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  التنمیة االقتصادیة المستدامة لقرى الظهیر الصحراوي بمحافظة المنیا
  یاسر حامدي عبد الاله علي

  المعهد العالي للعلوم اإلداریة بسوهاج
  

  المقدمة:
ادة السكانیة دون     اتدامة في مصر أنوتواجه التنمیة المس ي الزی ل ف ع من التحدیات والتي تتمث

ة والمتنوعة     ادة توزیع مخطط ومدروس وموجة نحو االستف ات البشریة الكامن ن الطاق دي  و  ،م التع
ة   ي الزراعی ي األراض ا عل اء علیه ة  والبن ي قل ك عل ر ذل اع  الوأث اج وارتف اض اإلنت احه وانخف مس

ن     ووجود فى الفجوة الغذائیة وارتفاع في األسعار أدى إلي زیادة مما االستهالك  اح م ي المت فجوة ف
ة     الموارد المائیة الالزمة للتوسعا رات المناخی لبیة للتغی ار الس  ،ت التنمویة وباإلضافة إلي بعض اآلث

ا  التي أثرت و اج الزراعي   جمیعه ي اإلنت ود ال      .عل ه الجه ة المستدامة توجی قصوى  وتستهدف التنمی
تخدام  ال اج  س ر اإلنت ال   ،عناص ل، رأس الم ة    األرض، العم ة والممكن یم المتاح ، واإلدارة أو التنظ

ي مستوى         إليبشكل أمثل مما یؤدي  ي تحسین ف ؤدي إل ذي ی زیادة في قیمة الدخل القومي األمر ال
د    اس بمق دم المس اة ع ع مراع ة م ن     راتالمعیش ا م ة علیه وارد والمحافظ ن الم ة م ال القادم األجی

  .  ذلك المحافظة علي التوازن البیئياالستنفاذ وك
ة    ة الزراعی ة الرقع نوی   ونظرا لقل ة س كانیة العالی ادة الس ي مصر والزی ي  ف ة إل ا اتجهت الدول

ك             ر وذل ومي كبی ي شكل مشروع ق ة ف ر الصحراوي لمحافظات مصر المختلف االستفادة من الظهی
دف التوسع    ومي مخطط             به ي وضع إطار ق ك أمال ف ي الصحراء المصریة الواسعة وذل ي ف األفق

ر      ب الكثی ذا یتطل حراء وه ر الص وازن وتعمی كل مت ادة السكانیة بش ن ال لیواجه الزی ت وام د وق لجه
ي اخ  ة ف وارد والدق باب   والم د الش ي تفی ة الت روعات الهام ار المش اك إدارة   تی ون هن ذلك أن تك وك

ى    مماعلي أساسه هذه المشروعات  یبنيناجحة ورؤیة مستقبلیة وذلك لتحقیق الهدف الذى  ؤدي إل ی
  .لقضاء علي مشكلة البطالة والتضخمانتعاش االقتصاد المصري وكذلك ا
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  مشكلة البحث : 
ل وا   وادي النی ذي نظرا للتكدس الحادث للمصریین علي الشریط األخضر القریب ل ي   يأد ل إل

ة       ،%8لة من مساحة مصر ال تزید عن قتسأن نسبة المساحة الم ة الزراعی ة الرقع ي قل باإلضافة إل
ذه     ا وه دي علیه ي والتع ك األراض ي تل اء عل بب البن دودیتها بس ل ومح ي وادي النی ي أراض ف
ي          اج المحاصیل التصدیریة والخضر الت ا وإنت األراضي تعتبر أراضي خصبة ویسهل الزراعة به

ث ت  صدیر تناسب األسواق وتؤدي إلي زیادة الت اج حی ع للفائض من اإلنت زة نسبیة   مصر   تمت ي  بمی ف
ة    واق العالمی ب األس ي تناس ة الت ر و الفاكه دیر الخض ة .تص ي   ولمواجه ة األراض كلة محدودی مش

وب مصر             ر الصحراوي لمحافظات جن ة الظهی ة مشروعا لتنمی ت الحكوم ي مصر تبن الزراعیة ف
ة و  وكذلك إقلیم شمال الصعید نظرا الحتیاجاتها األك ر للتنمی ك باستغالل المساحات الصحراویة    ث  ذل

دة و ًاالممت ة و     خصوص كانیة عالی ات س ا تكدس د به ي یوج ا الت ة المنی صمحافظ ي   نق ي األراض ف
ن استغالل          رة یمك ا مساحة صحراویة كبی د به ث یوج ة حی خمة     هاالزراعی ة مشروعات ض ي إقام ف

  .  من معدل الفقرع اإلنتاجیة والحد علیها وذلك للحد من نسبة البطالة ورف
  : هدف البحث

  : یهدف البحث إلى
  .  الظهیر الصحراوي بمحافظة المنیا دراسة التركیب المحصولي بمناطق – 1
اج م   تقدیر  –2 ي إنت ؤثرة عل ذرة    ىحصول الكفاءة االقتصادیة للعناصر اإلنتاجیة الم ح وال القم

  .  فى عینة البحثالشامي الصیفي 
بیة    – 3 ة النس ي األهمی رف عل ا       التع ي یواجهه ة والت ویق بالمنطق ة بالتس اكل الخاص للمش

ر الصحراوي    والمعوقات االقتصادیة التي تواجه المزارعین لمناطق المزارعین بعینة البحث الظهی
  .  بمحافظة المنیا

  : لوب ومنهج البحث ومصادر البیاناتأس
ذ  د ه ثاعتم دف ال     ا البح ق اله ك لتحقی ي وذل في والكم ل الوص لوب التحلی ي أس ن  عل ام م ع

ة             اریر التنمی ا تق ي أسفرت عنه ائج والمؤشرات الت ل النت ي تحلی اد عل ي االعتم الدراسة باإلضافة إل
تو       ي مس دولي وعل توى ال ي المس واء عل ریة س ریة   البش ات المص ك    ي المحافظ مالتها تل ي ش الت

  .  التقاریر
داد          كما اعتمد البا ة إلع ات الالزم ي البیان ي عدة مصادر للحصول عل ي ولك  البحث حث عل

  : یحقق أهدافه وتمثلت المصادر في
  : مصادر أولیة والتي تمثلت في –أ 

ك      : تماستمارة استبیان - ة وذل ات دقیق ي بیان تصمیمها لتحقیق أهداف البحث في الحصول عل
  .  نتاجیة المزرعیة بمحافظة المنیافیما یخص الوحدات اإل

روع     - املین بالمش ئولین والع ع المس یة م ابالت الشخص اطنین    المق زارعین والق ذلك الم وك
  .  لظهیر الصحراوي في محافظة المنیاببعض قرى ا

  : المصادر الثانویة –ب 
  :  تي تم تجمیعها من عدة جهات أهمهاضمت البیانات المنشورة وغیر المنشورة وال

ا  قطاع الشئون االقتصادیة بوزارة الزراعة واستصالح األ ، راضي، دیوان عام محافظة المنی
  .  تخاذ القرار بمجلس الوزراءومات ودعم امركز معل

 :األسالیب والنماذج المستخدمةاختیار عینة الدراسة و
  : أوال: اختیار محاصیل الدراسة

م اختی امي الصیفي وت ذرة الش ولي ال ن أكار محص ونهم م ح لك ن حبالقم ثر المحاصیل م  ی
ا    ة المنی ة بمحافظ احة المزروع بیة للمس ة النس رة   األهمی ط للفت ي  م، و2014-2012كمتوس ا یل فیم

  :وصف للتركیب المحصولي بمناطق الظهیر الصحراوي بمحافظة المنیا
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  التركیب المحصولي بمناطق الظهیر الصحراوي بمحافظة المنیا: -1
ا           ر الصحراوي بمحافظة المنی اطق الظهی بلغت المساحة المزروعة بالمحاصیل الشتویة بمن

د  37398نحو   )2014 –2012(كمتوسط للفترة  ا نحو    ًاانف دان  17780منه مزروعة بمحصول    ًاف
الي مساحة الحاصالت الشتویة    % م 76.92ل نسبة  تمثالقمح  دان  12793، ون إجم ل    ًاف برسیم تمث
واردة بالجدول      ًافدان 7325، و%33.76نسبة   ات ال ا تشیر البیان م (  خضر متنوعة، كم ى   )1رق إل

ف   32325أن مساحة المحاصیل الصیفیة قد بلغت نحو  دان أل ا تشیر       ًاف خضر شتویة متنوعة ، كم
و     ت نح د بلغ یفیة ق یل الص ى أن المحاص دول إل واردة بالج ات ال دان 32593البیان ا  ًاف  12916منه

دان بة       ًاف ل نس یفي تم امي الص ذرة الش ول ال ة بمحص احة   39.63مزروع الي مس ن إجم % م
رة  الحاصالت  نفس الفت دان  5201، الصیفیة كمتوسط ل ل تم  ًاف دان  3750، و%15.96 ل نسبة ث فلف  ًاف

ة تم ات متنوع بة ثمق و % و9.70ل نس دان 3055نح بة   ًاف ل نس وش یمث ول البردق ة بمحص مزروع
  فدانًا خضر صیفي متنوعة. 2200، % من إجمالي مساحة الحاصالت الصیفیة9.37

رة       1جدول رقم ( ا كمتوسط للفت ر الصحراوي بمحافظة المنی ) التركیب المحصولي بمناطق الظهی
  م2014 – 2012

المساحة  المحصول
المساحة  المحصول % بالفدان

 % بالفدان

 المحاصیل الصیفیة المحاصیل الشتویة
 39.63 12916 ذرة شامي 46.92 17780 قمح

 9.70 3161 ذرة رفیعة 33.76 12793 برسیم
 4.85 1580 سمسم 19.33 7325 خضر شتوي

 2.24 730 فول سوداني 100 37898 اجمالي الشتوي
 9.37 3055 بردقوش   
 15.96 5201 فلفل   
 6.75 2200 خضر صیفي أخرى   
 11.51 3750 مقات   
 100 32593 إجمالي الصیفي   

