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  :المقدمة
رتباطها بمعالجة ظاهرة التخلـف     تعتبر قضية التنمية من أهم القضايا المعاصرة ، نظراً إل         

 من دول العالم ، والتي من أهم مظاهرها تفاقم مشكلة الغـذاء             اإلقتصادي التي تعاني منها الكثير    
العالمي ، وتعتبر التنمية اإلقتصادية أحد األركان الهامة للتنمية الشاملة والتي تهدف إلي تحقيـق               

  .جتماعي للمجتمعواإل قتصاديزيادة حقيقية في الناتج القومي ورفع المستوي اإل
أصـبح تقـدمها   فقـد  ية قصوي في الوقت الحـالي ،       ونظراً لما للتنمية الزراعية من أهم     

 بالغ األهمية ، حتي نتمكن من سد الفجوة الغذائيـة المتزايـدة ، وزيـادة                ابمعدالت مرتفعة أمر  
الصادرات الزراعية لتمويل التنمية اإلقتصادية الشاملة ، وإحداث تغيرات جوهرية فـي هيكـل              

ويشمل التوسع األفقي الـذي يعتمـد علـي     : لاألو تجاهالقطاع الزراعي من خالل اتجاهين ، اإل      
الرغم من اإلهتمام بالتنمية الزراعية في مـصر        بزيادة المتاح من الموارد األرضية والمائية ، و       

 تتسم بالبطء في تحقيق نتائجها ، نظراً للمعوقـات والمـشاكل التـي تواجههـا                خطواتهاإال أن   
حتياجـات  مليات اإلستصالح ، باإلضافة إلي اإل     والمتمثلة في محدودية الموارد المائية الالزمة لع      
ستثمار، لذا أصبح من الضروري التحول إلـي   إلاالستثمارية الالزمة للتوسع األفقي وطول فترة ا      

 وهو التوسع الرأسي من أجل تحقيق تلك األهداف المرجوة من التنميـة          تجاه الثاني اإلإتجاه آخر،   
دام الموارد اإلقتصادية الزراعيـة والحـصول علـي         الزراعية ، والمتمثلة في زيادة كفاءة إستخ      

إستخدام الموارد عن اإلستخدام األمثـل       أقصي قدر ممكن من اإلنتاج ، ومما ال شك أن إنحراف          
يؤدي إلي نقص في اإلنتاج أو إهدار في الموارد ، وكالهما يؤدي إلي نتائج سلبية علي المنتج أو                  

ي الدخل الحقيقي للغالبية العظمي من األفراد ، وأن         علي المستهلك ، وما يتبع ذلك من إنخفاض ف        
نتهاج ما هو مستحدث مـن تكنولوجيـا        إزيادة اإلنتاج تستلزم تطوير الموارد الزراعية الحالية و       

  .ستخدام لتحقيق أقصي كفاءة ممكنةإزراعية للوصول إلي أفضل 
 ،  راضـي تكنولوجية ، تحـسين األ    التقدم التكنولوجي ، تكنولوجيا الزراعة ، المستحدثات ال       : كلمات دالة 

  .التكنولوجيا الحيوية
  :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في أن الكثير من المشروعات الزراعية تطبق بعـض التكنولوجيـا              
الزراعية دون إجراء الدراسات اإلقتصادية الكافية لهذا التطبيق ، األمر الذي يؤدي إلـي عـدم                

تكنولوجيا ، كما يؤدي إلي عدم نجاح بعضها في تحقيق األهـداف  تحقيق اإلستغالل األمثل لهذه ال  
المرجوة منها ، وبدالً من أن تكون عامالً من عوامل زيادة اإلنتاج تصبح عبئـاً إقتـصادياً مـن      
خالل زيادة تكاليف اإلنتاج ، األمر الذي يتطلب دراسة مدي جدوي تطبيق هـذه التكنولوجيـا ،                 

  . رفع كفاءة إستخدام الموارد في زراعة محاصيل الحبوبوتحديد مدي اإلستفادة منها في
  :الهدف من الدراسة

تهدف الدراسة بصفة عامة إلي دراسة أثر التقدم التكنولوجي الحديث، خاصة تكنولوجيـا             
) األصناف الحديثـة (، والتكنولوجيا الحيوية   )التسوية بالليزر، الحرث السطحي   (تحسين األراضي   

 الزراعي بمحافظة أسيوط من خالل زيادة وتحسين اإلنتاج كماً ونوعـاً  علي تنمية وتقدم المقتصد 
القمـح،  (مما ينتج عنه زيادة الدخل الزراعي القومي وخاصة فيما يتعلق بالحبوب اإلسـتراتيجية      
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بالمحافظة لمحاولة معالجة مشكلة زيادة الفجوة الغذائية بين اإلنتاج         ) الذرة الشامية، الذرة الرفيعة   
  للمحاصيل موضع الدراسة والعمل علي تقليل تلك الفجوة الي أقل ما يمكن ،واإلستهالك 

والترشيد في إستخدام المورد المائي من خالل زراعة األصناف ذات األعمار القصيرة، والعمـل           
ولتحقيق . علي إستنباط أصناف ذات إنتاجية عالية، والعمل علي صيانة التربة وتحسين خواصها           

  :ن األهداف الفرعية وهيذلك سيتم دراسة عدد م
قياس أثر التطور التكنولوجى وتكنولوجيا األصناف علـي اإلنتاجيـة الفدانيـة ألهـم             -١

 . ٢٠١٤-١٩٩٥المحاصيل الحقلية بمحافظة أسيوط  خالل الفترة 
 األثر االقتصادى لتكنولوجيا األصناف على انتقال دالة العـرض ألهـم الحاصـالت              -٢

 .٢٠١٤-٢٠٠٧رة الحقلية بمحافظة أسيوط خالل الفت
التعرف على أثر تطبيق التكنولوجيا الحديثة على تكاليف وإنتاج أهم المحاصيل بعينـة             -٣
 .الدراسة
دراسة أثر تطبيق التكنولوجيا الحديثة علي الكفاءة اإلقتصادية ألهم الحاصالت بعينـة             -٤
  .الدراسة

  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
ه الدراسة اسـتخدام األسـلوب الوصـفي للظـواهر        يتناول األسلوب البحثي المتبع في هذ     

وقد تم اختيار هذه    ،  الذرة الرفيعة   والذرة الشامي    و االقتصادية للحاصالت موضع الدراسة القمح    
حيـث  من   ٢٠١٤المحاصيل بناء علي أهميتها النسبية في التركيب المحصولي للموسم الزراعي           

ولي من بين المحاصيل الشتوية بمساحة تقـدر        حتل القمح المرتبة األ   إالمساحة المنزرعة ، حيث     
واحتلـت الـذرة    ،  من مساحة المحاصيل الشتوية     % ٧٠,٢ تمثل نحو     ،  فدان ٢٢٤٩٢٥بحوالي  

 ١٣٢٣٢٧ولي علي مستوي المحاصيل الصيفية بمساحة تقدر بحوالي         الشامية الصيفي المرتبة األ   
ه الذرة الرفيعة بمساحة مقدارها     ويلي،  من المساحة الصيفية المنزرعة      %٤٠,٥ تمثل نحو     ، فدان

 ، واألسـلوب التحليلـي      )١(من مساحة المحاصيل الـصيفية    % ٢٦,٧ تمثل نحو     ،  فدان ٨٤٩٥٥
الكمي للظواهر والمتغيرات االقتصادية متمثالً فـي بعـض الطـرق اإلحـصائية والرياضـية               

 لهـذا  ت خصيصاً  من خالل استمارة استبيان صمم   تم تجميعها المستخدمة في تحليل البيانات التي      
 وأدوارد شو وذلك لقيـاس درجـة انتقـال دالـة     -ويتم االستعانة  بنموذج هاري آير     الغرض ،   

العرض ، ليتم تقدير معامل االنتقال النسبي في دالة العرض والناتج عـن التغيـر التكنولـوجي                 
  :المتمثل في إدخال أصناف جديدة من هذه المحاصيل وهذه المعادلة تمثل كالتالي

                Y u . F u 
K=∑(﴾ 1-−−−−−−−−−﴿ . P a) × 100 
                 Y a . F a 

   K  مقدار االنتقال النسبي في العرض  
 Y uمتوسط اإلنتاجية لألصناف القديمة 

 Y a متوسط اإلنتاجية لألصناف الحديثة 
 F u نسبة االستخراج لألصناف القديمة 

يثة  نسبة االستخراج لألصناف الحد F a 
pa           األهمية النسبية للمساحة المزروعة من الصنف الحديث إلي متوسط المساحة المنزرعة مـن 

  .المحصول كله

                                                             
ح االراضي ، مديرية الزراعة بأسيوط ، ادارة الشئون الزراعية ، قسم الدورة الزراعية ، بيانات غيـر         وزارة الزراعة واستصال  ) (1

  .٢٠١٤/٢٠١٥منشورة ، 
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 قياس أثر استخدام التكنولوجيا الزراعية خاصة عمليات التسوية بـالليزر واألصـناف             وتم
التكـاليف  الحديثة علي اإلنتاجية الفدانية للحاصالت موضع الدراسة وانعكاساتها علـي هيكـل             

  ، )الحقول التقليدية(اإلنتاجية لكل من األراضي المستخدمة لتلك التقنية مقارنة باألراضي التقليدية 
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ض المعـايير   عسـتعانة بـب    تم اإل  كمانحدار المتعدد لتقدير دوال اإلنتاج      وكذلك أسلوب اإل  
كنولوجي والحيـازات   قتصادية للحيازات المطبقة لألسلوب الت    المطلقة والنسبية لمعرفة الكفاءة اإل    

  .التقليدية
عتمدت الدراسة علي مصدرين للبيانات أولهما بيانـات        إوفيما يتعلق بمصادر البيانات فقد      

سـتبيان صـممت   إ سـتمارة إعتمدت علي المقابالت الشخصية للمزارعين عن طريـق       إميدانية  
تبيـة  وذلـك     خصيصاً لذلك الغرض بالمحافظة ، والمصدر الثاني هي البيانـات الثانويـة المك            

عتماد علي بيانات وزارة الزراعة واستصالح االراضي ومديريـة الزراعـة بالمحافظـة ،              باإل
وكذلك اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء ، ونشرات الجهـاز المركـزي للتعبئـة              
 العامة واإلحصاء ، والبيانات المنشورة في البحوث والرسائل والمجالت العلمية التـي تناولـت             

  .الجوانب المتعلقة بالدراسة
  : نتائج الدراسة

قياس أثر التطور التكنولوجي على اإلنتاجية الفدانية للمحاصيل الحقلية بمحافظة أسيوط            : أوال  
  : ٢٠١٤-١٩٩٥خالل الفترة 

 .أثر التطور التكنولوجي علي إنتاج محصول القمح-١
بدراسة تطـور اإلنتـاج     : ٢٠١٤-١٩٩٥ اإلنتاج الفعلي لمحصول القمح خالل الفترة        -

 ٢١٩٤,١٩الفعلي لمحصول القمح بمحافظة أسيوط خالل فترة الدراسة تبين انه قد بلغ حـوالي               
من متوسط الفترة ، بينما بلـغ      % ٧٥,٢، أي ما يعادل نحو      كحد أدني  ١٩٩٦الف أردب في عام     

من % ١٣٧,٦٧ وبما يعادل حوالي      كحد أقصي ،   ٢٠١٤ الف أردب في عام      ٤٠١٨,٩٧حوالي  
مـن  % ٦٢,٥أي ما يعادل حـوالي      ،   الف أردب    ١٨٢٤,٧٨متوسط الفترة، وبزيادة تقدر بنحو      

  ) .١( الف أردب جدول رقم ٢٩١٩,٣١متوسط الفترة والبالغ حوالي 
وبدراسـة تطـور   : ٢*) كسنة أسـاس ١٩٨٦( اإلنتاج الفعلي في حالة ثبات اإلنتاجية     -

ة لمحصول القمح خالل فترة الدراسة تبين انه بلـغ    اإلنتاج الفعلي في حالة افتراض ثبات اإلنتاجي      
من متوسط  % ٨٢,٨أي ما يعادل حوالي     كحد أدني ،     ١٩٩٨الف أردب عام    ١٤٠٦,٠٢حوالي    

 أي مـا يعـادل حـوالي         كحد أقصي ،   ٢٠١٤ الف أردب عام     ٢٣٦٦,٦٠الفترة، بينما بلغ نحو     
تعـادل حـوالي   ، أردب  الـف  ٩٦٠,٥٨من متوسط نفس الفترة، وبزيادة تقدر بنحو       % ١٣٩,٤
  ) .١( الف أردب، جدول رقم ١٦٩٧,٩٣من متوسط الفترة والبالغ حوالي % ٥٦,٦

ثر الزيادة في اإلنتاجية علي اإلنتاج      أبدراسة  :  أثر الزيادة في اإلنتاجية لمحصول القمح      -
م الكلي لمحصول القمح بمحافظة أسيوط خالل فترة الدراسة تبين أن التطور التكنولوجي قد سـاه   

، أي مـا     كحـد أدنـي    ١٩٩٥ في عـام      الف أردب  ٧٥٧,١٤في زيادة اإلنتــاج الكلي بنحو      
  .١٩٩٥ ممن اإلنتاج الفعلي في عا% ٣٤يعــادل حوالي 
 كحـد   ٢٠١٣ فـي عـام       الف أردب  ١٧٢٥,٩٦ الزيادة في اإلنتاج نحو      كميةبينما بلغت   

لغ متوسط الفتـرة نحـو      ، في حين ب   ٢٠١٣من اإلنتاج الفعلي في عام      % ٤٤ تمثل نحو    أقصي ، 
من متوسط اإلنتاج الفعلي خالل الفتـرة، جـدول         % ٤١,٨٢ تمثل نحو     ،  الف أردب  ١٢٢١,٣٨

  ) . ١(رقم 
بدراسة وتقدير المساحة المكافئة في اإلنتاج تبين       : المساحة المكافئة للزيادة في اإلنتاج     -

 تمثـل    ، لـف فـدان   أ ٧٠,٣٠ نحو    كحد أدني  أن التطور التكنولوجي ساهم بتوفير مساحة بلغت      
 التطور  ساهمم، في حين    ١٩٩٥من المساحة المنزرعة بمحصول القمح في عام        % ٥١,٥حوالي  

مـن المـساحة   % ٧٨,٤لف فدان تمثـل نحـو     أ ١٦٠,٢٦ مساحة تقدر بنحو     توفيرالتكنولوجي  
فـي   التكنولـوجي  ساهم التطـور ، بينما كحد أقصي    ٢٠١٣المنزرعة بمحصول القمح في عام      

                                                             
س متوسط             ١٩٨٦إعتبار عام   * ة ھو نف رة الدراس اج خالل فت ار متوسط االنت  وھو بدایة التحرر االقتصادي سنة االساس ومن ثم یتم اعتب

  .١٩٨٦االنتاج لعام 
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 الف فدان كمتوسط سنوي خالل فترة الدراسـة تمثـل نحـو             ١١٣,٤١حة تقدر بنحو    مساتوفير  
من المتوسط السنوي للمساحة المنزرعة من هذا المحصول كـان مـن الـضروري              % ٧١,٩٤

 االنتاج الفعلي ، بما يترتـب       نزرعة بالقمح لتحقيق  ـزراعتها أو إضافتها إلي المساحة الفعلية الم      
تصالح أراضي جديدة والموارد المائية ، وأيـضا التـوفير فـي            علي ذلك من توفير تكاليف إس     

الموارد البشرية ، أو زراعة تلك المساحات بالقمح ولكـن سـيكون علـي حـساب المـساحات       
الشتوية االخري في حالة عدم القدرة علـي إستـصالح مـساحات مـن               المنزرعة بالمحاصيل 

  ) .١(األراضي الجديدة ، جدول رقم 
  

 الزيادة في اإلنتاجية علي اإلنتاج الكلي لمحصول القمح بمحافظة أسيوط خـالل الفتـرة               أثر): ١(جدول رقم   
)٢٠١٤-١٩٩٥.(  

