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مؤشرات الكفاءة اقتصادية ى عل الزراعية الميكنة &ستخدام ا&قتصادية ا%ثار دراسة البحث استھدف: الملخص
مثل ت البحث في تحقيق أھدافه على مصدرين رئيسيين للبيانات، تاعتمدوقد ، الشرقية محافظة في لمحصول القمح وا&نتاجية

أسلوب التحليل ا&حصائي  كما تم استخدام خرى بيانات ثانوية منشورةستمدة من استمارة استبيان، واFمأولية ت في بيانا
أن مزارعي محصول القمح قد  :في تحليل بيانات الدراسة وعرض النتائج والتي كان من أھمھا ما يليالوصفي والكمي 

 بلغتفي حين  . الزراعة ا%لية، والزراعة التقليدية على الترتيبفدان في/ جنيه11446، 13019.8 بلغ ا كلياحققوا إيراد
  جنيه9187.3، 8610.2التكاليف ا&نتاجية الكلية لفدان القمح أدناھا لدى الزراعة ا%لية ثم الزراعة التقليدية بقيمة بلغت 

 جنيه، حيث 2151.5لتقليدية بمقدار  زيادة صافي عائد فدان القمح في الزراعة ا%لية عن الزراعة اوبالتالي ،على الترتيب
 ومما سبق تبين ، جنيه2258.8فدان، وفي الزراعة التقليدية / جنيه4409.7 صافي عائد فدان القمح في الزراعة ا%لية بلغ

الذي  و،يراد الكلي وتقليل التكاليف وزيادة صافي العائد الفدانيأن استخدام التكنولوجي الميكانيكي يؤدي بدوره إلى زيادة ا&
 .قد يرجع إلى تحسين خواص التربة والقضاء على الحشائش وترشيد استخدام مياه الري

 .الفجوة الغذائية، التكنولوجي الميكانيكي، الكفاءة اقتصادية، محافظة الشرقية: الكلمات ا2سترشادية

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

 استراتيجية القضايا أھم من الغذاء قضية أصبحت
 في واقتصادية واجتماعية السياسية اFبعاد ذات ةالحيوي
 والمضطردة السريعة السكانية الزيادة بسبب وذلك مصر

الجھاز المركزي للتعبئة ( ً سنويا%2.56بلغت والتي 
 معدت ًكثيرا فاقت والتي) 2017العامة واfحصاء، 

 منالمصري  الغذائي اFمن ويعد. الغذاء إنتاج في الزيادة
 فعلى التي تواجه الحكومات المتعاقبة الرئيسية تالتحديا
والمياه  اFرض من الطبيعية الموارد توافر من الرغم

 الزيادة تحقق لم المصرية الزراعة فإن البشرية والموارد
 واتسعت الغذاء على الطلب لمقابلة ا&نتاج في المستھدفة

 .الغذائية الفجوة

 محاصيل جإنتا فيالحديث  التكنولوجي ويعد استخدام
 ا&قتصادية المتغيرات ظل في الھامة اFمور من الحبوب
 بمعايير ا&نتاج ةضرور من وما يتبعھا، والعالمية المحلية
 للسلع التنافسية الميزة لزيادة وذلك والكفاءة الجودة
 الحديثة الوسائل أھم من الزراعية الميكنة تعتبرو ،الغذائية

Fًنھا تلعب دورا  ،ىالزراع ا&نتاج تطوير في تسھم التي
ًرئيسيا ومباشرا في تحقيق التنمية الزراعية الرأ سية ً

أن التوسع اFفقي يعتمد واFفقية على حد سواء حيث 
ًإعتمادا كليا على الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة أما  ً

بالنسبة للتوسع الزراعى الرأسي فإن للميكنة الزراعية 
نتاج وتدنية التكاليف ا&نتاجية  في زيادة ا&ًا مباشرًاتأثير

مع إمكانية ا&ستفادة من مزايا وفورات السعة عن طريق 
التوسع في إستخدام وتطبيق اFساليب التكنولوجية الحديثة 

التسوية بالليزر والزراعة بالسطارة والشتل في الزراعة مثل 
  .)2007، عبده(  ا%لىا%لي والحصاد

القطاع الزراعي فقد وفي ظل التغيرات التي يشھدھا 
تم اختيار محصول القمح باعتباره من أھم محاصيل 

اصيل في مصر حيث يعد من المحالغذائية الحبوب 
في اFمن  من أھمية كبيرة استراتيجية الھامة لما له

ًنظرا لكونه ). 1989أبو المجد، (الغذائي المصري 
محصول استيرادي، حيث تستورد مصر ما يقرب من نحو 

 استھyكھا من القمح نتيجة وجود فجوة غذائية  من49%
قمحية كبيرة في مصر، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي من 

 تمثل 2015 طن عام ألف 9795محصول القمح نحو 
 من جملة استھyك المحلي من القمح %51.02حوالي 

 وتتطلب زيادة ا&نتاجية . طنألف 19200والبالغ نحو 
إدخال الميكنة الزراعية الحديثة في الفدانية منه التوسع في 

 إعداد اFرض للزراعة ًا&نتاج الزراعي بدءا من عمليات
ًثم عمليات الري انتھاءا بعمليات الحصاد والدراس 

الجھاز  ( المختلفةوالتخزين وغيرھا من العمليات الزراعية
 .)2016المركزي للتعبئة وا-حصاء، 
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 البحثية المشكلة

 ثyث نق{اط رئيس{ية ھ{ي الفج{وة تتمثل مشكلة البحث في
الغذائية والفج{وة المائي{ة وانفج{ار الس{كاني وھ{ي مرتبط{ة 

 في معظ{م  موجودةالفجوة الغذائيةأن ببعضھا البعض حيث 
المحاص{{يل الزراعي{{ة ونس{{بة اعتم{{اد العالي{{ة عل{{ى ال{{دول 

ارتف{{اع أج{{ور و. الخارجي{{ة ف{{ي ت{{أمين احتياج{{ات الغذائي{{ة
 كم{ا أن .دت تفوق الزيادة في ا&نتاجالعمالة الزراعية بمع

الع{{{رض الح{{{الي للم{{{وارد المائي{{{ة يتس{{{م بالثب{{{ات النس{{{بي 
) الس{{{نة/3 ملي{{{ار م55.5( ف{{{ى مي{{{اه نھ{{{ر الني{{{ل تمث{{{لوالم

) الس{{نة/3 ملي{{ار م0.9(وكمي{{ات ض{{ئيلة م{{ن مي{{اه اFمط{{ار 
ھ~~از المرك~~زي الج ()الس{{نة/3 ملي{{ار م6.9(والمي{{اه الجوفي{{ة 

ف{ي الوق{ت ال{ذي يتزاي{د ) 2016حصاء، للتعبئة العامة وا-
فيه الطل{ب عل{ى المي{اه لمواجھ{ة احتياج{ات المتزاي{دة م{ن 

ارتف{اع مع{دت النم{و الس{كاني ف{ي  وكذلك .الغذاء والكساء
جمھوري{{{ة مص{{{ر العربي{{{ة إل{{{ى مس{{{تويات مرتفع{{{ة بلغ{{{ت 

-1966(ً س{{{نويا كمتوس{{{ط س{{{نوي خ{{{yل الفت{{{رة 2.56%
حص~~~اء،  العام~~~ة وا-الجھ~~~از المرك~~~زي للتعبئ~~~ة ()2017
مم{{ا أدى إل{{ى انخف{{اض نص{{يب الف{{رد م{{ن الم{{وارد  )2017