  حسبت من مدیریة الزراعة بمحافظة المنیا.جمعت و :المصدر
  

  : رق المتبعة الختیار عینة البحثالط – 2
ح كمح      ن مزارعي القم ة عشوائیة م ي شتوي أهمی    تم اختیار عینة طبقی  مساحته  ةصول حقل

ه     ةالذرأعلى نسبة ضمن المحاصیل الشتویة، و تمثل ي صیفي أهمیت الشامي الصیفي كمحصول حقل
ل   من المحاصیل الصیفیة   النسبیة تمث ى نسبة ض توى     أعل ى مس ول عل ار كل محص م اختی ث ت ، حی

  منیا.  القرى او النواحي أو مراقبات التنمیة لمناطق الظهیر الصحراوي بمحافظة ال
  :رى والنواحي أو مراقبات التنمیةاختیار الق

ة     حراوي بمحافظ ر الص اطق الظهی ن من ة م ات التنمی واحي أو مراقب رى أو الن ار الق م اختی ت
ریتین و  ،یث تكون العینة ممثلة لكل المنطقةالمنیا بح ث  لكل محصول بح   ذلك عن طریق اختیار ق ی

   اآلتیة:طوات ذلك بإتباع الخیعكس الواقع الفعلي للمنطقة و
احة         - ث المس ن حی بیة م ا النس ا ألهمیته ة وفق ات التنمی واحي أو مراقب رى أو الن ب الق ترتی

  المزروعة بالمحصول.
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ى          - وى المجموعة األول ث تحت ة لمجموعتین بحی ات التنمی واحي أو مراقب تقسیم القرى أو الن
  .  القرى أو النواحي أو مراقبات التنمیة األقل من حیث المساحة المزروعة

o یة لكل مجموعةتقدیر المتوسط الهندسي لألهمیة النسب . 
o     ي الم ن المتوسط الهندسي ف ى،   اختیار قریة تكون أهمیتها النسبیة تقترب م جموعة األول

ة و قریة اخرى تكون أهمیتها النسبیة تقترب من المتوسو ذلك تكون   ط الهندسي في المجموعة الثانی ب
 .  الن قد مثلتا المنطقة تمثیال أمثالقریتی

  اختیار مزارعي العینة: 
دد        2من خالل سجل ( ار ع م اختی ارة ت القرى المخت ة ب ات الزراعی ) خدمات المتواجد بالجمعی

ازات إ  ة    من المزارعین بطریقة عشوائیة طبقیة وفقا لحجم الحیازة حیث قسمت الحی ات حیازی ى فئ ل
س النسبة   اختیر من كل فئة عددا من المزارعین تبلغ نسبتهم تبعا لكل محصول و إلى حجم العینة نف

ع     دهم االجمالي في كل فئة حیازیة وبین عد ي المجتم ة ف ة لكل طبق  حجم المجتمع لتكون العینة ممثل
  .  بحیث یمثلون تلك القرى المختارة

  توقیت جمع البیانات : 
ح     )2013–2012(لعینة عن موسم الزراعة الشتوي   تم جمع بیانات ا بالنسبة لمحصول القم

  .)2014 /2013(موسم لمحصول الذرة الشامي  صیفيالموسم الو
  :طریقة سحب العینة

دون احالل         ات ب اع أسلوب سحب العین سحبت العینة باستخدام جداول األرقام العشوائیة بإتب
ا            ا اختی تم فیه ع كل مرة ی ه م اقص حجم ل یتن ت ب ر  ثاب ردة  والتي یكون فیها حجم المجتمع غی ر مف

  .  اضافیة من مفردات العینة
  :ینة المختارة بكل محاصیل الدراسةعال

 : محصول الذرة الشامیة -1
ى ثالث    ى عل ى    ةتم تقسیم القرى لمجموعتین تحتوى المجموعة األول رى األعل ي المساحة   ق ف

  المساحة المزروعة.   فيقریة األقل  13تحتوي المجموعة الثانیة على المزروعة بالمحصول و
ي   التيختیار قریة الخلود مركز العدوة وتم ا - أهمیتها النسبیة تقترب من المتوسط الهندسي ف

ن المتوس     ولى، وقریة الهدى مركز مطاي والمجموعة األ رب م ا النسبیة تقت ط الهندسي  التي أهمیته
  بذلك تكون القریتین قد مثال المنطقة تمثیال أمثل.  في المجموعة الثانیة و

ة بنحو       - راد العین دد اف د ع د  1مزارع  بنسبة    52تم تحدی ن ع ذرة   % م د زراع محصول ال
الغ عددهم    ث    5305الشامي الصیفي بمناطق الظهیر الصحراوي لمحافظة المنیا و الب مزارعا. حی

ن خالل سجل         ازة م م الحی ا لحج د بال   2تم اختیارهم بطریقة عشوائیة وفق ات  خدمات المتواج جمعی
  .  )2، جدول رقم (الزراعیة بالقرى المختارة

  محصول القمح:  – 2
ي المساحة     تم تقسیم ا ى ف رى األعل لقرى لمجموعتین تحتوي المجموعة األولى علي خمسة ق

احة          ي المس ل ف ة األق ر قری دى عش ي إح ة عل ة الثانی وي المجموع ول، وتحت ة بالمحص المزروع
  المزروعة.  
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ر     لمحصول الذرة الشامي الصیفي البحث ) القرى المختارة بعینة 2جدول رقم ( اطق الظهی من من
  2013/2014موسم  ة المنیاالصحراوي بمحافظ

المساحة   القرى  المراكز
الفرق بین األهمیة النسبیة   %  المزروعة بالفدان

  الهندسي والمتوسط
  8.72  41.18  3500  المالك  سمالوط
  2.83  35.29  3000  الخلود  العدوة
  8.93-  23.53  2000  الثوار  العدوة

    100  8500  اجمالي القرى  األعلى مساحة
  9.78  16.64  735  مارنةتل الع  دیر مواس
  6.73  13.59  600  ینایر 25  سمالوط
  2.20  9.06  400  الصفا  مغاغة
  2.20  9.06  400  السالم  المنیا
  1.31  8.17  361  الكوثر  المنیا
  0.61  7.47  330  الوفاء  العدوة
  - 0.07  6.79  300  الهدى  مطاي

  - 0.07  6.79  300  التقوى  بني مزار
  1.020-  5.66  250  االیمان  بني مزار
  1.43-  5.43  240  األمل  العدوة

  2.33-  4.53  200  الفداء  بني مزار
  2.33-  4.53  200  االنتصار  سمالوط
  4.60-  2.26  100  االخالص  سمالوط

    100  4416  اجمالي القرى  األقل مساحة
جموعة الهندسي لمقدر المتوسط كما  32.46قدر المتوسط الهندسي لمجموعة القرى ذات المساحة األعلى بنحو 

   6.86القرى ذات المساحة األقل بنحو 
  . بیانات غیر منشورة، ) بمحافظة المنیا: جمعت وحسبت من إدارة الخدمات الزراعیة (قسم اإلحصاء المصدر

  

ي      - ن المتوسط الهندسي ف تم اختیار قریة الوفاء مركز العدوة والتي أهمیتها النسبة تقترب م
الك مرك     ة الم ى، وقری ة األول ط       المجموع ن المتوس رب م بیة تقت ا النس ي أهمیته مالوط والت ز س

  .  تین قد مثال المنطقة تمثیال أمثلالهندسي في المجموعة الثانیة وبذلك تكون القری
و     - ة بنح راد العین دد أف د ع م تحدی بة   47ت ح   % 1مزارع بنس دد زراع محصول القم ن ع م

ددهم     الغ ع ا والب ة المنی حراوي بمحافظ ر الص اطق الظهی زا 3815بمن ارهم  رع م م اختی ث ت ، حی
جل        الل س ن خ ازة م م الحی ا لحج وائیة وفق ة عش دمات بال 2بطریق القرى   خ ة ب ات الزراعی جمعی

  .  )3( رقم المختارة، جدول
  أثر استخدام عناصر اإلنتاج علي الكمیة المنتجة من محصول الذرة الشامیة الصیفي:

اتج    –1 اج والن ر اإلنت ن عناص تخدمة م ة المس ط الكمی امي   متوس ذرة الش ول ال ي لمحص الفیزیق
  بفئات الحیازة المختلفة: 

دان    4أشارت نتائج االستبیان والموضحة بالجدول رقم ( ة لف ة الفدانی ) إلى أن متوسط اإلنتاجی
و   در بنح د ق ة ق ة الدراس امي بعین ذرة الش ول ال دان  18.90محص اج الف تخدم إلنت دان، اس أردب للف

درت     وم / عمل ونحو     34بنحو   كمیة من وحدات العمل البشري ق ساعة/ عمل،    28.8/ رجل / ی
ماد           ن الس دان م در متوسط استخدام الف د ق اج فق ا یخص مستلزمات اإلنت ا فیم ي، أم ن العمل اآلل م

ن السماد        52.9وحدة فعالة (كیلو جرام) للفدان ونحو  114.5األزوتي  و جرام) م ة (كیل دة فعال وح
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دان نحو     الفوسفاتي، أما بالنسبة للسماد البوتاس د استخدم للف و جرام)،      28.88ي فق ة (كیل دة فعال وح
  كیلو جرام للفدان. 73.6وفیما یخص التقاوي فقد استخدم نحو 

م ( دول رق ة  )3ج ارة بعین رى المخت ثالق حراوي  البح ر الص اطق الظهی ن من ح م ول القم  لمحص
  2012/2013موسم  بمحافظة المنیا

المساحة   القرى  المراكز
لفرق بین األهمیة النسبیة ا  %  المزروعة / ف

  و المتوسط الهندسي
  12.96  31.08  3545  الخلود  العدوة
  12.76  30.88  3522  الثوار  العدوة
  5.07-  13.05  1488  الوفاء  العدوة

