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  مقدمة
ومي المصري نظرًا ألن نسبة            ي االقتصاد الق ة ف د القطاعات الهام یعد القطاع الزراعي أح

ا     كبیرة من سكان الریف والحضر على حد سواء تعتمد  وفیر م ي ت علیه كمصدر دخل ومعیشة، وف
ن وحدات          ذاء والكساء، ویتكون القطاع الزراعي المصري م ة یلزمهم من الغ اني    إنتاجی رة تع كثی

ة              ن ناحی ادة السكانیة م دالت الزی ین مع دم التناسب ب ة الناتجة عن ع من ضآلة في السعة المزرعی
ا   وزیادة الرقعة الزراعیة من ناحیة أخرى، وتتباین الحی ث أحجامه ازات الزراعیة في مصر من حی

اع        ز القط الي عج غیرة وبالت ازات الص اءة الحی عف كف ه ض ب علی ا یترت ا مم ا وأنماطه ونظامه
اءة    ن الوصول للكف ة الزراعي ع ن    اإلنتاجی ة م اء باالحتیاجات القومی ة والوف واالقتصادیة المطلوب

ن ش        ذا م ح، أمر ه ة القطاع    المحاصیل االستراتیجیة وخاصة محصول القم ن تنمی أنه أن یجعل م
ات        اء باالحتیاج ة للوف رورة حتمی كاني ض و الس دالت النم وق مع دالت تف ري بمع ي المص الزراع

  .) ٤(السكانیة المتزایدة وبالتالي تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على المستوى القومي
و        ب المحص ي التركی ة ف یل الزراعی م المحاص ن أه ح م ول القم د محص ر  ویع ي مص لي ف

ي مصر حوالي     دان بنسبة     ٣١٩٦،٣ومحافظة أسیوط، حیث بلغت المساحة المزروعة به ف ف ف ال
و   ت نح احة      ٢١،١١بلغ ت المس ین بلغ ي ح ة، ف ولیة بالجمهوری احة المحص الي المس ن إجم % م

والي     یوط ح ة أس ي محافظ ه ف ة ب و   ١٨٩،١٦المزروع ت نح بة بلغ دان بنس ف ف ن  ٢٨،٤ال % م
  .)٢() ٢٠١٤-٢٠١٠لمحصولیة بالمحافظة كمتوسط للفترة (المساحة ا إجمالي

  مشكلة البحث
ادة    دالت الزی ة نظرًا لمع ازات الزراعی ت الحی ى تفت یر إل ام یش اه ع ود اتج ظ وج ن المالح م
بة     ادة نس ى زی ذي أدى إل ر ال ا، األم ول به ث المعم م المواری ة، ونظ نویة المرتفع كانیة الس الس

ن   الحیازات التي تمثل سعتها أقل م  دان م ى   ١٩٨٢% عام  ١٦،٥ن ف ن   ٢٠١٤% عام  ٢٢،٦إل م
دور  وخاصة في محافظة أسیوط   إجمالي الحیازات في محافظة أسیوط، وجعل الزراعة المصریة  ت

ن    ى، وما یترتب علالزراعیةفي فلك تفتت الحیازات  ك م ار اقتصادی  آذل اءة    ث ي الكف اض ف ة، كانخف
ن         اإلنتاجیة واالقتصادیة ألهم المحاصیل الزراع تفادة م ح، وعدم االس ا محصول القم ن أهمه ة وم ی

ة   ة           )٨( وفورات السعة المزرعی ر السعة المزرعی ان دراسة أث ة بمك ن األهمی ذي یجعل م ، األمر ال
  على كل من الكفاءة اإلنتاجیة واالقتصادیة لمحصول القمح بمحافظة أسیوط.

  الهدف من البحث:
ة ت    -١ دى عدال ازي وم ي محافظة      التعرف على تطور الهیكل الحی ة ف ازات الزراعی ع الحی وزی

 أسیوط.
اءة    -٢ ى الكف ة أثر السعة المزرعیة عل ة البحث        اإلنتاجی ي عین ح ف واالقتصادیة لمحصول القم

 بمحافظة أسیوط.
  تالطریقة البحثیة ومصادر البیانا

داف ا اعتمدت الدراسة على  ث  ، لبحث استخدم أسلوب التحلیل الوصفي والكمي لتحقیق أه حی
الیف،   ستخداما تم  اج والتك ذلك  و تحلیل االنحدار الخطي البسیط والمتعدد لتقدیر دوال اإلنت ق  ك تطبی

اءة      اس الكف اییر االحصائیة لقی ة و بعض المع ة البحث      االقتصادیة  اإلنتاجی ي عین ح ف لمحصول القم
  بمحافظة أسیوط.

ات ال       وأعتمد هذا البحث على  ن الجه ر المنشورة م ة المنشورة وغی ات الثانوی ة، البیان  حكومی
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ة   ، كما اعتمد البحث على استخدام ذات الصلة  والمراجع ،والرسائل العلمیة ة المیدانی البیانات األولی
ة   البحثتم اختیار عینة ، واستمارة استبیان تم تصمیمها لهذا الغرض اعدادعن طریق  بطریقة العین

ى أ      المراحل ةالعشوائیة متعدد وط عل ار مركزي أسیوط ومنفل م اختی ة النسبیة    ، حیث ت ساس األهمی
والي         ا ح ل منهم ي ك ه ف ة ب احة المزروع ت المس ث بلغ ح حی ول القم ة بمحص احة المزروع للمس

و    ٢١٠،٩٨،  ٢٨٧،٩٣ ت نح بة بلغ دان بنس ف ف ن ١١،٥٧% ، ١٥،٧٩أل ب م ى الترتی % عل
رة (        ي محافظة أسیوط كمتوسط للفت القمح ف م  )٨( )٢٠١٤-٢٠١٠اجمالي المساحة المزروعة ب ، وت

قریتین من كل مركز بطریقة عشوائیة حیث وقع االختیار على قریتي منقباد وغرب أسیوط    اختیار
ن              ة م ة المكون ع العین م توزی وط، وت ي مركز منفل ي شقیر ف وط وبن ي منفل في مركز أسیوط، وقریت

ة وهي             ١٢٠ ة الثالث ات الحیازی ًا للفئ ذه المراكز بالتساوي وفق ي ه ح ف استمارة على مزارعي القم
  فدان إلى أقل من ثالثة أفدنة، وثالثة أفدنة فأكثر.  من فدان، وأقل من 

  ومناقشتها نتائج البحث
  أوًال: تطور تركیب هیكل الحیازات الزراعیة بمحافظة أسیوط:

ن      ١یوضح الجدول ( ین م ث تب ة، حی ) عدد ومساحة الحیازات الزراعیة وفقًا للسعة المزرعی
ة      ازة الزراعی وزیعي للحی ل        دراسة الهیكل الت ازات الصغیرة (أق ي محافظة أسیوط أن طابع الحی ف

ة        احتها الحیازی ت مس د بلغ ة فق ازات الزراعی ل الحی ى هیك ب عل ابع الغال و الط دان) ه ن ف م
ام   ٥٣،٤٩حوالي  دان ع ف ف ة  ١٦،٥٤بنسبة بلغت نحو   ١٩٨٢أل احة الحیازی الي المس ن إجم % م

% ٢١،٥٠دان بنسبة بلغت نحو   ألف فـ ٦٣،٧٠حوالي  ٢٠٠٠في عام بالمحافظة، فـي حین بلغت 
غ نحو       ر بل دل تغی ي عام     ١٩،٠٨من إجمالي المساحة الحیازیة بالمحافظة، وبمع ا بلغت ف %، بینم

ـي  ٢٠١٤ ـو      ٦٨،٢٨حوال ت نح بة بلغ دان بنس ف ف ة     ٢٢،٦أل احة الحیازی الي المس ن إجم % م
  .١٩٨٢% عن عام ٢٧،٦٥بالمحافظة، وبمعدل تغیر بلغ نحو 

ة حوالي      ٣أقل من  -فدانأما بالنسبة للفئة ( د بلغت مساحتها الحیازی ف   ١٣٧،٠١أفدنة) فق أل
ي حین        ٤٢،٣٦بنسبة بلغت نحو  ١٩٨٢فدان عام  ة بالمحافظة، ف الي المساحة الحیازی ن إجم % م

% من إجمالي المساحة  ٣٦،٢٦ألف فدان بنسبة بلغت نحو  ١٠٧،٤٩حوالي  ٢٠٠٠بلغت في عام 
ر     دل تغی ة، وبمع ة بالمحافظ و  الحیازی غ نح ام    ٢١،٥٤-بل ي ع ت ف ا بلغ والي   ٢٠١٤%، بینم ح

دل      ٣٨،٢ألف فدان بنسبة بلغت نحو  ١١٥،٣٢ ة بالمحافظة، وبمع الي المساحة الحیازی % من إجم
  . ١٩٨٢% عن عام ١٥،٨-تغیر بلغ نحو 

ة حوالي        ٥أقل من  -فدان ٣وفي الفئة (من  د بلغت مساحتها الحیازی ة) فق ف   ٦٢،٠١أفدن أل
ي حین        ١٩،١٧بنسبة بلغت نحو  ١٩٨٢فدان عام  ة بالمحافظة، ف الي المساحة الحیازی ن إجم % م

