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 أثر تغير أسعار الوقود على اقتصاديات محصول األرز بمحافظة الشرقية

Pأمين قطب ةأمين

*
P - أحمد فوزى حامد  

 مصر -جامعة الزقازيق  -كلية الزراعة  -قسم االقتصاد الزراعي 

 الملخص

ألداء االقتصادي استهدفت الدراسة قياس أثر الزيادة في أسعار الوقود على التكاليف اإلنتاجية ومؤشرات كفاءة ا
لمحصول األرز باعتباره من المحاصيل اإلستراتيجية الهامة في فاتورة األمن الغذائي المصري، واعتمدت الدراسة على 

) مزراع بمحافظة ۱٥۰)، وبيانات أولية لدراسة ميدانية شملت (۲۰۱٤-۱۹۹۰البيانات الثانوية المنشورة لسلسلة زمنية (
ساليب التحليل الوصفي والكمي للظواهر والمتغيرات االقتصادية بالدراسة، واستخلصت الشرقية، واستخدمت الدراسة أ

األرض للزراعة،  الدراسة النتائج اآلتية: زيادة تكاليف أداء العمليات الزراعية لمحصول األرز والمتمثلة في عملية إعداد
%، ۳٤.۷۲ل المحصول بمعدل زيادة بلغ حوالي ، الزراعة، الري، مقاومة اآلفات، الحصاد، الدراس ونقيالتسميد الكيماو

% على الترتيب، وبذلك بلغ معدل الزيادة في ٤۱.%۱۸، ۹۱.%۳٦، %۳۳.۲، %۳۳.۲، %۳۲.۰۷ ٥۹.%۳۳، ۱۹.۳٥
%، بينما بلغت معدالت زيادة تكاليف مستلزمات ۲۳.۱إجمالي تكاليف أداء العمليات الزراعية لمحصول األرز حوالي 

% ۱۹.۹%، ۱٥.۸%، ٦۸.٤%، ۲٥.٦والفوسفاتية حوالي  بوتاسية، األسمدة النتروجينية، التقاوياإلنتاج المتمثلة في ال
% مما كانت علية قبل ۳۲.٤على الترتيب، وبلغ معدل الزيادة في تكاليف مستلزمات اإلنتاج لزراعة محصول األرز حوالي 

ى مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحصول األرز أنه ارتفاع أسعار الوقود، تبين من خالل دراسة آثر ارتفاع أسعار الوقود عل
للفدان، التكاليف الكلية للفدان، تكاليف إنتاج الطن، الغلة الفدانية المحققة لتعادل اإليرادات  يعلى الرغم من زيادة اإليراد الكل

رتين. إال أنه تبين %على الترتيب بين الفت۱٤.۹٦%، ۲٦.۷۷%،۲٦.۳۸%/ ۹.٦٦والتكاليف الكلية بمعدل زيادة بلغ حوالي 
انخفاض الهامش اإلجمالي، صافي عائد الفدان، نسبة اإليراد الكلى للتكاليف المتغيرة، صافي عائد الطن، وهامش المنتج 

رتفاع إعلى الترتيب بين الفترتين، يتبين من ذلك أن  %۳٦.٤۸%، ۳٦.٤۹%، ۱۳.۲٦%، ۳٦.٦۸% ، ٤.۹۱بمعدل 
 هيادة التكاليف الكلية بمعدل يفوق الزيادة في اإليراد الكلي األمر الذي ترتب عليأسعار الوقود كان له أثر بالغ على ز

 انخفاض صافي العائد الكلي للفدان وبالتالي صافي عائد الطن. 

 ، محصول األرز، محافظة الشرقية.اقتصادياتأسعار الوقود،  الكلمات االسترشادية:

 المقدمة 
 عاليةتصادية همية غذائية واقمحاصيل الحبوب أ تحتل

مؤثرة  محاصيلفي تحقيق األمن الغذائي المصري، فهي 
% من ٦۰تستحوذ على حوالي وفي القرار السياسي، 

)، ومن أهم تلك ۲۰۰٥، عماره( التخصص الموردي
من أهم المحاصيل وهو األرز المحاصيل محصول 

 نسبةبلغت والتصديرية على مستوى الجمهورية، 
من قيمة الصادرات % ۳۷.٤۷حوالي  هالصادرات من

 (الجهاز المركزي ۲۰۱٥عام  في الزراعية المصرية
،)، هذا إلى جانب قيمته الغذائية للتعبئة العامة واإلحصاء
سعراً  ٥۱۰يومياً بنحو  المصريالعالية، فهو يمد الفرد 

حيث يتواجد األرز بصفة أساسية في الوجبات ، حرارياً 
 ۳٦حوالي  ه منارتفع متوسط نصيب الفرد منوالمصرية 

كجم سنوياً  ۷۲.۳إلى حوالي  ۱۹۹۰عام  في سنويا كجم
، واستصالح األراضي (وزارة الزراعة ۲۰۱٤في عام 

۲۰۱٥.( 

التوسع في إدخال  هوتتطلب زيادة اإلنتاجية الفدانية من
الميكنة الزراعية الحديثة في اإلنتاج الزراعي بدءاً من 

ي انتهاءاً يات إعداد األرض للزراعة ثم عمليات الرلعم
يات الحصاد والدراس والتخزين وغيرها من العمليات لبعم

الزراعية، ويمثل الوقود عنصر الطاقة الرئيسي لتشغيل 
اآلالت والمعدات الزراعية المستخدمة في العمليات 

رتفاع أسعار الوقود االزراعية المختلفة، وبالتالي فإن 
 ۲۰۱٤% التي قامت بها الدولة المصرية في ۷۷بحوالي 

نتيجة إلغاء الدعم تدريجياً عن مصادر الطاقة، سوف 
رتفاع تكاليف استخدام الميكنة اينعكس مباشرة في 

الزراعية في العمليات الزراعية إلنتاج المحاصيل 
 ارتفاعالزراعية، وفي مقدمتها محصول األرز وبالتالي 

ع اإلنتاجية رأسعارها مما قد يؤثر على قرارات المزا
 ).۲۰۱٤، جــاد(
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وتُعد محافظة الشرقية من أهم المحافظات المتميزة 
تعتبر ثاني محافظة علي مستوي الجمهورية  فهيبالزراعة 

من حيث المساحة الزراعية بعد محافظة البحيرة، وتنتج 
% من اإلنتاج الزراعي المصري، ويبلغ عدد ۲۱حوالي 

ألف حائزا،ً ويبلغ  ٤٤۰.۲۸٦الزراع الحائزين بها حوالي 
ألف فدان موزعة علي  ۸۲٤.۰۹۸لمزروع نحو الزمام ا

 /۲۰۱٤ ،الشرقيةب المحاصيل المختلفة (مديرية الزراعة
)، كما تتميز محافظة الشرقية بارتفاع مكانتها ۲۰۱٥

النسبية من حيث المساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى 
، حيث على مستوى محافظات الجمهورية لمحصول األرز

الثالث من حيث المساحة المزروعة تأتي في الترتيب 
ألف  ۲٤٤.۸٥٤ حواليبمحصول األرز، والتي بلغت 

% من مساحة محصول األرز ۱۷.۳۱فدان، تمثل نحو 
مليون  ۱.٤۱۷على مستوى الجمهورية والذي بلغ حوالي 

۲۰۱٤/۲۰۱٥Pفدان في عام 

 
Pواستصالح  (وزارة الزراعة

 )، وتمثل المساحة المزروعة بمحصول۲۰۱٥، األراضي
% من إجمالي المساحة المزروعة ۱۹.۲۳األرز حوالي 
 ۲۰۱٤/۲۰۱٥المحافظة للموسم الزراعي على مستوى 
 )۲۰۱٤/۲۰۱٥ ،بالشرقية (مديرية الزراعة

 المشكلة البحثية
تتمثل مشكلة الدراسة في أن قرار زيادة أسعار الوقود 
خاصة السوالر والبنزين (المصدران الرئيسيان للطاقة في 

راعي) سوف تؤدي إلى زيادة تكاليف أغلب القطاع الز
نتاج الزراعي خاصة العمليات الزراعية ومستلزمات اإل

اوية بصورة هائلة، وهو ما يزيد من التكاليف األسمدة الكيم
محصول األرز،  ومنهااإلنتاجية ألغلب المحاصيل الحقلية 

األمر الذي يؤدي إلى انخفاض صافي عائد الفدان ما لم 
األمر الذي المزرعية لألرز سعار األفي  رتفاعا هيصاحب

ع اإلنتاجية مما يؤثر على رينعكس على قرارات المزا
 الكميات المنتجة منه سنوياً.

 هدف البحث
الورقة البحثية إلى قياس اآلثار االقتصادية هذه تهدف 

رتفاع أسعار الوقود على التكاليف اإلنتاجية االمترتبة على 
 ة واإلنتاجية لمحصول األرز.ومؤشرات الكفاءة االقتصادي

 والطريقة البحثيةمصادر البيانات 

اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات: أولهما 
البيانات الثانوية التي تُعدها وتنشرها العديد من الجهات 
الرسمية مثل وزارة الزراعة واستصالح األراضي، من 

 رةخالل الفت خالل قطاع الشئون االقتصادية لسلسلة زمنية
)، والجهاز المركزي للتعبئة العامة ۱۹۹۰-۲۰۱٤(

ثانيهما بيانات أولية لدراسة عينة ميدانية  ،واإلحصاء
ع بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي ر) مزا۱٥۰شملت (
مناطق الدراسة وفقاً لألهمية  اختياروتم  .۲۰۱٥/۲۰۱٤

النسبية لكالً من المساحة المزروعة واإلنتاج الكلي من 
أن  ۱دول ـــن جـــحيث يبيبالمحافظة، رز محصول األ

الحسينية وفاقوس يعدان من أكبر المراكز في  زيـــمرك
، ٥۸.۸٤۷ حواليمساحة األرز المزروعة والتي بلغت 

% من ۱۲.٥۲%، ۲٤.۰۳بلغت  ألف فدان، بنسبة ٦٦.۳۰
مساحة األرز بالمحافظة على الترتيب. وبلغ حجم  يإجمال

بواقع  بالتساويموزعة  ) مزارع۱٥۰عينة الدراسة (
الديدامون  قريتيختيار ا) مزارع من كل مركز، وتم ۷٥(

لغرب سماكين ا وقريتي، فاقوسوقنتير من مركز 
وفقاً أيضا  القرى وتم إختيار والملكيين من مركز الحسينية

لألهمية النسبية لكالً من المساحة المزروعة واإلنتاج الكلي 
 من محصول األرز

 اإلحصائيأساليب التحليل 
تم استخدام أساليب التحليل الوصفي والكمي متمثلة في 
المتوسطات، النسب المئوية، االنحراف المعياري، معامل 
االختالف، معادالت االتجاه الزمني العام في صورتها 
الخطية الشتقاق معدل التغير السنوي للمتغيرات المتعلقة 
 بمحصول األرز، وكذلك اختبار(ت) الختبار معنوية

الفروق بين متوسطات التكاليف اإلنتاجية ومؤشرات 
. الكفاءة االقتصادية قبل وبعد ارتفاع أسعار الوقود

باإلضافة إلى بعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية منها 
 .)۲۰۰۹، عامرو (سليمان

 /فدان)جنيهاإليراد الكلي (
ويقصد به حاصل ضرب كمية إنتاج الفدان بالطن في 

نيه، ويتوقف اإليراد الكلي ألي متوسط سعر الطن بالج
محصول ما على كمية الناتج الرئيسي بالطن مضروباً في 
متوسط سعر الطن بالجنيه وكذلك الناتج الثانوي. ويتم 
حسابه من خالل المعادلة اآلتية: اإليراد الكلى للفدان=كمية 

