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  :مقدمة
 احتـل هـذ  ي، حيـث  رل الحبوب الغذائية الهامة في مصل القمح من محاصي وعتبر محص ي
ل مكانة ملموسة وحيوية في المكون الرئيسي لغذاء معظم سكان الريف والحـضر فـي             والمحص
 خاصـة،  بـصفة  أسيوط ومحافظة مصر في الغذائية المحاصيل أهم من القمح محصول يعد، مصر
 ٣١٥٧ حوالي ٢٠١٨/٢٠١٩ عام مصر في القمح بمحصول المزروعة المساحة إجمالي بلغت حيث
 المـساحة  إجمـالي  مـن % ٧ الىوح تمثل فدان، ألف ٢٢٢ حوالي أسيوط محافظة وفي فدان ألف

 مصر في للمحصول الفدانية اإلنتاجية بلغت كما العام، نفس في مصر في القمح بمحصول المزروعة
 من% ٩٨ حوالى تمثل للفدان/أردب ١٧,٤ حوالي أسيوط محافظة وفي فدان،/أردب ١٧,٧ حوالي
 ٥٥٦٥٨ حـوالي  مـصر  في للمحصول الكلي اإلنتاج إجمالي وبلغ العام، نفس في مصر في مثيلتها

 مـن % ٧ نحـو  مثلي أردب ألف٣٨٦٣ حوالي الكلى اإلنتاج بلغ أسيوط محافظة وفي أردب، ألف
 وفى الواقع فإن هناك ارتباط كبير بقضية ،العام نفس في مصر في للمحصول الكلي اإلنتاج إجمالي

لغذاء فى مصر ودور القطـاع  لاستهالك السلع الغذائية فى مصر والتى تتعلق بالجوانب اإلنتاجية   
  .ن الغذاء فى مصرحتياجات السكان مالزراعي المصري فى توفير ا

  .التكاليفو القمح ، اإلنتاج: الكلمات الداله
  

 : البحث مشكلة
 بصفة الزراعي اإلنتاج لزيادة الدولة جهود من الرغمب أنه في للبحث الرئيسية المشكلة تتمثل

 األراضـي  سواء الجمهورية محافظات معظم في  بصفة خاصةة الغذائيالحبوب محاصيلو، عامة
، االسـتهالكية  لألحتياجـات  تفي ال محلياً منها المنتجة الكميات أن إال الجديدة، اضياألر أو  القديمة

 التوسـع  إلى الدولة دفع مما الخارج، من االستيراد طريق عن تغطيتها يتم كبيرة فجوة هناك أنكما 
 مـن  الغذائيـة  الفجوة لتقليل ،القديمة األراضي بجانب واستزراعها الجديدة األراضي استصالح في

  .أخرى ناحية من زراعتها في المستغلة والزراعية االقتصادية الموارد استخدام كفاءة رفع ناحية

 : البحث هدف
 للتعرف وذلك أسيوطبمحافظة  القمح محصول  وتكاليفإنتاج دوال تقدير تهدف الدراسة إلى

 ،للـربح  المعظم والحجم لإلنتاج األمثل الحجم وتقدير إنتاجه في المستخدمة الموارد كفاءة مدى على
 القمـح فـى     منتجـى  المشاكل التى تواجـه      أهمفضال عن حصر    ،  التكاليف  يدنى الذي والحجم

  .المحافظة

  : البحثي األسلوب
 االقتـصادي  التحليـل  أسليب بعض استخدام تم فقد البحث، من المنشودة األهداف لتحقيق

 الزمني االتجاه معادالت امواستخد البحث، موضع اإلحصائية البيانات تحليل في والكمي الوصفي
 دوال تقدير تم كما ، البحث، فترة خالل القمح لمحصول حدثت التي التغيرات على للوقوف العام

وحجم  لألرباح، والمعظم لإلنتاج األمثل الحجم على للحصول للمحصول التكاليف االنتاج ودوال
 تقـدير  جانـب  إلـى  هذا النحدار،ا تحليل أسلوبب  كما تم االستعانه،اإلنتاج الذى يدنى التكاليف
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 الزراعى للموسم أسيوط بمحافظة البحث بعينة القمح لمحصول االقتصادية الكفاءة مقاييس بعض
٢٠١٨/٢٠١٩.    

  : البيانات مصادر
 لعينـة  القطاعية اإلحصائية البيانات على الحصول على البيانات األولية فى البحث اعتمد

 واألراضـي  القديمة األراضي شملت حيث القمح صولمح زراع من المراحل متعددة عشوائية
   .)٢٠١٨/٢٠١٩( ىالزراع للموسم أسيوط بمحافظة الجديدة

  .البحث عينة توصيف
 البيانات علي األولية البيانات علي الحصول في البحث اعتمد اإلحصائية المبادئ ضوء في

 أسـيوط  بمحافظة قمح،ال محصول منتجي من المراحل متعددة طبقية عشوائية لعينة اإلحصائية
 األهميـة  حيث من اإلدارية المراكز أكبر ممثلة العينة واختيار ،)٢٠١٨/٢٠١٩ (الموسم خالل

 وتم ،ومركز القوصية أسيوط، بندر مركزي علي االختيار وقع وقد المزروعة، لمساحةل النسبية
 ،أسـيوط  محافظةب للمحصول إنتاجاً المراكز أكبر اختيار  تمحيث ،مركز كل من قريتين إختيار
 اختيار تمو أسيوط، بمركز مزارع ٥٠ منهم مزارع ١٠٠حوالي البحث عينة مفردات عدد وبلغ

 ٥٠و" مطيعـة  عرب" قرية ،"موشا" قرية أسيوط، مركز من  للقرىالنسبية لألهمية وفقاً قريتين
  بحيثبياناالست استمارة تصميم تم حيث، "بنى قرة"، وقرية "مير"، قرية القوصية بمركز مزارعاً
 المـؤثرة  والوصـفية  الكمية المتغيرات من عدد لبحث تهدف األسئلة من مجموعة علي اشتملت
 أسيوط بمحافظة بالمركزين البحث بعينة الشخصية المقابلة طريق عن استيفائها وتم مباشر بشكل

  . )٢٠١٨/٢٠١٩ (الزراعي للموسم

  :النتائج البحثية
 محافظة أسيوطفى  إنتاج محصول القمح راصنالمؤشرات اإلحصائية ألهم ع: أوال

 : الرئيسي المحصول إنتاج -١
 القديمة األراضي فى الرئيسي القمح محصول  الفدان منإنتاج أن ،)١(رقم الجدول من يتضح