  5.10-  13.02  1485  تل العمارنة  دیر مواس
  6.15-  11.97  1365  األمل  العدوة

    100  11405  اجمالي القرى  المساحة األعلى
  7.68  15.50  988  الصفا  مغاغة
  7.55  15.37  980  الكوثر  المنیا

  7.14  14.96  954  االنتصار  سمالوط
  3.14  10.96  699  السالم  المنیا

  2.41  10.23  652  ینایر 25  سمالوط
  0.81.  8.69  554  الهدى  مطاي
  054.-  7.28  464  المالك  سمالوط
  2.67-  5.15  328  الفداء  بني مزار
  2.86-  4.96  316  التقوى  بني مزار
  3.13-  4.69  299  االخالص  سمالوط
  5.61-  2.21  141  االیمان  بني مزار

    100  6375  القرى ذات المساحة األقلاجمالي 
  : جمعت وحسبت من إدارة الخدمات الزراعیة (قسم اإلحصاء) بمحافظة المنیا، بیانات غیر منشورة.  المصدر

  
م ( دول رق ادیة 4ج رات االقتص ة المتغی ي  ) مقارن تخدمة ف اج المس ر االنت ات عناص ومتوسط كمی

  انتاج محصول الذرة الشامي بعینة البحث
عدد 

  المزارعین
المساحة 
  بالفدان

االنتاجیة 
  أردب/فدان

العمل 
البشري 
  رجل/یوم

العمل اآللي 
  ساعة/عمل

التقاوي   البوتاسي  الفوسفاتي  األزوتي
وحدة فعالة   بالكیلوجرام

  بالكیلوجرام
وحدة فعالة 
  بالكیلوجرام

وحدة فعالة 
  بالكیلوجرام

46  134.45  18.899  34.1  28.8  114.5  52.9  28.88  73.6  
  . نتائج االستبیان الخاص بالبحث : جمعت وحسبت منالمصدر  
  

ة ل      -2 ة الجنی اج و أربحی د انت ة     تكالیف االنتاج و متوسط صافي عائ ذرة الشامي بعین محصول ال
  البحث:

واردة   م (  تشیر البیانات ال ة العمل البشري و    5بالجدول رق ي إن تكلف ت   ) إل ي مثل  ا العمل اآلل
درت بنحو    بنود تكالیف انتاج محصول الذرة الشامي بعی بینعلى تكلفة  ث ق ، 1368.8نة البحث حی

والي % على 24.6%، 35.2مثل نسبة / فدان تجنیه 956 اج المحصول       الت الیف انت الي تك ن اجم م
راء ال    ة ش ا تكلف ة، یلیه ي و بالعین ماد األزوت و   س درت بنح ي ق بة     538.8الت ل نس دان تمث ه/ ف جنی
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والي 13.8 ى الت م تكلف % عل ماد    ، ث ي والس ماد البوتاس راء الس فاتي وة ش و   الفوس درت بح ي ق الت
ذرة الشامي      4.1/ فدان تمثل نسبة جنیة 278.9 ن محصول ال دان م % من اجمالي تكالیف انتاج الف
غ نحو   ئد الفدان من الذرة الش. أما بالنسبة لمتوسط عاالبحثبعینة  دان   1788.2امي فقد بل ه للف ، جنی

  .جنیه 0.459نحو  حقق الجنیة المنفق على التكالیف المتغیرة أربحیة بلغ
  تقدیر دوال انتاج محصول الذرة الشامي:  -3

ؤثرة     تم  اج الم م عناصر االنت تقدیر العالقة بین انتاجیة الفدان من محصول الذرة الشامي وأه
  اتج محصول الذرة الشامي من خالل النموذج التالي:  على ن

Y = a X1
b

1    X2
b

2      X3
b

3 X4
b

4    X5
b

5 X6
b

6 X7
b

7 
  

اج و  تكالیف انتاج فدان ) 5جدول رقم ( د االنت ة لمحصول    الذرة الشامي وصافي عائ ة الجنی أربحی
  البحثالذرة الشامي بعینة 

  

  %  التكلفة بالجنیة/فدان  البیان
  35.2  1368.8  العمل البشري
  24.6  956.8  العمل اآللي

  6.6  256.5  التقاوي
  13.8  538.8  السماد األزوتي
  5.6  219.5  السماد الفوسفاتي
  7.2  278.9  السماد البوتاسي

  0.4  16.3  مبیدات
  4.8  186.1  حصاد ونقل

  1.8  70.1  تكالیف أخرى
  100.0  3891.8  إجمالي التكالیف

    5680.0  اإلیراد
    300.5  السعر

    1788.2  صافي العائد
    0.459  أربحیة الجنیة

  . بالبحثجمعت وحسبت من نتائج االستبیان الخاص  :المصدر
  

  حیث :
Y  .انتاج فدان محصول الذرة الشامي المقدر بالعینة باألردب =  

X1  .حجم العمل البشري بالرجل / یوم / عمل للفدان كما هو مقدر بالعینة =  
X2  بالساعة / عمل للفدان كما هو مقدر بالعینة. = حجم العمل اآللي  
X3  .كمیة السماد األزوتي مقدرة بالوحدات الفعالة ( كیلو جرام) للفدان بالعینة =  
X4  .كمیة السماد الفوسفاتي مقدرة بالوحدات الفعالة ( كیلو جرام) للفدان بالعینة =  
X5  جرام) للفدان بالعینة. = كمیة السماد البوتاسي مقدرة بالوحدات الفعالة (كیلو  
X6  .كمیة التقاوي المستخدمة بالكیلو جرام للفدان بالعینة =  
X7   البحث= مساحة المحصول بالفدان بعینة .  
X8   .كمیة السماد العضوي بعینة البحث =  
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ى            امي عل ذرة الش ول ال اج محص ى إنت وي عل أثیر المعن اج ذات الت ر اإلنت د عناص ولتحدی
ة الدراسة    درج       مستوى عین دار المت ة االنح م استخدام طریق د   Stepwise Regression، ت لتحدی

  معنوي على إنتاج الذرة الشامي بعینة الدراسة .  التأثیر العناصر ذات الأهم 
  إنتاج محصول الذرة الشامي على مستوى إجمالي العینة :  تكالیف – 1

و     اج محص ى إنت وي عل أثیر المعن اج ذات الت ر اإلنت د عناص م تحدی ة  ت امي بعین ذرة الش ل ال
  الدراسة من خالل النموذج المقدر اآلتي :

log y = 0.324 + 0.392 log x1 +0.308 log x3 + 0.063 log x4  
             (6.57)*  (10.74)*              ( 11.3)*               (3.08)* 

R -2 = 0.908   F = 136.6   D .W = 1.81  
    0.763مجموع المرونات = 

در     وذج المق ن النم ین م ث تب ر ذا  أن حی م العناص دان      تأه اج ف ى انت وي عل أثیر المعن الت
ام العمل البشري و   محصول الذرة الشامي ت ن السماد األ    تمثل في عدد أی ة المستخدمة م ي  الكمی زوت

ن السماد الفو   بالكیلو جرام وحدة فعالة، و ة و     الكمیة المستخدمة م دة فعال الكیلو جرام وح إن سفاتي ب
ذه  % من التغیرات في انتاجیة فدان الذرة الشامي بعینة الدراسة 90.8نسبة  ترجع إلي  التغیر في ه

درت بنحو    مرونات االنتاجیة لهذه العناصر و ، كما تشیر مجموع الالعناصر ي ق ي  أن   0.763الت إل
  استخدام هذه العناصر یتم بتولیفة اقتصادیة.

، من خالل النموذج السابق  صر من عناصر االنتاجبتقدیر مرونات االنتاج المختلفة لكل عنو
درت بنحو      أنها موجبة واتضح  ث ق ذه العناصر، حی ،  0.308،  0.392أقل من الواحد الصحیح له
د    ري والسماد األزوتي والسماد الفوسفاتيللعمل البش 0.063 اج الف ادة انت ي  زی ن  ، مما یشیر إل ان م

بة    امي بنس ذرة الش ى 0.063%، 0.3080%، 0.392ال رة     % عل ر م ل العناص ادة ك والى زی الت
  اخرى من كل منها

  الكفاءة االقتصادیة للعناصر االنتاجیة المؤثرة على انتاج محصول الذرة الشامي بعینة الدراسة:
د عن      6أشارت النتائج الموضحة بالجدول رقم ( ي تزی ) أن قیمة الناتج الحدي للسماد األزوت

ذ   ا، وه ي  تكلفة الحصول على الوحدة منه ي المستخدمة لمزارعي       ا یشیر إل ة السماد األزوت أن كمی
ذا     ل من الكمیة التي تحقق الكفاءة والذرة الشامي بعینة الدراسة أق ن ه ة المستخدمة م أن زیادة الكمی

اتج الحدي للك    قیمة الناتج الحدي نقصدي إلي العنصر تؤ ة الن ن    ، اما بالنسبة لقیم ة المستخدمة م می
ا      الفوسفاتي فقد اشارت النتائج إلي  أنهما السماد العمل البشري و ن كل منهم أقل من سعر الوحدة م

  زیادة قیمة الناتج الحدي من كل منهما.وإن ترشید استخدامهما یؤدي إلي 
ة        قلتحقیو ذرة الشامي بعین ذرة الشامي لمزارعي ال كفاءة استخدام عناصر انتاج محصول ال

ي ) 7تشیر النتائج الموضحة بالجدول رقم ( البحث اءة استخدام العمل البش     إل د   أن كف ق عن ري تتحق
اتج الحدي     % و54.8عن المستخدم بنسبة / عمل بنقص /رجل/یوم15استخدام  ون الن دما یك ذلك عن
دان  أردب 0.133ام السماد العضوي نحو  الستخد ادة / للف اتج الحدي للك    بزی ة المستخدمة   عن الن می

    .%62.1الحالیة بنحو 
در بنحو      كما تحقق نسبة كفاءة  ة تق د كمی ي عن دة     153استخدام السماد األزوت و جرام وح كیل