 .سعر الوحدة من الناتج× الناتج
 /فدان)جنيهصافى العائد (

تصادية ويحسب الشاملة للكفاءة االق وهو من المقاييس
نتاج من إلنتاجية الكلية لوحدة اإلمن طرح التكاليف ا

نتاج. إليراد الكلي) لنفس وحدة اإلنتاج (اإلإجمالي قيمة ا
دارة وصاحب العمل في الدخل، وهو إلوهو يعنى نصيب ا

المعيار النهائي لكفاءة أعمال المزرعة، أي هو ما يتبقى 
أيضاً مدير األعمال من الدخل لصاحب العمل وباعتباره 
نتاج األخرى من أرض، عمل إلبعد دفع أنصبة عناصر ا

ورأس المال، كما يُفيد في معرفة االختالف في العوائد 
والمتحصالت من المحاصيل. ويتم حسابه من خالل 

 -ي ـــراد الكلــدان = اإليــي العائد للفــالمعادلة اآلتية: صاف
 .التكاليف الكلية
 جمالي)إلجمالي للفدان (الفائض الحدي اإلالهامش ا

للنشاط  ةنتاجيإلوهو مقياس للحد األدنى للكفاءة ا
نتاجي، كما يُفيد في التعرف علي صافي العائد فوق إلا

نتاج إلالتكاليف المتغيرة والذي يعرف بأنه الفرق بين قيمة ا
لنشاط معين والتكاليف المتغيرة التي ساهمت في الحصول 

وهو يعتبر الحد األدنى للمكسب من علي هذا المنتج. 
  هــالنشاط الزراعي، ألن عدم قدرة المزارع على تغطية تكاليف
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/ ۲۰۱٤نتاج لمحصول األرز بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي الجغرافي للمساحة واإلنتاجية واإلالتوزيع  .۱جدول 
۲۰۱٥ 

 المتغير        
 المركز

 األهمية النسبية اإلنتاجية همية النسبيةاأل اإلنتاج األهمية النسبية المساحة
 )%( فدانطن/ )%( طنألف  )%( ألف فدان

 ۹۹.۹۷ ٤.۰۰ ۱۱.٤۲ ۱۱۰.۰۳٦ ۱۱.۲٤ ۲۷.٥۱٦ الزقازيق

 ۱۰٦.۹۳ ٤.۲۸ ۱۳.٦۱ ۱۳۱.۱٤۱ ۱۲.٥۲ ۳۰.٦٦ فاقوس

 ۹٦.۱٥ ۳.۸٥ ۳.۲۹ ۳۱.۷٥٥ ۳.۳۷ ۸.۲٥۷ منيا القمح

 ۹۷.۷۰ ۳.۹۱ ۱۰.۰۲ ۹٦.٥۲۳ ۱۰.۰۹ ۲٤.٦۹۸ ديرب نجم

 ۱۰٥.۳٤ ٤.۲۱ ٤.۹۰ ٤۷.۲۳۹ ٤.٥۸ ۱۱.۲۱۱ بلبيس

 ۹٥.٥۸ ۳.۸۲ ۸.۸٤ ۸٥.۲۰۱ ۹.۱۰ ۲۲.۲۸٥ أوالد صقر

 ۱۰۷.۸۲ ٤.۳۱ ٥.۲۸ ٥۰.۸٦۳ ٤.۸۲ ۱۱.۷۹٤ أبو حماد

 ۸٦.۸۳ ۳.٤۷ ۲۱.۲۱ ۲۰٤.۳۹۹ ۲٤.۰۳ ٥۸.۸٤۷ الحسينية

 ۱۰۳.۱۸ ٤.۱۳ ٦.۱۲ ٥۸.۹۸۸ ٥.۸٤ ۱٤.۲۹۳ كفر صقر

 ۱۰۹.٦٥ ٤.۳۹ ۸.٤٤ ۸۱.۳٥۱ ۷.٥۸ ۱۸.٥٤۸ أبو كبير

 ۹۸.۹۱ ۳.۹٦ ۳.۲۹ ۳۱.۷٤٥ ۳.۲۸ ۸.۰۲٤ ههيا

 ۱۰۳.۷۹ ٤.۱٥ ۲.٦۲ ۲٥.۲۰۸ ۲.٤۸ ٦.۰۷۲ اإلبراهيمية

 ۸۷.۷۷ ۳.٥۱ ۰.۹٦ ۹.۳ ۱.۰۸ ۲.٦٤۹ مشتول السوق

 ۹۹.۹۷ ۳.۹۹ ۱۰۰ ۹٦۳.۷٤۹ ۱۰۰ ۲٤٤.۸٥٤ اإلجمالي

UالمصدرU: ۲۰۱٤/۲۰۱٥ية، قسم تنظيم الدورة الزراعية مديرية الزراعة بالشرقية، إدارة الشئون الزراع. 
 

نتاج، كما يستخدم إلالمتغيرة يعد مقياساً كافياً لفشل عملية ا
دارة في ظل برامج تنمية إلهذا المؤشر لقياس كفاءة ا

محددة، منها إحداث التنمية الزراعية بهدف توطين البدو، 
نتاج أو تحقيق إلأو تشجيع نشر حزم تقنية جديدة لزيادة ا

ظف للعمالة في ظل وفرة رأس المال، حيث يكتفي تو
بكفاءة المزارع في توليفة المدخالت المتغيرة بهدف تحقيق 
عائد صافي مناسب فوق التكاليف المتغيرة، مع تحمل 
الدولة (المجتمع) التكاليف الثابتة، ويتم حسابه من خالل 

 -المعادلة اآلتية: الهامش الكلى للفدان= قيمة الناتج الرئيسي
 التكاليف المتغيرة.

 الهامش الكلى للطن

الهامش الكلى للفدان مقسوماً على عن وهو عبارة 
متوسط إنتاجية الفدان، ويتم حسابه من خالل المعادلة 

الهامش الكلى للفدان/ كمية  = اآلتية: الهامش الكلى للطن
 .من الفدان الرئيسيالناتج 

 )جنيهالهامش الكلي للرجل (
فرصة البديلة لعمل المزارع في ويقصد به تكلفة ال

أرضه في زراعة محصول األرز، ويتم حسابه من خالل 
الهامش الكلى  = المعادلة اآلتية: الهامش الكلى للرجل

 .ةالمستأجر العمالةعدد  للفدان/

 صافى العائد للطن (جنيه)
متوسط سعر الطن بالجنيه مطروحاً عن وهو عبارة 

جنيه، ويتم حسابه من منه متوسط تكاليف إنتاج الطن بال
سعر  = خالل المعادلة اآلتية: صافى العائد للوحدة (للطن)

/ كمية صافى العائد للفدان= أو تكاليف إنتاج الطن  -الطن
 .الرئيسيالناتج 

 نقطة التعادل للكمية (طن)
ويقصد بها الكمية التي يتعادل عندها التكاليف الكلية 

وتتحقق بقسمة  مع اإليراد الكلي دون تحقيق صافي عائد
التكاليف الكلية على متوسط سعر الطن بالجنيه. ويتم 

نقطة التعادل للكمية  حسابها من خالل المعادلة اآلتية:
 (الطن) = التكاليف الكلية/متوسط سعر الطن بالجنيه.
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 )جنيهمتوسط تكلفة إنتاج الطن (
وهو عبارة عن خارج قسمة إجمالي تكاليف إنتاج 

 متوسط إنتاج الفدان بالطن لمحصول ما.الفدان بالجنيه على 
 )جنيهالتكاليف الكلية للفدان ( إجمالي

ويقصد بها إجمالي ما تم إنفاقه أثناء إنتاج الفدان من 
 محصول ما على كافة عناصر اإلنتاج.

 حافز المنتج (%)
يساوي الربح لوحدة البيع (الطن) مقسوماً على سعر 

 فيمزرعة مضروباً البيع لوحدة البيع (الطن) عند باب ال
، ويمثل حافز المنتج نسبة نصيبه في سعر بيع الوحدة ۱۰۰

أن باب المزرعة أول حلقات  وباعتبارمن إنتاجه، 
يتيح مقارنته  النسبيالتسويق، ألن قياس هذا الهامش 

بأنصبة المراحل التالية لإلنتاج في السوق، ومن ثم يساهم 
منافسة والمرونة في الحكم على مدى توافر مناخ العدالة وال

حوافز السوق، على أساس أن طلب المستهلك  انتقالفي 
هو الطلب األولي، وأن الطلب على الناتج هو طلب مشتق 
منه، وحيث أن المقياس نسبي لهذا يصلح أيضاً لمقارنة 
أنشطة مختلفة وصناعات مختلفة من حيث الكفاءة، ويتم 

= صافى حسابه من خالل المعادلة اآلتية: حافز المنتج 
 .۱۰۰×العائد للوحدة المنتجة/سعر الوحدة 

 )جنيههامش المنتج (
والذي يعرف بأنه الفرق بين سعر البيع لوحدة الناتج 
(الطن) من المنتج الرئيسي والتكاليف الكلية التي ساهمت 
في الحصول علي هذا المنتج، ويقدر هامش المنتج من 

 - وحدةسعر ال خالل المعادلة اآلتية: هامش المنتج =
 .التكاليف الكلية للوحدة

 عائد الجنيه
يُفيد هذا المقياس في التعرف علي العائد علي الجنيه 

نتاجية، ويحسب بخارج قسمة صافي إلالمنفق في العملية ا
نتاجية الالزمة إلالعائد من المنتج علي إجمالي التكاليف ا

نتاجية، حيث كلما ارتفعت قيمة هذا إلتمام العملية اإل
ما دل على زيادة أربحية الجنيه المنفق في المقياس كل

نتاج. إلنتاجية، وتوافر الكفاءة االقتصادية في اإلالعملية ا
ويقدر عائد الجنيه من خالل المعادلة اآلتية: عائد الجنيه= 

 اإليراد الكلى/التكاليف الكلية
 أربحية الجنيه المنفق

وهو مقدار صافى العائد على كل جنيه منفق، وتقدر 
لجنيه المنفق من خالل المعادلة اآلتية: أربحية أربحية ا

 . ۱-الجنيه = عائد الجنيه 

 عينة الدراسةتوصيف 
أن أهم خصائص  ۲جدول أوضحت النتائج الواردة ب

 :هيعينة الدراسة 

 السن
% من عينة الدراسة تقع في الفئة ۲۰.۷ حوالى تبين أن

% من ٤۳.۳ حوالى سنة، بينما ۳٥العمرية أقل من 
 ٥۰سنة إلى  ۳٥ن في فئة عمرية تتراوح من المزارعي

 ٥۰في فئة العمر أكبر من  %۳٦سنة، في حين أن نحو 
 سنة. 

