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دراسة إقتصادية قياسية للعوامل المؤثرة على إنتاج محصول األرز فى مركز
أبو حمص بمحافظة البحيرة
عبد العاطى محمد محمود على

قسم اإلقتصاد الزراعى– كلية الز ارعة والموارد الطبيعية– جامعة أسوان
تاريخ القبول5012/1/52 :

تاريخ التسليم5012/11/52 :

الملخص

إستتتفد ا الد ارستتة بص ت ة رسيستتية قيتتاا الك تتاجي اإلمتاجيتتة لم تزار إمتتتا محصتتوا ازرز تتم محا تتة البحي تري متتن رتتوا تاتتدير دواا اإلمتتتا
بتلتتل الك تتاجي وقتتد إعتمتتدا الد ارستتة علتتى

وتحليتتا مقتتتااتفا ازقتصتتادية ويلتتل بريتتة التعتترع علتتى أىتتم العوامتتا التتتى يمكتتن متتن رولفتتا المفتتو

موعين من البياماا ىما :البياماا الثاموية الممقوري وغير الممقوري للمتريراا ازقتصادية على مستوى جمفوريتة مصتر العربيتة و محا تة البحيتري
ىتتيا بازفتتا ة إلتتى البيامتتاا اتوليتتة التتتم تتتم تجميعفتتا عتتن طريتتا ازستتتبيان الميتتدامى التتي أجتترى بالماابلتتة القرصتتية لعيمتتة عقتواسية متتن مزارعتتى
إمتتا محصتتوا ازرز تم الموستتم ازمتتاجى لعتتام  4102وتتم ارتيارىتتا تى جمعيتتاا ازستمتان الز ارعتتى بمركتز أبتتوحمب بمحا تة البحيتري ويلتتل
ى ستة جمعياا تعاومية زراعية ىى جمعية طلمباا برسيا ,جمعيتة كتوم الامتاطر ,جمعيتة قا لتة ,جمعيتة المرلتة البحريتة ,جمعيتة العقتري ,جمعيتة
أبو يوستع والبتال حجمفتا  431متزار ويلتل إستتمادأ إلتى اةىميتة المستبية لتلتل الجمعيتاا متن حيت

أعتدد الحتاسزين لو ارفتى الزراعيتة والمستاحة

الممزرعتتة بمحصتتوا ازرز وقتتد إعتمتتدا الد ارستتة علتتى استتتردام إستتلوح تحليتتا ازمحتتدار المرحلتتم للمتري تراا الت ستتيرية المحتتددي لماتتدار ازمتتتا
المزرعى لمحصوا ازرز
وقد توصلا الدراسة إلى المتاسج التالية:
 -0بلت متوستط التكتاليع المتريتري لل تتدان لل ستاا الحيازيتة التثو
حين بل إجمتالى ازيتراد الكلتى لل تدان لل ستاا الحيازيتة التثو
بل صا ى العاسد ال دامى لل ساا الحيازية الثو

حتوالى  254044 ,223747 ,2527474جميتتة لكتا ممفمتا علتى الترتيتح تتى
حتوالى  5074 ,5005 ,515447جميتة لكتا ممفمتا علتى الترتيتح تى حتين

حوالى  323245 ,335047 ,3344432جمية لكا ممفما على الترتيح

 –4بالمسبة لل سة الحيازية ازولى تبين أن أىم العواما المؤثري على إمتا محصوا اترز ىى كمية السماد البلدى ,كمية السماد اززوتى ,كمية
التااوى وقد بل الماتج الحدى لفيي المتريراا حوالى  14113 ,141135 ,14144274كيلو جرام من اترز لكا ممفماعلى الترتيح ى
حين بل الماتج المتوسط حوالى  14051 ,140445 ,14351كيلو جرام من اترز لكا ممفما على الترتيح بيمما بلرا المرومة ازمتاجية
حوالى  1417 ,1414 ,1415لكا ممفما على الترتيح ىيا وقد تحااا الك اجي ازمتاجية لموردى كمية السماداززوتى ,كمية التااوى حي
بلرا حوالى  34444 ,34474لكا ممفما على الترتيح ى حين ولم تتحاا الك اجي ازمتاجية لمورد السماد البلدى حي

بلرا حوالى

14455
 –3بالمسبة لل سة الحيازية الثامية تبين أن أىم العواما المؤثري على إمتا محصوا اترز ىى كمية السماد البلدى ,كمية السماد اززوتى ,كمية
التااوى وقد بل الماتج الحدى لفيي المتريراا حوالى  14117533 ,1410374 ,14113477كيلو جرام من اترز لكا ممفماعلى
الترتيح

ى حين بل الماتج المتوسط حوالى  14453 ,14015 ,14450كيلو جرام من ااترز لكا ممفما على الترتيح بيمما بلرا

المرومة ازمتاجية حوالى 14140 ,1405 ,14104
السماداززوتى ,كمية التااوى حي
البلدى حي

لكا ممفما على الترتيح ىيا وقد تحااا الك اجي ازمتاجية لموردى كمية

بلرا حوالى  44154 ,440لكا ممفما على الترتيح ى حين لم تتحاا الك اجي ازمتاجية لمورد السماد

بلرا حوالى 1415274

 –2بالمسبة لل سة الحيازية الثالثة تبين أن أىم العواما المؤثري على إمتا محصوا اترز ىى كمية السماد اززوتى ,كمية التااوى وقد بل الماتج
الحدى لفيي المتريراا حوالى  1411275 ,1411755كيلو جرام من اترز لكا ممفماعلى الترتيح ى حين بل الماتج المتوسط حوالى
 140314 ,141334كيلو جرام من اترز لكا ممفما على الترتيح بيمما بلرا المرومة ازمتاجية حوالى  14137 ,14143لكا ممفما
على الترتيح ىيا وقد تحااا الك اجي ازمتاجية لموردى كمية السماد اززوتى ,كمية التااوى حي

بلرا حوالى  0444 ,0453لكا ممفما

على الترتيح
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كلمات دليلية :مؤشرات الكفاءة االقتصادية – التقدير االحصائى -عناصر االيراد -المؤشرات االقتصادية -األهمية النسبية.

