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   إنتاج محصول الطماطم الشتوي فياألثر االقتصادي الستخدام التقنيات الحديثة 
  ) محافظة أسيوط –دراسة حالة (  األراضي المستصلحةفي كل من األراضي القديمة و
  جرجس يوسف توفيق ، عماد موريس عبدالشهيد، دعاء إسماعيل مرسي

  معهد بحوث االقتصاد الزراعي

   :همقدم
 ظلت منذ أقـدم العـصور مـصدرا لرخائهـا            يتها بالزراعة الت  رتبطت مصر وحضار  ا

لرغم مما يشهده    وعلى ا   ، وتقدمها كما تعتبر الزراعة بالنسبة لبالدنا أهم منابع الحياة واستقرارها         
ـ يساسألداد أهميتها باعتبارها المصدر ا الصناعة فإن الزراعة تز   يالعالم من تقدم ف    ـ  للغ  يذاء ف

 للنهـوض   ي واالجتمـاع  يساسية للبنيـان االقتـصاد    أل الدعامة ا  ية ه  ومازالت الزراع   ، العالم
   .بالمجتمع ورخائه

ويعد القطاع الزراعي هو الركيزة األساسية لإلقتصاد القومي لما له مـن دور هـام فـي                 
حتياجات السكان الغذائية مـن ناحيـة ،        هذا القطاع هو المسئول عن إشباع ا      التنمية االقتصادية ف  

يواجـه  ، و  بعض أنشطة القطاع الصناعي من المواد الخام من ناحية أخـرى             والوفاء بمتطلبات 
تحقيق األمن الغذائي في مصر مشاكل عديدة تؤدي إلى حدوث فجوة غذائية كبيرة فـي معظـم                 

  . أعداد السكان التي تهدد جهود التنمية االقتصاديةالهائلة في الحاصالت الزراعية نتيجة الزيادة 
 من أكثر محاصيل الخضر أهمية نظراً لكونه مـن المحاصـيل            ويعتبر محصول الطماطم  

فهو من المحاصيل الغنية باألمالح المعدنيـة والفيتامينـات         الهامة في النمط الغذائي المصري ،       
 يـتم   ه أحد محاصـيل الخـضر الرئيـسية التـي         الالزمة لالحتياجات البشرية ، فضالً عن كون      

هـو مـن المحاصـيل      فرئيسي لغالبية الـسكان     مصنعة كغذاء    استهالكها في صورة طازجة أو    
وتـتم  ،   تستهدف تحقيق األمن الغذائي لمواجهة الزيادة السكانية المـضطردة           االستراتيجية التي 

ي حيث تقدر مساحة كـل مـنهم        زراعة الطماطم في ثالث عروات هي الشتوي والصيفي والنيل        

 أن الطمـاطم الـشتوي       ألف فدان على الترتيب مما يوضح      67.77،   233.77،  200.72بنحو

 ألـف   502.26لمزروعة بالطماطم والبالغة نحو     من إجمالي العروات الثالثة ا    % 40تمثل نحو   

   .)7()2012 – 2000(فدان في متوسط الفترة 
  :مشكلة الدراسة 

 باعتبـاره على الرغم من المكانة الهامة لمحصول الطماطم بين أنواع الخضر األخـرى ،    
، فإنتاج محصول الطماطم يتـأثر بمجموعـة مـن          ع أفراد المجتمع    من المحاصيل الهامة لجمي   

 خاصة في ظـل محدوديـة الميـاه فـي منـاطق      المتمثلة في بنود التكاليفالعوامل االقتصادية  
معرفة مدى تأثر إنتاج وتكـاليف       تكمن مشكلة الدراسة في   االستصالح والمناطق الجديدة ، لذلك      

ديثة مثل التـسوية بـالليزر فـي األراضـي القديمـة            محصول الطماطم باستخدام التقنيات الح    
   . واألراضي المستصلحة حديثاً 

  :هدف الدراسة 
  :تستهدف الدراسة إلقاء الضوء على ما يلي 

 فـي  فـي مـصر  دراسة الوضع الراهن للمؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم الـشتوي      -1
 .األراضي القديمة والجديدة 

 .وي في محافظة أسيوط في ظل استخدام التقنيات الحديثة تقدير دوال اإلنتاج للطماطم الشت -2
 محصول الطماطم الشتوي في     في إنتاج دراسة اآلثار االقتصادية الستخدام التقنيات الحديثة        -3

  .محافظة أسيوط 
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  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات 
ستقرائي في التحليـل االقتـصادي مـن الناحيـة          تمدت هذه الدراسة على األسلوب اال     اع

الوصفية والتحليل الكمي باستخدام األساليب والطرق اإلحصائية المعروفة ، حيث اعتمدت علـى            
لمنشورة وغير المنشورة في اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعـي واإلحـصاء      البيانات الثانوية ا  

العامة والمـوارد المائيـة ، ومديريـة    تصالح األراضي ، ووزارة األشغال بوزارة الزراعة واس 
تقدير دوال اإلنتاج لمحـصول الطمـاطم الـشتوي فـي            الدراسة   وستتناولالزراعة بأسيوط ،    

 محافظة أسيوط وذلك من خالل بيانات ميدانية لعينة عشوائية فـي       األراضي القديمة والجديدة في   
نطاق محافظة أسيوط تم أجراؤها من خالل استمارة استبيان من زراع الطماطم الشتوي والبـالغ          

راضي الجديدة   مزارع في األ   100القديمة و مزارع في األراضي     100منها مزارع   200عددهم  
 تمثل  حيث،   القديمة ومركز منفلوط لألراضي الجديدة       أسيوط لألراضي  حيث تم اختيار مركز   ،  

مـن إجمـالي مـساحة      % 34.69المساحة المزروعة بالطماطم الشتوي في مركز أسيوط نحو       

 ، كما تمثل المـساحة      2012/ 2011وط في الموسم الزراعي     الطماطم الشتوي في محافظة أسي    

لي مساحة الطماطم الـشتوي     من إجما  %58 المزروعة بالطماطم الشتوي في مركز منفلوط نحو      

، أمـا   ) 1(كما هو مبين بالجدول رقم       2012/ 2011وط في الموسم الزراعي     في محافظة أسي  
اختيار القرى فقد تم وفقاً لألهمية النسبية لمساحة قرى كل من المركزين حيث تم اختيار قريتـي                 

ني عدي البحرية في    لألراضي القديمة ، وقريتي بني شعران ، وب        درنكة وريفا من مركز أسيوط    
مركز منفلوط لألراضي الجديدة ، حيث تم اختيار مزارعي الطماطم الـشتوي عـشوائياً بتلـك                

يانـات الموسـم    وذلك لتغطية ب2012القرى ، وقد تم تجميع البيانات خالل الربع الثاني في عام    

   . 2012/ 2011الزراعي 
  :نتائج الدراسة

 -2000(لطماطم الشتوي فـي مـصر خـالل الفتـرة           المؤشرات اإلنتاجية لمحصول ا   : أوالً  

2012.(  

 :المؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوي باألراضي القديمة   )  أ(
أن المساحة المزروعة بالطمـاطم الـشتوي فـي         ) 2(من خالل بيانات الجدول رقم       يتبين

خيـرة  تتسم بالتناقص خاصة في الـسنوات األ      ) 2012 -2000(االراضي القديمة خالل الفترة     

 ، وحد أقـصى بلـغ       2010 ألف فدان في عام      95.96حيث تراوحت ما بين حد أدنى بلغ نحو         

 ألف فدان خـالل الفتـرة       138.64 وبمتوسط بلغ نحو     2005 ألف فدان في عام      177.61نحو  
  .موضع الدراسة 

مراكـز  الطمـاطم الـشتوي فـي    بمحصول عة زرالماألهمية النسبية للمساحة    ) 1(جدول رقم   

   .2011/2012الموسم الزراعي سيوط في محافظة أ
  

  أراضي قديمة  المركز   %األهمية النسبية
  فدان

  أراضي جديدة
  أراضي جديدة  أراضي قديمة  فدان

  ديروط
  القوصية
  منفلوط
  أسيوط
  أبوتيج
  الغنايم

1089  

1731  

303  

2083  

543  

2557  

5137  

250  

18.14  

28.83  

5.05  

34.69  

6.15  

28.98  

58.22  

2.83  
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  أبنوب
  الفتح

  ساحل سليم
  البداري
  صدفا

375  

262  

96  

17  

42  

1  

5  

12  

31  

5  

221  

67  
-  
-  

6.25  

4.36  

1.60  

0.28  

0.70  

0.02  

0.08  

0.14  

0.35  

0.06  

2.51  

0.76  
-  
-  

  100  100  8823  6004  اإلجمالي

  .2012 مديرية الزراعة بأسيوط ، سجالت قسم اإلحصاء ، بيانات غير منشورة ، :المصدر

ة المزروعة بالطماطم الشتوي في األراضي القديمة خـالل الفتـرة           وبقياس تطور المساح  