المساحة  السنوات
 باأللف فدان

اإلنتاج الفعلي 
 باأللف أردب

اإلنتاج في حالة ثبات 
اإلنتاجیة باأللف 

 *أردب

اثر الزیادة في 
اإلنتاجیة باأللف 

 **أردب

للزیادة %
في 
 ***االنتاجیة

لمساحة المكافئة  ا
 ****باأللف فدان

٧٠,٣٠ ٣٣,٩٨ ٧٥٧,١٤ ١٤٧٠,٧٥ ٢٢٢٧,٨٩ ١٣٦,٥٦ ١٩٩٥ 
٧٠,٦٧ ٣٤,٦٩ ٧٦١,١٣ ١٤٣٣,٠٦ ٢١٩٤,١٩ ١٣٣,٠٦ ١٩٩٦ 
٨٦,٣٦ ٣٩,٧٣ ٩٣٠,٠٨ ١٤١٠,٨٧ ٢٣٤٠,٩٥ ١٣١,٠٠ ١٩٩٧ 
٨٣,٢٨٨ ٣٨,٩٥ ٨٩٦,٩٤ ١٤٠٦,٠٢ ٢٣٠٢,٩٦ ١٣٠,٥٥ ١٩٩٨ 
١١٠,٥٧ ٤٥,٠٥ ١١٩٠,٨٢ ١٤٥٢,٤٤ ٢٦٤٣,٢٦ ١٣٤,٨٦ ١٩٩٩ 
٩٣,١٥ ٤٠,٧٤ ١٠٠٣,٢٥ ١٤٥٩,٤٤ ٢٤٦٢,٦٩ ١٣٥,٥١ ٢٠٠٠ 
١٠٣,٦٦ ٤٣,٦١ ١١١٦,٤٢ ١٤٤٣,٥٠ ٢٥٥٩,٩٢ ١٣٤,٠٣ ٢٠٠١ 
١١١,٧١ ٤٣,٩٠ ١٢٠٣,١٤ ١٥٣٧,٣١ ٢٧٤٠,٤٥ ١٤٢,٧٤ ٢٠٠٢ 
١٢٠,٠٣ ٤٤,٨٥ ١٢٩٢,٧٢ ١٥٨٩,٤٤ ٢٨٨٢,١٦ ١٤٧,٥٨ ٢٠٠٣ 
١٢٥,١٥ ٤٥,٤١ ١٣٤٧,٨٣ ١٦٢٠,٠٢ ٢٩٦٧,٨٥ ١٥٠,٤٢ ٢٠٠٤ 
١٣٤,٠٣ ٤٤,٩٨ ١٤٤٣,٤٧ ١٧٦٥,٨٥ ٣٢٠٩,٣٢ ١٦٣,٩٦ ٢٠٠٥ 
١٢٢,٧٢ ٤٢,٧١ ١٣٢١,٧٢ ١٧٧٢,٨٥ ٣٠٩٤,٥٧ ١٦٤,٦١ ٢٠٠٦ 
١١٥,٧١ ٤١,٥٩ ١٢٤٦,١٧ ١٧٤٩,٨٠ ٢٩٩٥,٩٧ ١٦٢,٤٧ ٢٠٠٧ 
١٢٢,٨٩ ٤١,٨٣ ١٣٢٣,٥٤ ١٨٤٠,٥٩ ٣١٦٤,١٣ ١٧٠,٩ ٢٠٠٨ 
١٣٣,٦٩ ٤٤,١٧ ١٤٣٩,٨٦ ١٨٢٠,٠٢ ٣٢٥٩,٨٨ ١٦٨,٩٩ ٢٠٠٩ 
٧٧,٢٠ ٣١,٩٦ ٨٣١,٤٨ ١٧٦٩,٨٣ ٢٦٠١,٣١ ١٦٤,٣٣ ٢٠١٠ 
١٣١,٢٩ ٤٤,١١ ١٤١٤,٠٠ ١٧٩١,٧٠ ٣٢٠٥,٧٠ ١٦٦,٣٦ ٢٠١١ 
١٤٢,٠٣ ٤٢,٦٦ ١٥٢٩,٦٤ ٢٠٥٥,٩٩ ٣٥٨٥,٦٣ ١٩٠,٩ ٢٠١٢ 
١٦٠,٢٦ ٤٣,٩٤ ١٧٢٥,٩٦ ٢٢٠٢,٤٧ ٣٩٢٨,٤٣ ٢٠٤,٥ ٢٠١٣ 
١٥٣,٤٢ ٤١,١١ ١٦٥٢,٣٧ ٢٣٦٦,٦٠ ٤٠١٨,٩٧ ٢١٩,٧٤ ٢٠١٤ 

 ١١٣,٤١ ٤١,٥٠ ١٢٢١,٣٨ ١٦٩٧,٩٣ ٢٩١٩,٣١ ١٥٧,٦٥ توسطالم
  .١٩٨٦إنتاجیة عام × المساحة = فدان/ أردب١٠٫٧٧=  ھي سنة األساس١٩٨٦اعتبار اإلنتاجیة في عام * 

  . اإلنتاج في حالة ثبات اإلنتاجیة–اإلنتاج الفعلي = اثر الزیادة في اإلنتاجیة ** 
   .١٠٠× اإلنتاج الفعلي / اثر الزیادة في اإلنتاجیة=للزیادة في اإلنتاجیة الفدانیة ***% 
  .م ١٩٨٦اإلنتاجیة  في عام /اثر الزیادة في اإلنتاجیة= المساحة المكافئة **** 
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة، اإلدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، : جمعت وحسبت من: المصدر

  .راعیة، أعداد متفرقة نشرة اإلحصاءات الز
  

ثر التطور التكنولوجي علي إنتاج محصول الذرة الشامية بمحافظة أسيوط خالل الفترة أ -٢
٢٠١٤-١٩٩٥:  

بدراسة تطور اإلنتاج الفعلي لمحـصول الـذرة      : اإلنتاج الفعلي لمحصول الذرة الشامية    -
 أردب فـي عـام   ١٥٣٩,١٢نه قد بلغ حوالي أالشامية بمحافظة أسيوط خالل فترة الدراسة تبين      

 ٤٥٧٦,٠٤، بينما بلغ حـوالي       من متوسط الفترة  % ٥٢,٧ أي ما يعادل نحو       كحد أدني،  ١٩٩٦
مـن متوسـط الفتـرة،      % ١٧٧,٨وبما يعادل حوالي    كحد أقصي ،     ٢٠١٤الف أردب في عام     
مـن متوسـط الفتـرة      % ١١٨أي ما يعادل حوالي     ،   الف أردب    ٣٠٣٦,٩٢وبزيادة تقدر بنحو    

  ) .٢( الف أردب، جدول رقم ٢٥٧٤,١٧والي والبالغ ح



  
 ٢٠١٦،  واخرينطلعت

 240 

 بدراسة تطور اإلنتاج في حالة افتـراض ثبـات   :اإلنتاج الفعلي في حالة ثبات اإلنتاجية   -
 الف أردب   ١٠٢٩,٣٦نه بلغ حوالي    أاإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية خالل فترة الدراسة تبين         

 الـف   ٢٨٤٩,١١ نحـو     بلغ نمامن متوسط الفترة، بي   % ٦٢,٧، أي ما يعادل حوالي      ١٩٩٨عام  
، وبزيـادة تقـدر بنحـو    ٢٠١٤من متوسط الفترة في عام   % ١٧٣,٧ أي ما يعادل نحو       ، أردب

 الف ١٦٤٠,٥٣من متوسط الفترة والبالغ حوالي     % ١١٠,٩ الف أردب تعادل حوالي      ١٨١٩,٧٥
  ). ٢(أردب، جدول رقم 

  

اج الكل  ):٢(جدول رقم  ي اإلنت ة عل ي اإلنتاجی ادة ف ر الزی ة أث شامیة بمحافظ ذرة ال صول ال ي لمح
   )٢٠١٤-١٩٩٥( أسیوط خالل الفترة 

المساحة  السنوات
 باأللف فدان

اإلنتاج الفعلي 
 باأللف أردب

  في حالةاإلنتاج
ثبات اإلنتاجية 

 *باأللف أردب

اثر الزيادة في 
اإلنتاجية باأللف 

 **أردب

للزيادة في %
 ***االنتاجية

المساحة المكافئة  
 ****باأللف فدان

٢٧,٣٢ ٢٥,٤٣ ٣٩٦,١٥ ١١٦١,٦٠ ١٥٥٧,٧٥ ٨٠,١١ ١٩٩٥ 
٢٩,٦٥ ٢٧,٩٣ ٤٢٩,٨٧ ١١٠٩,٢٥ ١٥٣٩,١٢ ٧٦,٥٠ ١٩٩٦ 
٤٠,٩٨ ٣٥,٤٤ ٥٩٤,٢٦ ١٠٨٢,٤٣ ١٦٧٦,٦٩ ٧٤,٦٥ ١٩٩٧ 
٣٧,٢٠ ٣٤,٣٩ ٥٣٩,٤٥ ١٠٢٩,٣٦ ١٥٦٨,٨١ ٧٠,٩٩ ١٩٩٨ 
٣٨,٠٤ ٣٠,٧٩ ٥٥١,٦٥ ١٢٣٩,٩٠ ١٧٩١,٥٥ ٨٥,٥١ ١٩٩٩ 
٤٧,٠٠ ٣٥,٨٢ ٦٨١,٥١ ١٢٢١,١٩ ١٩٠٢,٧٠ ٨٤,٢٢ ٢٠٠٠ 
٥١,٠٤ ٣٧,٠٩ ٧٤٠,٠٨ ١٢٥٥,٢٧ ١٩٩٥,٣٥ ٨٦,٥٧ ٢٠٠١ 
٤٩,٢٦ ٣٤,٩٨ ٧١٤,٢٠ ١٣٢٧,٧٧ ٢٠٤١,٧٩ ٩١,٥٧ ٢٠٠٢ 
٥٥,٣٤ ٣٦,٧٩ ٨٠٢,٤٣ ١٣٧٨,٦٦ ٢١٨١,٠٩ ٩٥,٠٨ ٢٠٠٣ 
٧٣,٥٤ ٤١,٤١ ١٠٦٦,٢٨ ١٥٠٨,٤٤ ٢٥٧٤,٧٢ ١٠٤,٠٣ ٢٠٠٤ 
٨٤,٠٥ ٤٢,٥٢ ١٢١٨,٦٩ ١٦٤٧,٢٠ ٢٨٦٥,٨٩ ١١٣,٦٠ ٢٠٠٥ 
٨٤,٠٢ ٤٢,٨٢ ١٢١٨,٣٥ ١٦٢٦,٧٦ ٢٨٤٥,١١ ١١٢,١٩ ٢٠٠٦ 
٧٢,٢٧ ٣٧,٩٤ ١٠٤٧,٩٥ ١٧١٣,٩٠ ٢٧٦١,٨٥ ١١٨,٢٠ ٢٠٠٧ 
٨١,٩٤ ٣٨,٤٢ ١١٨٨,٠٩ ١٩٠٤,٤٣ ٣٠٩٢,٥٢ ١٣١,٣٤ ٢٠٠٨ 
٩٥,٨٦ ٤١,١١ ١٣٨٩,٩٠ ١٩٩١,١٤ ٣٣٨١,٠٤ ١٣٧,٣٢ ٢٠٠٩ 
٤٣,٨٥ ٢٤,٣٧ ٦٣٥,٨٧ ١٩٧٢,٨٧ ٢٦٠٨,٧٤ ١٣٦,٠٦ ٢٠١٠ 
٥٧,٤١ ٣١,٩٣ ٨٣٢,٤٣ ١٧٧٤,٩٥ ٢٦٠٧,٣٨ ١٢٢,٤١ ٢٠١١ 
٨٧,٥٢ ٣٥,٤٦ ١٢٦٩,٠٠ ٢٣٠٩,٤٢ ٣٥٧٨,٤٢ ١٥٩,٢٧ ٢٠١٢ 
١١٢,٤٠ ٣٧,٥٨ ١٦٢٩,٧٣ ٢٧٠٧,٠١ ٤٣٣٦,٧٤ ١٨٦,٦٩ ٢٠١٣ 
١١٩,١٠ ٣٧,٧٤ ١٧٢٦,٩٣ ٢٨٤٩,١١ ٤٥٧٦,٠٤ ١٩٦,٤٩ ٢٠١٤ 
 ٦٤,٣٩ ٣٥,٥٠ ٩٣٣,٦٤ ١٦٤٠,٥٣ ٢٥٧٤,٥٣ ١١٣,١٤ المتوسط

  .١٩٨٦إنتاجیة عام × المساحة = فدان /  أردب١٤٫٥=  ھي سنة األساس ١٩٨٦ر اإلنتاجیة في عام اعتبا*
  . اإلنتاج في حالة ثبات اإلنتاجیة –اإلنتاج الفعلي = اثر الزیادة في اإلنتاجیة ** 

   .١٠٠× اإلنتاج الفعلي /اثر الزیادة في اإلنتاجیة= للزیادة في اإلنتاجیة الفدانیة ***% 
  م١٩٨٦اإلنتاجیة لعام /اثر الزیادة في اإلنتاجیة= المساحة المكافئة **** 
ي،      : جمعت وحسبت من     :المصدر صاد الزراع ة لالقت صادیة، اإلدارة المركزی وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقت

  .نشرة اإلحصاءات الزراعیة، أعداد متفرقة 
  

ثر الزيادة في اإلنتاجية علي اإلنتاج الكلي لمحصول        أبدراسة  : أثر الزيادة في اإلنتاجية    -
الذرة الشامية بمحافظة أسيوط خالل فترة الدراسة تبين أن التطور التكنولوجي قد ساهم في زيادة               

من اإلنتاج الفعلـي فـي   % ٢٥,٤ الف أردب، أي ما يعادل حوالي        ٣٩٦,١٥اإلنتاج الكلي بنحو    
 الـف اردب تمثـل حـوالي        ١٧٢٦,٩٣ اإلنتاج نحـو     ، بينما بلغت قيمة الزيادة في     ١٩٩٥عام  

 الـف  ٩٣٣,٦٤، في حين بلغ متوسط الفتـرة نحـو     ٢٠١٤من اإلنتاج الفعلي في عام      % ٣٧,٧
  ) .٢(من متوسط اإلنتاج الفعلي، جدول رقم % ٣٦,٣أردب تمثل حوالي 

تاج تبين   بدراسة وتقدير المساحة المكافئة في اإلن      :المساحة المكافئة للزيادة في اإلنتاج     -
 تمثـل   ، الف فـدان ٢٧,٣٢ نحو  كحد أدنيأن التطور التكنولوجي قد ساهم بتوفير مساحة بلغت 

 التطـور  سـاهم ، في حـين    ١٩٩٥من المساحة المنزرعة بالذرة الشامية في عام        % ٣٤حوالي  
من المـساحة   % ٦٠,٦ تمثل نحو     ،  الف فدان  ١١٩,١٠توفير مساحة تقدر بنحو     في  التكنولوجي  
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 ساهم التطور التكنولـوجي فـي تـوفير       ، بينما    كحد أقصي  ٢٠١٤ بالذرة الشامية عام     المنزرعة
 الف فدان كمتوسط سنوي خالل فترة الدراسة كان من الـضروري            ٦٤,٣٩مساحة تقدر بحوالي    

إضافتها إلي المساحة الفعلية المنزرعة بالذرة الشامية لتحقيق اإلنتاج الفعلي، بما يترتـب علـي               
ستصالح أراضي والموارد المائية والبشرية أو زراعة تلـك المـساحات           إليف  ذلك من توفير تكا   

 األخـرى اب المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية سبالذرة الشامية ولكن سوف يكون علي ح      
  ).٢(ستصالح أو إضافة أراضي جديدة، جدول رقم إفي حالة عدم القدرة علي 

لذرة الرفيعة بمحافظة أسيوط خالل الفتـرة      اثر التطور التكنولوجي علي إنتاج محصول ا       -٣
٢٠١٤-١٩٩٥:  

بدراسة تطور اإلنتاج الفعلي لمحـصول الـذرة        : اإلنتاج الفعلي لمحصول الذرة الرفيعة    -
 الف أردب فـي     ١٤٧٥,٦٢نه قد بلغ حوالي     أالرفيعة بمحافظة أسيوط خالل فترة الدراسة تبين        

توسـط الفتـرة، بينمـا بلـغ حـوالي       من م % ٧٠,٦أي ما يعادل نحو     كحد أدني ،     ٢٠١٣عام  
مـن متوسـط   % ١٢٩,٢وبما يعادل حوالي   كحد أقصي ،     ١٩٩٩ الف أردب في عام      ٢٦٩٩,٦

مـن متوسـط    % ٥٨,٦أي ما يعادل حوالي     ،   الف أردب    ١٢٢٣,٩٨الفترة، وبزيادة تقدر بنحو     
  ).٣( الف أردب، جدول رقم ٢٠٩٠,٠٦الفترة والبالغ حوالي 

 بدراسة تطور اإلنتاج في حالة افتـراض ثبـات   : ثبات اإلنتاجيةاإلنتاج الفعلي في حالة   -
 الـف أردب    ٩٥٧,٠٢نه بلغ حوالي    أاإلنتاجية لمحصول الذرة الرفيعة خالل فترة الدراسة تبين         

بلغ كحد أقـصي    من متوسط الفترة، بينما     % ٦٧,٦، أي ما يعادل حوالي       كحد أدني    ٢٠١٤عام  
، ٢٠٠٣من متوسط الفترة في عـام       % ١٢٠,٧نحو  أي ما يعادل    ،   الف أردب    ١٧٠٩,٥٩نحو  

من متوسط الفترة والبالغ حوالي     % ٥٠,٧ الف أردب تعادل حوالي      ٩٥٧,٠٢وبزيادة تقدر بنحو    
  ).٣( مليون أردب، جدول رقم ١,٤