 الجديـدة  األراضـي  فـى نظيـره   مـن  الفدان إنتاج بلغ حين فى ن،فدا/إردب٢١,٩٢ حوالي بلغ
 واألراضي القديمة األراضي بين للفرق اإلحصائية نويةالمع ثبتت حيث فدان،/إردب١٥,٦٨حوالي
  .القديمة األراضي لصالح  "ت"اختبار باستخدام ، الجديدة

  : البشرى العمل إجمالي -٢
 األراضي فى القمح لمحصول البشرى العمل جمالىإ أن ،)١( رقم الجدول بيانات من يتضح

 الجديدة األراضي فى نظيرهل البشرى العمل إجمالى بلغ حين فى فدان، /رجل ٣٨ حوالي بلغ القديمة
 واألراضـي  القديمـة  األراضي بين للفرق اإلحصائية المعنوية ثبتت حيث فدان،/رجل ٥٨ حوالي
  .الجديدة األراضي لصالح " ت" اختبار باستخدام ،الجديدة

  : اآللى العمل جمالىإ -٣
 بلغ القديمة األراضى فى القمح لمحصول اآللى العمل اجمالى أن ،)١(رقم الجدول من يتضح

 الجديـدة  األراضي فى القمح لمحصول اآللى العمل إجمالى بلغ حين فى فدان،/ساعة ٣٢,٣٤حوالى
 واألراضي القديمة األراضي بين للفرق اإلحصائية المعنوية ثبتت حيث فدان،/ساعة ٦٩,٧٢حوالي

  .الجديدة األراضي لصالح " ت" أختبار باستخدام الجديدة،

  : قاويالت كمية -٤
ـ  القديمة األراضي فى القمح لمحصول التقاوي كمية أن )١( رقم الجدول بيانات تشير  تبلغ

 األراضـي  فى القمح لمحصول فدان /كجم التقاوي كمية تبلغ حين فى فدان،/كجم ٦٤,٠٤ حوالى
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 القديمـة  األراضـي  بين للفرق اإلحصائية المعنوية ثبتت حيث فدان،/كجم ٧٩,١٧ حوالى الجديدة
  .الجديدة األراضي لصالح " ت" اختبار باستخدام الجديدة، راضيواأل

  : البلدى السماد كمية -٥
 القديمـة  األراضي فى القمح لمحصول  البلدى السماد كمية أن )١(رقم الجدول من يتضح

 ثبتت حيث ،٣م١,٨٩  حوالى الجديدة األراضي فى  ا نظيرهبلغ حين فى ،٣م ٨,٣٧ حوالى تبلغ
  "ت" اختبـار   باسـتخدام  الجديـدة  واألراضي القديمة األراضي بين للفرق ئيةاإلحصا المعنوية
  .القديمة األراضي لصالح

  : االزوتى السماد كمية -٦
 األراضـي  فى القمح لمحصول اآلزوتى السماد كمية أن )١(رقم  الجدول بيانات من يتضح

  فـى القمح لمحصول آلزوتىا السماد كمية تبلغ حين فى فعالة، وحدة ٦٠,٦١ حوالي تبلغ القديمة
 األراضي بين للفرق اإلحصائية المعنوية ثبتت حيث فعالة، وحدة ١١٠,٤ حوالي الجديدة األراضي

  .الجديدة األراضي لصالح  "ت" اختبار  باستخدام  الجديدة واألراضي القديمة
  
 موسم الل إنتاج محصول القمح بمحافظة أسيوط خ      اصرنبعض المؤشرات اإلحصائية ألهم ع    . ١جدول  

  ).م٢٠١٨/٢٠١٩(
    جديدة أراضى  قديمة أراضى

  المتغيرات
  

 االنحراف المتوسط  الوحده
 المعيارى

 المتوسط
 االنحراف
  المعيارى

t- test  

 **١٦,٨٦ ١,٥٨ ١٥,٦٨ ٢,٦١ ٢١,٩٢ اردب  الرئيسى المحصول انتاج
 **١١,٠١ ٩,٥ ٥٨,٠٠ ٦,٢٢ ٣٨ عامل عمل اجمالى

 **٢١,٢٤ ٩,٣٨ ٦٩,٧٢ ٤,٣٦ ٣٢,٤٣ ساعه آلى عمل اجمالى
 **٦,٩٦ ١١,٠٧ ٧٩,١٧ ٨,٩٦ ٦٤,٠٦ كجم  التقاوي كمية

 **٧,٧١ ٤,٣٤ ١,٨٩ ٣,١٥ ٨,٣٧ ٣م البلدى السماد كمية
 **٩,٢٦ ٢٨,٤٦ ١١٠,٤ ١٥,٦٢ ٦٠,٦١ فعالة وحدة االزوتى السماد كمية
 **١١,٦٥ ١٧,٠٥ ٥٥,٨٣ ١٤,٢٦ ١٦,٦٩ فعالة وحدة الفوسفاتى السماد كمية

  .جمعت وحسبت من استمارات االستبيان :لمصدرا 
  

 : الفوسفاتى السماد كمية -٧
 األراضـي  فـى  القمح لمحصول الفوسفاتى السماد كمية أن  السابقالجدول بيانات تشير

 فـى  لنظيـره  الفوسـفاتى  السماد كمية تبلغ حين فى فعالة، وحدة ١٦,٦٩ حوالي تبلغ القديمة
 بـين  للفـرق  اإلحـصائية  المعنويـة  ثبتت حيث فعالة، ةوحد ٥٥,٨٣ حوالي الجديدة األراضي
 .الجديدة األراضي لصالح " ت" اختبار  باستخدام الجديدة واألراضي القديمة األراضي

  أسيوط محافظة فى القمح إنتاج لدوال اإلحصائي التقدير: ثانياً
 موسـم  خـالل  أسـيوط،  بمركـز  البحـث  عينة بيانات على اإلحصائي التحليل بإجراء

 النماذج أنسب أن اتضح القمح، لمحصول اإلنتاجية الدالة تقدير استهدف والذي ،)٢٠١٨/٢٠١٩(
 أمكن والتي المزدوجة  اللوغاريتمية النماذج هى ،واإلحصائي االقتصادي المنطق مع تتفق والتي

 الموارد، استخدام كفاءة ومدى اإلنتاج، على المعنوي التأثير ذات المتغيرات معرفة  من خاللها
 تقـدير  فـى  يـدخل  متغير لكل وذلك مباشرة اإلنتاجية المرونة معامل تعطى أنها إلى باإلضافة