 .اFرضية والمائية

 الدراسة من الھدف

 قتصاديةا ا%ثار دراسة إلى عامة بصفة البحث ھدفي
محصول  إنتاج قتصادياتاى عل الزراعية الميكنة ستخدام

 . الشرقية محافظة في القمح

 ية والطريقة البحثالبيانات مصادر

ولھما أاعتمد البحث على مصدرين رئيسيين للبيانات 
 سواء رسمية جھات من عليھا الحصول ثانوية تم بيانات
 الزراعة وزارة مثل منشورة و غيرأ منشورة بيانات

 ومنظمة حصاءوا& العامة للتعبئةي المركز والجھاز
 والرسائل المراجع بعض إلى ضافةبا& والزراعة اFغذية

 أولية بياناتوثانيھما . الدراسة بموضوع لقةالمتع والبحوث
تم الحصول عليھا من خyل استقصاء الميداني لعينة من 

 المستخدمة التكنولوجية ل�نماطًا وفق محصول القمحزراع 
بمحافظة الشرقية عن طريق استمارة  الزراعية الميكنة من

 لتغطية بيانات 2018 تم تجميعھا خyل عام استبيان
 وطبقت الدراسة الميدانية .2016/2017راعي الموسم الز

 فاقوس ومنيا يمركزحيث تم اختيار بمحافظة الشرقية 
 على أساس أنھما من أكبر المراكز من حيث مساحة القمح

حيث بلغت المساحة المزروعة القمح في محافظة الشرقية 
بمحصول القمح في مركزي فاقوس ومنيا القمح حوالي 

بأھمية على الترتيب ألف فدان  34.56 ألف فدان، 46.35
 من إجمالي المساحة %7.99، %10.72نسبية بلغت 

المزروعة بمحصول القمح في محافظة الشرقية على 

 اضافة إلى تطبيق نظم الزراعة ا%لية لمحصول، بالترتيب
 ًوتمشيا مع مشكلة الدراسة ولتحقيق .القمح بھذين المركزين

 اFول المستوى ،ينةأھدافھا فقد تم تحديد مستويين للع
زر التكنولوجي الميكانيكي وفيه يتم استخدام التسوية باللي

 وآخر تقليدي الكومباينالحصاد بوالزراعة بالسطارة و
وفيه يتم استخدام ) حقول مقارنة بنفس الزمام(للمقارنة 

) الزراعة العادية والتسوية بالزحافة وآلة الدراس والتذرية(
ًى علما بأن عمليات الخدمة  مشاھدة لكل مستو90بواقع 

. الزراعية ا%خرى ثابتة لجميع المستويات التكنولوجية
 مشاھدة موزعة على 180وبلغ حجم العينة المختارة 

 مشاھدة من مركز فاقوس، 93المركزين المختارين بواقع 
 مشاھدة من مركز منيا القمح وتم اختيار قرى 87

العزيزية الديدامون والغزالي من مركز فاقوس، وقرى 
والسعديين من مركز منيا القمح على أساس اFھمية النسبية 
لعدد المزارعين والمساحة المزروعة بمحصول القمح في 

 من قرية الديدامون، ا مزارع23وتم اختيار . كل مركز
 ا مزارع22 من قرية الغزالي بمركز فاقوس، ا مزارع26

مركز  من قرية السعديين با مزارع19من قرية العزيزية، 
منيا القمح وذلك بالنسبة للمستوى التكنولوجي اFول، أما 

 من ا مزارع26تم اختيار قد فبالنسبة للمستوى التقليدي 
 من قرية الغزالي بمركز ا مزارع18قرية الديدامون، 

 من ا مزارع23 من قرية العزيزية، ا مزارع23فاقوس، 
ين تم تحديد المزارعو. قرية السعديين بمركز منيا القمح

للمستوى التكنولوجي الميكانيكي من محطات الخدمة ا%لية 
 )المقارن(الموجودة بالمركزين أما بالنسبة للمستوى التقليدي 

 .ًفقد تم اختيارة عشوائيا من نفس مناطق عينة الدراسة السابقة

 استخدمت الدراس{ة أس{لوب التحلي{ل ا&حص{ائي الوص{فيو
ة متمثل{ة ف{ي والكمي لش{رح وع{رض المتغي{رات اقتص{ادي

الع{{{{{{{رض الج{{{{{{{دولي ب{{{{{{{التكرارات والنس{{{{{{{ب المئوي{{{{{{{ة 
والمتوس{{{{طات الحس{{{{ابية واختب{{{{ار ت &ختب{{{{ار المعنوي{{{{ة 
ا&حص{{ائية للف{{روق ف{{ي بن{{ود ھيك{{ل ا&نت{{اج والتك{{اليف وت{{م 
استخدام تحليل الميزانية المزرعية لحس{اب ومقارن{ة بع{ض 

 . محصول القمحمؤشرات الكفاءة اقتصادية بين مزارعي 

 تائج والمناقشةالن

المؤشرات ا-نتاجية لمحصول القمح بالجمھورية 
 ومحافظة الشرقية 

 المساحة الكلية المزروعة

  إلى تطور المساحة الكلية1شكل  و1تشير نتائج جدول 
 المزروعة من محصول القمح بالجمھورية، فقد بلغ متوسطھا

 ألف فدان، 2915.6حوالي ) 2015-2000(خyل الفترة 
مساحة الكلية المزروعة لتصل أقصاھا عام ارتفعت ال

  ألف فدان، وانخفضت المساحة3468.9 حيث بلغت 2015
 حيث بلغت2001الكلية المزروعة لتصل أدناھا عام 
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تطور المساحة الكلية المزروعة وا-نتاجية الفدانية وا-نتاج الكلي لمحصول القمح على مستوى الجمھورية  .1جدول 
 )2015-2000( الفترة الشرقية خ�لومحافظة 

 المساحة الكلية المزروعة
 )الف فدان(

 ا-نتاجية الفدانية
 )فدان/أردب(

 ا-نتاج الكلي
 )مليون أردب(

 السنوات

 الشرقيـــة ع. م . ج  الشرقيـــة ع. م . ج  الشرقيـــة ع. م . ج 
2000 2463.3 288.8 17.77 17.60 43.77 5.08 
2001 2341.8 271.1 17.81 17.00 41.71 4.61 
2002 2450.4 282.0 18.02 18.20 44.16 5.13 
2003 2506.2 308.5 18.21 19.20 45.64 5.92 
2004 2605.5 308.5 18.37 19.30 47.86 5.95 
2005 2985.3 354.7 18.18 18.70 54.27 6.63 
2006 3063.7 375.1 18.00 20.10 55.15 7.54 
2007 2715.5 346.4 18.12 20.30 49.20 7.03 
2008 2920.4 375.3 18.21 16.80 53.18 6.31 
2009 3147.0 418.4 18.06 17.17 56.83 7.18 
2010 3001.0 399.9 18.22 16.70 54.68 6.68 
2011 3048.6 403.8 18.3 17.20 55.79 6.95 
2012 3160.7 425.0 18.72 17.95 59.17 7.63 
2013 3377.9 432.4 18.95 18.01 64.01 7.79 
2014 3393.0 424.5 18.42 17.28 62.50 7.34 
2015 3468.9 416.8 18.82 20.10 65.30 8.38 

 6.63 43.77 18.23 18.26 364.5 2915.6 المتوسط
 16.1 13.84 6.81 1.83 15.6 12.42 )%(معامل ا2خت�ف 