 الحالة التعليمية
 أن حوالي، تبين للمبحوثينبدراسة الحالة التعليمية 

% ۲۳.۳ حوالى من المبحوثين أميين، بينما ٤۱.۳%
نسب الحاصلين على وحاصلين على مؤهل تحت متوسط، 

 %، والحاصلين على مؤهل۲٤.۷ حوالى طمؤهل متوس
 %. ۱۰.۷ حوالى عالي

 وجود دخل من خارج المزرعة
تبين من النتائج أن نحو ما يزيد عن نصف المبحوثين 

ال يوجد لديهم دخل من خارج المزرعة، في  )۳%.٥٥(
 لديهم دخل أخر من خارج الزراعة منحين بلغت نسبة 

٤٤.۷%.  
 حجم حيازة األرض الزراعية

الفئة األولى هي التي إلى أن  نتائج العينة البحثية تشير
عن فدان واحد وبلغت نسبتها حوالي  ة حيازتهاتقل مساح

% من إجمالي عينة الدراسة الميدانية، بينما الفئة ٤۷.۳
من فدان إلى ثالث أفدنة  ة حيازتهامساحالثانية تراوحت 

يدانية، في عينة الدراسة الم إجمالي% من ۲۸.۷تمثل نحو 
عة بالفئة الثالثة أكثر من ثالث وزرحين بلغت المساحة الم

 % من إجمالي العينة. ۲٤.۰أفدنة وبلغت نسبتها حوالي 
 الحيازة الحيوانية المزرعية
من إجمالي عينة  %٥٥.۳أشارت النتائج أن حوالي 

الدراسة حائزين لحيوانات مزرعية تقل عددها عن خمسة 
ن إجمالي عينة م %۳٤.۰وحدات حيوانية، في حين أن 

وحدة،  ۱۰ –٥حدات حيوانية من الدراسة يحوزون على و
من إجمالي عينة الدراسة يحوزون على  %۱۰.۷ونحو 

 وحدات حيوانية.  ۱۰أكثر من 
 األسرة  عدد أفراد

من إجمالي  %۱٤بينت نتائج الدراسة أن حوالي 
المبحوثين بعينة الدراسة أسر صغيرة عدد أفرادها يقل من 

من إجمالي عينة الدراسة  %۷٤.۷ما حوالي خمسة، بين
 أسرهم  كبيرة. %۱۱.۳أسر متوسطة، و 

 الدخل
% من إجمالي ۳٤.۷مزارعاً بنسبة  ٥۲تبين أن حوالي 

شهرياً، في  جنيه ۱۰۰۰العينة الميدانية يقل دخلهم عن 
% يتراوح دخلهم ٥٤.٦مزارعاً بنسبة  ۸۲حين أن حوالي 

مزارعاً  ۱٦ا حوالي شهرياً، بينم جنيه ۲۰۰۰-۱۰۰۰بين 
شهرياً.  جنيه ۲۰۰۰يزيد دخلهم عن  %۱۰.۷بنسبة 
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 المبحوثين  الزراعلخصائص  والنسبي العدديالتوزيع  .۲جدول 

 )%( عدد الخصائص *)%( عدد الخصائص

   حيازة الوحدات الحيوانية -٥   السن -۱

 ٥٥.۳ ۸۳ وحدات ٥ من أقل ۲۰.۷ ۳۱ سنة ۳٥ من أقل

 ۳٤.۰ ٥۱ وحدات ۱۰-٥ من ٤۳.۳ ٦٥ سنة ٥۰-۳٥من

 ۱۰.۷ ۱٦ وحدات ۱۰ من أكثر ۳٦.۰ ٥٤ سنة ٥۰ من أكثر

   األسرة  عدد أفراد -٦   الحالة التعليمية -۲

 ۱٤.۰ ۲۱ أفراد ٥ من أقل ٤۱.۳ ٦۲ أمي

 ۷٤.۷ ۱۱۲ أفراد ۷-٥ من ۲۳.۳ ۳٥ أقل من متوسط تعليم

 ۱۱.۳ ۱۷ أفراد ۷ من أكثر ۲٤.۷ ۳۷ متوسط مؤهل

   لــــالدخ -۷ ۱۰.۷ ۱٦ عالي مؤهل

 ۳٤.۷ ٥۲ جنيه ۱۰۰۰من أقل   وجود دخل من خارج المزرعة -۳

 ٥٤.٦ ۸۲ جنيه ۲۰۰۰ -۱۰۰۰من  ٥٥.۳ ۸۳ ال يوجد

 ۱۰.۷ ۱٦ جنيه ۲۰۰۰ من أكثر ٤٤.۷ ٦۷ يوجد

   حيازة اآلالت الزراعية -۸   حيازة األرض الزراعية -٤
 ۷٤.۷ ۱۱۲ ) جنيه۱٥۰۰۰أقل من حيازة صغيرة ( ٤۷.۳ ۷۱ فدان من أقل

 ۱٥.۳ ۲۳ جنيه )۳۰۰۰۰-۱٥۰۰۰متوسطة ( حيازة ۲۸.۷ ٤۳ أفدنة ۳  -فدان ۱ من

 ۱۰.۰ ۱٥ ) جنيه۳۰۰۰۰ من حيازة كبيرة (أكثر ۲٤.۰ ۳٦ أفدنة ۳ من أكثر

 .    ۲۰۱٤عام  فيجمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية  :المصدر

 
 ة من اآلالت والمعدات اإلنتاجية الزراعيةحجم الحياز

% من إجمالي عينة ۷٤.۷أشارت النتائج أن حوالي 
يحوزونها (أقل من  الدراسة قيمة اآلالت الزراعية التي

% قيمة حيازتهم من ۱٥.۳، في حين أن ) جنيه۱٥۰۰۰
% منهم ۱۰.۰جنيه، ونحو ) ۳۰۰۰۰-۱٥۰۰۰اآلالت (

 .) جنيه۳۰۰۰۰ من قيمة حيازتهم (أكثر

 النتائج والمناقشة

المتغيرات االقتصادية واإلنتاجية لمحصول األرز 
 بمحافظة الشرقية والجمهورية

 المساحة المزروعة (ألف فدان)

مساحة  مستمرة فيوجود زيادة معنوية  ۳يبين جدول 
 محصول األرز على مستوى الجمهورية بمعدل سنوي بلغ

سطها % من متو۰.۷۱ألف فدان تُمثل نحو  ۱۰.۱٦ حوالى

ألف فدان، كما تبين ۱٤۱٦.٥۲ السنوي الذي بلغ حوالي
وجود زيادة معنوية في مساحة محصول األرز المزروعة 

 ألف ۳.٥۹ بمحافظة الشرقية بمعدل سنوي بلغ حوالي
% من المتوسط السنوي الذي بلغ ۱.٤۸ فدان، أي حوالي

 )۲۰۱٤-۱۹۹۰ألف فدان خالل فترة ( ۲٤۲.۳۲ نحو
  ).٤جدول (

 فدانية (طن)الغلة ال
الزمني العام لإلنتاجية  االتجاهنموذج  يتضح من تقدير

كما هو لمحصول األرز على مستوى الجمهورية  ةالفداني
وجود زيادة معنوية بمعدل سنوي بلغ  ۳مبين بجدول 

% من ۱.۱۹ طن للفدان، تمثل نحو ۰.۰٤٥ حوالي
طن للفدان،  ۳.۷۷۸ المتوسط السنوي الذي يقدر بحوالي

غ معدل الزيادة السنوية لإلنتاجية الفدانية لمحصول بينما بل
طن للفدان، تمثل  ۰.۰۲۸ األرز بمحافظة الشرقية حوالي

 ۳.٦۷ % من المتوسط السنوي الذي قدر بنحو۰.۷٦ نحو
  .)۳جدول ( طن للفدان خالل نفس الفترة
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ز في مصر ومحافظة الشرقية خالل الفترة الزمني العام للمتغيرات االقتصادية واإلنتاجية لمحصول األر االتجاه .۳جدول 
)۱۹۹۰-۲۰۱٤( 

 ^      ^     ^ الوحدة المتغـــير المكان
 ص هـ = ا + ب س هـ

المتوسط 
 الحسابي

 متوسط
معدل التغيير 

 )%( السنوي

 ف ت P۲ر

^ 
 ا

^ 
 ب

الجمهورية
 )٭٤.۳٥( )٭٭۲.۰۸( ۰.۱٥۹ ۰.۷۱ ۱٤۱٦.٥ ۱۰.۱٦ ۱۲۸٤.٤ ألف فدان المساحة 

 ) ٭٭۷۸.۷( )٭٭۸.۸۷( ۰.۷۷ ۱.۱۹ ۳.۷۷۸ ۰.۰٤٥ ۳.۱۸ طن نتاجية الفدانإ

 ) ٭٭۲۲.۷( )٭٭٤.۷٦( ۰.٤۹٦ ۲.۰٦ ٥۳۹٤.٦ ۱۱۰.۹ ۳۹٥۲.۲ ألف طن اإلنتاج الكلي

الشرقية
 )٭٭۱۰.٤۲( )٭٭۳.۲۳( ۰.۳۱ ۱.٤۸ ۲٤۲.۳۲ ۳.٥۹ ۱۹٥.٥۳ ألف فدان المساحة 

 )٭٭۱۷( )٭٭٤.۱۲( ۰.٤۲ ۰.۷٦ ۳.٦۷ ۰.۰۲۸ ۳.۲۹۷ طن إنتاجية الفدان

 )٭٭۱۳.٥٤( )٭٭۳.٦۸( ۰.۳۷ ۲.۱۳ ۹۰۰.۲ ۱۹.۱٥ ٦٥۱.۱۸ ألف طن اإلنتاج الكلي

UالمصدرU ۰.۰٥* معنوى عند مستوى معنوية            ۰.۰۱** معنوى عند مستوى معنوية   .٤: جمعت وحسبت من جدول 
 

 )۲۰۱٤-۱۹۹۰فظة الشرقية خالل الفترة (المتغيرات االقتصادية واإلنتاجية لمحصول األرز في مصر ومحا .٤جدول 

 المتغيرات
 السنة

 اإلنتاج الكلي (ألف طن)  (طن) إنتاجية الفدان  المساحة (ألف فدان)
 )%( شرقية جمهورية )%( شرقية جمهورية )%( شرقية جمهورية