  .الدالة
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 ،)فـدان /رجل(عمل بشرى    إجمالي ١س،  )ردبأ (الرئيسي المحصول   إنتاج ص   أنحيث  
 ،)٣م(البلـدى  الـسماد  كمية ٤س ،)كجم(التقاوى كمية ٣س ،)فدان/ساعة (آلى عمل إجمالي ٢س
 تـم  وقد      .)فعالة وحدة (الفوسفاتى السماد كمية ٦ س،)فعالة وحدة (االزوتى السماد كمية ٥س

 وفقـاً  المتعـدد  االنحـدار  صورة فى األول نموذجين، خالل من اللوغاريتمية اإلنتاجية الدالة تقدير
 للنمـوذج  وفقاً المرحلي المتعدد االنحدار صورة فى فقدر الثاني أما المزدوج، اللوغاريتمى للنموذج

 .المستخدمة اإلنتاجية العناصر ألهم بالنسبة وذلك ،المزدوج للوغاريتمىا
 :أسيوط محافظة فى القمح إنتاج على المؤثرة العوامل: ثالثاً

 لتحديـد  وذلك ،)٢ (رقم بالجدول والموضحة البسيط االرتباط معامالت مصفوفة توضح
 ومعنـوي  موجـب  ارتبـاط  ودوج تبين أسيوط، بمحافظة القمح إنتاج على المؤثرة العوامل أهم

 عمل اجمالى من كلو ،)ص (باإلردب من القمح المنتجة الكمية بين ،٠,٠١مستوى عند إحصائياً
) كجـم  (التقـاوي ، كميـة  )٢س) (فـدان /ساعة (آلى عمل اجمالىو ،)١س) (فدان/رجل (بشرى

ـ  (، كمية السماد الفوسفاتى     )٥س) (حدة فعالة (، كمية السماد االزوتى     )٣س( ، )٦س) (ةوحدة فعال
 مـصفوفة  أظهرت ولقد ،)٤س) (بالمتر المكعب (البلدياحصائياً مع كمية السماد  معنويوغير 

 مع ضعيف وارتباط المتغيرات، بعض أزواج قوى مع ارتباط وجود البسيط، االرتباط معامالت
 بـين  المتعـدد  االرتبـاط  من نوع أى تواجد معه يستبعد مما األخرى، المتغيرات بعض أزواج

 المنطق مع تتفق المتغيرات تلك معالم إشارة وإن المرتفع، غير االرتباط ذات المتغيرات اجأزو
 .واالقتصادي اإلحصائي

 :أسيوط محافظة فى االقتصادية ومشتقاتها اإلنتاج دالة تقدير نتائج ً:رابعا
  :المتعدد االنحدار صورة فى اإلنتاج دالة -أ

 على الذكر سابقة االقتصادية المتغيرات تأثير ،)٣ (رقم الجدول فى األول النموذج يوضح
 تبين حيث المزدوج، اللوغاريتمى النموذج باستخدام وذلك أسيوط، بمحافظة القمح محصول إنتاج
 ،)٢س(فدان/ساعة آلى عمل اجمالى من وكل) ص(االنتاج  كمية بين موجبة طردية عالقة وجود
 وحدة االزوتى السماد كمية ،)٤س( المكعب ربالمت البلدى السماد كمية ،)٣س (كجم التقاوى كمية
 بمقـدار  تزيـد  الفدانية اإلنتاجية أن أى ،)٦س (فعالة وحدة الفوسفاتى السماد كمية ،)٥س (فعالة

 زادت مـا  إذا الترتيـب  علـى  أردب% ٠,١٦٧، %٠,١١٦، %٠,١٤٨، %٠,٧٥، %٠,٤٧١
 لتلك المرونة معالم تشير كما ،التوالى على ٪١ السابقة المستقلة المتغيرات من المستخدمة الوحدة

 الرشيدة المرحلة تعتبر وهى الغلة تناقص قانون من الثانية المرحلة فى تعمل أنها إلى المتغيرات
 ،)٦س (الفوسـفاتى  السماد كمية ،)٣س(التقاوي  كمية من كل معنوية ثبتت كما للمنتج، بالنسبة

 عملال اجمالى من وكل اإلنتاج كمية بين عكسية عالقة وجود النموذج نفس  نتائجمن اتضح كما 
 تـدل  كما البشرى، العمل استخدام فى الزراع إسراف على يدل قد الذى األمر ،)١س (بشرىال

 تناقص قانون من االقتصادية غير الثالثة المرحلة فى تعمل أنها ىالمتغير عل لهذه المرونة معالم
     .سالبة قيماً المتغيرا لهذ اإلنتاجية المرونة معامل أخذ حيث الغلة،

 الدالـة  أن على ،١,٤٩حوالي  بلغ والذي للنموذج، اإلجمالية المرونات مجموع يدل كما
 فـى  ٪١حوالىب تقدر زيادة كل أن أى السعة، متزايد عائد ذات دالة القمح، لمحصول اإلنتاجية
 لمحـصول  يالنهائ المنتج كمية فى زيادة إلى تؤدى المستقلة، المتغيرات من المستخدمة الكميات

 الحسابية، متوسطاتها عند األخرى المتغيرات ثبات بافتراض وذلك ٪،١,٤٩ حوالى بنسبة القمح
 مجمـوع  أن إلـى  ، ٪٠,٧٣٨بحـوالي  قيمتـه  تقدر والتي المعدل التحديد معامل قيمة وتشير

 فـى  الحادثة التغيرات من ٪٧٣,٨حوالــى تفسـر النموذج، تضمنها التى المستقلة المتغيرات
 عند ككل للنموذج اإلحصائية المعنوية ثبتت وقد أسيوط، بمحافظة القديمة ىباالراض القمح جإنتا

  .٠,٠١معنوية مستوى
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 خـالل موسـم   أسيوط محافظة فى القمح محصول إلنتاج البسيط االرتباط معامالت مصفوفة .٢ جدول
   )م٢٠١٨/٢٠١٩(

 البيان

 انتاج
 المحصول
 الرئيسى

 )اردب(

 عمل اجمالى
 بشرى

 الىاجم
 آلى عمل

 التقاوى كمية
 )كجم(

 السماد كمية
   البلدى

 )٣م(

 كمية
 السماد
 االزوتى

 )فعالة وحدة(

 كمية
 السماد

  الفوسفاتى
 وحدة (

  )فعالة
 الرئيسى المحصول انتاج

        ١ )اردب(
       ١ **٠,٦٧٣  بشرى عمل اجمالى

      ١  **٠,٨٥٦  **٠,٧٩٨  آلى عمل اجمالى
    ١ **٠,٩٨٧  **٠,٨٦٢ **٠,٨٠٢  )كجم( التقاوى كمية
  البلدى السماد كمية
 )المكعب بالمتر (