يالحظ أن المساحة المزروعة بالطمـاطم الـشتوي فـي     ) 3(سالفة الذكر والواردة بالجدول رقم      
  . إحصائياً خذت اتجاهاً عاماً متناقصاً لم تثبت معنويتهاقد  مصراألراضي القديمة على مستوى 

إن اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم الشتوي في       ) 2(م  يتضح من بيانات الجدول رق    كما  

في مصر أخـذ فـي التذبـذب بـين الزيـادة           ) 2012 -2000(األراضي القديمة خالل الفترة     

فـدان  /  طن 16.85والنقصان خالل فترة الدراسة ، حيث بلغ الحد األدنى لإلنتاجية الفدانية نحو             

 بمتوسط قـدره  2009فدان في عام /  طن 19.74 ، بينما بلغ الحد األقصى نحو        2000في عام   

وبقياس تطور اإلنتاجية الفدانية للطماطم الشتوي فـي األراضـي القديمـة         .فدان  /  طن 18.43
  .خالل فترة الدراسة يتبين أنها اتخذت اتجاهاً عاماً متزايداً لم تثبت معنويته إحصائياً 

 -2000( القديمة خالل الفتـرة      وبالنسبة لإلنتاج الكلي من الطماطم الشتوي في األراضي       

 قد شهد تذبـذباً     مصرأن اإلنتاج الكلي على مستوى      ) 2(يتضح من بيانات الجدول رقم      ) 2012

 ألف  1706.02بين الزيادة والنقصان خالل فترة الدراسة حيث بلغ الحد األدنى من اإلنتاج نحو              

 بمتوسط بلغ   2005 ألف طن في عام      3429.69 ، وبلغ الحد األقصى نحو       2010طن في عام    

 . ألف طن 2566.07نحو 
تطور المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتـاج الكلـي مـن الطمـاطم     ) 2(جدول رقم   

  ) .2012 – 2000(خالل الفترة   الجديدةو القديمةالشتوي في األراضي 
  األراضي الجديدة  األراضي القديمة

  المساحة  السنة
  ألف فدان

  اإلنتاجية
  انفد/ طن 

  اإلنتاج الكلي
  ألف طن

  المساحة
  ألف فدان

  اإلنتاجية
  فدان/ طن 

  اإلنتاج الكلي
  ألف طن

2000  136.85  16.85  2305.71  40.38  14.30  577.42  

2001  125.95  17.61  2218.13  31.84  13.95  444.22  

2002  138.80  17.58  2439.48  33.98  16.44  558.63  

2003  143.60  18.28  2624.47  35.49  14.35  509.25  

2004  161.47  18.93  3056.96  36.91  14.19  523.64  

2005  177.61  19.31  3429.69  37.01  14.80  547.62  

2006  168.27  19.35  3256.77  40.83  13.65  557.31  

2007  162.07  19.24  3119.10  38.22  13.20  504.35  
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2008  175.77  18.84  3310.78  42.11  12.89  542.77  

2009  115.80  19.74  2285.71  149.45  17.69  2643.31  

2010  95.96  17.78  1706.02  112.23  15.87  1781.32  

2011  100.09  18.02  1803.07  107.98  17.64  1904.36  

2012  100.09  18.02  1803.07  107.98  17.64  1900.36  
  999.89  15.96  62.65  2566.07  18.43  138.64  المتوسط

حصاءات نشرة اإل، وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي  :المصدر
  الزراعية ، أعداد متفرقة

معالم تقدير االتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة واإلنتاجية واإلنتاج الكلـي     ) 3(جدول رقم   

  ).2012 – 2000(الشتوي في مصر خالل الفترة   محصول الطماطممن

متوسط  2ر A B t  الوحدة  المتغير  البيان
  الفترة

معدل 
  %التغير 

  األراضي
  القديمة

  المساحة المزروعة
  اإلنتاجية الفدانية

  اإلنتاج الكلي

  ألف فدان
  فدان/ طن

  ألف طن

161.19  

17.89  

2906.24  

-3.25  

0.08  

-48.59  

-1.58  

1.22  

-1.08  

0.112  

0.038  

0.013  

138.64  

18.43  

2566.07  

-2.34  

0.434  

-1.894  

  األراضي
  الجديدة

  المساحة المزروعة
  اإلنتاجية الفدانية

  اإلنتاج الكلي

  ألف فدان
  فدان/ طن

  ألف طن

6.77  

13.51  

-21.28  

7.98  

0.23  

145.88  

3.91**  

2.01*  

3.72**  

0.544  

0.203  

0.517  

62.65  

15.96  

999.89  

12.74  

1.44  

14.59  

   .0.05معنوي عند مستوى معنوية         *  .0.01معنوي عند مستوى معنوية ** 

  .بالدراسة) 2( حسبت من بيانات الجدول رقم :المصدر

وبقياس تطور اإلنتاج الكلي من الطماطم الشتوي في األراضي القديمة خالل الفترة سالفة 

ويته إحصائياً  اتجاهاً عاماً متناقصاً لم تثبت معنيالحظ أنه اتخذ) 3(الذكر والواردة بالجدول رقم 
  خالل فترة الدراسة

  

  :المؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوي باألراضي الجديدة  )ب(
 -2000(خالل الفتـرة    تتسم المساحة المزروعة من الطماطم الشتوي باألراضي الجديدة         

، وحد أقصى   2001ف فدان في عام      أل 31.84 نحو   حيث تراوحت ما بين حد أدنى بلغ      ) 2012

فدان خالل الفتـرة   ألف  62.65 وبمتوسط بلغ نحو     2009 ألف فدان في عام      149.45بلغ نحو   
وبقياس تطور المساحة المزروعة بالطماطم الشتوي في األراضـي الجديـدة            .موضع الدراسة   

زروعـة بالطمـاطم    يالحظ أن المساحة الم   ) 3(خالل الفترة سالفة الذكر والواردة بالجدول رقم        

تمثل نحـو  ،  ألف فدان   7.98 نحو   تتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ     الشتوي قد اتخذت ا   

من المتوسط السنوي إلجمالي المساحة المزروعة بالطماطم الشتوي فـي األراضـي            % 12.74
  .الجديدة خالل فترة الدراسة 

ة لمحـصول الطمـاطم الـشتوي فـي         إن اإلنتاجية الفداني  ) 2(كما يتبين من الجدول رقم      

 في التذبـذب بـين الزيـادة        تفي مصر أخذ  ) 2012 -2000(األراضي الجديدة خالل الفترة     
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فـدان  /  طن 12.89والنقصان خالل فترة الدراسة ، حيث بلغ الحد األدنى لإلنتاجية الفدانية نحو             

 بمتوسط قـدره  2009فدان في عام /  طن 17.69 ، بينما بلغ الحد األقصى نحو        2008في عام   

في األراضـي الجديـدة     وبقياس تطور اإلنتاجية الفدانية للطماطم الشتوي        .فدان  /  طن 15.69

/  طـن  0.23معنوي إحصائياً بلغ نحو     خالل فترة الدراسة يتبين أنها اتخذت اتجاهاً عاماً متزايداً          

 باألراضـي  من المتوسط السنوي إلنتاجية الفدان من الطماطم الـشتوي % 1.44فدان تمثل نحو    
   .الجديدة

 -2000(وبالنسبة لإلنتاج الكلي من الطماطم الشتوي في األراضي الجديدة خالل الفتـرة             

 قد شهد تذبـذباً  مصرأن اإلنتاج الكلي على مستوى      ) 2(فيتضح من بيانات الجدول رقم      ) 2012

 ألـف  444.22مستمراً من عام آلخر خالل فترة الدراسة حيث بلغ الحد األدنى من اإلنتاج نحو          

 بمتوسط بلغ   2009 ألف طن في عام      2643.31 ، وبلغ الحد األقصى نحو       2001طن في عام    

وبقياس تطور اإلنتاج الكلي من الطمـاطم الـشتوي فـي األراضـي      . ألف طن   999.89نحو  

يالحظ أنه اتخذ اتجاهاً عاماً متزايـداً  ) 3(الجديدة خالل الفترة سالفة الذكر والواردة بالجدول رقم   

من متوسط اإلنتـاج الكلـي      % 14.59 ألف طن تمثل نحو      145.88معنوي إحصائياً بلغ نحو     
  . لمحصول الطماطم الشتوي في األراضي الجديدة خالل فترة الدراسة 

