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 محافظو اسيوطالجديدة في   باألراضي محصول القمح ستخدام التكنولوجيا في إنتاجال المردود االقتصادي
  

 احمد ابراىيم محمد احمد
 

جامعة االزىر -سيوطكمية الزراعة با–قسم االقتصاد الزراعي   
 

 العربىالممخص 
 تعمل, االخر لمبعض االمثل االستخدام عدم الي باإلضافة المائية الموارد وخاصة مصر في الزراعية الموارد بعض محدودية ظل في    
 االستراتيجية المحاصيل زراعة في وخاصة المتاحة الزراعية الموارد استخدام كفاءة رفع عمي العمل الي التنموية الخطط خالل من جاىده الدولة
 زراعتيا عند الزراعية التكنولوجيا استخدام بتشجيع المحاصيل ىذه من االنتاج زيادة الي الدولة تيدف ولذلك, استيالكيو فجوه من تعاني والتي

 ومما, الجديدة االراضي في بأنواعيا الزراعية التكنولوجيا استخدام انتشار عدم من اسيوط محافظة وتعاني, الجديدة االراضي في وخاصة
 . مرضيو غير اقتصاديو أثار من ذلك عمي ترتبي

 السماد البمدي, السماد المبيدات,, التقاوي, المساحة:  كالتالي ىي البحث عينو في القمح محصول إنتاج عناصر أن النتائج واشارت   
 الثالث االنتاجي النمط في المتغيرة التكاليف لمتوسط حد اعمي وكانت, والري, اآللي العمل, البشرية العمالة, الفوسفاتي السماد, النيتروجيني

 الفتح لمركزي االول االنتاجي النمط في الكمية التكاليف لمتوسط حد اعمي وكانت, فدان/ جنيو 1051, 1515 بواقع ومنفموط الفتح لمركزي
, 651 حوالي بمغ حيث المزرعي السعر قيمة في الثالث االنتاجي النمط تفوق وقد, الترتيب عمي فدان/ جنيو 6511, 6865 بواقع ومنفموط
 الثالث االنتاجي النمط في االرض لمورد االقتصادية الكفاءة ارتقاع النتائج واوضحت,  الترتيب عمي ومنفموط الفتح لمركزي اردب/ جنيو 635
 االراضي في النمط ىذا تخدامباس القمح لمحصول االنتاجي التوسع في االقتصادية الجدوى عمي يدلل مما, والثاني االول في نظائره عمي

 الفتح مركزي في الثالث االنتاجي لمنمط المستثمر الجنية عمي والعائد الفداني العائد صافي تفوق النتائج وتبين, اسيوط محافظة في الجديدة
 االنتاجي النمط في ليما حد ادنى بمغ حين في,  الترتيب عمى فدان/جنيو 5,01, 5,55 و فدان/جنية7013,  6865حوالي بمغ حيث ومنفموط
 الفداني العائد صافي ان النتائج وتوضح,  الترتيب عمي فدان/جنيو 5,10,  5,35 و فدان/جنيو 3501,  0811 حوالي بمغ حيث االول
 عمى فدان/جنيو 5,68, 5,65و فدان/جنية8555, 8016 حوالي بمغ ومنفموط الفتح بمركزي العينة أجمالي في المستثمر الجنية عمي والعائد
 الفداني العائد صافي بين معنوية فروق وجود تبين حيث, والثالث الثاني االنتاجي لمنمط الفداني العائد لصافي معنوي تفوق ىناك وأن, الترتيب
 الفداني العائد صافي بين معنوي تفوق وجود النتائج توضح ولم والثالث, الثاني اإلنتاجي لمنمط الفداني العائد وصافي االول االنتاجي لمنمط
 المشاكل أىم دراسة عند تبين وقد, منيما لكل الفداني العائد صافي بين معنوية فروق توجد لم حيث, والثالث الثاني اإلنتاجي النمط من لكل
 االنماط في القمح منتجي تواجو التي اإلنتاجية المشاكل أىم كانت المتغيرة التكاليف ارتفاع أن بالعينة القمح محصول منتجي تواجو التي

جمالي الثالث اإلنتاجية  . المنتجين أراء أجمالي من 00,1% ,05% ,00,1% ,01 نحو مثمت حيث, العينة وا 
 :مقدمو
 عمي الزراعية التنمية برامج في الدولة استراتيجية تعتمد       
 في التوسع في ويتمثل االفقي التوسع اوليما رئيسيين محورين
 الي تيدف التي القومية بالمشروعات واالىتمام, المستصمحة االراضي

 حين في", فدان ونصف مميون استصالح مشروع" رأسيم وعمي ذلك
 الموارد كفاءة رفع في ويتمثل الرأسي التوسع الثاني المحور يتضمن
 . الزراعية العمميات كافة في المستخدمة الزراعية
 محصول من االنتاج زياده عمي الزراعية االستراتيجية وتعتمد      
, منو االستيالكية الفجوة وخفض الجديدة االراضي في وخاصة القمح
 في وخاصة المحصول إنتاج في الزراعية التكنولوجيا استخدام ويعتبر

 وتتعدد, االستراتيجية ليذه الرئيسية الدعائم من الجديدة االراضي

 الحيوية التكنولوجيا فمنيا, المستخدمة الزراعية التكنولوجيا انماط
 النباتي االنتاج في حديثو واصناف سالالت باستنباط وتتعمق

 لمنطقة والمناخية البيئية الظروف تالئم خصائص ذات والحيواني
 التكنولوجيا الثاني والنوع, السائدة لألمراض ومقاومو الزراعة

  المناسبة الزراعية والمعدات اآلالت واستخدام اختيار وىي الميكانيكية
, الزراعية المحاصيل انتاج عند العمل وظروف المناخية لمظروف
 البيانات توظيف عن عبارة وىي النظم تكنولوجيا الثالث والتوع

 التكنولوجية من االستفادة يحقق الذي العممي باألسموب واستخداميا
 المتوقعة التكاليف وخفض االنتاج بزيادة ويسمح والميكانيكية الحيوية

 . لممحاصيل
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 التوسع نحو تتجو التي المحافظات من اسيوط محافظة وتعتبر     
 الظيير في لالستصالح صالحو اراضي لتوفر نظرا, االفقي

 لزراعة اإلنتاجية المقومات جميع وتوفر, والشرقي الغربي الصحراوي
 الجديدة االراضي بمغت حيث, الزراعية المحاصيل من الكثير

-0551) لمفترة كمتوسط فدان الف 18,80 حوالي بالمحافظة
 تجود التي المحاصيل من القمح محصول ويعتبر(,5()0555
 وبمغت,  اسيوط محافظة في وخاصة الجديدة االراضي في زراعتيا
 حوالي المحافظة في الجديدة باألراضي القمح من المزروعة المساحة
 المساحة إجمالي من%0,7 نحو بمغت بنسبو, فدان الف 57,01
 817,68 نحو بمغت والتي مصر في الجديدة باألراضي المزروعة

 (.0555-0551) لمفترة كمتوسط فدان الف
 مشكمة البحث

في مصر وخاصة  الزراعيةفي ظل محدودية بعض الموارد      
من كافة  (8) 3مميار م 53,1والتي تبمغ حوالي  المائيةالموارد 

 % منيا في االنتاج الزراعي,60يستخدم حوالي ة, المختمفمصادرىا 
 الدولةتعمل االستخدام االمثل لمبعض االخر,  باإلضافة الي عدم

استخدام الموارد  كفاءة رفع من خالل الخطط التنموية عمى جاىده
والتي  في زراعة المحاصيل االستراتيجيةالزراعية المتاحة وخاصة 

 ولذلك تسعى ,تعاني من فجوه استيالكيو خاصة محصول القمح
بتشجيع استخدام  وذلك نتاج من ىذه المحاصيلزيادة اإلالدولة الي 

راضي الجديدة, وقد زراعتيا وخاصة في اال في التكنولوجيا الزراعية
صول القمح باألراضي محمن  محدودية المساحة المزروعةلوحظ 

ن بالرغم م بالنسبة إلجمالي الجميورية سيوطالجديدة في محافظة ا
عدم انتشار استخدام التكنولوجيا في وكذلك  ,توفر مقومات إنتاجو

القمح بالمحافظة,  محصولإنتاج وخاصة في  ,الجديدةاالراضي 
 تنعكس بالسمب عمي أثار اقتصاديوومما يترتب عمي ذلك من 
من زيادة إنتاج  وتوجيات الدولة المأمول من الخطط التنموية

  . المحصول
 أىداف البحث:

كفاءة استخدام وتقدير  يدف البحث الى قياس ااَلثر االقتصادي ي    
عند  الجديدة باألراضينتاج محصول القمح في إ الزراعيةالموارد 
 استخداميا لمحصول القمح مقارنة بعدم الزراعيةالتكنولوجيا  استخدام

ظيار فروق الت, بمحافظة اسيوط  عينة البحثفي  قييم االقتصادي وا 
ستخدام ا تعوقالمشاكل التي المحددات و وابراز أىم في كمتا الحالتين, 

 .في عينة البحثالمحصول نتاج التكنولوجيا الزراعية في إ
 ومصادر البيانات :االسموب البحثي 