۱۹۹۰ ۱۰۳٦ ۱٥۰.۰ ۱٤.٤۸ ۳.۰٥ ۳.۰۷ ۱۰۰.٦٦ ۳۱٤٦ ٦٤.٤۰.٥٤ ۱٤.٥٥ 
۱۹۹۱ ۱۱۰۱ ۱٦٤.٥ ۱٤.۹٤ ۳.۰۱۳ ۳.۰٦٤ ۱۰۱.٦۹ ۲٤٤۷.۸ ٥۰٤.۰۲ ۲۰.٥۹ 
۱۹۹۲ ۱۲۱٥ ۱۹۱.۸ ۱٥.۷۸ ۳.۲۲ ۳.۱٥ ۹۷.۸۳ ۳۹۰۸ ٦۰٤.۰۳ ۱٥.٤٦ 
۱۹۹۳ ۱۲۸۲ ۲۱۰.۲ ۱٦.٤۰ ۳.۲٤ ۳.۲۰ ۹۸.۷۷ ٤۱٥۹ ٦۷۲.٦۹ ۱٦.۱۷ 
۱۹۹٤ ۱۳۷۸ ۲۲۳.۷ ۱٦.۲٤ ۳.۳۳ ۳.۳٥ ۱۰۰.٦۰ ٤٥۸۲ ۷٤۹.٥۰ ۱٦.۳٦ 
۱۹۹٥ ۱٤۰۰ ۲۱٥.۷ ۱٥.٤۱ ۳.٤۲ ۳.٤۲ ۱۰۰.۰۰ ٤۷۸۸ ۷۳۷.٦۹ ۱٥.٤۱ 
۱۹۹٦ ۱٤۰٥ ۲۲۸.۲ ۱٦.۲٤ ۳.٥۰ ۳.٦۰ ۱۰۲.۸٤ ٦۸۹٥ ۸۲۱.٥۸ ۱٦.۷۸ 
۱۹۹۷ ۱٥٥۰ ۲۳۸.۲ ۱٥.۳٦ ۳.٥٤ ۳.٦٥ ۱۰۳.۱۱ ٥٤۸۰ ۸٦۹.۲٥ ۱٥.۸٦ 
۱۹۹۸ ۱۲۲٥ ۱٦۷ ۱۳.٦۳ ۳.٦۳ ۳.٦۹ ۱۰۱.٤٤٥ ٦٥۰ ٦۱٦.۲۳ ۱۳.۸٥ 
۱۹۹۹ ۱٥٥۹ ۲٥۰ ۱٦.۰٤ ۳.۷٤ ۳.۷۷ ۱۰۰.۸۰ ٥۸۱٦.۲ ۹٤۲.٥۰ ۱٦.۲۰ 
۲۰۰۰ ۱٦۱۳ ۲۸۱ ۱۷.٤۲ ۳.۸۳ ۳.۸۲ ۹۹.۷٦ ٤۱۷۷ ۱۰۷۳.٤۲ ۱۷.۳۸ 
۲۰۰۱ ۱۳٤٤ ۲۳٦ ۱۷.٥٦ ۳.۹۰ ۳.۹۰ ۱۰۰.۰۰ ٥۲٤۲ ۹۲۰.٤۰ ۱۷.٥٦ 
۲۰۰۲ ۱٥۳۸ ۲۸۸ ۱۸.۷۳ ۳.۹٤ ۳.۹۳ ۹۹.۷٦ ٥۰٦۰ ۱۱۳۱.۸٤ ۱۸.٦۸ 
۲۰۰۳ ۱٥۱٤ ۲٦۹ ۱۷.۷۷ ٤.۰۹ ۳.۹۸ ۹۷.۳۱ ٦۱۹۲ ۱۰۷۰.٦۲ ۱۷.۲۹ 
۲۰۰٤ ۱٥٤۰ ۲۸۲ ۱۸.۳۱ ٤.۱۳ ٤.۰۰ ۹٦.۸٦ ٥۳٦۰ ۱۱۲۸.۰۰ ۱۷.۷٤ 
۲۰۰٥ ۱٤٥۹ ۲۷۱ ۱۸.٥۷ ٤.۲۰ ٤.۰۸ ۹۷.۱٦ ٤۱۲۸ ۱۱۰٥.٦۸ ۱۸.۰٤ 
۲۰۰٦ ۱٥۸۸ ۳۰۰ ۱۸.۸۹ ٤.۲۳ ٤.۰٦ ۹٥.۹۸ ٦۷۱۷ ۱۲۱۸.۰۰ ۱۸.۱۳ 
۲۰۰۷ ۱۷۷۰ ۳۱۹ ۱۸.۰۲ ٤.۰۹ ۳.۹۲ ۹٥.۸٤ ۷۲۳۹ ۱۲٥۰.٤۸ ۱۷.۲۷ 
۲۰۰۸ ۱۷٥۲ ۳۳۸ ۱۹.۲۹ ٤.۱۷ ۳.۸۰ ۹۱.۱۳ ۷۳۰٦ ۱۲۸٤.٤۰ ۱۷.٥۸ 
۲۰۰۹ ۱۳٦۹.۲ ۲٥٦ ۱۸.۷۰ ٤.۰۳ ۳.۷٤ ۹۲.۸۰ ٥٥۲۰ ۹٥۷.٤٤ ۱۷.۳٤ 
۲۰۱۰ ۱۰۹۳ ۱۸۷ ۱۷.۱۱ ٤.۰۹٦ ۳.٥٥ ۸٦.٦۷ ٥٤۱۹.۰۹ ٦٦۳.۸٥ ۱۲.۲٥ 
۲۰۱۱ ۱٤۱۲ ۲۳۷ ۱٦.۷۸ ٤.۰۱۹ ۳.٥٦ ۸۸.٥۸ ٥٦۷٥ ۸٤۳.۷۲ ۱٤.۸۷ 
۲۰۱۲ ۱٤۷۲ ۲٦۳ ۱۷.۸۷ ٤.۰۰٥ ۳.٤۲ ۸٥.۳۹ ٥۸۹٦.٥۷ ۸۹۹.٤٦ ۱٥.۲٥ 
۲۰۱۳ ۱٤۱۹ ۲٤٦.۷۹۹ ۱۷.۳۹ ٤.۰۲۸ ۳.۹۰ ۹٦.۸٥ ٥۷۱۷.۰۹ ۹٦۲.۷٦ ۱٦.۸٤ 
۲۰۱٤ ۱۳۷۹ ۲٤٤.۸٥٤ ۱۷.۷٤ ٦.۰۰۸ ٤.۱٥ ۱۰۳.٥٥ ٥٥۲٦.۹ ۱۰۱٦.۱٤ ۱۸.۳۹ 
 ۱٦.٦۳ ۹۰۰.۱۷ ٥۳۹٤.٦٤ ۹۷.٤۲ ۳.٦۷ ۳.۷۷۸ ۱٦.۹۹ ۲٤۲.۳۲ ۱٤۱٦.٥۲ المتوسط

UالمصدرU:  وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد جمعت وحسبت من بيانات
 الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة.
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 اإلنتاج الكلي (ألف طن)
وجود زيادة معنوية مستمرة في اإلنتاج  ۳ول يبين جد

الكلي من محصول األرز على مستوى الجمهورية بمعدل 
% من ۲.۰٦ألف طن، تُمثل نحو ۱۱۰.۹سنوي بلغ حوالي 

ألف طن،  ٥۳۹٤.٦٤متوسطها السنوي الذي بلغ حوالي 
كما تأكدت معنوية الزيادة السنوية لإلنتاج الكلي من 

ية بمعدل معنوي قُدر محصول األرز بمحافظة الشرق
 % من المتوسط۲.۱۳ألف طن، تمثل نحو  ۱۹.۱٥بحوالي 

ألف طن خالل نفس  ۹۰۰.۲السنوي والذي بلغ حوالي 
 .)٤جدول (الفترة 

 أسعار الوقود على هيكل التكاليف اإلنتاجية ارتفاعأثر 
 لمحصول األرز

تشمل التكاليف اإلنتاجية لمحصول األرز تكلفة عمليات 
مستلزمات اإلنتاج الزراعي، والقيمة وعية، الخدمة الزرا

ث المحصول ولألرض الزراعية عن مدة مك يةراإليجا
 بالحقل. 

 تكاليف مستلزمات اإلنتاج لمحصول األرز
 اإلنتاجهيكل تكاليف مستلزمات  ٥يعرض جدول 

محصول األرز بعينة الدراسة الميدانية ونتائج ل الزراعية
الوقود على تكاليف  رأسعا اختبار(ت) لقياس اثر ارتفاع

تلك المستلزمات، حيث بلغت معدالت الزيادة لكل من 
 بوتاسية، األسمدة النتروجينية، التكاليف التقاوي

%، ۱٥.۸%، ٦۸.٤%، ۲٥.٦ والفوسفاتية حوالي
على الترتيب، بينما لم تتجاوز معدالت الزيادة  ۱۹.۹%

 %۰.۳۲%،۰.٤٤ في تكاليف المبيدات والمغذيات نحو
تيب، ليبلغ معدل الزيادة في تكاليف مستلزمات على التر

 ارتفاع% مما كانت علية قبل ۳۲.٤اإلنتاج عامة حوالي 
 أسعار الوقود. 

(ت) ثبوت المعنوية  كما تبين من نتائج تحليل اختبار
اإلحصائية للفرق بين متوسط تكلفة األسمدة النيتروجينية 

 ارتفاعالمستخدمة في إنتاج محصول األرز قبل وبعد 
حيث يؤثر  ،۰.۰۱ أسعار الوقود عند مستوى معنوية

ر اشألوقود على رفع قيمة األسمدة حيث أسعار ا ارتفاع
)Akdemir et al., 2012 الوقود  أسعار ارتفاع) إلى أن

تكاليف  في% من قيمة الزيادة ۸۰األسمدة ( تؤثر على قيمة
بينما لم   )،الوقوداألسمدة الكيماوية ترجع إلى رفع أسعار 

ثبت إحصائياً معنوية الفرق بين متوسطي تكاليف أي من ي
مستلزمات اإلنتاج األخرى عند أي مستوى معنوية. وقد 

صناعة  فييرجع ذلك إلى أن الوقود يمثل أهمية كبيرة 
% من تكلفة إنتاج السماد ۷۰.۰األسمدة حيث يمثل نحو 

 )۲۰۱٤ ،جاد(
حصول لمالتكاليف اإلنتاجية المتغيرة والثابتة والكلية 

 األرز
 بلغ متوسط التكاليف المتغيرة لمحصول األرز حوالي

، ۲۰۱۲/۲۰۱۳جنيه للفدان للموسم الزراعي  ۳۲۸۱.۹

جنيه للفدان للموسم الزراعي  ٤۱٤۸.۳زادت إلى نحو 
%. وقد يرجع ذلك ۲٦.٤عدل زيادة بلغ م، ب۲۰۱٤/۲۰۱٥

قدرت بنحو  والتينسبة تغير العمل البشرى  ارتفاعإلى 
 الذي اآلليالعمل  الستخدامقد يكون البديل  ذيوال% ۳.۳٥

الفترة األخيرة. بينما تمثلت التكاليف  فيارتفعت تكلفته 
لرقعة األرض الزراعية  يةراإليجاالثابتة في بند القيمة 

جنيه للموسم  ۱۹۰۰ لدى المزارعين حيث قُدرت بحوالي
 جنيه ۲٤۰۰ ، زادت إلى حوالي۲۰۱۲/۲۰۱۳الزراعي 

 نحو ، أي بمعدل زيادة بلغ۲۰۱٥/۲۰۱٤ي للموسم الزراع
. ومن ثم قُدر معدل الزيادة في التكاليف اإلنتاجية ۳%.۲٦

 % مقارنة بالفترتين.۲٦.۳۸ للفدان بحوالي
 تكاليف أداء العمليات الزراعية لمحصول األرز

تكاليف أداء العمليات الزراعية  ٦يوضح جدول 
م الزراعي لمحصول األرز بعينة الدراسة الميدانية للموس

 /۲۰۱۲مقارنة بالموسم الزراعي  ۲۰۱٤/۲۰۱٥الصيفي 
 على النحو التالي: ۲۰۱۳

 إجماليبالنسبة لعملية إعداد األرض للزراعة بلغ 
للفدان قبل ارتفاع األسعار  جنيه ٥۸۲التكاليف حوالي

جنيه تكاليف العمل البشرى بنسبة  ۱۰۲.٥۹موزعة إلى 
% ۸۲.۳۷بة جنيه للعمل اآللي بنس ٤۷۹.۲% و٦۳.۱۷

% من تكاليف إعداد ۱۰.٤وبلغت نسبة تكلفة الوقود نحو 
تكاليف أعداد إجمالي األرض للزراعة، وزادت قيمة 

األرض للزراعة بعد ارتفاع أسعار الوقود لتصل إلى 
جنيه  ۱٤٥.۲۹للفدان موزعة إلى  جنيه ٦۷۸.۳حوالي 

جنيه للعمل  ٥۳۳% و۲۱.٤۲تكاليف العمل البشرى بنسبة 
% وبلغت نسبة تكلفة الوقود نحو ۷۸.٥۸سبة اآللي بن
 % من تكاليف إعداد األرض للزراعة.٦٤.۱۳

وبالنسبة لعملية الزراعة بلغ متوسط التكاليف حوالي 
لعمل للفدان قبل ارتفاع األسعار وهى تكاليف ا جنيه ۳٦۷

قيمة تكاليف عملية  %، وزادت۱۰۰.۰البشرى بنسبة 
تصل إلى حوالي الزراعة بعد ارتفاع أسعار الوقود ل

 للفدان . جنيه ٥۰۳.۳
وبالنسبة لعملية الري بلغ متوسط التكاليف حوالي 

للعمل اآللي  يللفدان قبل ارتفاع األسعار وه جنيه ٤۳۰.۹
% ۱۳.٥٦% وبلغت نسبة تكلفة الوقود نحو ۱۰۰بنسبة 

من تكاليف عملية الري، وزادت قيمة تكاليف الري بعد 
 جنيه ٥۰۳.۲حوالي  ارتفاع أسعار الوقود لتصل إلى
% وبلغت نسبة ۱۰۰.۰للفدان وهى للعمل اآللي بنسبة 

 % من تكاليف عملية الري.۱۷.۷۹تكلفة الوقود نحو 
وبالنسبة لعملية التسميد بلغ متوسط التكاليف حوالي 