ثر الزيادة في اإلنتاجية علي اإلنتاج الكلي لمحـصول         أبدراسة  : أثر الزيادة في اإلنتاجية   -
ة أسيوط خالل فترة الدراسة تبين أن التطور التكنولوجي قد ساهم في زيادة             الذرة الرفيعة بمحافظ  
من اإلنتاج الفعلـي فـي   % ١٤,٤ الف أردب، أي ما يعادل حوالي        ٢٥٨,٠٨اإلنتاج الكلي بنحو    

تمثـل  ،   الف أردب    ١٠٤٧,٠٩، بينما بلغت قيمة الزيادة في اإلنتاج نحو          كحد أدني    ١٩٩٥عام  
، في حين بلغ متوسط الفترة نحو        كحد أقصي    ١٩٩٩الفعلي في عام    من اإلنتاج   % ٣٨,٨حوالي  

  ) .٣(من متوسط اإلنتاج الفعلي جدول رقم % ٣٢,٢تمثل حوالي ،  الف أردب ٦٧٤,٠٢
 بدراسة وتقدير المساحة المكافئة في اإلنتاج تبـين         :المساحة المكافئة للزيادة في اإلنتاج    -

تمثـل حـوالي    ،   ألـف فـدان      ٢١,٩حة بلغت نحو    أن التطور التكنولوجي قد ساهم بتوفير مسا      
 إسـتطاع ، في حـين      كحد أدني    ١٩٩٥من المساحة المنزرعة بالذرة الرفيعة في عام        % ١٦,٥

مـن المـساحة   % ٦٣,٤تمثل نحو ،   ألف فدان    ٨٩التطور التكنولوجي توفير مساحة تقدر بنحو       
 ألـف   ٥٧,٣ة تقدر بحوالي    ، بينما يوفر مساح    كحد أقصي    ١٩٩٩المنزرعة بالذرة الرفيعة عام     

فدان كمتوسط سنوي خالل فترة الدراسة كان من الضروري إضـافتها إلـي المـساحة الفعليـة       
ستصالح إالمنزرعة بالذرة الرفيعة لتحقيق اإلنتاج الفعلي، بما يترتب علي ذلك من توفير تكاليف              

عة ولكن سـوف يكـون     أراضي والموارد المائية والبشرية أو زراعة تلك المساحات بالذرة الرفي         
علي حساب المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية االخري في حالـة عـدم القـدرة علـي                

  ) .٣(ستصالح أو إضافة أراضي جديدة، جدول رقم إ
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یوط                ):٣(جدول رقم  ة بمحافظة أس ذرة الرفیع صول ال ي لمح اج الكل ي اإلنت ة عل ي اإلنتاجی أثر الزیادة ف
  ).٢٠١٤-١٩٩٥(خالل الفترة 

المساحة  السنوات
 باأللف فدان

اإلنتاج الفعلي 
 باأللف أردب

اإلنتاج في حالة ثبات 
 *اإلنتاجية باأللف أردب

اثر الزيادة في اإلنتاجية 
 **باأللف أردب

للزيادة في %
 ***االنتاجية

المساحة المكافئة  
 ****باأللف فدان

٢١,٩٣ ١٤,١٤ ٢٥٨,٠٨ ١٥٦٧,٠٦ ١٨٢٥,١٤ ١٣٣,١٤ ١٩٩٥ 
٢٤,٠١ ١٦,٤٧ ٢٨٢,٦٥ ١٤٣٣,٧٠ ١٧١٦,٣٥ ١٢١,٨١ ١٩٩٦ 
٤٥,٢٤ ٢٥,١٣ ٥٣٢,٤٦ ١٥٨٦,٣٦ ٢١١٨,٨٢ ١٣٤,٧٨ ١٩٩٧ 
٧٣,٥٥ ٣٦,٠٣ ٨٦٥,٦٩ ١٥٣٦,٩٣ ٢٤٠٢,٦٢ ١٣٠,٥٨ ١٩٩٨ 
٨٨,٩٦ ٣٨,٧٩ ١٠٤٧,٠٩ ١٦٥٢,٥١ ٢٦٩٩,٦٠ ١٤٠,٤٠ ١٩٩٩ 
٨٨,٤٠ ٣٩,٨٠ ١٠٤٠,٤٨ ١٥٧٤,٠٠ ٢٦١٤,٤٨ ١٣٣,٧٣ ٢٠٠٠ 
٧٦,٢٨ ٣٨,٣٨ ٨٩٧,٧٨ ١٤٤١,٤٧ ٢٣٣٩,٢٥ ١٢٢,٤٧ ٢٠٠١ 
٧١,٠٢ ٣٤,٦٨ ٨٣٥,٩٠ ١٥٧٤,٢٤ ٢٤١٠,١٤ ١٣٣,٧٥ ٢٠٠٢ 
٧١,٠٨ ٣٢,٨٦ ٨٣٦,٦٦ ١٧٠٩,٥٩ ٢٥٤٦,٢٥ ١٤٥,٢٥ ٢٠٠٣ 
٥٩,٣٧ ٣٢,٠٣ ٦٩٨,٨٣ ١٤٨٢,٦٧ ٢١٨١,٥٠ ١٢٥,٩٧ ٢٠٠٤ 
٦١,١٣ ٣٣,٣٩ ٧١٩,٤٨ ١٤٣٥,١٢ ٢١٥٤,٦٠ ١٢١,٩٣ ٢٠٠٥ 
٦٩,٣٦ ٣٤,٥٤ ٨١٦,٣٤ ١٥٤٧,٢٨٨ ٢٣٦٣,٦٢ ١٣١,٤٦ ٢٠٠٦ 
٦٤,٨٥ ٣٥,٠٨ ٧٦٣,٣٢ ١٤١٢,٦٤ ٢١٧٥,٩٦ ١٢٠,٠٢ ٢٠٠٧ 
٥٨,٩٧ ٣٢,٧٩ ٦٩٤,٠٣ ١٤٢٢,٥٢ ٢١١٦,٥٥ ١٢٠,٨٦ ٢٠٠٨ 
٥٢,٥٠ ٣٣,٢٤ ٦١٧,٩٨ ١٢٤١,٢٦ ١٨٥٩,٢٤ ١٠٥,٤٦ ٢٠٠٩ 
٣٧,٦٨ ٢٦,٢٦ ٤٤٣,٤٨ ١٢٤٥,٥٠ ١٦٨٨,٩٨ ١٠٥,٨٢ ٢٠١٠ 
٥٤,٤١ ٣٠,٩٧ ٦٤٠,٤٦ ١٤٢٧,٨٢ ٢٠٦٨,٢٨ ١٢١,٣١ ٢٠١١ 
٣٩,٣١ ٢٩,٦٩ ٤٦٢,٧٠ ١٠٩٥,٧٩ ١٥٥٨,٤٩ ٩٣,١٠ ٢٠١٢ 
٤٢,٣٤ ٣٣,٧٧ ٤٩٨,٣٦ ٩٧٧,٢٦ ١٤٧٥,٦٢ ٨٣,٠٣ ٢٠١٣ 
٤٤,٩١ ٣٥,٥٨ ٥٢٨,٥٩ ٩٥٧,٠٢ ١٤٨٥,٦١ ٨١,٣١ ٢٠١٤ 
 ٥٧,٢٧ ٣١,٦٨ ٦٧٤,٠٢ ١٤١٦,٠٤ ٢٠٩٠,٠٦ ١٢٠,٣١ المتوسط

   ١٩٨٦إنتاجیة عام × المساحة = فدان /  أردب١١٫٧٧= ھي سنة األساس ١٩٨٦اعتبار اإلنتاجیة في عام  *
  . اإلنتاج في حالة ثبات اإلنتاجیة –اإلنتاج الفعلي = اثر الزیادة في اإلنتاجیة ** 

   .١٠٠× اإلنتاج الفعلي /اثر الزیادة في اإلنتاجیة= یة للزیادة في اإلنتاجیة الفدان***% 
 م١٩٨٦اإلنتاجیة عام /أثر الزیادة في اإلنتاجیة= المساحة المكافئة **** 
ي،      : جمعت وحسبت من     :المصدر صاد الزراع ة لالقت صادیة، اإلدارة المركزی وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقت

  .اعیة، أعداد متفرقة نشرة اإلحصاءات الزر
  

ة بمحافظة      : ثانیا األثر االقتصادي لتكنولوجیا األصناف علي انتقال دالة العرض للمحاصیل الحقلی
     ـ ٢٠١٤-٢٠٠٧أسیوط خالل الفترة  

ة بمحافظة أسیوط    إثر تكنولوجیا األصناف علي   ألدراسة   نتقال دالة العرض للمحاصیل الحقلی
م      رة الدراسة ، ت ر  ستخدام إخالل فت اري آی وذج ھ اس درجة     - نم ك لقی ة  إ وأدوارد شو وذل ال دال نتق

ل        وجي المتمث ر التكنول ن التغی اتج ع العرض ، فتم تقدیر معامل االنتقال النسبي في دالة العرض والن
ر  في إدخال أصناف جدیدة من ھذه المحاصیل ، فإذا كان معامل اإل         نتقال النسبي للصنف الحدیث أكب

ؤدي  إلنسبي في العرض الناتجي لألصناف التي یقترح   نتقال ا من معامالت اإل   حاللھ محلھا فإن ھذا ی
ال لألصناف          امالت االنتق ن مع الي زیادة االنتاج ، أما إذا كان معامل االنتقال للصنف الحدیث اقل م

  :نتاجیة ، وھذه المعادلة تمثل كالتالي نخفاض اإلإحاللھ محلھا فھذا یؤدي الي إالتي یفترض 
Y u . F u 

K=∑(﴾ 1-−−−−−−−−−﴿ . P a) × 100 
Y a . F a 

نتقال النسبي في العرض  مقدار اإل   K  
 Y u متوسط اإلنتاجیة لألصناف القدیمة 
 Y a مقدار اإلنتاجیة لألصناف الحدیثة 

ستخراج لألصناف القدیمة  نسبة اإل F u 
ستخراج لألصناف الحدیثة  نسبة اإل F a 

paروعة من الصنف الحدیث إلي متوسط المساحة المنزرعة من المحصول  األھمیة النسبیة للمساحة المز
  .كلھ
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  :نتقال دالة العرض لمحصول القمحإاألثر االقتصادي لتكنولوجيا األصناف علي -١
نتقال دالة العرض لمحصول القمح بمحافظة أسيوط       إلدراسة اثر تكنولوجيا األصناف علي      

ستخدام نموذج هاري آيـر   إ النسبي في دالة العرض ب     نتقالخالل فترة الدراسة تم تقدير معامل اإل      
نه قبل تعديل التركيب الصنفي تبين أن كل األصناف تـؤدي  أ ادورد شو حيث أوضحت النتائج     –

ويرجع ذلك إلـي األهميـة      % ١٠٠نتقال اكبر من  إنتقال دالة العرض إلي اليمين وبمعدالت       إإلي  
يادة متوسط اإلنتاجية الفدانية جـدول رقـم        النسبية للمساحة المنزرعة من الصنف وأيضا إلي ز       

)٤.(  
محـل  ) ١(وبعد تعديل التركيب الصنفي وإحالل الصنف عالي اإلنتاجية وهو بني سـويف          

األصناف األقل منه إنتاجية فان ذلك يؤدي إلي زيادة معامل االنتقال أكثر مما كانت عليـه قبـل                  
ي دالة العـرض إلـي اليمـين أكثـر ،           التعديل الصنفي وهذا يؤدي إلي زيادة معامل االنتقال ف        

وبدراسة األثر االقتصادي لتكنولوجيا األصناف علي اإلنتاج الكلي لمحصول القمـح بمحافظـة             
محل األصناف األخـرى    ) ١( أسيوط حيث أنتعديل التركيب الصنفي وإحالل الصنف بني سويف        

ادة اإلنتاج المتحقـق    فدان ، األمر الذي يؤدي إلي زي      /اردب٢٠,٢وبذلك يصبح متوسط اإلنتاجية     
 مليون أردب بعد تعــديل التركيـب الـصنفي داخـل     ٢,٥ مليـون أردب إلي نـحو  ٢,٣من  

مـن إنتـاج    % ٨,٢٣ ألف أردب ، بنسبة تمثل نحـو         ١٩٢,٧٨المحافظة ، وذلك بزيادة قدرها      
، ) ١٦٨(األصناف قبل التعديل الصنفي ، حيث بلغ مقدار الزيادة في اإلنتاج لألصـناف جيـزة                

 و% ٣,٠٦تمثل نحـو    ،   ألف أردب    ٢٤,٣٧،  ٩٦,٧٣ ،   ٧١,٦٨حوالي  ) ٩٣(، سخا ) ١(س  سد
من اإلنتاج الفعلي لتلك األصناف قبل التعديل علي الترتيب ، وبذلك يمكـن             % ١,٠٤ و% ٤,١٣

للمحافظة المساهمة في زيادة اإلنتاج الكلي ورفع نسبة االكتفاء الذاتي باعتبار محافظـة أسـيوط             
  .السابق) ٤(تضح من جدول رقم إت المنتجة للقمح كما من أهم المحافظا

  

معامالت االنتقال النسبي في دالة العرض لمحصول القمح الهم األصناف الحديثة علي            ): ٤(جدول رقم   
  .٢٠١٤-٢٠٠٧مستوي محافظة أسيوط خالل الفترة 

  البیان
  

 األصناف

  *األھمیة النسبیة 
  لمساحة الصنف

Pa% 

متوسط اإلنتاجیة 
  للصنف

ya  

نسبة 
  االستخراج

fa 

نسبة االستخراج 
لألصناف القدیمة 

F u  

متوسط اإلنتاجیة 
لألصناف القدیمة  

Y u  

  معامل االنتقال في
  دالة العرض قبل

 kالتعدیل 

  معامل االنتقال في
  دالة العرض بعد

 kالتعدیل 
 ٥٦٥,٦ ٣٩٥,٩٢ ١٦ ٦٩ ٦٨ ١٨,٨  ٢٨,٢٨٨ )١٦٨(جیزة 
 ٨٤٨,٦١ ٦٢٨,٦ ١٦ ٦٩ ٧٥ ١٨,٥ ٣١,٤٣ ) ١(سدس

 ٥٦٤,٩٦ ٥٦٤,٩٦ ١٦ ٦٩ ٨٢ ٢٠,٢ ١٧,١٢ )١(بني سویف
 ٢١١,٢ ١٥٣,٦ ١٦ ٦٩ ٧٠ ١٨,٨ ٩,٦ )٩٣(سخا
 ٧٧,٧ - ١٦ ٦٩ ٦٩ ١٦ ٣,٧ بلدي

  الصنف البلدي هو التقليدي        
 ١٨١,٠٢٣٨والي تم حساب األهمية النسبية لمساحة الصنف بقسمة متوسط مساحة الصنف علي متوسط مساحة المحافظة والبالغ ح* 

  . ٢٠١٤-٢٠٠٧ألف فدان من القمح خالل الفترة 
جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، مركز البحوث الزراعية ، قسم تكنولوجيا المحاصيل ، بيانـات                : المصدر

   .غير منشورة

  
د تعديل التركيـب   تقدير الزيادة في اإلنتاج ألهم األصناف المنزرعة لمحصول القمح بع:)٥(جدول رقم  

   .٢٠١٤-٢٠٠٧الصنفي بمحافظة أسيوط خالل الفترة 
    البيان          

  

  األصناف
اإلنتاج الفعلي قبل التعديل 

 )لف اردبا(
اإلنتاج الفعلي بعد التعديل 

 )لف اردبا(
  الزيادة في اإلنتاج

 % )لف اردبا(

 ٣,٠٦ ٧١,٦٨ ١٠٣٤,٢٤ ٩٦٢,٥٦ )١٦٨(جيزة 
 ٤,١٣ ٩٦,٧٣ ١١٤٩,٣٨ ١٠٥٢,٦٥ )١(سدس
 ١,٠٤ ٢٤,٣٧ ٣٥١,٨٨ ٣٢٧,٥١ )٩٣(سخا

 ٨,٢٣ ١٩٢,٧٨ ٢٥٣٥,٥ ٢٣٤٢,٧٢ االجمالي
  متوسط إنتاجيته× تم حساب اإلنتاج الفعلي بضرب مساحة الصنف 

  .انفد/  اردب٢٠,٢) ١(تم حساب اإلنتاج بعد التعديل بضرب مساحة الصنف في متوسط إنتاجية الصنف عالي اإلنتاجية وهو بني سويف 
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  :نتقال دالة العرض لمحصول الذرة الشامى إاألثر االقتصادي لتكنولوجیا األصناف علي -٢
ي  ألدراسة   شامیة بمحافظة        إثر تكنولوجیا األصناف عل ذرة ال ة العرض لمحصول ال ال دال نتق

وذج ھاري    إنتقال النسبي في دالة العرض ب أسیوط خالل فترة الدراسة تم تقدیر معامل اإل  ستخدام نم
ؤدي     –یر  آ  ادورد شو حیث أوضحت النتائج انھ قبل تعدیل التركیب الصنفي تبین أن كل األصناف ت

ن   ر م ال اكب دالت انتق ین وبمع ي الیم رض إل ة الع ال دال ي انتق ة % ١٠٠إل ي األھمی ك إل ع ذل ویرج
   .)٦(النسبیة للمساحة المنزرعة من الصنف وأیضا إلي زیادة متوسط اإلنتاجیة الفدانیة جدول رقم 