الي المساحة    ١٨،٢٠ألف فدان بنسبة بلغت نحو    ٥٣،٩٧حوالي  ٢٠٠٠بلغت في عام  ن إجم % م
و       غ نح ر بل دل تغی ة، وبمع ة بالمحافظ ام    ١٢،٩٧-الحیازی ي ع ت ف ا بلغ والي   ٢٠١٤%، بینم ح

دل       ١٨،٣ألف فدان بنسبة بلغت نحو    ٥٥،٢٣ ة بالمحافظة، وبمع الي المساحة الحیازی ـن إجم % م
  . ١٩٨٢% عن عام ١٠،٩٤-تغیر بلغ نحو 

ة حوالي    ١٠أقل من  -فدان ٥وفي الفئة (من  ف   ٣٣،٦٦أفدنة) فقد بلغت مساحتها الحیازی أل
ي حین        ١٠،٤١بنسبة بلغت نحو  ١٩٨٢فدان عام  ة بالمحافظة، ف الي المساحة الحیازی ن إجم % م

الي المساحة    ١٤،٣٠ألف فدان بنسبة بلغت نحو    ٤٢،٣٩حوالي  ٢٠٠٠م بلغت في عا ن إجم % م
 ٣٨،٩٣حوالي   ٢٠١٤%، بینما بلغت في عام ٢٥،٩١الحیازیة بالمحافظة، وبمعدل تغیر بلغ نحو 

غ        ١٢،٨ألف فدان بنسبة بلغت نحو  ر بل دل تغی ة بالمحافظة، وبمع الي المساحة الحیازی % مـن إجم
  .١٩٨٢% عن عام ١٥،٦٥نحو 

ة (من     ي الفئ دان١٠وف والي      -ف ة ح احتها الحیازی ت مس د بلغ أكثر) فق ام    ٣٧،٢٨ف دان ع ف ف أل
  عام  % من إجمالي المساحة الحیازیة بالمحافظة، في حین بلغت في١١،٥٢بنسبة بلغت نحو  ١٩٨٢

٢٠١٤



Assiut J. Agric. Sci., (47) No. (2)  2016 (74-87)                              ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic                 E-mail: ajas@aun.edu.eg  

  )٢٠١٤ – ١٩٨٢(  الفترة خالل أسیوط محافظة في الحیازي الهیكل تطور .١ جدول .
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 ٢٧،٦٥ ٧،١٩ ٠،٥٥ ٢٢،٦ ٦٨،٢٨ ٥٦،٣ ١٢٣،٤١  ١٩،٠٨ ٠،٥٣ ٢١،٥٠ ٦٣،٧٠ ٥٧،٥٩ ١٢١،١٢ ٠،٦٨ ١٦،٥٤ ٥٣،٤٩ ٥٠،٢٨ ٧٨،١٢ فدان
 - من فدان 
 ٣أقل من 
 أفدنة

١٥،٨١- ٧،٢٧ ١،٦١ ٣٨،٢ ١١٥،٣٢ ٣٢،٦ ٧١،٣١  ٢١،٥٤ - ١،٦٤ ٣٦،٢٦ ١٠٧،٤٩ ٣١،٥١ ٦٥،٧١ ٢،٦٨ ٤٢،٣٦ ١٣٧،٠١ ٣٢،٩٦ ٥١،١٧ 

 – ٣من 
 ٥أقل من 
 أفدنة

١٠،٩٤- ٢،٣٣ ٣،٣٥ ١٨،٣ ٥٥،٢٣ ٧،٥ ١٦،٤٨  ١٢،٩٧ - ٣،٧٦ ١٨،٢٠ ٥٣،٩٧ ٦،٨٧ ١٤،٣٤ ٣،٦٢ ١٩،١٧ ٦٢،٠١ ١١،٠٠ ١٧،١١ 

 – ٥من 
 ١٠أقل من 
 أفدنة

١٥،٦٥ ٨،١٤- ٦،٠٨ ١٢،٨ ٣٨،٩٣ ٢،٩ ٦،٤١  ٢٥،٩١ ٦،٤٠ ١٤،٣٠ ٤٢،٣٩ ٣،١٨ ٦،٦٣ ٥،٠٤ ١٠،٤١ ٣٣،٦٦ ٤،٢٩ ٦،٦٧ 

 ١٠من 
  ٣٤،٢٦-  ١٥،١١- ١٦،٦٣ ٨،١ ٢٤،٥١ ٠،٧ ١،٤٧  ٢٢،٥٥ - ١٦،٢٨ ٩،٧٤ ٢٨،٨٧ ،٨٥ ١،٧٧ ١٦،٥ ١١،٥٢ ٣٧،٢٨ ١،٤٧ ٢،٢٥ فدان فأكثر

 ٦،٥٥- ١،٩٧ ١،٣٧ ١٠٠ ٣٠٢،٢٧ ١٠٠ ٢١٩،٠٨  ٨،٣٦ - ١،٤٢ ١٠٠ ٢٩٦،٤٢ ١٠٠ ٢٠٩،٥٧ ٢،٠٨ ١٠٠ ٣٢٣،٤٥ ١٠٠ ١٥٥،٣٢ اإلجمالي

  ١٠٠ xسنة األساس  سنة األساس )/ –سنة المقارنة  معدل التغیر = ( -

 ٢٠١٤، ٢٠٠٠، ١٩٨٢إلحصاء ، بیانات غیر منشورة أسیوط ، سجالت قسم ا، محافظة مدیریة الزراعة ، جمعت وحسبت من وزارة الزراعة المصدر:
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والي  ٢٠٠٠ و   ٢٨،٨٧ح ت نح بة بلغ دان بنس ف ف ة  ٩،٧٤أل احة الحیازی الي المس ن إجم % م
غ نحو    بالمحاف ر بل ي عام     ٢٢،٥٥-ظة، وبمعدل تغی ا بلغت ف ف   ٢٤،٥١حوالي   ٢٠١٤%، بینم أل

غ نحو       ٨،١فدان بنسبة بلغت نحو  ر بل دل تغی ة بالمحافظة، وبمع -% مـن إجمالي المساحة الحیازی
  . ١٩٨٢% عن عام ٣٤،٢٦

ف حائز عام     ١٥٥،٣٢ویوضح نفس الجدول زیادة عدد الحائزین من حوالي  ى   ١٩٨٢أل إل
ف حائز عام     ٢١٩،٠٨ي حوال ن حوالي         ٢٠١٤أل ة م ة الحیازی ي حین انخفضت مساحة الرقع ، ف

اض  ٢٠١٤ألف فدان عام  ٣٠٢،٢٧إلى حوالي  ١٩٨٢ألف فدان عام  ٣٢٣،٤٥ ، مما یوضح انخف
امین     ین الع ة ب الرقعة الزراعیة مقارنة بعدد الحائزین وبالتالي تزاید التفتت الحیازي للرقعة الزراعی

  ما.المشار الیه
  :بمحافظة أسیوط الزراعیة العدالة التوزیعیة للحیازاتثانیًا: 

ازات   ة للحی ة التوزیعی زء العدال ذا الج اول ه ة یتن تخدا  الزراعی ك باس اس موذل ل "  مقی معام
دى  ان م ي " لبی ازيجین ع الحی ة التوزی یوط  عدال ة أس ة بمحافظ یة الزراعی ة األرض ذي للرقع ، وال

  .)٥( یمكن حسابه باستخدام المعادلة
        ∑ Xi yi+1 - ∑ yi Xi+1 
GC =  ــــــــــــــــــــــــــــــ  
             10000 

  )Gini Coefficientمعامل جینى ( هي  GCحیث :  -

 ( X1, X2, ...  Xn )                الحائزین عددهي النسبة المئویة التجمیعیة ل.  
  ( y1, y2, ...  yn )             ة المئویة التجمیعیة للمساحة الزراعیةهي النسب.  

ث  ح حی دولالیوض ي)   )٢( ج ل (جین ة معام و( أن قیم ت نح ى أن   ) ٠،٤٣بلغ یر إل ا یش مم
یوط   ة أس ي محافظ ة ف ازات الزراعی ع الحی ي (توزی داد الزراع الل التع ا زال ٢٠١٦-٢٠١٣خ ) م

ة ا         زداد عدال ي ت ي والت ة معامل جین ًا لقیم ة طبق ه،     بعیدًا عن تحقیق العدال اض قیمت ع انخف ع م لتوزی
ي محافظة أسیوط عن     ١یوضح الشكل (حیث  ) مدى ابتعاد التوزیع الحیازي لألراضي الزراعیة ف

  .بالمحافظة) ٢٠١٦-٢٠١٣(خط التوزیع األمثل للحیازة الزراعیة وفقًا للتعداد الزراعي 
  
دول  ازات   .٢ج ع الحی ي توزی ز ف بة التركی ة نس ًا ل  الزراعی یوط وفق ة أس ي بمحافظ داد الزراع ام  لتع ع
)٢٠١٦-٢٠١٣(  
  البیان
  
  

 الفئة الحیازیة

  
عدد 

 الحائزین

%  
لعدد 

 الحائزین

  
  المساحة 

  )فدان(
 

%  
 للمساحة

%  
التجمیعیة 

لعدد 
 الحائزین

 %
التجمیعیة 
 للمساحة

 
∑ Xi yi+1  

 
∑ yi Xi+1 

  
نسبة التركیز 

(معامل 
 جیني)