١ ٠,١٦٨ *٠,١٩٠ *٠,١٨٤ ٠,١٤٧   
  االزوتى السماد كمية
 )فعالة وحدة (

١ *٠,١٩٥ **٠,٨٦٨ **٠,٨٧٦  **٠,٨٠٥ **٠,٧٦١  
  الفوسفاتى السماد كمية

 )فعالة وحدة (
١ **٠,٢٩٤ **٠,٥١١ **٠,٣٦٢ **٠,٣٦١ **٠,٢٥٨ **٠,٣١٨ 

   ٪ ١ معنوى عند مستوى **
  ٪٥معنوى عند مستوى *

  . حسبت من استمارات  االستبيان :المصدر 
  

 أسيوط بمحافظة القمح لمحصول المزدوجة اللوغاريتمية الصورة فى إنتاج دالة تقدير نتائج .٣ جدول
   )م٢٠١٨/٢٠١٩ (موسمالخالل 

 النموذج
 المستخدم

ر  ةالمعــــــادل
2

 ف 
 المرونة
 ةاإلجمالي

النموذج 
 الكامل اللوغاريتمى

-٠,١٦٢١=^لوص

   ٦لوس٥+٥لوس٠,١٦٧+٤لوس٠,١١٦+٣لوس٠,١٤٨+٢لوس٠,٧٥+١لوس٠,٤٧١

       )٢,٩٧)      (٠,٢٠٢)*     (٢,٣٧)      (١,٤٥)      (٠,٨١**(    
١,٤٩ **٥١,٦٤ ٠,٧٣٨ 

 النموذج
 اللوغاريتمى

 المتعدد المزدوج
 المرحلى

  ٦لوس٥+٥لوس٠,١٢٩+٢لوس٠,١٦٧+١,١٣٨= ^ لوص
)       ٦,١٨)**     (٣,٢٢)**     (٨,٧٢**(   

١,٤٣ **١١٧,٢٢ ٠,٧٣٥ 

  ٠,٠١ .مستوى عند معنوى **
 . ٠,٠٥ مستوى عند معنوى *

 . اإلستبيان استمارات بيانات من حسبت : المصدر
 
  :المرحلى المتعدد االنحدار صورة فى اإلنتاج دالة – ب

 رقـم  بالجـدول  أسيوط محافظة مستوى على القمح لمحصول الثانى النموذج نتائج تظهر
 كمية بين موجبة طردية عالقة وجود إلى تشير حيث اإلنتاج، على تأثيراً األكثر المتغيرات ،)٣(

 الـسماد  كمية ،)٥س (االزوتى السماد كمية ،)٢س(ىلآال عملال اجمالى من وكل ،)ص (اإلنتاج
 مـا  إذا ، ٪٠,١٢٩، ٪٠,١٦٧، ٪١,١١٣٨ داربمق يتزايد القمح إنتاج أن أى ،)٦س (الفوسفاتى

 معـالم  وتشير الترتيب، على ٪١بمقدار السابقة المستقلة المتغيرات من المستخدمة الوحدة زادت
 تعتبر وهى الغلة، تناقص قانون من الثانية المرحلة فى تعمل أنها على المتغيرات، لتلك المرونة
 المعنويـة  تأكـدت  كما ،)٢س (اآللى العمل مالىاج عدا ما للمنتج، بالنسبة االقتصادية المرحلة

  .٠,٠١معنوية مستوى عند له اإلحصائية
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 اإلنتـاج  بمرونـات  عنه التعبير يمكن ما أو اإلنتاج، عناصر مرونات قيم مجموع ويدل
 أسـيوط،  بمحافظة القمح لمحصول اإلنتاجية الدالة أن على ،١,٤٣حوالي  بلغت والتي اإلجمالية،

 مـن  المستخدمة الكميات فى ٪١بحوالي  تقدر زيادة كل أن بمعنى السعة، ايدمتز عائد ذات دالة
تقدر   بنسبة القمح لمحصول النهائى المنتج كمية فى زيادة إلى تؤدى السابقة، المستقلة المتغيرات

  .الحسابية متوسطاتها عند األخرى المتغيرات ثبات بافتراض وذلك ، ٪١,٤٣بحوالي
 مجمـوع  أن إلـى  ،٠,٧٣٥ بحوالي قيمته تقدر والتى المعدل دالتحدي معامل قيمة وتشير

 إنتاج فى الحادثة التغيرات من ٪٧٣,٥ حوالي تفسـر النموذج، تضمنها التى المستقلة المتغيرات
 عنـد  ككـل  للنمـوذج  اإلحصائية المعنوية ثبتت وقد أسيوط، بمحافظة الجديدة باالراضى القمح

  . ٠,٠١ معنوية مستوى
   أسيوط محافظة البحث فى بعينة القمح إنتاج تكاليف لدوال اإلحصائي رالتقدي: خامساً

 تقدير فى أسيوط، محافظة فى القمح لمحصول البحث عينة من المجمعة البيانات استخدمت
 قيمة إجمالى وبين باالردب، الكلى اإلنتاج كمية بين العالقة عن تعبر والتى الكلية، التكاليف دالة

 تم ،)م٢٠١٨/٢٠١٩ (موسم خالل الميدانى البحث بيانات وباستخدام ،لجنيهبا المزرعية التكاليف
 تـابع،  كمتغير الفدان مستوى على الكلية التكاليف قيمة إجمالى بين اإلنتاجية التكاليف دالة تقدير

 العالقة عن ليعبر التكعيبى، النموذج تم استخدام حيث مستقل، كمتغير الفدان إنتاج كمية وإجمالى
 عند النموذج معنوية ثبتت وقد ،)٤ (رقم الجدول فى واضح هو كما وذلك ، المتغيرين هذينبين

 كميـة  فـى  التغير أن على الدالة من والمقدرة المعدل التحديد معامل قيمة وتدل ،٠,٠١ مستوى
  .التكاليف فى الكلية التغيرات من ٪٨٥,٢ حوالي فسري اإلنتاج

 والتكاليف الـحـديـة، الـتكاليـف عادلتي الجدول السابق أيضا مبيانات منكما يوضح 
 الـذى  اإلنتـاج  حجم تقدير أمكن حيث ،)١ (رقم المعادلة من والمشتقة الترتيب، على المتوسطة

 والذى القمح، من اإلردب سعر متوسط مع الحدية، التكاليف دالة مساواة خالل من الربح، يعظم
 المنافـسة  ظروف سيادة بافتراض وذلك ، )٢٠١٨/٢٠١٩ (موسم خالل جنيهاً ٧٣٠حوالى بلغ