 3.18 2.53 0.83 0.36 2.32 2.16 )%(معدل النمو السنوي 
بت من وزارة الزراعة واستصyح اFراضي، قطاع الشئون اقتصادية، ا&دارة المركزية لyقتصاد الزراعي، نشرة  جمعت وحس:المصدر

 .اقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة

 

 

 )2015-2000(تطور المساحة الكلية المزروعة بالقمح في الجمھورية ومحافظة الشرقية خ�ل الفترة . 1شكل 

 .1جدول بيانات : المصدر
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 ألف فدان، وھذا يعني أن المساحة الكلية 2341.8
 من مثيلتھا عام %67.5 تمثل 2001المزروعة عام 

كما يشير معامل اختyف إلى أن القيم تتوزع . 2015
ً، وأخيرا فإن معدل %12.4حول متوسطھا الحسابي بنسبه 

تزايد في  مما يشير إلى وجود %2.2النمو السنوي بلغ 
 .المساحة الكلية المزروعة بھذه النسبه خyل فترة الدراسة

 1جدول ة لمحافظة الشرقية فقد تبين من أما بالنسب
 أن متوسط المساحة الكلية المزروعة بالقمح 1شكل و

 ألف فدان، 364.5بلغت ) 2015-2000(خyل الفترة 
ارتفعت المساحة الكلية المزروعة لتصل أقصاھا عام 

 ألف فدان، وانخفضت المساحة 432.4يث بلغت  ح2013
 حيث بلغت 2001الكلية المزروعة لتصل أدناھا عام 

 وھذا يعني أن المساحة الكلية المزروعة  ألف فدان،271.1
كما . 2013 من مثيلتھا عام %62.7 تمثل 2001عام 

يشير معامل اختyف إلى أن القيم تتوزع حول متوسطھا 
ًوأخيرا فإن معدل النمو السنوي ، %15.6الحسابي بنسبه 

 مما يشير إلى وجود تزايد في المساحة الكلية %2.3بلغ 
 .المزروعة بھذه النسبه خyل فترة الدراسة

 ا-نتاجية الفدانية 

 إلى تطور ا&نتاجية 2 وشكل 1جدول تشير بيانات 
الفدانية من القمح بالجمھورية، فقد بلغ متوسطھا خyل 

فدان، / أردب18.26حوالي ) 2015-2000(الفترة 
 حيث 2013ارتفعت ا&نتاجية الفدانية لتصل أقصاھا عام 

الفدان، وانخفضت ا&نتاجية الفدانية / أردب18.95بلغت 
الفدان، / أردب17.77 حيث بلغت 2000لتصل أدناھا عام 

 %93.8 تمثل 2000وھذا يعني أن ا&نتاجية الفدانية عام 
 أن  إلىمعامل اختyفكما يشير . 2013 مثيلتھا عام من

، %1.83القيم تتوزع حول متوسطھا الحسابي بنسبه 
 .%0.36ًوأخيرا فإن معدل النمو السنوي بلغ 

 1أما بالنسبة لمحافظة الشرقية فقد تبين من جدول 
 2000( أن متوسط ا&نتاجية الفدانية خyل الفترة 2وشكل 

ة الفدان، وارتفعت ا&نتاجي/ أردب18.23بلغت ) 2015 -
 20.3 حيث بلغت 2007الفدانية لتصل أقصاھا عام 

وانخفضت ا&نتاجية الفدانية لتصل أدناھا . الفدان/أردب
الفدان، وھذا يعني أن / أردب16.7 حيث بلغت 2010عام 

 مثيلتھا عام من %82.3 تمثل 2010ا&نتاجية الفدانية عام 
كما يشير معامل اختyف إلى أن القيم تتوزع . 2007

ً، وأخيرا بلغ معدل %6.81وسطھا الحسابي بنسبه حول مت
 . %0.83النمو السنوي 

 الكلي ا-نتاج 

 إلى تطور ا&نتاج الكلي 3 وشكل 1 شير بيانات جدولت
من القمح بالجمھورية، فقد بلغ متوسطه خyل الفترة 

  مليون أردب، ارتفع ا&نتاج43.77حوالي ) 2000-2015(
 مليون 65.3 بلغ  حيث2015الكلي ليصل أقصاه عام 

 2001أردب، وانخفض ا&نتاج الكلي ليصل أدناه عام 

 مليون أردب، وھذا يعني أن ا&نتاج 41.71حيث بلغ 
 .2015 مثيلتھا عام من %63.9 يمثل 2001الكلي عام 

كما يشير معامل اختyف إلى أن القيم تتوزع حول 
ًوأخيرا فإن معدل . %13.81متوسطھا الحسابي بنسبه 

، ويرجع ارتفاع المستمر %2.53 السنوي بلغ النمو
السنوي في ا&نتاج الكلي لمحصول القمح للزيادة في 

 .المساحة الكلية المزروعة وا&نتاجية الفدانية

 1جدول ة لمحافظة الشرقية فقد تبين من أما بالنسب
 أن متوسط ا&نتاج الكلي من القمح قد بلغ خyل 3وشكل 
 مليون أردب، ارتفع 6.63ي حوال) 2015-2000(الفترة 

 8.38 حيث بلغ 2015ا&نتاج الكلي ليصل أقصاه عام 
مليون أردب، وانخفض ا&نتاج الكلي ليصل أدناه عام 

 مليون أردب، وھذا يعني أن ا&نتاج 4.61 حيث بلغ 2001
كما  .2015 من مثيلتھا عام %55 يمثل 2001الكلي عام 

زع حول متوسطھا يشير معامل اختyف إلى أن القيم تتو
ًوأخيرا فإن معدل النمو السنوي . %16.1الحسابي بنسبه 

ويرجع ذلك لما يبذل من جھد بمحافظة . %3.18بلغ 
الشرقية بھدف زيادة إنتاج القمح من خyل زيادة ا&نتاجية 
الفدانية بزراعة أصناف عالية ا&نتاجية وكذلك التزام 

لموصى بھا مع كل بالتوصيات الفنية والحزم التكنولوجية ا
 .صنف من خyل محطات إنتاج التقاوي

 توصيف المتغيرات الفنية لفدان القمح

 إلى توصيف المتغيرات الفنية 2تشير نتائج جدول 
لفدان القمح بمحافظة الشرقية خyل الموسم الزراعي 

 إلى أن أھم المتغيرات الفنية انحصرت فيما 2016/2017
 :يلي

 إنتاج فدان القمح

نتائج إلى ارتفاع إنتاجية فدان القمح في الزراعة تشير ال
ا%لية عن الزراعة التقليدية بعينة الدراسة، حيث تبين أن 

 أردب على الترتيب، 17.5، 19.6إنتاجية فدان القمح بلغ 
وتبين من نتائج أختبار ت معنوية الفرق بين إنتاجية فدان 

لغت القمح في الزراعة اFلية والزراعة التقليدية حيث ب
، ويتضح من ذلك أھمية 3.9قيمة ت المحسوبة نحو 

استخدام الزراعة ا%لية لزيادة متوسط إنتاج فدان القمح، 
والذي قد يرجع إلى تحسين خواص التربة والقضاء على 
الحشائش وترشيد استخدام مياه الري نتيجة لتسوية التربة 

 .الزراعية بالليزر

 كمية التقاوي

نوية الفرق بين متوسط كمية ختبار ت معاتشير نتائج 
التقاوي المستخدمة في زراعة القمح في الزراعة ا%لية 