 معامالت االنتقال النسبي في دالة العرض لمحصول الذرة الـشامية ألهـم األصـناف             :)٦(جدول رقم   
  .٢٠١٤-٢٠٠٧الحديثة علي مستوي محافظة أسيوط خالل الفترة 

      البيان          
 األصناف

  *األهمية النسبية
  لمساحة الصنف

Pa% 

متوسط 
اإلنتاجية 

 yaللصنف 

نسبة 
االستخراج 

fa 

ستخراج نسبة اال
لألصناف القديمة 

F u  

متوسط اإلنتاجية 
لألصناف القديمة  

Y u  

  معامل االنتقال في
  دالة العرض قبل

 kالتعديل 

  معامل االنتقال في
  دالة العرض بعد

 kالتعديل 
  ٦٥ ٣٥ ٢٠,٠٩ ٩٤,٦ ٩٤,٦ ٢١,٢١  ٦,٦٢ ١٠هجين فردي 
 ١٤,٢١ ٥,٢٨ ٢٠,٠٩ ٩٤,٦ ٩٤,٦ ٢٠,٨٥ ١,٤٥  ٨/ك/٣٠هجين فردي 

 ١٤٠,٦ ١٤٠,٦ ٢٠,٠٩ ٩٤,٦ ٩٤,٦ ٢٢,٢٩ ١٤,٢٥ ٢٠٣٠جين فردي ه
 ٩٧,٤ ٨١,٦ ٢٠,٠٩ ٩٤,٦ ٩٤,٦ ٢١,٩٠ ٩,٨٧ ٢٠٣١هجين فردي 
 ١١٨,٩ ٠,٠ ٢٠,٠٩ ٩٤,٦ ٩٤,٦ ٢٠,٠٩ ١٢,٠٥ ٣١٠هجين ثالثي 

 ٩ ١,٨ ٢٠,٠٩ ٩٤,٦ ٩٤,٦ ٢٠,٥١ ٠,٩٠ ١٣بشاير
   ھو التقلیدي        ٣١٠الصنف ھجین ثالثي

 ألف فدان من الذرة ١٤٨٫٤٧٢٥ھمیة النسبیة لمساحة الصنف بقسمة متوسط مساحة الصنف علي متوسط مساحة المحافظة والبالغ حوالي تم حساب األ* 
   . ٢٠١٤-٢٠٠٧الشامیة خالل الفترة 

  .ات غیر منشورة جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، مركز البحوث الزراعیة ، قسم تكنولوجیا الحبوب ، بیان:  المصدر
  
  

وبعد تعديل التركيب الصنفي وإحالل الصنف عـالي اإلنتاجيـة وهـو الـصنف هجـين               
نتقال أكثر  محل األصناف األقل منه إنتاجية ، فان ذلك يؤدي إلي زيادة معامل اإل            ) ٢٠٣٠(فردي

 إلي  نتقال في دالة العرض   مما كانت عليه قبل التعديل الصنفي ، وهذا يؤدي إلي زيادة معامل اإل            
اليمين أكثر ، وبدراسة األثر االقتصادي لتكنولوجيا األصناف علي اإلنتاج الكلي لمحصول الذرة             

) ٢٠٣٠(الشامى بمحافظة أسيوط حيث أن تعديل التركيب الصنفي وإحالل الصنف هجين فـردي       
األمر الذي يـؤدي    ،  فدان  /اردب٢٢,٢٩محل األصناف األخرى وبذلك يصبح متوسط اإلنتاجية        

 ألـف اردب بعـد      ٦٢٣,٢٣ ألف اردب إلي نــحو       ٦٠١,٤٤ادة اإلنتاج المتـحقق من     إلي زي 
بنسبة تمثل  ،   ألف اردب    ٢١,٧٩تعـديل التركيب الصنفي داخل المحافظة ، وذلك بزيادة قدرها          

من إنتاج األصناف قبل التعديل الصنفي، حيث بلغ مقـدار الزيـادة فـي اإلنتـاج        % ٧,٢٣نحو  
) ١٣(، بـشاير  ) ٢٠٣١( ، هجـين فـردي     ٨/ك/٣٠ هجين فردي    ،) ١٠(لألصناف هجين فردي  

ــف اردب ٢,٣٧ و ٥,٧١  و٣,٠٩ و١٠,٢٦حــوالي  ــل نحــو ، ال  و% ١,٠٣ و% ٣,٥٢تمث
من اإلنتاج الفعلي لتلك األصناف قبل التعديل علي الترتيب ، وبـذلك يمكـن    % ٠,٧٩ و %١,٨٩

عتبار محافظـة أسـيوط   إالذاتي ب للمحافظة المساهمة في زيادة اإلنتاج الكلي ورفع نسبة االكتفاء          
  ) . ٧(من أهم المحافظات المنتجة للذرة الشامية كما اتضح من جدول رقم 

اج         :)٧(جدول رقم    ي اإلنت ادة ف م  تقدیر الزی دیل        ألھ د تع شامیة بع ذرة ال صول ال ناف المنزرعة لمح  األص
   .٢٠١٤-٢٠٠٧التركیب الصنفي بمحافظة أسیوط خالل الفترة 

  انیالب
 األصناف

إلنتاج الفعلي قبل التعدیل ا
 )ألف اردب(

اإلنتاج الفعلي بعد  التعدیل 
 )ألف اردب(

  الزیادة في اإلنتاج
 % ألف اردب

 ٣,٥٢ ١٠,٢٦ ٢١٩,١١ ٢٠٨,٤٩ )١٠(ھجین فردي 
 ١,٠٣ ٣,٠٩ ٤٧,٩٢ ٤٤,٨٣ ٨/ك/٣٠ھجین فردي
 ١,٨٩ ٥,٧١ ٣٢٦,٥٥ ٣٢٠,٨٤ )٢٠٣١( ھجین فردي 
 ٠,٧٩ ٢,٣٧ ٢٩,٦٥ ٢٧,٢٨ ١٣بشایر

 ٧,٢٣ ٢١,٧٩ ٦٢٣,٢٣ ٦٠١,٤٤ االجمالي
  متوسط إنتاجيته× تم حساب اإلنتاج الفعلي بضرب مساحة الصنف 

  .فدان/   اردب٢٢,٢٩) ٢٠٣٠(تم حساب اإلنتاج بعد التعديل بضرب مساحة الصنف في متوسط إنتاجية الصنف عالي اإلنتاجية وهو هجين فردي
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  :ف علي إنتقال دالة العرض لمحصول الذرة الرفيعة األثر االقتصادي لتكنولوجيا األصنا-٣
لدراسة أثر تكنولوجيا األصناف علي إنتقال دالة العرض لمحصول الذرة الرفيعة بمحافظة            
أسيوط خالل فترة الدراسة تم تقدير معامل اإلنتقال النسبي في دالة العرض بإسـتخدام نمـوذج                

 تعديل التركيب الـصنفي تبـين أن كـل           ادورد شو حيث أوضحت النتائج إنه قبل       –هاري آير   
ويرجـع  % ١٠٠أكبر مـن   األصناف تؤدي إلي إنتقال دالة العرض إلي اليمين وبمعدالت إنتقال         

ذلك إلي األهمية النسبية للمساحة المنزرعة من الصنف وأيضا إلي زيـادة متوسـط اإلنتاجيـة                
  ) .٨(الفدانية جدول رقم 

ي في دالة العرض لمحصول الذرة الرفيعـة ألهـم األصـناف             معامالت اإلنتقال النسب   :)٨(جدول رقم   
  .٢٠١٤-٢٠٠٧الحديثة علي مستوي محافظة أسيوط خالل الفترة 

  البيان       
  
  

 األصناف

  *األهمية النسبية
  لمساحة الصنف

Pa% 

متوسط اإلنتاجية 
  للصنف
ya% 

نسبة 
االستخراج 

fa 

نسبة 
االستخراج 
لألصناف 
  القديمة
F u  

متوسط 
 اإلنتاجية

لألصناف 
  القديمة
Y u  

معامل االنتقال 
دالة العرض  في

  التعديل قبل
k 

  معامل االنتقال
  دالة   في

  التعديل العرض بعد
 k 

 ٣٦٧,٩ ٣٦٧,٩ ١٦,٠٦ ٩٢ ٩٢ ١٨,٤٠ ٢٨,٣٠ درادو
 ٤١٨,٠٨ ٩٦,٤٨ ١٦,٠٦ ٩٢ ٩٢ ١٦,٥٥ ٣٢,١٦ )١٥(جيزة

 ٢٨٦,١٣ ٢٨٦,١٣ ١٦,٠٦ ٩٢ ٩٢ ١٨,٣٩ ٢٢,٠١ حورس
 ٨٣,٨٥ ١٩,٣٥ ١٦,٠٦ ٩٢ ٩٢ ١٦,٦١ ٦,٤٥ )٦(شندويل
 ٤٠,٨٢ ٠,٠٠ ١٦,٠٦ ٩٢ ٩٢ ١٦,٠٦ ٣,١٤ هندي

  الصنف هندي هو التقليدي    
 الف فدان من ١٠٣,٨٦٣٨تم حساب االهمية النسبية لمساحة الصنف بقسمة متوسط مساحة الصنف علي متوسط مساحة المحافظة والبالغ حوالي * 

   . ٢٠١٤-٢٠٠٧الذرة الشامية خالل الفترة 
جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، مركز البحوث الزراعية ، قسم تكنولوجيا الحبوب ، بيانات غير            : المصدر

  .منشورة 
    

وبعد تعديل التركيب الصنفي وإحالل الصنف عالي اإلنتاجية وهو الـصنف درادو محـل              
نتقال أكثر مما كانت عليـه قبـل        امل اإل األصناف األقل منه إنتاجية فان ذلك يؤدي إلي زيادة مع         

نتقال في دالة العـرض إلـي اليمـين أكثـر ،            التعديل الصنفي وهذا يؤدي إلي زيادة معامل اإل       
قتصادي لتكنولوجيا األصناف علي اإلنتاج الكلي لمحـصول الـذرة الرفيعـة            وبدراسة األثر اإل  
 درادو محـل األصـناف      حيث أن تعديل التركيب الصنفي وإحالل الـصنف       ،  بمحافظة أسيوط   

 األمر الذي يؤدي إلي زيادة اإلنتاج        ، فدان/اردب١٨,٤٠األخرى وبذلك يصبح متوسط اإلنتاجية      
ردب بعد تعـديل التركيـب الـصنفي       أ مليون   ١,٢ردب إلي نـحو    أ مليون   ١,١المتـحقق من   

إنتـاج  من  % ٦,٨٢بنسبة تمثل نحو    ،  ردب  أ ألف   ٧٤,٠١داخل المحافظة ، وذلك بزيادة قدرها       
، ) ١٥(األصناف قبل التعديل الصنفي ، حيث بلغ مقدار الزيادة في اإلنتـاج لألصـناف جيـزة                 

 و% ٥,٧ردب تمثـل نحـو      أ ألف   ١١,٩٩و   ٠,٢٣  و ٦١,٧٩، حوالي   ) ٦( حورس ، شندويل  
من اإلنتاج الفعلي لتلك األصناف قبل التعديل علي الترتيب ، وبـذلك يمكـن              % ١,١ و% ٠,٠٢

عتبار محافظـة أسـيوط   إكتفاء الذاتي ب  مة في زيادة اإلنتاج الكلي ورفع نسبة اإل       للمحافظة المساه 
  ). ٩(تضح من جدول رقم إمن أهم المحافظات المنتجة للقمح كما 

 تقدير الزيادة في اإلنتاج ألهم األصناف المنزرعة لمحصول الذرة الرفيعة بعـد       :)٩(جدول رقم   
   .٢٠١٤-٢٠٠٧ الفترة تعديل التركيب الصنفي بمحافظة أسيوط خالل

  البيان
 األصناف

اإلنتاج الفعلي قبل التعديل 
 )ألف اردب(

اإلنتاج الفعلي بعد  التعديل 
 )ألف اردب(

  الزيادة في اإلنتاج
 ألف اردب

% 

 ٥,٧ ٦١,٧٩ ٦١٤,٥٦ ٥٥٢,٧٧ )١٥(جيزة
 ٠,٠٢ ٠,٢٣ ٤٢٠,٦٢ ٤٢٠,٣٩ حورس
 ١,١ ١١,٩٩ ١٢٣,٢٨ ١١١,٢٩ )٦(شندويل

 ٦,٨٢ ٧٤,٠١ ١١٥٨,٤٦ ١٠٨٤,٤٥ االجمالي
  متوسط إنتاجيته× تم حساب اإلنتاج الفعلي بضرب مساحة الصنف 

  .فدان/   اردب١٨,٤٠تم حساب اإلنتاج بعد التعديل بضرب مساحة الصنف في متوسط إنتاجية الصنف عالي اإلنتاجية وهو درادو 
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  ت بعينة الدراسة أثر تكنولوجيا الزراعة علي التكاليف اإلنتاجية ألهم الحاصال:ثالثا
يتناول هذا الجزء دراسة اثر تكنولوجيا الزراعة علي التكاليف اإلنتاجية ألهم الحاصـالت             
من خالل هيكل بنود التكاليف اإلنتاجية للموارد المستخدمة في إنتـاج أهـم الحاصـالت بعينـة       

  .الدراسة
  الدراسة  القمح بعينة أثر تكنولوجيا الزراعة علي هيكل وبنود التكاليف اإلنتاجية لمحصول-١

أن إجمالي التكاليف الكلية لمحصول القمـح فـي الحيـازات           ) ١٠(يتبين من الجدول رقم     
 جنيها ، ساهم فيها كل من إجمالي التكـاليف المتغيـرة            ٦٣٩٠المطبقة للتكنولوجي بلغت حوالي     

يرة حـوالي   ، وبلغ إجمالي التكاليف المتغ    % ٣١,٣وإجمالي التكاليف الثابتة بنحو     % ٦٨,٧بنحو  
والعمـل  % ٢٩، والعمل البشري بنحو     % ٩ جنيها ساهم فيها كل من كمية التقاوي بنحو          ٤٣٩٠

، والـسماد   % ٣,٨، والسماد البلدي بنحـو      % ٢,٦، وساعات الري بنحو     % ١٣,٥اآللي بنحو   
، والـسماد االزوتـي فـي       % ٢,٥، والسماد االزوتي في صورة يوريا بنحو        % ٣,٩الفوسفاتي  

  .من إجمالي التكاليف المتغيرة % ٤,٢ بنحو صورة نترات
كما تبين من نفس الجدول ان إجمالي التكاليف الكلية لمحـصول القمـح فـي الحيـازات                 

 جنيها تساهم فيها كل من إجمالي التكاليف المتغيرة والتكـاليف           ٦٧٨٨,٣٨التقليدية بلغت حوالي    
كـاليف المتغيـرة حـوالي      علي الترتيـب، وبلـغ إجمـالي الت       % ٢٩,٥،  %٧٠,٥الثابتة بنحو   
جنيها تساهم فيها كل من كمية التقاوي والعمل البشري ، والعمل اآللـي ، وسـاعات                ٤٧٨٨,٣٨

الري والسماد البلدي ، والسماد الفوسفاتي ، والسماد اآلزوتي فـي صـورة يوريـا ، والـسماد                  
، % ٤,٥ ،% ٣,٧،% ٢,٥،  % ١١,٢،  % ٣٠,٣،  % ٩,١االزوتي في صورة نتـرات بنحـو        

  .علي الترتيب من إجمالي التكاليف المتغيرة % ٥,٢، % ٤,١
قيمة عناصر اإلنتاج واألهمية النـسبية لبنودهـا وفقـا للفئـات الحيازيـة           ):١٠(جدول رقم   

   .٢٠١٤/٢٠١٥لمحصول القمح بمحافظة أسيوط خالل الموسم الزراعي 
  بيان لحيازات التقليديةا الحيازات المطبقة

سعرالوحدة  الوحدة العناصر اإلنتاجية
 % المتوسط % المتوسط بالجنة

 ٩,١ ٦١٨ ٩,٠ ٥٧٧ ١٠ كجم كمية التقاوي
 ٣٠,٣ ٢٠٥٨ ٢٩,٠ ١٨٥٥ ٧٠ يوم/رجل العمل البشري

 ١١,٢ ٧٦٢ ١٣,٥ ٨٦٤ ٣٠ يوم/ساعة العمل االلي
 ٢,٥ ١٦٧ ٢,٦ ١٦٩ ١٠ يوم/ساعة ساعات الري
 ٣,٧ ٢٥٠ ٣,٨ ٢٤٥ ٢٥ متر مكعب السماد البلدي

 ٤,٥ ٣٠٣,١ ٣,٩ ٢٤٨ ٨,٦ وحدة فعالة د الفوسفاتيالسما
 ٤,١ ٢٧٥,٢ ٢,٥ ١٦٢ ٤,٣٠ وحدة فعالة السماداالزوتيفيصورة يوريا
 ٥,٢ ٣٥٥,٠٨ ٤,٢ ٢٧٠ ٦ وحدة فعالة السماداآلزوتيفيصورة نترات