 ٠،١٤ ٢٠٠٧،١ ٣٤٢١،٥ ٢٢،٥٨ ٥٦،٣٤ ٢٢،٥٨ ٦٨٢٧٨ ٥٦،٣٤ ١٢٣٤٠٧  أقل من فدان
أقل من -١من 

 ٠،١٢ ٥٨٥٥ ٧٠٢٢،٣ ٦٠،٧٣ ٨٨،٨٩ ٣٨،١٥ ١١٥٣١٥ ٣٢،٥٥ ٧١٣١٢ أفدنة ٣

أقل من -٣من 
 ٠،١٠ ٧٨٤٧،١ ٨٨٥٩،١ ٧٩ ٩٦،٤١ ١٨،٢٧ ٥٥٢٢٧ ٧،٥٢ ١٦٤٨٤ أفدنة ٥

أقل من -٥من 
 ٠،٠٧ ٩١٨٩ ٩٩٣٣ ٩١،٨٩ ٩٩،٣٣ ١٢،٨٩ ٣٨٩٣٤ ٢،٩٢ ٦٣٩٨ أفدنه ١٠

أفدنـه  ١٠
معامل جیني  - - ١٠٠ ١٠٠ ٨،١١ ٢٤٥٠٩  ٠،٦٧ ١٤٧٣ رفأكــث

= ٠،٤٣ 
 - - - - - ١٠٠ ٣٠٢٢٦٣ ١٠٠ ٢١٩٠٧٤ اإلجمالي

: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مدیریة الزراعة، محافظة أسیوط، إدارة المصدر
  .٢٠١٦- ٢٠١٣، الحیازة الزراعیة، بیانات غیر منشورة
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داد          منحنى لورنز لت. ١شكل  ًا للتع ي محافظة أسیوط وفق ائزین ف ى الح ة عل وزیع حیازة األراضي الزراعی
  )٢٠١٦-٢٠١٣الزراعي (

  
  

  ثالثًا: تطور المتغیرات اإلنتاجیة لمحصول القمح في مصر ومحافظة أسیوط:
  تطور المتغیرات اإلنتاجیة لمحصول القمح في مصر -١

 المساحة المزروعة:  - أ
دول(  ح الج احة المز٣یوض ین     ) أن المس ذب ب ي التذب ذت ف د أخ ر ق ي مص القمح ف ة ب روع

غ حوالي           ى بل د أعل ك بح ى آخر، وذل ن عام إل دان عام     ٣٣٩٣الزیادة والنقصان م ف ف ، ٢٠١٤ال
دیر   ٢٠٠١الف فدان عام   ٢٣٤١،٧٩وحد أدنى بلغ حوالي  د تق ة  ، وعن ام    معادل ي الع االتجاه الزمن

  نها أخذت اتجاهًا عاما متزایًدا ومعنوي  ) أ٤) بالجدول(١للمساحة المزروعة، توضح المعادلة (
دول   ي       .٣ج اج الكل ة واإلنت ة الفدانی ي مصر   لمحصول ا المساحة المزروعة واإلنتاجی ة  لقمح ف ومحافظ

  )٢٠١٤ – ٢٠٠٠خالل الفترة( أسیوط 
  البیان  

  
  السنة

  أسیوط  مصر
المساحة 
  المزروعة
  (الف فدان)

االنتاجبه 
  الفدانیة

  (اردب/فدان)

اإلنتاج 
  كليال

  (الف أردب)

المساحة 
  المزروعة
  (الف فدان)

االنتاجبه 
  الفدانیة

  (اردب/فدان)
  اإلنتاج الكلي
  (الف أردب)

٢٤٦٢،٦٩  ١٨،١٧  ١٣٥،٥١  ٤٣٧٦٠،٣٥  ١٧،٧٧  ٢٤٦٣،٢٦  ٢٠٠٠  
٢٥٥٩،٩٢  ١٩،١٠  ١٣٤،٠٣  ٤١٦٩٧،٢١  ١٧،٨١  ٢٣٤١،٧٩  ٢٠٠١  
٢٧٤٠،٤٥  ١٩،٢٠  ١٤٢،٧٣  ٤٤١٦٥،٧٧  ١٨،٠٢  ٢٤٥٠،٤٢  ٢٠٠٢  
٢٨٨٢،١٦  ١٩،٥٣  ١٤٧،٥٨  ٤٥٦٣١،٢٨  ١٨،٢١  ٢٥٠٦،١٧  ٢٠٠٣  
٢٩٦٧،٨٥  ١٩،٧٣  ١٥٠،٤٢  ٤٧٨٥٢،٣٨  ١٨،٣٧  ٢٦٠٥،٥٠  ٢٠٠٤  
٣٢٠٩،٣٢  ١٩،٥٧  ١٦٣،٩٦  ٥٤٢٧٣،٠٧  ١٨،١٨  ٢٩٨٥،٢٨  ٢٠٠٥  
٣٠٩٤،٥٧  ١٨،٨٠  ١٦٤،٦٠  ٥٥١٦١،٥١  ١٨،٠٠  ٣٠٦٣،٧٠  ٢٠٠٦  
٢٩٩٥،٩٦  ١٨،٤٤  ١٦٢،٤٧  ٤٩١٩٢،٧٩  ١٨،١٢  ٢٧١٥،٥٢  ٢٠٠٧  
٣١٦٤،١٣  ١٨،٥١  ١٧٠،٩٠  ٥٣١٨٠،٣٤  ١٨،٢١  ٢٩٢٠،٣٨  ٢٠٠٨  
٣٢٥٩،٨٨  ١٩،٢٩  ١٦٨،٩٩  ٥٦٨١٩،٩٣  ١٨،٠٦  ٣١٤٧،٠٢  ٢٠٠٩  
٢٦٠١،٣١  ١٥،٨٣  ١٦٤،٣٣  ٤٧٧٩٣،٤٩  ١٥،٩٢  ٣٠٠١،٣٨  ٢٠١٠  
٣٢٠٥،٧٠  ١٩،٢٧  ١٦٦،٣٦  ٥٥٨٠٣،٥٠  ١٨،٣٠  ٣٠٤٨،٦٠  ٢٠١١  
٣٥٨٥،٦٣  ١٨،٧٨  ١٩٠،٩٠  ٥٨٦٣٦،٥٥  ١٨،٥٥  ٣١٦٠،٦٦  ٢٠١٢  
٣٩٢٨،٤٣  ١٩،٢١  ٢٠٤،٥٠  ٦٣٠٦٨،٠٠  ١٨،٦٧  ٣٣٧٧،٨٧  ٢٠١٣  
٤٠١٨،٩٧  ١٨،٢٩  ٢١٩،٧٤  ٦١٨٦٥،٣٦  ١٨،٢٣  ٣٣٩٣،٠٠  ٢٠١٤  
  ٣١١١،٧٩  ١٨،٧٨  ١٦٥،٨  ٥١٩٢٦،٧٦  ١٨٫٠٢  ٢٨٧٨،٧٠  المتوسط
جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، المصدر: 

  تصاد الزراعي، أعداد مختلفة.نشرة االق
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دول   ة    . ٤ج واهر اإلنتاجی بعض الظ ام ل ي الع اه الزمن ول ااالتج ي مصر  لمحص یوط لقمح ف ة أس  ومحافظ
 )٢٠١٤-٢٠٠٠( خالل الفترة

 معدل التغیر مقدار التغیر المتوسط ف ٢ر المعادلة الظاهرة م بیان

صر
م

 

  المساحة ١
 (الف فدان)

  هـس ٧٠،٧٦+  ٢٣١٣= هـص^ 
                           )٢،٥ ٧٠،٧٦ ٢٨٧٨،٧ **٧٦،٣٥ ٠،٨٦ **)٨،٧٤ 

  اإلنتاجیة ٢
 (أردب/فدان)

  هـس ٠،١٤+  ١٧،٩= هـص^ 
                          )٠،١٤ ٠،٠١٠ )٠،٣٧ - - - 

  اإلنتاج  ٣
 (الف أردب)

  هـس ١٣٢٥+  ٤١٣٢٩=  هـص^ 
                           )٢،٦ ١٣٢٥ ٥١٩٢٦،٨ **٤٣،٩٤ ٠،٧٧ **)٦،١٨ 

وط
سی

أ
 

  المساحة ٤
 (الف فدان)

  هـس ٤،٩٥+ ١٢٦= هـص^ 
                           )٣ ٤،٩٥ ١٦٥،٨ **٧١،١٨ ٠،٨٥ **)٨،٤٤ 

  اإلنتاجیة ٥
 (أردب/فدان)

  هـس ٠،٠٥٠٧ – ١٩،٢= هـص^ 
                       )- ٠،٧٩ ٠،٠٦ )٠،٨٩ - - - 

  اإلنتاج  ٦
 (الف أردب)

س  ٨٤،٦٣+٢٤٣٤،٨= هـ ص^ 
  هـ
                          )٥،٢٠(** 

٢،٧ ٨٤،٦٣ ٣١١١،٧٩ **٢٧،٠٦ ٠،٦٨ 

، ف إلى معامل ٢تشیر ص^ هـ إلى القیمة التقدیریة للظاهرة محل البحث في السنة هـ، س تشیر إلى عنصر الزمن، ویشیر كل من ر
، وتشیر األرقام داخل األقواس إلى قیمة ت ٠٫٠١المعنویة عند مستوى  التحدید، ،وقیمة ف المحسوبة على الترتیب، وتشیر ** إلى

 المحسوبة.
  