بته    تخدمة نس ة المس ن الكمی ادة ع ك بزی ة و ذل تخدام  33.6فعال دي الس اتج الح ون الن دما یك % عن
و  ي نح ماد األزوت ة    0.016الس تخدمة الحالی ة المس دي للكمی اتج الح ن الن نقص ع دان ب أردب / للف

  %.18.2نسبتها 
ا  در بنحو        كما تحقق كف ة تق د كمی و     31.7ءة استخدام السماد الفوسفاتي عن ة ( كیل دة فعال وح

اتج الحدي الستخدام       40.1جرام ) بنقص عن الكمیة المستخدمة نسبتها    ون الن دما یك ك عن % و ذل
و   ي نح ماد األزوت ة    0.014الس تخدمة الحالی ة المس دي للكمی اتج الح ن الن ادة ع دان بزی أردب / للف
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بته  م %.61.6نس ة     ت ط لعین امي كمتوس ذرة الش ن ال و م عر الكیل د س دي عن اتج الح ة الن دیر قیم تق
  جنیها.   300.5الدراسة 

  
م ( دول رق ذرة   6ج ول ال اج محص ة انت ي دال اج ف تخدام عناصر االنت اءة اس دي و كف اتج الح ) الن

  البحثالشامي بعینة 

العنصر 
متوسط الكمیة   الوحدة  االنتاجي

  المستخدمة
المرونة 
  االنتاجیة

الناتج 
المتوسط 

  أردب

الناتج 
الحدي 
  أردب

قیمة 
الناتج 
الحدي 
  بالجنیة

سعر 
العنصر 
  بالجنیة

  النسبة

العمل 
  البشري

رجل / 
یوم / 
  عمل

34.10  0.392  0.0459  0.082  24.7  40.148  0.61  

السماد 
  األزوتي

وحدة فعالة 
  1.23  4.707  5.8  0.019  0.0116  0.308  114.50  كیلو جرام

السماد 
  تيالفوسفا

وحدة فعالة 
  0.62  4.147  2.6  0.0085  0.00015  0.063  52.90  كیلو جرام

مجموع 
  0.763  المرونات

  .ن نتائج االستبیان الخاص بالبحث: جمعت و حسبت مالمصدر
 

م ( دول رق اج و ) الكم7ج ن عناصر االنت تخدمة م ة المس اءة  ی ق كف ي تحق دي الت اتج الح ة الن قیم
  حثالباستخدام عناصر االنتاج بعینة 

  الناتج الحدي  متوسط الكمیة المستخدمة    

العنصر 
الكمیة   الوحدة  االنتاجي

  المستخدمة
الكمیة التي 

تحقق 
  الكفاءة

% للزیادة 
  الناتج الحدي  أو النقص

الناتج 
الحدي الذي 

یحقق 
  الكفاءة

% للزیادة 
  أو النقص

العمل 
  البشري

رجل / 
  62.1  0.133  0.08215  54.8-  15.40  34.10  یوم / عمل

السماد 
  األزوتي

وحدة فعالة 
  18.2 -  0.016  0.01922  33.6  153.00  114.50  كیلو جرام

السماد 
  الفوسفاتي

وحدة فعالة 
  61.6  0.014  0.00851  40.1 -  31.70  52.90  كیلو جرام

  .ن نتائج االستبیان الخاص بالبحث: جمعت و حسبت م المصدر
  
  : نة البحثحصول الذرة الشامي بعیتقدیر دوال التكالیف لم -4

ة    ي الصورة    البحث بتقدیر معالم دالة التكالیف االنتاجیة الكلیة لمحصول الذرة الشامي بعین ف
درة      التربیعیة و ین أن افضل الصور المق ة تب ي    التكعیبیة باستخدام بیانات العینة المیدانی ة ف هي الدال

م    8الموضحة بالجدول رقم (الصورة التكعیبیة و ة أن حج ذرة    ) حیث توضح الدال اج محصول ال انت
أن حجم  ج الدالة ومعاملتها احصائیا، ومعنویة نموذو% 77.8الشامي تحدد مستوى التكالیف بنسبة 

و      الیف ه دني التك ذي ی ل ال اج األمث بة      15.84االنت ي بنس اج الفعل ن االنت نقص ع دان ب أردب للف
و         16.2 ربح ه ذي یعظم ال اج االقتصادي ال م االنت نق  أ 12.73% أما بالنسبة لحج دان ب ص ردب للف
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م    و) 9جدول رقم (%، 32.6عن االنتاج الفعلي بنسبة  ي  الحج ة إل هذا یفسر وصول مزارعي العین
  .دني التكالیف والحجم االقتصادي الذي یعظم الربحاألمثل الذي ی

   
  البحثالحدیة النتاج محصول الذرة الشامي لعینة ) التكالیف الكلیة والمتوسطة و8جدول رقم (

  R -2  F  نموذج الدالة المقدرة  ةنوع الدال
  تكالیف كلیة 

  
  

  ةمتوسط
   

تكالیف 
  حدیة 

T.C = 463 * - 33.9x2 + 1.07 x3 
( 2.28)      ( - 2.22)     ( 2.18)  
 

AC = 463 – 33.9 x + 01.07 x2 
 
MC = – 67.8 x + 3.21 x 2 

 
 
77.8 

 
 
48.87 

  .بحثن نتائج االستبیان الخاصة بالحسبت م: جمعت و المصدر
  

  بعینة البحث) مؤشر الكفاءة االقتصادیة لمحصول الذرة الشامي 9جدول رقم (
  االنتاج االقتصادي  االنتاج األمثل  العنصر االنتاجي

االنتاج الفعلي 
  االنتاج  باألردب  باألردب

% للزیادة أو 
النقص عن 
  االنتاج الفعلي

  االنتاج  باألردب
% للزیادة أو 
النقص عن 
  االنتاج الفعلي

18.899  15.84  - 16.2  12.734  - 32.6  
  .ة بالبحث: جمعت و حسبت من نتائج االستبیان الخاص المصدر

  

  أثر استخدام عناصر اإلنتاج علي الكمیة المنتجة من محصول القمح
  : ول القمحمتوسط الكمیة المستخدمة من عناصر اإلنتاج والناتج الفیزیقي لمحص -1

ح  تبیان والموض ائج االس ارت نت م ( أش دول رق ة  10ة بالج ة الفدانی ط اإلنتاجی ي أن متوس ) إل
ن وحدات      15.38قد قدر بنحو  البحثلفدان القمح بعینة  ة م دان كمی أردب للفدان استخدم إلنتاج الف

درت نحو      ل ونحو    رجل /  24.3العمل البشري ق وم / عم ص   ساعة / عمل   37.8ی ا یخ ا فیم ، أم
در متوسط استخدام   مستلزمات  دان      اإلنتاج فقد ق ي للف ن السماد األزوت دان م و   25.4، ونحو  الف كیل

ن السماد الفوسفاتي   جرام وحدة فعالة (كیلو جرام  او   ) م ا بالنسبة للتق د استخدم نحو    ، أم  87.1ي فق
  . كیلو جرام
  

اج  ) مقارنة المتغیرات االقتصادیة ومتوسط كمیات 10جدول رقم ( عناصر اإلنتاج المستخدمة إلنت
  لبحثامحصول القمح بعینة 

عدد 
أفراد 
  العینة

المساحة 
  بالفدان

االنتاج 
  باألردب

االنتاجیة 
  أردب/فدان

كمیة 
العمل 

البشري 
المستخدم 
  رجل/یوم

كمیة العمل 
اآللي 

المستخدمة 
  ساعة/عمل

التقاوي 
  كیلوجرام

السماد 
العضوي 

متر 
  مكعب

السماد 
األزوتي 
وحدة 
فعالة 
بالكیلو 
  جرام

السماد 
الفوسفاتي 
وحدة فعالة 

یلو بالك
  جرام

33  82.24  1264.8  15.38  24.3  37.8  87.1  14.5  95.2  25.4  
  . االستبیان الخاصة بعینة البحث جمعت وحسبت من استمارة المصدر :
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  : البحثالجنیه لمحصول القمح بعینة صافي عائد إنتاج وأریحیة  ومتوسطتكالیف اإلنتاج  -2
م (    دول رق واردة بالج ات ال ي أن11تشیر البیان ل  ) إل ة العم ي  تكلف ة   اآلل ى تكلف ینأعل ود  ب بن

ة   ح بعین ول القم اج محص الیف إنت و  تك درت بنح ث ق ث حی ه 1276.9البح بة   جنی ل نس دان تمث / ف
ة العمل البشري           35.26 ا تكلف ة ، یلیه اج المحصول بالعین الیف إنت الي تك ن إجم درت  % م ى ق والت
ي  ، ثم تكلفة شر%26.15جنیها / فدان تمثل نسبة  947.1بنحو  اء السماد العضوي والسماد األزوت

والي  11.60%، 11.61جنیه/ فدان تمثل نسبة   420، 420.3التي قدرت بنحو و ي الت ام  % عل ، أم
ل نسبة      109.5، 384.3د الفوسفاتي فقد قدرت بنحو بالنسبة لتكلفة التقاوي والسما دان تمث ه / ف جنی

درت بنحو   ، وفیما یخص تكلفة شراء المب% علي الترتیب%3.03، 10.61 ه   26.4یدات فقد ق جنی
  .  البحث% من إجمالي تكالیف إنتاج الفدان من محصول القمح بعینة 0.73/ فدان تمثل نسبة 

ه     2253.4أما بالنسبة لمتوسط صافي عائد الفدان من القمح فقد بلغت نحو   ق الجنی ا حق جنیه
  .  جنیها 0.622و عائدا علي التكالیف المتغیرة نح

  
ه لمحصول القمح         ) تك11جدول رقم ( ة الجنی اج وأریحی د إنت الیف إنتاج فدان القمح وصافي عائ
  البحثبعینة 