 ٧٠,٥ ٤٧٨٨,٣٨ ٦٨,٧ ٤٣٩٠   التكاليف المتغيرة
 ٢٩,٥ ٢٠٠٠,٠ ٣١,٣ ٢٠٠٠,٠   التكاليف الثابتة

 ١٠٠ ٦٧٨٨,٣٨ ١٠٠ ٦٣٩٠   تكاليف الكليةال
  .٢٠١٤/٢٠١٥جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة الدراسة للموسم الزراعي : المصدر

  

 أثر تكنولوجيا الزراعة علي هيكل وبنود التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية بعينة -٢
  : الدراسة

 التكاليف الكلية لمحصول الذرة الشامية في أن إجمالي) ١١(      يتبين من الجدول رقم 
 جنيها ، ساهم فيها كل من إجمالي ٦٠٥٩,٥٧الحيازات المطبقة للتكنولوجي بلغت حوالي 

، وبلغ إجمالي التكاليف %٢٤,٨وإجمالي التكاليف الثابتة بنحو % ٧٥,٢التكاليف المتغيرة بنحو 
، والعمل % ١١,١التقاوي بنحو  جنيها ساهم فيها كل من كمية ٤٥٥٩,٥٧المتغيرة حوالي 

، والسماد % ٢,٣، وساعات الري بنحو % ١٣,١والعمل اآللي بنحو % ٣٤,٧البشري بنحو 
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، والسماد االزوتي في صورة يوريا  بنحو % ٠,٣، والسماد الفوسفاتي % ٣,٩البلدي بنحو 
   .من إجمالي التكاليف المتغيرة% ٤، والسماد االزوتي في صورة نترات بنحو % ٥,٩

كما تبين من نفس الجدول أن إجمالي التكاليف الكلية لمحصول الذرة الشامية في الحيازات 
 جنيها تساهم فيها كل من إجمالي التكاليف المتغيرة والتكاليف ٦٣٤١,٠٩التقليدية بلغت حوالي 

علي الترتيب ، وبلغ إجمالي التكاليف المتغيرة حوالي  %٢٣,٧، % ٧٦,٣الثابتة بنحو 
 جنيها تساهم فيها كل من كمية التقاوي والعمل البشري ، والعمل اآللي ، وساعات ٤٨٤١,٠٩

الري والسماد البلدي ، والسماد الفوسفاتي ، والسماد االزوتي في صورة يوريا ، والسماد 
، % ٠,١،% ٢,٦،% ٣,٥، % ١٢,٣، % ٣٨,٦، % ٩,٤االزوتي في صورة نترات بنحو 

  .ي التكاليف المتغيرةعلي الترتيب من إجمال% ٥، % ٤,٨
  

قيمة العناصر اإلنتاجية واألهمية النسبية لبنودها وفقا للفئات الحيازيـة لمحـصول             ):١١(جدول رقم   
  ٢٠١٤/٢٠١٥الذرة الشامية بمحافظة أسيوط خالل الموسم الزراعي 

  البيان ةالحيازات التقليدي الحيازات المطبقة
  

 العناصر اإلنتاجية
سعرالوحدة  الوحدة

 % المتوسط % المتوسط بالجنية

 ٩,٤ ٥٩٥ ١١,١ ٦٧٥ ٥٠ كيلو جرام كمية التقاوي
 ٣٨,٦ ٢٤٥٠ ٣٤,٧ ٢١٠٠ ٧٠ فدان/رجل العمل البشري

 ١٢,٣ ٧٨٠ ١٣,١ ٧٩٢ ٣٠ فدان/ساعة العمل اآللي
 ٣,٥ ٢٢٤ ٢,٣ ١٤٢ ١٠ فدان/ساعة ساعات الري
 ٢,٦ ١٦٢,٥ ٣,٩ ٢٣٧,٥ ٢٥ متر مكعب السماد البلدي

 ٠,١ ٨,٦ ٠,٣ ١٥,٤٨ ٨,٦ وحدة فعالة الفوسفاتيالسماد 
 ٤,٨ ٣٠٦,٥٩ ٥,٩ ٣٥٨,١٩ ٤,٣٠ وحدة فعالة صورة يوريا في االزوتي السماد
 ٥,٠ ٣١٤,٤ ٤,٠ ٢٣٩,٤ ٦ وحدة فعالة صورة نترات في االزوتي السماد

 ٧٦,٣ ٤٨٤١,٠٩ ٧٥,٢ ٤٥٥٩,٥٧   التكاليفالمتغيرة 
 ٢٣,٧ ١٥٠٠ ٢٤,٩ ١٥٠٠   التكاليف الثابتة
 ١٠٠,٠ ٦٣٤١,٠٩ ١٠٠,٠ ٦٠٥٩,٥٧   التكاليف الكلية

  .٢٠١٤/٢٠١٥جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة الدراسة للموسم الزراعي : المصدر
  
  :أثر تكنولوجيا الزراعة علي هيكل وبنود التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الرفيعة بعينة الدراسة- ٣

 إجمالي التكاليف الكلية لمحصول الـذرة الرفيعـة  فـي            ان) ١٢( تبين من الجدول رقم     
 جنيها ساهم فيهـا كـل مـن إجمـالي           ٥١١٦,٠٨٨الحيازات المطبقة للتكنولوجي بلغت حوالي      

، وبلغ إجمالي التكاليف    % ٢٩,٣وإجمالي التكاليف الثابتة بنحو     % ٧٠,٧التكاليف المتغيرة بنحو    
، والعمـل   % ٥,٤كل من كمية التقاوي بنحـو        جنيها ، ساهم فيها      ٣٦١٦,٠٨٨المتغيرة حوالي   

، والـسماد   % ٣,٦، وساعات الري بنحـو      % ١٠,٤والعمل اآللي بنحو    % ٣٨,٣البشري بنحو   
، والسماد االزوتي في صـورة يوريـا  بنحـو    % ٠,٦، والسماد الفوسفاتي % ١,٩البلدي بنحو   

  .ليف المتغيرةمن إجمالي التكا% ٤,٥، والسماد االزوتي في صورة نترات بنحو % ٦,١
كما تبين من نفس الجدول أن إجمالي التكاليف الكلية لمحصول الذرة الرفيعة في الحيازات              

 جنيها ، تساهم فيها كل من إجمالي التكاليف المتغيرة والتكـاليف            ٥١٣٠,٥التقليدية بلغت حوالي    
الي حـو  علي الترتيـب ، وبلـغ إجمـالي التكـاليف المتغيـرة          % ٢٩,٢،% ٧٠,٨الثابتة بنحو   
 جنيها تساهم فيها كل من كمية التقاوي والعمل البشري ، والعمل اآللي ، وسـاعات          ٣٦٣٠,٥٥٦

الري والسماد البلدي ، والسماد الفوسفاتي ، والسماد االزوتي فـي صـورة يوريـا ، والـسماد                  
، % ٣,٥،  % ٠,٢،% ٠,٨،% ٤،  % ٩,٨،  % ٤٢,٥،  % ٥االزوتي في صورة نترات بنحـو       

  . من إجمالي التكاليف المتغيرة علي الترتيب% ٤,٩
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قيمة العناصر اإلنتاجية واألهمية النسبية لبنودها وفقا للفئات الحيازيـة لمحـصول             ):١٢(جدول رقم   
  .٢٠١٤/٢٠١٥الذرة الرفيعة بمحافظة أسيوط خالل الموسم الزراعي 

  البيان ت التقليديةالحيازا الحيازات المطبقة
  العناصر
 اإلنتاجية

سعرالوحدة  الوحدة
 % المتوسط % المتوسط بالجنية

 ٥,٠ ٢٥٨ ٥,٤ ٢٧٦ ٦٠ كيلو جرام كمية التقاوي
 ٤٢,٥ ٢١٨٠,٥ ٣٨,٣ ١٩٦٠ ٧٠ فدان/رجل العمل البشري

 ٩,٨ ٥٠١,٣ ١٠,٤ ٥٣١ ٣٠ فدان/ساعة العمل اآللي
 ٤,٠ ٢٠٥,٧ ٣,٦ ١٨٦,٣ ١٠ فدان/ساعة ساعات الري
 ٠,٨ ٤٣,٥ ١,٩ ٩٥,٧٥ ٢٥ متر مكعب السماد البلدي

 ٠,٢ ٩,٤٧ ٠,٦ ٢٩,٠٦٨ ٨,٦ وحدة فعالة السماد الفوسفاتي
 ٣,٥ ١٧٨,٥٣٦ ٦,١ ٣١٠,٠٣ ٤,٣٠ وحدة فعالة صورة يوريا في االزوتي السماد
 ٤,٩ ٢٥٣,٥٦ ٤,٥ ٢٢٧,٩٤ ٦ وحدة فعالة صورة نترات في االزوتي السماد

 ٧٠,٨ ٣٦٣٠,٥٥٦ ٧٠,٧ ٣٦١٦,٠٨٨   المتغيرة  التكاليف
 ٢٩,٢ ١٥٠٠ ٢٩,٣ ١٥٠٠   ثابتةالتكاليف ال

 ١٠٠,٠ ٥١٣٠,٥ ١٠٠,٠ ٥١١٦,٠٨٨   التكاليف الكلية
  .٢٠١٤/٢٠١٥جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة الدراسة للموسم الزراعي : المصدر

  

أثر تكنولوجيا الزراعة علي دوال اإلنتاج ألهم المحاصيل بعينة الدراسة بمحافظة : رابعا
  .اسيوط

يف بعينة الدراسة من حيث االسلوب والمراكز والقري االدارية وكيفية تحديد التعر) ١(
  :حجمها

تعتبر المعاينة من أهم أساليب جمع البيانات اإلحصائية من مجتمع ما لدراسة خصائـصه              
كاختيار عينة ممثلة بأحد طرق المعاينة يعتمد علي عشوائية ودقة اختيار مفردات تلـك العينـة                

وفي مجال دراستنا الحالية سيتم التعرف علي عمليـات         ، تمع وفئاته تمثيال تاما     لتكون ممثلة للمج  
وأسس اختيار المراكز اإلدارية والقرى الممثلة لعينة       ، تحسين األراضي المنفذة بمحافظة أسيوط      

  .الدراسة 
  :عمليات التحسين لألراضي المنفذة بمحافظة أسيوط -

ين األراضي المنفذة بمحافظة أسيوط خـالل   أن عمليات تحس  ) ١٣(يتضح من الجدول رقم     
، والحرث تحت التربـة    ، الحرث السطحي   ،  والتي تتمثل في التسوية بالليزر     ٢٠١٤/٢٠١٥عام  

التطهير للمجاري المائية حيث بلغ إجمالي المساحات التي تم بها تنفيذ تلـك األسـاليب حـوالي                 
بة األولي عملية التطهير حيـث تـم    فدان وكان من بين تلك األساليب والتي تحتل المرت       ١٩٧٤١

من إجمالي األراضي التي تم     % ٦٠,٦تمثل نحو    ،    فدان ١١٩٤٥تنفيذه في مساحة بلغت حوالي      
 يليها في المرتبة الثانية تكنولوجيا التسوية بالليزر حيث تمت عمليـة             ، تنفيذ أساليب التحسين بها   

 وتأتي في المرتبـة      ، ي المساحة من إجمال % ٢٠,٧ تمثل نحو     ،  فدان ٤٠٧٢التسوية في حوالي    
 فدان من إجمالي المساحة     ٢٧٢١  حوالي الثالثة تكنولوجيا الحرث السطحي والتي تم تنفيذها علي       

 ٩٧٦تليها تكنولوجيا الحرث تحت التربة وهي منفذه علي مـساحة     ،  % ١٣,٨تمثل نحو   ،  بنسبة  
  .  التحسين بهامن المساحة التي تم تنفيذ أساليب % ٤,٩بنسبة تمثل نحو ، فدان 

  

األهمية النسبية لألعمال المنفذة علـي مـستوي محافظـة أسـيوط خـالل العـام                ): ١٣(جدول رقم   
٢٠١٤/٢٠١٥. 

  %  المساحة بالفدان  البيان
  ٢٠,٧  ٤٠٧٢  التسوية بالليزر

  ٤,٩٥  ٩٧٦  حرث تحت التربة
  ١٣,٨٠  ٢٧٢١  حرث سطحي

  ٦٠,٦  ١١٩٤٥  تطهير
  ١٠٠  ١٩٧١٤  اإلجمالي

   م٢٠١٥بيانات غير منشورة ، منطقة أسيوط ، ت وحسبت من الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين األراضي جمع: المصدر
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ونظرا لكون عمليات التطهير ال يتم فيها تقنية حديثة بالمعني المفهوم فهي تتمثل في تنقيـة       
دات البسيطة فهـي    وتنظيف المصارف والقنوات والترع من الحشائش والعوائق باألدوات والمع        

تخدم األراضي المستخدم بها التكنولوجيا وغيرها وأيضا استخدام المبيدات الحـشرية والطـرق             
وغيرها من طرق التطهير لـذا سـوف يـتم اسـتبعادها             ....الحيوية في القضاء علي القواقع      

سـتخداما  وستركز الدراسة علي تكنولوجيا التسوية بالليزر والحرث السطحي باعتبارهما األعلي ا 
القمح ، الذرة الشامية، الـذرة  (في المحافظة وألهميتهما في العمليات اإلنتاجية لمحاصيل الدراسة    

  .التي تعتبر من الحاصالت الغذائية اإلستراتيجية) الرفيعة
  :  المراكز اإلدارية المختارة للعينة بالمحافظة-

لسطحي تم تنفيذه علـي أكبـر   أنه بالنسبة لتكنولوجيا الحرث ا) ١٤(يتبين من الجدول رقم     
 تمثل نحـو   ، فدان١٠٩٨مساحة من أراضي المحافظة بمركز أسيوط علي مساحة بلغت حوالي        

 يليها مركـز    ،من مساحة المحافظة التي تم تنفيذ تكنولوجيا الحرث السطحي بأراضيها           % ٤٠,٦
حافظة التـي   من مساحة الم  % ٢٢,٦بنسبة تمثل نحو    ،   فدان   ٦١٦أبو تيج بمساحة بلغت حوالي      
ستبعاد مركز الفـتح    إ التسوية باللـيزر فقد تم      ا وبالنسبة لتكنولوجي  ،تم تنفيذ الحرث السطحي بها    

متمثلة (ن أراضي هذا المركز مستصلحة حديثا       نظراً أل ) نه يمثل المرتبة الثانية   أعلي الرغم من    (
األولي حيـث تنفـذ     وبناءا عليه يكون مركز منفلوط في المرتبة        ) في أراضي الوادي األسيوطي   

من إجمالي  % ٣٩,٥بنسبة تمثل نحو    ،   فدان   ١٦١١التسوية بالليزر بأراضيه في مساحة حوالي       
 يليه مركز أسيوط بمساحة تقـدر بحـوالي   ،أراضي المحافظة والتي تم تنفيذ التسوية بالليزر بها   

لتسوية بالليزر  من إجمالي المساحة المنفذ بها تكنولوجي ا      % ٢٤,٢ بنسبة تمثل نحو      ،  فدان ٩٨٦
  .بالمحافظة

  : اختيار قري العينة من المراكز المختارة-
تم اختيار قري العينة علي أساس األهمية النسبية للمساحات التي تـم تنفيـذها لكـل مـن        

والـذي يوضـح    ) ١٥(عمليات التسوية بالليزر والحرث السطحي حيث تبين من الجدول رقـم            
فيذ الحرث السطحي علي مستوي قري المركزين اللذان تـم          األهمية النسبية للمساحات التي تم تن     

واتضح أن أكثر القرى استخداما للحرث السطحي في        )  مركز أبوتيج  –مركز أسيوط   (اختيارهما  
مـن  % ١٦,٥ تمثل نحو    ، فدان   ١٨١علي مساحة تقدر بحوالي     ) بني غالب (مركز أسيوط قرية    

) ابـوتيج (وفي مركز أبوتيج نجد قرية      ، ه  مساحة المركز الذي تم تنفيذ الحرث السطحي بأراضي       
من % ٥٢,١ تمثل نحو    ، فدان   ٣٢١أكثر القرى استخداما للحرث السطحي لمساحة تقدر بحوالي         

  .مساحة المركـز الـذي نفذت بـه عمليات الحـرث السطحي
لحـرث  األهمية النسبية لمراكز محافظة أسيوط والتي تم تنفيذها للتسوية بالليزر وا           ):١٤(جدول رقم   

  .٢٠١٥/ ٢٠١٤تحت التربة والحرث السطحي والتطهير خالل عام 
  التسوية بالليزر

   فدان
  الحرث تحت التربة

   فدان
  الحرث السطحي

  فدان
  التطهير
  المركز  فدان

  %  المساحة  %  المساحة  %  المساحة  %  المساحة
  ٣٠,٦٠  ٣٦٥٥  ٨,١٩  ٢٢٣  ٦,١٥  ٦٠  ١,٢٢  ٥٠  ديروط