يل اإلحصائي الوصفي الدراسة عمى أساليب التحم اعتمدت    
ودراسة الكفاءة لدراسة أىم العوامل المؤثرة عمي كمية اإلنتاج والكمي, 

االنماط اإلنتاجية بعينة  داخل  لمحصول القمح واإلنتاجية االقتصادية

الزراعة :االول  ,النمط الي ثالث انماطالعينة قسيم وتم ت, البحث
وزراعة وتسويو تقميديو  بالغمرري و تقاوي  اصناف:  وىي التقميدية
النصف زراعة ال :الثاني النمط, دراس وماكينة ايدوي وحصادالبذور 

عاديو وتسويو ري غير تقميدي  و تقاوي أصناف تكنولوجيو وىي:
 الثالث: الزراعة والنمطوماكينة دراس, ا يدوي وحصاد البذوروزراعة 

وتسويو بالميزر  ري غير تقميديتقاوي و  أصناف :التكنولوجية وىي
أعتمد ىذا البحث عمى و  ,دراسو  حصاد, وماكينة وزراعة بالسطاره

البيانات المنشورة والصادرة عن الجياز المركزي لمتعبئة العامة 
ز واإلحصاء, وقطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة ومرك

, وباإلضافة إلى البيانات األولية  بأسيوطالمعمومات بمديرية الزراعة 
 ستمارة االستبيان.عن طريق االتي قام الباحث بجمعيا 

 :البحث اختيار عينةطريقة  
مراكز  في تحديد متعددة المراحل عشوائيةالعينة بطريقة  تم اختيار    

وقد  الدراسة تمثيل كامل,مع العينة, وذلك لتمثيل مجتومنتجي وقرى 
المحاذي  مراكز شرق النيل لتمثيل مركز الفتحوقع االختيار عمي 
 من اختيار قريتي الفيما وبني طالب وتمالشرقي, لمظيير الصحراوي 

لتمثيل مراكز غرب النيل  مركز منفموطقع االختيار عمى , و المركز
وتم اختيار قريتي بني شعران , المحاذي لمظيير الصحراوي الغربي

 505المكونة من العينة وزعتو , المركزمن  وبني عدي القمبية
 85خالل  توزيع وذلك من ,رة عمي المزارعين بطريقو عشوائيةاستما

زارعي مركز استمارة لم 85, ونحو لمزارعي مركز الفتحاستمارة 
 .منفموط, وتم توزيعيا عمي القرى في كل مركز بالتساوي 

 :نتائج البحث ومناقشتيا
صافي الدخل الزراعي و  المزروعة ممساحةاألىمية النسبية لاواًل: 

 .في مصرلألراضي الجديدة 
النسبية لممساحة المزروعة باألراضي  تطور األىمية -1

 :الجديدة 
حة المزروعة أن األىمية النسبية لممسا( 5يوضح الجدول )        

جمالي مساحة االراضي المزروعة في من االراضي الجديدة إلى إ
حد بين ( 0555ـ0555) خالل الفترةمصر أخذت في التذبذب 

%  05,3بمغ نحو  أدنىوحد , 0555% عام 31,1بمغ نحو  أعمى
, كما رة% كمتوسط لمفت08بمغت األىمية النسبية  , و0550عام  

من يشير نفس الجدول أن األىمية النسبية لممساحة المزروعة 
جمالي مساحة االراضي المزروعة في مصر إلى إ القديمةاالراضي 
أعمى بمغ بين حد ( 0555ـ0555)خالل الفترة ي التذبذب أخذت ف
% عام   81,1نى بمغ نحو وحد أد 0550عام %57,5نحو 
في حين  % كمتوسط لمفترة,50,5ة بمغت األىمية النسبي, و 0555
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  خالل  في مصر إجمالي االراضي المزروعة إلى لألراضي الجديدةصافي الدخل الزراعي ممساحة و األىمية النسبية ل .1جدول 
 : )الف فدان(...الدخل ) باألسعار الجارية: مميون جنيو(المساحة  (.2017 –2001الفترة)           

 البيان  
 

 السنة

 المزروعة إجمالي االراضي االراضي الجديدة االراضي القديمة
المساحة 
 المزروعة

 الدخل صافي  %
 الزراعي

المساحة  %
 المزروعة

صافي الدخل   %
 الزراعي

المساحة  %
 المزروعة

صافي الدخل  
 الزراعي

0555 8151,33 57,1 11158 61,6 5115,01 05,8 6511 51,0 6588,11 13805 
0550 8168,70 57,5 15135 61,0 5885,50 05,3 6713 51,6 6510,30 85175 
0553 8115,60 57,8 16175 61,1 5811,15 05,1 7711 51,1 6553,56 86111 
0551 8803.06 57,0 55111 61,1 5811,38 05,6 55776 51,1 6317,85 60110 
0551 8816,33 57,5 65155 68,5 5538,11 05,7 50356 53,3 6153,58 70656 
0558 8818,58 55,7 66557 68,5 5511,63 00,5 51565 53,7 6131,31 550388 
0555 8138,51 58,6 77175 61,8 5665,50 03,0 58555 51,1 6151,05 558355 
0556 8111,55 55,5 558585 61,7 5756,55 06,7 05171 51,5 7565,51 538511 
0557 8518,13 55,5 555750 56,0 0808,86 07,7 06510 05,6 6557,73 507511 
0555 8555,50 55,8 505555 65,3 0803,15 07,1 07555 57,5 6881,70 515555 
0555 8555,05 86,8 515855 56,0 0116,05 35,1 37555 05,6 6615,01 557555 
0550 8557,37 86,1 516636 56,5 0565,51 35,1 15756 00 6575,05 575658 
0553 8560,15 86,8 580317 57,5 0555,60 35,1 15151 05,3 7558,65 053601 
0551 8560,56 85,1 555101 57,3 0631,07 35,8 18057 05,5 7500,53 003551 
0551 8511,51 85,1 555105 57,3 0737,71 30,1 18065 05,5 7553,35 003555 
0558 8515,81 88,5 571558 56,1 0783,11 33,7 13031 05,1 7071,61 017555 
0555 1761,58 81,1 578155 56,8 3516,05 31,1 13155 05,1 7533,08 015555 
 515663 6877,18 56 06367 08 0355,35 60 557171 50,5 8351,85 المتوسط

نشرة االقتصاد الزراعي, جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي, قطاع الشئون االقتصادية, اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي, المصدر: 
 .اعداد مختمفةنشرة الدخل الزراعي, 

, القديمة واالراضي الجديدة لألراضي المزروعة المساحة بمغت
,  8351,85, 0355,35حوالي المزروعة االراضي واجمالي

 الفترة لنفس كمتوسط الترتيب عمي فدان الف 6877,18
تطور األىمية النسبية لصافي الدخل الزراعي  -2

 لألراضي الجديدة .
صافي الدخل الزراعي ل( أن األىمية النسبية 5يوضح الجدول )    

في مصر جمالي صافي الدخل الزراعي إإلى  من االراضي الجديدة
بين حد أعمى بمغ نحو ( 0555ـ0555خالل الفترة ) أخذ في التذبذب

 ,0551% عام  53,3وحد أدنى بمغ نحو  0550% عام 00
كما يشير نفس الجدول  % كمتوسط لمفترة,56 بمغت األىمية النسبيةو 

صافي الدخل الزراعي من االراضي القديمة  إلى لأن األىمية النسبية 
لزراعي في مصر أخذت في التذبذب  خالل جمالي صافي الدخل اإ

 ,0551% عام 68,5بين حد أعمى بمغ نحو ( 0555ـ0555) الفترة

% 60بمغت األىمية النسبية و , 0550 % عام56 وحد أدنى بمغ نحو
كمتوسط لمفترة, في حين بمغ اجمالي صافي الدخل الزراعي لألراضي 

عة الجديدة واالراضي القديمة, واجمالي االراضي المزرو 
 مميون جنيو عمي الترتيب 515663,  557171, 06367حوالي

 نفس الفترة.ل كمتوسط
في  األراضي الجديدةب لمحصول القمحالمؤشرات اإلنتاجية  :ثانيا

 ومحافظة أسيوط:مصر 
باألراضي  اإلنتاجية لمحصول القمح مؤشراتتطور ال -1

 .في مصر الجديدة
 المساحة المزروعة: - أ

بمغ  لمساحة المزروعة بالقمح في مصر( أن ا0يوضح الجدول) 
ىا االدنى , وحد0551الف فدان عام  556,71حوالي  ىا األعمىحد

تقدير معادلة االتجاه , وب0553الف فدان عام  376,80حوالي 
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( 3( بالجدول)5الزمني العام لممساحة المزروعة, توضح المعادلة )
ـد بمـغ مقدار أنيا أخذت اتجاىًا عاما متزايًدا ومعنوي إحصائيًا وق

الف فدان بمعدل زيادة سنوي بمغ  51,70الزيادة السنوي حوالي 
 130,55حوالي متوسط المساحة المزروعة والبالغ % من0,7نحو

% من تغيرات 51( إلى أن نحو0الف فدان, ويشير معامل التحديد)ر
عنصر الزمن, وقد ثبت معنوية النموذج المساحة المزروعة يفسرىا 