الرربية ,ك ر

المقدمة

يعتبت تتر اترز مت تتن أىت تتم الت تتزرو ازست تتتفوكية والتت تتم
استتتمر التوستتل عالميتان تتم إمتاجفتتا برطتواا حثيثتتة ,ويلتتل

القيخ,

الدقفلية,

دمياط,

ازسماعلية ,بورسعيد ,الممو ية ,الاليوبية بل

القرقية,
حوالى

 0375324دان وىى تمثا حوالى  %33474من

لزيت تتادي الطلت تتح علت تتى است تتتفوك مت تتن ماحيت تتة وزيت تتادي عت تتدد

إجمالى المساحة الممزروعة بمحصوا اترز على مستوى

الستتكان متتن ماحيتتة أرتترى ولتتمرز دور ىتتام تتم الماتصتتد

جمفورية مصر العربية والبال محو  0343517دان

المصتر ممتتي تتري طويلتتة ,وقتد إزدادا المستتاحة الممزرعتتة

وتادر المساحة المزروعة بمحصوا اترز بمحا اا

م تتن محص تتوا اترز تتى مص تتر م تتن حت توالم  042ملي تتون
ت تتدان عت تتام  0337إلت تتى ح ت توالم  045مليت تتون ت تتدان عت تتام

 4115ث تتم تماقص تتا إل تتى حت توالم  043ملي تتون تتدان ع تتام
 41102وى ت تتى تمث ت تتا حت ت توالم  %04427م ت تتن إجم ت تتالم
المستتاحة المزروعتتة صتتي ان والتتتم تاتتدر بمحتتو  543مليتتون

تتدان إي يعتبتتر محصتتوا اترز متتن أىتتم مصتتادر التتدرا

الاتومم الز ارعتتم كمتتا يعتبتر اترز مصتتد انر ىامتان للعمتتوا

اتجمبيتتة ,وتعتمتتد علي ت مستتبة كبي تري متتن الستتكان كمصتتدر

رسيس تتم ل تتدرولفم ست تواج م تتن ماحي تتة زراعتت ت أو تجارتت ت أو
إع تتدادل للتس تتويا والتص تتدير وم تتازاا محص تتوا اترز م تتن
المحاصتتيا اتكثتتر أىميتتة تتم مصتتر وتاتتدر قيمتتة ازمتتتا

البحيري ,الرربية ,ك ر القيخ ,الدقفلية ,دمياط ,القرقية

بحوالى  0307434دان وىى تمثا حوالى  %3443من
إجمالى المساحة المزروعة بمحصوا اترز

ى

محا اا الوجة البحرى والبال محو  0375324دان

وىيي المحا اا يعتبر مصدر الر
و روع

يفا ىو مفر الميا

ى حين بل إجمالى ازمتا الكلى من محصوا

اترز ى محا اا الوجة البحرى وىى ازسكمدرية,
البحيري ,الرربية ,ك ر القيخ ,الدقفلية ,دمياط ,القرقية,

ازسماعلية,

بورسعيد,

الممو ية,

الاليوبية

حوالى

 7221077طن وىى تمثا حوالى  %33444من
إجمالى ازمتا

الكلى لمحصوا اترز على مسموى

الز ارعت تتى بح ت توالى  45442مليت تتار جميت تتة عت تتام  4103ت تتى

جمفورية مصر العربية والبال محو  7241571طن ى

حتين تاتدر قيمتة ازمتتا المبتاتى بحتوالى  047مليتار جميتتة

الكلى من محصوا اترز

وى ت تتى تمث ت تتا حت ت توالى  7542م ت تتن إجم ت تتالى قيم ت تتة ازمت ت تتا
الز ارع تتى وتس تتاىم المحاص تتيا الحالي تتة الص تتي ية والق تتتوية

والميلية بحوالى  015مليار جمية وىى تمثا حتوالى 4743
 %من إجمالى قيمة ازمتتا المبتاتى وقتد بلت قيمتة ازمتتا

من محصوا ازرز حوالى  00234134الع جميتة وىتى
تمثتتا ح توالى  % 4433متتن إجمتتالى قيمتتة ازمتتتا المبتتاتى
عام 4103

الوضعععل الععععراهن لمحصعععول األرز فععععى رمةوريعععة مصععععر

العربية:

تبين

من

البياماا

الواردي

بالجدوا()0عام

 4102ان إجمالى المساحة الممزروعة بمحصوا اترز

ى محا اا الوجة البحرى وىى ازسكمدرية ,البحيري,
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حين بل

إجمالى ازمتا

بمحا اا البحيري ,الرربية ,ك ر القيخ ,الدقفلية ,دمياط,
القرقية حوالى  7430535طن وىى تمثا حوالى
 % 33445من إجمالى ازمتا

الكلى لمحصوا اترز

بمحا اا الوجة البحرى والبال محو  7221077طن

ى حين بل متوسط ازمتاجية ال دامية من محصوا اترز

على مستوى جمفورية مصر العربية حوالى  24112طن
لل دان

وقد إحتلا المرتبة ازولى محا ة الدقفلية بحد

أقصى بل حوالى  24330طن لل دان وجاجا ى المرتبة
ازريري ممطاة الموبارية بحد أدمى بل حوالى  44251طن
لل دان
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رعدول  :1التوزيعل الرررافعى الرمعالى المسعاحة المنزرععة بمحصعول األرز ومتوسعط االنتاريعة الفدانيعة واالنتعاج الكلععى
بمحافظات رمةورية مصر العربية عام .5012