للفدان قبل ارتفاع األسعار وهى تكاليف  جنيه ۱۰۰.۹
% ، وزادت قيمة تكاليف ۱۰۰.۰العمل البشرى بنسبة 

لية التسميد بعد ارتفاع أسعار الوقود لتصل إلى حوالي عم
للفدان وهى تكاليف العمل البشرى بنسبة  جنيه ۱۳۱.۳
۱۰۰.۰ .% 
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وفقاً لمستلزمات اإلنتاج لمحصول األرز بعينة الدراسة الميدانية  اإلنتاجيةمقارنة متوسطات هيكل التكاليف  .٥جـــدول 
 فدان) /جنيه(

 المقارنة            
 

 نود التكاليف ب

مقدار  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 التغير

 المعنوية ت (%)
قبل 

 االرتفاع
بعد 

 االرتفاع
قبل 

 االرتفاع
 بعد

 االرتفاع

  مستلزمات اإلنتاج تكاليف

 غ م ۰.۳۸۸ ۲٥.٥٦ ٥۷.۷۹ ۲۲.۸۳ ۲۲.۳۹ ۲۸۳.۹ ۲۲٦.۱۱ التقــــــاوي

 ** ۱٤ ٦۸.٤۰ ۲٥۱.۱۷ ۱٥۹ ۲۸.۸٥ ٦۱۸.۳۷ ۳٦۷.۲ األسمدة النتروجينية

 غ م ۰.٤۱۲ ۱٥.۸٤ ۲۸.۹۷ ٥٥.۸۳ ٥۷.٥۳ ۲۱۱.۸۷ ۱۸۲.۹ البوتاسيةاألسمدة  

 غ م ۰.۹۱۱ ۱۹.۸۹ ٤۱.۳۷ ٤۱.۸ ٤۱.۷ ۲٤۹.۳۷ ۲۰۸ األسمدة الفوسفاتية 

 - - ٤۲.٤۱ ۳۲۱.٥۰ - - ۱۰۷۹.٦ ۷٥۸.۱ إجمالي األسمدة الكيماوية

 غ م ۰.۳۷٤ ۰.٤٤ ۰.٥۲ ۱۲.۰٤ ۱۱.۸۱ ۱۱۹.۸۱ ۱۱۹.۲۹ المبيدات

 غ م ۰.۲۸۱ ۰.۳۲ ۰.۲۱ ٦.٦۲ ٦.٥۱ ٦٥.۸۹ ٦٥.٦۸ مغذيات

 ** ۳۲.٥۸ ۳۲.٤۱ ۳۷۹.۲۰ ۱۱۱ ۷۳.٥ ۱٥٤۹.۳ ۱۱۷۰.۱ إجمالي تكاليف مستلزمات اإلنتاج

   ۳٥.٤۹ ۲٦۳.۰۰ ۱٥.۷۸ ۱۱ ۱۰۰٤ ۷٤۱ )۱( العمل البشرى تكاليف

   ۱٦.۳٦ ۲۲٤.۲۰ ۳۳ ۱۸ ۱٥۹٥ ۱۳۷۰.۸ )۲( العمل اآللي تكاليف

  جمالي التكاليف المتغيرةإ
(إجمالي تكاليف مستلزمات اإلنتاج+ تكاليف 

 لعمل البشرى + تكاليف العمل اآللي)ا
۳۲۸۱.۹ ٤۱٤۸.۳ - - ۸٦٦.٤۰ ۲٦.٤۰ - - 

 ** ۱۳.۲٥ ۲٦.۳۲ ٥۰۰.۰۰ ۲۲۹.۲۳ ٦٥ ۲٤۰۰ ۱۹۰۰ التكاليف الثابتة (اإليجار)

  التكاليف الكلية للفدان
 ** ٤۱.۲۰ ۲٦.۳۹ ۱۳٦۷.٥۰ ۳۰۹ ۲۲۹ ٦٥٤۸.٥ ٥۱۸۱ رة)(الثابتة+ المتغي

 تكاليف أداء العمليات الزراعية ي= إجمال ي) مجموع تكاليف العمل البشرى والعمل اآلل۲)، (۱(

UالمصدرU:  ۲۰۱٤/۲۰۱٥جمعت وحسبت من عينة دراسة ميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي. 
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 /فدان)جنيهمحصول األرز بعينة الدراسة الميدانية (لزراعية (البشري واآللي) إلنتاج وفقاً ألداء العمليات ا اإلنتاجيةالتكاليف  مقارنة متوسطات هيكل .٦جـــدول 
اليف العمليات تكا

 الزراعية
 بعد ارتفاع أسعار الوقود  قبل ارتفاع أسعار الوقود

مل 
الع

ف 
كالي

ى ت
ر ف

تغي
ر ال

قدا
م

لى
واال

ى 
شر

الب
 

يق
 مة

وبة
حس

الم
ت: 

:
 

إجمالي  العمل اآللي والوقود العمل بشرى
تكليف 
العمل 

البشرى 
 واآللي

اجمالى  العمل اآللى والوقود العمل بشرى
تكليف 
العمل 

البشرى 
 واأللى

 عدد
 العمال

أجر 
 العامل

تكلفة 
العمل 
 البشرى

عدد 
 ساعات

أجر 
 الساعة

تكلفة 
العمل 
 اآللى

معدل 
استهالك 
الوقود 

 لتر/ساعة

تكلفة 
د الوقو

المستهلك 
P

)۲( 

 عدد
 العمال

أجر 
 العامل

تكلفة 
العمل 
 البشرى

عدد 
 ساعات

تكلفة  أجر الساعة
العمل 
 اآللى

معدل 
استهالك 
الوقود 

 لتر/ساعة

تكلفة 
الوقود 

المستهلك 
P

)۳( 

Pإعداد األرض للزراعة 

)۱( ۲.۱۱ ٤۸.٦۲ ۱۰۲.٥۹ ۹.٤ ٦۹.۹٤ ٤۷۹.۲ ٥.۲۱ ٦۰.٥۲ ٥۸۲.۰ ۲.۱۱ ٦۸.۸٦ ۱٤٥.۲۹ ۹.٥٥.٥ ٦۲ ٥۳۳ ٥.۲۱ ۹۲.٥۳ ٦۷۸.۳ ۹٦.۳-  -۲۰.٦** 

-۱۳٦.۳ ٥۰۳.۳ - - - - - ٥۰۳.۲٥ ٦۸.۷٥ ۷.۳۲ ۳٦۷.۰ -  .- - - ۳٦٦.۹٥ ٥۰.۱۳ ۷.۳۲ الزراعة   -۲۰.۳** 

-۷۲.۳ ٥۰۳.۲ ۸۹.٥۲ ۱.۲۷ ٥۰۳.۲ ۱۳.۲۱ ۳۸.۱ - - - ٤۳۰.۹ ٥۸.٥٥ ۱.۲۷ ٤۳۰.۹۱ ۱۱.۳۱ ۳۸.۱ - - - الري    -۲۱.٤** 

-۳۰.٤ ۱۳۱.۳ - - - - - ۱۳۱.۲۹ ٦٥.۳۲ ۲.۰۱ ۱۰۰.۹ -  - - - ۱۰۰.۹٤ ٥۰.۲۲ ۲.۰۱ التسميد   -۱۰.۲** 

-۳۹.۲ ۱٤٤.۸ ٤.٦۰ ۱.۳۱ ۷۸ ٤۱.۰٥ ۱.۹ ٦٦.۸۰ ٦٦.۱٤ ۱.۰۱ ۱۰٥.٦ ۳.۰۱ ۱.۳۱ ٥۷.۲۷ ۳۰.۱٤ ۱.۹ ٤۸.۳۰ ٤۷.۸۲ ۱.۰۱ مقاومة اآلفات  -۱۲.۲** 

-۳۱.۲ ۲۳٥.٦ ٤۹.۲۸ ۷.۰۱ ۲۳٥.٦ ٦۲.۰۰ ۳.۸ - - - ۲۰٤.٤ ۳۲.۲۳ ۷.۰۱ ۲۰٤.٤۰ ٥۳.۷۹ ۳.۸ - - - الحصاد   -۸.۰۸** 

-٦۰.۷ ۳۳۷.۲ ۳٥.۷۸ ٦.٦۷ ۱۷۹.۸۳ ٦۲.۰۱ ۲.۹ ۱٥۷.۲۷ ٦۸.۳۸ ۲.۳۰ ۲۷٦.٤ ۲۳.٤۱ ٦.٦۷ ۱٥٤.۱۱ ٥۳.۱٤ ۲.۹ ۱۲۲.۳۸ ٥۳.۲۱ ۲.۳۰ الدراس   -٦.۰٦** 

-۲۰.۷ ٦٥.٤ ۱۳.۳٥ ٤.۸۱ ٦٥.۳۷ ٤۳.٥۸ ۱.٥ - - - ٤٤.٦ ۸.۷۳ ٤.۸۱ ٤٤.٦٤ ۲۹.۷٦ ۱.٥ - - - نقل المحصول  -۲۷.٤** 

-٤۸۷.۱ ۲٥۹۹ ۲۸٥.۰٦ - ۱٥۹٥ - - ۱۰۰٤ - - ۲۱۱۱.۹ ۱۸٦.٤٥ - ۱۳۷۰.۸ - - ۷٤۱.۱٦ - - اإلجمالي   -۳۳.٥** 

   .    ۲۰۱٤جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر

P) إعداد األرض للزراعة ۱( 

 
P(حرث وتسوية وتلويط) تشمل 

 )۰.۹٦سعر اللتر ( × معدل استهالك الوقود فى الساعة ×ود المستهلك = عدد ساعات ) تكلفة الوق۲(

 )۱.۸٥سعر اللتر ( × معدل استهالك الوقود فى الساعة ×) تكلفة الوقود المستهلك = عدد ساعات ۳(
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وبالنسبة لعملية مقاومة اآلفات بلغ متوسط التكاليف 
موزعة إلى للفدان قبل ارتفاع األسعار  جنيه۱۰٥.٦حوالي 
% ٤٥.۷٤جنيه تكاليف العمل البشرى بنسبة  ٤۸.۳۰

% وبلغت نسبة ٥٤.۲٦جنيه للعمل اآللي بنسبة ٥۷.۲۷و
% من تكاليف عملية مقاومة ۲.۸٥تكلفة الوقود نحو 

اآلفات، وزادت قيمة تكاليف عملية مقاومة اآلفات بعد 
 جنيه ۱٤٤.۸ارتفاع أسعار الوقود لتصل إلى حوالي 

جنيه تكاليف العمل البشرى  ٦٦.۸إلى للفدان موزعة 
% ٥۳.۸۷جنيه للعمل اآللي بنسبة  ۷۸% ٤٦.۱۳بنسبة 

% من تكاليف عملية ۳.۱۸وبلغت نسبة تكلفة الوقود نحو 
 .مقاومة اآلفات

وبالنسبة لعملية الحصاد بلغ متوسط التكاليف حوالي 
للفدان قبل ارتفاع األسعار وهى للعمل اآللي  جنيه ۲۰٤.٤
% ۱٥.۷۷% وبلغت نسبة تكلفة الوقود نحو ۱۰۰.۰بنسبة 

من تكاليف عملية الحصاد وزادت قيمة تكاليف عملية 
الحصاد بعد ارتفاع أسعار الوقود لتصل إلى حوالي 

% ۱۰۰.۰للفدان وهى للعمل اآللي بنسبة  جنيه ۲۳٥.٦
% من تكاليف عملية ۲۰.۹۲وبلغت نسبة تكلفة الوقود نحو 

 الحصاد.