 (.5,55) مستوى معنويةالمستخدم عند 
 اإلنتاجية الفدانيو: -ب   
بمغ حدىا  ( أن اإلنتاجية الفدانيو0تشير البيانات الواردة بالجدول )   

 0,50 حواليىا االدنى , وحد0555عام  طن 0,83حوالياألعمى 
إلنتاجية ل تجاه الزمني العام , وبتقدير معادلة اال0555عام  طن

أنيا أخذت اتجاىًا ( 3( بالجدول )0لمقمح, توضح المعادلة ) الفدانية
عاما متزايًدا ومعنوي إحصائيًا وقـد بمـغ مقدار الزيادة السنوي حوالي 

% من متوسط 5,37طن/فدان بمعدل زيادة سنوي بمغ نحو 5,530
طن/فدان, ويشير  0,35المساحة اإلنتاجية الفدانية والبالغ حوالي 

يفسرىا  اإلنتاجيةتغيرات  % من55لى أن نحو( إ0معامل التحديد)ر
وقد ثبت معنوية النموذج المستخدم عند مستوى عنصر الزمن, 

 (.5,55معنوية)
 اإلنتاج الكمي: -ج  
( أن اإلنتاج الكمي لمقمح بمغ 0تشير البيانات الواردة بالجدول )   

ه األدنى , وحد0551عام  الف طن 5530,81حوالي  حده األعمى
, وبتقدير معادلة االتجاه 0555عام  الف طن 608,36حوالي 

( أنيا 3( بالجدول )3الزمني العام لإلنتاج الكمي, توضح المعادلة )
أخذت اتجاىًا عاما متزايًدا ومعنوي إحصائيًا وقد بمغ مقدار الزيادة 

 بمعدل زيادة سنوي بمغ نحو الف طن 13,15السنوي حوالي 
الف  5037,11% من متوسط اإلنتاج الكمي والبالغ حوالي 1,35
 تغيرات% من 61( إلى أن نحو0, ويشير معامل التحديد)رطن

عنصر الزمن, وقد ثبت معنوية النموذج اإلنتاج الكمي يفسرىا 
(. 5,55المستخدم عند مستوى معنوية )

 اسيوط  خالل  مصر ومحافظةباألراضي الجديدة في  لقمحلمحصول ا واإلنتاج الكمي الفدانيةالمساحة المزروعة واإلنتاجية  .2جدول 
 المساحة )الف فدان(، اإلنتاجية الفدانية )طن/ فدان(، اإلنتاج الكمي )الف طن (.(2017 –2001الفترة)           

 البيان  
 
 

 السنة

 اسيوط مصر
 اإلنتاجية المساحة المزروعة

 الفدائية
 اإلنتاج الكمي الفدائية اإلنتاجية المزروعةالمساحة  اإلنتاج الكمي

2001 157,55 0,50 608,36 6,63 5,66 58,85 
2002 117,57 0,55 751,51 6,51 0,55 56,78 
2003 376,80 0,56 607,53 6,75 0,35 57,55 
2004 103,15 0,51 758,55 55,10 0,15 01,53 
2005 151,58 0,56 5505,81 50,53 0,55 01,17 
2006 108,58 0,01 5556.85 50,55 5,77 01,55 
2007 171,65 0,01 5556,35 53,16 5,75 08,11 
2008 155,77 0,31 5551,18 53,50 0,51 06,55 
2009 173,05 0,33 5517,56 51,57 0,55 35,05 
2010 105,51 0,51 5551,37 50,56 0,35 06,80 
2011 115,06 0,10 5335,86 53,50 5,60 01,75 
2012 177,56 0,13 5118,55 56,66 5,57 33,57 
2013 805,56 0,11 5136,58 03,55 5,73 11,15 
2014 805,87 0,13 5150,66 05,01 0,51 11,86 
2015 556,71 0,15 5530,81 56,50 0,53 37,65 
2016 863,83 0,13 5507,16 05,36 0,05 16,13 
2017 115,55 0,83 5136,81 55,88 0,15 11,36 

 35,85 0,51 51,85 5037,11 0,35 130,55 المتوسط
 .اعداد مختمفةاالقتصاد الزراعي, نشرة وزارة الزراعة واستصالح األراضي, قطاع الشئون االقتصادية, اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي, : جمعت وحسبت من المصدر: 
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 ومحافظة اسيوط خالل  في مصر الجديدة باألراضي لقمحلمحصول ااإلنتاجية  التجاه الزمني العام لبعض المؤشراتا .3جدول 
 (2017-2001الفترة)           

مقدار  المتوسط ف 2ر المعادلة الظاىرة م بيان
 التغير

معدل 
 التغير %

صر
م

 

 المساحة 5
 )الف فدان(

س 51,70+  367,36= ىـص^ 
 ىـ

                       
(8,81)** 

5,51 11,55** 130,55 51,70 0,7 

 اإلنتاجية 0
 فدان(طن )

 ىـس 5,530+  0,555= ىـص^ 

                            
(5,56) )** 

5,55 15,50** 0,35 5,530 5.37 

 اإلنتاج  3
 ()الف طن

 13,15+  515,13=  ىـص^ 
 ىـس 

                       
(7,58)** 

5,61 60,55** 5037,11 13,15 1,35 

وط
سي

ة ا
افظ

مح
 

 المساحة 1
 )الف فدان(

 ىـس  5,65+  5,35= ىـ ص^ 

                             
(5,65) )** 

5,65 85,61** 51,85 5,65 1,11 

 اإلنتاجية 1
 )طن/فدان(

 ىـس  5,553 + 0,51= ىـص^ 

 (5,71) 5,515 5,75 - - - 

 اإلنتاج  8
 )الف طن(

 ىـس 5,77+  53,81=ىـص^ 
            (5,1) )** 557 18,01 ** 35,85 5,77 8,35 

 .(0الجدول ) من: جمعت وحسبت المصدر: 
تطور المؤشرات اإلنتاجية لمحصول القمح باألراضي الجديدة  -2

 في محافظو اسيوط.
 المساحة المزروعة: - أ
( أن المساحة المزروعة بالقمح في محافظة 0يوضح الجدول )     

, 0553الف فدان عام  03,55اسيوط بمغ حدىا األعمى  حوالي 
, وعند تقدير 0550الف فدان عام  6,51وحدىا األدنى حوالي 

معادلة االتجاه الزمني العام لممساحة المزروعة, توضح المعادلة 
( أنيا أخذت اتجاىًا عاما متزايًدا ومعنوي إحصائيًا 3( بالجدول)1)

الف فدان بمعدل زيادة  5,65وقـد بمـغ مقدار الزيادة السنوي حوالي 
روعة والبالغ % من متوسط المساحة المز 1,11سنوي بمغ نحو

( إلى أن 0الف فدان, ويشير معامل التحديد)ر 51,85حوالي
% من تغيرات المساحة المزروعة يفسرىا عنصر الزمن, وقد 65نحو

 (.5,55ثبت معنوية النموذج المستخدم عند مستوى معنوية)
 اإلنتاجية الفدانيو: -ب
لمقمح  ( أن اإلنتاجية الفدانية 0تشير البيانات الواردة بالجدول )   

, وحدىا األدنى حوالي 0551طن عام  0,51بمغ حدىا األعمى حوالي
, وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام 0555طن عام  5,66

أنيا ( 3( بالجدول )1لإلنتاجية الفدانية لمقمح, توضح المعادلة )
 أخذت اتجاىًا عاما متزايًدا لم يثبت معنويتو إحصائيًا .

 :اإلنتاج الكمي -ج
( أن اإلنتاج الكمي لمقمح بمع 0تشير البيانات الواردة بالجدول )     

, وحده األدنى 0551الف طن عام  11,86حده األعمى حوالي 
, وبتقدير معادلة االتجاه الزمني 0555الف طن عام  58,85حوالي 

( أنيا أخذت 3( بالجدول )8العام لإلنتاج الكمي, توضح المعادلة )
ومعنوي إحصائيًا وقد بمغ مقدار الزيادة السنوي اتجاىًا عاما متزايًدا 

% من 8,35الف طن بمعدل زيادة سنوي بمغ نحو  5,77حوالي 
الف طن, ويشير معامل  35,85متوسط اإلنتاج الكمي والبالغ حوالي 

% من تغيرات اإلنتاج الكمي يفسرىا 57( إلى أن نحو0التحديد)ر
م عند مستوى عنصر الزمن, وقد ثبت معنوية النموذج المستخد

 (. 5,55معنوية )
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 بعينو البحث .لمحصول القمح  توصيف المتغيرات اإلنتاجية  -الثاث
مشاىده   505أن عدد المشاىدات قد بمغ  (1يوضح جدول )

لمحصول القمح في إجمالي عينة البحث بمحافظة أسيوط, موزعو 
عمي االنماط اإلنتاجية الثالث, وكان نصيب كل مركز من مركزي 

مشاىده, وبمغ إجمالي المساحة المزروعة بمركز الفتح  85العينة 
ج حوالي فدان, وبمغ إجمالي اإلنتا 556, 553ومنفموط  حوالي 