  ٢٨,١٠  ٣٣٥٧  -  -  -  -  ١,١٣  ٤٦  القوصية
  ٢,٥١  ٣٠٠  ١٤,٣٣  ٣٩٠  ١٥,٤٧  ١٥١  ٣٩,٤٦  ١٦١١  منفلوط
  ١٣,٠٦  ١٥٦٠  ٤٠,٣٥  ١٠٩٨  ٥٧,٤٨  ٥٦١  ٢٤,١٥  ٩٨٦  أسيوط
  -  -  ٢٢,٦٤  ٦١٦  ٥,٦٤  ٥٥  ٠,١٥  ٦  ابوتيج
  ١٠,٥١  ١٢٥٥  ٧,٦٨  ٢٠٩  ٧,٦٨  ٧٥  -  -  صدفا
  -  -  -  -  -  -  -  -  الغنايم
  ١,٢٦  ١٥٠  -  -  -  -  ٠,٤٤  ١٨  ابنوب
  -  -  ٦,٤٣  ١٧٥  ٦,٢٥  ٦١  ٣١,٢٣  ١٢٧٥  الفتح

  ٣,٢٠  ٣٨٢  -  -  ١,٣٣  ١٣  ٢,٢٣  ٩١  ساحل سليم
  ١٠,٧٧  ١٢٨٦  ٠,٣٧  ١٠  -  -  -  -  البداري

  ١٠٠  ١١٩٤٥  ١٠٠  ٢٧٢١  ١٠٠  ٩٧٦  ١٠٠  ٤٠٧٢  اإلجمالي
جمعت وحسبت من الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين األراضي ، منطقة أسيوط ، بيانـات غيـر منـشورة                   : المصدر

  م ٢٠١٥
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األهمية النسبية للحرث السطحي والتسوية بالليزر علي مستوي قري أهـم مراكـز             ): ١٥(جدول رقم   
 .٢٠١٤/٢٠١٥محافظة أسيوط حسب األهمية النسبية لها خالل العام 

  )التسوية بالليزر(مركز أسيوط   )التسوية بالليزر(مركز منفلوط   )حرث سطحي(مركز أبو تيج   )حرث سطحي(مركز أسيوط 
 % المساحة القرى % المساحة القرى  %  المساحة  القرى  %  المساحة  قرىال

  ٣٣,٣٩  ٣٨٦  بني غالب  ٠,٩٣  ١٧  منفلوط  ٥٢,١١  ٣٢١  أبوتيج  ٥  ٥٥  البورة
  ٢,٠٨  ٢٤  نجع سبع  ١٥,٣١  ٢٨٠  الحواتكة  ٧,٧٩  ٤٨  الفليو  ٢,٢٨  ٢٥  الزاوية
  ١,٣٨  ١٦  نجع العيسوي  ٤,٠٤  ٧٤  العتامنه  ٣٨,٤٧  ٢٣٧  باقور  ٥,٩٢  ٦٥  الشغبة
  ٢,٥٩  ٣٠  منقباد  ٥٦,٥٦  ١٠٣٥  العزية  ١,٦٢  ١٠  نزلة دوينة  ١١,٩٣  ١٣١  المطيعة
  ٣,٨٩  ٤٥  مسرع  ٠,٩٣  ١٧  بني حسين        ١,٤٦  ١٦  النمايسة

  ٠,٥٢  ٦  قريم  ٤,٧٦  ٨٧  بني شقير        ١,٢٧  ١٤  بني حسين
  ١٧,٦٥  ٢٠٤  غرب أسيوط  ٦,٦  ١٢١  بني عدي        ١٦,٤٨  ١٨١  بني غالب

  ٢,٧٧  ٣٢  عرب المدابغ  ٠,٢٧  ٥   مجدبني        ٠,٤٥  ٥  بهيج
  ٢,٠٨  ٢٤  شطب  ٩,٢٩  ١٧٠  جحدم        ٤,١  ٤٥  درنكة
  ١,٦٤  ١٩  سالم  ٠,٦٦  ١٢  عرب الشريفة        ٣,٤٦  ٣٨  ريفا
  ٣,١١  ٣٦  درنكة  ٠,٦٠  ١١  مسرع        ١,٨٢  ٢٠  شطب

  ٠,١٧  ٢  حي األربعين             ٥,٤٦  ٦٠  عرب المدابغ
  ١,٤٧  ١٧  بهيج              ١٦,٤٨  ١٨١  غرب أسيوط

  ٠,٢٦  ٣  بني عدي              ٢,٣٧  ٢٦  رقارصق
  ٥,٧١  ٦٦  بني حسين              ٥,٣٧  ٥٩  منقباد
  ٣,٢٩  ٣٨  أوالد رايق              ١٦,١٢  ١٧٧  موشا
  ٥,٨٠  ٦٧  المطيعة                  
  ١٠,٩٩  ١٢٧  العدر                  
  ٠,٥٢  ٦  الزاوية                  
  ٠,٥٢  ٦  أسيوط                  
  ٠,١٧  ٢  جزيرة األكراد                  

  ١٠٠  ١١٥٦  اإلجمالي  ١٠٠  ١٨٢٩  اإلجمالي ١٠٠ ٦١٦ اإلجمالي ١٠٠ ١٠٩٨ اإلجمالي
جمعت وحسبت من الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين األراضي ، منطقة أسيوط ، بيانـات غيـر منـشورة                    :المصدر
٢٠١٥.  

فبالنـسبة  )  مركـز أسـيوط    –مركز منفلوط   (وبالنسبة للتسوية بالليزر في مركزي العينة       
والتي تم تنفيذ التسوية بـالليزر علـي مـساحة    ) ةيقرية العز(مركز منفلوط فوقع االختيار علي    ل

من مساحة األراضي المسواة بـالليزر بمركـز        % ٥٦,٦تمثل نحو   ،   فدان   ١٠٣٥بلغت حوالي   
هي األكثر استخداماً للتسوية بـالليزر    ) قرية بني غالب  ( وبالنسبة لمركز أسيوط فكانت     ، منفلوط  

من مساحة المركز المنفذ عليها التـسوية       % ٣٣,٤تمثل نحو   ،   فدان   ٣٨٦حة بلغت حوالي    لمسا
  ) .١٥(بالليزر كما يتضح من الجدول رقم 

 

  : تحديد حجم العينة وتوزيعها علي القرى المختارة -
استخدمت الدراسة أسلوب العينة العشوائية الطبقية متعددة المراحل نظراً ألن هذا األسلوب            

مع منطق هذه الدراسة ، حيث انه يعكس الكثير من االختالفات التي تهدف هذه الدراسة               يتماشي  
إبرازها ، وطبقا ألسلوب المعاينة المقترحة فقد قسمت المحافظة إلي أربع أجـزاء وفقـا لنـوع                 

ين وفقا لتكنولوجيا التسوية بالليزر وهما مركز منفلـوط         ئالتكنولوجي المستخدم ، فقد قسمت لجز     
دوره قد تم اخذ قرية العزبة منه كعينة للبحث علي أساس األهمية النـسبية للتكنولـوجي                والذي ب 

المستخدم بها ، ومركز أسيوط والذي بدوره أخذت منه قرية بني غالب علي نفس أساس األهمية                
النسبية لألعمال المنفذة بها ، كما قسمت إلي قسمين وفقا لتكنولوجيا الحرث الـسطحي ، يـشمل                 

تيج المركـز   أخذت منـه أبـو    تيجأبوز أسيوط وأخذت منه قرية بني غالب ، ومركز          األول مرك 
  .أيضا علي أساس األهمية النسبية لألعمال المنفذة بها 

وقد تم حصر عدد الزراع الذين ال تزيد حيازتهم عن خمسة أفدنة في كل مركز مـن المراكـز                   
يد حيازتهم عن خمسة أفدنة نظرا ألنها       وقد تم اختيار المزارعين الذين ال تز      ، المختارة للدراسة   

% ٥تمثل النسبة األكبر في عدد المزارعين وقد أمكن التوصل إلي عينة بحيث تتـضمن تمثيـل           
من مجموع الزراع الصغار بكل مركز من المراكز المختارة ، وذلك كي تمثل المجتمـع بالدقـة      

ومن الجـدول  . له من تلك العينةالمطلوبة في الدراسة حتي يتثني لنا إظهار خواص المجتمع بأكم      
 ٦٠٧٩يالحظ ان جملة عدد صغار المزارعين في عينة المراكز المختارة بلغ نحـو              ) ١٦(رقم  

 مزارع يمثلون عينة البحث ، وهذا العدد المختار بهـدف التوصـل       ٣٠٤مزارع بينما تم اختيار     
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حة للدراسة ، علما بان كـل       الي عينة مناسبة في ظل اإلمكانيات البشرية والمادية والزمنية المتا         
  .مزارع ال تزيد حيازته عن خمسة أفدنه سواء بالملك او باإليجار او غيرهما

 مـزارع تـم     ١٥٢وعلي ذلك تتكون العينة التي تم اختيارها من مجموعتين تضم كل مجموعة             
  :اختيارهم عشوائيا وهما

  . مزارع١٥٢دهم المجموعة األولي وتضم الزراع المستخدمين للتكنولوجي الحديث وعد -١
) التقليـديين (المجموعة الثانية وتضم الزراع الذين لم يستخدموا التكنولـوجي الحـديث             -٢

  .  مزارع ويسموا بعينة المقارنة ١٥٢وعددهم أيضا 
  .و تحت احتمال الخطأ أتحت الخطأ ) استمارات( زراع ١٠وهناك عدد 

  

  .محافظة أسيوط المراكز والقرى المختارة لعينة البحث في ): ١٦(جدول رقم 
المركز  البيان

 المختار
القرية 
 المختارة

عدد صغار المزارعين 
 بالمركز المختار

 عدد الزراع المستخدمين
 للتكنولوجي

عدد الزراع الذين 
 اإلجمالي لم يستخدموها

 ٩٦ ٤٨ ٤٨ ١٨٩٧ العزية منفلوط ١  
 ٩٦ ٤٨ ٤٨ ١٩٣٨ بني غالب أسيوط ٢
 ١١٢ ٥٦ ٥٦ ٢٢٤٤ ابوتيج ابوتيج ٣

 ٣٠٤ ١٥٢ ١٥٢ ٦٠٧٩   اإلجمالي
، بيانات غير منـشورة    ، سجالت قسم الحيازة الزراعية     ، مديرية الزراعة بأسيوط    ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي     : المصدر

  م ٢٠١٤
  

تقدير دوال اإلنتاج لبيان أثر األساليب التكنولوجية علي دالة اإلنتـاج للحاصـالت بعينـة               ) ٢(
 حيث تنتقل دالة اإلنتاج إلي أعلي باسـتخدام         – الذرة الشامية ، الذرة الرفيعة        القمح ،  – الدراسة

نفس القدر من الموارد ، وذلك في الحقول المطبقة لألساليب التكنولوجيـة عنهـا فـي الحقـول            
التقليدية ، وتم ذلك باستخدام المتغير الصوري بوضع واحد صحيح للحقول المطبقـة لألسـلوب               

-Stepللحقول التقليدية ، وذلك باستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المرحلي          التكنولوجي ، وصفر    
wise في الصورة الخطية .  

  :المتغيرات التي تضمنتها دوال اإلنتاج للمحاصيل بعينة الدراسة
، وعـدة متغيـرات مـستقلة       ) باألردب(يتضمن النموذج متغير تابع وهو الناتج الفيزيقي        

  :ي علي مستوي إجمالي العينة وهي باإلضافة إلي المتغير الصور
  )بالكيلوجرام(تمثل كمية التقاوي المستخدمة في إنتاج المحصول ): ١س(كمية التقاوي 

  )يوم/رجل(وتمثل عدد العمال المستخدمين في العملية اإلنتاجية ): ٢س(العمل البشري 
  )ساعة(جية وتمثل عدد ساعات اآلالت المستخدمة في العملية اإلنتا ):٣س(العمل اآللي 

  )ساعة(وتمثل عدد ساعات الري المستخدمة في العملية اإلنتاجية ): ٤س(ساعات الري 
  ).بالمتر المكعب(تمثل كمية السماد البلدي المضافة  ):٥س(األسمدة البلدية 

  ).بالوحدة الفعالة(عدد الوحدات الفوسفاتية معبرا عنها ): ٦س(السماد الفوسفاتي 
   .)بالوحدة الفعالة(عدد وحدات اليوريا معبرا عنها : )٧س(السماد اآلزوتي يوريا 
   .)بالوحدة الفعالة(عدد وحدات النترات معبرا عنها ): ٨س(السماد اآلزوتي نترات 

  .للتقليدية والقيمة واحد صحيح للمطبقة للتكنولوجى ) صفر(بوضع ): ل( المتغير الصورى 
  :القمح بعينة الدراسةاثر تكنولوجيا الزراعة علي دوال إنتاج محصول -١

ولمعرفة اثر تكنولوجيا التسوية بالليزر علي دالة اإلنتاج لمحصول القمح بعينة الدراسـة،             
  :فتم التوصل للعديد من الصور وتمت المفاضلة بينها وكانت أوفقها في الصورة التالية 

   ل٤,٣ +٧ س٠,٠٠٨ - ٥س٠,٠٤ + ٤س٠,٢٦ + ٢ س٠,١٧ +٨,٢٠٢= ^ص
                  ) ١٧,١( **)  ٢,٥-**)   (٢,٧ ()    ٥,٨ (  **) ٥,٥٣   (**  

  ٠,٦٦ = ٢-ر**                            ٦٩,٧= ف                                  
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 ، كما تبـين     ٠,٠١وتشير نتائج التحليل أن النموذج معنوي إحصائياً عند مستوي معنوية           
مـن التغيـرات   % ٦٦ أن حوالي ٠,٦٦ي بلغ حوالي والذ) ٢-ر(من قيمة معامل التحديد المعدل    

في كمية اإلنتاج تعزي إلي التغير في المتغيرات المستقلة المتضمنة للنمـوذج ، والمتمثلـة فـي               
، وكمية الـسماد    ) ٥س(، وكمية السماد البلدي     ) ٤س(، وعدد ساعات الري   ) ٢س(العمل البشري   

 للمتغيرات التي يتضمنها النموذج ،تبين أنها       نحدار، وبتحليل معنوية معامالت اإل    ) ٧س(االزوتي  
نحـدار للمتغيـر   كما تبـين أن قيمـة معامـل اإل       ، ٠,٠١معنوية إحصائياً عند مستوي معنوية      

 ، كمـا أن قيمـة       ٠,٠١ وقد ثبت معنويته عند مستوي معنوية        ٤,٣بلغت حوالي   ) ل(الصوري  
يجابيا علي دالـة  إة بالليزر له أثرا المعامل موجبة مما يعني أن األسلوب التكنولوجي وهي التسوي 

كبر مـن   أستخدام هذا األسلوب وإتباعه يعطي قدرا       إن  إعلي ، وعلي ذلك ف    أنتقال إلي   اإلنتاج باإل 
  .ستخدام نفس القدر من الموارد اإلنتاجيةإاإلنتاج عن األساليب التقليدية ، وب

  :بعينة الدراسةاثر تكنولوجيا الزراعة علي دوال إنتاج محصول الذرة الشامية -٢
ولمعرفة اثر تكنولوجيا التسوية بالليزر علي دالة اإلنتاج لمحصول الذرة الـشامية بعينـة              

  :الدراسة، فتم التوصل للعديد من الصور وتمت المفاضلة بينها وكانت أوفقها في الصورة التالية
   ل١,٤٢ + ٨ س٠,٠١٣+ ٧ س٠,٠٠٧ + ٦ س٠,٠٢٣ +٢ س٠,١٧ + ١ س٠,٨٣ + ٠,٥٩٩ -= ^ص

                        )٤,٢٥)**   ( ٣,٣٦)**     (٢,٣٦)**   (١,٥٩)**   (٤,٥٧)**   (١١,٥٤**(  
  ٠,٦٦ = ٢- ر**                                   ٤١,٧= ف                       

 ، كما تبـين     ٠,٠١وتشير نتائج التحليل أن النموذج معنوي إحصائياً عند مستوي معنوية           
مـن التغيـرات   % ٦٦ أن حوالي ٠,٦٦والذي بلغ حوالي ) ٢-ر(ة معامل التحديد المعدل   من قيم 

في كمية اإلنتاج تعزي إلي التغير في المتغيرات المستقلة المتضمنة للنموذج والمتمثلة في كميـة               
" وكميـة الـسماد االزوتـي     ) ٦س(، واألسمدة الفوسفاتية    ) ٢س(، العمل البشري    ) ١س(التقاوي  
، وبتحليل معنويـة معـامالت االنحـدار     ) ٨س" (نترات"، وكمية السماد االزوتي     ) ٧س" (اليوريا

 ، كمـا    ٠,٠١للمتغيرات التي يتضمنها النموذج ، تبين أنها معنوية إحصائياً عند مستوي معنوية             
 وقد ثبت معنويته عنـد      ١,٤٢بلغت حوالي   ) ل(تبين أن قيمة معامل االنحدار للمتغير الصوري        