  : اإلنتاج لمحصول الطماطم الشتوي بعينة الدراسة العوامل المؤثرة على: ثانياً 
قـات الفنيـة بـين العناصـر اإلنتاجيـة          تفيد دراسة دوال اإلنتاج في التعرف على العال       

وتعتبر دراسة العوامل المؤثرة على إنتاج الطماطم الشتوي في         المستخدمة في العملية اإلنتاجية ،      
وضع السياسة اإلنتاجية لهذا المنتج ، ويمكن تحديد العوامل األكثر           مصر من األهمية بمكان عند    

 Stepwise عالقة االنحدار المتدرج المرحلي       على إنتاج الطماطم الشتوي من خالل قياس       اًتأثير
وكـل مـن العوامـل      )  الطماطم بالطن   فدان محصول  الكمية المنتجة من  (ص  بين العامل التابع    

، كمية السماد البلدي    ) 1س(التفسيرية التي لها تأثير على العامل التابع وهي كمية التقاوي بالشتلة            

، ) 4س(بالـشيكارة   كمية السماد الفوسفاتي    ،  ) 3س(، كمية السماد األزوتي بالشيكارة      ) 2س (3م

، ) 6س(، التعفير بالكبريـت بالـشيكارة       ) 5س(يوم  / عدد ساعات تجهيز األرض للزراعة ساعة     

 وذلـك خـالل الموسـم     ) 8س(يوم  /، العمل البشري رجل   ) 7س(يوم  / عدد ساعات الري ساعة   

هذه الدراسة من بيانات العينـة      ي  وقد قدرت دوال اإلنتاج الفيزيقية ف      . 2011/2012الزراعي  
باستخدام الليـزر ، بـدون اسـتخدام         (تقنية التسوية بالليزر  العشوائية من الزراع وفقاً الستخدام      

من ناحية أخرى وكانـت النتـائج      ) الغمر ، التنقيط  (من ناحية ، ووفقاً لنظام الري المتبع        ) الليزر
   : كالتالي

  :طماطم الشتوي في األراضي القديمة  اإلنتاج لمحصول الالعوامل المؤثرة على  ) أ(
وجـد أن   تقدير دالة اإلنتاج الفيزيقية لمحصول الطماطم الشتوي في األراضي القديمة            عند

الصيغة اللوغاريتمية هي أنسب الصور لبيان العالقة وذلك في حالـة عـدم اسـتخدام التـسوية            

ه فـي   ، حيث تبين أن   ) 4(ل رقم   بالجدوكما هو وارد     بالليزر، وفي حالة استخدام التسوية بالليزر     
تأكد إحـصائياً معنويـة النمـوذج        حالة عدم استخدام تقنية التسوية بالليزر في األراضي القديمة        

 مما يـدل  4.44 ، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة حوالي   0.01 عند مستوى معنوية     لوغاريتميال
ت إنتاج الفـدان مـن الطمـاطم    على كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة بين مدخال     
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، كميـة  ) 1س(معنوية بعض المتغيرات المفسرة للدالة وهي كميـة التقـاوي   الشتوي ، كما تبين  

، ) 6س(، التعفير بالكبريت    ) 5س(، عدد ساعات تجهيز األرض للزراعة       ) 3س(السماد األزوتي   

 األزوتـي و عـدد   ، حيث العالقة بين كمية التقاوي و كميـة الـسماد        ) 7س(عدد ساعات الري    
ساعات تجهيز األرض للزراعة و التعفير بالكبريت وكمية اإلنتاج عالقة عكسية ، فعنـد زيـادة             

فأن ذلك يؤدي إلى تناقص اإلنتاج من الطماطم الـشتوي فـي األراضـي     % 10كل منهم بنسبة    

ن بـي بينما العالقـة    على التوالي ،    % 1.1 ،% 4.7،% 5،  % 4.2القديمة بنسبة تقدر بحوالي     

يؤدي إلى  % 10ساعات الري وكمية اإلنتاج عالقة طردية فزيادة عدد ساعات الري بنسبة             عدد

مـن  % 39 إلى أن حـوالي  2وتشير قيمة معامل التحديد المعدل ر % . 1.7زيادة اإلنتاج بنسبة    
التغير الحادث في إنتاج الطماطم الشتوي يرجع إلى المتغيرات المفسرة التي يتضمنها النمـوذج،              

          . وهي تعكس العائد المتزايد للسعة1.31د بلغت المرونة اإلجمالية حوالي وق
كما هـو مبـين     المرحلي تأكد معنوية النموذج ككل      بتقدير نموذج االنحدار اللوغاريتمي     و

تبين أن أهم المتغيرات أو      ، كما    10.83حيث بلغت قيمة ف المحسوبة حوالي       ) 4(بالجدول رقم   
ثيراً على إنتاج الطماطم الشتوي باألراضي القديمة هي عدد سـاعات تجهيـز             عناصر اإلنتاج تأ  

، حيث يؤدي زيادة عـدد سـاعات تجهيـز          ) 7س(، عدد ساعات الري     ) 5س(األرض للزراعة   

، في حين زيادة عـدد سـاعات     % 4.2اإلنتاج بنسبة   إلى تناقص   % 10األرض للزراعة بنسبة    

، كما تشير قيمة معامل التحديد المعدل       % 2.4 بنسبة   يؤدي إلى زيادة اإلنتاج   % 10الري بنسبة   

  .من التغير في الناتج يرجع إلى تأثير هذين المتغيرين % 31إلى أن حوالي 

أنه تأكد إحـصائياً    ) 4(أما في حالة استخدام تقنية التسوية بالليزر فيتضح من الجدول رقم            

 بلغت قيمة ف المحسوبة حوالي       ، حيث  0.01معنوية النموذج اللوغاريتمي عند مستوى معنوية       

 مما يدل على كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقة بين مدخالت إنتاج الفـدان                 31.6
اتـضح   ، كما ناحية وكمية اإلنتاج من هذا المحصول من ناحية أخرى           منمن الطماطم الشتوي    

وعـدد سـاعات    ) 6س(بالكبريت  وكمية التعفير   ) 2س(ثبوت معنوية كالً من كمية السماد البلدي        

العالقـة  أن  ، حيث   ولم تتأكد معنوية باقي العوامل التفسيرية       ) 8س(والعمل البشري   ) 7س(الري  
ة اإلنتاج عالقة طردية فزيـادة      بين كمية السماد البلدي وعدد ساعات الري والعمل البشري وكمي         

، % 0.6،  % 2.5بحـوالي   يؤدي إلى زيادة اإلنتاج بنسبة تقـدر        % 10 المتغيرات بنسبة    هذه  

مـن التغيـر   % 91على التوالي ، وتشير قيمة معامل التحديد المعدل إلـى أن حـوالي             % 9.8
الحادث في إنتاج الطماطم الشتوي باألراضي القديمة باستخدام تقنية التسوية بالليزر يرجع إلـى              

 0.13حـوالي   ماليـة   تأثير هذه المتغيرات التى يتضمنها النموذج ، وقد بلغت قيمة المرونة اإلج           
  .وهي تعكس العائد المتناقص للسعة 
حيث بلغت  ،  المرحلي تأكد معنوية النموذج ككل      اللوغاريتمي  وعند تقدير نموذج االنحدار     

معنوية تأثير متغير واحد هو عـدد سـاعات         وتأكد إحصائياً    31.26قيمة ف المحسوبة حوالي     

ة اإلنتاج عالقة طردية فزيادة عدد ساعات       العالقة بين عدد ساعات الري وكمي     حيث  ) 7س(الري  

مـن  % 59تبين أن حوالي    ، كما   % 0.7يؤدي إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة       % 10الري بنسبة   
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باألراضي القديمة باستخدام تقنية التـسوية بـالليزر       التغير في اإلنتاجية الفدانية للطماطم الشتوي       

 وهي تعكس   0.07ة المرونة اإلجمالية حوالي     ، وقد بلغت قيم   يرجع إلى تأثير عدد ساعات الري       
  .العائد المتناقص للسعة 
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  :دالة اإلنتاج لمحصول الطماطم الشتوي في األراضي الجديدة   )  ب(
حيـث   عند تقدير دالة اإلنتاج الفيزيقية لمحصول الطماطم الشتوي في األراضي الجديـدة    

خطية هي أنسب الصور لبيان العالقة       أن الصيغة ال   وجدكان نظام الري المتبع هو الري بالتنقيط        
التسوية بالليزر اتضح من بيانات الجـدول رقـم   تقنية  استخدام ففي حالة عدمبين مدخالت الدالة  

 ، حيث بلغـت     0.01أنه تأكد إحصائياً معنوية النموذج الخطي الكامل عند مستوى معنوية           ) 4(