المحافظة
ازسكمدرية
البحيري
الرربية
ك ر القيخ
الدقفلية
دمياط
القرقية
ازسماعيلية
بورسعيد
الممو ية
الاليوبية
بمى سويع
ال يوم
الوادى الجديد
الموبارية
ازجمالى

المساحة المنزرعة(فدان)
537
054514
022252
454024
215333
42005
422572
2523
03715
342
04711
0355
0545
3132
071
0343517

االنتارية الفدانية (طن)
344
24123
343
34324
24330
34270
34514
44342
344
34015
34304
34710
34343
3411
44251
24112

إرمالى االنتاج الكلى(طن)
3444
507253
743223
0155745
0550007
440445
330302
02040
51443
0030
73407
2573
4154
3454
454
7241571

المصدر :جمعا وحسبا من و ازري الزراعة واستصوح ازرافى ,قطا القسون ازقتصادية ,مقري ازحصاجاا الزراعية عام 4102

الوضل الراهن لمحصول األرز فى محافظة البحيرة:

وقد تبين من البياماا الواردي بالجدوا( )4عام

 4102ان إجمالى المساحة الممزرعة بمحصوا اترز

بمحا ة البحيري بل حوالى  054514دان وبترتيح
مراكز محا ة البحيري حسح ازىمية المسبية تبين ان
أىمفا ىى أبو حمب ,دممفور ,الدلمجاا ,ك ر الدوار,

المحمودية ,إيتاى البارود ,قبراريا ,الرحمامية ,كوم
حمادي ,ادكو ,حوش عيسى ,جماكليا ,أبو المطامير
وىى تمثا حوالى ,0043 ,0445 ,0345 ,0544
,443 ,342 ,240 ,244 ,244 ,445 ,542 ,0140

 %140 ,142لكا ممفما على الترتيح من إجمالى
المساحة الممزرعة بمحصوا اترز ى محا ة البحيري

ردول :5االهمية النسبية للمساحة المنزروعة بمحصول األرز ومتوسط االنتارية الفدانية واالنتاج الكلى فى مراكز
محافظة البحيرة .5012
المراكز

كوم حمادي
إيتاى البارود
قبراريا
الرحمامية
دممفور
الدلمجاا
أبو المطامير
جماكليا
حوش عيسى
أبوحمب
ك ر الدوار
المحمودية
رقيد
ادكو
ازجمالى

المساحة المزروعة
%
فدان
244
5344
542
02575
445
04014
244
5234
0345
42443
0445
44443
140
047
142
430
342
7341
0544
30054
0043
40134
0140
05534
443
3333
240
5405
011
054514

االنتارية الفدانية
(طن)
3435
2432
2414
243
2402
3435
34354
34572
244
3433
2443
2414
242
3437
24123

االنتاج الكلى
(طن)
43311454
42253454
25471412
3035245
01131540
31444444
775443
47324102
42542
044714
31710452
50733434
0574344
45715407
507253

المصدر :جمعا وحسبا من و ازري الزراعة واستصوح ازرافى ,مديرية الزراعة بالبحيري ,سجوا قسم ازحصاج 4102
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وبترتيح مراكز محا ة البحيري حسح ازىمية
المسبية لمتوسط ازمتاجية ال دامية من محصوا اترز

لف ت ت ت تتيي المت ت ت ت توارد للوق ت ت ت تتوع عل ت ت ت تتى المس ت ت ت تتتوياا المماس ت ت ت تتبة
زستردامفا

تبين أن أىمفا ىى رقيد ,إيتاى البارود ,الرحمامية ,ك ر

األهداف البحثية

والمحمودية ,مركزى كوم حمادي والدلمجاا ,إدكو ,أبو

اإلمتاجيت تتة لم ت تزار ازمتت تتا لمحصت تتوا اترز ت تتم محا ت تتة

حمب ,جماكليا ,أري ار مركز أبو المطامير وقد بل

البحيت تري م تتن ر تتوا تا تتدير دواا اإلمت تتا وتحلي تتا مق تتتااتفا

حوالى ,2414 ,2402 ,244 ,2443 ,243 ,2432 ,242

ازقتصتتادية علتتى مستتتوى ال ستتاا الحيازيتتة المرتل تتة ويلتتل

الدوار ,حوش عيسى ,دممفور ,مركزى قبراريا

 34354 ,34572 ,3433 ,3437 ,3435طن لل دان

تس ت تتتفدع الد ارس ت تتة بص ت ت ت ة رسيس ت تتية قي ت تتاا الك ت تتاجي

بريتتة التعتترع علتتى أىتتم العوامتتا التتتى يمكتتن متتن رولفتتا

لكا ممفما على الترتيح وقد بل إجمالى ازمتا الكلى
من محصوا اترز بمحا ة البحيري حوالى 507253

المف تتو

اقتصت ت تتاد قياست ت تتم تىت ت تتم العوامت ت تتا المت ت تتؤثري علت ت تتى إمتت ت تتا

طن

محصتتوا اترز وازكثتتر تتتأثي أر علتتى الك تتاجي اإلمتاجيتتة تتم
المشكلة البحثية

بتل تتل الك تتاجي ويل تتل م تتن ر تتوا إجت تراج تحلي تتا

مركز أبو حمب بمحا ة البحيري

أوفحا الدراساا المرتل ة التم أجريا تم مصتر

أن التز ار يستتفد ون مع مت أربتاحفم متن امتتا محصتوا

االسلوب البحثى

إعتم ت تتدا الد ارس ت تتة إل ت تتى اس ت تتتردام إس ت تتلوح تحلي ت تتا

اترز وليلل أم من الطبيعم أن يحتاوا التزار إستتردام
التولي ة ازقتصادية المثلى من عماصتر ازمتتا أو المتوارد

ازمحتتدار المرحلم(المتعتتدد) للمتري تراا الت ستتيرية المحتتددي
لما تتدار ازمت تتا المزرع تتى لمحص تتوا اترز ر تتوا عملي تتة

