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التقرير النهائى لمشروع األرانب بقرية ميت كنانة
مركز طوخ – محافظة القليوبية
 -1اسم المشروع:

تكثيف تربية وإنتاج األرانب المحسنة وراثيا بقرية ميت كنانة
مركز طوخ – محافظة القليوبية (نموذج تطبيقى) .
 -2موقع العمل:
كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها  -قرية ميت كنانة .
 -3المدير التنفيذى للمشروع:
أ0د /محمود مغربي عراقي  -أستاذ تربية ووراثة الدواجن ووكيل كلية
الزراعة للدراسات العليا والبحوث  -جامعة بنها .
 -4فريق العمل الفنى المشارك فى المشروع:
االسم

م

الوظيفة
أستاذ فسيولوجيا الحيوان ورئيس قسم االنتاج الحيوانى

0

أ.د /عبد الكريم ابراهيم محمد

0

د /أسامة حسن الجارحى

مدرس رعاية الدواجن

3

د /ثروت السعيد شعبان

مدرس مساعد فسيولوجيا الحيوان

6

د /عبد المطلب أحمد العكل

مدرس مساعد فسيولوجيا الدواجن

1

د /محمود مصطفى األطرونى

مدرس مساعد تربية الدواجن

6

د /اكرامى السيد توفيق السيد

طبيب بيطرى
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 -5الجهات المشاركة فى المشروع:
 -0كلية الزراعة بمشتهر  -جامعة بنها .
 -0مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع .
 -3محافظة القليوبية .
 -6الجهات الممولة للمشروع :
 -0مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع .
 -0كلية الزراعة بمشتهر – جامعة بنها .
 -7بداية المشروع:
بدأ المشروع فى  0100 /00/ 0م .
 -8نهاية المشروع:
انتهى المشروع فى 0103 /00/ 31م .
 -9أهداف المشروع:
الهدف العام :النهوض بالمستوي المعيشي البناء قرية ميت كنانة

من خالل-:
 -0المساهمة فى زيادة الدخل القومى بانتاج اللحوم منن ارراننم منن خنالل عقند
دورات تدريبية لتدريم عدد ( )011من المربين الصغار منن شنبا الرنريجين
والفتيات الريفيات على كيفية تربية وإنتاج اررانم .
 -0دعننع عنندد ( )011مننن شننبا الرننريجين والفتيننات الريفيننات مننن ارسننر ذات
النندخل المحنندود للبنندف فننى مشننروعات تربيننة اررانننم بنسننبة  %11مننن قيمننة
بطاريننات االرانننم فق ن مننع تننوفير الردمننة البيطريننة واالعننال فننى االشننهر
االولى للمشروع .
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 -3نشر التراكيم الوراثية العالية من اررانم بالقرية وتحويلهنا النى قنرم منتجنة
للحوم البيضاف وبأسعار رخيصة تناسم المستهلك .
 -10المردود االقتصادى للمشروع:
-1
-2
-3
-4

-5
-6

-7

-8

زيادة نصيم الفرد من البروتين الحيوانى .
اصدار بطاقة لكل حيوان يتع بموجبها التعر على الحالة االنتاجية
والصحية والتناسلية للحيوان ومتابعتها.
المساهمة فى حل مشكلة البطالة بالقرية بتشغيل عدد  011شبا وفتاة .
تشجيع المربين على تربية اررانم وتحويل القرية المصرية من قرية
مستهلكة الى قرية منتجة (بها مائة مربى) ،وبالتالى تصبح قرية نموذجية
استرشادية  ،ارمر الذى يشجع القرى المجاورة على تبنى نفس الفكرة –
كما يمكن استغالل مزارع الدواجن المغلقة فى تربية اررانم.
توفير أيدى عاملة مدربة تدريبا جيدا على تربية اررانم بالقرية لمساعدة
القرى المجاورة لها فيما بعد .
االسهام فى توفير سالالت أرانم محسنة وراثيا تتناسم مع ظرو البيئة
فى القرية المصرية ويمكن االستعانة بهع فى امداد مربين آخرين بالسالالت
عندما التتوفر ارعداد المطلوبة للمربين بالكلية ومن ثع يمكن تسويق أرانم
القرية كسالالت.
نشر فكرة انشاف مجزر آلى لتسويق لحوم اررانم مجهزة لحماية المنتج من
تقلبات ارسعار وحماية المستهلك بتوفير لحوم نظيفة مجهزة خالية من
ارمراض .
رب الجامعة ب البيئة المحيطة وخدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة فى زيادة
انتاج اللحوم .
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 -11برنامج المشروع:
يتمثل فى ارنشطة التالية:

 -1مرحلة الحصر والتسجيل:
يتع خالل المرحلة حصر مربى اررانم بقرية ميت كنانة ومن لديهع استعداد من
الشبا والفتيات بالقرية على تربية اررانم ودراسة مدى توفر االمكانيات
المتاحة لديهع وتتع المفاضلة على أساس االتى:
 توفر المكان سعة  3 x 3متر يتوفر به الشروط المناسبة للتربية.
 من لديهع الربرة والوعى الصحي والتناسلي لألرانم  ....الخ .
 أن يكون من الشبا والفتيات المتعلمين صغار السن  ،ومن لديهع رغبة فى
العمل الجماعى لردمة بعضهع البعض  ،وممن يعانون من انرفاض مستوى
الدخل .
 -0مرحلة التدريب والتوعية :
 يتع تدريم المربين بكلية الزراعة بمشتهر بعدد  0أيام تدريم فى  01يوم
لكل مجموعة مكونة من  01مربى حيث يتع تعريفهع بأهمية المشروع ،
وسالالت اررانم المحسنة وراثيا.
 يتع عقد  0ندوة ارشادية بواقع ندوة كل شهرين يحاضر بها عضو هيئة
تدريس من اصحا الربرة او الشرصيات العامة لحل مشاكل المربين .
 -3مرحلة تسليم البطاريات واالرانب والعلف:
 يتع تسليع بطارية أمهات (أربعة عيون مزودة ببوكسات للوالدة)  +بطارية
نتاج (ستة عيون) لكل مربى .
 يتع تسليع كل متدر عدد  3أمهات وذكر من سالالت اررانم المحسنة
وراثيا بالكلية وذلك بعد تحصينهع ضد التسمع الدموى الفيروسى .
 يتع تسليع كل مربى شيكارة علف واحدة فق (مجانا) عند بداية المشروع ،
بعدها يقوم المربى بشراف العلف بنفسه من مصنع ارعال بالكلية.
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 -6تسجيل البيانات ومتابعة المربين:
 يتع تسجيل البيانات فى استمارات توزع على المربين لتسجيل الوزن والعدد
للرلفة الناتجة لكل أم عند الوالدة وكل أسبوع حتى عمر الفطام .
 يتع تسجيل بيانات الذكور لقياس مدى كفافتها فى الرصوبة وحصر عدد
النسل الناتج منها .
 يتولى فريق التدريم المكون من خمسة أعضاف أعمال المتابعة  ،بحيث كل
عضو يشر على عدد  01مربى .
 -5تحليل البيانات وتقييم االداء:
 يتع تحليل البيانات التي تع تدوينها لدم المربين خالل فترة التسجيل والمتابعة
 اجراف تقييع دورم واعداد تقرير ربع سنوى موضحا به سير العمل
بالمشروع خالل الفترة السابقة لالعداد.
 -12نتائج المشروع:
 -0أصبحت القرية بها عدد مائة مربى يجيدون العمل فى تربية وانتاج اررانم .
 -0تع تسليع شهادات معتمدة من الكلية للمربين باجتيازهع الدورة التدريبية فى
حضور معالى ارستاذ الدكتور  /عادل زايد محافظ القليوبية ومعالى ارستاذ
الدكتور /على شمس الدين رئيس جامعة بنها (مرفق بعض الصور) .
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 -3أصبح المربين على خبرة جيدة ودراية بتسجيل ومتابعة االنتاج فى الكروت
المتاحة لديهع (والصور التالية لبعض النماذج الناجحة فى المشروع) .
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 -6أصبح بالقرية نواة النتاج ساللة أرانم مشتهر المحسنة وراثيا للتربية ويتع
مساعدة المربين فى بيع أمهات وذكور التربية بنفس سعر الكلية لتشجيعهع على
زيادة االنتاج (حيث تع شراف أكثر من  111حيوان تربية لمربين جدد من
القرية وخارجها) ،كما يتع مساعتهع فى تسويق أرانم اللحع أيضا .
 -1يتع دعع ورعاية المربين المتعسرين بالمشرع وتعويضهع عينيا من أجل
االستمرار فى المشروع (بشراف أعال أو أرانم وتحصينات ..ألخ) .
 -0فى نهاية المشروع تع تقييع االنتاج من خالل سجالت المربين وقد تع
اختيارأفضل عشرة منهع ودعمهع معنويا لتحفيزهع على االستمرار فى النجاح
وتحفيز اآلخرين ليحذو حذوهع .
 -3والجدول التالى يبين الحالة االنتاجية لألرانم بالقرية :
عدد النتاج