, اردب, في حين بمغ متوسط إنتاج الفدان  0556,1,  0511,7
اردب/فدان عمي الترتيب, واوضحت البيانات  56, 55,7حوالي 

وق اإلنتاجية الفدانيو لمنمط االنتاجي الثالث في مركزي الفتح تف
اردب/فدان  05,1, 05,5ومنفموط  بمتوسط إنتاج لمفدان بمغ حوالي 

 عمي الترتيب.
ـــو       ـــاج محصـــول القمـــح فـــي عين ويوضـــح الجـــدول أن عناصـــر إنت

, التقــاوي, المبيــدات, الســماد )االرض(البحــث ىــي كالتــالي : المســاحة
ــــة البشــــرية,  ــــي, الســــماد الفوســــفاتي, العمال ــــدي, الســــماد النيتروجين البم

غيـرة فـي يف المتلمتوسـط التكـال عمـي حـدمل اآللي, والـري, وكانـت أالع
 1051, 1515نتــاجي الثالــث لمركــزي الفــتح ومنفمــوط بواقــع الــنمط اإل

وســـط التكـــاليف الكميـــة فـــي الـــنمط لمت عمـــي حـــدجنيـــو/ فـــدان, وكانـــت أ
جنيــو/  6511, 6865نتــاجي االول لمركــزي الفــتح ومنفمــوط بواقــع اإل

.فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان 

 2017متوسطات المتغيرات اإلنتاجية لمحصول القمح باألراضي الجديدة في عينة البحث بمحافظة أسيوط لمسنة الزراعية  .4جدول 
            /2018 . 

 إجمالي العينة      النمط اإلنتاجي الثالث النمط اإلنتاجي الثاني النمط اإلنتاجي االول المتغيرات
 منفموط الفتح منفموط الفتح منفموط الفتح منفموط الفتح

 85 85 05 05 05 05 05 05 عدد المشاىدات
 556 553 08 33 85 11 35 08 أجمالي المساحة   )فدان(
 0556,1 0511,7 133 883,3 5575,7 777 163,8 370,8 إجمالي اإلنتاج    )طن(

 56 55,7  05,1   05,5 55,7 56.1 51,8 51,5 متوسط إنتاج الفدان  )إردب(
كمية التقاوي   متوسط

 )كجم/فدان(
10 17 37 35 31 31 10 15,3 

متوسط كمية السماد 
 النتروجيني

 ) كجم وحده فعالو/فدان(

555 551 550 75 50 65 75,5 78,1 

متوسط كمية السماد 
 الفوسفاتي

 ) كجم وحده فعالو/فدان(

35 35 58 53 5,1 55 55,6 56 

متوسط كمية السماد 
 /فدان(3البمدي)م

53 7 1 1 3 1 5 1,5 

متوسط العمل البشري     
 )رجل/فدان(

08 01 00 57 5 55 56,3 56,3 

متوسط عدد ساعات العمل 
 اآللي    )ساعة/فدان(

55 53 55 51 00 01 58.5 55,3 

 متوسط عدد ساعات الري
 )ساعة /فدان(

31 37 31 38 07 35 30,5 31,3 

متوسط التكاليف المتغيرة  
 )جنيو/فدان(

1615 1551 
1675 1715 1515 1051 1783 1513 

 5653 5515 5111 5155 5055 5515 6511 6865 التكاليف الكمية   )جنيو/فدان(
 .  بيانات استمارة االستبيانالمصدر :  جمعت وحسبت من : 
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 اإلنتاجياااةالمتغيااارات  أىااام ثااار اساااتخدام التكنولوجياااا عمااايأ   –رابعاااا 
 لمحصول القمح بعينة البحث .

لمتوســط  احصــائيا ومعنويــ ( وجــود فــروق1بيانــات الجــدول )تشــير     
 النمطـين االول والثـانيمتوسـطي اإلنتاجية الفدانيو لمـنمط الثالـث عمـي 

ـــد بمـــغ" T" وذلـــك باســـتخدام اختبـــار ـــدار  , وق  1,71حـــوالي  الزيـــادةمق
وجـــود  ين, وتبـــ%0,5% ,30,01بمـــغ نحـــو طـــن بمعـــدل زيـــادة 0,5,
معنـــوي احصـــائيا لمتوســـط اإلنتاجيـــة الفدانيـــو فـــي الـــنمط الثـــاني  وقتفـــ

, وقد بمغ مقـدار " T" وذلك باستخدام اختبارعمي متوسط النمط االول 
 %.56,58بمغ نحو  طن بمعدل زيادة 0,66لزيادة حوالي ا

ـــــوي احصـــــائيا      ـــــاك نقـــــص معن وتشـــــير البيانـــــات بالجـــــدول بـــــأن ىن
لمتوسط استخدام عنصر العمل البشـري والـري فـي الـنمط الثالـث عمـي 

% 81,5وذلك بمعدل نقـص بمـغ نحـو متوسطي النمطين االول والثاني
%  عمـــي الترتيـــب,  وتبـــين وجـــود 51,06% , 56,75%  و 18,5,

نصـر العمـل البشـري والـري نقص معنوي احصائيا لمتوسط اسـتخدام ع
في النمط الثـاني عمـي متوسـط الـنمط االول , وذلـك بمعـدل نقـص بمـغ 

% عمـــي الترتيـــب, فـــي حـــين اوضـــح الجـــدول ان 1,1% ,57,8نحـــو 
ىنــاك زيــاده معنويــو احصــائيا لمتوســط اســتخدام عنصــر العمــل االلــي 
في النمط الثالث عمي متوسطي النمطـين االول والثـاني, وذلـك بمعـدل 

 %.66% , 71,63ة  بمغ نحوزياد
وأوضحت بيانات الجدول الي وجود زياده معنويـو احصـائيا لمتوسـط   

ــــي الــــنمط الثالــــث عمــــي متوســــطي  اســــتخدام عنصــــر العمــــل االلــــي ف
, وذلـــك بمعـــدل " Tوذلـــك باســـتخدام اختبـــار"  النمطـــين االول والثـــاني

%, وتشــير النتــائج الــي وجــود زيــاده 66% , 71,63زيــادة  بمــغ نحــو
ويـــو احصـــائيا لمتوســـط التكـــاليف المتغيـــرة فـــي الـــنمط الثالـــث عمـــي معن

ـــــادة بمـــــغ  ـــــك بمعـــــدل زي ـــــرة لمـــــنمط االول وذل متوســـــط التكـــــاليف المتغي
%, فــي حــين تبــين وجــود نقــص معنويــو احصــائيا لمتوســط 1,53نحــو

التكاليف الكمية لمـنمط الثـاني والثالـث بالنسـبة لمتوسـط التكـاليف الكميـة 
عمــي  51,57% , 55,51ل نقــص بمــغ نحــو لمــنمط االول وذلــك بمعــد

 الترتيب .

  عينة البحث بمحافظة أسيوط  إجمالي ألنماط إنتاج محصول القمح في متوسطات أىم المتغيرات اإلنتاجية  معنويو الفروق بين .5جدول 
 . 2017/2018لمسنة الزراعية           

 المتغير                         
 بيان   

 اإلنتاجية الفدائية
 )اردب(

لبشري     ا العمل
 )رجل/فدان(

العمل اآللي    
 )ساعة/فدان(

 الري
 /فدان()ساعة

 التكاليف المتغيرة
 )جنيو/فدان(

الكمية  التكاليف 
 )جنيو/فدان(

 
  النمط      

 االول :الثاني

 6555,1 1705,1 35 50 01,1 51,31 متوسط االول

 5555 1705 31 50,1 05,1 56,0 الثانيمتوسط   

 5115,1- 5,1- 0- 5,1 1- 0,66 مقدار التغير
 55,51 5,51 1,1 1,58 57,8 56,58 %  التغير

 **(3,71) (5,6) *(0,01) (5,55) **(1,70) **(1,31) معنويو الفروق بين المتوسطين( T)اختبار
 النمط       

 :الثالثاالول 
 6555,1 1705,1 35 50 01,1 51,31 متوسط االول

 5105,1 1555,1 35 03,1 7 05,3 الثالثمتوسط 
 5075- 013 5- 55,1 58,1- 1,71 مقدار التغير
 51,57 1,53 56,75 71,63 81,5 30,01 %  التغير

معنويو الفروق بين ( Tاختبار )
 المتوسطين

(55,7)** 
(7,01)** (55,33**) (5,50)** (0,71)* 

(3,50)** 

 النمط      
 الثاني: الثالث

 5555 1705 31 50,1 05,1 56,0 متوسط الثاني
 5105,1 1555,1 35 03,1 7 05,3 متوسط الثالث

 015,1 015,1 1- 55 55,1- 0,5 مقدار التغير
 3,17 1,03 51,06 66 18,5 55,31 %  التغير

معنويو الفروق بين ( Tاختبار )
 المتوسطين

(0,77)* 
(6,11)** (55,05)** (3,11)** (0,51) 

(5,60) 

 ( .5.55معنوية الفروق بين المتوسطين عند مستوى ) (, )**( تشير إلى5.51مستوى ) معنوية الفروق بين المتوسطين عند)*( تشير إلى  -
 بيانات استمارة االستبيان.المصدر :  جمعت وحسبت من : 
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الدوال اإلنتاجية أثر استخدام التكنولوجيا عمي  : تقديرخامسا
 لمحصول القمح في عينة البحث.