ازمتاجيتتة الدارلتتة تتى العمليتتة ازمتاجيتتة زمتتتا محصتتوا

ازمت تتا حيت ت

لمحص تتوا اترز

اترز بف تتدع تحاي تتا الك تتاجي الس تتعرية م تتن إس تتتردام ى تتيي

عمد المتوسط للمتريتراا ازقتصتادية بمتزار العيمتة البحثيتة

المتوارد راصتتة وأن عمليتتة ازمتتتا لمحصتتوا اترز تتستتم

ت تتم تا تتدير دازا ازمت تتا

تم محا ت البحيتري تتم الصتور الريافتتية المرتل تة ويلتتل

بتتأن احتياجات ت مرت عتتة متتن الم توارد ازمتاجيتتة مثتتا العمالتتة

بالمست تتبة لل ست تتاا الحيازيت تتة ال داميت تتة الثوثت تتة بم ت تزار العيمت تتة

الزراعيت ت تتة

الس تتببية للدال تتة ,ويل تتل بع تتد توص تتيع العوق تتة الدالي تتة تتم

(العاسليتتة ,المستتتأجري ,الحيواميتتة ,ازليتتة) ,اتستتمدي(البلدية,
اززوتيت ت تتة ,ال وس ت ت ت اتية) ,المبيت ت تتداا ,والات ت تترو

وغيرىتتا متتن مستتتلزماا اإلمتتتا عتتن غي ترل متتن المحاصتتيا

البحثيت تتة م ت تتن ر ت تتوا ص ت تتياغة ال ت تترو

البحثي ت تتة للعوق ت تتة

ص تتوري المتري تتر الت تتابل ال تتي يمث تتا إمت تتا محص تتوا اترز

اتر ت ت تترى ,اتم ت ت تتر ال ت ت تتي ي ت ت تتد ل المت ت ت تزارعين أو الممتج ت ت تتين
لمحصتتوا اترز بمحاولتتة ازستتتردام ازمثتتا لفتتيي الم توارد

لك تتا م تتن ال س تتاا الحيازي تتة الثوث تتة والمتريت تراا الت س تتيرية

واست ت تتتمادا لف ت ت تتيل ال ت ت تترو

بمتتا يحاتتا الك تتاجي ازقتصتتادية المثلتتى تتى إستتتردامفا لمتتا

المتريت تراا الت س تتيرية الم تتؤثري عل تتى إمت تتا محص تتوا اترز

لفتتا متتن تتتأثير علتتى التكتتاليع اإلمتاجيتتة ال داميتتة لمحصتتوا

اترز وم أر زن المزار المصترى بصت ة عامتة ومزارعتى

البحثيت ت تتة تت ت تتم تحديت ت تتد وارتيت ت تتار

بمزار العيمة البحثية  ,وقيتاا الك تاجي ازقتصتادية للمتوارد
الزراعيتة المستتتردمة تتم إمتتتا محصتتوا اترز متتن رتتوا

اترز ت ت تتى محا ت ت تتة البحي ت ت تري بص ت ت ت ة راصت ت تتة يتص ت ت ت ون

تاتتدير مستتبة قيمتتة المتتاتج الحتتد لفتتيل الم توارد إلتتى ستتعرىا

بازستراع تتى إستتتردام المتوارد ازمتاجيتتة لمحصتتوا اترز

(أ تكل تتة رص تتتفا البديل تتة) وق تتد إس تتتمدا الد ارس تتة إل تتى

أن الماادير المستتردمة متن ىتيي المتوارد تكتون أعلتى متن

إستتتردام كتتا متتن الصتتوري الرطيتتة والتربيعيتتة واللوغارتميتتة

المستتتوياا المستتتردمة عالميتتا ممفتتا بالتتتالى تتأن ازس ت ارع

أو التوست تتل ت تتى إست تتتردام ىت تتيي الم ت توارد يالت تتا مت تتن ك ت تتاجي
إس تتتردامفا بالت تتالى ت تتأتى أىمي تتة د ارس تتة الك تتاجي ازمتاجي تتة
33
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بمحا ت تتة البحي ت تري  253جمعيت تتة زراعيت تتة موزعت تتة مت تتا بت تتين

مصادر البيانات:

إعتمدا الدراسة على موعين من البياماا ىما:

البيانات الثانوية الممقوري وغير الممقوري للمتريراا
ازقتصادية على مستوى جمفورية مصر العربية

ومحا ة البحيري وقد تم الحصوا على ىيل البياماا من
المقراا والدورياا التم تصدرىا الفيساا والمؤسساا
المفتمة باطا

إمتا
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محصوا اترز وىى ىيساا و ازري

الزراعة متمثلة م(اإلداري المركزية لوقتصاد الزراعم –

مديرية الزراعة بالبحيري) ىيا بازفا ة إلى البيانات
األولية التم تم تجميعفا عن طريا ازستبيان الميدامى
الي أجرى بالماابلة القرصية لعيمة عقواسية من مزارعى

إمتا محصوا اترز م الموسم ازمتاجى لعام 4102
منطقة البحث:

تبين متن البيامتاا التواردي بالجتدوا( )3عتام 4102

أن محا تتة البحي تري تفتتم رمستتة عقتتر مرك ت انز إداري تان ىتتم

(ك ت تتوم حم ت تتادي ,إيت ت تتا الب ت تتارود ,ق ت تتب ار ري ت تتا ,الرحمامي ت تتة,
دممفت تتور ,الت تتدلمجاا ,أب ت تتو المطت تتامير ,جمت تتاكليا ,ح ت تتوش

ازستم ت تتان الز ارع ت تتم واإلص ت تتوح الز ارع ت تتم وق ت تتد بلت ت ت ع ت تتدد

جمعياا ازستمان الزراعم  212جمعية ى حين بل عدد
جمعيتتاا ازصتتوح الز ارع تتى  57جمعيتتة زراعيتتة وق تتد ت تتم
إس تتتبعاد أ ارف تتم اإلص تتوح الز ارع تتم م تتن الد ارس تتة وتم تتا
الدراسة على أرافم ازستمان الزراعم
تتى حتتين تبتتين أن إجمتتالى عتتدد الحتتاسزين بمحا تتة