  %  التكلفة بالجنیة/فدان  البیان
  26.15  947.1  العمل البشري
  35.26  1276.9  العمل اآللي

  10.61  384.3  التقاوي
  11.61  420.3  السماد العضوي
  11.60  420.3  السماد األزوتي
  3.03  109.2  السماد الفوسفاتي

  0.73  26.4  مبیدات
  1.02  36.8  تكالیف أخرى

  100.00  3621.3  إجمالي التكالیف
    5874.8  اإلیراد
    382.0  السعر

    2253.4  صافي العائد
    0.622  أربحیة الجنیة

  . االستبیان الخاصة بعینة البحث : جمعت وحسبت من استمارة لمصدرا
  

log y = 0.745 + 0.144 log x1 +0149 logx3+ 0.0338 log x5 +0.047 log x7 
              (15.77)*      (3.6)**              (3.48)*        ( 2.24)**           (3.75)**  
R -2 = 0.869   F = 447.44   D .W = 2.32  

   0.3742مجموع المرونات = 
ي     وي عل أثیر المعن دان محصول     حیث تبین من النموذج المقدر أهم العناصر ذات الت اج ف إنت

ح  ة بالقم ثعین وي     البح ماد العض ري والس ل البش ن العم تخدمة م ة المس ة الفیزیقی ي الكمی ل ف تتمث
ة البحث    المستخدمة ومتوكمیة الوحدات الفعالة من السماد الفوسفاتي  ، وسط مساحة المحصول بعین

ة ا  86.9وأن نسبة   ح بعین دان القم ة ف ي إنتاجی رات ف ن التغی ع إ لبحث% م ى ترج ذه  ل ى ه ر ف التغی
درت بنحو   العناصر ى أن   0.3742، كما تشیر مجموع المرونات اإلنتاجیة لهذه العناصر والتى ق إل

  .  ام هذه العناصر بتولیفة اقتصادیةاستخد
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، اإلنتاج من خالل النموذج السابق  وبتقدیر مرونات اإلنتاج المختلفة لكل عنصر من عناصر
د ا     ن الواح ل م ة وأق درت بنحو    لصحیح اتضح أنها موجب ث ق ل ال  0.149، 0.144، حی بشري  للعم

ؤدي  1بنسبة  إلى زیادة المستخدم من هذه العناصر  ، مما یشیر والسماد العضوي علي الترتیب % ت
ادة إنت   ح بنسبة     إلى زی ن القم دان م ى  0.149%، 0.144اج الف والي % عل ة    الت درت المرون ا ق ، كم

احة المحص فاتیة ومس مدة الفوس ة لألس و ولاإلنتاجی ى  0.047، 0.034 بنح واليعل ا، الت یر  مم یش
ذه العناصر بنسبة         أن إلى ن ه ة المستخدمة م ادة الكمی ة       1زی ح بعین اج القم ادة إنت ى زی ؤدي إل % ت

  .  % على التوالي0.047، %0.034الدراسة بنسبة 
   :بعینة البحثالقمح الكفاءة االقتصادیة للعناصر اإلنتاجیة المؤثرة على إنتاج محصول  – 3

ل    )12(أشارت النتائج الموضحة بالجدول رقم   إلى أن قیمة الناتج الحدي السماد العضوي تق
ه     دة من ى الوح ح         عن تكلفة الحصول عل ه لمزارعي القم ة المستخدمة من ى أن الكمی ذا یشیر إل ، وه

الي    توى إجم ى مس ي  عل ة الت ن الكمی ر م ة أكب ة الدراس ذا   عین تخدام ه اءة وأن ترشید اس ق الكف تحق
ن        قیمة الناتج الحدي نقصؤدي إلى نصر یالع ة المستخدمة م اتج الحدي للكمی ة الن ، أما بالنسبة لقیم

ادة     البشري والسماد الفوسفاتيالعمل  ا وأن زی دة منه فقد أشارت النتائج إلى أنها أكبر من سعر الوح
اءة استخدام ع    قیمة الناتج الحدي  نقصؤدي إلى الكمیة المستخدمة منهما ت ق كف اج   ولتحقی ناصر إنت

ي   ح لمزارع ول القم حة          محص ائج الموض یر النت ة تش ة الدراس الي عین توى إجم ى مس ح عل القم
م(  دول رق ري تتح   )13بالج ل البش تخدام العم اءة اس ى أن كف تخدام  إل د اس ق عن وم  11ق ل / ی / رج

ل بة   /عم تخدم بنس ن المس نقص ع د   54.7، ب اتج الح ون الن دما یك ك عن و  % وذل تخدامها ه ي الس
و  0.089 ة بنح دي للكمی اتج الح ن الن ادة ع دان بزی ن / للف تخدام %97.1 ط اءة اس ق كف ا تتحق . كم

دما یكون   3.4مترا مكعبا وذلك بزیادة عن الكمیة المستخدمة نسبته  15السماد العضوي عند  % عن
اتج الحدي   0.076الناتج الحدي الستخدام التقاوي نحو  ة المستخدمة  للكمی  طن للفدان بنقص عن الن

د استخدام     %2.8الحالیة نسبتها  دة    22.5. كما تتحقق كفاءة استخدام السماد الفوسفاتي عن كجم وح
بة     تخدم بنس ن المس نقص ع ة ب و      11.4فعال تخدامها نح دي الس اتج الح ون الن دما یك ك عن % وذل

  .  %12.4یة المستخدمة الحالیة بنحو طن / للفدان بنقص عن الناتج الحدي للكم 0.011
  

م (  اج محصول القمح            12جدول رق ة إنت ي دال اج ف اءة عناصر استخدام اإلنت اتج الحدي وكف ) الن
  البحثعینة ب

العنصر 
  الوحدة  االنتاجي

متوسط 
الكمیة 

  المستخدمة
المرونة 
  االنتاجیة

الناتج 
  المتوسط

الناتج 
  الحدي

قیمة 
الناتج 
الحدي 
  بالجنیة

سعر 
العنصر 
  بالجنیة

  النسبة

العمل 
  ريالبش

رجل 
  0.51  33.926  17.2  0.045  0.0094  0.144  24.30  عمل/یوم/

السماد 
  1.03  28.971  29.8  0.078  0.0153  0.149  14.50  عملساعة/  العضوي

السماد 
  0.89  4.317  3.9  0.0101  0.0015  0.0338  25.40  مكعبمتر   البلدي

  0.05  1000  48.4  10.127  0.0167  0.0474  2.84  فدان  المساحة
            0.3742      مجموع

  جنیها  382تم تقدیر قیمة الناتج الحدي عند سعر األردب من القمح كمتوسط لعینة الدراسة 
  تم حساب سعر الفدان بقیمة إیجار الفدان عن موسم القمح. 

  . وحسبت من نتائج االستبیان الخاصة بالبحث : جمعت المصدر
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اج وقی     13جدول رقم ( ة المستخدمة من عناصر اإلنت اءة       ) الكمی ق كف ي تحق اتج الحدي الت ة الن م
  البحثعینة باستخدام عناصر اإلنتاج 

  الناتج الحدي  متوسط الكمیة المستخدمة  

العنصر 
الكمیة   الوحدة  االنتاجي

  المستخدمة
الكمیة التي 

تحقق 
  الكفاءة

% للزیادة 
  الناتج الحدي  أو النقص

الناتج 
الحدي 

الذي یحقق 
  الكفاءة

% للزیادة 
  أو النقص

ل العم
  البشري

رجل / 
  97.1  0.089  0.04496  54.7 -  11.00  24.30  یوم / عمل

السماد 
  العضوي

متر 
مكعب 

  كیلو جرام
14.50  15.00  3.4  0.07796  0.076  - 2.8  

السماد 
  الفوسفاتي

وحدة 
فعالة كیلو 

  جرام
25.40  22.50  - 11.4  0.010096  0.011  12.4  

  .  ة بالبحث: جمعت وحسبت من نتائج االستبیان الخاص المصدر
  
  : البحثتقدیر دوال التكالیف لمحصول القمح بعینة  -4

ة           الي عین توى إجم ى مس ح عل ول القم ة لمحص ة الكلی الیف اإلنتاجی ة التك الم دال دیر مع بتق
ة الدرا   ات عین تخدام بیان ة باس ة والتكعیبی ورة التربیعی ي الص ین أن أفضل الصور الدراسة ف ة تب س

ي درة ه ورة المق ي الص ة ف ة  الدال م (التكعیبی دول رق حة بالج ة أن 14والموض ح الدال ث توض ) حی
بة           الیف بنس توى التك دد مس ة یح ة الدراس الي عین توى إجم ي مس ح عل ول القم اج محص م إنت حج

دني    86.8 ذى ی ل ال اج األمث م اإلنت ائیا ، وأن حج ا إحص ة ومعاملته وذج الدال ة نم ت معنوی % وثبت
اج    %7.5علي بنسبة ن اإلنتاج الفأردب للفدان یقل ع 14.228التكالیف بلغ  م اإلنت ، أما بالنسبة لحج

ي بنسبة        12.381االقتصادي الذى یعظم الربح هو  اج الفعل نقص عن اإلنت دان ب % 19.5أردب للف
  .  الحجم االقتصادي الذى یعظم الربحوهذا یفسر وصول مزارعي العینة إلي الحجم األمثل و

  
  البحثطة والحدیة إلنتاج محصول القمح بعینة ) التكالیف الكلیة والمتوس14جدول رقم (

  االنتاج االقتصادي  االنتاج األمثل  العنصر االنتاجي

االنتاج الفعلي 
  االنتاج  باألردب  باألردب

% للزیادة أو 
النقص عن 
  االنتاج الفعلي

  االنتاج  باألردب
% للزیادة أو 
النقص عن 
  االنتاج الفعلي

15.379  14.228  - 7.5  12.381  - 19.5  
  .البحث: جمعت وحسبت من بیانات عینة المصدر

  
حراوي      ر الص اطق الظهی زارعین بمن اطق الم زارعین بمن ه الم ي تواج ادیة الت ات االقتص المعوق