الة المقدرة في التعبير بدقـة عـن        مما يدل على كفاءة الد    ،   29.43 المحسوبة حوالي    )ف(قيمة  
، كما تبين أن    واإلنتاج من هذا المحصول     العالقة بين مدخالت إنتاج الفدان من الطماطم الشتوي         

من التغير في اإلنتاجية يرجع إلى العوامل التفسيرية موضـع الدراسـة ، حيـث               % 87حوالي  

وعدد سـاعات   ) 4س(فوسفاتي  وكمية السماد ال  ) 1س(كمية التقاوي    اتضح ثبوت معنوية كالً من    

 تقـدير   وعنـد . ولم تتأكد معنوية باقي العوامل التفـسيرية        ) 8س(والعمل البشري   ) 7س(الري  
ـ  ككل   المرحلي تأكد معنوية النموذج    نموذج االنحدار   ت قيمـة ف المحـسوبة حـوالي   حيث بلغ

ميـة الـسماد    وك) 1س( وتأكد إحصائياً معنوية أربع متغيرات تفسيرية هي كمية التقاوي           51.12

% 84حيث تبين أن حـوالي      ) 8س(والعمل البشري   ) 7س(وعدد ساعات الري    ) 4س(الفوسفاتي  
 من التغيرات الحادثة في اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم الشتوي فـي األراضـي الجديـدة              

 .                                                    ترجع إلى هذه العوامل التفسيرية 
أنـه تأكـد إحـصائياً    ) 4(أما في حالة استخدام التسوية بالليزر فيتضح من الجدول رقـم     

 ، حيث بلغـت قيمـة ف المحـسوبة          0.01معنوية النموذج الخطي الكامل عند مستوى معنوية        

مـدخالت  ال مما يدل على كفاءة الدالة المقدرة في التعبير بدقة عن العالقـة بـين                20.9حوالي  

من التغير في اإلنتاجيـة يرجـع   % 88الطماطم الشتوي ، كما تبين أن حوالي       إنتاج الفدان من    و
 كمية الـسماد البلـدي   إلى العوامل الداخلة في الدالة موضع الدراسة ، حيث اتضح ثبوت معنوية      

والعمل البـشري   ) 7س(وعدد ساعات الري    ) 5س(وعدد ساعات تجهيز األرض للزراعة      ) 2س(

وعند تقدير نموذج االنحـدار المرحلـي تأكـد    . لعوامل التفسيرية ولم تتأكد معنوية باقي ا ) 8س(

 معنوية ثـالث    وتأكد إحصائياً  46.3معنوية النموذج ككل حيث بلغت قيمة ف المحسوبة حوالي          

والعمـل  ) 5س(وعدد ساعات تجهيز األرض للزراعـة       ) 2س(متغيرات هي كمية السماد البلدي      

لتغيرات الحادثة في اإلنتاجية الفدانية لمحـصول       من ا % 87 حيث تبين أن حوالي      )8س(البشري  
الطماطم الشتوي في األراضي الجديدة في حالة استخدام التسوية بالليزر ترجع إلى هذه العوامـل        

  .التفسيرية 
العوامل المؤثرة على اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطمـاطم الـشتوي   ومما سبق يتضح أن     

) 5س(وية بالليزر هي عدد ساعات تجهيز األرض للزراعة         باألراضي القديمة بدون استخدام التس    

، بينما باستخدام التسوية بالليزر كان العامل المؤثر على اإلنتاجية هو           ) 7س(وعدد ساعات الري    

األراضي الجديدة فتبـين أن العوامـل المـؤثرة علـى           ، أما في حالة     ) 7س(عدد ساعات الري    
وي بدون استخدام التسوية بالليزر هي كميـة التقـاوي          اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم الشت    

، فـي   ) 8س(والعمل البـشري    ) 7س(وعدد ساعات الري    ) 4س(وكمية السماد الفوسفاتي    ) 1س(
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حين كانت العوامل المؤثرة على اإلنتاجية باستخدام التسوية بالليزر هي كميـة الـسماد البلـدي                

  .) 8س(عمل البشري وال) 5س(وعدد ساعات تجهيز األرض للزراعة ) 2س(
اآلثار االقتصادية الستخدام التقنيات الحديثة في إنتاج الطماطم الشتوي فـي محافظـة             : ثالثاً  

  :أسيوط 

اآلثار االقتصادية الستخدام التقنيات الحديثة في إنتاج الطماطم الشتوي في األراضي   ) أ(
  :القديمة

ل الطماطم الشتوي تحـت     نتائج قياس الكفاءة االقتصادية لمحصو    ) 5(يوضح الجدول رقم    
للموسـم  الدراسـة    وعدم استخدام التسوية بالليزر بعينة      ف استخدام تقنية التسوية بالليزر،      ظرو

) القيمة اإليجارية (التكاليف الثابتة   ، حيث تبين أن      في األراضي القديمة     2011/2012الزراعي  

إلنتاجيـة لمحـصول    من إجمالي التكاليف ا   % 37.83فدان تمثل نحو    /  جنية 4000بلغت نحو   

في حالـة عـدم     فدان وذلك   /  جنية 10575والبالغة نحو   الطماطم الشتوي في األراضي القديمة      

من إجمالي التكاليف اإلنتاجية في حالـة  % 40.1استخدام تقنية التسوية بالليزر ، بينما تمثل نحو      
  .استخدام تقنية التسوية بالليزر

التقاوي (بلغت التكاليف المتغيرة والمتمثلة في      ليزر  عدم استخدام تقنية التسوية بال     في حالة ف
) اآلالت والتعفير بالكبريـت والمبيـدات     اد الكيماوي وأجور العمالة وأجور      والسماد البلدي والسم  

لمحصول الطمـاطم   من إجمالي التكاليف اإلنتاجية     % 62.17فدان تمثل نحو    /  جنية 6575 نحو

فـدان تمثـل نحـو      /  جنيـة  870مة التقاوي نحو    حيث بلغت قي  الشتوي في األراضي القديمة،     

فـدان  /  جنيـة  200نما بلغت قيمة السماد البلدي نحو      إجمالي التكاليف اإلنتاجية، بي    من% 8.23

ن بلغـت قيمـة الـسماد الكيمـاوي      من إجمالي التكاليف اإلنتاجية، في حـي      % 1.89تمثل نحو   

، كمـا بلغـت قيمـة       إلنتاجيةإجمالي التكاليف ا  من  % 13.71فدان تمثل نحو    /  جنية 1450نحو

مـن إجمـالي التكـاليف    % 24.43فدان تمثل نحو  /  جنية 2584األجور للعمالة الزراعية نحو     

مـن إجمـالي   % 12.11فدان تمثل نحو /  جنية1281، وبلغت قيمة أجور اآلالت نحو   اإلنتاجية

فدان تمثل نحو   / ية جن 190نحو  معاً  ، وبلغت قيمة التعفير بالكبريت والمبيدات       التكاليف اإلنتاجية 

  .من إجمالي التكاليف اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوي في األراضي القديمة % 1.8

بمحافظة اآلثار االقتصادية الستخدام تقنية التسوية بالليزر في األراضي القديمة          ) 5(جدول رقم   

   .2011/2012الشتوي للموسم الزراعي  مالطماط لمحصولأسيوط 
  )فدان/ جنية           (                                                                            

  في حالة استخدام التسوية بالليزر  استخدام التسوية بالليزر بدون
من إجمالي %   التكلفة  بنود التكاليف

من إجمالي %   التكلفة  التكاليف
  التكاليف

  التقاوي
  السماد البلدي

870  
200  

8.23  
1.89  

625  
200  

6.27  
2.01  

  األسمدة
  الكيماوية

  السماد األزوتي
  السماد الفوسفاتي

1050  
400  

9.93  
3.78  

945  
400  

9.47  
4.01  

  13.48  1345  13.71  1450  إجمالي األسمدة الكيماوية
  أجور
  العمالة

  تجهيز األرض للزراعة
  0.80  80  1.03  109  زراعة
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  عزيق
  نثر السماد

  الري
  التعفير بالكبريت
  رش المبيدات

  شائشتنقية الح
  جمع المحصول
  نقل المحصول

240  
210  
210  
300  
35  
30  
250  
640  
560  

2.27  
1.99  
1.99  
2.84  
0.32  
0.28  
2.36  
6.05  
5.30  

175  
210  
210  
240  
35  
30  
240  
680  
460  

1.75  
2.11  
2.11  
2.41  
0.35  
0.30  
2.41  
6.82  
4.61  

  23.67  2360  24.43  2584  إجمالي أجور العمالة

  أجور
  تآال

  تجهيز األرض للزراعة
  الري

  نقل المحصول

160  
561  
560  

1.51  
5.30  
5.30  

170  
450  
550  

1.70  
4.51  
5.51  

  11.72  1170  12.11  1281  إجمالي أجور آالت

  التعفير بالكبريت
  المبيدات

  تكلفة الليزر

100  
90  
-  

0.95  
0.85  

-  

100  
90  
85  

1.00  
0.90  
0.85  

  59.90  5975  62.17  6575  المتغيرةإجمالي التكاليف 
  40.10  4000  37.83  4000  يةاإليجارالقيمة 

  100  9975  100  10575  إجمالي التكاليف باإليجار
    19.74    17.34  إجمالي اإلنتاج بالطن

    20727    18640  إجمالي اإليرادات
    10752    8065  صافي العائد الفداني

للموسم الزراعي حافظة أسيوط في م جمعت وحسبت من بيانات االستبيان لعينة الدراسة :المصدر
2011/2012.  