  ).٣: حسبت من بیانات الجدول (المصدر
  

دار     ـغ مق ـد بل ائیًا وق والي   إحص نوي ح ادة الس غ       ٧٠،٧٦الزی نوي بل ادة س دل زی دان بمع ف ف ال
ة حوالي    ٢،٥نحو د   ٢٨٧٨،٧٠% من متوسط المساحة المزروعة والبالغ ف ف ان، ویشیر معامل   ال

ي     ٨٦) إلى أن نحو٢التحدید(ر % من التغیرات الحادثة في المساحة المزروعة تفسرها العوامل الت
  ).٠،٠١یعكسها عنصر الزمن، وقد ثبت معنویة النموذج المستخدم عند مستوى معنویة(

 اإلنتاجیة الفدانیه: -ب
دول (     واردة بالج ات ال یر البیان ة الفدان٣تش ین   ) أن اإلنتاجی ذب ب ي التذب ذت ف ح أخ ة للقم ی

والي     غ ح ى بل د أعل ك بح ان، وذل ادة والنقص ام  ١٨،٦٧الزی غ   ٢٠١٣أردب ع ى بل د أدن ، وح
والي ام  ١٥،٩٢ح ور اإلنتاجی ٢٠١٠أردب ع ام لتط ي الع اه الزمن ة االتج دیر معادل ة  ة، وبتق الفدانی

ة ( ح المعادل ح، توض دول (٢للقم ًا متزا٤) بالج ًا عام ذت اتجاه ا أخ ه ) أنه ت معنویت م تثب دًا ل ی
  إحصائیًا.  
  اإلنتاج الكلي: -ج

دول (  واردة بالج ات ال یر البیان ادة    ٣تش ین الزی ذب ب ي التذب ذ ف ح أخ ي للقم اج الكل ) أن اإلنت
والي     غ ح ى بل د أعل ك بح ف أردب عام   ٦٣٠٦٨والنقصان، وذل والي  ٢٠١٣ال غ ح ى بل د أدن ، وح

ة ا ٢٠٠١الف أردب عام  ٤١٦٩٧،٢١ ي، توضح       ، وبتقدیر معادل اج الكل ام لإلنت ي الع التجاه الزمن
ادة     ٤) بالجدول (٣المعادلة ( دار الزی غ مق د بل ) أنها أخذت اتجاهًا عاما متزایًدا ومعنوي إحصائیًا وق

غ نحو      ١٣٢٥السنوي حوالي  ادة سنوي بل دل زی ي     ٢،٦الف أردب بمع اج الكل ن متوسط اإلنت % م
والي   الغ ح یر معا  ٥١٩٢٦،٧٦والب ف أردب، ویش د(ر ال ل التحدی و ٢م ى أن نح ن ٧٧) إل % م

ة          ت معنوی د ثب زمن، وق ي یعكسها عنصر ال التغیرات الحادثة في اإلنتاج الكلي تفسرها العوامل الت
   ).٠،٠١النموذج المستخدم عند مستوى معنویة (

  محصول القمح في محافظة أسیوطتطور المتغیرات اإلنتاجیة ل -٢
 المساحة المزروعة:  - أ
دول (   ح الج ي        ) أن ا٣یوض ذت ف د أخ یوط ق ة أس ي محافظ القمح  ف ة ب احة المزروع لمس

غ    ٢٠١٤الف فدان عام   ٢١٩٧٤التذبذب بین الزیادة والنقصان بحد أعلى بلغ حوالي ى بل د أدن ، وح
والي  ام  ١٣٤،٠٣ح دان ع ف ف دیر ٢٠٠١ال د تق ة ، وعن احة  معادل ام للمس ي الع اه الزمن االتج

ة(  ح المعادل دول (٤المزروعة، توض وي إحصائیًا  ) أن٤) بالج ًدا ومعن ا متزای ًا عام ذت اتجاه ا أخ ه
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ن متوسط   ٣الف فدان بمعدل زیادة سنوي بلغ نحو  ٤،٩٥وقد بلغ مقدار الزیادة السنوي حوالي % م
والي  ة ح ة والبالغ احة المزروع د (ر   ١٦٥،٨المس ل التحدی یر معام دان، ویش ف ف ى أن ٢ال ) إل

و ة   ٨٥نح احة المزروع ي المس ة ف رات الحادث ن التغی ر   % م ها عنص ي یعكس ل الت رها العوام تفس
  ).٠،٠١الزمن، وقد ثبت معنویة النموذج المستخدم عند مستوى معنویة (

 اإلنتاجیة الفدانیه: -ب
واردة بالجدول (    ات ال ین        ٣كما تشیر البیان ذب ب ي التذب ح أخذت ف ة للقم ة الفدانی ) أن اإلنتاجی

والي     غ ح ى بل د أعل ك بح ان، وذل ادة والنقص ام  أردب ١٩،٧٣الزی غ   ٢٠٠٤ع ى بل د أدن ، وح
والي ام ١٥،٨٣ح ور اإلنتاجی  ٢٠١٠أردب ع ام لتط ي الع اه الزمن ة االتج دیر معادل ة  ة، وبتق الفدانی

ة (   ح المعادل ح، توض دول ( ٥للقم ه         ٤) بالج ت معنویت م تثب ًا ل ًا متناقص ًا عام ذت اتجاه ا أخ ) أنه
  إحصائیًا.  
  اإلنتاج الكلي: -ج

د  واردة بالج ات ال یر البیان ا تش ین    ٣ول (كم ذب ب ي التذب ذ ف د أخ ح ق ي للقم اج الكل ) أن اإلنت
غ حوالي   ف أردب عام    ٤٠١٨،٩٧الزیادة والنقصان، وذلك بحد أعلى بل غ    ٢٠١٤ال ى بل د أدن ، وح

والي ام  ٢٤٦٢،٦٩ح ف أردب ع ي،    ٢٠٠٠ال اج الكل ام لإلنت ي الع اه الزمن ة االتج دیر معادل ، وبتق
دار    ) أنها أخذت ٤) بالجدول (٦توضح المعادلة ( غ مق د بل اتجاهًا عاما متزایًدا ومعنوي إحصائیًا وق

غ نحو    ٨٤،٦٣الزیادة السنوي حوالي اج    ٢،٧الف أردب بمعدل زیادة سنوي بل ن متوسط اإلنت % م
والي الغ ح ي والب د (ر ٣١١١،٧٩الكل ل التحدی یر معام ف أردب، ویش و٢ال ى أن نح ن ٦٨) إل % م

وذج       التغیرات في اإلنتاج الكلي تفسرها العوامل الت ة النم ت معنوی د ثب زمن، وق ي یعكسها عنصر ال
   ).٠،٠١المستخدم عند مستوى معنویة (

  :رابعًا: المتوسطات الموردیة الناتجیة لمحصول القمح في عینة البحث بمحافظة أسیوط
الي المساحة،        ٥یوضح جدول ( ه البحث هي كالت ي عین ح ف ) أن عناصر إنتاج محصول القم

ة البشریة، العمل        التقاوي، المبیدات، السما ي، السماد الفوسفاتي، العمال د البلدي، السماد النیتروجین
  اآللي، والري.

دول  یوط        .٥ج ة أس ث بمحافظ ة البح ي عین ح ف ول القم ة لمحص ة الناتجی طات الموردی نة  المتوس للس
  ٢٠١٤/٢٠١٥الزراعیة 

الفئة الحیازیة   المتغیرات
  األولي

الفئة الحیازیة 
  الثانیة

 الفئة الحیازیة
  الثالثة

إجمالي 
  العینة

  ١٢٠  ٤٠  ٤٠  ٤٠  عدد المشاهدات
  ٢٦٤،٧٧  ١٩١،٤٦  ٥٧،٢٥  ١٦،٠٦  أجمالي المساحة (فدان)

  ٤٥٠٦،٩٥  ٣٢٩٣،٧٩  ٩٦٧،٤٨  ٢٤٥،٦٨  إجمالي اإلنتاج ( أردب/فدان)
  ١٦،٤٢  ١٧،١٦  ١٦،٨٦  ١٥،٢٦  متوسط إنتاج الفدان (إردب/فدان)
  ٥٣،٣٨  ٥٧،٤٧  ٥٤  ٤٨،٦٩  متوسط كمیة التقاوي (كجم/فدان)
  ١٥٣،٥٥  ١٤٠  ٢٠٣  ١١٧،٦٧  متوسط كمیة المبیدات (لتر/فدان)

  ١٢،٠١  ٩  ١٣،١٧  ١٣،٨٥  /فدان)٣متوسط كمیة السماد البلدي(م
  ١٠٨،٨٩  ١٢٣،١٩  ١١٢،٤٧  ٩١  متوسط كمیة السماد النیتروجیني (كجم وحده فعاله/فدان)

  ١٣،٧٨  ١٤،٠٨  ١٦،٨٦  ١٠،٣٩  متوسط كمیة السماد الفوسفاتي(كجم وحده فعاله/فدان)
  ٢٢  ١٧  ٢٣  ٢٥  متوسط العمل البشري (رجل/فدان)