 فـدان، /أردب ٣٧,٥٨ بحوالي القمح مزارعىل الربح يعظم الذى اإلنتاج حجم قدر حيث الكاملة،
   .البحث عينة زراع من ألي الحجم هذا يتحقق ولم

 األول التفاضـل  بحساب يقدر والذى التكاليف، يدنى الذى اإلنتاج حجم لتقدير بالنسبة أما
 التكـاليف  بدالـة  ،)٢( رقم بالمعادلة الحدية التكاليف داله بمساواة أو متوسطة،ال التكاليف لدالة

 اإلنتـاج  حجم أن تبين فقد الكاملة، المنافسة ظروف سيادة وبفرض ،)٣ (رقم معادلة المتوسطة
 هذا تحقق وقد فدان، /أردب ٢٢,٨ حوالى بلغ قد التكاليف، متوسط منحنى على نقطة أدنى عند

  .البحث عينة زارع إجمالى من ٪٩٦بحوالى قدرت بنسبة زارعم ٤٨ لعدد الحجم
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 موسـم ال بعينـة البحـث خـالل    أسـيوط دوال التكـاليف لمحـصول القمـح بمحافظـة       .٤جدول 
   )م٢٠١٨/٢٠١٩(

 مزارعو
 الذين العينة
 هذا حققوا
 للفدان الحجم

 مزارعو
 الذين العينة
 هذا حققوا

 الحجم
  دالــــــــــةال

 معامل
 التحديد
 المعدل

 2ر

 قيمة
 
 ف

 المرونة
 عدد

 المزارعين
 بالعينة

 الحجم
 الذى
 يعظم
 الربح
  للفدان

 ٪ عدد  )اإلردبب(

 الحجم
 الذى
 يدنى

 التكاليف
 للفدان

 ٪ عدد  )باإلردب(

= ت ك                                                           ) ١(
-ص٧٢٫٧٥+٣٦٣٠٫٣٩

 ٣ص٠٫١٦٤+٢ص٠٫٥٠٢
 )٣٫٤١)**   (٣٫٢١   **(

)٤٫١٩**(  
-٧٢٫٧٥=ت ح ) ٢(

  ٢ص٠٫٤٩٢+ص١٫٠٠٤
 ٣٦٣٠٫٣٩= ت م ) ٣(
+٧٢٫٧٥-

  ٢ص٠٫١٦٤+ص٠٫٥٠٢
                   ص

 %٩٦ ٩٦ ٢٢,٨ ـــ ـــ  ٣٧,٥٨ ١٠٠ ٠,٦٤٠ **٧,٣٣ ٠,٨٥٢

 .ت ك ، ت م ، ت ح تشير إلى كل من التكاليف الكلية والمتوسطة والحدية على الترتيب. 
 ).ت (ة الختباراألرقام ما بين القوسين تشير إلى القيمة المحسوب. 

 0.01معنوى عند مستوى معنوية  **
  . االستبيان استمارة من وحسبت جمعت  : المصدر

  
خـالل   أسـيوط  محافظة فى البحث بعينة القمح محصول إلنتاج االقتصادية الكفاءة مؤشرات .٥ جدول

   )م٢٠١٨/٢٠١٩ (موسمال

  المتغيرات
  

 أراضى  الوحدة
 قديمة

 أراضى
 جديدة

 فى التغير %
 اضىاألر

 الجديدة
 ٢٨,٤٧ ١٥,٦٨ ٢١,٩٢ اردب  الرئيسى المحصول انتاج
 ٠,٠٠ ٧٣٠ ٧٣٠ بالجنيه  الرئيسى الناتج سعر
 ٢٨,٤٧ ١١٤٤٦ ١٦٠٠٢ فدان/بالجنيه  الرئيسى الناتج ايراد
 ١٢,٥٠ ٧٠٠٠ ٨٠٠٠ فدان/بالجنيه  الثانوى الناتج ايراد

 ٢٣,١٥ ١٨٤٤٦ ٢٤٠٠٢ فدان/بالجنيه  الكلى االيراد
 ٨٩,٣٥ ٩٤٨ ٨٩٠٦ فدان/بالجنيه  العائد فىصا

 ٩٠,٨١ ٠,٠٥٤ ٠,٥٩ فدان/بالجنيه  المستثمر الجنيه اربحية
 ٨٥,١١ ٦٠,٤٩ ٤٠٦,٣ فدان/بالجنيه   المنتجة الوحدة اربحية
  .حسبت من استمارات  االستبيان جمعت و :المصدر 

  

 :لبحث بمحافظة أسيوطمؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول القمح بعينة ا :سادساً
 البحـث  بعينة القمح محصول إلنتاج االقتصادية الكفاءة مؤشرات، الى )٥(رقم الجدول يشير

 القديمة األراضي فى القمح إنتاج أنويتضح منه  ،)م٢٠١٨/٢٠١٩ (موسم خالل أسيوط بمحافظة
 مـن  تبين كما الجديدة، األراضي فى إردب ١٥,٦٨ حوالى بلغ حين فى أردب، ٢١,٩٢ حوالي بلغ

 فـى  الرئيـسي  الناتج إيراد كان حين فى اردب،/جنيه ٧٣٠ كان القمح اردب سعر أن الجدول نفس
 ١١٤٤٦ حـوالي  بلـغ  الجديـدة  األراضـى  أمـا  فدان،/جنيه ١٦٠٠٢  حوالي القديمة األراضي

 وفـى  فـدان، /جنيـه  ٨٠٠٠ حوالى القديمة االراضى فى الثانوى الناتج ايراد ان كما فدان،/جنيه
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 بلـغ  القديمـة  األراضـي  الكلى فى لإليراد بالنسبة أما فدان،/جنيه٧٠٠٠ حوالي الجديدة اضىاالر
 وصـل  حـين  فى فدان،/جنيه ١٨٤٤٦حوالى الجديدة األراضي وفى فدان،/جنيه ٢٤٠٠٢ حوالي
 بلغ الجديدة األراضى فى وبانخفاض فدان،/جنيه ٨٩٠٦ حوالى القديمة األراضى فى العائد صافى
 فـى  فدان/جنيه ٠,٥٩ حوالى ،)فدان/بالجنيه( المستثمر الجنيه اربحية بلغت كما ،فدان/جنيه ٩٤٨

 فى المنتجة الوحدة أربحية وصلت كما الجديدة، األراضى فى فدان/جنيه ٠,٠٥٤ القديمة األراضى
  .فدان/جنيه ٦٠,٤٩ حوالى الجديدة األراضى وفى فدان،/جنيه٤٠٦,٣ حوالى القديمة األراضى