راس بلغ متوسط التكاليف حوالي وبالنسبة لعملية الد
للفدان قبل ارتفاع األسعار موزعة إلى  جنيه ۲۷٦.٤

% ٤٤.۳۸جنيه تكاليف العمل البشرى بنسبة  ۱۲۲.۳۸
% وبلغت ٥٥.۷٦جنيه للعمل اآللي بنسبة  ۱٥٤.۱۱و

% من تكاليف عملية ۸.٤۷نسبة تكلفة الوقود نحو 
اع الدراس، وزادت قيمة تكاليف عملية الدراس بعد ارتف

للفدان  جنيه ۳۳۷.۲أسعار الوقود لتصل إلى حوالي 
جنيه تكاليف العمل البشرى بنسبة ۱٥۷.۲۷موزعة إلى 

% ٥۳.۳٦جنيه للعمل اآللي بنسبة  ۱۷۹.۸۳% و٤٦.٦٤
% من تكاليف عملية ۱۰.٦۱وبلغت نسبة تكلفة الوقود نحو 

 الدراس.

وبالنسبة لعملية نقل المحصول بلغ متوسط التكاليف 
للفدان قبل ارتفاع األسعار وهى للعمل  جنيه ٤٤.٦حوالي 

% وبلغت نسبة تكلفة الوقود نحو ۱۰۰.۰اآللي بنسبة 
% من تكاليف عملية الحصاد وزادت قيمة تكاليف ٥۷.۱۹

عملية الحصاد بعد ارتفاع أسعار الوقود لتصل إلى حوالي 
% ۱۰۰.۰للفدان وهى للعمل اآللي بنسبة  جنيه٦٥.٤

% من تكاليف عملية ۲۰.٤۱ود نحو وبلغت نسبة تكلفة الوق
 الحصاد.

وبالنسبة إلجمالي تكاليف أداء العمليات الزراعية بلغ 
للفدان قبل ارتفاع  جنيه۲۱۱۱.۹متوسط التكاليف حوالي 

جنيه تكاليف العمل البشرى  ۷٤۱.۱األسعار موزعة إلى 
جنيه للعمل اآللي بنسبة ۱۳۷۰.۸% و۳٥.۰۹بنسبة 
% من ۸.۸۳لوقود نحو % وبلغت نسبة تكلفة ا۹۱.٦٤

إجمالي تكاليف أداء العمليات الزراعية، وزادت قيمة 
تكاليف إجمالي تكاليف أداء العمليات الزراعية بعد ارتفاع 

للفدان موزعة  جنيه ۲٥۹۹أسعار الوقود لتصل إلى حوالي

% ۳۸.٦۳جنيه تكاليف العمل البشرى بنسبة ۱۰۰٤إلى 
بلغت نسبة % و٦۱.۳۷جنيه للعمل اآللي بنسبة  ۱٥۹٥و

% من إجمالي تكاليف أداء ۱۰.۹۷تكلفة الوقود نحو 
 العمليات الزراعية. 

وبإجراء اختبار(ت) لقياس آثر ارتفاع أسعار الوقود 
على تكاليف أداء العمليات الزراعية، فقد ثبت إحصائياً 

قبل وبعد االرتفاع  التكاليفمعنوية الفرق بين متوسطي 
 .۰.۰۱ستوى معنويةعند م الزراعية لجميع العمليات

األهمية النسبية لتكلفة الوقود والعمل البشرى والعمل 
 :اإلنتاجية لمحصول األرزتكاليف ال من اآللي

األهمية النسبية لتكلفة الوقود والعمل  ۷جدول يبين
 على تكاليف أداء العمليات الزراعية اآلليالبشرى والعمل 

 :التاليعلى النحو 

 وداألهمية النسبة لتكلفة الوق
 الوقوداألهمية النسبية لتكلفة ارتفاع يتضح من الجدول 

نحو  تبلغحيث العمليات الزراعية  أداءتكاليف  إجمالي في
% قبل ارتفاع األسعار ثم ارتفعت لتصل لنحو ۸.۸۳

األسعار وتالحظ أيضا ارتفاع  ارتفاع% بعد ۱۰.۹۷
 أداء العملياتجميع بنود  فياألهمية النسبة لتكاليف الوقود 

سعار األ ارتفاع% قبل ۱۰.٤۰لزراعية حيث ارتفعت من ا
عملية  فياألسعار وذلك  ارتفاع% بعد ۱۳.٦٤لتصل لنحو 

ى ل% إ۱۳.٥۹إعداد األرض للزراعة وارتفعت من 
% إلى ۲۸.٥، وارتفعت من الريعملية  في% ۱۷.۷۹

% إلى ۱٥.۷۷عملية مقاومة اآلفات، ومن  في% ۳۱.۸
% إلى ۸.٤۷عملية الحصاد، ومن  في% ۲۰.۹۲
% إلى ۱۹.٥۷عملية الدراس ومن  في% ٦۱.۱۰
 عملية نقل المحصول.  في% ٤۱.۲۰

 اآللياألهمية النسبة لتكلفة العمل 
يتضح من الجدول انخفاض األهمية النسبية لتكلفة 

العمليات الزراعية  أداءتكاليف  إجمالي في اآلليالعمل 
% قبل ارتفاع األسعار ثم ٦٤.۹۱حيث بلغت نحو 

األسعار  ارتفاع% بعد ٦۱.۳۷ت لتصل لنحو انخفض
 فيوتالحظ أيضا انخفاض األهمية النسبة لتكاليف الوقود 

جميع بنود أداء  العمليات الزراعية حيث انخفضت من 
% بعد ۷۸.٥۸األسعار لتصل لنحو  ارتفاع% قبل ۸۲.۳۷
 عملية إعداد األرض للزراعة فياألسعار وذلك  ارتفاع

% ٥٤.۲۳، وانخفضت من الرية عملي فيتتغير لم  بينما
 فيعملية مقاومة اآلفات، ولم تتغير  في% ٥۳.۸۷إلى 

% ٥۳.۳۳% إلى ٥٥.۷٦من انخفضت عملية الحصاد، و 
 عملية نقل المحصول. فيعملية الدراس ولم تتغير  في

 عمل البشرياألهمية النسبة لتكلفة ال
األهمية النسبية لتكلفة العمل  يتضح من الجدول ارتفاع

العمليات الزراعية بلغت  أداءتكاليف  إجماليرى فى البش
% قبل ارتفاع األسعار ثم ارتفعت لتصل ۳٥.۰۹نحو 
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 تكاليف أداء العمليات الزراعية من اآللياألهمية النسبية لتكلفة الوقود والعمل البشرى والعمل . ۷جدول 

 قبل ارتفاع أسعار الوقود 
 

 مقدار التغير بعد ارتفاع أسعار الوقود
لعمل ل

 البشرى

مقدار 
 التغير

 للعمل اآللي

مقدار 
التغير 
 للوقود

العمل 
 البشرى

العمل 
العمل  الوقود اآللي

 البشرى
العمل 
 الوقود اآللي

 ۳۲.۰۱ ٥۳.۸ ٤۲.۷۰ ۱۳.٦٤ ۷۸.٥۸ ۲۱.٤۲ ۱۰.٤۰ ۸۲.۳۷ ۱۷.٦۳ إعداد األرض للزراعة من  )%(

 ۰.۰۰ ۰ ۱۳٦.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰ الزراعة من )%(

 ۳۰.۹۷ ۷۲.۲۹ ۰.۰۰ ۱۷.۷۹ ۱۰۰.۰ ۰.۰۰ ۱۳.٥۹ ۱۰۰.۰ ۰.۰۰ الري من )%(

 ۰.۰۰ ۰ ۳۰.۳٥ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰٤ التسميد من )%(

 ۱.٥۹ ۲۰.۷۳ ۱۸.٥۰ ۳۱.۸ ٥۳.۸۷ ٤٦.۱۳ ۲۸.٥ ٥٤.۲۳ ٤٥.۷٤ مقاومة اآلفاتمن  )%(

 ۱۷.۰٥ ۳۱.۲ ۰.۰۰ ۲۰.۹۲ ۱۰۰.۰ ۰.۰۰ ۱٥.۷۷ ۱۰۰.۰ ۰.۰۰ الحصاد من )%(

 ۱۲.۳۷ ۲٥.۷۲ ۳٤.۸۹ ۱۰.٦۰ ٥۳.۳۳ ٤٦.٦٤ ۸.٤۷ ٥٥.۷٦ ٤٤.۲۸ الدراس من )%(

 ٤.٦۲ ۲۰.۷۳ ۰.۰۰ ۲۰.٤۱ ۱۰۰.۰ ۰.۰۰ ۱۹.٥۷ ۱۰۰.۰ ۰.۰۰ نقل المحصولمن  )%(

 ۹٦.٦۱ ۲۲٤.۲ ۲٦۳ ۱۰.۹۷ ٦۱.۳۷ ۳۸.٦۳ ۸.۸۳ ٦٤.۹۱ ۳٥.۰۹ تكاليف أداء العمليات الزراعيةمن  )%(

 - - `- ٦.۸۷ ۳۸.٤٥ ۲٤.۲۰ ٥.٦۸ ٤۱.۷۷ ۲۲.٥۸ ن التكاليف المتغيرةم )%(

 - - - ٤.۳٥ ۲٤.۳٦ ۱٥.۳۳ ۳.٦۰ ۲٦.٤٦ ۱٤.۳۰ الكلية التكاليفمن  )%(

UالمصدرU:  ٦من بيانات جدول جمعت وحسبت. 
 

% بعد ارتفاع األسعار وتالحظ أيضا ارتفاع ۳۸.٦۳لنحو 
يع بنود أداء  األهمية النسبة لتكاليف العمل البشرى في جم

% قبل ۱۷.٦۳العمليات الزراعية حيث ارتفعت من 
% بعد ارتفاع األسعار ۲۱.٦٤ارتفاع األسعار لتصل لنحو 

 وذلك في عملية إعداد األرض للزراعة ولم تتغير في
% ٤٦.۱۳% إلى ٤٥.۷٤، وارتفعت من عملية الزراعة

% ٤.٦٤% إلى ٤٤.۲۸في عملية مقاومة اآلفات، ومن 
 .راسفي عملية الد

 بالنسبة للتكاليف المتغيرة
أوضحت النتائج أن نسبة تأثير الوقود على التكاليف 

% بينما بلغت نسبة تأثير العمل ٥.٦۸المتغيرة بلغت نحو 
% ونسبة تأثير العمل البشرى نحو ٤۱.۷۷اآللي نحو 

% وذلك قبل ارتفاع أسعار الوقود، بينما بعد ٥۸.۲۲
ثير الوقود والعمل اآللي ارتفاع أسعار الوقود بلغت نسبة تأ

% ۲٤.۲۰%، و۳۸.٤٥%، و٦.۷۸والعمل البشرى نحو 
 .على الترتيب

 بالنسبة للتكاليف الكلية
أوضحت النتائج أن نسبة تأثير الوقود على التكاليف 

% بينما بلغت نسبة تأثير العمل ۳.٦۰الكلية بلغت نحو 
% ونسبة تأثير العمل البشرى نحو ۲٦.٤٦اآللي نحو 

لك قبل ارتفاع أسعار الوقود، بينما بعد % وذ۳۰.۱٤
ارتفاع أسعار الوقود بلغت نسبة تأثير الوقود والعمل اآللي 

% ۱٥.۳۳%، و۲٤.۳٦%، ٤.۳٥والعمل البشرى نحو 
 .على الترتيب

ومما سبق يتضح ارتفاع األهمية النسبية لتكاليف 
الوقود وتكاليف العمل البشرى وتكاليف العمل اآللي من 

سعر بعد ارتفاع األرز نتاجية لمحصول التكاليف اإل
الوقود، ولكن يالحظ زيادة األهمية النسبية لتكاليف العمل 
البشرى عن األهمية النسبية لتكاليف الوقود وقد يرجع ذلك 
إلى زيادة االعتماد على العمل البشرى نتيجة ارتفاع تكلفة 
العمل اآللي. أو للتأثير غير المباشر الرتفاع أسعار الوقود 