تقدير دالة اإلنتاج يساىم في حل مشكمة  أن من المعروف    
االختيار بالنسبة لموحدة اإلنتاجية المثمى, وذلك بغرض تحقيق اكبر 

ر ممكن من التكاليف الزراعية قدر من الناتج الزراعي بأقل قد
 تعظيم صافي الدخل الزراعي. ذلك إلى يدف,وي

 . لمحصول القمح في مركز الفتح الدوال اإلنتاجية - أ
 نتاجي االولالنمط اإل -1
(, إلى وجود عالقة طرديو بين 8يتضح من المعادلة في الجدول )    

, كميـــــــة الســـــــماد (5كميـــــــة اإلنتـــــــاج )ص( والمســـــــاحة المزروعـــــــة )س

% مــن 75أن نحــو بــ ( 2رمعامــل التحديـد ) يشــير, و (1النتروجينـي)س
 السـماد النتروجينـيالمزروعة و ج يفسرىا عنصر المساحة اإلنتا تغيرات

 5,55حصـائيا عنـد المسـتوي االحتمـالي )وقد ثبت معنوية النمـوذج ا, 
وكميـــة الســـماد ( , وقـــد بمغـــت المرونـــة اإلنتاجيـــة لممســـاحة المزروعـــة 

ــــــو إذا زادت  5,585,  5,35 نحــــــو  النتروجينــــــي وىــــــو مــــــا يعنــــــي ان
% فــان ذلــك يــؤدي إلــى 5 بنســبةوكميــة الســماد النتروجينــي المســاحة 

المرونــــة  وبمغــــت  %5,585% , 5,35زيــــادة اإلنتــــاج الكمــــي بنســــبة 
المتزايـــد ئـــد , ممـــا يعنـــي ســـيادة عالقـــة العا5,75نحـــواإلجماليـــة لمدالـــة 

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة اإلنتاجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 البحث بمحافظة اسيوط لمسنة  الجديدة في عينةالمزدوج لمحصول القمح باألراضي  دوال اإلنتاج الفيزيقية بصورتيا الموغاريتمية .6جدول
      2017/2018الزراعية           

النمط  بيان
 اإلنتاجي

 المعادلة
 ف 2ر

المرونة 
 اإلجمالية
% 

تح
الف

 

 1لو س 5,85+5لو س 5,35+ 5,50= ىـ لو ص^ األول
                          (05,55(       ** )0,81*) 

0997 
 

365** 
 

1991 

 5لو س 5,15+ 5لو س5,53+5,01-=  ىـلو ص^ الثاني
                            (01,11(     **)0.70*) 

0999 051** 0,51 

 5لو س 5,505+   1لو س 5,563+ 5لوس 5,65+  6,5-=  ىـلو ص^ الثالث
                             (51,51(      **)3,88(          **)0,10*) 

0.96 510** 5,70 

وط
منفم

 

 5لو س 5,11+5,1 -=  ىـلو ص^ األول
                           (05,16** ) 

5.78 181** 5,11 

 0لو س 5,03+ 5لو س 5,01+  0,53=  ىـلو ص^ الثاني
                          (30,86(      ** )0,61*) 

5,76 5558** 0,15 

 5لو س 5,71+ 5لو س 5,65+  6,51-=  ^ىـلوص الثالث
                             (51,51(    **)3,1**) 

5,70 007** 3,58 
الي

جم
اال

 
 1لو س 5,58+ 5لو س 5,31+  5,78=  ىـلو ص^ االول

                           (36,50(     ** )0,71*) 
5,75 365** 5,15 

 8لو س 5,51+ 5لو س 5,81+  5,66=  ىـلو ص^ الثاني
                           (16,18(     ** )0,87*) 

5,76 051** 5,86 

 5لو س 5,65+ 5لو س 5,18+  5,53=  ىـلو ص^ الثالث
                           (38,81(     ** )1,01*) 

5,75 361** 3,35 

: كمية   1(  س 3: كمية السماد البمدي )م  3: كمية التقاوي ) كجم ( , س  0: المساحة المزروعة ) فدان ( ,  س 5: اإلنتاج الكمي ) طن ( ,  س ىـ ص 
: مقدار 5: مقدار العمل البشري ) رجل/ فدان(, س 8:  كمية السماد الفوسفاتي) وحدة فعالة / كجم (, س  1 السماد النيتروجيني) وحدة فعالة / كجم( , س

 )ساعة/موسم( .: عدد ساعات الري 6العمل اآللي ) ساعة / موسم (,س
 5( , تشير القيم بين األقواس إلى قيمة ) ت ( المحسوبة 5,51( , )*(  معنوي عند )5,55)**(  معنوي عند )

 . بيانات استمارة االستبيان:  جمعت وحسبت من :  المصدر
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 نتاجي الثاني.النمط اإل  -2
(, إلى وجود عالقة طرديو بين 8الجدول )يتضح من المعادلة في     

اآللــي  مقــدار العمــل(,  5كميـة اإلنتــاج )ص( والمســاحة المزروعــة )س
ـــد )(, 5)س % مـــن تغيـــرات 77 ( بـــأن نحـــو 2رويشـــير معامـــل التحدي
العمــل االلــي , وقــد ثبــت ج يفســرىا عنصــر المســاحة المزروعــة و اإلنتــا

, وقد بمغت ( 5,55)حصائيا عند المستوي االحتماليج امعنوية النموذ
 5,53المرونة اإلنتاجية لممساحة المزروعة ومقدار العمل االلي نحو  

اآللــي  مقــدار العمــل, وىــو مــا يعنــي انــو إذا زادت المســاحة  5,15, 
, 5,53% فـــان ذلـــك يـــؤدي إلـــى زيـــادة اإلنتـــاج الكمـــي بنســـبة 5بنســـبة 
, ممــا يعنــي ســيادة 0,51وبمغــت المرونــة اإلجماليــة لمدالــة نحــو 5,15

 عالقة العائد المتزايد عمى السعة اإلنتاجية .
 نتاجي الثالث.النمط اإل  -3

(, إلى وجود عالقة طرديو بين 8يتضح من المعادلة في الجدول )    
(, كميـــــــة الســـــــماد 5كميـــــــة اإلنتـــــــاج )ص( والمســـــــاحة المزروعـــــــة )س

د ويشــير معامــل التحديــ(, 5اآللــي )س مقــدار العمــل(, 1النتروجينــي)س
ج يفســرىا عنصــر المســاحة % مــن تغيــرات اإلنتــا78( بــأن نحــو 2ر)

االلــــي , وقـــــد ثبــــت معنويـــــة العمــــل المزروعــــة والســــماد النتروجينـــــي و 
( , وقــــد بمغــــت  5,55حصــــائيا عنــــد المســــتوي االحتمــــالي )النمــــوذج ا

مقدار كمية السماد النتروجيني و المرونة اإلنتاجية لممساحة المزروعة و 
وىـو مـا يعنـي انـو إذا   5,505,  5,563 , 5,65العمل االلي نحو  

اآللـي بنسـبة  مقدار العمل وكمية السماد النتروجيني و زادت المساحة 
 5,563,  5,65% فان ذلك يـؤدي إلـى زيـادة اإلنتـاج الكمـي بنسـبة 5
, ممـــا يعنـــي 5,70المرونـــة اإلجماليـــة لمدالـــة نحـــو وبمغـــت  5,505, 

 لسعة اإلنتاجية .عالقة العائد المتزايد عمى اسيادة 
 .الدوال اإلنتاجية لمحصول القمح في مركز منفموط -ب 

 نتاجي االول.النمط اإل  -1
(, إلـى وجـود عالقـة طرديـو 8يتضح من المعادلة في الجدول )       

(, ويشــير معامـــل 5بــين كميــة اإلنتــاج )ص( والمســاحة المزروعــة )س
عنصـــر يفســـرىا % مـــن تغيـــرات اإلنتـــاج 78( بـــأن نحـــو 2رالتحديـــد )

حصـائيا عنـد المسـتوي يـة النمـوذج ا, وقد ثبـت معنو المساحة المزروعة
, وقــد بمغــت المرونــة اإلنتاجيــة لممســاحة المزروعــة  (5,55االحتمــالي )

% فـــان 5وىـــو مــا يعنـــي انـــو إذا زادت المســاحة  بنســـبة   5,11نحــو 
, وبمغــت المرونــة %5,11زيــادة اإلنتــاج الكمــي بنســبة ذلــك يــؤدي إلــى 

عالقــة العائــد المتزايــد , ممــا يعنــي ســيادة 5,11لمدالــة نحــو اإلجماليــة 
 عمى السعة اإلنتاجية .