  :تي تواجه منتجي القمح في محافظة أسيوطأهم المشكالت ال
اتضح من استمارة االستبيان التى أجريت على عينة الدراسة أن هناك ثالثة مشاكل تواجه              

 : زراع القمح فى محافظة أسيوط وهى كالتالي
  :المشاكل اإلنتاجية –أ

 واجهت تيال اإلنتاجية والمعوقات المشاكل أهم أن )٦ (رقم جدول في الواردة النتائج أظهرت
 واألسـمدة  التقاوى من اإلنتاج مستلزمات أسعار ارتفاع  هىكانت أسيوط محافظة فى القمح زراع

 حيث األهمية، حيث من األولى المرتبة في توافرها وعدم الزراعية العمالة أجور أرتفاع والمبيدات،
ـ  الثانية المرتبة فى وجاءت ، لكل منهما على السواء٪١٠٠ حوالي نسبتها بلغت   مـشكلة مـن  لك

 البعيدة المناطق إلى وصولها وعدم الرى مناوبات تباعد ، المستأجرة الزراعية اآلالت أجور أرتفاع
 األرشاد جهاز كفاءة انخفاض  مشكلةالثالثة المرتبة فى وكانت ، لكل منهما على السواء٪٩٢ بنسبة

 والنباتـات  الحـشائش  انتـشار  كثرة  مشكلةالرابعة المرتبة اخذت حين فى ٪،٨٤ بنسبة الزراعى
 فى المرتبـة الخامـسة   والحشرية الفطرية األمراض أنتشار وجاءت مشكلة ٪،٧٦ بنسبة الغريبة
 واألخيرة السادسة المرتبة  فجاءت فىللمحصول الفدانية اإلنتاجية انخفاض اما مشكلة ٪،٥٨ بنسبة
  . ٪٢٦ بنسبة

  
  )م٢٠١٨/٢٠١٩ (موسمال خالل األهمية النسبية للمشاكل اإلنتاجية لمحصول القمح .٦جدول 

 التكرار المشكلة مسلسل
 من ٪

اجمالى 
 العينه

 الترتيب

 ١ ١٠٠ ٥٠ والمبيدات واألسمدة التقاوى من اإلنتاج مستلزمات أسعار ارتفاع ١
 ١ ١٠٠ ٥٠ توافرها وعدم الزراعية العمالة أجور أرتفاع ٢
 ٢ ٩٢,٠٠ ٤٦ المستأجرة الزراعية اآلالت أجور أرتفاع ٣
 ٢ ٩٢,٠٠ ٤٦ البعيدة المناطق إلى وصولها وعدم الرى مناوبات تباعد ٤
 ٣ ٨٤,٠٠ ٤٢ الزراعى األرشاد جهاز كفاءة أنخفاض ٥
 ٤ ٧٦,٠٠ ٣٨ الغريبة والنباتات الحشائش أنتشار كثرة ٦
 ٥ ٥٨,٠٠ ٢٩ والحشرية الفطرية األمراض أنتشار ٧
 ٦ ٢٦,٠٠ ١٣ للمحصول الفدانية اإلنتاجية انخفاض ٨

  .بيانات استمارة االستبيان بعينة البحثجمعت وحسبت من  :المصدر
  

  : التسويقية المشاكل –ب

 التـي  التـسويقية  والمعوقات المشاكل أهم أن )٧ (رقم جدول في الواردة النتائج أظهرت
 شـراء  أسـعار  فى والوسطاء التجار تحكم  هى مشكلةأسيوط محافظة فى القمح زراع واجهت

 .٪١٠٠ حـوالي  نـسبتها  بلغتو األهمية،  حيثمن األولى المرتبة في ءت جاحيث ،المحصول
 مجـزى  عائد تحقيق وعدم األردب بيع سعر إنخفاض  مشكلةمن كل الثانية المرتبة فى وجاءت
 لكـل  ٪٩٢ بنـسبة  األسعار وخصوصا المزارع لدى التسويقية المعلومات توافر عدمو ،للمزارع

فجـاءت   لألسواق النقل تكاليف وارتفاع الممهده الطرق فرتوا عدم اما مشكلة ،منهم على السوء
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 المـشاكل  كثـرة   كل منالرابعة المرتبة احتلت حين فى ٪،٥٠ بنسبةوذلك ، الثالثة المرتبةفى 
 والنقـل  التخـزين  أثنـاء  الفاقد نسبة أرتفاع للجمعية، المحصول توريد عند والروتينية اإلدارية

 وأرتفاع التعبئة وسائل توافر عدممشكلة  آما ،ا على السواء لكل منهم٪٢٦ بنسبة وذلك والتداول،
  .٪١٦بنسبة ،واالخيره وذلك الخامسة المرتبة فجاءت فى أسعارها

  

  )٢٠١٨/٢٠١٩(موسم الاألهمية النسبية للمشاكل التسويقية لمحصول القمح خالل  .٧جدول 

 التكرار  المشكلة مسلسل
 من ٪

اجمالى 
  العينه

 الترتيب

 ١ ١٠٠ ٥٠ المحصول شراء أسعار فى والوسطاء رالتجا تحكم  ١
 ٢ ٩٢,٠٠ ٤٦  للمزارع مجزى عائد تحقيق وعدم األردب بيع سعر أنخفاض ٢
 ٢ ٩٢,٠٠ ٤٦  األسعار وخصوصا المزارع لدى التسويقية المعلومات توافر عدم ٣
 ٣ ٥٠,٠٠ ٢٥ لألسواق النقل تكاليف وارتفاع الممهده الطرق توافر عدم ٤
 ٤ ٢٦,٠٠ ١٣  للجمعية المحصول توريد عند والروتينية األدراية شاكلالم كثرة ٥
 ٤ ٢٦,٠٠ ١٣ المورد المحصول ثمن من واالستقطاعات الخصومات كثرة ٦
 ٤ ٢٦,٠٠ ١٣ والتداول والنقل التخزين أثناء الفاقد نسبة أرتفاع ٧
 ٥ ١٦,٠٠ ٨  أسعارها وأرتفاع التعبئة وسائل توافر عدم ٨

  .بيانات استمارة االستبيان بعينة البحث حسبت منجمعت و :المصدر

  :  التمويلية المشاكل – جـ

 التـي  التمويليـة  والمعوقات المشاكل أهم أن )٨ (رقم جدول في الواردة النتائج أظهرت
 النقديـة  القروض على الفائدة أسعارارتفاع   هىنتكا أسيوطمحافظة  فى القمح زراع واجهت
 ميعاد مناسبة عدمو القروض، على للحصول تقديمها المطلوب ماناتالض كثرةو للزراع، المقدمة