، 11.4-والزراعة التقليدية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 
وانخفضت كمية التقاوي المستخدمة في زراعة فدان القمح 

 / كجم23.2لية عن الزراعة التقليدية بمقدار في الزراعة ا%
تخدام التكنولوجي الميكانيكي يؤدي فدان، وھذا يؤكد أن اس

 .فدان القمحلزراعة إلى خفض كمية التقاوي المستخدمة 
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 )2015-2000( تطور ا-نتاجية الفدانية لمحصول القمح في الجمھورية ومحافظة الشرقية خ�ل الفترة .2شكل 

 .1بيانات جدول : المصدر

 

 

 

 )2015-2000(ھورية ومحافظة الشرقية خ�ل الفترة تطور ا-نتاج الكلي لمحصول القمح في الجم. 3 شكل

 .1ول جد بيانات :المصدر
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توصيف المتغيرات الفنية لفدان القمح في الزراعة ا�لية والزراعة التقليدية بعينة الدراسة الميدانية للموسم . 2جدول 
  2016/2017الزراعي 

 )ت(قيمة  الزراعة التقليدية الزراعة ا�لية الوحدة المتغيرات

 **3.9 17.5 19.6 فدان/أردب يةا-نتاج

 **11.4- 79.4 56.2 فدان/كجم التقاوي

 **7.1- 68 45.5 فدان/كجم ن السماد النيتروجيني

 **13.9- 46.3 30.5 فدان/5أ2كجم فو السماد الفوسفاتي

 **36.2- 33.6 19.6 فدان/رجل العمل البشري

 **9.1 26 37.1 فدان/ساعة العمل ا�لي

 **6.5- 2748.6 2269.8 فدان/3م  مياه الريكمية

 .2016/2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي : المصدر

 

 كمية اfسمدة النيتروجينية

نتائج أختبار ت توضح معنوية الفرق بين متوسط 
اFسمدة النيتروجينية المستخدمة في زراعة فدان القمح في 

لزراعة ا%لية والزراعة التقليدية حيث بلغت قيمة ت ا
، وانخفضت كمية اFسمدة النيتروجينة 7.1المحسوبة 

المستخدمة في زراعة فدان القمح في الزراعة اFلية عن 
فدان، وھذا يؤكد أن /كجم ن 22.5الزراعة التقليدية بمقدار 

الزراعة ا%لية تؤدي إلى خفض كمية اFسمدة النيتروجينية 
 .لفدان القمح

 كمية اfسمدة الفوسفاتية

تبين نتائج أختبار ت معنوية الفرق بين متوسط اFسمدة 
الفوسفاتية المستخدمة في زراعة فدان القمح في الزراعة 
ا%لية والزراعة التقليدية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 

، وانخفضت كمية اFسمدة الفوسفاتية في الزراعة 13.9
فدان، /5أ2كجم فو 15.8ة التقليدية بمقدار ا%لية عن الزراع

وھذا يؤكد أن الزراعة ا%لية تؤدي إلى خفض كمية 
 . اFسمدة الفوسفاتية لفدان القمح

  العمل البشري

تبين من نتائج أختبار ت معنوية الفرق بين متوسط 
العمل البشري المستخدم في أداء العمليات المزرعية لفدان 

 والزراعة التقليدية حيث بلغت القمح في الزراعة ا%لية
، مما يؤكد انخفاض عدد أيام 36.2قيمة ت المحسوبة 

العمل البشري في الزراعة ا%لية عن الزراعة التقليدية 
فدان، وھذا يؤكد أن استخدام التكنولوجي / رجل14بمقدار 

الميكانيكي يؤدي إلى خفض عدد أيام العمل البشري 
 . المستخدم لفدان القمح

 ات العمل ا�ليدد ساعع

تبين انخفاض عدد ساعات العمل ا%لي لفدان القمح في 
، 26الزراعة التقليدية عن الزراعة ا%لية، حيث بلغت 

فدان على الترتيب، وبلغت قيمة ت المحسوبة / ساعة37.1
، اFمر الذي يشير إلى أن ھناك فرق معنوي بين 9.1نحو 

ة التقليدية عدد ساعات العمل ا%لي المستخدمة في الزراع
 . عن الزراعة ا%لية

 يكمية مياه الر

تبين انخفاض كمية مياه ري فدان القمح في الزراعة 
فدان، وقد /3 م478.8ا%لية عن الزراعة التقليدية بمقدار 

تأكدت المعنوية ا&حصائية للفرق بين كمية مياه ري فدان 
القمح في الزراعة ا%لية والزراعة التقليدية حيث بلغت 

، وھو ما يؤكد على أھمية الزراعة 6.5ة ت المحسوبة قيم
ا%لية في خفض كمية مياه ري الفدان وبالتالي خفض 

 . إحتياجات محصول القمح من المياه

 ھيكل ا-يراد الكلي 

تعتبر قيمة الناتج الكلي مقياس مب{دئي لل{دخل المزرع{ي 
وھو يعبر عن إنتاج المزرعة في صورة نقدية تشتمل عل{ي 

تج المزرع{{{ة دون اFخ{{{ذ ف{{{ي اFعتب{{{ار تك{{{اليف جمي{{ع ن{{{وا
وتحس{{ب قيم{{ة الن{{اتج الكل{{ي بص{{فة عام{{ة بض{{رب . إنتاجھ{{ا

 المزرع{{ي الحج{{م الكل{{ي للمنتج{{ات ف{{ي متوس{{ط س{{عر البي{{ع
س{{{تبعاد قيم{{{ة المنتج{{{ات ، ويج{{{ب الھ{{ذه المنتج{{{ات النھائي{{{ة

 وج{{دت، كم{{ا  يج{{ب اس{{تخدام س{{عر التجزئ{{ة الوس{{يطة إن
 .عند حسابھا

اتج الكل{{ي كمقي{{اس ق{{د يس{{تخدم ك{{رقم مطل{{ق وقيم{{ة الن{{
للمزرعة ككل، وفي تحليل ا&دارة المزرعية ق{د يك{ون م{ن 

نت{{{اج &اFفض{{{ل نس{{{بته إل{{{ي كمي{{{ة أو قيم{{{ة أح{{{د عناص{{{ر ا
 . الرئيسية

 إلى أن متوسط إنتاج فدان القمح 3تشير نتائج جدول و
 19.6ارتفع ليصل أقصاه في الزراعة ا%لية حيث بلغ 

فدان في الزراعة التقليدية،/ أردب17.5نما بلغ فدان، بي/أردب
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ا-يراد الكلي لفدان القمح في الزراعة ا�لية والزراعة التقليدية بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية خ�ل الموسم  .3جدول 
 2016/2017الزراعي 

 الزراعة التقليدية الزراعة ا�لية الوحدة انـــــــــــــالبي

 17.5 19.6 فدان/ردبأ يكمية ا-نتاج الرئيس

 552.4 559.7 ردبأ/جنيه سعر الوحدة

 9667 10970.1 فدان/جنيه )1( قيمة الناتج الرئيسي

 9.7 11.4 فدان/حمل كمية ا-نتاج الثانوي

 183.1 179.8 حمل/جنيه سعر الوحدة

 1779 2049.7 فدان/جنيه )2( قيمة الناتج الثانوي

 11446 13019.8 فدان/جنيه )3( يراد الكليا-

  سعر الحملxكمية ا&نتاج الثانوي = 2    سعر أردب القمحxكمية ا&نتاج الرئيسي  = 1
 قيمة الناتج الثانوي+ قيمة الناتج الرئيسي  = 3