أما في حالة استخدام تقنية التسوية بالليزر في األراضي القديمة فتوضح بيانات الجدول 

التقاوي والسماد البلدي والسماد الكيماوي وأجور (أن التكاليف المتغيرة والمتمثلة في ) 5(رقم 

/  جنية5975قد بلغت نحو )  وتكلفة الليزروالتعفير بالكبريت والمبيداتالعمالة وأجور اآلالت 

من إجمالي التكاليف اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوي في األراضي % 59.9فدان تمثل نحو 

من إجمالي % 6.27فدان تمثل نحو /  جنية625القديمة ، حيث بلغت قيمة التقاوي نحو 

من % 2.01فدان تمثل نحو / جنية 200التكاليف اإلنتاجية ، بينما بلغت قيمة السماد البلدي نحو 

فدان تمثل نحو /  جنية1345األسمدة الكيماوية نحو إجمالي التكاليف اإلنتاجية ، كما بلغت قيمة 

 2360قيمة األجور للعمالة الزراعية نحو من إجمالي التكاليف اإلنتاجية ، بينما بلغت % 13.48

اجية ، وبلغت قيمة أجور اآلالت نحو من إجمالي التكاليف اإلنت% 23.67فدان تمثل نحو / جنية

من إجمالي التكاليف اإلنتاجية ، وبلغت قيمة التعفير % 11.72فدان تمثل نحو /  جنية1170

من إجمالي التكاليف % 2.75فدان تمثل نحو /  جنية275 نحو الكبريت والمبيدات وتكلفة الليزرب
  .اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوي في األراضي القديمة 
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لصافي العائد الفداني فقد بلغ تحت ظروف عدم استخدام تقنية التسوية بالليزر            أما بالنسبة     

فدان ، أما في حالة استخدام تقنية التسوية بالليزر فقد بلغ صافي العائد الفداني              /  جنية 8065نحو  

  .فدان /  جنية10752نحو 
يـؤدي  في األراضي القديمة استخدام تقنية التسوية بالليزر ومما سبق يتضح أنه في حالة      

فـدان أي بمـا   /  طن19.74فدان إلى حوالي    /  طن 17.34إلى زيادة إنتاجية الفدان من حوالي       

/ جنية 18640فدان ، وبالتالي زيادة إجمالي إيرادات الفدان من حوالي          /  طن 2.4يعادل حوالي   

% 11.2تمثل نحـو    فدان  /  جنية 2087فدان بما يعادل حوالي     /  جنية 20727فدان إلى حوالي    
، من إجمالي إيرادات الفدان في حالة عدم استخدام تقنية التسوية بالليزر في األراضـي القديمـة       

فدان إلـى حـوالي     /  جنية 8065ليه زيادة صافي العائد الفداني من حوالي        عاألمر الذي يترتب    

صـافي  مـن   % 45.72تمثل نحو   فدان  /جنية 3687فدان أي بما يعادل حوالي      /  جنية 10752
 ، وبـإجراء  العائد الفداني في حالة عدم استخدام تقنية التسوية بالليزر فـي األراضـي القديمـة           

إلجمالي التكاليف المتغيرة من الطماطم الشتوي في األراضي القديمـة فـي حالـة               ) t( اختبار

 وهـي  5.828بلغـت نحـو    ) t( استخدام وعدم استخدام تقنية التسوية بالليزر، تبين أن قيمـة   

 ، مما يدل على أن هناك فروقاً معنوية بين إجمالي التكـاليف             0.01معنوية عند مستوى معنوية     
  . المتغيرة في حالة استخدام وعدم استخدام تقنية التسوية بالليزر

اآلثار االقتصادية الستخدام التقنيات الحديثة في إنتاج الطماطم الشتوي فـي األراضـي               )  ب(
  :الجديدة

نتائج قياس الكفاءة االقتصادية لمحصول الطماطم الشتوي تحـت         ) 6(يوضح الجدول رقم    
ظروف استخدام تقنية التسوية بالليزر، وعدم استخدام التسوية بالليزر بعينـة الدراسـة للموسـم            

 )القيمة اإليجاريـة  ( التكاليف الثابتة    احتلت في األراضي الجديدة ، حيث       2011/2012الزراعي  

من إجمـالي التكـاليف     % 22.72فدان تمثل نحو    /  جنية 2000المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو    

فدان وذلك  /  جنية 8801األراضي الجديدة والبالغة نحو     اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوي في      

من إجمـالي التكـاليف     % 24.06في حالة عدم استخدام تقنية التسوية بالليزر ، بينما تمثل نحو            
  .سوية بالليزراإلنتاجية في حالة استخدام تقنية الت

التقاوي (ففي حالة عدم استخدام تقنية التسوية بالليزر بلغت التكاليف المتغيرة والمتمثلة في 
) والسماد البلدي والسماد الكيماوي وأجور العمالة وأجور اآلالت والتعفير بالكبريت والمبيدات

محصول الطماطم من إجمالي التكاليف اإلنتاجية ل% 77.28تمثل نحو  فدان/  جنية6801نحو 
الشتوي في األراضي الجديدة ، حيث احتلت أجور العمالة الزراعية المرتبة الثانية بين بنود 

 2731تكاليف إنتاج الفدان لمحصول الطماطم الشتوي في األراضي الجديدة بقيمة بلغت نحو 

آلالت من إجمالي التكاليف اإلنتاجية ، بينما احتلت أجور ا% 31.03فدان تمثل نحو / جنية
المرتبة الثالثة ) تجهيز األرض للزراعة ، ماكينة الري ، وسائل نقل المحصول(والمتمثلة في 

من إجمالي تكاليف إنتاج الفدان ، في % 20.01فدان تمثل نحو /  جنية1760بقيمة بلغت نحو 
 الرابعة المرتبة) السماد األزوتي والسماد الفوسفاتي(حين احتلت األسمدة الكيماوية والمتمثلة في 

بين بنود التكاليف
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 اآلثار االقتصادية الستخدام تقنية التسوية بالليزر في األراضي الجديدة) 6(جدول رقم 

   .2011/2012الشتوي للموسم الزراعي  طملمحصول الطمابمحافظة أسيوط 
                                                                                                    

  )فدان/ جنية(

  بدون استخدام التسوية بالليزر
في حالة استخدام التسوية 

  بنـود التكاليف  بالليزر
  التكلفة

من إجمالي % 
  التكاليف

  التكلفة
من إجمالي % 

  التكاليف

  التقاوي
  السماد البلدي

568  

180  

6.45  

2.05  

450  

180  

5.42  

2.17  

  األسمدة 
  الكيماوية

  يالسماد األزوت
  السماد الفوسفاتي

972  

400  

11.04  

4.54  

940  

350  

11.31  

4.21  

  15.52  1290  15.58  1372  إجمالي األسمدة الكيماوية

  أجور
  العمالة

تجهيز األرض 
  للزراعة
  زراعة
  عزيق

  نثر السماد
  الري

  التعفير بالكبريت
  رش المبيدات
  تنقية الحشائش
  جمع المحصول 
  نقل المحصول

40  

170  

120  

125  

825  

35  

40  

200  

651  

525  

0.45  

1.93  

1.36  

1.42  

9.37  

0.40  

0.45  

2.27  

7.41  

5.97  

40  

140  

105  

150  

760  

35  

30  

160  

650  

500  

0.48  

1.68  

1.26  

1.80  

9.14  

0.42  

0.36  

1.92  

7.82  

6.02  

  30.90  2570  31.03  2731  إجمالي أجور العمالة

  أجور
  آالت

  تجهيز األرض للزراعة
  الري

  نقل المحصول

100  

1000  

660  

1.14  

11.36  

7.51  

50  

880  

550  

0.60  

10.59  

6.62  

  17.81  1480  20.01  1760  إجمالي أجور آالت

  التعفير بالكبريت
  المبيدات

  تكلفة الليزر

100  

90  

1.14  

1.02  

100  

150  

1.21  

1.80  
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-  -  92  1.11  

  75.94  6312  77.28  6801  إجمالي التكاليف بدون اإليجار

  24.06  2000  22.72  2000  يةاإليجارالقيمة 

  100  8162  100  8801  إجمالي التكاليف باإليجار

    25.5    23.31  إجمالي اإلنتاج بالطن

    26775    24150  إجمالي اإليرادات

    18463    15349  صافي العائد الفداني

   .2011/2012للموسم الزراعيفي محافظة أسيوط وحسبت من بيانات االستبيان لعينة الدراسة   جمعت:المصدر