البحي ت تري بممت تتاطا ازستمت تتان الت تتز ار بل ت ت ح ت توالى341373

ح تتاسز وبترتي تتح م ارك تتز المحا تتة طبا تتا لوىمي تتة المس تتبية
زعداد الحاسزين تبين أن أىمفا ىى دممفور ,كتوم حمتادي,
أب ت تتو حم ت تتب ,إيت ت تتاى الب ت تتارود ,ك ت تتر ال ت تتدوار ,ال ت تتدلمجاا,

قت تتبراريا ,المحموديت تتة ,حت تتوش عيست تتى ,أبت تتو المطت تتامير,
الرحماميتتة ,جمتتاكليا ,رقتتيد ,ادكتتو ,وادى المطتترون وىتتى
تمثا حتوالى ,3437 ,0145 ,04414 ,03403 ,03424
,4405 ,3444 ,2404 ,7412 ,7455 ,540 ,5455

 %1414 ,1433 ,0434لكت ت تتا ممفمت ت تتاعلى الترتيت ت تتح مت ت تتن
إجمالى أعداد الحاسزين بمحا ة البحيري

عيس تتى ,أب تتو حم تتب ,ك تتر ال تتدوار ,المحمودي تتة ,رق تتيد,

ادك تتو ,واد المطت تترون) ويفت تتيمن علت تتى المقت تتاط الز ارعت تتم
ردول  :3االهمية النسبية الرمالى أعداد الحائزين والمساحة الحيازية بمحافظة البحيرة عام .5012
المركز
كوم حمادي
إيتاى البارود
قبراريا
الرحمامية
دممفور
الدلمجاا
أبوالمطامير
جماكليا
حوش عيسى
أبو حمب
ك ر الدوار
المحمودية
رقيد
ادكو
وادى المطرون
ازجمالى

عدد الرمعيات
72
25
21
05
24
34
42
4
03
20
34
45
5
4
4
212

المصدر :جمعا وحسبا من:

إرمالى أعدد الحائزين
%
حائز
03403
25313
0145
35773
540
43054
3444
03055
03424
25707
5455
30337
2404
07111
4405
5501
7412
05043
04414
23304
3437
37524
7455
41534
0434
4342
1433
3777
1414
444
011
341373

إرمالى المساحة الحيازية
%
فدان
3477
40414
4453
23511
7454
34555
4475
04443
3454
44437
01454
51173
443
22703
7415
34543
5455
71577
0445
54410
00423
53577
7403
33711
4444
05055
4404
03431
1454
2423
011
427030

 -0و ازري الزراعة واستصوح ازرافى ,مديرية الزراعة بالبحيري ,سجوا إداري التعاون والحيازي عام 4102
 -4وزاري الزراعة واستصوح ازرافى ,مديرية الزراعة بالبحيري ,سجوا قسم ازحصاج عام 4102
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ى حين وبل إجمتالى المستاحة الحيازيتة بمحا تة البحيتري

جمعياا تعاومية زراعية بمركز أبوحمب طباا

وبترتيتتح م اركتتز المحا تتة طباتتا لوىميتتة المستتبية للمستتاحة

بمحصوا اترز وىيي الجمعياا ىى جمعية

الحيازيت تتة تبت تتين أن أىمفت تتا ىت تتى أبت تتوحمب ,ك ت تتر الت تتدوار,

طلمباا برسيا ,جمعية كوم ال ماطر ,جمعية قا لة,

الت تتدلمجاا ,دممف ت تتور ,كت تتوم حم ت تتادي ,حت تتوش عيس ت تتى ,أب ت تتو

جمعية المرلة البحرية ,جمعية العقري ,جمعية أبو

المط ت ت ت تتامير ,إيت ت ت ت تتاى الب ت ت ت تتارود ,ق ت ت ت تتبراريا ,المحمودي ت ت ت تتة,

يوسع وقد بل إجمالى أعداد الحاسزين بفا حوالى

تمث ت تتا حت ت توالى ,3477 ,3454 ,01454 ,00423 ,0445

 0523حاسز لكا ممفما على الترتيح وىى تمثا

,4444 ,7415 ,7403 ,7454 ,4453 ,443 ,5455

حوالى ,3443 ,7412 ,2425 ,7403 ,2424

 %1454 ,4404 ,4475لكت تتا ممفمت تتا علت تتى الترتيت تتح مت تتن

 %2444من إجمالى أعداد الحاسزين بمركز

إختيار العينة البحثية:

ى حين بل إجمالى المساحة الحيازية بجمعياا

لوىمية المسبية زعداد الحاسزين والمساحة الممزرعة

بمم ت ت تتاطا ازستمت ت ت تتان الز ارع ت ت تتى ح ت ت ت توالى  427030ت ت ت تتدان

,0335 ,4054 ,0323 ,4442 ,0305

جمتتاكليا ,رقتتيد ,الرحماميتتة ,ادكتتو ,وادى المطتترون وىتتى

أبوحمب والبال محو  23304حاسز

إجمالى المساحة الحيازية بمحا ة البحيري

العيمة البحثية حوالى ,3737 ,3735 ,4405

تم ارتيار العيمة البحثية م فتوج عتدد متن اتستا

 3420 ,3432 ,7525دان لكا ممفماعلى

وازعتباراا ازقتصادية يمكن إيجازىا يما يلم:

الترتيح وىى تمثا حوالى,2445 ,2437 ,5473

 -0تم إرتيار العيمة البحثية بمركز أبوحمب بأعتبار أمة
من أعلى مراكز محا ة البحيري من حي

