذه األدوية.

الخميط قد أشاروا بوجود ىذه المشكمة وىذا يشير إلى ارتفاع األىمية

النسبية ليذه المشكمة في عينة الدراسة كميا عمى مستوى محافظة
الوادي الجديد والتي جاءت في المرتبة الثالثة ولذلك البد من تشجيع

العمالة العائمية لتقميل أعباء العمالة المؤجرة.

د  -نقص األعالف وغياب المراعي الطبيعية:

توضح النتائج في جدول ( )0أن نحو  ٪14,34من مربي

عجول التسمين الخميط أشاروا إلى وجود ىذه المشكمة ،بينما أشار

ب  -انتشار األمراض:

تبين من الدراسة أن نحو  %26,32من العينة المدروسة

أفادوا بوجود ىذه المشكمة ،بينما أفاد نحو  %10,40بعدم وجودىا،

وبالتالي تأتي ىذه المشكمة في المرتبة الثانية من حيث األىمية
النسبية لممشكالت الصحية التي تواجو مربي عجول التسمين

الجاموسي ،وىذا يرجع إلى كثرة األمراض المختمفة بين الثروة
الحيوانية .

ج  -قمة االهتمام بالرعاية البيطرية:

نحو  ٪23,97بعدم وجود ىذه المشكمة ونظرا النخفاض األىمية
النسبية لمشكمة نقص األعالف وغياب المراعي الطبيعية لمعظم أفراد
العينة فأنيا تحتل المرتبة األخيرة بين المشكالت اإلنتاجية التي تواجو

مربي عجول التسمين الخميط عمى مستوى محافظة الوادي الجديد.
 .2.3.6المشكالت التمويمية:
أ  -ارتفاع سعر الفائدة عمى قرض التسمين:

تبين من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )0أن نحو

تبين من الدراسة أن نحو  %02,03من أفراد العينة أفادوا بوجود ىذه
المشكمة وان نحو  %61,63ذكروا أنيم لم يواجيوا ىذه المشكمة،

وبالتالي تأتي في المرتبة األخيرة في المشكالت الصحية التي تواجو
المربين.

 .3.6المشكالت اإلنتاجية والتمويمية والصحية التي تواجه مربي
عجول التسمين الخميط بعينة الدراسة في محافظة الوادي الجديد

 % 71,43من مربي عجول التسمين الخميط في عينة الدراسة أفادوا
بوجود ىذه المشكمة وان نحو  %02,73من أفراد العينة أشاروا إلى

عدم وجودىا وىذا يشير إلى أن ارتفاع سعر الفائدة عمى قرض
التسمين مع قمة عدد الرؤوس المسمنة يؤدي إلى إعاقة تحقيق أرباحا

مقبولة في دورات التسمين.

ب  -قصر مدة سداد القرض:

توضح البيانات الواردة في جدول ( )0أن نحو %34,09

 .1.3.6المشكالت اإلنتاجية:

من مربي عجول التسمين الخميط في عينة الدراسة أشاروا ىذه

المشكمة "بنعم" وان نحو  %43,71من أفراد العينة أشاروا "بال" وىذا

أ  -ارتفاع أسعار األعالف:

يتضح من البيانات الواردة في جدول ( )0أن ىذه المشكمة

جاءت في المرتبة األولى وبالتالي ارتفاع األىمية النسبية ليذه
المشكمة حيث اجمع كل أفراد العينة المدروسة من مربي عجول

يشير إلى أىمية ىذه المشكمة المذكورة حيث أن فترات السداد
المتقاربة تؤدي إلى زيادة عبء التكاليف عمى المربين ،وبالتالي

انعدام تحقيق األربحية المرجوة.
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جدول  .3المشكالت اإلنتاجية والتموي مية والصحية التي تواجه مربي عجول التسمين الخميط بعينة الدراسة عمى مستو محافظة
الوادي الجديد.

المشكالت اإلنتاجية

األهمية

المشكمة

نعم

%

ال

%

ارتفاع أسعار األعالف

36

133,33

3

3,33

1

34

94,64

0

3,07

0

ارتفاع أسعار العجول المعدة لمتسمين

33

نقص األعالف وغياب المراعي الطبيعية

2

ارتفاع أجور العمالة المؤجرة

97,49

0

49

23,97

المشكمة

نعم

%

ال

%

ارتفاع سعر الفائدة عمى قرض التسمين

03

71,43

00

02,73

1

صعوبة الحصول عمى قرض

03

40,27

00

37,14

0

المشكالت التمويمية

قصر مدة سداد القرض
المشكالت الصحية

14,34

0

0,31

النسبية

01

07

34,09

43,71

4
األهمية

النسبية

0

األهمية

المشكمة

نعم

%

ال

%

ارتفاع تكمفة الرعاية البيطرية

37

92,03

1

1,63

1

قمة االهتمام بالرعاية البيطرية

10

00,21

44

66,19

0

انتشار األمراض

33

0

97,49

0,31

النسبية

0

المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة.
ب  -انتشار األمراض:

ج  -صعوبة الحصول عمى القرض:

تبين من الدراسة أن نحو  %97,49من العينة المدروسة

كما ىو موضح في جدول ( )0أن نحو  %40,27من أفراد العينة

أفادوا بوجود ىذه المشكمة ،بينما أفاد نحو  %0,31بعدم وجودىا،

المدروسة أشاروا بوجود ىذه المشكمة وان نحو  %37,14من أفراد

العينة أشاروا بعدم وجودىا وقد يرجع ذلك لوجود التسييالت الخاصة

وبالتالي تأتي ىذه المشكمة في المرتبة الثانية من حيث األىمية

اإلنتاجي.