  ٦،٦٩  ٦،١٦  ٦،٤٥  ٧،٤٦  متوسط عدد ساعات العمل اآللي (ساعة/فدان)
  ٣٧،٠٢  ٣٥  ٤٢  ٣٤،٠٦  متوسط عدد ساعات الري(ساعة /فدان)
  ٣٢٠٦،٤٩  ٢٩٤٠  ٣٤٠٨  ٣٢٧١،٤٨  متوسط التكالیف المتغیرة (جنیه/فدان)

  ٦٠١٠  ٥٩٠٠  ٦٠٥٠  ٦٠٨٠  (جنیه/فدان) متوسط التكالیف الكلیة
  ٤١٣،٣٣  ٤٢٠  ٤٢٠  ٤٠٠  متوسط السعر المز رعي (جنیه/إردب)

  .جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان  المصدر:
  

مشاهده  لمحصول القمح في إجمالي  ١٢٠قد بلغ  تویوضح نفس الجدول أن عدد المشاهدا
فدان، وبلغ  ٢٦٤،٧٧حة المزروعة بها حوالي عینة البحث بمحافظة أسیوط، وبلغ إجمالي المسا
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 ١٦،٤٢اردب، وأن متوسط إنتاج الفدان بلغ حوالي  ٤٥٠٦،٩٥إجمالي اإلنتاج حوالي 
كجم/فدان، ومتوسط كمیة  ٥٣،٣٨اردب/فدان، كما تبین أن متوسط كمیه التقاوي بلغت حوالي 

 ١٢،٠١بلغت حوالي لتر/فدان، ومتوسط كمیة السماد البلدي  ١٥٣،٥٥المبیدات بلغ حوالي
كجم وحده فعاله/فدان،  ١٠٨،٨٩/فدان، ومتوسط كمیة السماد النیتروجیني بلغت حوالي ٣م

كجم وحده فعاله/فدان، ومتوسط العمل  ١٣،٧٨ومتوسط كمیة السماد الفوسفاتي بلغت حوالي 
ط ساعة/فدان، ومتوس ٦،٦٩رجل/فدان، ومتوسط العمل اآللي بلغ حوالي  ٢٢البشري بلغ حوالي 

ساعة/فدان، في حین بلغ كل من متوسط التكالیف المتغیرة،  ٣٧،٠٢ساعات الري بلغ حوالي 
جنیه/فدان علي الترتیب، وقد بلع  ٦٠١٠، ٣٢٠٦،٤٩متوسط التكالیف الكلیة للفدان حوالي 

جنیه /اردب، األمر الذي یوضح أن الفئة الحیازیة  ٤١٣،٣٣حوالي  يرعزمتوسط السعر الم
فدان فأكثر) هي أفضل الفئات الحیازیة من حیث متوسط التكالیف المزرعیة والسعر  الثالثة ( ثالثة

  المزرعي ومتوسط إنتاجیة الفدان.
 خامسًا: الدوال اإلنتاجیة لمحصول القمح في عینة البحث بمحافظة أسیوط:

یتناول هذا الجزء التقدیر اإلحصائي لداالت اإلنتاج الفیزیقیة لمحصول القمح على مستوى 
لفئات الحیازیة الثالثة واجمالي العینة، وذلك في الصورة اللوغاریتمیة المزدوجة باستخدام أسلوب ا

االنحدار المتعدد المرحلي وذلك للتغلب على عالقة االرتباط بین المتغیرات المفسرة، واستبعاد 
  المتغیرات التي لم تثبت معنویة تأثیرها على اإلنتاج.

 الفئة الحیازیة األولى: -١
)، وجود عالقة طردیه بین كمیة اإلنتاج (ص) و ٦ح من المعادلة األولى في الجدول (یتض

 ٠،٦٦)  نحو ٢)، حیث بلغ معامل التحدید (ر٧)، والعمالة البشریة (س٢كل من كمیة التقاوي (س
% من التغیرات الحادثة في اإلنتاج یفسرها عنصري كمیة التقاوي، والعمالة ٦٦مما یعني أن نحو 

) ، وقد بلغت المرونة ٠،٠١وقد ثبت معنویة النموذج إحصائیا عند المستوي االحتمالي ( البشریة،
على التوالي وهو ما یعني انه إذا  ٠،٦٣، ٠،٣٦اإلنتاجیة لكمیة التقاوي، والعمالة البشریة  حوالي 

سبة % فان ذلك یؤدي إلى زیادة اإلنتاج الكلي بن١٠زادت كمیة التقاوي، والعمالة البشریة بنسبة
مما یعني  )،٠،٩٩% على الترتیب، كما بلغت المرونة اإلجمالیة للدالة حوالي (٦،٣%، ٣،٦

سیادة عالقة العائد المتناقص على السعة اإلنتاجیة أي زیادة الناتج بنسبة أقل من نسبة زیادة 
ؤدي إلى % إنما ی١٠الموارد اإلجمالیة بالدالة، مما یشیر إلى أن زیادة الموارد اإلجمالیة بنسبة 

%، مما یوضح أن منتجي هذه الفئة یعملون في المرحلة الثانیة(االقتصادیة) ٩،٩زیادة الناتج بنحو 
  من مراحل قانون تناقص الغلة.

  

ة المزدوجة لمحصول          .٦جدول  ة بصورتها اللوغاریتمی ة الفیزیقی دوال اإلنتاجی التقدیرات اإلحصائیة لل
  ٢٠١٤/٢٠١٥نة الزراعیة للس أسیوطالقمح في عینة البحث بمحافظة 

الفئة 
  ف  ٢ر  المعادلة  الحیازیة

المرونة 
اإلجمالیة 

%  

                                                                                                                             ٧لوس٠،٦٣+  ٢لوس٠،٣٦+ ٠،٣٦- =  هـلو ص^  الفئة األولى
                                )٠،٩٩  **٣٦،١٦  ٠،٦٦      *)٢،٤١(       * )٢،٥٥  

   ٥لوس٠،٢٥+  ١لوس٠،٨٦+ ٠،٦٨=  هـلو ص^  الفئة الثانیة
                              )١،١١  **٢٧،٣١  ٠،٥٩      **)٢،٧٢(       ** )٤،٩١  

                                                                                                                             ٧لوس٠،٢٤+  ١سلو٠،٧٨+ ٠،٩٢=  هـلو ص^  الفئة الثالثة
                              )١،٠٢  **١٠٤،٠٥  ٠،٨٥      *)٢،٠٦(       * *)٥،٦٧  

                                                                                                                             ٩لوس ٠،١٥+ ٧لوس ٠،٣+  ٥لوس ٠،١٦+ ٢لوس٠،٢٩+  ١لوس٠،٢١+٠،٣١- =  هـلو ص^  اإلجمالي
                               )١،١١  **٣٥٠،١٧  ٠،٩٤  *)٢،٢٩(    **)٣،٤٨(     ** )٣،٥٨(      **)٤،٠١(       * )٢،٥٩  

  : كمیة المبیدات (لتر)،  ٣: كمیة التقاوي (كجم)، س  ٢: المساحة المزروعة ( فدان )، س ١ص^ هـ: اإلنتاج الكلي (أردب)، س 
: كمیة السماد الفوسفاتي( وحدة فعالة/كجم )،  ٦ م)، س: كمیة السماد النیتروجیني(وحدة فعالة /كج ٥)، س ٣: كمیة السماد البلدي(م ٤س 
  (ساعة/موسم) .ي: عدد ساعات الر ٩: مقدار العمل اآللي (ساعة/موسم)،س٨البشري (رجل/فدان)، س  ل: مقدار العم٧س 

  )،  تشیر القیم بین األقواس إلى قیمة (ت) المحسوبة.٠،٠٥)، (*)  معنوي عند (٠،٠١(**) معنوي عند (
  

  جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان.  :المصدر
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 الفئة الحیازیة الثانیة: -٢
دول (  ي الج ة ف ة الثانی ن المعادل اج (ص) ٦یتضح م ة اإلنت ین كمی ه ب ة طردی ود عالق )، وج

ة (س احة المزروع ن المس ل م ي (س١وك ماد النیتروجین ة الس د ٥)، وكمی ل التحدی غ معام ث بل ) حی
و ٢(ر ي أن نح ٠،٥٩)  نح ا یعن ري  ٥٩و مم رها عنص اج یفس ي اإلنت ة ف رات الحادث ن التغی % م

د المستوي        وذج إحصائیا عن ة النم ت معنوی المساحة المزروعة، وكمیة السماد النیتروجیني، وقد ثب
ي       ٠،٠١االحتمالي ( ة السماد النیتروجین ة للمساحة المزروعة، وكمی ) ، وقد بلغت المرونة اإلنتاجی

والي وه   ٠،٢٥،  ٠،٨٦نحو   ى الت ة     عل احة المزروعة وكمی ه إذا زاد عنصري المس ي ان ا یعن و م
ي بنسبة     ١٠السماد النیتروجیني بنسبة  اج الكل ادة اإلنت %، ٢،٥% ، ٨،٦% فان ذلك یؤدي إلى زی

ى السعة     )،١،١١كما بلغت المرونة اإلجمالیة للدالة نحو ( د عل مما یعني سیادة عالقة العائد المتزای
ى أن            اإلنتاجیة أي زیادة الناتج ب ا یشیر إل ة، مم ة بالدال وارد اإلجمالی ادة الم ن نسبة زی ر م نسبة أكب

اتج بنحو       ١٠زیادة الموارد اإلجمالیة بنسبة   ادة الن ى زی ؤدي إل ا ی ا یوضح أن   ١١،١% إنم %، مم
  منتجي هذه الفئة یعملون في المرحلة األولى من مراحل قانون تناقص الغلة.