من إجمالي تكاليف إنتاج الفدان     % 15.58فدان تمثل نحو    /  جنية 1372لغت نحو   بقيمة ب  

مـن  % 6.45فدان تمثل نحو /  جنية568، كما احتلت التقاوي المرتبة الخامسة بقيمة بلغت نحو  

/  جنية 180إجمالي تكاليف إنتاج الفدان ، واحتل السماد البلدي المرتبة السادسة بقيمة بلغت نحو              

من إجمالي تكاليف إنتاج الفدان ، كما بلغت قيمـة التعفيـر بالكبريـت              % 2.05و  فدان تمثل نح  

      .من إجمالي تكاليف اإلنتاج % 2.16فدان تمثل نحو /  جنية190والمبيدات معاً نحو 
فقـد بلغـت التكـاليف      أما في حالة استخدام تقنية التسوية بالليزر في األراضي الجديـدة            

قاوي والسماد البلدي والسماد الكيماوي وأجور العمالة وأجـور اآلالت          الت(المتغيرة والمتمثلة في    

مـن  % 75.94فدان تمثل نحـو    /  جنية 6312نحو  ) والتعفير بالكبريت والمبيدات وتكلفة الليزر    
إجمالي التكاليف اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوي في األراضي الجديدة ، حيث احتلت أجور             

لثانية بين بنود تكاليف إنتاج الفدان لمحصول الطمـاطم الـشتوي فـي    العمالة الزراعية المرتبة ا   

من إجمالي التكـاليف    % 30.9فدان تمثل نحو    /  جنية 2570األراضي الجديدة بقيمة بلغت نحو      
تجهيز األرض للزراعة ، ماكينـة الـري ،         (اإلنتاجية ، بينما احتلت أجور اآلالت والمتمثلة في         

% 17.81فدان تمثـل نحـو   /  جنية1480لثالثة بقيمة بلغت نحوالمرتبة ا) وسائل نقل المحصول 
الـسماد  ( من إجمالي تكاليف إنتاج الفدان ، في حين احتلت األسمدة الكيماويـة والمتمثلـة فـي               

/  جنيـة  1290المرتبة الرابعة بين بنود التكاليف بقيمة بلغت نحـو          ) األزوتي والسماد الفوسفاتي  

كاليف إنتاج الفدان ، كما احتلت التقاوي المرتبة الخامسة         من إجمالي ت  % 15.52فدان تمثل نحو    

من إجمالي تكاليف إنتاج الفدان ، واحتـل        % 5.42فدان تمثل نحو    /  جنية 450بقيمة بلغت نحو    

من إجمالي  % 2.17فدان تمثل نحو    /  جنية 180السماد البلدي المرتبة السادسة بقيمة بلغت نحو        

فدان تمثل  /  جنية 250مة التعفير بالكبريت والمبيدات معاً نحو       تكاليف إنتاج الفدان ، كما بلغت قي      

  .    من إجمالي تكاليف اإلنتاج % 3.01نحو 
ة يـؤدي   جديدومما سبق يتضح أنه في حالة استخدام تقنية التسوية بالليزر في األراضي ال            

بمـا  فـدان أي  /  طـن 25.5فدان إلى حوالي /  طن23.31إلى زيادة إنتاجية الفدان من حوالي     

من إنتاجية الفدان في حالة عدم استخدام تقنيـة     % 9.4فدان تمثل نحو    /  طن 2.19يعادل حوالي   
ة ، وبالتالي زيادة إجمالي إيـرادات الفـدان مـن حـوالي             لتسوية بالليزر في األراضي الجديد    ا
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فدان تمثل  /  جنية 2625فدان بما يعادل حوالي     /  جنية 26775فدان إلى حوالي    /  جنية 24150

لتـسوية بـالليزر فـي      من إجمالي إيرادات الفدان في حالة عدم استخدام تقنية ا         % 10.87نحو  

 15349ة ، األمر الذي يترتب عليه زيادة صافي العائد الفـداني مـن حـوالي               األراضي الجديد 

فدان تمثل نحـو    /جنية 3114فدان أي بما يعادل حوالي      /  جنية 18463فدان إلى حوالي    / جنية

لتسوية بالليزر فـي األراضـي     عائد الفداني في حالة عدم استخدام تقنية ا       من صافي ال  % 20.29
إلجمالي التكاليف المتغيرة من الطماطم الشتوي فـي األراضـي           ) t(  ، وبإجراء اختبار   ةالجديد

بلغـت نحـو    ) t( القديمة في حالة استخدام وعدم استخدام تقنية التسوية بالليزر، تبين أن قيمـة   

 ، مما يدل على أن هناك فروقاً معنويـة بـين            0.05 عند مستوى معنوية      وهي معنوية  2.444
  .إجمالي التكاليف المتغيرة في حالة استخدام وعدم استخدام تقنية التسوية بالليزر 

مما سبق يتضح أن الري يأتي في المرتبة الثانية حيث تقدر تكاليف ري الفـدان حـوالي                 

من إجمالي تكاليف إنتاج الفدان     % 19.73و% 20.73فدان تمثل حوالي    /  جنية 1640 و 1825
من محصول الطماطم الشتوي باألراضي الجديدة في حالة عدم استخدام تقنية التـسوية بـالليزر               
وحالة استخدام تقنية التسوية بالليزر على الترتيب ، ولذا فأنه من األهمية بمكان دراسة تكـاليف                

أن تكلفة الخط الرئيسي لشبكة الـري       ) 7(قم  يتضح من بيانات الجدول ر    إنشاء شبكة الري حيث     

من إجمـالي التكـاليف     % 24.7 جنية تمثل نحو     9000 أفدنة تقدر بحوالي     10بالتنقيط لمساحة   

 جنية ، كما بلغت تكلفة الخط الرئيسي لشبكة         36423اإلنشائية للمياه الجوفية والتي تقدر بحوالي       

 جنيـة   79.4ية ، بينما بلغت التكلفة حـوالي         جن 925.9السنة الواحدة حوالي     الري بالتنقيط في  
شهرياً ، وحيث أن محصول الطماطم يمكث في األرض مدة أربع شهور فأن قـسط اسـتهالك                 
الخط الرئيسي لشبكة الري بالتنقيط للفدان من محصول الطماطم الشتوي في األراضي الجديـدة              

  . جنية 31.76تبلغ حوالي 

 أفدنة حيث بلغت حوالي     5 الري بالتنقيط لمساحة     تكلفة شبكة ) 8(كما يوضح الجدول رقم     

 جنية للسنة الواحدة ، في حين بلغت تكلفة شبكة الـري  282.9 جنية ، بينما بلغت حوالي  1873

 جنية شهرياً ، وبالنسبة لمحصول الطماطم فقد بلغ قسط اسـتهالك وحـدة              23.6بالتنقيط حوالي   

  . جنية 18.88التحكم في الخط الرئيسي حوالي 

رئيسية والفرعيـة لـشبكة   الفتشير إلى تكاليف الخطوط تحت ) 9(ما بيانات الجدول رقم     أ 

 جنية ، في حين بلغت      13005 أفدنة ، حيث بلغت تلك التكاليف حوالي         5الري بالتنقيط لمساحة    

 جنيـة ،   122.8 جنية ، بينما بلغت التكلفـة الـشهرية حـوالي         1473.4التكلفة السنوية حوالي  
رئيسية والفرعية لشبكة الري    الول الطماطم فقد بلغ قسط استهالك الخطوط تحت         وبالنسبة لمحص 

  . جنية98.24بالتنقيط حوالي 
   . أفدنة10تكاليف الخط الرئيسي لشبكة الري بالتنقيط لمساحة ) 7(جدول رقم 