وىذا يرجع إلى كثرة األمراض المختمفة بين الثروة الحيوانية.

النسبية لممشكالت الصحية التي تواجو مربي عجول التسمين الخميط،

بقروض التسمين لتشجيع المربين عمى االستثمار في ىذا النشاط

ج  -قمة االهتمام بالرعاية البيطرية:

 .3.3.6المشكالت الصحية:

تبين من الدراسة أن نحو  %00,21من أفراد العينة أفادوا

أ  -ارتفاع تكمفة الرعاية البيطرية:

يبين جدول رقم ( )0أن نحو  %92,03من إجمالي عينة

الدراسة أشاروا إلى وجود ىذه المشكمة حيث أنيا احتمت المرتبة

األولي في المشكالت التي تواجو مربي عجول التسمين الخميط في

بوجود ىذه المشكمة وان نحو  %66,19ذكروا أنيم لم يواجيوا ىذه
المشكمة ،وبالتالي تأتي في المرتبة األخيرة في المشكالت الصحية

التي تواجو المربين.

 .7التوصيات:

محا فظة الوادي الجديد ،وىذا يرجع الرتفاع تكمفة العالج مما يؤدي

إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة لمرأس ،وىذا يمثل عبء إضافي عمى
المربي لذا يجب دعم ىذه األدوية.

في ضوء ما ورد بالبحث من نتائج يمكن سرد ألىم

المقترحات المطروحة من جانب مربي الماشية (أبقار  -جاموس -
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خميط) في عينة الدراسة لمتغمب عمى المشكالت المشار إلييا وىى

رابعا :توفير التمويل الالزم إلنشاء المزارع

أوال :توفير األعالف وتنظيم توزيعها

طريق

كالتالي:

من اجل صيانة الثروة الحيوانية والنيوض بمستوى إنتاجيا وذلك عن

وذلك عن طريق التوسع في زراعة األعالف الخضراء

 - 1توفير األدوية الالزمة لمعالج بأسعار منخفضة مما يخفف

طريق الجمعيات الزراعية ،وذلك الن الجمعية الزراعية عمى دراية

 - 0توفير التطعيمات المطموبة لكافة األمراض قبل وأثناء

من العبء عمى المربي ويؤدي إلى خفض تكاليف الرأس.

وتوفير األعالف المركزة ،ودعم أسعار األعالف وتنظيم توزيعيا عن

انتشارىا مع وجود تطعيمات دورية.

بالمربين في كل قرية ،واقامة مصانع إلنتاج األعالف من المخمفات

 - 0إقامة دورات لمخدمات البيطرية الوقائية لمنع انتشار

الزراعية لالستفادة منيا من ناحية والتخمص من ىذه المخمفات

األمراض التي تصيب الماشية إلرشاد وتوعية المربين

والتموث من ناحية أخرى.

بكيفية التعامل مع ىذه األمراض أثناء انتشارىا ،والحد من

ثانيا :تحسين الصفات اإلنتاجية لمسالالت المحمية

اإلصابة بيا.

عن طريق االىتمام بتوفير السال الت ذات معدل النمو

المرتفع ،وانشاء محطات لمتمقيح الصناعي.

 .8المراجع

ثالثا :توفير التمويل الالزم إلنشاء المزارع

 - 1عن طريق توفير الحكومة لمقروض االستثمارية الميسرة
لممنتجين من بنك الزراعي سواء كانت ىذه القروض

قصيرة أو متوسطة أو طويمة األجل.

 - 0العمل عمى خفض سعر الفائدة عمى قروض التسمين

لتشجيع المربين عمى االستثمار في ىذا النشاط اإلنتاجي

والنيوض بو.

السعيد محمود راجح ،محمد السيد زايد( .)2115معارف وتنفيذ

مربى الماشية لمتوصيات الفنية الخاصة بإنتاج المحم ببعض ال مراكز

في محافظة البحيرة ،مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممي ،المجمد ()07

العدد ( )1يناير -مارس  ،0313ص ص (.)114- 133

وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،نشرة االقتصاد الزراعي ،قطاع

الشئون االقتصادية ،إحصاءات الثروة الحيوانية ،أعداد مختمفة.

 - 0زيادة مدة سداد القرض حتى يمكن المربي من الوصول
بالحيوان المسمن إلى الوزن المناسب لمذبح ،وتحقيق
اإلرباح المرجوة.
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ABSTRACT

This research aims to identify the most important problems that facing breeders of fattening calves in the
New Valley Governorate. The most important production, financing, and health problems facing breeders of
fattening calves in the New Valley Governorate were identified and enumerated, then the analytical method
used in analyzing the statistical data dealt with statistical methods in analyzing farmers ’opinions , which
were collected using a questionnaire form that included questions on farmers’ opinions about the most
important problems that facing them, with the arrangement of the problem, if any, from their point of view in
relation to the rest of the problems, and by analyzing these rankings by non-standard statistical methods, and
the method of data analysis was used. Based on the results of the analysis of the most important production
and marketing problems in the study area, the matter necessitates the provision of vaccines and vaccines, as a
large number of the study sample indicated the absence of vaccines and vaccines for some diseases such as
foot-and-mouth disease, providing the necessary loans to establish fattening projects at low interest rates,
developing the feed industry. Focusing on obtaining feeds of high nutritional value to be used during the
fattening process, encouraging family workers to work to reduce labor costs and give alternative job
opportunities to youth.
KEYWORDS: breeders of fattening calves, red meat, problems
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