 %2420 ,3433 ,5415من إجمالى المساحة

ازىمية

الحيازية بمركز ابو حمب والبال محو 54410

المسبية زعداد الحاسزين والمساحة الممزرعة

دان كما تبين أن المساحة الممزرعة بمحصوا

بمحصوا اترز كما ىو وارد بجدولى()3( ,)4

اترز بجمعياا العيمة البحثية بل حوالى ,4324

عام 4102

 0440 ,0342 ,0057 ,0411 ,0332دان

 -4تبين من البياماا الواردري بالجدوا( )2عام

لكا ممفما على الترتيح

 4102أمة قد تم إرتيار العيمة البحثية بسا

ردول  :2االهمية النسبية الرمالى أعدد الحائزين والمساحة الحيازية ومساحة محصول األرز برمعيات العينة
البحثية الى إرمالى مركز أبو حمص عام .5012
الرمعية
طلمباا برسيا
كوم الاماطر
قا لة
المرلة البحرية
العقري
أبو يوسع
ازجمالى

أعدد الحائزين

حائز
0305
4442
0323
4054
0335
0523
23304

المصدر :جمعا وحسبا من:

%
2424
7403
2425
7412
3443
2444
44415

المساحة الحيازية

فدان
4405
3735
3737
7525
3432
3420
54410

%
5473
2437
2445
5415
3433
2420
30443

مساحة محصول االرز
فدان
4324
0332
0411
0057
0342
0440
30054

 -0و ازري الزراعة واستصوح ازرافى ,مديرية الزراعة بالبحيري ,سجوا إداري التعاون والحيازي عام 4102
 -4و ازري الزراعة واستصوح ازرافى ,مديرية الزراعة بالبحيري ,سجوا قسم ازحصاج عام 4102
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%
2430
2445
3452
345
2442
3430
03452

متوسط
السعةالحيازية
(فدان)
3442
0440
0450
4445
4437
0435
4445
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وىى تمثا حوالى ,345 ,3452 ,2445 ,2430

 -2ت ت تتم تحدي ت تتد حج ت تتم العيم ت تتة البحثي ت تتة بحت ت توالم  %4م ت تتن

 %3430 ,2442من إجمالى المساحة الممزرعة

إجم تتالم أع تتداد الحتتتاسزين بجمعي تتاا العيم تتة البحثي تتة

متوسط السعة

وبيلل بل إجمالى أعدد الحاسزين م العيمتة البحثيتة

الحيازية ال دامية بجمعياا العيمة البحثية حوالى
0435 ,4437 ,4445 ,0450 ,0440 ,3442

ح ت ت توالم  431حت ت تتاس انز وقت ت تتد تت ت تتم است ت تتتردم المتوست ت تتط
الفمدستتم لكتتا متتن المستتاحة وأعتتداد الحتتاسزين لتوزيتتل

دان لكا ممفما على الترتيح وبل المتوسط العام

استتتماراا ازستتتبيان علتتى ال ستتاا الحيازيتتة الثوثتتة,

 4445دان من إجمالى المساحة الحيازية بجمعياا

ال ت تتثو

 37 ,43ح ت تتاسز

العيمة البحثية البال محو  44033دان واجمالى

لكت تتا ممفم ت تا علت تتى الترتيت تتح ثت تتم وزعت تتا است تتتماراا

أعداد الحاسزين بجمعياا العيمة البحثية البال محو

ازس تتتبيان لك تتا س تتة عل تتى جمعي تتاا العيم تتة البحثي تتة

بمحصوا

اترز

بمركز

ابوحمب

محو 30054دان ى حين بل

والبال

للسعة الحيازية لجمعياا العيمة البحثية حوالى

 00700حاسز

 -3تم تصميع الحيازي م كا جمعية من جمعياا العيمة
البحثي تتة إل تتى ث تتو
ثتتو

والبال محو  00700حاسز جتدوا( )7عتام 4102

وقد بل عدد مزارعى العيمة البحثيتة لل ستاا الحيازيتة
حت ت توالى ,044

المرتاري بم ا الطرياة التم حددا بفا

 -7تبين من البياماا الواردي بالجدوا( )4عام 4102

س تتاا حيازي تتة اتول تتى أق تتا م تتن

امة بتوزيل إجمالى أعداد مزارعى اترز بالعيمة

إل تتى رمستتة أ دم تتة,

بالجمعياا

أ دمتتة ,الثاميتتة م تتن ثتتو

الثالثة أكثر من رمسة أ دمة وقد تبين متن البيامتاا

الت تواردي بالج تتدوا( )7عت تتام  4102لتوزي تتل إجمت تتالى
أع تتدد الحت تتاسزين بال س تتاا الحيازيت تتة ال تتثو

أمت تتة بل ت ت

البحثية على ال ساا الحيازية الثو
المرتاري

بل لل سة الحيازية ازولى حوالى ,44

 41 ,02 ,43 ,05 ,41مزار لكا ممفما على
الترتيح بأجمالى بل حوالى  044مزار

ى حين

حت توالى  0130 ,4413 ,5555ح تتاسز لك تتا ممفم تتا

بل لل سة الحيازية الثامية حوالى ,04 ,03 ,02

علتتى الترتيتتح وىتتى تمثتتا حتوالى ,44440 ,45424

 4 ,00 ,03لكا ممفما على الترتيح بأجمالى بل

 % 5435م تتن إجم تتالى أع تتداد الح تتاسزين بجمعي تتاا

حوالى  43مزار وأري أر بل لل سة الحيازيةالحيازية

العيمة البحثية والبال محو  00700حاسز ى حتين
بل ت ت المست تتاحة الحيازيت تتة ح ت توالى ,3354 ,01324

الثالثة حوالى  4 ,7 ,4 ,4 ,4 ,4لكا ممفما على
الترتيح بأجمالى بل

 4207تتدان لك تتا ممفم تتاعلى الترتي تتح وى تتى تمث تتا

إجمالى أعداد مزارعى العيمة البحثية بال ساا

ح تتوالى  %42474 ,37454 ,33475م تتن إجم تتالى
المستتاحة الحيازيتتة بجمعيتتا ا العيمتتة البحثيتتة والبتتال