 ور العمالة الزراعية. أجعلى رفع 

ولكن ال يمكن أن نغفل تأثير ارتفاع أسعار الوقود على 
ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج وخاصة تلك التي تعتمد 
في إنتاجها وتصنيعها على استخدام الوقود مثل المبيدات 
واألسمدة ولكن األثر األكبر الرتفاع أسعار الوقود يظهر 

دة حيث تعتمد مصانع األسمدة في على تكاليف األسم
تصنيع وإنتاج األسمدة على الوقود بنسبة كبيرة وهناك 

% من الزيادة في ۸۰ حوالى بعض الدراسات تشير إلى أن
 أسعار األسمدة ترجع إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ة األداء أسعار الوقود على مؤشرات كفاء ارتفاعآثر 
 االقتصادي لمحصول األرز

اآلثار االقتصادية  ۸جدول ب الواردة تبين النتائج
 االقتصاديةأسعار الوقود على بعض المؤشرات  الرتفاع

إلنتاج محصول األرز بعينة الدراسة الميدانية للموسم 
مقارنة بالموسم الزراعي  ۲۰۱٤/۲۰۱٥الزراعي الصيفي 

 . ۲۰۱۲/۲۰۱۳الصيفي 
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 نتاج محصول األرز بعينة الدراسة الميدانيةمقارنة متوسطات مؤشرات كفاءة األداء االقتصادي إل .۸جدول 

 المقارنة
 المؤشر

 نسبة التغير المتوسط الحسابي الوحدة
(%) 

 المعنوية ت

 االرتفاعبعد  االرتفاع  قبل

  م غ ۱.۰۳- ۰.۱٤- ۳.٥۱٥ ۳.٥۲ طن متوسط إنتاج الفدان

   ۹.۹٤ ۲۱۹۹.۸ ۲۰۰۱ جنيه متوسط سعر الطن 

 ٭٭ ۱٤.۳۰ ۹.٦٦ ۷۷۳۲ ۷۰٥۱ دان/ فجنيه اإليراد الكلي 

 ٭٭ ۷.۰۸- ۲٦.۳۲ ۲٤۰۰ ۱۹۰۰ / فدانجنيه التكاليف الثابتة 

 ٭٭ ۲۸.۱۳- ۲٦.٤۲ ٤۱٤۸.٦ ۳۲۸۱.٦ / فدانجنيه التكاليف المتغيرة 

 ٭٭ ۲۸.۱۹- ۲٦.۳۸ ٦٥٤۸.٦ ٥۱۸۱.٦ / فدانجنيه التكاليف الكلية 

 ٭٭ ۱٦.۸۱ ۳٦.٦۸- ۱۱۸۳.۸ ۱۸٦۹.٥ / فدانجنيه صافي عائد الفدان 

 ٭٭ ٦.۷۸۱ ۱۳.۲٤- ۱.۱۸ ۱.۳٦ جنيه المستثمر جنيهالعائد على ال

 ٭٭ ۳.۲٥۱ ٥۰- ۰.۱۸ ۰.۳٦ جنيه المنفق جنيهأربحية ال

 ٭٭ ٤.۰٥ ٤.۹۱- ۳٥۸۳.۸ ۳۷٦۹ /فدانجنيه للفدان اإلجماليالهامش 

 - - ۱۳.۲۳- ۱.۱۸ ۱.۳٦ )%( الكلي/التكاليف الكلية اإليراد

 - - ۱۳.۲٦- ۱.۸٦ ۲.۱٥ )%( المتغيرةاإليراد الكلي/التكاليف 

 ٭٭ ۱۳.۲٤٦- ۲٦.۷۷ ۱۸٦۳.۲ ۱٤٦۹.۷ /طنجنيه الطن  إنتاج متوسط تكلفة

 ٭٭ ۱۱.۱۰ ۳٦.٤۹- ۳۳٦.۸ ٥۳۰.۳ جنيه صافي عائد الطن

 ٭٭ ۹.۳۲۱ ٤.٦۳- ۱۰۱۹.۷ ۱۰٦۹.۲ جنيه للطن اإلجماليالهامش 

 ٭٭ ٦.۱٥ ۱٦.٦۳- ۷۸.۱۹ ۹۳.۷۹ جنيه للعمل اإلجماليالهامش 

 ٭٭ ٥.۰٦۱ ۱٤.۹٦ ۲.۹۷ ۲.٥۸۹ طن نقطة التعادل للكمية 

 - - ۳٦.٤۸- ۱۲.۰۳ ۱۸.۹٤ )%( (هامش) المنتج حافز

UالمصدرU:  ۲۰۱٤/۲۰۱٥جمعت وحسبت من عينة دراسة ميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي. 

 
 اإليراد الكلى للفدان بالجنيه

ي بلغ متوسط اإليراد الكلى لمحصول األرز حوال
، زاد ۲۰۱۲/۲۰۱۳للفدان للموسم الزراعي  جنيه ۷۰٥۱

 /۲۰۱٤ للفدان للموسم الزراعي جنيه ۷۷۳۲إلى حوالي 
 % بين الفترتين. ۹.٦٦، بمعدل زيادة بلغ حوالي ۲۰۱٥

 التكاليف الكلية للفدان (جنيه)
قُدر متوسط التكاليف الكلية لمحصول األرز حوالي 

، ۲۰۱۲/۲۰۱۳للفدان للموسم الزراعي  جنيه ٦.٥۱۸۱
للفدان للموسم الزراعي  جنيه٦٥٤۸.٦زاد إلى حوالي 

% بين ۲٦.۳۸، بمعدل زيادة بلغ حوالي ۲۰۱٥/۲۰۱٤
الفترتين، ويتبين من ذلك أن ارتفاع أسعار الوقود كان له 
أثر بالغ على زيادة التكاليف الكلية لمحصول األرز، ففي 

ي الوقت الذي بلغ فيه معدل الزيادة في اإليراد الكل
%، فإن معدل الزيادة في ۹.٦٦لمحصول األرز حوالي 

التكاليف الكلية بلغ ما يقرب من ثالثة أضعاف الزيادة في 
% مما يترتب علية انخفاض ۲٦.۳۸اإليراد أي نحو 

 صافي العائد الكلي للفدان من محصول األرز.

أن ارتفاع أسعار  يتبين ۷ ة بجدولوطبقا للنتائج الوارد
% أي ٤.۳٥ادة التكاليف الكلية بنسبة الوقود ساهم في زي

جنيه من إجمالي التكاليف الكلية، وبلغ  ۲۸٤.۸٦حوالي 
جنيه وساهم  ۱۳٦۷مقدار الزيادة في التكليف الكلية نحو 

جنيه فقط ، بينما ساهم العمل  ٥۹.٤٦الوقود فيها بنحو 
جنيه من هذه  ۲۰۹.٥٦% أي بنحو ۱٥.۳۳البشرى بنسبة 

ة العمل البشري في زيادة التكاليف الزيادة ، أي أن مساهم
الكلية أعلى من مساهمة تكلفة الوقود، أي أن تأثير تكاليف 
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العمل البشرى على مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحصول 
 األرز أعلى من تأثير تكاليف الوقود. 

أن  يتضحولكن إذا أضفنا تأثير الوقود على األسمدة 
كاليف األسمدة والتي تأثير الوقود في مقدار الزيادة في ت

 ۲٥۷ = ۳۲۱.٥×۰.۸۰جنيه يقدر بنحو ( ۳۲۱.٥بلغت 
د في التكاليف الكلية يصل قوجنبه) أي أن التأثير الكلى للو

 %٤.۳٥% بالمقارنة بتأثير الوقود المباشر ۸.۲۸إلى 

 الهامش اإلجمالي للفدان فوق التكاليف المتغيرة (جنيه)
 ۳۷٦۹حوالي  قُدر الهامش اإلجمالي لفدان األرز بلغ

، انخفض إلى حوالي ۲۰۱۲/۲۰۱۳للموسم الزراعي  جنيه
، ۲۰۱٥/۲۰۱٤للفدان للموسم الزراعي  جنيه ۳٥۸۳.۸

% مما كان عليه خالل ٤.۹۱بمعدل انخفاض بلغ حوالي 
 الموسم األول.

 لفدان بالجنيهصافى العائد ل
بلغ متوسط صافي عائد الفدان لمحصول األرز حوالي 

، انخفض ۲۰۱۲/۲۰۱۳الزراعي للموسم  جنيه٥.۱۸٦۹
 /۲۰۱٤للموسم الزراعي  جنيه ۱۱۸۳.۸إلى حوالي 

%، ويستنتج من ۳٦.٦۸، بمعدل انخفاض حوالي ۲۰۱٥
ذلك أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى انخفاض صافي 

/ ۲۰۱٤ العائد الفداني لمحصول األرز للموسم الزراعي
لزيادة ، كنتيجة لزيادة التكاليف الكلية بمعدل يفوق ا۲۰۱٥

 في اإليراد الكلي للفدان. 
 (%) نسبة اإليراد الكلي للتكاليف الكلية والمتغيرة

إلى أن نسبة اإليراد الكلى للتكاليف  ۸يشير جدول 
للموسم األول،  ۱.۳٦الكلية لمحصول األرز بلغت حوالي 

للموسم الثاني، بمعدل انخفاض  ۱.۱۸انخفضت إلى حوالي 
يه خالل الموسم األول، % مما كان عل۱۳.۲۳بلغ حوالي 

بينما نسبة اإليراد الكلى للتكاليف المتغيرة لمحصول األرز 
، ۲۰۱۳/۲۰۱٤للموسم الزراعي  ۲.۱٥بلغت حوالي

للموسم الزراعي  ۱.۸٦انخفضت إلى حوالي 
% بين ۱۳.۲٦، بمعدل انخفاض بلغ حوالي ۲۰۱٥/۲۰۱٤

 الفترتين.

 جنيه المستثمر (جنيه)العائد على ال
خالل الموسم الزراعي األول،  جنيه۱.۳٦ قُدر بحوالي

خالل الموسم الزراعي  جنيه ۱.۱۸انخفض ليبلغ حوالي 
% مما كان ۱۳.۲٤الثاني، بمعدل انخفاض بلغ حوالي 
 جنيهفضت أربحية الخعليه خالل الموسم األول، وبالتالي ان

عن كل  جنيه ۰.۱۸إلى  جنيه ۰.۳٦المنفق من حوالي 
ى زيادة التكاليف الكلية مستثمر، وهذا يرجع إل جنيه

 وانخفاض صافي العائد الفداني بعد ارتفاع أسعار الوقود.

 متوسط تكلفة إنتاج الطن (جنيه)
أن متوسط تكلفة إنتاج الطن من  ۸توضح نتائج جدول 

خالل الموسم  جنيه۱٤۷۰محصول األرز بلغ حوالي 

 جنيه ۱۸٦۳، زادت لتبلغ حوالي ۲۰۱۲/۲۰۱۳الزراعي 
، بنسبة زيادة ۲۰۱٥/۲۰۱٤وسم الزراعي للطن خالل الم

% مقارنة بالموسم األول، ويتبين مما ۲٦.۷۷بلغت حوالي 
سبق أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة متوسط تكلفة 

 إنتاج الطن لمحصول األرز 

 صافى العائد للطن (جنيه)
بلغ متوسط صافي العائد للطن من محصول األرز 

 /۲۰۱۲سم الزراعي خالل المو جنيه ٥۳۰.۲حوالي 
للطن خالل  جنيه ۳۳٦.۸، أنخفض إلى حوالي ۲۰۱۳

، بمعدل انخفاض بلغ ۲۰۱٤/۲۰۱٥الموسم الزراعي 
% مقارنة بالموسم األول، وهذا يؤكد أن ۳٦.٤۹حوالي 

ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى انخفاض متوسط صافي 
عائد الطن لمحصول األرز نتيجة أن ارتفاع تكاليف إنتاج 

محصول األرز لم يصاحبه ارتفاع مماثل لسعر  الطن من
 الطن من المحصول.