                                                                                                      
  )بالجنية(

سعر   الكمية  الوحدة  الصنف  م
سنوات   اإلجمالي  الوحدة

  عمر
تكلفة 
  السنة

تكلفة 
  الشهر

  33.3  400  10  4000  20  200  ط. م     جوى6 مم pvc 125مواسير   1
  16.5  198  10  1980  16.5  120  ط. م     جوى6 مم pvc 110مواسير   2
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  10  120  7  840  10.5  80  ط. م    جوى6 مم   pvc 90مواسير   3
  3.6  42.9  7  300  150  2  عدد  90  < "  6كوع   4
  0.80  10  5  50  25  2  عدد  pvc   5/4مسلوب   5
  0.70  8  5  40  20  2  عدد  pvc   4/3مسلوب   6
  0.80  10  7  70  35  2  عدد  pvc*  45 <مم 90كوع   7
  0.80  10  5  50  25  2  عدد  pvc"   90/2رأس خط   8
  1.2  14  5  70  35  2  عدد  pvcحقن للغسيل   " 2محبس   9
  6.7  80  5  400  50  8  ك  الصق سيزر ماجيك  10
  5  60  20  1200  3  م400  ط. م   الحفر  11

  79.4  952.9    9000  اإلجمالي
   .2012شركة نيوستارز للري الحديث ، بيانات غير منشورة ، عباس العقاد ، القاهرة ، : المصدر

  
  . أفدنة 5شبكة الري بالتنقيط لمساحة ) 8(جدول رقم 

  )بالجنية                                                                                     (
سعر   الكمية  الوحدة  الصنف  م

تكلفة   العمر  اإلجمالي  الوحدة
  السنة

تكلفة 
  الشهر

  1.5  18  5  90  45  2  عدد    زهر5/3ركاب    1
  0.80  10  5  50  50  1  عدد    زهر2 /110ركاب    2
  0.70  8  5  40  40  1  عدد    زهر2 /90ركاب    3
  3.10  37  7  260  65  4  عدد   حديد2/2/2ريزر   4
  5.70  68.5  7  480  60  8  عدد  2محبس    5
  1.90  22.8  7  160  20  8  عدد   حديد2ولد   6
  8  96  5  680  85  8  عدد Sسن وفالنشة حديد حرف " 2  7
  0.80  10  5  50  1  50  عدد  سم بالصامولة 7مم 17مسمار   8
  0.20  2  5  10  20   ك0.5  ك  كتان  9
  0.40  4  5  20  10  2  عدد  علبة تيفلون  10
  0.40  5  5  8  1  8  ك  "2جوان   11
  0.10  1.6  5  25  25  1  عدد  الكية  12

  23.6  282.9    1873  اإلجمالي
   .2012شركة نيوستارز للري الحديث ، بيانات غير منشورة ، عباس العقاد ، القاهرة ، : المصدر
  
  

  
  . أفدنة 5رئيسية والفرعية لشبكة الري بالتنقيط لمساحة الالخطوط تحت ) 9(رقم جدول 

                                                                                                           
  )بالجنية(

  الكمية  الوحدة  الصنف  م
سعر 

  الوحدة
  العمر  اإلجمالي

تكلفة 

  السنة

 تكلفة

  الشهر

  23.8  285.7  7  2000  500  4  لفة  م75مم بطول 75لفة خرطوم   1
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  3.8  45.7  7  320  20  16  عدد   والطبة2/ 75راس خط   2

  1.7  20  5  100  20  5  كيس  كاوتشة+ مم 16بدايات   3

  2.1  25  5  125  25  5  كيس  نهاية+ مم 16كوع   4

5  
 4/ سم GR 50مم 16لفة خرطوم 

  2س درجة / ل 
  86.4  1037  7  7260  220  33  لفة

  5  60  20  1200  3  م400  ط. م   الحفر  6

  -  -  -  2000  400  5  عدد  التركيب  7

  122.8  1473.4    13005  اإلجمالي

   .2012شركة نيوستارز للري الحديث ، بيانات غير منشورة ، عباس العقاد ، القاهرة ، : المصدر
  

م الشتوي في األراضي    وبالتالي فأن قسط استهالك شبكة الري للفدان من محصول الطماط         

نتاج الفـدان مـن محـصول        جنية ، وتقدر االحتياجات المائية إل      148.88الجديدة يبلغ حوالي    

 من المياه وهذه الكمية من المياه تحتـاج إلـى           3م2223 بحواليالطماطم الشتوي في األراضي     
  :طاقة كهربائية يتم حسابها من المعادلة التالية 

                den . Q . H                                                                     
KW = --------------                                                
                367  .  0.85                                                         

  حيث أن 
KW   :ية الالزمة لتوفير احتياجات الفدان من المياه كمية الطاقة الكهربائ.  

en     : 3سم/ جم1كثافة الماء.   
Q  :     كمية المياه التى يحتاجها الفدان.  

 H :     م 100م أو 150العمق الذي تصل إليه ماكينة الري.  

  .رقم ثابت   : 367

  . ماكينة الري كفاءة موتور : 0.85

  م 150 لي البئر حوا        فإذا كانت عمق
               1. 2223  .   150 
KW = ----------------    =   1068.9                                               

               367 . 0.85 

   قرش  فأن11.2=  الواحد KWوحيث أن سعر 

   جنية117.6 = 0.11 × 1068.9= كمية الطاقة الكهربائية الالزمة تكلفة 
  لك تكون التكلفة اإلجمالية لري فدان من محصول الطماطموبذ

كمية الطاقة الكهربائية الالزمة إلستخراج كمية تكلفة +  الري شبكةقسط استهالك = تكلفة الري 
   يحتاجها الفدانالتي ه الميا
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  فدان/   جنية266.48  = 117.6  +  148.88             = 
  

فـدان  /  جنية 266.48ة بالليزر فأن تكلفة الري تكون       استخدام تقنية التسوي  عدم  ففي حالة   

 733.52أي يتم توفير مبلغ قدره      ) 6كما هو موضح بالجدول رقم      (فدان  /  جنية 1000بدالً من   

فـدان ،   /  جنيـة  24883.52فدان ، يترتب على ذلك زيادة إجمالي اإليرادات إلى نحـو            / جنية

  فدان /  جنية16082.52وبالتالي زيادة صافي العائد الفداني إلى نحو 

فـدان  /  جنيـة  266.48أما في حالة استخدام تقنية التسوية بالليزر فأن تكلفة الري تكون            

 613.52أي يتم توفير مبلغ قـدره       ) 6كما هو موضح بالجدول رقم      (فدان  /  جنية 880بدالً من   

ان ،  فـد /  جنيـة  27388.52فدان ، يترتب على ذلك زيادة إجمالي اإليرادات إلى نحـو            / جنية

  . فدان/  جنية19226.52وبالتالي زيادة صافي العائد الفداني إلى نحو 
  

  م 100  البئر حواليأما إذا كانت عمق
  
 1. 2223  .   100                                                                                       

KW = ----------------    = 712.6                                                  
                367  . 0.85                                                                

   جنية78.4 = 0.11 × 712.6= كمية الطاقة الكهربائية الالزمة 

 مة إلستخراج كمية الزكمية الطاقة الكهربائية التكلفة +  الري شبكةقسط استهالك = تكلفة الري 
   يحتاجها الفدانالمياه التي

  فدان/   جنية227.28  = 78.4  +  148.88 =             

فدان بـدالً   /  جنية 227.28ففي حالة استخدام تقنية التسوية بالليزر فأن تكلفة الري تكون           

 زيـادة   فدان ، يترتب على ذلك    /  جنية 772.72فدان أي يتم توفير مبلغ قدره       /  جنية 1000من  

فدان ، وبالتالي زيادة صافي العائد الفداني إلـى         /  جنية 24922.72إجمالي اإليرادات إلى نحو     

   .فدان/ جنية16121.72نحو 
/  جنيـة  227.28أما في حالة عدم استخدام تقنية التسوية بالليزر فأن تكلفة الري تكـون              

فدان ، يترتب على ذلك     / جنية 652.28فدان أي يتم توفير مبلغ قدره       /  جنية 880فدان بدالً من    

 التالي زيادة صافي العائد الفـداني فدان ، وب/  جنية27427.28زيادة إجمالي اإليرادات إلى نحو   

  .فدان/  جنية19265.28إلى نحو 

  :الملخص والتوصيات
يواجه تحقيق األمن الغذائي في مصر مشاكل عديدة تؤدي إلى حدوث فجوة غذائية كبيـرة           

 تهـدد جهـود التنميـة       يجة الزيادة في أعداد الـسكان التـي       الزراعية نت في معظم الحاصالت    
قتصاد القومي لما له من دور هـام         الزراعي هو الركيزة األساسية لال     االقتصادية ، ويعد القطاع   

ويعتبر محصول الطماطم من أكثر محاصيل الخضر أهمية نظراً لكونـه   ،   في التنمية االقتصادية  
لنمط الغذائي المصري ، فهو من المحاصيل الغنية باألمالح المعدنيـة           من المحاصيل الهامة في ا    