 نتاجي الثاني.النمط اإل  -2
(, إلى وجود عالقة طرديو بين 8يتضح من المعادلة في الجدول )    

(, 0)س كميـة التقـاوي(, 5كمية اإلنتاج )ص( والمساحة المزروعـة )س

% مـــن تغيـــرات اإلنتـــاج 76 (  بـــأن نحـــو2رويشـــير معامـــل التحديـــد )
, وقـد ثبــت معنويــة  ة التقــاويوكميــيفسـرىا عنصــر المســاحة المزروعـة 

, وقـــــد بمغـــــت (5,55حصـــــائيا عنـــــد المســـــتوي االحتمـــــالي )النمـــــوذج ا
ـــة لممســـاحة المزروعـــة  ـــة اإلنتاجي ـــاويالمرون , 5,01نحـــو   وكميـــة التق

 %5بنسبة ,وكمية التقاوي وىو ما يعني انو إذا زادت المساحة  5,03
% 5,03, %5,01 فـــان ذلـــك يـــؤدي إلـــى زيـــادة اإلنتـــاج الكمـــي بنســـبة

عالقــة , ممــا يعنــي ســيادة 0,15 وبمغــت المرونــة اإلجماليــة لمدالــة نحــو
 العائد المتزايد عمى السعة اإلنتاجية .

 النمط االنتاجي الثالث. -3
(, إلــى وجــود عالقــة طرديــو 8يتضــح مــن المعادلــة فــي الجــدول )     

ـــاج ) ـــة اإلنت ـــين كمي ـــدار العمـــل(, 5ص( والمســـاحة المزروعـــة )سب  مق
ــــي )س ــــد )(, 5اآلل % مــــن 70(  بــــأن نحــــو 2رويشــــير معامــــل التحدي

االلي , وقـد تغيرات اإلنتاج يفسرىا عنصر المساحة المزروعة والعمل 
, وقـد ( 5,55حصائيا عند المستوي االحتمالي )ثبت معنوية النموذج ا

ومقـدار العمـل االلـي نحـو  رونة اإلنتاجيـة لممسـاحة المزروعـةبمغت الم
 مقـدار العمـلو  ىو ما يعني انو إذا زادت المساحة,  و 5,71,  5,65

ـــي بنســـبة  ـــاج الكمـــي بنســـبة 5اآلل ـــى زيـــادة اإلنت ـــان ذلـــك يـــؤدي إل % ف
, ممـا 3,58وبمغت المرونـة اإلجماليـة لمدالـة نحـو  5,71%, 5,65%

 عالقة العائد المتزايد عمى السعة اإلنتاجية .يعني سيادة 
 .إجمالي العينةالدوال اإلنتاجية لمحصول القمح في  -ج

 نتاجي االول.النمط اإل  -1
(, إلـى وجـود عالقـة طرديـو بـين 8)يتضح من المعادلـة فـي الجـدول   

(, كميـــــــة الســـــــماد 5كميـــــــة اإلنتـــــــاج )ص( والمســـــــاحة المزروعـــــــة )س
% مــن 75بــأن نحــو ( 2ر(, ويشــير معامــل التحديـد )1النتروجينـي )س

الســـــــماد يفســـــــرىا عنصـــــــر المســـــــاحة المزروعـــــــة و  تغيـــــــرات اإلنتـــــــاج
ـــــة النمـــــوذج ا ـــــد ثبـــــت معنوي ـــــي, وق ـــــد المســـــتوي النتروجين حصـــــائيا عن

, وقد بمغـت المرونـة اإلنتاجيـة لممسـاحة المزروعـة ( 5,55االحتمالي )
وىــو مــا يعنــي انــو إذا  5,58, 5,31وكميــة الســماد النتروجينــي نحــو  

% فـان ذلـك يـؤدي إلـى 5زادت المساحة و مقـدار العمـل اآللـي بنسـبة 
% وبمغــــــت المرونــــــة 5,58%, 5,31زيــــــادة اإلنتــــــاج الكمــــــي بنســــــبة 

عالقــة العائــد المتزايــد , ممــا يعنــي ســيادة 5,15اإلجماليــة لمدالــة نحــو 
 عمى السعة اإلنتاجية .

 نتاجي الثاني.النمط اإل  -2
(, إلــى وجــود عالقــة طرديــو 8يتضــح مــن المعادلــة فــي الجــدول )     

ـــاج  ـــة اإلنت ـــين كمي ـــدار العمـــل 5)ص( والمســـاحة المزروعـــة )سب (, مق
ــــي )س ــــد )8اآلل % مــــن 76(  بــــأن نحــــو 2ر(, ويشــــير معامــــل التحدي

,  والعمــل البشــريتغيــرات اإلنتــاج يفســرىا عنصــر المســاحة المزروعــة 
(  5,55حصـائيا عنـد المسـتوي االحتمـالي )وقد ثبت معنوية النمـوذج ا
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, وقد بمغت المرونة اإلنتاجية لممساحة المزروعة ومقدار العمـل االلـي 
,  وىو ما يعني انو إذا زادت المساحة و مقدار  5,51,  5,81نحو  

% فان ذلك يؤدي إلى زيادة اإلنتاج الكمي بنسـبة 5العمل اآللي بنسبة 
, ممـا 5,86وبمغت المرونة اإلجمالية لمدالة نحو  ,%5,51%, 5,81

 عالقة العائد المتزايد عمى السعة اإلنتاجية .ادة يعني سي
 .نتاجي الثالثالنمط اإل  -3

(, إلى وجـود عالقـة طرديـو بـين 8يتضح من المعادلة في الجدول )   
(, مقــدار العمــل اآللــي 5كميــة اإلنتــاج )ص( والمســاحة المزروعــة )س

% مــــن تغيــــرات 75( بــــأن نحــــو 2ر(, ويشــــير معامــــل التحديــــد )5)س
االلــي , وقــد ثبــت والعمــل  يفســرىا عنصــر المســاحة المزروعــةج اإلنتــا

, وقـــد ( 5,55حصـــائيا عنـــد المســـتوي االحتمـــالي )معنويـــة النمـــوذج ا
ومقـدار العمـل االلـي نحـو   رونة اإلنتاجيـة لممسـاحة المزروعـةبمغت الم
 مقـدار العمـل, وىو مـا يعنـي انـو إذا زادت المسـاحة و 5,65,  5,18

ـــي بنســـبة  ـــاج الكمـــي بنســـبة 5اآلل ـــى زيـــادة اإلنت ـــان ذلـــك يـــؤدي إل % ف
, 3,35وبمغــت المرونــة اإلجماليـــة لمدالــة نحـــو , %  %5,65 ,5,18

 عالقة العائد المتزايد عمى السعة اإلنتاجية .مما يعني سيادة 
 سيادة عالقة العائد المتزايد عمى( الي 8وتشير بيانات الجدول )  

 الثالثةفي االنماط  اإلجماليةاالنتاج  مرونةتباين السعة اإلنتاجية مع 
اإلجمالية  المرونة, اال أن العينةفي مركزي الفتح ومنفموط واجمالي 

ي مركز منفموط د ليا في النمط االنتاجي الثالث فح بمغ أعمى
, مما  , والنمط االنتاجي الثاني في مركز منفموط العينةواجمالي 

اإلنتاج في انماط انتاج محصول يدلل عمي جدوى تكثيف عناصر 
 القمح في عبنة البحث, وخاصة نمط اإلنتاج الثالث.

االقتصااادية الكفااا ة سااتخدام التكنولوجيااا عمااي تقاادير أثاار إ : سادساااً 
    محصول لعناصر إنتاج

 .البحثعينو  القمح في         
الحدية النسبة بين القيمة اإلنتاجية الكفاءة االقتصادية تعكس    

 مفة الحدية ليذا   والتك لمورد معين
في  الموردوبالتالي فأن الكفاءة تعبر عن كفاءة استخدام ىذا المورد , 

 .ي المتبع اإلنتاجاو النمط وبالتالي كفاءة األسموب العممية اإلنتاجية 
(, 5)س لمورد االرضأن الكفاءة االقتصادية ( 5يوضح جدول)    

كانت اكبر من  نتاجي االولط اإل( في النم1)سوالسماد النتروجيني
 قيمة كانت حيث 5,51,  1,55بمغت لكل منيما ف الواحد الصحيح

 كانت حين في, استخدامو تكمفة عن يزيد منيما لكل الحدي الناتج
 الثاني االنتاجي النمط في( 5س)األرض لمورد االقتصادية الكفاءة
 الحدي الناتج قيمة حيث 55,18 فبمغت الصحيح الواحد من اكبر
 الواحد من أقل(  1س)البشري والعمل, استخدامو تكمفة عن يزيد

 تكمفة عن تقل الحدي الناتج قيمة كانت حيث, 5,05 فبمغ  الصحيح
 عن تزيد بكميات يستخدم العنصر ىذا إن عمي يدل مما استخدامو

 المستخدمة الكميات تخفيض  عمي العمل ويجب, االقتصادي الحد
 .   المورد ىذا من

 2017/2018عينة البحث بمحافظة اسيوط لمسنة الزراعية أجمالي  باألراضي الجديدة فيكفا ة عناصر إنتاج محصول القمح  .7جدول
 
 بيان
 
 