 الغلة الفدانية المحققة لتعادل اإليرادات والتكاليف الكلية
بلغت الغلة الفدانية المحققة لتعادل اإليرادات والتكاليف 

طن  ۲.٥۸الكلية (نقطة التعادل) لمحصول األرز حوالي 
 ۲.۹۷لي زادت إلى حوا ۲۰۱۳/۲۰۱٤للموسم الزراعي 

، بمعدل زيادة بلغ ۲۰۱٤/۲۰۱٥طن للموسم الزراعي 
% مما كان عليه خالل الموسم األول وهو ۱٤.۹٦حوالي 

مؤشر الرتفاع إيراد الفدان بصورة أقل من تكاليف فدان 
األرز، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة 

 نقطة تعادل للكمية لمحصول األرز.

 طن (جنيه)الهامش اإلجمالي لل

بلغ متوسط الهامش اإلجمالي للطن من محصول األرز 
، ۲۰۱۲/۲۰۱۳للموسم الزراعي  جنيه۱۰٦۹ حوالي

للموسم الزراعي  جنيه۱۰۱۹.۷ أنخفض إلى حوالي
% ٤.٦۳، بمعدل انخفاض بلغ حوالي ۲۰۱٥ /۲۰۱٤

 مقارنة بالموسم األول.

 هامش (حافز) المنتج

ج من إلى أن متوسط هامش المنت ۸يشير جدول 
% خالل الموسم ۱۸.۹٤محصول األرز بلغ حوالي 

% ۱۲.۰۳، أنخفض إلى حوالي ۲۰۱۲/۲۰۱۳الزراعي 
بمعدل انخفاض بلغ  ۲۰۱٤/۲۰۱٥خالل الموسم الزراعي 

 % مما كان عليه خالل الموسم األول. ۳٦.٤۸حوالي 

وبإجراء اختبار(ت) لقياس آثر ارتفاع أسعار الوقود 
ألداء االقتصادي لمحصول (الطاقة) على مؤشرات كفاءة ا

األرز، ثبت إحصائياً معنوية الفرق بين متوسطات 
مؤشرات كفاءة األداء االقتصادي لمحصول األرز قبل 

 .۰.۰۱ أسعار الوقود عند مستوى معنوية وبعد ارتفاع
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 عار الوقود بالنسبةأهم المشكالت المترتبة على زيادة أس
 نمن وجهة نظر الزراع المبحوثي لمحصول األرز

المشكالت المترتبة على زيادة  ۹جدول توضح نتائج 
أسعار الوقود بالنسبة ألغلب المحاصيل الزراعية خاصة 

والتي  الزراع المبحوثينمحصول األرز من وجهة نظر 
 فيتكاليف استخدام الميكنة  ارتفاعتمثلت في اآلتي: 

من تكاليف إعداد وتمهيد  ابتدءاالعمليات الزراعية المختلفة 
للزراعة حتى عمليات الحصاد والدراس بنسبة  األرض

 بنسبةصافى عائد الفدان  انخفاض%، يليها ۱۰۰
 أسعار األسمدة الكيماوية بنسبة  رتفاعإ%، ۰.۹٦

بدرجة  الكيماويةحيث تعتمد صناعة األسمدة  ۹٤.٦۷%
أسعار مستلزمات  ارتفاعكبيرة على الطاقة (الوقود)، 

%، ٥٤اوي، بنسبة اإلنتاج الزراعي كالمبيدات، والتق
أجور العمل البشرى  ارتفاع% على الترتيب، ۲۲

تكاليف نقل األسمدة والمحصول  ارتفاع%، ٦۷.۹۲
سعر بيع المحصول بما يتناسب مع  ارتفاع%، عدم ۱۸

سعر المحصول  في%، عدم االستقرار ۳٤زيادة التكاليف 
لزراعة محاصيل الخضر بنسبة  االتجاه%، ٥۲بنسبة 
 فيبديل عن استخدام الميكنة خاصة  عدم وجود%، ۷.۳۳
 يةراإليجا%، ارتفاع القيمة ٤٤.٦۷والحصاد  الري

صافي عائد  انخفاض%، ونتيجة ۸۷.۳۳لألرض بنسبة 
% ۳۹.۳۳فإن حوالي  اإلنتاجيةالفدان وارتفاع التكاليف 

بعينة  المزارعينمن المؤجرين ترك األرض لمالكها من 
 .۲۰۱٤/۲۰۱٥الدراسة الميدانية للموسم الزراعي 

المقبلة من وجهة نظر  مقترحات الحل في الفترة
 الزراع المبحوثين

تعددت وتنوعت مقترحات ومتطلبات الزراع للتغلب 
على المشكالت المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود، وتوضح 

أن أهم هذه المقترحات والمتطلبات هي:  ۱۰نتائج جدول 
%، ۱۰۰دة زيادة مقررات األسمدة المقدمة للمزارع األسم

تقديم األسمدة للمؤجرين وليس لصاحب األرض بنسبة 
 %،۱۰۰%، تخفيض ثمن األسمدة الكيماوية بنسبة ۹۱.۳۳

%، توفير ٦٤.٦۷المساعدة في نقل المحصول وتسويقه 
%، توفير التقاوي ۲۸.٦۷وسهولة الحصول علي المبيدات 

%، ۲۰.٦۷المعتمدة بأسعار مناسبة للمزارعين بنسبة 
دات المضمونة بأسعار مناسبة للمزارعين توفير المبي

%، حماية المزارعين من السوق السوداء بنسبة ۳٤
%، ۲٤%، اإلشراف والمتابعة المستمرة بنسبة ۳۳.۱٥

في عمليات الحرث  توفير الجرارات الزراعية للمساعدة
%، ۱۱.۳۳%، توفير آالت الري ۸۰.٦۷والزراعية 

ر خاصة %، تخفيض سعر السوال٥۲توفير آالت الحصاد 
% من المزارعين ٥۸.٦۷في مواسم الزراعة والحصاد 

 .۲۰۱٥/۲۰۱٤بعينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعي 
 

  الزراع المبحوثين آلراءالتوزيع العددي والنسبي وفقاً للمشكالت المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود وفقاً  .۹جدول 

 )%( العدد المشكالت م
 ۱۰۰ ۱٥۰ العمليات الزراعية فيدام الميكنة تكاليف استخ ارتفاع ۱
 ۹٤.٦۷ ۱٤۲ أسعار األسمدة الكيماوية ارتفاع ۲
 ٥٤.٦۷ ۸۲ أسعار المبيدات ارتفاع ۳
 ۲۲.۰۰ ۳۳ التقاويأسعار  ارتفاع ٤
 ۹۲.٦۷ ۱۳۹ البشرى أجور العمل ارتفاع ٥
 ۱۸.۰۰ ۲۷ ونقل المحصول األسمدةتكاليف نقل  ارتفاع ٦
 ۹٦.۰۰ ۱٤٤ الدخل بدرجة كبيرةصافى  انخفاض ۷
 ۳٤.۰۰ ٥۱ مع زيادة التكاليف  سعر بيع المحصول بما يتناسب ارتفاععدم  ۸
 ٥۲.۰۰ ۷۸ سعر المحصول فيعدم االستقرار  ۹

 ۷.۳۳ ۱۱ االتجاه لزراعة محاصيل الخضر  ۱۰
 ٤٤.٦۷ ٦۷ والحصاد  الري فيبديل عن استخدام الميكنة خاصة  عدم وجود ۱۱
 ۸۷.۳۳ ۱۳۱ من قبل المالكاإليجارية لألرض  القيمةع ارتفا ۱۲
 ۳۹.۳۳ ٥۹ ألصحابها األراض المستاجرين تركو معظم ۱۳

UالمصدرU۲۰۱٤/۲۰۱٥: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعي. 
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 ء المزارعينلعينة الدراسة الميدانية وفقا لمقترحات الحل وفقاً ألرا والنسبي العدديالتوزيع  .۱۰جدول 

 )%( عدد ولـــــــــــــالحل م

 ۱۰۰.۰۰ ۱٥۰  زيادة مقررات األسمدة المقدمة للمزارع ۱

 ۹۱.۳۳ ۱۳۷ لصاحب األرض فقط وليس تقديم األسمدة للمؤجرين ۲

 ۱۰۰.۰۰ ۱٥۰ تخفيض ثمن األسمدة الكيماوية ۳

 ٦٤.٦۷ ۹۷ نقل المحصول وتسويقه فيالمساعدة  ٤

 ۲۸.٦۷ ٤۳ صول علي المبيداتتوفير وسهولة الح ٥

 ۲۰.٦۷ ۳۱ للمزارعينالمعتمدة بأسعار مناسبة  التقاويتوفير  ٦

 ۳٤.۰۰ ٥۱ توفير المبيدات المضمونة بأسعار مناسبة للمزارعين ۷

 ۱٥.۳۳ ۲۳ من السوق السوداء حماية المزارعين ۸

 ۲٤.۰۰ ۳٦ اإلشراف والمتابعة المستمرة ۹

 ۸۰.٦۷ ۱۲۱ هعمليات الحرث والزراع فيللمساعدة  توفير الجرارات الزراعية ۱۰

 ۱۱.۳۳ ۱۷ الريتوفير آالت  ۱۱

 ٥۲.٦۷ ۷۹ توفير آالت الحصاد ۱۲

 ٥۸.٦۷ ۸۸ مواسم الزراعة والحصاد فيتخفيض سعر السوالر خاصة  ۱۳

UالمصدرU۲۰۱٤/۲۰۱٥ : جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعي. 
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ABSTRACT 

The study aimed at measuring the impact of the increase in fuel prices on the production 
costs and the indicators of economic performance for rice crop as one of the important crops 
in the Egyptian food security. The study relied on published secondary data during the period 
(1990 - 2014), and preliminary data for field study included (150) farmers in Sharkia 
Governorate. The study used a descriptive and quantitative methods to analys the data of the 
economic variables. The important results were: increase the rice crop costs represented in the 
process of soil preparation for planting, chemical fertilizers, sowing, irrigation, pest control, 
harvesting, threshing and transport the crop with an increase of approximately 
34.72%,19.35%, 33.59% 32.07%,33.2 %, 33.2%, 36.91%, 18.41%, respectively, The increase 
in the overall rice crop costs averaged about 23.1%, while the total increase in production 
inputs of seeds cost rates, nitrogenous, potasium, phosphates fertilizers, were approximately 
about 25.6%, 68.4%, 15.8%, 19.9%, respectively. The rise in fuel prices increases the costs of 
rice production by about 32.4% than it was before. Showing the impact of rising fuel prices 
on the economic efficiency indicators. The study showed that despite an increase in the total 
revenue per faddan, the total costs per faddan, the production costs per ton, the productivity 
per faddan achieved parity revenue and the total costs an increase of approximately 9.66% 
26.38% 26.77%, 14.96%, respectively, between the two periods. But it turned lower gross 
margin, net return per feddan, the proportion of total revenue variable costs, net return per ton, 
and the margin of the product at a rate of 4.91% 36.68% 13.26%, 36.49%, 36.48%, 
respectively, between the two periods. These results indicate that the increase in fuel prices 
had a major impact on the overall costs than the increase in total revenue which resulted in 
lower total net return per feddan and the net return per ton. 

Key words: Prices, fuel, economics, rice crop, Sharkia Governorate. 
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 جامعة الزقازيق. –كلية الزراعة  –اد الزراعي أستاذ االقتص   ر عامرــــمحمد جابأ.د.  -۱
 جامعة اإلسكندرية. –كلية الزراعة سابا باشا –أستاذ االقتصاد الزراعي    جابر أحمد بسيونىأ.د.  -۲