 .2016/2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي  :المصدر

 

ومما سبق يتضح أن الزراعة ا%لية تؤدي بدورھا إلى 
 مقارنة %12زيادة متوسط إنتاج فدان القمح بحوالي 

 .ةالتقليديزراعة بال

ويتضح أن متوسط قيمة الناتج الرئيسي لفدان القمح بلغ 
 من %84.5، %84.3فدان تمثل / جنيه9667، 10970.1

ي إجمالي ايراد الكلي لفدان القمح لكل من مزارع
في حين . الزراعة ا%لية، والزراعة التقليدية على الترتيب

تبين أن متوسط قيمة الناتج الثانوي لفدان القمح بلغ 
 من %15.5، %15.7فدان تمثل / جنيه1779، 2049.7

 إجمالي ايراد الكلي لفدان القمح لكل من مزارعي
 .  الزراعة ا%لية، الزراعة التقليدية على الترتيب

مزارعي القمح بعينة الدراسة قد حققوا إيرادا وتبين أن 
فدان في الزراعة / جنيه11446، 13019.8كليا بلغ 

ا%لية، والزراعة التقليدية على الترتيب، ويتضح من ذلك 
أھمية أدخال الزراعة ا%لية لزيادة إنتاجية الفدان وبالتالي 

 .زيادة ايراد الكلي لفدان القمح بالجنيه

 اج الكلية نت-ھيكل تكاليف ا

نتاج بالقيم المدفوعة والمقدرة التي &يعبر عن تكاليف ا
نتاج &علي مدخyت ا) المزرعة(نتاجية &تنفقھا الوحدة ا

قد تم تقسيم التكاليف ونتاجية، &المستخدمة في العملية ا
 .نتاجية إلى تكاليف متغيرة وأخرى ثابتة&ا

وتفي{د التك{{اليف المتغي{رة ف{{ي وض{ع الخط{{ة اس{{تغyلية 
للمزرع{{ة ف{{ي الم{{دى الزمن{{ي القص{{ير، إذ يج{{ب أن تغط{{ى 

ق{ل التكاليف المتغيرة بسعر البي{ع، أم{ا ل{و ك{ان س{عر البي{ع أ
ن الخس{{ائر تك{ون اق{{ل م{{ا م{ن متوس{{ط التك{اليف المتغي{{رة ف{إ

أم{{ا بالنس{{بة للتك{{اليف الثابت{{ة فھ{{ي . يمك{{ن ل{{و أوق{{ف ا&نت{{اج
 وبتحلي{ل .التكاليف التي  تتغير قيمتھا بتغي{ر حج{م ا&نت{اج

بن{{{ود ا&نف{{{اق الخاص{{{ة بھ{{{ذا النش{{{اط إتض{{{ح أن التك{{{اليف 
المتغيرة تشمل تكلف{ة ك{ل م{ن مس{تلزمات ا&نت{اج الزراع{ي 

، )التق{{اوي واFس{{مدة النيتروجيني{{ة والفوس{{فاتية والمبي{{دات(
ع{داد اFرض للزراع{ة إ(وتكلفة عمليات الخدم{ة الزراعي{ة 

راع{ة وال{ري والتسوية والتزحي{ف أو التس{وية ب{الليزر والز
والتس{{ميد الكيم{{اوي ومقاوم{{ة الحش{{ائش والحص{{اد وتجمي{{ع 
المحص{{ول وال{{دراس والتذري{{ة والتعبئ{{ة والكومب{{اين ونق{{ل 

، أم{{ا التك{{اليف الثابت{{ة فتش{{مل )الن{{اتجين الرئيس{{ي والث{{انوي
يجارية ل�رض الزراعية عن مدة بقاء المحص{ول &القيمة ا

  .بھا

 تكلفة مستلزمات ا-نتاج الزراعي

 الخاص{{{ة بھيك{{{ل بن{{{ود تك{{{اليف 4ر نت{{{ائج ج{{{دول تش{{{ي
مس{{تلزمات ا&نت{{اج لف{{دان القم{{ح بعين{{ة الدراس{{ة الميداني{{ة 

 2016/2017بمحافظ{{ة الش{{رقية خ{{yل الموس{{م الزراع{{ي 
إل{{{ى أن اFھمي{{{ة النس{{{بية لبن{{{ود تكلف{{{ة مس{{{تلزمات ا&نت{{{اج 

وبص{فة . الزراعي تختلف من مستوى تكنول{وجي إل{ى آخ{ر
اليف مس{{تلزمات ا&نت{{اج الزراع{{ي عام{{ة ف{{إن إجم{{الي تك{{

ف{دان ف{ي الزراع{ة ا%لي{ة ارتف{ع / جني{ه987.5بلغت حوالي 
متوس{طھا ليص{{ل أقص{{اھا ف{{ي اFس{{مدة الكيماوي{{ة حي{{ث بل{{غ 

 م{{ن إجم{{الي تك{{اليف %60.95ف{{دان تمث{{ل / جني{{ه601.9
مس{{تلزمات ا&نت{{اج الزراع{{ي ف{{ي الزراع{{ة ا%لي{{ة موزع{{ة 

ت{{ي والفوس{{فاتي  للس{{ماد ا%زو%23.17، %37.78بنس{{ب 
عل{{ى الترتي{{ب، يلي{{ه متوس{{ط تك{{اليف التق{{اوي والت{{ي بلغ{{ت 

، %30.11ف{{{{{دان تمث{{{{{ل ح{{{{{والي / جني{{{{{ه297.3ح{{{{{والي 
وانخفض المتوسط ليصل أدناه في قيمة المبي{دات حي{ث بل{غ 

 من إجم{الي تك{اليف %8.94فدان تمثل حوالي / جنيه88.3
ف{ي ح{ين . مستلزمات ا&نتاج الزراع{ي ف{ي الزراع{ة ا%لي{ة
  1444.2أن إجمالي تكاليف مستلزمات ا&نتاج بلغت نحو 
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بن~ود تك~اليف مس~تلزمات ا-نت~اج لف~~دان القم~ح ف~ي الزراع~ة ا�لي~ة والزراع~~ة التقليدي~ة لعين~ة الدراس~ة بمحافظ~~ة  .4جدول 
 2016/2017الشرقية خ�ل الموسم الزراعي 

                      المستوى التكنولوجي الزراعة التقليدية ليةالزراعة ا�

 )%( )جنيه(القيمة  )%( )جنيه(القيمة  البيان

 40.02 578 37.78 373.1 قيمة اfسمدة النيتروجينية

 24.05 347.3 23.17 228.8 قيمة اfسمدة الفوسفاتية

 64.07 925.3 60.95 601.9 إجمالي قيمة اfسمدة الكيماوية

 26.94 389.1 30.11 297.3 قيمة التقاوي

 8.99 129.8 8.94 88.3  المبيداتقيمة

 100 1444.2 100 987.5 إجمالي تكاليف مستلزمات ا-نتاج الزراعي

 .2016/2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي : المصدر

 

ف{{دان ف{{ي الزراع{{ة التقليدي{{ة ارتف{{ع متوس{{طھا ليص{{ل /جني{{ه
ف{دان / جني{ه925.3ماوية حيث بل{غ أقصاھا في اFسمدة الكي