متوسط عدد

عدد األمهات

عدد األمهات

عدد األمهات

الدفعة

عدد األرانب اآلباء

المفطوم

الخلفة/بطن

العشار

فى حالة والدة

تحت الجس

7.5

34

24

47

األولى

 75أم  25 +ذكر

992

29

27

25

الثانية

 75أم  25 +ذكر

643

7

23

27

24

الثالثة

 75أم  25 +ذكر

346

7.6

19

25

31

الرابعة

 75أم  25 +ذكر

--

--

105

103

127

االجمالى

 300أم  100 +ذكر

1981

7
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 -13التقييم االقتصادى للمشروع بالقرية:
 -0قد أجرى تقييع اقتصادى أولى للمشروع بالقرية بعد عام وذلك بحسا اجمالى
الواردات من المبيعات وخصع تكاليف االنتاج .وقد لوحظ من التقييع أن متوس
صافى العائد الشهرى للفرد بلغ  51جنيه تقريبا (علما بأن العائد يتراوح من 01
  031جنيه/شهر للمربى) وهذا متوقف على عدد شهور االنتاج وعدد اررانمالمنتجة والبيع سواف لحع أو تربية والجدول التالى يوضح ذلك.
المجموعة
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
االجمالى

اجمالى الواردات من
المبيعات (جنيه)
49600
32150
17300
لم تدخل التقييم
99050

تكاليف االنتاج (جنيه)

صافى الربح (جنيه)

3291229
21534265
9749219
لم تدخل التقييم
64196272

1668721
10615236
7550281
لم تدخل التقييم
3485323

 -0هناك نماذج نجاح حقيقية للمربين بالقرية تصل الى أكثر من  %01قد توسعوا فى
مشروعهع حيث رفضوا بيع أرانم التربية  ،وقد قاموا بشراف بطاريات من أجل
التوسع فى المشروع  ،كما قام البعض منهع ببناف مكان آخر للتوسع فى المشروع (
\..\..نماذج نجاح\\..\.. ، MOV00396.AVIنماذج نجاح\.)MOV00394.AVI
 -3تع قياس رضاف المستفيدين بالمشروع من خالل استبيان معد لذلك  ،وقد أفادت
البيانات أن ثلثي المبحوثين بنسبة تصل إلي ( )%23عبروا عن رضائهع التام من
حيث توفر مستلزمات اإلنتاج وكذلك العائد االقتصادم للمشروع يعتبر مناسم جدا
لهع وذو فائدة ومردود مالي مجزم لهع  ،مما يتطلم التوسع فى المشروع والعمل
علي نشره من خالل وسائل وطرق متعددة إلضافة مستفيدين جدد من المجتمع
المحي بالمشروع .
ج

 -14الرؤية المستقبلية للمشروع:
وطبقا الستراتيجية توسيع نطاق المشروع ليشمل قرى جديدة فقد تم اجراء مايلى-:
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 يتع حصر القرى ذات التعداد السكاني والتجمع الحيواني العالي بالتنسيق مع محافظة
القليوبية  ،ويتع ايفاد قوافل من فريق المشروع بغرض المسح االبتدائي للمناطق المراد
ادراجها لتوسع المشروع .يعقد ندوات استرشادية البناف القرية وتعريفهع بالمررجات
االيجابية بالنموذج التطبيقي بتوزيع نشرات عليهع بأهدا المشروع.
 لذا ننصح باستمرارية العمل فى تنمية القرى الفقيرة التى تعانى من مشكالت البطالة
(لعدم وجود فرص عمل حقيقية للشبا والفتيات) وتحويل تلك القرى من قرى
مستهلكة الى قرى منتجة .
 كما ننصح بزيادة الدعع الموجه فى هذا الصدد من التبرعات والبنوك والشركات
وأصحا ارعمال لتبنى هذه الفكرة (التنمية الشاملة بالريف المصرى) ليصبح ذلك
مشروعا قوميا من أجل النهوض بمصر وطننا الغالى ومن أجل تعميق فكرة المواطنة
واالنتماف لدى الشبا .

 -15التاريخ والتوقيع:
تحريرا فى2013/12/31 :م

المدير التنفيذي للمشروع

أ.د /محمود مغربي عراقي
أستاذ تربية ووراثة الدواجن
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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