  :بمحافظة المنیا
ر الصحراوي بمحافظة          ن مستوطني الظهی ع الحائزین  م ة م توضح نتائج االستبیان بالمقابل

ة ا       التيالمنیا، أنه یمكن تقسیم المشاكل  ي  أربع اطق إل ذه المن ي ه ل     توجد ف ن المشاكل تتمث واع م ن
  :  في اآلتي
  .مشاكل تتعلق بالبنیة األساسیة -1
  .مشاكل تتعلق بمستلزمات االنتاج -2
  مشاكل تتعلق بالتسویق. -3



  2015 یاسر حامدي عبد الاله علي

133 
 

  .مشاكل مؤسسیة -4
م (    دول رق ن الج ین م اكل       15تب ة مش ي مقدم أتي ف ویق ت ق بالتس ي تتعل اكل الت ) أن المش

بة          المزار  ذه المشاكل نس ت تكرارات ه ث مثل ا حی ر الصحراوي لمحافظة المنی اطق الظهی  عین بمن
اكل  43 رارات المش ة تك ن جمل ة     % م اكل البنی اج ومش تلزمات االنت ة بمس اكل المتعلق ا المش ، تلیه

ب  22%، 24بنسب  األساسیة  ى الترتی ل المشاكل تكرارات        % عل أتي المشاكل المؤسسیة أق م ت ، ث
  .  البحث% من اجمالي تكرارات المشاكل بعینة 11 حیث بلغت نسبتها

  

م (  ة     15جدول رق ائزین والمستوطنین بعین ا الح ي یواجهه بیة للمشاكل الت ة النس ث) األهمی  البح
  بمناطق الظهیر الصحراوي بمحافظة المنیا

  %  التكرار  المشاكل
 22 17  مشاكل تتعلق بالبنیة األساسیة
مشاكل تتعلق بمستلزمات 

 24 19  االنتاج

 43 34  مشاكل تتعلق بالتسویق
 11 9  مشاكل مؤسسیة

 100 79  اجمالي التكرارات
  .البحثلعینة بیانات الدراسة المیدانیة  : جمعت وحسبت منالمصدر

  
ي       -1 ة الت ة األساسیة للمنطق ة    األهمیة النسبیة للمشاكل الخاصة بالبنی زارعین بعین ا الم یواجهه

   البحث:
ائج   یر نت ثتش ي  البح م ( بالت دول رق ي16الج ن  ) إل ه م ائزین   أن زارعین الح ع آراء الم واق

ر الصحراوي بمحافظ    المتوطنین و ة الظهی ي  على اختالف صفاتهم بمنطق ا إل م مشاكل    ة المنی أن أه
ي مشكلة قطع المی      ي    البنیة األساسیة بمنطقة الدراسة انحصرت ف  اه المستمر وأضرار الحائزین إل

را    ذه المشكلة نحو    شراء المیاة حیث بلغت نسبة تك ن  22ر ه ال ا% م ة    جم ي تكرارات مشاكل البنی
ة و   ، تلیها األساسیة ي م ضعف البنیة األساسیة بصفة عام ت نسبة   الت م %16ثل ازل    ، ث مشكلتي المن

ازل       الغیر آدمیة، و ن المن د م اء للعدی ى الت  11 ، %13بنسبة   عدم توصیل الكهرب ا  والى% عل ، أم
ي بلغت نسبتها    والترع تأتي أقل المشاكل تكرارات بالنسبة لمشكلة اغالق وزارة الري ل ن  % 5لت م

  اجمالي تكرارات المشاكل المتعلقة بالبنیة األساسیة.
  

م ( دول رق ة ال 16ج یة بعین ة األساس ق بالبنی ي تتعل اكل الت بیة للمش ة النس ث) األهمی اطق  بح بمن
  الظهیر الصحراوي بمحافظة المنیا

  %  التكرار  المشاكل
 16 13  سیة بصفة عامةضعف البنیة األسا

 22 17  القطع المستمر للمیاه ونشتریها
 15 12  الصرف الصحي سيء والمیاه ملوثة

 9 7  نطالب باخالء بعض األرض باستمرار
 5 4  وزارة الري أغلقت الترع

 13 10  المنازل غیر آدمیة
 11 9  عدم توصیل الكهرباء للمنازل

 10 8  ال توجد مواصالت وال مدارس
 100 79  التكرارات اجمالي

  إستمارة االستبیان الخاصة بالبحث.حسبت من  بیانات : جمعت والمصدر
  



Assiut J. Agric. Sci., (46) No. (3)  2015 (120-140)                             ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic            E-mail: ajas@aun.edu.eg  

134 
 

اج   -2 تلزمات االنت اكل الخاصة بمس بیة للمش ة النس ة واألهمی زارعین بالمنطق ا الم ي یواجهه الت
  :  بحثبعینة ال

ائج ال  یر نت ثتش م ( ب بح دول رق ه م 17الج ي  أن ائزی ) إل زارعین الح ع آراء الم  نن واق
ا       ر الصحراوي بمحافظة المنی ة الظهی ي المتوطنین على اختالف صفاتهم بمنطق م المشاكل    إل أن أه

ر  ة انحس ة الدراس اج بمنطق تلزمات االنت ة بمس مدة المتعلق عار االس اع أس كلة ارتف ي مش ث ت ف ، حی
الي  % 22بلغت نسبة تكرار هذه المشكلة نحو   ن اجم اج     م ا  ، تكرارات مشاكل مستلزمات االنت تلیه

ة       ، ثم مشكلتي%15ل الزراعي التي مثلت نسبة رتفاع أجر العاما ن خارج المنطق اوي م شراء التق
وافر   أ% لكل منهما. 14العمالة البشریة الغیر متوفرة وقت الحاجة بنسبة و دم ت ما بالنسبة لمشكلة ع

الي تكر   % 1السماد العضوي بالمنطقة تأتي أقل المشاكل تكرارات التي بلغت نسبتها  ن اجم ارات م
  .بمستلزمات اإلنتاجالمشاكل المتعلقة 

  
اطق        17جدول رقم ( ین  البحث بمن اج بع ق بمستلزمات اإلنت ي تتعل ) األهمیة النسبیة للمشاكل الت

  الظهیر الصحراوي بمحافظ المنیا
  

  %  التكرار  المشاكل
 22 17  ارتفاع أسعار االسمدة

 8 6  عدم توافر التقاوي المحسنة 
 12 9  لكیماویة عدم توفر االسمدة ا
 15 12  ارتفاع أجر العامل 

 6 5  عدم وجود األسمدة أو الغش التجاري 
 14 11  شراء التقاوي من خارج المنطقة 

 1 1  عدم توفر السماد العضوي بالمنطقة 
 7 6  ارتفاع تكلفة نقل العمال من خارج المنطقة 

 14 11  العمالة البشریة غیر متوفرة أحیانا
 100 79  رات اجمالي التكرا

  : جمعت وحسبت من  بیانات إستمارة االستبیان الخاصة بالبحث.المصدر
  
بیة للمش    -3 ة النس ة و  األهمی ویق بالمنطق ة بالتس ة    اكل الخاص زارعین بعین ا الم ي یواجهه الت
  : بحثال

م (     بحثتشیر نتائج ال ي یعرضها الجدول رق ي 18و الت ع آراء المزارعین      ) إل ن واق ه و م أن
ي  أن         الحائزین  ا إل ر الصحراوي بمحافظة المنی ة الظهی و المتوطنین على اختالف صفاتهم بمنطق

ة الدراسة   بالتسویق أهم المشاكل المتعلقة  ي مشكلة     بمنطق د األسواق عن المزارع     انحصرت ف بع
و     كلة نح ذه المش رار ه بة تك ت نس ث بلغ ویق  % 14حی اكل التس رارات مش الي تك ن اجم ا م ، تلیه

ل   ممهدة غیر الضعف الطرق  د نق ل نحو     وخطورتها عن ي تمث م مشكلتي   13المحصول والت %، وث
وافر الثالجات و دم ت بة اع ة التخزین بنس اع تكلف ا %9رتف ل منهم ا بالنلك اع ، أم اكل ارتف بة لمش س

ل المشاكل تكرارات و    الت تكلفة الفرز و أتي أق ي بلغت نسبتها    دریج ت الي تكرارات    1الت ن اجم % م
  ویق.المشاكل المتعلقة بالتس
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م (   ة النسب 18جدول رق ق بالتسویق    ) األهمی ي تتعل ة الیة للمشاكل الت ر   بحث بعین اطق الظهی بمن
  الصحراوي بمحافظة المنیا
 % التكرار  المشاكل

 13 10  طرق الغیر ممهدة وخطر على  نقل المحصول
 14 11  بعد األسواق عن المزرعة 

 9 7  ارتفاع تكلفة التخزین 
 9 7   عدم توافر الثالجات

 7 6  أماكن التخزین قدیمة و مستهلكة 
 7 6  ارتفاع نسبة العمولة و رسم السوق 

 4 3  عدم توفر األجولة 
 6 5  تعدد الوسطاء 

 6 5  أماكن التخزین بعیدة عن الحقل 
 5 4  ارتفاع تكلفة التعبئة 

 5 4  أماكن التخزین ال تكفي 
 5 4  ارتفاع نسبة الفاقد أثناء التسویق 

 4 3  وجود محطات متخصصة في الفرز عدم 
 3 2  عدم توفر وسیلة نقل مباشرة 

 2 2  التدریج غیر مناسبة الطرق المتبعة في الفرز و
 1 1  التدریج ارتفاع تكلفة الفرز و
 100 79  اجمالي التكرارات 

  : جمعت وحسبت من بیانات إستمارة االستبیان الخاصة بالبحث.المصدر
  

  : بحثالتي یواجهها المزارعین بعینة الللمشاكل المؤسسیة بالمنطقة ویة األهمیة النسب -4
ائج ال یر نت ثتش م (ب بح دول رق ه و 19الج ي أن ن) إل ائزین   م زارعین الح ع آراء الم واق