 الفئة الحیازیة الثالثة: -٣
ن الم ح م دول (یتض ي الج ة ف ة الثالث اج (ص)  ٦عادل ة اإلنت ین كمی ه ب ة طردی ود عالق )، وج

د (ر    ٧)، والعمالة البشریة (س ١وكل من المساحة المزروعة (س غ معامل التحدی ث بل )  نحو  ٢) حی
و    ٠،٨٥ ي أن نح ا یعن احة        ٨٥مم ري المس رها عنص اج یفس ي اإلنت ة ف رات الحادث ن التغی % م

الي (   المزروعة، والعمالة البشریة،  د المستوي االحتم ) ٠،٠١وقد ثبت معنویة النموذج إحصائیا عن
و     ریة نح ة البش ة، والعمال احة المزروع ة للمس ة اإلنتاجی ت المرون د بلغ ى  ٠،٢٤،  ٠،٧٨، وق عل

ة البشریة بنسبة        ان  ١٠التوالي وهو ما یعني انه إذا زاد عنصري المساحة المزروعة والعمال % ف
اج   ادة اإلنت ى زی ؤدي إل ك ی ي بنسبة   ذل ة  ٢،٤% ، ٧،٨الكل ة للدال ة اإلجمالی ت المرون ا بلغ %، كم

اتج بنسبة             )،١،٠٢نحو ( ادة الن ة أي زی ى السعة اإلنتاجی د عل د المتزای ة العائ ي سیادة عالق مما یعن
ة بنسبة            وارد اإلجمالی ادة الم ى أن زی ا یشیر إل ة، مم ة بالدال وارد اإلجمالی % ١٠أكبر من زیادة الم

ة         ١٠،٢زیادة الناتج بنحو  إنما یؤدي إلى  ي المرحل ون ف ة یعمل ذه الفئ ا یوضح أن منتجي ه %، مم
  األولى من مراحل قانون تناقص الغلة.

 إجمالي العینة: -٤
اج (ص)      ٦یتضح من المعادلة الرابعة في الجدول (   ة اإلنت ین كمی ه ب ة طردی )، وجود عالق

ة (س     احة المزروع ة المس ن كمی ل م اوي (س ١وك ة التق ي   )، ٢)، وكمی ماد النیتروجین ة الس وكمی
ري (س ٧)، والعمالة البشریة (س ٥(س د (    ٩)، و ال غ معامل التحدی ث بل ا   ٠،٩٤)  نحو  ٢ر)، حی مم

ن المساحة المزروعة      ٩٤یعني أن نحو  % من التغیرات الحادثة في اإلنتاج یفسرها عناصر كل م
ریة ، وا  ة البش ي، والعمال ماد النیتروجین ة الس اوي ، وكمی ة التق ة ، وكمی ت معنوی د ثب ري، وق ل

الي (    توي االحتم د المس ائیا عن وذج إحص احة    ٠،٠١النم ة للمس ة اإلنتاجی ت المرون د بلغ )، وق
ري،  حوالي      ٠،٢١المزروعة، وكمیة التقاوي، وكمیة السماد النیتروجیني، والعمالة البشریة ، وال

ر   ٠،١٥، ٠،٣، ٠،١٦،  ٠،٢٩، ه إذا زادت عناص ي ان ا یعن و م والي وه ي الت احة  عل المس
ري بنسبة         ة البشریة ، وال ي، والعمال ة السماد النیتروجین اوي ، وكمی % ١٠المزروعة ، وكمیة التق

بة       ي بنس اج الكل ادة اإلنت ى زی ؤدي إل ك ی ان ذل %، ١،٥% ، ٣،٠% ، ١،٦% ، ٢،٩%، ٢،١ف
ى السعة   مما یعني سیادة عالقة العائد المتزاید ع )،١،١١وكما بلغت المرونة اإلجمالیة للدالة نحو( ل

ادة            ى أن زی ا یشیر إل ة، مم ة بالدال وارد اإلجمالی ادة الم ن زی ر م اإلنتاجیة أي زیادة الناتج بنسبة أكب
الي   ١١،١% إنما  تؤدي إلى زیادة الناتج بنحو ١٠الموارد اإلجمالیة بنسبة  %، مما یوضح أن إجم

  تناقص الغلة. منتجي القمح في عینة البحث یعملون في المرحلة األولى من مراحل قانون
ة لمحصول القمح       الیف اإلنتاجی دوال التك ة البحث بمحافظة      سادسًا: التقدیر اإلحصائي ل في عین

 أسیوط:
ات     توى الفئ ى مس ة عل ورة التكعیبی ي الص ة ف الیف الكلی دیر دوال التك اوالت لتق ت مح أجری
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ع ال     ق م م تتف دیر ل ك التق ائج ذل ة، إال أن نت الي العین ة وإجم ة الثالث منطق االقتصادي سوى  الحیازی
ي     ط هي الت لداالت التكالیف الكلیة للفئة الحیازیة األولى، وإجمالي العینة وبالتالي فإن هذه الدوال فق

  تم االعتماد علیها الشتقاق دوال التكالیف.
دول ( ح الج ي  ٨یوض ح ف ول القم ى لمحص ة األول ة الحیازی ة للفئ الیف الكلی ة التك دیر دال ) تق

الي (     إجمالي العینة بالم ى المستوى االحتم ة عل ة الدال ة   ٠،٠١حافظة، حیث تبین معنوی ) وتشیر قیم
ة           ٧٩) إلى أن نحو٢معامل التحدید (ر ي كمی ر ف ى التغی ة یرجع إل الیف الكلی ي التك ر ف ن التغی % م

ي        عر المزرع اواة (ت ح) بالس ك بمس ربح وذل م ال ي تعظ اج الت ة اإلنت دیر كمی م تق د ت اج، وق اإلنت
ذه     ١١،٥٥جنیهًا ، وتبین أنها تبلغ حوالي  ٤٠٠غ حواليلألردب والذي بل ق ه م تتحق دان، ول اردب/ف

ى    ٨٠الكمیة من اإلنتاج إال لنسبة اج المثل ة اإلنت % من إجمالي عدد منتجي هذه الفئة، وتم تقدیر كمی
ن      ٩،٥٨وذلك بمساواة (ت.ح) مع (م.ت.ك) وقد بلغت حوالي ذا المستوى م ق ه اردب/فدان، وتحق

ذي   ٩٥ة اإلنتاج لنسب ة وال % من إجمالي عدد منتجي هذه الفئة، ومن خالل متوسط اإلنتاجیة الفدانی
الیف بنحو (   اردب  ١٥،٣بلغ حوالي ة التك الیف      ١،٣قدرت مرون ة التك ة مرون دلول قیم )، ویشیر م

ة          اقص الغلة(المرحل انون تن ل ق ن مراح ة م ة الثانی ي المرحل ون ف ة یعمل ذه الفئ ي ه أن منتج
  االقتصادیة).  

ة       .٨ول جد  ح في عین تقاتها لمحصول القم ة ومش الیف االنتاجی دوال التك ائیة ل دیرات اإلحص التق
  )٢٠١٤/٢٠١٥للسنة الزراعیة (  أسیوطالبحث بمحافظة 

الفئة 
  ف  ٢ر  الدالة المقدرة  نوع الدالة  الحیازیة

الفئة 
  األولى

  التكالیف الكلیة
  

  التكالیف الحدیة
  متوسط التكالیف الكلیة

  ٣ص ٢،٥٨+  ٢ص ٧٣،٦٧ –ص  ١٠٦٩،٢٢+  ٧١٠،٢٤ -ت ك= 
                                   )١،٤٦)       (١،٨٣-)**      (٣،١١(  

  ٢ص ٧،٧٤ص + ١٤٧،٣٤ –١٠٦٩،٢٢ت ح = 
  ٢ص ٢،٥٨ص +  ٧٣،٦٧– ١٠٦٩،٢٢+  ١-ص٧١٠،٢٤ -م ت ك = 

٤٧،١  ٠،٧٩**  

  اإلجمالي

  التكالیف الكلیة
  

  التكالیف الحدیة
  ف الكلیةمتوسط التكالی

  ٣ص ٠،٠٠٢+  ٢ص ١،٤٨ –ص  ٥١٧،٢٣+  ٣٠٤،٦١ت ك= 
                            )٣،٠٥)**     (٣،١٩-)**     (١٣،٠٣(**  

  ٢ص ٠،٠٠٦ص +  ٢،٩٦ – ٥١٧،٢٣ت ح = 
  ٢ص٠،٠٠٢ص +  ١،٤٨ – ٥١٧،٢٣+  ١- ص٣٠٤،٦١م ت ك = 

١١٧٦  ٠،٩٧ **  

  ).٠،٠١(**) معنوية عند مستوى ( ، ـ القيمة ما بين األقواس تشير إلى قيمة " ت "
  جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان. المصدر:

  

الي      ي إجم ح ف ویوضح نفس الجدول تقدیر دالة التكالیف الكلیة إلجمالي العینة لمحصول القم
الي (       ى المستوى االحتم ة عل ة الدال ین معنوی ة معامل    ٠،٠١العینة بالمحافظة، حیث تب ) وتشیر قیم