الحيازية الثو

 37مزار

وبيلل يكون

قد بل حوالى  431مزار

محو  44033دان
ردول  :2تصنيف أعدد الحائزين و المساحة الحيازية في رمعيات العينة البحثية وتحديد أعداد استمارات االستبيان
لكل فئة حيازية بمركز أبوحمص عام .5012

الفئة الحيازية

أقا من ثوثة أ دمة
من  7-3أ دمة
أكثر من رمسة أ دمة
اإلجمالم

أعداد
حائز
5555
4413
0130
00700

الحائزين
%
45424
44440
5435
011

المساحة الحيازية
%
فدان
33475 01324
37454
3354
42474
4207
011
44033

* الجير التربيعم لحاصا فرح اعداد الحاسزين ى المساحة الحيازية

المتوسط*
الةندسي
3145425
2333404
4750452
07435435

نسبة
التوزيل
72457
43454
07443
011

عدد استمارات
االستبيان
044
43
37
431

المصدر :جمعا وحسبا من بياماا ازستبيان القرصى عام 4102
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ردول  :2توزيل إرمالى أعدد مزارعى األرز بالعينة البحثية على الفئات الحيازية الثالث بالرمعيات المختارة فى
العينة البحثية بمركز أبو حمص عام . 5012

الفئات الحيازية
أقا من ثوثة أ دمة
من  7 -3دان
أكثر من رمسة أ دمة
ازجمالى

رمعية
طلمبات
برسيق
44
02
4
24

رمعية
كوم
القناطر
41
03
4
33

رمعية
قافلة

رمعية النخلة
البحرية

رمعية
العشرة

رمعية أبو
يوسف

05
04
4
37

43
03
4
25

02
00
7
31

41
4
4
34

المصدر :جمعا وحسبا من بياماا اإلستبيان القرصم عام 4102

المؤش ع ارت االقتصععادية لم عزارع العينععة البحثيععة لمحصععول
األرز بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة

أوال :المؤشعععرات االقتصعععادية الخاصعععة بمتوسعععط عناصعععر
تكاليف االنتاج:

تبين متن البيامتاا التواردي بالجتدوا( )5عتام 4102
أن متوستتط المكتتاليع المتري تري زمتتتا ال تتدان متتن محصتتوا

اترز بال سة الحيازية ازولى بل حوالى  2527474جمية
وقد بلت متوستط تكتاليع كتا متن تكتاليع التاتاوى ,تكتاليع
العمال ت تتة البقت ت ترية(العاسلية والمس ت تتتأجري) ,تك ت تتاليع العمال ت تتة
الحيوامي ت ت تتة ,تك ت ت تتاليع العمال ت ت تتة ازلي ت ت تتة ,تك ت ت تتاليع الست ت ت تتماد
البلدى(العفت تتوى) ,تكت تتاليع الست تتماد ال وس ت ت اتى  ,تكت تتاليع

الست ت تتماد اززوتت ت تتى ,تكت ت تتاليع مااومت ت تتة از ت ت تتاا وازم ت ت ت ار
بالمق ت تتتا وازر

المس ت تتتديمة ,تك ت تتاليع ما ت تتا المحص ت تتوا

حت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت توالى ,051 ,331 ,571 ,51 ,3001 ,32345
 41 ,341 ,257454جمية لكا ممفمتاعلى الترتيتح وىتى

إرمالى أعدد
مزارعى العينة
البحثية
044
43
37
431

 %0444 ,5473 ,014145 ,34543مت ت ت ت ت ت ت تتن إجمت ت ت ت ت ت ت تتالى
متوس تتط التكت تتاليع المتري ت تري زمتت تتا ال ت تتدان مت تتن محصت تتوا
اترز بال س ت تتة الحيازي ت تتة ازول ت تتى ت تتى ح ت تتين بلت ت ت متوس ت تتط

المكاليع المتريري زمتا ال تدان متن محصتوا اترز بال ستة
الحيازيتتة الثاميتتة ح توالى  253747جميتتة وقتتد بلتت متوستتط
تكت ت تتاليع ك ت ت تتا م ت ت تتن تكت ت تتاليع التا ت ت تتاوى ,تك ت ت تتاليع العمال ت ت تتة
البقت ترية(العاسلية والمس تتتأجري) ,تك تتاليع العمال تتة الحيوامي تتة,
تكاليع العمالة ازلية ,تكتاليع الستماد البلتدى (العفتوى),

تك ت تتاليع الس ت تتماد ال وست ت ت اتى ,تك ت تتاليع الس ت تتماد اززوت ت تتى,
تكت ت تتاليع مااومت ت تتة از ت ت تتاا وازم ت ت ت ار

بالمقت ت تتتا وازر

المست تتتديمة ,تكت تتاليع مات تتا المحصت تتوا حت ت توالى ,347452

,371 ,74743 ,051 ,351 ,521, 51 ,4152434

 41جمي تتة لك تتا ممفم تتا عل تتى الترتي تتح وى تتى تمث تتا حت توالى
,3473 ,5450 ,07444 ,0425 ,22435 ,5454
%0444 ,5433 ,004134

تمثت ت ت ت تتا ح ت ت ت ت توالى ,5444 ,0745 ,0425 ,22424 ,543

ردول  :7االهمية النسبية لمتوسط عناصر تكاليف إنتاج الفدان من محصول األرز بالرنية فعى معزارع العينعة البحثيعة
بمركز أبو حمص عام .5012