 م{{{ن إجم{{{الي تك{{اليف مس{{{تلزمات ا&نت{{{اج %64.07تمث{{ل 
، %40.02الزراعي ف{ي الزراع{ة التقليدي{ة موزع{ة بنس{ب 

 للسماد ا%زوتي والفوسفاتي عل{ى الترتي{ب، يلي{ه 24.05%
 389.1متوس{{{{ط تك{{{{اليف التق{{{{اوي والت{{{{ي بلغ{{{{ت ح{{{{والي 

لمتوس{{{ط ، وانخف{{ض ا%26.94ف{{دان تمث{{ل ح{{والي /جني{{ه
ف{دان / جني{ه129.8ليصل أدناه في قيمة المبيدات حيث بل{غ 

 م{{{ن إجم{{{الي تك{{{اليف مس{{{تلزمات %8.99تمث{{{ل ح{{{والي 
وھ{ذا يش{ير إل{ى أن . ا&نتاج الزراعي في الزراعة التقليدي{ة

استخدام التكنولوجي المستحدث في مجال الميكنة الزراعية 
ف{{{ي إنت{{{اج محص{{{ول القم{{{ح ي{{{ؤدي إل{{{ى انخف{{{اض تكلف{{{ة 

 مقارن{{{ة %31.62لزمات ا&نت{{{اج الزراع{{{ي بح{{{والي مس{{{ت
بالزراع{{ة التقليدي{{ة، وال{{ذي ي{{ؤدي إل{{ى زي{{ادة ص{{افي العائ{{د 
الفداني وتحسين مؤش{رات الكف{اءة اقتص{ادية &نت{اج ف{دان 

 .القمح

 تكلفة عمليات الخدمة الزراعية 

بن{ود تك{اليف عملي{ات الخدم{ة  إل{ى 5جدول تشير نتائج 
عين{{ة الدراس{{ة بمحافظ{{ة الش{{رقية ف{{دان القم{{ح بلالزراعي{{ة 

 إل{{ى أن تكلف{{ة أداء 2016/2017خ{{yل الموس{{م الزراع{{ي 
العملي{{ات الزراعي{{ة تختل{{ف قيمتھ{{ا م{{ن عملي{{ة إل{{ى أخ{{رى 

أن حي{{ث تب{{ين وك{{ذلك م{{ن مس{{توى تكنول{{وجي إل{{ى آخ{{ر، 
اFھمي{{ة النس{{بية لتك{{اليف العملي{{ات الزراعي{{ة لف{{دان القم{{ح 

، %13.28، %11.3، %7.97، %17.58  ح{{{واليبلغ{{{ت
 لك{{{{{{{{{{ل م{{{{{{{{{{ن 11.89%، 23.62%، 7.09%، 7.28%

عملي{{{{ات أع{{{{داد اFرض للزراع{{{{ة، والتس{{{{وية ب{{{{الليزر، 
والزراعة بالتسطير، والري، والتسميد الكيماوي، ومقاوم{ة 

، ونق{ل المحص{ول )الكومب{اين(الحشائش، والضم والدراس 
على الترتيب من إجمالي تكاليف العمليات الزراعية &نت{اج 

 3025.8م{{{ح ف{{{ي الزراع{{{ة ا%لي{{{ة والت{{{ي بلغ{{{ت ف{{{دان الق
 . فدان/جنيه

، %14.37ف{{ي ح{{ين بلغ{{ت ف{{ي الزراع{{ة التقليدي{{ة نح{{و 
6.04% ،7.46% ،13.41% ،6.59% ،8.1% ،

 لك{{ل م{{ن عملي{{ات أع{{داد 12.84%، 17.11%، 14.08%
اFرض للزراع{{ة، والتس{{وية العادي{{ة، والزراع{{ة، وال{{ري، 

ا%ت (ئش، والض{{م والتس{{ميد الكيم{{اوي، ومقاوم{{ة الحش{{ا
، وال{{{{دراس والتذري{{{{ة، ونق{{{{ل )العادي{{{{ة أو الض{{{{م الي{{{{دوي

المحص{{ول عل{{{ى الترتي{{{ب م{{{ن إجم{{{الي تك{{{اليف العملي{{{ات 
الزراعي{{ة &نت{{اج ف{{دان القم{{ح ف{{ي الزراع{{ة التقليدي{{ة والت{{ي 

 .فدان/ جنيه3179.9بلغت نحو 

 نتاج الكلية -ھيكل تكاليف ا

نس{{بية لبن{{ود باFھمي{{ة ال الخاص{{ة 6ج{{دول ائج تش{{ير نت{{
تكاليف ا&نتاج الكلي{ة لف{دان القم{ح لعين{ة الدراس{ة بمحافظ{ة 

  :، إلى ما يلي2016/2017الشرقية خyل الموسم الزراعي 

ارتف{{{{اع القيم{{{{ة واFھمي{{{{ة النس{{{{بية لتك{{{{اليف العمال{{{{ة 
، حي{ث تمث{ل أھ{م بن{د )البشرية وا%لية مجتمع{ة(المستخدمة 

الزراع{ة اFلي{ة نت{اج عل{ى مس{توى نظ{م &من بنود تكاليف ا
ف{دان ف{ي / جنيه3025.8والزراعة التقليدية، فقد بلغت نحو 

 م{{ن إجم{{الي تك{{اليف %35.14الزراع{{ة ا%لي{{ة تمث{{ل نح{{و 
 3179.9إنتاج فدان القمح في الزراعة ا%لية، وبلغ{ت نح{و 

 م{ن %34.61فدان في الزراعة التقليدية بنسبة بلغ{ت /جنيه
 .لزراعة التقليديةإجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح في ا

وبدراس{{ة تكلف{{ة العم{{ل ا%ل{{ي تب{{ين أنھ{{ا ارتفع{{ت لتص{{ل 
 %20.21أقص{{اھا ف{{ي الزراع{{ة ا%لي{{ة حي{{ث بلغ{{ت نس{{بتھا 

من إجم{الي تك{اليف إنت{اج ف{دان القم{ح ف{ي الزراع{ة ا%لي{ة، 
وانخفضت لتصل أدناھا ف{ي الزراع{ة التقليدي{ة حي{ث بلغ{ت 

ن القم{ح ف{ي  م{ن إجم{الي تك{اليف إنت{اج ف{دا%9.08نسبتھا 
أما بدراسة تكلفة العمل البشري فقد تب{ين . الزراعة التقليدية

أنھ{{ا ارتفع{{ت لتص{{ل أقص{{اھا ف{{ي الزراع{{ة التقليدي{{ة حي{{ث 
 م{{ن إجم{{الي تك{{اليف إنت{{اج ف{{دان %25.53بلغ{{ت نس{{بتھا 

القمح ف{ي الزراع{ة التقليدي{ة، وانخفض{ت لتص{ل أدناھ{ا ف{ي 
 إجم{{الي  م{{ن%14.93الزراع{{ة ا%لي{{ة حي{{ث بلغ{{ت نس{{بتھا 

 .تكاليف إنتاج فدان القمح في الزراعة ا%لية
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بن~ود تك~اليف العملي~ات الزراعي~~ة لف~دان القم~ح ف~~ي الزراع~ة ا�لي~ة والزراع~ة التقليدي~~ة لعين~ة الدراس~ة بمحافظ~~ة  .5جدول 
 2016/2017الشرقية خ�ل الموسم الزراعي 