اج،        ٩٧) إلى أن نحو٢د (رالتحدی ة اإلنت ي كمی ر ف ى التغی ة یرجع إل % من التغیر في التكالیف الكلی
ذي    ألردب وال وقد تم تقدیر كمیة اإلنتاج التي تعظم الربح وذلك بمساواة (ت ح) بالسعر المزرعي ل

ذا المستوى م    ٣٨،١٦جنیهًا ، وتبین أنها تبلغ حوالي٤١٣،٣بلغ حوالي ن اردب/فدان، ولم یتحقق ه
د          ع (م.ت.ك) وق ك بمساواة (ت.ح) م ى وذل اج المثل ة اإلنت دیر كمی اإلنتاج لمنتجي هذه الفئة، وتم تق

اج لنسبة        ١٤،٣٣بلغت حوالي ن اإلنت ذا المستوى م ق ه دان، وتحق دد    ٦٥اردب/ف الي ع ن إجم % م
والي     غ ح ذي بل ة وال ة الفدانی ط اإلنتاجی الل متوس ن خ ة، وم ذه الفئ ي ه درت  اردب ١٦،٤٢منتج ق

و(  مرو الیف بنح ة التك ي       ٠،٩٢ن ح ف الي منتجي القم الیف أن إجم ة التك ة مرون دلول قیم )، ویشیر م
اج       ة، أي أن إنت اقص الغل انون تن إجمالي العینة بالمحافظة یعملون في المرحلة األولى من مراحل ق

  القمح إلجمالي العینة یحتاج إلى تكثیف عناصر اإلنتاج.  
 لمحصول القمح في عینة البحث بمحافظة أسیوط: سابعًا: مؤشرات الكفاءة االقتصادیة

دول (  ح الج ة        ٩یوض ات الحیازی ي الفئ ح ف ول القم ادیة لمحص رات االقتص ض المؤش ) بع
ه           ة الفدانی وق اإلنتاجی ا تف ن خالله ي اتضح م المختلفة وذلك في عینة البحث بمحافظة أسیوط، والت

ى،     اردب، في  ١٧،٢للفئة الحیازیة الثالثة، حیث بلغت حوالي  ة األول ات الحیازی ي الفئ حین بلغت ف
  اردب على التوالي.  ١٦،٢،  ١٦،٩،  ١٥،٣الثانیة، وإجمالي العینة حوالي
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ة   .٩جدول  مؤشرات الكفاءة االقتصادیة لمحصول القمح في عینة البحث بمحافظة أسیوط للسنة الزراعی
٢٠١٤/٢٠١٥  

  المؤشر
  

  

  
الفئة 

  الحیازیة

اإلنتاجیة 
  الفدانیة
  (اردب)

  
)١(  

السعر 
  المزرعي

  (جنیه/اردب)
  

)٢(  

التكالیف 
الكلیة  

  (جنیه/فدان)
  

)٣(  

اإلیراد 
الكلي 

  (جنیه/فدان)
  

)٤(  

صافي 
العائد  

  (جنیه/فدان)
  

)٥(  

نتاج اتكلفة 
  (جنیه/اردب)

  
)٦(  

صافي العائد      
  (جنیه/اردب)

  
)٧(  

العائد على 
الجنیه 

المستثمر   
  (جنیه/فدان)

)٨(  
الفئة 

    الحیازیه   
  األولي

٠،٠٠٧  ٢،٦  ٣٩٧،٤  ٤٠  ٦١٢٠  ٦٠٨٠  ٤٠٠  ١٥،٣  

الفئة 
الحیازیة 

  الثانیة
٠،١٧  ٦٢  ٣٥٨  ١٠٤٨  ٧٠٩٨  ٦٠٥٠  ٤٢٠  ١٦،٩  

الفئة 
الحیازیه 

  الثالثة
٠،٢٢  ٧٧  ٣٤٣  ١٣٢٤  ٧٢٢٤  ٥٩٠٠  ٤٢٠  ١٧،٢  

إجمالي 
  ٠،١١  ٣٨،٤  ٣٧٤،٩  ٦٢١،٨  ٦٦٩٥،٥  ٦٠٧٣،٧  ٤١٣،٣  ١٦،٢  العینة

)، صافي ١) ÷ (٣نتاج(جنیه/اردب) = (ا) ، تكلفة ٣( -) ٤) ، صافي العائد (جنیه/فدان) = (٢) × (١ن) = (اإلیراد الكلي(جنیه/فدا -
  ).٣) ÷ (٥)، العائد على الجنیه المستثمر(جنیه/فدان) = (٦( -) ٢العائد (جنیه/اردب) = (

  جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان. المصدر :
  

دو س الج ي نف ائج ف یر النت ث  وتش ة حی ة الثالث ة الحیازی ه للفئ الیف الفدانی اض التك ي انخف ل إل
ة    ٥٩٠٠بلغت حوالي  الي العین جنیه/فدان، في حین بلغت في الفئات الحیازیة األولى، الثانیة، وإجم

  جنیه/فدان على التوالي. ٦٠٧٣،٧،  ٦٠٥٠،  ٦٢٧١حوالي
ة الحیا  داني للفئ د الف افي العائ وق ص دول تف س الج ائج نف ین نت غ وتب ث بل ة حی ة الثالث زی

والي ة        ١٣٢٤ح الي العین ة، وإجم ى، الثانی ة األول ة الحیازی ي الفئ غ ف ین بل ي ح دان، ف جنیه/ف
ة           ٦٢١،٨،  ١٠٤٨، ٤٠حوالي ة المستثمر للفئ د الجنی وق عائ الي تف والي، وبالت ى الت دان عل جنیه/ف

ة الح       ٠،٢٢الحیازیة الثالثة حیث بلغ حوالي  ي الفئ غ ف ي حین بل دان ف ة،    جنیه/ف ى، الثانی ة األول یازی
 . جنیه/فدان على التوالي ٠،١١،  ٠،١٧،  ٠،٠٠٧وإجمالي العینة حوالي

ة البحث بمحافظة       ثامنًا: أثر السعة المزرعیة على صافي العائد الفداني لمحصول القمح في عین
  أسیوط

دول (  ح الج ى، الثا      ١٠یوض ة األول ات الحیازی ر الفئ ار أث این الختب ل التب ائج تحلی ة، ) نت نی
ة              م مقارن این ت ل التب ة تحلی ى معنوی اًء عل ح، وبن داني لمحصول القم د الف والثالثة، على صافي العائ

وي (  ذي بلغت   L.S.Dالفرق المعنوي بین متوسطي كل فئة حیازیة وذلك باختبار أقل فرق معن ) وال
  ).٠،٥) عند مستوى معنویة (٩٧٧،٣قیمته المقدرة حوالي(

  

ح     السعة أثر  ختبارالتحلیل التباین  .١٠جدول داني لمحصول القم د الف ي  على صافي العائ ة  ف البحث  عین
  بمحافظة أسیوط

مربعات  مجموع درجات الحریة  مصدر االختالف
 االنحرافات

متوسط مجموع 
 ( ف ) المحسوبة مربعات االنحرافات

  بین الفئات
 داخل الفئات

٢  
١١٧ 

٥٦٣٩٧٦١٤  
٥٦٥٤٣٨٥٦ 

٢٨١٩٨٨٠٧  
٥،٧٩ ٤٨٦٧٨٩٦ * 

   ٦٢٥٩٤١٤٧٠  ١١٩  ع الكليالمجمو
  ).٠،٠٥* معنوي عند (

  جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان. المصدر:

) أن هناك فروق معنویة بین صافي العائد ١١وقد أظهرت النتائج كما موضح بالجدول (
توضح  الفداني للفئة الحیازیة األولى وصافي العائد الفداني للفئة الحیازیة الثانیة والثالثة، ولم
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  النتائج وجود فروق معنویة بین صافي العائد الفداني لكل من الفئة الحیازیة الثانیة والثالثة.
  

ة    .١١جدول  ات الحیازی ة  معنویة الفروق بین صافي العائد الفداني للفئ ح  الثالث ي   لمحصول القم ة  ف عین
  البحث بمحافظة أسیوط

    الفئة الحیازیة
  اتالمتوسط

  األولى  الثانیة  الثالثة
٤٠  ١٠٤٨  ١٣٢٤  

  صفر  *١٠٠٨  *١٢٨٤  ٤٠  األولى
    صفر  ٢٧٦  ١٠٤٨  الثانیة
      صفر  ١٣٢٤  الثالثة

  من بیانات استمارة االستبیان.جمعت وحسبت  المصدر:
  

  :الملخص والتوصیات
استهدف البحث التعرف على تطور الهیكل الحیازي في محافظة أسیوط ومدى العدالة 

وتكالیف محصول القمح في عینة  إنتاجیةأثر التفتت الحیازي على  التوزیعیة للحیازات الزراعیة،
  البحث.