 كما أن قيمة المعامل موجبة مما يعني أن األسـلوب التكنولـوجي وهـي               ٠,٠١ مستوي معنوية 
ن استخدام هذا   إالتسوية بالليزر له اثرا ايجابيا علي دالة اإلنتاج باالنتقال إلي اعلي ، وعلي ذلك ف              

ستخدام نفس القدر مـن  إكبر من اإلنتاج عن األساليب التقليدية ، وبأاألسلوب وإتباعه يعطي قدرا  
  .رد اإلنتاجية الموا

  :اثر تكنولوجيا الزراعة علي دوال إنتاج محصول الذرة الرفيعة بعينة الدراسة-٣
ولمعرفة اثر تكنولوجيا التسوية بالليزر علي دالة اإلنتاج لمحصول الذرة الرفيعـة بعينـة              

  :ةالدراسة، فتم التوصل للعديد من الصور وتمت المفاضلة بينها وكانت أوفقها في الصورة التالي
   ل١,٨٨ + ٨ س٠,١١ + ٢ س٠,٢٦+  ١ س١,٩٩ + ١,٩٧ -= ^ص

)                  ٦,٨٦)**   (٣,٥٧)**   (٦,٦٦)**   (١٠,٢٦**(  
  ٠,٧٦ = ٢-ر**             ٥١,٦٩= ف              

 ، كما تبـين     ٠,٠١وتشير نتائج التحليل أن النموذج معنوي إحصائياً عند مستوي معنوية           
من التغيـرات   % ٧٦ أن حوالي    ٠,٧٦والذي بلغ حوالي    ) ٢-ر(لتحديد المعدل   من قيمة معامل ا   

في كمية اإلنتاج تعزي إلي التغير في المتغيرات المستقلة المتضمنة للنموذج ، والمتمثلة في كمية               
، وبتحليـل   ) ٨س"(نتـرات "، وكمية الـسماد االزوتـي       ) ٢س(، العمل البشري    ) ١س(التقاوي  

تبين أنها معنوية إحـصائياً عنـد        ار للمتغيرات التي يتضمنها النموذج ،     معنوية معامالت االنحد  
بلغـت حـوالي   ) ل(نحدار للمتغير الصوري كما تبين أن قيمة معامل اإل  ،٠,٠١مستوي معنوية  

 كما أن قيمة المعامل موجبة ممـا يعنـي أن           ٠,٠١ وقد ثبت معنويته عند مستوي معنوية        ١,٩٤
ستخدام إن  إايجابيا علي دالة اإلنتاج باالنتقال إلي اعلي، وعلي ذلك ف         األسلوب التكنولوجي له أثرا     
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ستخدام نفس القدر   إكبر من اإلنتاج عن األساليب التقليدية ، وب       أهذا األسلوب وإتباعه يعطي قدرا      
  .من الموارد اإلنتاجية

  : ةأثر تكنولوجيا الزراعة علي الكفاءة االقتصادية ألهم المحاصيل بعينة الدراس: خامسا
يتناول هذا الجزء تحليل ألثر تكنولوجيا الزراعة علي معايير الكفاءة االقتصادية الـشمولية       

 المطلقة منها والنسبية وذلك علي مستوي محاصيل الدراسة في الحيازات المطبقة للتكنولوجي             -
ير عتماد علي هـذه المعـاي     والحيازات التقليدية وعلي مستوي إجمالي عينة الدراسة ، ويمكن اإل         

للتعرف علي الميزانية الجزئية التي هي أبسط أنواع الميزانيات للمشروعات وتقيـيم األسـاليب              
التكنولوجية لتحسين األراضي ومقارنتها باألسلوب التقليدي للوقـوف علـي أهميـة األسـلوب              
التكنولوجي من خالل تأثيره علي بنود التكاليف والعوائد حتي يستطيع المزارع أن يسترشد بهـا               

  .تخاذ قرار بتطبيق األسلوب التكنولوجي من عدمهإ في
عتماد علي المعايير الشمولية المطلقة منها يتمثل في اإلنتاجية الفدانيـة           ولتحقيق ذلك تم اإل   

وإجمالي التكاليف الفدانية وإجمالي العائد الفداني وصافي العائد الفداني وتكلفة الوحدة المنتجـة،             
العائد، صافي عائد الوحدة المنتجة، العائد      / فتتمثل في نسبة التكاليف    أما المعايير الشمولية النسبية   

  .علي الجنية المستثمر
  .  قتصادية لمحصول القمح بعينة الدراسة أثر تكنولوجيا الزراعة علي معايير الكفاءة اإل-١

ستعراض نتائج التحليل لمعايير الكفاءة االقتصادية لمحصول القمح بعينة الدراسة يتضح            إب
  : ر تكنولوجيا الزراعة في الحيازات المطبقة للتكنولوجي والحيازات التقليدية تبين انأث
  :في ضوء تطبيق المعايير المطلقة تبين أنه:  المعايير المطلقة-

اإلنتاجية الفدانية تفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيـث بلـغ متوسـط           بالنسبة لمعيار 
فدان وذلك  / أردب ١٧,٤بلغ في الحيازات التقليدية حوالي      في حين   ،  فدان  / أردب ٢١,٧اإلنتاجية  

فـدان،  / أردب١٩,٦فدان، كما اتضح أن متوسط إنتاجية الفدان بإجمالي العينة   / أردب ٤,٣بفارق  
   .)١٧(جدول رقم 

 ألـف   ٦٧٨٨,٣٨،  ٦,٣٩٠إجمالي التكاليف الفدانية حيث بلغت حـوالي         وبالنسبة لمعيار 
 والتقليدية علي الترتيب ، وبـذلك تتفـوق الحيـازات المطبقـة             جنيه لكل من الحيازات المطبقة    
 جنيها للفدان ، وبلغت تكلفة الفـدان علـي مـستوي    ٣٩٨,٣٨-للتكنولوجي علي التقليدية بفارق  

  . ألف جنيه ٦,٥٨٦٩إجمالي العينة حوالي 
 ألف جنيه   ٧,٣٠٨,٥٥٨،  ٩,١١٤وبالنسبة لمعيار صافي العائد الفداني حيث بلغت حوالي         

 من الحيازات المطبقة والتقليدية علي الترتيب ، وبذلك تتفوق الحيازات المطبقة للتكنولـوجي             لكل
 جنيها للفدان ، وبلغ صافي العائد الفداني علي مستوي إجمالي العينة            ١٨٠٦علي التقليدية بفارق    

  . ألف جنيه٨,٢٣٢حوالي 
 مـن   جنيه لكل٣٩٠,١٤، ٢٩٤,٤٧تكلفة الوحدة المنتجة فقد بلغت حوالي  وبالنسبة لمعيار 

الحيازات المطبقة والتقليدية علي الترتيب، وبذلك تتفوق الحيازات المطبقـة للتكنولـوجي علـي              
جنيها للفدان، وبلغ مقدار تكلفة الوحدة المنتجة علي مـستوي إجمـالي            ٩٥,٦٧ –التقليدية بفارق   
  . جنيه٣٣٥,٠٤العينة حوالي 
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علي معايير الكفاءة االقتـصادية لمحـصول القمـح بعينـة         أثر تكنولوجيا الزراعة     ):١٧(جدول رقم   
  .الدراسة

                              النمط
 إجمالي العينة الفرق غير المطبقة الحيازات الحيازات المطبقة المعايير

  المعايير المطلقة :اوال
 ١٩,٦٦ ٤,٣ ١٧,٤ ٢١,٧ اإلنتاجية الفدانية

 ٦٥٨٦,٨٦ ٣٩٨,٣٨ - ٦٧٨٨,٣٨ ٦٣٩٠ الفدانية  التكاليف
 ٨٢٣٢ ١٨٠٦ ٧٣٠٨ ٩١١٤ الفداني  العائد صافي
 ٣٣٥,٠٤ ٩٥,٦٧ - ٣٩٠,١٤ ٢٩٤,٤٧ المنتجة  الوحدة تكلفة

  النسبية  المعايير :ثانيا
 %٨٠,٠١٥ %٢٢,٧٩ %٩٢,٩ %٧٠,١١ العائد/نسبة التكاليف

 ٤٢٠ - ٤٢٠ ٤٢٠ المنتجة  للوحدة العائد صافي
 ١,٢٥ ٠,٣٥ ١,٠٨ ١,٤٣ ثمرالجنيه المست علي العائد
 ٣٦٤٥,١٤ ٢٢٠٤,٣٨ ٢٥١٩,٦٢ ٤٧٢٤ التكاليف المتغيرة فوق العائد

  التكاليف متضمنة االيجار* 
  .استمارات االستبيان بعينة الدراسة: جمعت وحسبت من :المصدر

  

  :في ضوء تطبيق المعايير المطلقة تبين أنه:  المعايير النسبية-
العائد تفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيث بلـغ نـسبة          /بالنسبة لمعيار نسبة التكاليف   

وذلـك بفـارق    % ٩٢,٩في حين بلغ في الحيازات التقليدية حـوالي         % ٧٠,١١العائد  /التكاليف
  ).١٧(، جدول رقم %٨٠,٠١٥العائد بإجمالي العينة /، كما اتضح أن نسبة التكاليف%٢٢,٩

ساوي الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيـث      صافي العائد للوحدة المنتجة ت     وبالنسبة لمعيار 
 ٤٢٠أردب وبلغ فـي الحيـازات التقليديـة ايـضا         / جنيه ٤٢٠بلغ صافي العائد للوحدة المنتجة      

  .أردب بإجمالي العينة / جنيه٤٢٠أردب كما اتضح أن صافي العائد للوحدة المنتجة بلغ /جنيه
ت المطبقة للتكنولوجي حيث بلـغ  العائد علي الجنيه المستثمر تفوق الحيازا     وبالنسبة لمعيار 

 وذلك بفارق   ١,٠,٨ في حين بلغ في الحيازات التقليدية حوالي         ١,٤٣العائد علي الجنيه المستثمر     
   .١,٢٥ كما اتضح أن العائد علي الجنيه المستثمر بإجمالي العينة ٠,٣٥

لوجي حيث بلغ   وبالنسبة لمعيار العائد فوق التكاليف المتغيرة تفوق الحيازات المطبقة للتكنو         
 فدان في حين بلغ فـي الحيـازات التقليديـة حـوالي        / جنيه ٤٧٢٤العائد فوق التكاليف المتغيرة     

فدان كما اتضح أن العائد فـوق التكـاليف         / جنيه ٢٢٠٤,٣٨فدان وذلك بفارق    / جنيه ٢٥١٩,٦٢
  .فدان/ جنيه٣٦٤٥,١٤المتغيرة بإجمالي العينة 

كفاءة االقتصادية لمحصول الـذرة الـشامية بعينـة          أثر تكنولوجيا الزراعة علي معايير ال      -٢
  :الدراسة

باستعراض نتائج التحليل لمعايير الكفاءة االقتصادية لمحصول الذرة الشامية بعينة الدراسة           
يتضح أثر تكنولوجيا تحسين األراضي في الحيازات المطبقة للتكنولوجي والحيـازات التقليديـة             

  : تبين أن
  :وء تطبيق المعايير المطلقة تبين أنه  في ض: المعايير المطلقة-

اإلنتاجية الفدانية تفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيـث بلـغ متوسـط           بالنسبة لمعيار 
فدان وذلـك   / أردب ١٦,٣فدان في حين بلغ في الحيازات التقليدية حوالي         / أردب ١٨,٢اإلنتاجية  

فـدان،  / أردب١٧,٣بإجمالي العينة فدان، كما اتضح أن متوسط إنتاجية الفدان   / أردب ١,٩بفارق  
  ) .١٨(جدول رقم 

 ألـف   ٦,٣٤١١،  ٦,٠٥٩٦إجمالي التكاليف الفدانية حيث بلغت حـوالي         وبالنسبة لمعيار 
جنيه لكل من الحيازات المطبقة والتقليدية علي الترتيب ، وبـذلك تتفـوق الحيـازات المطبقـة                 

 ، وبلغت تكلفة الفـدان علـي مـستوي         جنيها للفدان    ٢٨١,٥-للتكنولوجي علي التقليدية بفارق     
  . ألف جنيه٦,١٩٤٩إجمالي العينة حوالي 
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 الف جنيه لكل    ٥,٧٠٥ ،   ٦,٣٧٠صافي العائد الفداني حيث بلغت حوالي        وبالنسبة لمعيار 
من الحيازات المطبقة والتقليدية علي الترتيب ، وبذلك تتفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي علي             

نيها للفدان ، وبلغ صافي العائد الفداني علي مستوي إجمالي العينة حوالي             ج ٦٥٥التقليدية بفارق   
  . الف جنيه ٦,٠٥٥

 مـن    جنيه لكل  ٣٨٩,٠٢ ،   ٣٣٢,٩وبالنسبة لمعيار تكلفة الوحدة المنتجة فقد بلغت حوالي         
الحيازات المطبقة والتقليدية علي الترتيب ، وبذلك تتفوق الحيازات المطبقة للتكنولـوجي علـي              

 جنيها للفدان ، وبلغ مقدار تكلفة الوحدة المنتجة علي مستوي إجمـالي             ٥٦,١٢ –يدية بفارق   التقل
  . جنيه٣٥٨,٠٩العينة حوالي 

  

أثر تكنولوجيا الزراعة علي معايير الكفاءة االقتصادية لمحـصول الـذرة الـشامية          ):١٨(جدول رقم   
  .بعينة الدراسة

  النمط
 المعايير

 إجمالي العينة الفرق ر المطبقةغي الحيازات الحيازات المطبقة

 المعايير المطلقة :اوال
 ١٧,٣ ١,٩ ١٦,٣ ١٨,٢ اإلنتاجية الفدانية

 ٦١٩٤,٩ ٢٨١,٥ - ٦٣٤١,١ ٦٠٥٩,٦ الفدانية  التكاليف
 ٦٠٥٥ ٦٥٥ ٥٧٠٥ ٦٣٧٠ الفداني  العائد صافي
 ٣٥٨,٠٩ ٥٦,١٢ - ٣٨٩,٠٢ ٣٣٢,٩ المنتجة  الوحدة تكلفة

 يةالمعايير النسب :ثانيا
 %١٠٢,٣٠ %١٦,٠٢ - %١١١,١٥ %٩٥,١٣ العائد/نسبة التكاليف

 ٣٥٠ ــ ٣٥٠ ٣٥٠ المنتجة  للوحدة العائد صافي
 ٠,٩٨ ٠,١٥ ٠,٩ ١,٠٥ الجنيه المستثمر علي العائد
 ١٣٦٠,١٢ ٩٤٦,٥٢ ٨٦٣,٩١ ١٨١٠,٤٣ التكاليف المتغيرة فوق العائد

  التكاليف متضمنة االيجار*
  . استمارات االستبيان بعينة الدراسة:جمعت وحسبت من :المصدر

  

  : في ضوء تطبيق المعايير المطلقة تبين أنه: المعايير النسبية-
العائد تفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيث بلـغ نـسبة          /نسبة التكاليف  بالنسبة لمعيار 

 –رق  وذلك بفا % ١١١,١٥في حين بلغ في الحيازات التقليدية حوالي        % ٩٥,١٣العائد  /التكاليف
  ).١٨(،جدول رقم%١٠٢,٣٠العائد بإجمالي العينة /، كما اتضح أن نسبة التكاليف%١٦,٠٢

صافي العائد للوحدة المنتجة تساوي الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيـث           وبالنسبة لمعيار 
 ٣٥٠أردب وبلغ فـي الحيـازات التقليديـة ايـضا         / جنيه ٣٥٠بلغ صافي لعائد للوحدة المنتجة      

  .أردب بإجمالي العينة/ جنيه٣٥٠ اتضح أن صافي العائد للوحدة المنتجة بلغ أردب كما/جنيه
العائد علي الجنيه المستثمر تفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيث بلـغ       وبالنسبة لمعيار 

 وذلك بفـارق    ٠,٩ في حين بلغ في الحيازات التقليدية حوالي         ١,٠٥العائد علي الجنيه المستثمر     
  .٠,٩٨ العائد علي الجنيه المستثمر بإجمالي العينة  كما اتضح أن٠,١٥

العائد فوق التكاليف المتغيرة تفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيث بلغ           وبالنسبة لمعيار 
فدان في حين بلغ في الحيازات التقليديـة حـوالي          /جنيه١٨١٠,٤٣العائد فوق التكاليف المتغيرة     

 التكـاليف   فدان كما اتـضح أن العائـد فـوق        /نيه ج ٩٤٦,٥٢فدان وذلك بفارق    / جنيه ٨٦٣,٩١
  .فدان/جنيه١٣٦٠,١٢المتغيرة بإجمالي العينة 

أثر تكنولوجيا تحسين االراضي الزراعية علي معايير الكفاءة االقتصادية لمحـصول الـذرة     -٣
  .  الرفيعة بعينة الدراسة