 النـسبية،  األهميـة  حيث من األولى المرتبة في اليها، الحاجة لمواعيد القروض على الحصول
 مـن  كـل  الثانيـة  المرتبة فى وجاءت ، لكل منهم على السوء٪١٠٠ حوالي نسبتها بلغت حيث

 البنك مشاركة عدمو والتدريج، الفرز عدالة وعدم لبنكا أو للجمعية التوريد سعر إنخفاض مشكلة
 ، لكل مهم علـى الـسوء  ٪٩٢بنسبة ذلكو المحصول، ضعف بسبب للمزارع المتحققة للخسارة

وذلـك  ، للزراع فى المرتبـة الثالثـه   المقدمة والعينية النقدية القروض كفاية عدم جاءت مشكلهو
 والبيـع  الزراع لبعض المالية الحالة ضعفة مشكل الرابعة المرتبة احتلت حين فى ٪،٨٤بنسبة 
 القـروض  تقـسيط  طريقـة  مناسبة عدم مشكلة آما ٪،٥٨ بنسبة منخفض، بسعر للتجار مقدما

  .٪٢٦ بنسبة ذلكو ، فجاءت فى المرتبه الخامسة واالخيرةللمزارع المادية للظروف
  خـالل موسـم    سـيوط  فـى محافظـة ا     األهمية النسبية للمشاكل التمويلية لمحصول القمح      .٨جدول  

)٢٠١٨/٢٠١٩(  

 التكرار المشكلة مسلسل
 من %

اجمالى 
 العينه

 الترتيب

 ١ ١٠٠ ٥٠ للزراع المقدمة النقدية القروض على الفائدة أسعار ارتفاع ١
 ١ ١٠٠ ٥٠ القروض على للحصول تقديمها المطلوب الضمانات كثرة ٢
 ١ ١٠٠ ٥٠  اليها الحاجة لمواعيد القروض على الحصول ميعاد مناسبة عدم ٣
 ٢ ٩٢,٠٠ ٤٦ والتدريج الفرز عدالة وعدم البنك أو للجمعية التوريد سعر أنخفاض ٤
 ٢ ٩٢,٠٠ ٤٦ المحصول ضعف بسبب للمزارع المتحققة للخسارة البنك مشاركة عدم ٥
 ٣ ٨٤,٠٠ ٤٢ للزراع المقدمة والعينية النقدية القروض كفاية عدم ٦
 ٤ ٥٨,٠٠ ٢٩ منخفض بسعر للتجار مقدما والبيع زراعال لبعض المالية الحالة ضعف ٧
 ٥ ٢٦,٠٠ ١٣ للمزارع المادية للظروف القروض تقسيط طريقة مناسبة عدم ٨

  .بيانات استمارة االستبيان بعينة البحث جمعت وحسبت من :المصدر
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 والتوصيات الملخص
 بـصفة  الزراعي اإلنتاج لزيادة الدولة جهود من الرغم على أنه في البحث مشكلة تمثلت

 تفي ال محلياً منها المنتجة الكميات أن إال ،)الغذائية الحاصالت خاصة( الحبوب ومحاصيل عامة
 الخـارج،  من االستيراد طريق عن تغطيتها يتم كبيرة فجوة هناك وأن االستهالكية لألحتياجات

 األراضي بجانب واستزراعها الجديدة األراضي استصالح في التوسع إلى الدولة دفع الذي األمر
 والزراعيـة  االقتـصادية  المـوارد  استخدام كفاءة ورفع ناحية من الغذائية الفجوة لتقليل القديمة

  .أخرى ناحية من زراعتها في المستغلة
 موسـم  خـالل  أسـيوط،  بمركـز  البحـث  عينة بيانات على اإلحصائىل التحلي بإجراء

 النماذج أنسب أن اتضح القمح، لمحصول اإلنتاجية الدالة تقدير استهدف والذى ،)٢٠١٨/٢٠١٩(
، المزدوجـة   اللوغاريتميـة  النمـاذج  هى كانت واإلحصائى، االقتصادى المنطق مع تتفق والتى

 موجـب  ارتبـاط  وجود تبين أسيوط، بمحافظة القمح إنتاج على المؤثرة العوامل أهموبدراسة 
، ىبـشر  عمل اجمالى من كلو باالردب، القمح منه المنتج الكمية بين ،٪١ى مستو عند معنوى
 أظهـرت  ولقـد .  البلدىالسماد كمية مع معنوى وغير ،الفوسفاتى السماد كميةو ،التقاوي وكمية

 وارتبـاط  المتغيـرات،  بعض أزواج مع  قوىارتباط وجود البسيط، االرتباط معامالت مصفوفة
ـ  نوع أى تواجد معه يستبعد مما األخرى، المتغيرات بعض أزواج مع قوى غير  االرتبـاط  نم

 تتفق المتغيرات تلك معالم إشارة وإن المرتفع، غير االرتباط ذات المتغيرات أزواج بين المتعدد
  .واالقتصادى اإلحصائى المنطق مع

 النمـوذج  معنوية ثبتت قد التكعيبى النموذجتم االستعانه ب اإلنتاجية التكاليف دالة تقديروب
، )٢٠١٨/٢٠١٩(خالل موسم  الربح، يعظم الذى اإلنتاج حجم تقدير أمكن كما، %١مستوى عند

، ولم يتحقق هذا الحجـم الى مـن زراع عينـة     فدان/اردب ٣٧,٥٨حيث وجد انه يقدر بحوالى      
 ٢٢,٨  حـوالى  بلـغ   انـه تبين فقد التكاليف يدنى الذى اإلنتاج حجم لتقدير بالنسبة أما .البحث

 زارع إجمالى من ٪٩٦ بحوالى درتق بنسبة مزارع ٩٦ لعدد الحجم هذا تحقق وقد فدان،/أردب
   .البحث عينة

 خـالل  أسـيوط  بمحافظة البحث بعينة القمح محصولل االقتصادية الكفاءة مؤشرات وبتقدير
 فـى  أردب، ٢١,٩٢ حوالى بلغ القديمة األراضى فى القمح إنتاج أن تبين ،)٢٠١٨/٢٠١٩( موسم
 فـى  الرئيـسى  النـاتج  ايـراد  انك حين فى الجديدة، األراضى فى أردب ١٥,٦٨ حوالى بلغ حين

 فدان،/جنيه١١٤٤٦ حوالى بلغ الجديدة األراضى أما فدان،/جنيه١٦٠٠٢ حوالى القديمة األراضى
 الجديدة االراضى وفى فدان،/جنيه ٨٠٠٠ حوالى القديمة االراضى فى الثانوى الناتج ايراد كان كما