  حیث تبین من نتائج البحث:
ازات الصغیرة         - ه طابع الحی ب علی أن الهیكل التوزیعي للحیازة الزراعیة في محافظة أسیوط یغل

والي   ة ح احتها الحیازی ث بلغت مس دان) حی ن ف ل م ام  ٥٣،٤٩(أق دان ع ف ف بة ١٩٨٢ال بنس
ت  و بلغ ام       ١٦،٥٤نح ت ع ا بلغ ة، بینم ة بالمحافظ احة الحیازی الي المس ن إجم  ٢٠١٤% م

والي  و      ٦٨،٢٨ح ت نح بة بلغ دان بنس ف ف ة    ٢٢،٦ال احة الحیازی الي المس ن إجم % م
  .١٩٨٢% عن عام ٢٧،٦٥بالمحافظة، وبمعدل تغیر بلغ نحو 

ي محافظة    مما یشیر إلى أن توزیع الحیازات الز) ٠،٤٣نحو( قیمة معامل (جیني) بلغت - ة ف راعی
  ما زال بعیدًا عن تحقیق العدالة التوزیعیة للحیازات الزراعیة.أسیوط 

وي  قد أخذت محافظة أسیوط مصر والمساحة المزروعة بالقمح في  أن - اتجاهًا عامًا متزایدًا ومعن
ه إحصائیًا، ب       ،إحصائیًا ت معنویت م تثب ًا متناقصًا ل ا  وقد أخذت اإلنتاجیة الفدانیة اتجاهًا عام ینم

 .أخذ اإلنتاج الكلي اتجاهًا عامًا متزایدًا ومعنوي إحصائیًا
والي (     - ى ح ة األول ة الحیازی ي الفئ ة ف ة اإلنتاجی ة للدال ة اإلجمالی ي ٠،٩٩بلغت المرون ا یعن )، مم

ون          ة یعمل ذه الفئ ا یوضح أن منتجي ه ة، مم سیادة عالقة العائد المتناقص على السعة اإلنتاجی
ة (ا ة الثانی ي المرحل ة   ف ت المرون ین بلغ ي ح ة، ف اقص الغل انون تن ل ق ن مراح القتصادیة) م

و (       ة نح ة الثانی ة الحیازی ي الفئ ة ف ة للدال و     ١،١١اإلجمالی ة نح ة الثالث ة الحیازی ي الفئ )، وف
ا     ١،٠٢( ا، مم ل منهم ي ك ة ف عة اإلنتاجی ى الس د عل د المتزای ة العائ یادة عالق ي س ا یعن )، مم

انون     یوضح أن منتجي الفئة الحیازیة  ن مراحل ق ى م الثانیة والثالثة یعملون في المرحلة األول
 تناقص الغلة.

نفس          - ه ل الیف الفدانی اض التك ح، وانخف ة لمحصول القم ة الثالث تفوق اإلنتاجیة الفدانیه للفئة الحیازی
ات      اقي الفئ ن ب تثمر ع ة المس د الجنی داني، وعائ د الف ل من صافي العائ وق ك ذلك تف ة، وك الفئ

  الحیازیة.
ا    أن - ة مم غالبیة منتجي محصول القمح یعملون في المرحلة األولى من مراحل قانون تناقص الغل

ة       ذه الفئ و ه ق منتج ى یحق ر حت ذه العناص ة ه ادة تولیف اج، وإع ر اإلنت ف عناص تلزم تكثی یس
  الحجم المعظم للربح والحجم الذي یدني التكالیف والذي لم یتحقق لغالبیة المنتجین.

ین         بإجراء تحلیل التب - ح تب داني لمحصول القم د الف ة وصافي العائ ة المختلف این بین الفئات الحیازی
ار           د أظهر اختب داني، وق د الف ة وصافي العائ ة المختلف ات الحیازی وجود فروق معنویة بین الفئ

)L.S.D         ة ن الفئ ى وكل م ة األول ة الحیازی داني للفئ د الف ) وجود فروق معنویة بین صافي العائ
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  والثالثة. الحیازیة الثانیة
اض     - ین انخف ث تب توضح نتائج البحث التأثیر الواضح للسعة المزرعیة على متوسط التكالیف، حی

داني            د الف ادة صافي العائ الي زی ة وبالت ازة الزراعی م الحی ادة حج ع زی متوسط تكالیف الفدان م
  في الحیازات الكبیرة عنه في الحیازات الصغیرة.

  التوصیات: 
في  ، لالستفادة من وفورات السعةللحیازات الزراعیةیع الزراعي ضرورة العمل على التجم -١

انتاج محصول القمح في محافظة أسیوط، والعمل على تشجیع العمل التعاوني الزراعي 
 للمساهمة في حل المشكالت التي تواجه أصحاب الحیازات الزراعیة الصغیرة.

، اإلعالم المختلفةمن خالل وسائل  زیادة توعیة المزارعین عن اآلثار السلبیة للتفتت الحیازي -٢
 وما ینجم عنها من انخفاض في اإلنتاج الزراعي. اهرةلتوضیح آثار هذه الظ

 .العمل على إیجاد تشریعات مناسبة لمحاولة ضبط تجزئة وتفتت الحیازات الزراعیة -٣
  :المراجع

  أوًال: المراجع باللغة العربیة:
ة باألراضي   أحمد إبراهیم محمد أحمد، إقتصادیات إنتاج ا -١ لقمح في األراضي المستصلحة مقارن

د  اد الزراعي،المجل ریة لإلقتص ة المص ا، المجل ة قن ة بمحافظ دد٢٤القدیم ب، ٤، الع
 .٢٠١٤دیسمبر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنویة إلحصاءات المساحات المحصولیة      -٢
 واإلنتاج النباتي، أعداد متفرقة.

یني -٣ د الحس يال احم ور(نفبل وان ،)دكت ود رض اس محم ور( عب ة ،)دكت ادیة دراس ار إقتص  لآلث
ت  على المترتبة ازة  تفت ة  الحی ي  الزراعی ة  دراسة ( ع٠م٠ج ف ة  محافظة  حال ة  ،)الدقهلی  المجل

 .٢٠١٣دیسمبر ،٤العدد ،٢٣المجلد الزراعي، لإلقتصاد المصریة
اج الزراعي المصري وأه         -٤ د، دراسة اقتصادیة لإلنت ي محافظة    سعاد عسكر محم ه ف م محددات

 .٢٠٠٥، ٤، العدد٣٦أسیوط، مجلة أسیوط للعلوم الزراعیة، المجلد
ازي      عثمان على اسماعیل (دكتور)،  -٥ نمط الحی ى ال ك والمستأجر عل أثر تحریر العالقة بین المال

وم     ورة للعل ة المنص ة جامع یوط ، مجل ة أس ة بمحافظ ي الزراعی ي لألراض و اإلمتالك
 .٢٠٠٢، یولیو، ٧عدد ، ال٢٧الزراعیة، مجلد 

م  أثر ،)دكتور( مروان العزیز عبد سهام غزالة، عبدالقادر محمود عزة -٦ ازة  نظام  حج ى  الحی  عل
ة  المحاصیل  أهم وتكالیف إنتاجیة ي  الزراعی رة،  محافظة  ف ة  البحی  لإلقتصاد  المصریة  المجل

 .٢٠٠٢ ،٢ العدد ،١٢ المجلد الزراعي،
ة لالقتصاد     وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع    -٧ الشئون االقتصادیة، اإلدارة المركزی

 .الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة
ي،  -٨ الح األراض ة واستص ة  وزارة الزراع ة الزراع ة مدیری یوط،، محافظ ئون  أس إدارة الش

 ، أعداد مختلفة.سجالت قسم اإلحصاء، بیانات غیر منشورة الزراعیة،
  بیةثانیًا: المراجع باللغة األجن

1- Small-Sample Techniques. The NEA Research Bulletion, VOL. 38 
(December.1960).p.99. 
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Summary 

The main topic of this research Targeted to identify the evolution of 
possessory structure in the province of Assiut and the extent of distributive 
justice of agricultural holdings, the impact of fragmentation possessory on 
productivity and costs for the wheat crop in the research sample. 
The research results show that: 

-The distributional structure of the agricultural possession in Assiut 
province, dominated by the nature of small-scale (less than the feddan) with an 
area of possessory amounted to about 53 49 feddan  in 1982 at a rate of about 
16.54% of the total area of possessory maintain in the province, while it was in 
2000 about 63 70 feddan  by about 21.50% of the total area of possessory 
maintain in the province, and the rate of change stood at 19.08%, while in 2014 
amounted to approximately 68 28 feddan at a rate of about 22.6% of the total 
area of possessory maintain in the province, and the rate of change stood at 
27.65% for the year 1982. 

- The value of coefficient (Jenny) toward (0.43), indicating that the 
distribution of agricultural holdings in the province of Assiut is still far from 
achieving distributive justice agricultural holdings. 

- The area planted to wheat in Egypt, Assiut Governorate has taken a 
general  growin and moral Statistically trend, productivity has taken Alfdanah 
decreasing trend significant did not prove statistically, while the total production 
took a general increasing trend and statistically significant. 

- Alfdanah productivity of the third category of  possessory for wheat crop 
its high position. Alfdanah costs decreased to the same category, and beyond all 
of the net yield per feddan, and the return of fairy investor possessory third class 
from the rest of  possessory categories. 

- The majority of wheat crop producers working in the first phase of the 
diminishing returns law which requires the intensification of production factors 
and re-combine them in order to make producers of this category achieve the 
maximum profit  which minimize the costs and has not been achieved for the 
majority of producers. 

- The great influence of the farm area on average costs which show the low 
of average acre costs while increasing the size of agricultural holdings and 
thereby increasing  the net return per feddan in large holdings than its small one. 