                      المستوى التكنولوجي الزراعة التقليدية ليةالزراعة ا�

 )%( )جنيه(القيمة  )%( )جنيه(القيمة  البيان

 14.37 457.41 17.58 531.8 أعداد اfرض للزراعة

 6.04 192.2 7.97 241.1 التسوية 

 7.46 237.2 11.3 341.8 الزراعة 

 13.41 426.3 13.28 401.7 الري

 6.59 209.6 7.28 220.3 التسميد الكيماوي

 8.1 257.5 7.09 214.5 مقاومة الحشائش

 14.08 447.6 0 0 الضم وتجميع المحصول

 17.11 544.1 0 0 الدراس والتذرية

 0 0 23.62 714.5 الكومباين

 12.84 408.3 11.89 359.9 )الناتج الرئيسي والثانوي(نقل المحصول 

 100 3179.9 100 3025.8 إجمالي تكاليف العمليات الزراعية 

 .2016/2017ت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي جمعت وحسب: المصدر
 

بنود تكاليف ا-نتاج الكلية لفدان القمح في الزراعة ا�لية والزراعة التقليدية لعين~ة الدراس~ة بمحافظ~ة الش~رقية  .6جدول 
 2016/2017خ�ل الموسم الزراعي 

                      المستوى التكنولوجي الزراعة التقليدية الزراعة ا�لية

 )%( )جنيه(القيمة  )%( )جنيه(القيمة  البيان

 25.53 2345.3 14.93 1285.8 تكاليف العمل البشري

 9.08 834.6 20.21 1740.0 تكاليف العمل ا�لي

 34.61 3179.9 35.14 3025.8 إجمالي تكاليف العمليات الزراعية

 6.29 578 4.33 373.1 قيمة اfسمدة النيتروجينية

 3.78 347.3 2.66 228.8 قيمة اfسمدة الفوسفاتية

 10.07 925.3 6.99 601.9 إجمالي قيمة اfسمدة الكيماوية

 4.24 389.1 3.45 297.3 قيمة التقاوي

 1.41 129.8 1.03 88.3 قيمة المبيدات

 15.72 1444.2 11.47 987.5 إجمالي تكاليف مستلزمات ا-نتاج الزراعي

 50.33 4624.1 46.61 4013.3 إجمالي التكاليف المتغيرة

 49.67 4563.2 53.39 4596.9 التكاليف الثابتة

 100 9187.3 100 8610.2 تكاليف إنتاج الفدان الكلية

 .2016/2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي : المصدر
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ماويات الزراعي{ة ف{ي المرتب{ة الثاني{ة وتأتي تكاليف الكي
 القم{ح ة البشرية وا%لية حيث حق{ق زراعبعد تكاليف العمال

في الزراعة ا%لية تكاليف أق{ل للكيماوي{ات الزراعي{ة حي{ث 
 م{{ن إجم{{الي %6.99ف{{دان تمث{{ل نح{{و / جني{{ه601.9بلغ{{ت 

تك{{{اليف إنت{{{اج ف{{{دان القم{{{ح ف{{{ي الزراع{{{ة ا%لي{{{ة، مقارن{{{ة 
 925.3لزراع{ة التقليدي{ة حي{ث بلغ{ت بمزارعي القمح ف{ي ا

 من إجمالي تكاليف إنت{اج %10.07فدان بنسبة بلغت /جنيه
 .فدان القمح في الزراعة التقليدية

في حين تب{ين أن تك{اليف التق{اوي تحت{ل المرتب{ة الثالث{ة 
ف{{{{دان تمث{{{{ل نح{{{{و / جني{{{{ه389.1، 297.3حي{{{{ث بلغ{{{{ت 

ي  من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح ف4.24%، 3.45%
 .الزراعة ا%لية والزراعة التقليدية على الترتيب

وتأتي تكاليف المبيدات في المرتبة اFخيرة حي{ث بلغ{ت 
 %1.41، %1.03ف{{دان تمث{{ل نح{{{و / جني{{ه129.8، 88.3

م{{ن إجم{{الي تك{{اليف إنت{{اج ف{{دان القم{{ح ف{{ي الزراع{{ة ا%لي{{ة 
 .والزراعة التقليدية على الترتيب

ح ف{ي الزراع{ة ا%لي{ة التكاليف المتغي{رة لمحص{ول القم{
تمثل النس{بة اFق{ل م{ن إجم{الي التك{اليف الكلي{ة حي{ث تمث{ل 

 م{{ن إجم{{الي تك{{اليف إنت{{اج ف{{دان القم{{ح ف{{ي %46.61نح{{و 
الزراع{{ة ا%لي{{ة، ف{{ي ح{{ين التك{{اليف الثابت{{ة تق{{در بح{{والي 

 م{{{ن إجم{{{الي تك{{{اليف إنت{{{اج ف{{{دان القم{{{ح ف{{{ي 53.39%
محص{ول القم{ح ف{ي أما التك{اليف المتغي{رة ل. الزراعة ا%لية

الزراعة التقليدية تمثل النس{بة اFكب{ر م{ن إجم{الي التك{اليف 
 من إجم{الي تك{اليف إنت{اج %50.33الكلية حيث تمثل نحو 

 التك{{اليف  أنف{{دان القم{{ح ف{{ي الزراع{{ة التقليدي{{ة، ف{{ي ح{{ين
 م{{ن إجم{{الي تك{{اليف إنت{{اج %49.67الثابت{{ة تق{{در بح{{والي 

ًوأخيرا تش{ير النت{ائج إل{ى . فدان القمح في الزراعة التقليدية
أن التك{{اليف ا&نتاجي{{ة الكلي{{ة لف{{دان القم{{ح بعين{{ة الدراس{{ة 
كانت أدناھا لدى الزراعة ا%لية ثم الزراع{ة التقليدي{ة بقيم{ة 

 .فدان على الترتيب/ جنيه9187.3، 8610.2بلغت 

 مؤشرات الكفاءة ا-نتاجية وا2قتصادية 

 يمكن من خyل تقدير مجموعة من المؤشرات
ُاقتصادية وا&نتاجية التعرف على مدى كفاءة المدخyت 
المستخدمة في إنتاج محصول القمح في الزراعة ا%لية 

 .والزراعة التقليدية

 إلى مؤشرات الكفاءة ا&نتاجية 7تشير نتائج جدول 
 2016/2017واقتصادية لمحصول القمح بعينة الدراسة 
كن من خyله حيث تبين وجود أكثر من مؤشر اقتصادي يم

 :تقدير كفاءة إنتاج محصول القمح ومن أھمھا ما يلي

 تكلفة إنتاج أردب القمح

تشير النتائج إلى انخفاض متوسط تكلفة إنتاج أردب 
القمح في الزراعة ا%لية عن الزراعة التقليدية بمقدار 

أردب، حيث قدرت تكلفة إنتاج أردب القمح / جنيه85.7

أردب، وفي الزراعة /يه جن439.3في الزراعة ا%لية 
 .أردب/ جنيه525التقليدية 

 صافي عائد فدان القمح

تبين زيادة صافي عائد فدان القمح في الزراعة ا%لية 
فدان، حيث / جنيه2151.5عن الزراعة التقليدية بمقدار 

 4409.7قدر صافي عائد فدان القمح في الزراعة ا%لية 
 .فدان/ جنيه2258.8فدان، وفي الزراعة التقليدية /جنيه

 صافي عائد أردب القمح

أتضح تفوق زراع القمح في الزراعة ا%لية عن 
الزراعة التقليدية في صافي عائد أردب القمح بمقدار 