 إال أن إنتاج محصول الطماطم يتأثر بمجموعـة مـن   ، والفيتامينات الالزمة لالحتياجات البشرية 
العوامل االقتصادية مثل تكاليف إنتاج الفدان وارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج خاصة في ظـل              



Assiut J. Agric. Sci., (44) No. (4)  2013 (89-105) 

 107 

الوضـع  لذلك استهدف البحث دراسة      ،   طق االستصالح والمناطق الجديدة   محدودية المياه في منا   
، كـذلك    الراهن للمؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوي باألراضي القديمـة والجديـدة          

العوامل المؤثرة على إنتاج الفدان من الطماطم في محافظة أسيوط فـي ظـل عـدم اسـتخدام                  
ضافة إلى دراسة اآلثار االقتصادية الستخدام تقنية التـسوية         واستخدام تقنية التسوية بالليزر، باإل    

 اعتمد البحث علـى البيانـات       وقدبالليزر على محصول الطماطم الشتوي في محافظة أسيوط ،          
قتصاد الزراعي واإلحـصاء بـوزارة الزراعـة        باإلدارة المركزية لال  المنشورة   المنشورة وغير 

،  امة والموارد المائية ، ومديرية الزراعة بأسـيوط       واستصالح األراضي ، ووزارة األشغال الع     
كذلك بيانات ميدانية لعينة عشوائية في نطاق محافظة أسيوط تم أجراؤها مـن خـالل اسـتمارة            

مزارع في األراضـي   100مزارع منها 200 والبالغ عددهم استبيان من زراع الطماطم الشتوي    

ختيار مركز أسـيوط لألراضـي القديمـة     مزارع في األراضي الجديدة حيث تم ا     100القديمة و 
ومركز منفلوط لألراضي الجديدة حيث تمثل المساحة المزروعة بالطماطم الشتوي فـي مركـز              

وط فـي الموسـم     من إجمالي مساحة الطماطم الشتوي في محافظة أسـي        % 34.69أسيوط نحو 

    .2012/ 2011الزراعي 
  :وقد أوضحت نتائج الدراسة اآلتي 

 -2000(لمحصول الطماطم الشتوي في مصر خـالل الفتـرة           إلنتاجيةبدراسة المؤشرات ا   -

تبين أن المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتـاج الكلـي مـن الطمـاطم            ) 2012
الشتوي في األراضي القديمة لم تثبت المعنوية إحـصائياً ، بينمـا اتـضح أن المـساحة                 

الجديـدة    الطماطم الشتوي في األراضـي     المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي من     

اتخذت اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحـصائياً بلـغ نحـو           ) 2012 -2000(خالل الفترة   

% 12.74 ألـف طـن تمثـل نحـو          145.88فـدان ،    /  طن 0.23 ألف فدان ،     7.98

 .على التوالي % 14.59و% 1.44و
في األراضي  توي بعينة الدراسة    بدراسة العوامل المؤثرة على اإلنتاج لمحصول الطماطم الش        -

في حالة عدم استخدام التسوية بالليزر       العوامل المؤثرة على إنتاج الطماطم     تبين أن القديمة  

، بينمـا   ) 7س(وعدد سـاعات الـري      ) 5س(هي عدد ساعات تجهيز األرض للزراعة       

، ) 7س (باستخدام التسوية بالليزر كان العامل المؤثر على اإلنتاجية هو عدد ساعات الري           
أما في حالة األراضي الجديدة فتبين أن العوامل المؤثرة على اإلنتاجية الفدانية لمحـصول              

وكميـة الـسماد    ) 1س(الطماطم الشتوي بدون استخدام التسوية بالليزر هي كمية التقاوي          

، فـي حـين كانـت    ) 8س(والعمل البشري ) 7س(وعدد ساعات الري    ) 4س(الفوسفاتي  

) 2س(ى اإلنتاجية باستخدام التسوية بالليزر هي كمية الـسماد البلـدي       العوامل المؤثرة عل  

 ) .8س(والعمل البشري ) 5س(وعدد ساعات تجهيز األرض للزراعة 
بدراسة اآلثار االقتصادية الستخدام التقنيات الحديثة في إنتاج الطماطم الشتوي في محافظـة              -

زر في األراضي القديمة يؤدي إلـى       أنه في حالة استخدام تقنية التسوية باللي      اتضح  أسيوط  

فدان أي بمـا  /  طن19.74فدان إلى حوالي /  طن17.34زيادة إنتاجية الفدان من حوالي      

 18640فدان ، وبالتالي زيادة إجمالي إيرادات الفدان من حوالي          /  طن 2.4يعادل حوالي   

 ، األمـر  فدان/  جنية2087فدان بما يعادل حوالي /  جنية 20727فدان إلى حوالي    / جنية
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فدان إلـى حـوالي     /  جنية 8065الذي يترتب عليه زيادة صافي العائد الفداني من حوالي          

فدان ، وفي حالة اسـتخدام تقنيـة        /جنية3687فدان أي بما يعادل حوالي      /  جنية 10752

 23.31التسوية بالليزر في األراضي الجديدة يؤدي إلى زيادة إنتاجية الفدان من حـوالي              

فدان ، وبالتالي   /  طن 2.19فدان أي بما يعادل حوالي      /  طن 25.5الي  فدان إلى حو  / طن

/  جنيـة  26775فدان إلى حوالي    /  جنية 24150زيادة إجمالي إيرادات الفدان من حوالي       

فدان ، األمر الذي يترتب عليه زيادة صـافي العائـد   /  جنية2625فدان بما يعادل حوالي    

فدان أي بمـا يعـادل      /  جنية 18463والي  فدان إلى ح  /  جنية 15349الفداني من حوالي    

 .فدان / جنية3114حوالي 
  :وتأسيساً على ما سبق فأن الدراسة توصي باآلتي 

 تشجيع استخدام تقنية التسوية بالليزر لما لها من ضرورة في زيادة اإلنتـاج واإليـرادات             ) 1(
 . العائد الفداني  صافيوبالتالي زيادة

األراضي الجديدة بالمشاركة في أنـشاء شـبكات         تشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة في       ) 2(
 .الري نظراً الرتفاع تكاليفها ، مما يترتب عليه خفض تكاليف ري الفدان 

 تفعيل دور المرشد الزراعي للحد من اإلسراف في استخدام الموارد ، مما يـؤدي إلـى                 ) 3(
  .خفض تكاليف إنتاج الفدان 
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The Economic Effect of Using Modern Technology in the Production 
of the Winter Tomato Crop in Old and Reclaimed Land 

(A Case Study – Assiut Governorate) 
Doaa Ismail Morsy , Emad Mouris Abd-elshaheed , Youssef Tofik Gerges 

Abstract: 
Tomato crop is considered one of the most important crops as it is an 

important crop in the Egyptian diet. The present research aims at investigating 
the economic effects of using laser land leveling technology on the production of 
tomatoes per feddan. The researcher used published and unpublished data as well 
as the field data of a random sample within Assiut Governorate. 
The results of the study have indicated: 
- The significance of the cultivated area, production per feddan and total 

production in old lands has not been established, while it has been 
established in new lands with quantities amounting to about 7.98 thousand 
feddans, 0.23 tons/feddan, and 146 thousand tons representing about 12.7%, 
1.44% and 14.6%, respectively. 

- The factors affecting tomato production in old lands where laser land leveling 
is not used include the number of hours taken to prepare the land for 
cultivation (Q 5), the number of irrigation hours (Q 7), and the number of 
irrigation hours when using laser land leveling (Q 7). On the other hand, in 
the new lands the factors affecting tomato production without using land 
leveling include the quantity of seeds (Q 1), the quantity of phosphorous 
fertilizers (Q 4), the number of irrigation hours (Q 7), and the human factor 
(Q 8), and with the use of laser land leveling these factors include the 
quantity of compost (Q 2), and the number of hours taken to prepare the 
land for cultivation (Q 5), and the human factor (Q 8) . 

- Investigation of the economic effects of using laser land leveling technology in 
old lands has indicated that productivity increased from 17.34 tons/feddan 
to 19.74 tons/feddan, and that revenues increased by 2,087 pounds/feddan, 
and this led to an increase in the net return by 3,687 pounds/feddan. Using 
laser land leveling technology in new lands led to an increase in 
productivity by about 2.19 tons/feddan, resulting in an increase in revenues 
by about 2.625 pounds/feddan and an increase in return per feddan by about 
3,114 pounds/feddan 

Therefore, the researcher recommends the following: 
1. Encouraging and promoting the use of laser land leveling technology. 
2. Encouraging small land owners in new lands to establish joint irrigation 

networks to reduce irrigation costs per feddan. 
3. Activating the role of the extension worker to reduce over-consumption of 

resources.  