م المشاكل   و المتوطنین على اختالف صفاتهم بمنطقة الظهیر الصحراوي بمحافظة المنیا إلي  أن أه
ة انحصر ة الدراس یة  بمنطق ت ن المؤسس ث بلغ دات للتصنیع حی وافر وح دم ت كلة ع ي مش بة ت ف س

ن  32تكرار هذه المشكلة نحو   الي تكرارات المشاكل المؤسسیة    % م ا عدم وجود اتحاد     اجم ، تلیه
ا بالنسبة   21احتكار التجار بنسبة   لة قلة األسواق و، ثم مشك%28والتي مثلت نسبة  للمنتجین % أم

ل المشاكل تكرارات    الطلب عنلمشكلة وجود فائض في االنتاج  ي بلغت نسبتها    تأتي أق % 3، والت
  .اجمالي تكرارات المشاكل المؤسسیةمن 

  

ر الصحراوي     بحث ) األهمیة النسبیة للمشاكل المؤسسیة  بعینة ال19جدول رقم (  اطق الظهی بمن
  بمحافظة المنیا

 % التكرار  المشاكل
 21 17  قلة األسواق واحتكار التجار للمنتجات

 4 3  شركات التصدیر على التعامل معناعدم اقبال 
 3 2  وجود فائض في االنتاج عن الطلب علیه

 12 9  تأخیر العملیات التسویقیة
 28 22  عدم وجود اتحاد للمنتجین
 32 26  عدم توفر وحدات تصنیع

 100 79  اجمالي التكرارات
  : جمعت وحسبت من بیانات إستمارة االستبیان الخاصة بالبحث.المصدر
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  ملخص والتوصیات:ال
ي       ي أدت إل ل والت وادي النی ب ل نظرا للتكدس الحادث للمصریین علي الشریط األخضر القری

د عن    ة      8أن نسبة المساحة المشتغلة من مساحة مصر ال تزی ة الزراعی ة الرقع ي قل % باإلضافة إل
ذ    ا وه دي علیه ي والتع ك األراض ي تل اء عل بب البن دودیتها بس ل ومح ي وادي النی ي أراض ه ف

ي          اج المحاصیل التصدیریة والخضر الت ا وإنت األراضي تعتبر أراضي خصبة ویسهل الزراعة به
ة      ن الدرج ر م ر مص ث تعتب اج حی ن اإلنت ائض م دیر للف ادة التص ي زی ؤدي إل واق وت ب األس تناس
ي              كلة ف ل المش ة ولح واق العالمی ب األس ي تناس ة الت ذلك الفاكه ر وك دیر الخض ي تص ى ف األول

ة األرا حراوي   محدودی ر الص ة الظهی روعا لتنمی ة مش ت الحكوم ر تبن ي مص ة ف ي الزراعی ض
لمحافظات جنوب مصر وكذلك إقلیم شمال الصعید نظرا الحتیاجاتها األكثر للتنمیة وذلك باستغالل  
ة        كانیة عالی ات س ا تكدس د به ي یوج ا الت ة المنی ذلك محافظ دة وك حراویة  الممت احات الص المس

ي األراضي الزرا اض ف ك   وانخف تغالل تل ن اس رة یمك حراویة كبی احة ص ا مس د به ث یوج ة حی عی
ي         ذلك استصالح األراضي الصحراویة المناسبة ف ا وك المساحة في إقامة مشروعات ضخمة علیه

  الزراعة وذلك للحد من نسبة البطالة ورفع اإلنتاجیة والحد من معدل الفقر.  
داف و ن أه ث  م رفالبح اطق الظه  التع ولي بمن ب المحص ة   التركی حراوي بمحافظ ر الص ی

ذرة الشامي            ح وال اج محصولى القم ي إنت ؤثرة عل ة الم المنیا والكفاءة االقتصادیة للعناصر اإلنتاجی
ه       ي تواج ادیة الت ات االقتص بیة والمعوق ة النس ي األهمی رف عل ث والتع ة البح ى عین یفي ف الص

  المزارعین لمناطق الظهیر الصحراوي بمحافظة المنیا.  
ائج الب یر نت ول   وتش دان محص اج ف ى انت وي عل أثیر المعن ر ذات الت م العناص ي أن أه حث إل

الكیلو            ي ب ن السماد األزوت ة المستخدمة م ل البشري والكمی ام العم دد أی ي ع ل ف ذرة الشامي تتمث ال
ة وإن نسبة              دة فعال الكیلو جرام وح ن السماد الفوسفاتي ب ة المستخدمة م ة، والكمی دة فعال جرام وح

رات90.8 ن التغی ذه      % م ي ه ر ف ي  التغی ع إل ث ترج ة البح امي بعین ذرة الش دان ال ة ف ي انتاجی ف
درت بنحو      ي ق ي  أن   0.763العناصر، كما تشیر مجموع المرونات االنتاجیة لهذه العناصر والت إل

ن     ر م ل عنص ة لك اج المختلف ات االنت دیر مرون ادیة. وبتق ة اقتص تم بتولیف ر ی ذه العناص تخدام ه اس
اج، اتض   درت بنحو            عناصر االنت ث ق ذه العناصر، حی د الصحیح له ن الواح ل م ة وأق ا موجب ح أنه

ي        0.063،  0.308، 0.392 یر إل ا یش فاتي، مم ماد الفوس ي والس ماد األزوت ري والس ل البش للعم
ذرة الشامي بنسبة      ن ال ا    0.063%، 0.3080%، 0.392زیادة انتاج الفدان م والي. كم ى الت % عل

ة الن      ي أن قیم ائج إل دة          أشارت النت ى الوح ة الحصول عل د عن تكلف ي تزی اتج الحدي للسماد األزوت
ة الدراسة           ذرة الشامي بعین ي المستخدمة لمزارعي ال ة السماد األزوت منها، وهذا یشیر إلي أن كمی
ادة              ي زی ؤدي إل ذا العنصر ت ن ه ة المستخدمة م ادة الكمی اءة وأن زی ق الكف ي تحق أقل من الكمیة الت

ا   ن العمل البشري والسماد           قیمة الناتج الحدي، ام ة المستخدمة م اتج الحدي للكمی ة الن بالنسبة لقیم
ا وإن ترشید استخدامهما        الفوسفاتي فقد اشارت النتائج إلي ن كل منهم أنهما أقل من سعر الوحدة م

اج              م االنت ي أن حج ائج البحث إل ا أشارت نت ا. كم ن كل منهم اتج الحدي م یؤدي إلي زیادة قیمة الن
ي بنسبة        15.84یدني التكالیف هو األمثل الذي  اج الفعل نقص عن االنت دان ب ا  16.2أردب للف % أم

و   ربح ه م ال ذي یعظ اج االقتصادي ال م االنت بة لحج اج  12.73بالنس ن االنت نقص ع دان ب أردب للف
  %.32.6الفعلي بنسبة 

وي          أثیر المعن م العناصر ذات الت ي أن أه ائج إل ح أشارت النت ي  أما بالنسبة لمحصول القم عل
ن العمل البشري             ة المستخدمة م ة الفیزیقی ي الكمی ل ف ة البحث تتمث ح بعین إنتاج فدان محصول القم
احة            ط مس تخدمة ومتوس فاتي المس ماد الفوس ن الس ة م دات الفعال ة الوح وي وكمی ماد العض والس

بة   ث، وأن نس ة البح ول بعین ث    86.9المحص ة البح ح بعین دان القم ة ف ي إنتاجی رات ف ن التغی % م
ى         ترج  ذه العناصر والت ة له ات اإلنتاجی وع المرون ا تشیر مجم ذه العناصر، كم ى ه ر ف ى التغی ع إل

و   درت بنح اج       0.374ق ات اإلنت دیر مرون ادیة. وبتق ة اقتص ر بتولیف ذه العناص تخدام ه ى أن اس إل
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ث      حیح، حی د الص ن الواح ل م ة وأق ا موجب ح أنه اج، اتض ر اإلنت ن عناص ر م ل عنص ة لك المختلف
ادة      0.149، 0.144قدرت بنحو  ى زی ا یشیر إل للعمل البشري والسماد العضوي علي الترتیب، مم

ح بنسبة         1المستخدم من هذه العناصر بنسبة   ن القم دان م اج الف ادة إنت ى زی ؤدي إل %، 0.144% ت
% على التوالي، كما قدرت المرونة اإلنتاجیة لألسمدة الفوسفاتیة ومساحة المحصول بنحو    0.149
  لى التوالي.  ع 0.047، 0.034

ا  ى    كم ول عل ة الحص ن تكلف ل ع وي تق ماد العض دي الس اتج الح ة الن ائج أن قیم ارت النت أش
ة         الي عین ى مستوى إجم ح عل ه لمزارعي القم الوحدة منه، وهذا یشیر إلى أن الكمیة المستخدمة من

ا          لبحثا ى زی ؤدي إل ذا العنصر ی اءة وأن ترشید استخدام ه ق الكف ة  أكبر من الكمیة التي تحق دة قیم
ماد             ري والس ل البش ن العم تخدمة م ة المس دي للكمی اتج الح ة الن بة لقیم ا بالنس دي، أم اتج الح الن
تخدمة    ة المس ادة الكمی ا وأن زی دة منه عر الوح ن س ر م ا أكب ى أنه ائج إل ارت النت د أش فاتي فق الفوس

  منهما تؤدي إلى زیادة قیمة الناتج الحدي.  
ي    ث إل ائج البح ح نت ا توض م إكم ة    أن حج الي عین توى إجم ي مس ح عل ول القم اج محص نت

الیف بنسبة      توى التك ة 86.8الدراسة یحدد مس ت معنوی ا إحصائیا   % وثبت ة ومعاملته وذج الدال ، نم
غ   الیف بل دني التك ذى ی ل ال اج األمث م اإلنت ي   14.228وأن حج اج الفعل ن اإلنت ل ع دان یق أردب للف