 المؤشر

 النمط االنتاجي الثالث مط االنتاجي الثانيالن النمط االنتاجي االول
 االرض
 (5)س

السماد 
 النتروجيني

 (1)س

 االرض
 (5)س

 العمل البشري
 (8)س

 االرض
 (5)س

 العمل االلي
 (5)س

 5,65 5,18 5,51 5,81 5,58 5,35 المرونة
 5,68 05,06 5,66 56,56 5,51 51,35 الناتج المتوسط  )إردب /فدان(

 5,11 35,83 5,531 07,65 5,557 05,53 الناتج الحدي     )إردب/فدان(       
 5015,8 01115 05,81 03117 8,75 51855 قيمة اإلنتاجية الحدية   )جنيو(   

 585 0015 555 0015 8,55 3575 )جنيو(من المورد سعر الوحدة
 5,60 55,31 5,05 55,18 5,51 1,55 االقتصاديةالكفا ة 

 المتغيرعدد الوحدات المستخدمة من المورد اإلنتاجي ÷ الناتج المتوسط=  الناتج الكمي  -  
 5لمتوسط لمموردالناتج ا× = مرونة العنصر ) من الدالة الموغاريتمية (  الناتج الحدي لممورد -   
 سعر المنتج )اردب(×  الحديو= الناتج الحدي  اإلنتاجيةقيمو  -   
 .سعر الوحدة من المورد /قيمة الناتج الحدي الكفاءة االقتصادية =  -  

 .بيانات استمارة االستبيان,  (8جدول ):  جمعت وحسبت من بيانات :  المصدر
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(, 5فس الجدول أن الكفاءة االقتصادية لمورد االرض )سويوضح ن 
( في النمط االنتاجي الثالث كانت اكبر من الواحد 5والعمل االلي)س

,حيث كانت قيمة  5,60,  55,31الصحيح حيث بمغت لكل منيما 
 .الناتج الحدي لكل منيما يزيد عن تكمفة استخدامو

الكفاءة االقتصادية لمورد  ارتقاعوتشير بيانات الجدول الي    
 والثاني, ممااالول في  االرض في النمط االنتاجي الثالث عمي نظائره

يدلل عمي الجدوى االقتصادية في التوسع االنتاجي لمحصول القمح  
 محافظة اسيوط.ب الجديدة  األراضيزراعة ا النمط في باستخدام ىذ

في عينة مؤشرات الكفا ة االقتصادية لمحصول القمح  -سابعًا 
 .البحث 

ؤشـــــرات االقتصـــــادية بعـــــض المالـــــي  (6الجـــــدول )تشـــــير نتـــــائج     
اســتخدام االنمــاط اإلنتاجيــة  عنــدلقمــح باألراضــي الجديــدة لمحصــول ا

 خالليـا تفـوق الـنمط االنتـاجيوالتي اتضـح مـن  ,بعينة البحث الثالث 
حيــــث بمــــغ  مركــــزي  الفــــتح ومنفمــــوط  فــــياإليــــراد الكمــــي  فــــي الثالــــث
لإليــراد  حــدادنــي  بمــغ , فــي حــينجنيو/فــدان 58556, 58565حــوالي
  50165و 55301 حـوالي ي االول حيث بمـغفي النمط اإلنتاجالكمي 

  لمفــدان الكميــة اليفالتكــ أن, و عمــي الترتيــبركــزين مالفــي  جنيو/فــدان,
,  5515 نتاجي الثاني حيث بمغ حواليفي النمط اإل بمغ أدنى حد ليا

نتــاجي مــى حــد ليــا فــي الــنمط اإل, فــي حــين بمــغ أعحنيو/فــدان 5055
جنيو/فـــدان, فـــي مركـــزي   6511, 6865 االول حيـــت بمغـــت حـــوالي

 الفتح ومنفموط عمي الترتيب . 
 2018/ 2017مؤشرات الكفا ة االقتصادية لمحصول القمح في عينة البحث بمحافظة أسيوط لمسنة الزراعية   .8ل جدو

 المؤشر
 
 
 
 بيان

اإلنتاجية 
 الفدانية
 )اردب(

   (1) 

السعر 
 المزرعي

 )جنيو/اردب(
     (2) 

التكاليف 
الكمية  

 )جنيو/فدان(
      (3) 

اإليراد الكمي 
 )جنيو/فدان(

       (4) 

صافي 
العائد  

 )جنيو/فدان(
(5) 

تكمفة انتاج 
 )جنيو/اردب(

     (6) 

صافي العائد      
 )جنيو/اردب(

     (7) 

العائد عمى 
الجنيو 

المستثمر   
 )جنيو/فدان(

(8) 
 النمط
 االول

 5,35 551 151 0811 55301 6865 515 51,5 الفتح
 5,10 037 185 3501 50165 6511 655 51,8 منفموط

 النمط 
 الثاني

 5,50 371 368 5075 51135 5515 565 56,1 الفتح
 5,76 376 150 5505 51305 5055 655 55,7 منفموط

النمط 
 الثالث

 5,55 130 386 6865 58565 5155 655 05,5 الفتح
 5,01 115 381 7013 58556 5111 651 05,1 منفموط

إجمالي 
 العينة

 5,65 315 130 8016 53776 5515 560 55,7 الفتح
 5,68 358 131 8555 51165 5653 655 56 منفموط

(, صافي العائد )جنيو/اردب(= 5( ÷ )3( , تكمفة انتاج)جنيو/اردب( = )3) -( 1( , صافي العائد )جنيو/فدان( = )0( × )5اإليراد الكمي)جنيو/فدان( = ) 
 (.3)( ÷ 1لمستثمر)جنيو/فدان( = )(, العائد عمى الجنيو ا8) -( 0)

 , بيانات استمارة االستبيان (1جدول ):  جمعت وحسبت من بيانات :  المصدر
 

وتبين نتائج نفس الجدول تفوق صافي العائد الفداني والعائد عمي 
نتاجي الثالث في مركزي الفتح ومنفموط لمستثمر لمنمط اإلالجنية ا

 5,01, 5,55جنية/فدان و 7013,  6865حيث بمغ حوالي
/فدان عمى الترتيب , في حين بمغ أدنى حد ليما في النمط جنيو
جنيو/فدان و  3501,  0811نتاجي االول حيث بمغ حوالي اإل

ن صافي ئج أجنيو/فدان عمي الترتيب, وتوضح النتا 5,10,  5,35
ركزي جمالي العينة بماني والعائد عمي الجنية المستثمر في إالعائد الفد

, 5,65جنية/فدان  و 8555, 8016الفتح ومنفموط بمغ  حوالي 
 جنيو/فدان عمى الترتيب . 5,68

ثامنًا: أثر استخدام التكنولوجيا عمى صافي العائد الفداني لمحصول 
 :لقمح في عينة البحثا

استخدام  ( نتائج تحميل التباين الختبار أثر7يوضح الجدول )   
 عمى صافي العائد الفداني لمحصول القمحاإلنتاجية الثالثة  االنماط
عمى معنوية تحميل التباين تم مقارنة الفرق  , وبناءاً عينة البحثفي 

وذلك  كل نمط إنتاجيل صافي العائد الفداني المعنوي بين متوسطي
بمغت قيمتو المقدرة ( والذي L.S.Dباختبار أقل فرق معنوي )

 (.5,1معنوية )( عند مستوى 5775حوالي)
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 عينة البحث بمحافظة  جماليإ القمح في  تحميل التباين الختبار أثر استخدام التكنولوجيا عمى صافي العائد الفداني لمحصول  .9جدول 
 .2018/ 2017لمسنة الزراعية  أسيوط         

مجموع مربعات  درجات الحرية مصدر االختالف
 االنحرافات

متوسط مجموع مربعات 
 ) ف ( المحسوبة االنحرافات

 بين االنماط اإلنتاجية
 داخل االنماط اإلنتاجية

0 
555 

887153115 
555658531 

331568555 
5558667 330,1* 

   565357151 557 المجموع الكمي
 (.5,51* معنوي عند )

 .بيانات استمارة االستبيانجمعت وحسبت من  المصدر:
ي ( أن ىناك تفوق معنو 55وقد أظيرت النتائج كما موضح بالجدول )

نتاجي الثاني والثالث, حيث تبين لصافي العائد الفداني لمنمط اإل
وجود فروق معنوية بين صافي العائد الفداني لمنمط االنتاجي االول 

والثالث, ولم توضح  وصافي العائد الفداني  لمنمط اإلنتاجي الثاني

النتائج وجود تفوق معنوي بين صافي العائد الفداني لكل من النمط 
اإلنتاجي الثاني والثالث, حيث لم توجد فروق معنوية بين صافي 

 العائد الفداني لكل منيما.