 حـوالى  بلـغ  القديمـة  اضـى األر فـى  الكلـى  لإليـراد  بالنسبة أما فدان،/جنيه ٧٠٠٠ حوالى
 العائد صافى وصل حين فى فدان،/جنيه١٨٤٤٦ حوالى الجديدة األراضى وفى فدان،/جنيه٢٤٠٠٢

 ٩٤٨ بلـغ  الجديـدة  األراضـى  فـى  وبانخفاض فدان،/جنيه ٨٩٠٦ حوالى القديمة األراضى فى
 القديمـة  األراضـى  فـى  فدان/جنيه ٠,٥٩ حوالى المستثمر، الجنيه اربحية بلغت كما فدان،/جنيه

 القديمـة  األراضى فى المنتجة الوحدة أربحية وصلت كما الجديدة، األراضى فى فدان/جنيه٠,٠٥٤
  .فدان/جنيه٦٠,٤٩  حوالى الجديدة األراضى وفى فدان،/جنيه ٤٠٦,٣ حوالى

  :البحث توصيات

   :  يليبما  توصىالدراسة فأن نتائج من تقدم ما ضوء وفى
 الجديدة باألراضى عن زراعتها القديمة األراضى فى القمح محصول زراعة فى التوسع -١

  . أسيوط بمحافظة
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 وإرشاد لتوعية بالمحافظة الجديدة باألراضى الزراعى اإلرشاد جهاز دور فعالية زيادة -٢
 .والخريجين الزراع

 الفاقد لتقليل الجديدة باألراضى الزراعية المنتجات لتسويق التعاونية التسويقية المنافذ توفير -٣
 .التجار استغالل من والخريجين الزراع ولحماية منها

 باألراضى التوطين عملية لتشجيعمن مرافق وخدمات وصحة غيرها  البنية بتوفير االهتمام -٤
  . بالمحافظة الجديدة

 تيسيرمع  مناسبة فائدة وبأسعار الكافية النقدية القروض على  الخرجيين والزراعحصول -٥
 . اإلقراض ليةلعم الالزمة اإلجراءات

 مع مناسبة وبأسعار الزراعية بالجمعيات لالستصالح الالزمة والمعدات اآلالت توفير -٦
   .مناسبة وبأسعار الالزمة الغيار وقطع صيانة مراكز توفير ضرورة

   مراجعال

 باألراضـي  مقارنة المستصلحة األراضي في القمح إنتاج اقتصاديات " ،)دكتور(د أحم محمد إبراهيم أحمد
 ديـسمبر  ب،) ٤(العـدد  ،)٢٤( المجلـد  الزراعي، لالقتصاد المصرية المجلة ،"قنا بمحافظة القديمة
٢٠١٤. 

 محافظـة  فـي  المزروعـة  القمـح  أصناف ألهم االقتصادية الكفاءة" ،)دكاترة( وآخرون قاسم فراج أحمد
ـ  لالقتـصاد  المـصرية  الجمعية ،" )العامرية بمنطقة حالة دراسة( اإلسكندرية  المـؤتمر  ي،الزراع

 .٢٠١٧نوفمبر ٢-١  القاهرة، الزراعيين، لالقتصاديين والعشرون الخامس
دراسـة الكفـاءة اإلنتاجيـة    "، )دكتـور (، محمد على محمـد سـكر  )دكتور(زكي إسماعيل زكي نصار 

المجلة المـصرية   ،  "واالقتصادية لمحصولي القمح والذرة في األراضي الجديدة بمحافظة مطروح        
  .٢٠١٦، ديسمبر )٤(، العدد )٢٦( المجلد الزراعي،قتصادالل

 .مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، سجالت اإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية، بيانات غير منشورة
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعـي،            

 .نشرة اإلحصاءات الزراعية
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Most Important Problems of Agricultural in Assiut Governorate 

Abdallah Helmey Abdelghney; Galal Abd Elfattah Elsagheer; Suzan AbdAlma-
jeed Abo Almaj; Yahya Ali Hussein Khalil and Salah Ali Salh Fadlallah 

Department of Agricultural Economics, Fac. Agric., Assiut University  
Summary 

The research dealt with a study of the effect of production requirements on 
some food crops in Assiut Governorate by identifying the most important agri-
cultural crops in Assiut Governorate, where wheat and maize crops are among 
the most important food crops in Egypt in general and Assiut Governorate in par-
ticular, as the total area planted with wheat crops in Egypt in the year 2018/2019 
is about 3157 thousand feddans, and in Assiut Governorate about 222 thousand 
feddans, representing about 7% of the total area cultivated with the wheat crop in 
Egypt in the same year, and the yield per feddan of the crop in Egypt was about 
17.7 ardeb / feddan.                                                                                                        

In Assiut governorate about 17.4 ardeb / feddan (representing about 98% of 
that in Egypt in the same year), and the total production of the crop in Egypt was 
about 55,658 thousand ardebs, and in Assiut the total production reached about 
3,863 thousand ardebs (representing about 7% of Total total production of the 
crop in Egypt in the same year), and similarly, the total area cultivated with the 
maize crop in Egypt in 2018/2019 amounted to about 1,489 thousand feddans, 
and in Assiut Governorate about 128 thousand feddans, representing about 8.6% 
of the total area cultivated by the crop in Egypt in the same Year, The research 
problem was that despite the state’s efforts to increase agricultural production in 
general and grain crops (especially food crops) in most governorates of the Re-
public, whether old lands or new and reclaimed lands, the locally produced quan-
tities do not meet consumer needs and that there is a large gap that is covered. By 
importing from abroad, the research mainly aimed at researching the productive 
and economic efficiency of some agricultural crops in Assiut Governorate (for 
wheat and maize crops).                                                                                                     

It was possible to estimate the volume of production that maximizes profit, 
by equating the marginal cost function with the average price of wheat, which 
amounted to about 730 pounds during the season (2018/2019), assuming the 
prevalence of conditions of perfect competition, as the volume of production that 
maximizes profit was estimated The wheat grower is about 37.58 ardeb/ feddan, 
and this size was not achieved by any of the farmers of the research sample. 
A necessity research is recommended:  
1- Expanding the summer crops of wheat and maize in the old lands, and reduc-

ing the cultivated area of summer wheat and maize crops in the new lands 
in Assiut Governorate.                                                                            

2- Increasing the effectiveness of the role of the agricultural extension agency in 
the new lands in the governorate to educate and guide farmers and gradu-
ates to the best methods of service and agricultural operations and to choose 
crops that are suitable and present in the new lands in the governorate.                                                               