اج االقتصاد    7.5بنسبة  م اإلنت ربح هو     %، أما بالنسبة لحج ذى یعظم ال دان   12.381ي ال أردب للف
بة      ي بنس اج الفعل نقص عن اإلنت ل       19.5ب ي الحجم األمث ة إل ذا یفسر وصول مزارعي العین % وه

  والحجم االقتصادي الذى یعظم الربح.  
ح       زارعیین أتض ه الم ي تواج ات الت اكل والمعوق بة للمش ا بالنس ق    أم ي تتعل اكل الت أن المش

ي مقدم  أتي ف ویق ت ث    بالتس ا حی ة المنی حراوي لمحافظ ر الص اطق الظهی زارعین بمن اكل الم ة مش
بة    اكل نس ذه المش رارات ه ت تك ة    43مثل اكل المتعلق ا المش اكل، تلیه رارات المش ة تك ن جمل % م

أتي المشاكل      22%، 24بمستلزمات االنتاج ومشاكل البنیة األساسیة بنسب    م ت ب، ث ى الترتی % عل
رارات ح   ل المشاكل تك ث بلغت نسبتها   المؤسسیة أق ة   11ی رارات المشاكل بعین الي تك ن اجم % م

  البحث.
  وفي ضوء النتائج الخاصة بالبحث یوصي البحث بما یلي:

  قیام الدولة بتوفیر البنیة االساسیة ألراضي قري الظهیر الصحراوي بمحافظة المنیا. -1
 محافظة.الالتوسع االفقي والرأسي بقري الظهیر الصحراوي ب -2
 لمبیدات الالزمة للمزارعین بقري الظهیر الصحراوي.توفیر االسمدة وا -3
ذه            -4 وطین به ي جذب الشباب للت ي تعمل عل ري حت ك الق اء بتل توفیر الخدمات الصحیة والكهرب

 المناطق الصحراویة.
 توفیر المسكن اآلمن والمناسب لسكان تلك القري بالمحافظة. -5
ل ا     -6 ة لنق ار المستحدثة    تفعیل دور االرشاد الزراعي ومراكز البحوث الزراعی لتوصیات واالفك

 للمزارعین بتلك المناطق.
  توفیر وسائل نقل مناسبة لنقل المحاصیل من هذه القري إلي األسواق. -7

  :المراجع 
ور  -1 اوي (دكت امة بهنس اكل    )أس ل المش ي ح ة ف ات التعاونی اهمة والجمعی ركات المس ، دور الش

دة    ي األراضي الجدی ة المصریة لالقتصاد     والمعوقات التى تواجه التوسع الزراعي ف ، المجل
 .  1993زراعي ، یولیه ، ال

دة ،         -2 ي الجدی ي األراض ة ف اط الحیازی ادیة لألنم اءة االقتص ة ، الكف ور خلیف الم منص ان س إیم
 م .  1993رسالة ماجستیر ، قسم االقتصاد الزراعي ، كلیة الزراعة ، جامعة القاهرة ، 
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ب  -3 ة للتركی ة تحلیلی ي ، دراس ي عل د فهم ة محم اط الح خدیج ولي باألنم ة المحص ة المختلف یازی
دة  ي الجدی ة       باألراض ة ، جامع ة الزراع ي ، كلی اد الزراع م االقتص وراه ، قس الة دكت ، رس

 م .  1991القاهرة ، 
ة     -4 سعد زكي نصار ، محمود عالء عبدالعزیز ( دكتور) كفاءة إنتاج بعض الحاصالت الزراعی

لالقتصاد الزراعي ، المجلد التاسع عشر ،  لدى حائزي األراضي الجدیدة ، المجلة المصریة 
 .  1993العدد الثاني ، سبتمبر 

ي        -5 حراویة ف ي الص الح األراض ادیة الستص ة اقتص دالي ، دراس د ال الح عبدالحمی ال ص كم
ر ،      ة األزه ي ، جامع اد الزراع م االقتص تیر ، قس الة ماجس ة ، رس ر العربی ة مص جمهوری

1996. 
ة ا      -6 ور) دراس دي ( دكت ب مه د غری ة      محم ي التنمی غیرة ف روعات الص دور المش ادیة ب قتص

ة المصریة لالقت    تدامالمس  ة الشرقیة المجل ة بمحافظ ة حال دة ، دراس صاد دة باألراضي الجدی
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Summary: 

Because of the accumulation of the Egyptians on the green strip near the 
Nile Valley which led to the untapped area ratio of the total Egyptian area is no 
more than 8%. In addition to the lack of agricultural land in the territory of the 
Nile Valley and limitations due to construction on and encroachment upon these 
lands and this land is a fertile one and easily cultivated and production of export 
crops and vegetables that suit the markets and lead to increased export surplus of 
production where Egypt is considered first-class in the export of vegetables as 
well as fruit that suit global markets. To solve the problem of limited agricultural 
land in Egypt, the government has adopted a project for the development of 
desert villages in Upper Egypt Governorates, as well as the North Upper Egypt 
province due to their most developmental needs through exploiting the extended 
desert areas, as well as Minya Governorate where there were stockpiles high 
population and a decrease in cultivated land, as there is a large desert area that 
can be exploited in the establishment of mega-projects as well as reclaiming 
desert lands which are appropriate to agriculture to reduce the unemployment 
rate, raising productivity and reducing the poverty rate. 

One of the goals of the current research is to identify crop installation in the 
desert villages in Minya governorate and the economic efficiency of the 
production elements affecting crop production of wheat and summer maize in the 
research sample and identifying the relative importance and economic constraints 
faced by farmers in the desert villages in Minya governorate. 

Findings of the present research indicate that the most important influential 
elements on the production of corn crop acre represented in the number of human 
labor days and the used amount of nitrogen fertilizer in kg effective unit, and the 
used amount of phosphate fertilizer in kg effective unit and that 90.8% of the 
changes in the productivity corn acre in the sample of the present study is due to 
a change in these elements. The total productivity elasticities of these elements, 
which were estimated at 0.763, indicate that the use of these elements is done by 
an economic combination. Through estimating various production elasticities for 
each production element it was found to be positive and less than the right one of 
these elements, where it was estimated 0.392, 0.308, 0.063 for the human labour, 
nitrogen fertilizer and phosphate fertilizer, showing the increase of the 
production per acre of corn by 0.392% , 0.308%, 0.063%, respectively. Results 
also indicated that the value of the marginal product of nitrogen fertilizer exceeds 
the cost of obtaining a unit of it. This indicates that the amount of nitrogen 
fertilizer used for corn growers in the sample study was less than the quantity 
which achieve sufficiency and increasing  the used amount of this element leads 
to the increase in the marginal product value. As for the value of the marginal 
product of the amount used of human labor and phosphate fertilizer, the results 
indicated that it is less than the unit price of each and that the rationalization of 
their use leads to increased output of marginal value of each. Results of the 
present research also indicated that the optimum size of the production, which 
decreases costs is 15.84 ardebs per acre less than the actual production by 16.2%. 
As for the size of the economic output that maximizes profit is 12.73 ardebs per 
acre less than the actual production by 32.6%. 

As for the wheat crop results indicated that the most significant influential 
elements on the production of wheat acre in the search sample are represented in 
the physical quantity of used human labor, manure and the amount of used active 
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units of phosphate fertilizer and the average area in the research sample, and the 
percentage of 86.9 % of the changes in the productivity of an acre of wheat in the 
research sample is due to a change in these elements. The total productivity 
elasticities of these elements, which were estimated at 0.374 indicate the use of 
these economic elements in combination. By estimating elasticities of various 
productions for each element of the output element, it was indicated that it is 
positive and less than the correct one, where it was estimated at 0.144 and 0.149 
for the human labour and manure, respectively. This shows the increased use of 
these elements by 1% leads to the increase of acre production of wheat by 
0.144% and 0.149%, respectively. The production flexibility of phosphate 
fertilizers and crop area was estimated of about 0.034and 0.047, respectively. 

The results indicated that the output marginal value of organic fertilizer is 
less than the cost of obtaining a unit of it. This indicates that the amount used to 
growers of wheat at the level of the total research sample is greater than the 
amount achieving efficiency and the rational use of this element increases the 
marginal output value. As for the value of the marginal product of the amount of 
human labor used and phosphate fertilizer, the results indicated that it is greater 
than the unit price of them and that the increase in the amount used of them lead 
to increasing marginal product value. 

The present research results also show that the volume of production of the 
wheat crop at the level of the total study sample determines the level of costs by 
86.8% and proved statistically significance of the function model. The optimal 
production size which decreases costs amounted to 14.228 ardebs per acre lower 
than the actual output by 7.5%. As for the size of the economic production which 
maximizes profit is 12.381 ardebs per acre less than the actual production by 
19.5%. This explains the arrival of farmers of the study sample to the optimal 
economic size, which maximizes profit. 

As for the problems and obstacles facing farmers it was found that the 
problems relating to marketing come in the forefront of the problems of farmers 
desert areas Minya Governorate, where occurrences of these problems accounted 
for 43% of the total occurrences of the problems. Followed by problems related 
to the pre-requisites of production and infrastructure problems at rates 24% and 
22%, respectively, then comes the institutional problems as least occurrences of 
problems where their rate was 11% of the total problems in the sample of the 
study. 

In the light of the search results the following points are recommended: 
1 - The State should provide the infrastructure to these desert villages in 

Minia  Governorate. 
2 - Horizontal and vertical expansion of desert villages in the governorate. 
3 - Providing the necessary fertilizers and pesticides to farmers in these 

villages . 
4 - Provision of health services and electricity to those villages to attract 

young people to resettle in these desert areas. 
5 - The provision of appropriate and safe housing for the inhabitants of 

those villages in the governorate. 
6 - Activating the role of agricultural guidance and agricultural research 

centers for the transfer of developed ideas and recommendations to farmers in 
those areas. 

7 - Providing adequate transportation to move crops from these villages to 
markets. 