 عينة البحث جمالي إمحصول القمح في   التكنولوجيا في إنتاج استخدامألنماط العائد الفداني  معنوية الفروق بين صافي .10جدول 
 .2018/ 2017لمسنة الزراعية  بمحافظة أسيوط            

  االنماط اإلنتاجيو
 المتوسطات      

 األول الثاني الثالث
6788 5051 3561 

 صفر *1505 *1565 3561 األول
  صفر 5585 5051 الثاني
   صفر 6788 الثالث

 من بيانات استمارة االستبيان. جمعت وحسبت المصدر:
القماااح فاااي عيناااة البحاااث  : المشااااكل اإلنتاجياااة لمحصاااولتاساااعًا 

 .بمحافظة اسيوط
أىــــم  كانــــت المتغيــــرة( أن ارتفــــاع التكــــاليف 55يوضــــح الجــــدول)    

 اإلنتاجيـــةالمشــاكل اإلنتاجيـــة التـــي تواجـــو منتجـــي القمـــح فـــي االنمـــاط 
جمـــالي  % 05% ,00,1, %01نحـــو , حيـــث مثمـــت العينـــةالـــثالث وا 

 الثانيــة المرتبــةفــي  ويــأتيبالعينــة ,  مــن أجمــالي أراء المنتجــين 00,1,
 ,صعوبة الحصول عمي مصـدر ري ثابـت, ارتفاع قيمة ايجار االرض

صعوبة الحصول , ئل التكنولوجية  وارتفاع أجرىا صعوبة توفير الوسا
جمالي  اإلنتاجية عمي مصدر ري ثابت  لألنماط عمي  العينةالثالث وا 

  ,صافي العائد انخفاض في المرتبة الثالثةفي حين يأتي  ,الترتيب
االجــــــراءات  ,وارتفــــــاع أجرىــــــا التكنولوجيــــــةصـــــعوبة تــــــوفير الوســــــائل 

ــــدة  ــــك االراضــــي الجدي ــــة وصــــعوبة تمم ــــاع قيمــــة إيجــــار , الروتيني ارتف
جمالي  اإلنتاجية لألنماط االرض  .عمي الترتيب  العينةالثالث وا 
وتبـين النتــائج  تبــاين اراء منتجـي القمــح فــي االنمـاط الثالثــة وذلــك     

والتكــــاليف  المســــتخدمة عناصــــر اإلنتــــاجيرجــــع الــــي االخــــتالف فــــي 
الحكوميــة المعنيـــة, ومــن ثــم يجـــب وطبيعــة تعامـــل الجيــات  جيــةاإلنتا

الــــنمط الثــــاني العمـــل عمــــي حـــل تمــــك المشـــاكل وخصوصــــا  لمنتجـــي 
 كفاءتو اإلنتاجية واالقتصادية. والثالث لما تبين من

  التوصيات
 :يمي بما البحث يوصي  النتائج ىذه عمي وبناءا
 المزروعــة المســاحات فــي بالتوســع الدولــة فــي المعنيــة الجيــات اىتمــام
 التكنولوجيـــا باســـتخدام وذلـــك الجديـــدة باألراضـــي القمـــح محصـــول مـــن

 .خاصو بصفة اسيوط ومحافظة الجميورية مستوي عمي الزراعية
 محصـول منتجـي عـزوف الـي تـؤدي التـي العقبات جميع حل محاولة 

 والتــــي, الجديــــدة االراضـــي فــــي وخاصـــة اســــيوط محافظـــة فــــي القمـــح
 تممـــك وصـــعوبة الروتينيـــة اإلجـــراءات: وأىميـــا البحـــث نتـــائج اظيرتيـــا
, أجرىــــــا وارتفــــــاع التكنولوجيــــــة الوســــــائل تــــــوفير وصــــــعوبة االراضــــــي
 .ثابت ري مصدر عمي الحصول وصعوبة
 محصـــول بإنتـــاج تيـــتم تعاونيـــو جمعيـــات وتأســـيس أنشـــاء فـــي التوســـع
 حـل عمـي المعنيـة الجيـات بجانـب لتعمل, الجديدة االراضي في القمح

 بأســعار االنتــاج ووســائل عناصــر وتــوفير الموجــودة والعقبــات المشــاكل
تاحــة, مناســبو  الكمــي واالنتــاج المزروعــة المســاحات لزيــادة الفرصــة وا 

 اسيوط بمحافظة الجديدة االراضي في وخاصة  القمح لمحصول
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 خالل السنة الزراعية اسيوط عينة البحث بمحافظة إجمالي القمح في لمحصوليب األىمية النسبية لممشاكل اإلنتاجية ترت .11جدول
            2017/2018. 

 
 م

 
 المشكاااامة                   

النمط االنتاجي 
 االول

النمط االنتاجي 
 الثاني

النمط االنتاجي 
 الثالث

 العينةإجمالي 

 % عدد % عدد % عدد % عدد
 50,1 51 5,1 3 55 1 05 6 قيمة أيجار األرض ارتفاع 1
 00,1 05 05 6 00,1 7 01 55 ارتفاع تكاليف اإلنتاج المتغيرة 2
 6,33 55 55 1 5,1 3 5,1 3 اإلنتاجية الفدانية انخفاض 3
 6,33 55 0,1 5 55 1 50,1 1 انخفااض صافي العائااد 4
 55,63 53 55,1 5 50,1 1 0,1 5 جرىاوارتفاع أ صعوبة توفير الوسائل التكنولوجية  5
 53,33 58 50,1 1 55,1 5 55 1 صعوبة الحصول عمي مصدر ري ثابت 6
 5,1 7 51 8 1 0 0,1 5 االجرا ات الروتينية وصعوبة تممك االراضي الجديدة 7
 1,58 1 1 0 0,1 5 1 0 عدم توفر الخدمات اإلرشادية 8
 8,88 6 55 1 1 0 1 0 صعوبة الحصول عمي القروض وعدم كفايتيا 9

 1,58 1 0,1 5 1 0 1 0 ندرة األيدي العامماة وارتفااع أجاورىا 10
 5,61 5 - - 0,1 5 - - صعوباات التسوياق 11
 5,61 5 - - - - 0.1 5 أخرى 

 100 120 100 40 100 40 100 40 اإلجماااالي
  بيانات استمارة االستبيان .جمعت وحسبت من :   المصدر :

 المراجع
 اوال المراجع العربية:
, دراسة اقتصادية لنظم الري في محافظة أسيوطحازم محمد جاد اهلل, 

رسالة ماجستير, قسم االقتصاد الزراعي, كمية الزراعة, جامعة المنيا, 
0558. 

, دار التيسير  مقدمة في عمم اإلحصاءخيري طو إبراىيم )دكتور( ,  
 5 0553لمطباعة والنشر , 

خيري طو إبراىيم )دكتور( , مقدمة في عمم االقتصاد الزراعي , دار 
 5 0551التيسير لمطباعة والنشر , 

اثر تقنيات الميكنو الزراعية عمي عمر احمد بدر )اخرون( , 
المجمة المصرية , اقتصاديات محصول القمح في محافظة الغربية 

 .0551ب(, ديسمبر  1(, العدد )01زراعي , المجمد)لالقتصاد ال
محاضرات في اإلحصاء االقتصادي الزراعي نصر القزاز )دكتور( , 

 ., قسم االقتصاد الزراعي , كمية الزراعة , جامعة األزىر المتقدم
 
 
 

 ثانيا: النشرات والدوريات العممية.
 اإلحصائي السنويالكتاب , الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء

,0555. 
وزارة الزراعة واستصالح األراضي, قطاع الشئون االقتصادية , 
اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي , نشرة االقتصاد الزراعي, أعداد 

 مختمفة.
, مركز بأسيوطوزارة الزراعة واستصالح األراضي , مديرية الزراعة 

 0555المعمومات,
راضي, الييئة العامة لمشروعات التعمير وزارة الزراعة واستصالح األ 

 .والتنمية الزراعية, بيانات غير منشورة
, معيد الزراعيةوزارة الزراعة واستصالح األراضي, مركز البحوث 

بحوث االقتصاد, الموقف الحالي والتصور المستقبمي لمقمح , 
 0556فبراير

  ثالثا: المراجع األجنبية.
(10)-Small-Sample Techniques, The NEA 
Research Bulletion, VOL38(December.1960).p.99., 
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ABSTRACT 

    The results indicated that the elements of wheat crop production in the sample are as follows: Area, seeds, pesticides, 

municipal fertilizer, nitrogen fertilizer, phosphate fertilizer, human labor, automated work, and irrigation. The average 

value of the total cost in the first production pattern for the two centers of El Fateh and Manfalout was 8680 and 8755 

pounds / acre, respectively, and the third production pattern exceeded the value of the farm price where it was about 

815, 830 pounds / Ardp for the two centers Manfalut and El Fateh respectively. 

     Also the results explained increasing in the economic efficiency of the land resource in the third production pattern 

over its counterparts in the first and second, which shows the economic feasibility in the productive expansion of wheat 

crop using this pattern in the new lands in Assiut governorate. 

    The results show that the net return per acre in the total sample in El Fateh and Manfalout centers was about 6258, 

6777 pounds / acre respectively, and that there was a significant superiority of the net return per feddan for the second 

and third production pattern, while it was found that there are significant differences between the net return per feddan 

of the first pattern and the net return of the  second and the third production pattern. 

     The results did not show a significant difference between the net return of the second and the third production 

pattern.The results showed that the variable costs of the sample are the most important production problems facing 

wheat producers were in the three production patterns and the total sample, representing 25%, 22.5%, 20% and 22.5% 

respectively of the total producers' opinions. 

KEYWORDS: economic efficiency, land resource, net return, wheat 
 