أردب، حيث بلغ صافي عائد أردب القمح في / جنيه95.9
أردب، وفي الزراعة التقليدية / جنيه225الزراعة ا%لية 

 .أردب/ جنيه129.1

 المستخدمة لفدان القمحكمية مياه الري 

تشير النتائج إلى انخفاض كمية مياه الري المستخدمة 
لفدان القمح في الزراعة ا%لية عن الزراعة التقليدية بمقدار 

فدان، حيث بلغت كمية مياه الري / متر مكعب478.8
فدان، / متر مكعب2269.8المستخدمة في الزراعة ا%لية 

فدان، وقد / مكعب متر2748.6وفي الزراعة التقليدية 
يرجع ذلك إلى تقليل الزمن الyزم لري الفدان وانتظام 
فترات الري نتيجة استخدام التكنولوجي الميكانيكي مما 
ًيحقق وفرا مائيا يعكس أثر الزراعة ا%لية على التوسع  ً

 .الزراعي اFفقي في إستصyح وإستزراع مساحات جديدة

 عائد وحدة المياه

عائد وحدة المياه لمحصول القمح توضح النتائج زيادة 
 1.5في الزراعة ا%لية عن الزراعة التقليدية بمقدار 

متر المكعب، حيث بلغ عائد وحدة المياه في الزراعة /جنيه
 4.2متر المكعب، وفي الزراعة التقليدية / جنيه5.7ا%لية 

 . متر المكعب/جنيه

 صافي عائد وحدة المياه

ائد وحدة المياه  تشير النتائج إلى تفوق صافي ع
لمحصول القمح في الزراعة ا%لية عن الزراعة التقليدية 

متر المكعب، حيث قدر صافي عائد / جنيه1.1بمقدار 
متر المكعب، / جنيه1.9وحدة المياه في الزراعة ا%لية 

 .متر المكعب/ جنيه0.8وفي الزراعة التقليدية 

 إنتاجية وحدة المياه

حدة المياه لمحصول القمح تبين النتائج زيادة إنتاجية و
 0.3في الزراعة ا%لية عن الزراعة التقليدية بمقدار 

متر المكعب، حيث بلغت إنتاجية وحدة المياه في /كجم
متر المكعب، وفي الزراعة / كجم1.3الزراعة ا%لية 

 . متر المكعب/ كجم0.96التقليدية 
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قمح في الزراعة ا�لية والزراعة التقليدية بعينة الدراسة مؤشرات الكفاءة ا-نتاجية وا2قتصادية لمحصول ال .7جدول 
 2016/2017الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي 

 الفرق الزراعة التقليدية الزراعة ا�لية الوحدة مؤشرات الكفاءة

 1573.8 11446 13019.8 فدان/جنيه عائد الفدان

 577.1 - 9187.2 8610.1 فدان/جنيه تكاليف إنتاج الفدان

 85.7 - 525 439.3 أردب/جنيه )1(متوسط تكلفة إنتاج اfردب 

 2151.5 2258.2 4409.7 فدان/جنيه )2(صافي عائد الفدان 

 95.9 129.1 225 أردب/جنيه )3(صافي عائد اfردب 

 478.8 - 2748.6 2269.8 فدان/3م )4(كمية مياه الري 

 1.5 4.2 5.7 3م/جنيه )5(عائد وحدة المياه 

 1.1 0.8 1.9 3م/جنيه )6(صافي عائد وحدة المياه 

 0.3 1 1.3 3م/كجم )7(إنتاجية وحدة المياه 

 . تكاليف إنتاج الفدان–عائد الفدان  = 2  .متوسط إنتاج الفدان/تكاليف إنتاج الفدان = 1
 .ساعة/3 تصرف ماكينة الري مx) عةسا( زمن الرية x) مرة(عدد مرات الري  = 4  .متوسط إنتاج الفدان/صافي عائد الفدان = 3
 .كمية مياه الري المستخدمة للفدان/صافي عائد الفدان = 6 .كمية مياه الري المستخدمة للفدان/عائد الفدان = 5
 .كمية مياه الري المستخدمة للفدان/كمية الناتج الرئيسي للفدان = 7

 .2016/2017شرقية للموسم الزراعي  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة ال:المصدر

  

 

ويتضح مما سبق أن جميع مؤشرات كفاءة اFداء 
اقتصادي والفني &نتاج محصول القمح في الزراعة 

وھذا من شأنه . ا%لية تفوق مثيلتھا في الزراعة التقليدية
يشجع الزراع على تبني واستخدام الزراعة ا%لية في إنتاج 

لى ترشيد استخدام مياه الري محصول القمح مما يؤدي إ
والمحافظة عليھا من التسرب وزيادة ا&نتاجية الفدانية 
وصافي عائد الفدان وبالتالي زيادة معدل اكتفاء الذاتي 

 .وتقليل حجم الفجوة الغذائية من القمح

 التوصيات

التوسع في استخدام التكنولوجي الميكانيكي ليشمل 
لقمح في محافظة جميع المساحات المزروعة بمحصول ا

الشرقية بصفة خاصة وفي جمھورية مصر العربية بصفة 
عامة كلما توافرت ا&مكانيات لتحقيق ھذا التوسع حيث 

فدان / أردب2.1يترتب عليه زيادة إنتاجية فدان القمح بنحو 
فدان، / كجم23.2وتحقيق وفر في كمية التقاوي بنحو 

 فدان،/جــــم نك 22.5و ــــمدة النيتروجينية بنحـــــواFس
فدان، والعمل /5أ2كجم فو 15.8واFسمدة الفوسفاتية بنحو 

فدان، وكمية مياه الري بنحو / رجل14البشري بنحو 
 .فدان/3 م478.8
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IMPACT OF USING MECHANICAL TECHNOLOGY ON THE 
INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY AND  

PRODUCTIVITY OF WHEAT CROP  
IN SHARKIA GOVERNORATE 

Rania R. Abdel Hamid, Samia M. El-Deeb. Hala E. Bassioni and A.E. Mohammed 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The study aimed to investigate the economic effects using agricultural 
mechanization on the economic and productivity efficiency indicators of wheat yield in 
Sharkia Governorate, Egypt. The research was based on two main sources of data. Data 
obtained from the questionnaire, and secondary data published in different quarters. Both 
statistical descriptive and quantitative methods were used in analyzing the study data and 
presenting the results, the most important of which were the following: those wheat farmers 
have achieved a total income of 13019.8, 11446 pound/fad., in mechanized agriculture, and 
traditional agriculture, respectively. While the total production costs of wheat/fad., were the 
lowest in mechanized agriculture and then traditional agriculture with a value of 8610.2, 
9187.3 pound/fad., respectively. Thus, the net yield of wheat/fad., in mechanized agriculture 
increased by 2151.5 pound/fad. The net yield of wheat/faddan in automatic farming was 
estimated at 4409.7 pound/fad., and in traditional agriculture 2258.8 pound/fad. It has already 
been shown that the use of mechanical technology, in turn, increases total revenue. reduces 
costs and increases net revenue. This may be due to improved soil properties. weed 
elimination and rational use of irrigation water. 
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 . جامعة ا&سكندرية– كلية الزراعة –أستاذ اقتصاد الزراعي   عــون خيـــر هللا عون. د. أ-1
 . جامعة الزقازيق– كلية الزراعة –أستاذ اقتصاد الزراعي المتفرغ   شوقي عبدالخالق إمام. د. أ-2