فيعة بعينة الدراسة   باستعراض نتائج التحليل لمعايير الكفاءة االقتصادية لمحصول الذرة الر        
  : يتضح أثر تكنولوجيا الزراعة في الحيازات المطبقة للتكنولوجي والحيازات التقليدية تبين أن
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  : في ضوء تطبيق المعايير المطلقة تبين أنه: المعايير المطلقة-
اإلنتاجية الفدانية تفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيـث بلـغ متوسـط           بالنسبة لمعيار 

فـدان  / أردب ١٥,٢٣فدان في حين بلغ في الحيازات التقليدية حـوالي          / أردب ١٦,٨٣ة  اإلنتاجي
 ١٦,١فدان ، كما اتضح أن متوسط إنتاجية الفـدان بإجمـالي العينـة              / أردب ١,٦وذلك بفارق   

  ).١٩(فدان، جدول رقم/أردب
 الـف   ٥,١٣٠٥،  ٥,١١٦١إجمالي التكاليف الفدانية حيث بلغت حـوالي         وبالنسبة لمعيار 

ه لكل من الحيازات المطبقة والتقليدية علي الترتيب ، وبـذلك تتفـوق الحيـازات المطبقـة                 جني
 جنيها للفدان ، وبلغت تكلفة الفـدان علـي مـستوي            ١٤,٤١-للتكنولوجي علي التقليدية بفارق     

  . ألف جنيه٥,١١٥١إجمالي العينة حوالي 
 جنيـه    ألف ٤,٨٧٣٦ ،   ٥,٣٨٥٦وبالنسبة لمعيار صافي العائد الفداني حيث بلغت حوالي         

لكل من الحيازات المطبقة والتقليدية علي الترتيب ، وبذلك تتفوق الحيازات المطبقة للتكنولـوجي             
 جنيها للفدان ، وبلغ صافي العائد الفداني علي مستوي إجمالي العينـة             ٥١٢علي التقليدية بفارق    

  . ألف جنيه٥,١٥٢حوالي 
  جنيه لكـل مـن     ٣٣٦,٩ ،   ٣٠٤فقد بلغت حوالي    : تكلفة الوحدة المنتجة   وبالنسبة لمعيار 

الحيازات المطبقة والتقليدية علي الترتيب ، وبذلك تتفوق الحيازات المطبقة للتكنولـوجي علـي              
 جنيها للفدان ، وبلغ مقدار تكلفة الوحدة المنتجة علي مـستوي إجمـالي              ٣٢,٩ –التقليدية بفارق   
  . جنيه٣١٧,٧١العينة حوالي 

  :في ضوء تطبيق المعايير المطلقة تبين أنه:  المعايير النسبية-
 العائد تفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيث بلـغ نـسبة         /نسبة التكاليف  بالنسبة لمعيار 

 –وذلك بفارق   % ١٠٥,٣٣في حين بلغ في الحيازات التقليديـة حوالـي        % ٩٥العائد  /التكاليف
  ).١٩(، جدول رقم%٩٩عينة العائد بإجمالي ال/، كما اتضح أن نسبة التكاليف%١٠,٢

أثر تكنولوجيا الزراعة علي معايير الكفاءة االقتـصادية لمحـصول الـذرة             ):١٩(جدول رقم   
  .الرفيعة بعينة الدراسة

  النمط
غير  الحيازات الحيازات المطبقة المعايير

 إجمالي العينة الفرق المطبقة

 لمعايير المطلقةا :اوال
 ١٦,١ ١,٦ ١٥,٢٣ ١٦,٨٣ اإلنتاجية الفدانية

 ٥١١٥,١ ١٤,٤١ - ٥١٣٠,٥ ٥١١٦,٠٩ الفدانية  التكاليف
 ٥١٥٢ ٥١٢ ٤٨٧٣,٦ ٥٣٨٥,٦  الفداني  العائد صافي
 ٣١٧,٧١ ٣٢,٩ - ٣٣٦,٩ ٣٠٤ المنتجة  الوحدة تكلفة

 النسبية المعايير :ثانيا
 %٩٩ %١٠,٢ - %١٠٥,٣ %٩٥ العائد/نسبة التكاليف

 ٣٢٠ - ٣٢٠ ٣٢٠ المنتجة  للوحدة العائد صافي
 ١,٠٠٧ ٠,١٠٣ ٠,٩٥ ١,٠٥٣ الجنيه المستثمر علي العائد
 ١٥٣٦,٨٩٧ ٥٢٦,٤٦٨ ١٢٤٣,٠٤٤ ١٧٦٩,٥١٢ التكاليف المتغيرة فوق العائد

  التكاليف متضمنة االيجار*
  .ستمارات االستبيان بعينة الدراسة إ: جمعت وحسبت من: المصدر

  

ي الحيازات المطبقة للتكنولوجي حيـث      صافي العائد للوحدة المنتجة تساو     وبالنسبة لمعيار 
  ٣٢٠أردب وبلغ فـي الحيـازات التقليديـة ايـضاً         / جنيه ٣٢٠بلغ صافي العائد للوحدة المنتجة      

  .أردب بإجمالي العينة/ جنيه٣٢٠أردب كما اتضح أن صافي العائد للوحدة المنتجة بلغ /جنيه
المطبقة للتكنولوجي حيث بلـغ  لمعيار العائد علي الجنيه المستثمر تفوق الحيازات       وبالنسبة

 وذلك بفارق   ٠,٩٥ في حين بلغ في الحيازات التقليدية حوالي         ١,٠٥العائد علي الجنيه المستثمر     
    .١,٠٠٧ كما اتضح أن العائد علي الجنيه المستثمر بإجمالي العينة ٠,١٠٣
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 بلغ  لوجي حيث وبالنسبة لمعيار العائد فوق التكاليف المتغيرة تفوق الحيازات المطبقة للتكنو         
فدان في حين بلغ في الحيازات التقليديـة حـوالي          / جنيه ١٧٦٩,٥العائد فوق التكاليف المتغيرة       

فدان كما اتـضح أن العائـد فـوق التكـاليف           / جنيه ٥٢٦,٥فدان وذلك بفارق    / جنيه ١٢٤٣,٠٤
  .فدان/ جنيه١٥٣٦,٩المتغيرة بإجمالي العينة 

  :الملخص
يجابيا ، يتفق مع متطلبات التنميـة بهـذا         إج الزراعي أثرا    لألساليب التكنولوجية في اإلنتا   

قتـصادية  إالقطاع ، كما أن تطبيق بعض التكنولوجيا والمستحدثات الزراعية تحتاج إلي دراسات             
ستفادة من تلك األساليب فـي  كثيرة ، تبين مدي كفاءة هذه األساليب والمستحدثات ، في تحقيق اإل      

زراعة الحاصالت الحقلية ، وحتي تتضح الرؤيا لتحقيق أهـداف          ستخدام الموارد في    إرفع كفاءة   
   .التنمية الزراعية

ثر التقدم التكنولوجي علي أهم المحاصيل الحقليـة        أوبصفة عامة استهدفت الدراسة دراسة      
بمحافظة أسيوط ، ولتحقيق هذا الهدف العام تم وضع أهداف فرعية تمثل األول منها في قيـاس                 

جى وتكنولوجيا األصناف علي اإلنتاجية الفدانية للحاصالت الحقلية بمحافظة         أثر التطور التكنولو  
  .أسيوط

  :وقد توصلت الدراسة الي أهم النتائج التالية
بالنسبة لمحصول القمح تبين أثر التطور التكنولوجى بالزيادة فى إنتاجية القمح بنسبة تمثل             

 الصنفى للقمـح بزراعـة األصـناف        من المتوسط الفعلى لإلنتاج ، كما أن التعديل       % ٤١,٥نحو
من إنتاج األصناف قبل التعديل الصنفى      % ٨,٢٢الحديثة أدت إلى زيادة اإلنتاج بنسبة تمثل نحو         

 الف فدان كمتوسـط سـنوي خـالل الفتـرة     ١١٣,٤١مما يؤدي الي توفير في المساحة بمقدار       
 هذا المحصول   من المتوسط السنوي للمساحة المنزرعة من     % ٧١,٩٤ تمثل نحو    ٢٠١٤-١٩٩٥

، وبالنسبة للذرة الشامية تبين أثر التطور التكنولوجى بالزيادة فى إنتاجية الذرة الـشامية بنـسبة                
من المتوسط الفعلى لإلنتاج ، كما أن التعديل الصنفى للذرة الشامى  بزراعـة              % ٣٥,٥تمثل نحو 

ـ   % ٧,٢٣األصناف الحديثة أدت إلى زيادة اإلنتاج بنسبة تمثل نحو           اج األصـناف قبـل     من إنت
 الف فدان كمتوسـط سـنوي       ٦٤,٣٩التعديل الصنفى مما يؤدي الي توفير مساحة تقدر بحوالي          

من متوسط المساحة المنزرعـة بهـذا المحـصول كـان مـن             % ٥٦,٩لنفس الفترة تمثل نحو     
ر الضروري توفيرها او استصالحها للوفاء باالحتياجات الغذائية ، وبالنسبة للذرة الرفيعة تبين أث            

من المتوسط الفعلى لإلنتاج ، كما      % ٣٢التطور التكنولوجى بالزيادة فى إنتاجيته بنسبة تمثل نحو       
أن التعديل الصنفى للذرة الرفيعة بزراعة األصناف الحديثة أدت إلى زيادة اإلنتاج بنـسبة تمثـل        

اعتها من إنتاج األصناف قبل التعديل الصنفى مما يؤدي الي توفير مساحة يمكن زر            % ٦,٨نحو  
 الـف   ٥٧,٢٧بهذا المحصول او المساهمة في التحول الي زراعة محاصيل اخري تقدر بحوالي             

من المتوسط السنوي للمساحة المنزرعة بهذا المحصول       % ٤٧,٦فدان كمتوسط سنوي تمثل نحو      
فى التعرف على أثر تكنولوجيا الزراعة على تكاليف وإنتاج القمح والذرة            ، وتمثل الهدف الثانى   

امية والذرة الرفيعة حيث انخفض متوسط التكاليف الكلية فى الحيازات المطبقة للتكنولـوجي             الش
 جنيها ،   ٥١١٦ ،   ٦٠٥٩ ،   ٦٣٩٠عن الحيازات التقليدية حيث بلغ فى الحيازات المطبقة حوالى          

 ٥١٣٠ ،   ٦٣٤١ ،   ٦٧٨٨فى حين بلغ متوسط التكاليف الكلية فى الحيازات التقليديـة حـوالى             
وبالنسبة ألثر تكنولوجيا الزراعة علي دوال اإلنتـاج تبـين   .  الحاصالت على الترتيب جنيها لتلك 

من خالل المتغير الصوري أن لتكنولوجيا الزراعة اثر ايجابي علي دالة اإلنتاج باالنتقـال إلـي                
اعلي وذلك في كافة حاصالت الدراسة ، أما الهدف األخير الذي يتمثل في التعرف علـي اثـر                  

لزراعة علي الكفاءة االقتصادية للحاصالت الحقلية بعينة الدراسة حيث اتـضح وفقـا      تكنولوجيا ا 
لمؤشرات كافة معايير الكفاءة االقتصادية تفوق الحيازات المطبقة للتكنولوجي عن مثيلتها الغيـر             

  .مطبقة لألسلوب التكنولوجي
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  : وتوصي الدراسة باآلتي
ف الحديثـة عاليـة االنتاجيـة ، وكـذلك     ضرورة تبني المزارعين تطبيق تكنولوجيا االصـنا    -

تكنولوجيا التسوية بالليزر لما لهما من تأثير ايجابي واضح علي زيادة االنتاج وينعكس ذلـك               
 .بدوره في المساهمة في معالجة مشكلة الزيادة في حجم الفجوة بين االنتاج واالستهالك

 أسـيوط نتاجية بمحافظة   ضرورة احالل االصناف عالية االنتاجية محل االصناف منخفضة اال         -
 . مما يترتب عليه زيادة االنتاج الكلي للمحاصيل موضع الدراسة

ضرورة توفير االصناف عالية االنتاجية والمقاومة لألمراض بكميات تكفي لحاجة المـزارعين    -
 . وقبل مواعيد الزراعة بوقت كافي 

 بالعدد المناسب لحاجة    ضرورة تسهيل اجراءات الحصول علي آالت التسوية بالليزر وتوفيرها         -
 .المزارعين 

  :المراجع
صناف المحسنة من الذرة الشامية البيضاء الصيفي األ بعض اآلثار االقتصادية الهمابراهيم السيد عيسي، -١

في محافظة الغربية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الرابع عشر، العدد الرابع، ديسمبر          
  م ٢٠٠٤

، اثر تحسين أصناف محاصيل الحبوب الرئيسية علي التنمية الزراعية فـي    )وآخرون(أليس سامي فرج    -٢
  .م ١٩٩٥ع، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الخامس، العدد األول، مارس .م. ج

، دراسة تحليلية لكفاءة استخدام الموارد االقتصادية بمحافظـة اسـيوط ،    ) دكتور(أيمن سعيد الشيشيني    -٣
  .٢٠٠٣اجستير ، قسم االقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة االزهر رسالة م

، اقتصاديات التكنولوجيا الزراعية، مذكرة محاضـرات، قـسم االقتـصاد           )دكتور( صالح علي صالح    -٤
  .م ٢٠١٣الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 

 الزراعـة، رسـالة دكتـوراه، قـسم     طارق محمد السيد أبو موسي، إقتصاديات التكنولوجيا الحديثة في -٥
  .٢٠١٢اإلقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، 

ظريف فتحي خليل ، اآلثار االقتصادية إلستخدام التقنية الحديثة في انتاج محاصيل الحبوب الرئيسية في         -٦
 الزراعـة ،    المزارع الصغيرة بمحافظة اسيوط ، رسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد الزراعي ، كليـة             

  .١٩٩٦جامعة اسيوط ،
، التقييم اإلقتصادي لمشروعات الميكنـة الزراعيـة فـي          )دكاترة(عبد الوكيل إبراهيم محمد، وآخرون      -٧

 .١٩٩٩، ٢، العدد ٣٠محافظة سوهاج، مجلة أسيوط للعلوم الزراعية، مجلد 

ي في الميكنة الزراعيـة علـي       اثر استخدام التقدم التكنولوج    ،)دكتور(فوزي فوزي إبراهيم أبو العنين،      -٨
اقتصاديات إنتاج محصول القمح بمحافظة الدقهلية، مجلة المنصورة للعلوم االقتصادية واالجتماعيـة      

  . م٢٠١٠الزراعية، المجلد األول، العدد األول، يناير 
 تأثير التكنولوجي الحيوي علي إنتاج محصول القمح، المجلة المصرية         ،)وآخرون(محمد يوسف سلطان    -٩

   .١٩٩١لالقتصاد الزراعي، المجلد األول العدد األول، مارس 
محمود محمد عبد الفتاح، إيمان محمد احمد بديوى، بعض اآلثار االقتصادية للتكنولوجيا الحيوية فـي               -١٠

  .م٢٠٠٨مصر، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثامن عشر، العدد الثالث، سبتمبر 
تصالح االراضي ، مركز البحوث الزراعية ، قسم تكنولوجيا الحبـوب ، بيانـات       وزارة الزراعة واس  -١١

  .غير منشورة 
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Summary: 

Technological methods in agricultural production have a positive impact, in 
line with the development of this sector requirements, and that some of the 
technology application of agricultural innovations need to be many economic 
studies, showing the efficiency of these methods and innovations, in achieving 
the benefit of those methods in raising the efficiency of resource use in the 
cultivation of crops field and even clear vision for achieving agricultural 
development goals 

In general study aimed to study the effect of technological progress on the 
most important field crops in Assiut, and to achieve this overall objective was 
sub-goals mode, it represents the first of them in measuring the impact of 
technological development and technology items on the productivity pen fdon 
Crops field in Assiut,  

For the wheat crop showing the effect of technological development 
increases in wheat production by accounting for about 41.5% of the actual 
average production, and that the amendment category wheat planting modern 
varieties led to increased production by accounting for about 8.22% of the 
production of items before the amendment category, and for corn show the 
impact of technological development, the increase in corn production by 
accounting for about 35% of the actual average production, and that the 
amendment category corn cultivate modern varieties led to increased production 
by accounting for about 7.23% of the production of items before the amendment 
category, and for sorghum shows the impact of technological development, the 
increase in the productivity rate accounted for about 32% of the actual average 
production, and that the amendment category sorghum cultivation of modern 
varieties has led to increased production by accounting for about 6.8% of the 
production of items before category amendment, and represents the second goal 
to identify the impact of agricultural technology on the costs and the production 
of wheat, maize and sorghum, where the average cost dropped total holdings in 
technology applied to all conventional holdings reaching in holdings applied 
around 6390, 6059.5116 pounds, the average total cost in traditional holdings of 
about 6788.6341, 5130 pounds for those crops, respectively.  

As for the impact of agricultural technology on the production functions 
found through mock changing the technology of agriculture positive impact on 
the function of production to move to the top and that in all crops study, The final 
goal is to identify the impact of agricultural technology on economic efficiency 
Crops Field sample study as it turns out, according for all economic indicators 
efficiency standards outweigh the holdings of the applicable technology from 
those applicable to non-technological method. 