البيان

تكاليع التااوى
تكاليع العمالةالبقرية (العاسلية المستأجري)
تكاليع العمالة الحيوامية
تكاليع العمالة ازلية
تكاليع السماد البلدى (العفوى)
تكاليع السماد ال وس اتى
تكاليع السماد اززوتى
تكاليع مااومة از اا وازم ار
تكاليع ماا امحصوا
إجمالى التكاليع المتريري

السعة االنتارية االولى
من  3- 1فدان
32345
4001
51
571
331
051
257454
341
41
2527474
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السعة االنتارية الثانية
من  2 - 3فدان
347452
4152434
51
521
351
051
74743
371
41
253747

السعة االنتارية الثالثة
اكثر من  2فدان
35444
414342
51
531
341
047
77444
321
41
254044
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متتن إجمتتالى متوستتط التكتتاليع المتري تري زمتتتا ال تتدان متتن

حت توالى  24547 ,5417جمي تتة لك تتا ممفم تتا عل تتى الترتي تتح

محصتتوا اترز  254044جميتتة وقتتد بل ت متوستتط تكتتاليع

وىت تتى تمثت تتا ح ت توالى  %745 ,3244مت تتن إجمت تتالى ازي ت تراد

والمس تتتأجري) ,تك تتاليع العمال تتة الحيوامي تتة ,تك تتاليع العمال تتة

ال ت تتدان مت تتن المحصت تتوا الرسيست تتى بال ست تتة الحيازيت تتة الثاميت تتة

ازليتتة ,تكتتاليع الستتماد البلدى(العفتتوى) ,تكتتاليع الستتماد

حت ت ت توالى  3434ط ت ت تتن وبلت ت ت ت س ت ت تتعر البي ت ت تتل للط ت ت تتن حت ت ت توالى

ال وست ت ت اتى ,تك ت تتاليع الس ت تتماد اززوت ت تتى ,تك ت تتاليع مااوم ت تتة

0371جميت تتة ت تتى حت تتين بل ت ت متوست تتط إمتت تتا ال ت تتدان مت تتن

المس تتتديمة ,تك تتاليع

المحص تتوا الثت تتاموى حت توالى  544حمت تتا وبلت ت ست تتعر البيت تتل

 41 ,321 ,77444 ,047 ,341جمية لكا ممفما علتى

ال دان من محصوا اترز متن المصتوا الرسيستى والثتاموى

كتتا متتن تكتتاليع التاتتاوى ,تكتتاليع العمالتتة البق ترية(العاسلية

از تتاا وازمت ت ار

بالمق تتتا وازر

ما ت ت تتا المحص ت ت تتوا حت ت ت توالى ,531 ,51 ,4143 ,35444

لل تتدان بفتتيي ال ستتة الحيازيتتة تتى حتتين بل ت

متوستتط إمتتتا

للحمتتا ح توالى  77جميتتة وقتتد بل ت إجمتتالى ازي تراد زمتتتا

الترتي ت ت ت تتح وى ت ت ت تتى تمث ت ت ت تتا حت ت ت ت توالى ,0425 ,2345 ,5435

بفتيي بال ستة الحيازيتة حتوالى  5005جميتة

 %0445 ,544 ,00453 ,3423 ,5443 ,07424م ت ت تتن

متوست تتط ازي ت تراد لكت تتا مت تتن المحصت تتوا الرسيست تتى ,والثت تتاموى

محصوا اترز بال سة الحيازية الثالثة

تمثتتا ح توالى  % 743 ,3240متتن إجمتتالى ازي تراد لل تتدان

إجمت تتالى متوس ت تتط التك ت تتاليع المتري ت تري زمت ت تتا ال ت تتدان م ت تتن

ثانيا :المؤشرات االقتصادية الخاصة بمتوسط االيرادات:

تبين متن البيامتاا التواردي بالجتدوا( )5عتام 4102

أن متوس تتط إمت تتا ال تتدان م تتن المحص تتوا الرسيس تتى بال س تتة
الحيازي تتة ازول تتى بلت ت حت توالى  343ط تتن وبلت ت س تتعر البي تتل
للط تتن حت توالى0371جمي تتة تتى ح تتين بلت ت متوس تتط إمت تتا

وبلت

حوالى  253 ,5422جمية لكا ممفما علتى الترتيتح وىتى
بفتتيي ال ستتة الحيازيتتة تتى حتتين بل ت

متوستتط إمتتتا ال تتدان

مت تتن المحصت تتوا الرسيست تتى بال ست تتة الحيازيت تتة الثالثت تتة ح ت توالى

 3432طن وبل سعرالبيل للطن حوالى 0371جمية

تتى حتتين بل ت متوستتط إمتتتا ال تتدان متتن المحصتتوا
الثتتاموى حتوالى  544حمتتا وبل ت ستتعر البيتتل للحمتتا حتوالى

ال دان من المحصوا الثاموى حوالى  547حما وبل سعر

 77جميت تة وقت تتد بل ت ت إجمت تتالى ازيت تراد زمتت تتا ال ت تتدان مت تتن

الببيتتل للحمتتا ح توالى  77جميتتة وقتتد بل ت إجم تالى ازي تراد

محصت تتوا اترز مت تتن المصت تتوا الرسيست تتى والثت تتاموى بفت تتيي

زمتتتا ال تتدان متتن محصتتوا اترز متتن المصتتوا الرسيستتى
والثتاموى بفتتيي بال ستتة الحيازيتة حتوالى  515447جميتتة وبلت

بال ستتة الحيازيتتة حتوالى  5074جميتتة و بلت متوستتط ازيتراد
لكت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن المحصت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوا الرسيست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى,

متوست تتط ازي ت تراد لكت تتا مت تتن المحصت تتوا الرسيست تتى ,والثت تتاموى

ردول  :2االهمية النسبية لمتوسط عناصر االيراد النتاج الفدان من محصول األرز بالرنيعة فعى معزارع العينعة البحثيعة
بمركز أبوحمص عام .5012

البيان
كمية ازمتا بالطن(المحصوا الرسيسى)
كمية ازمتا بالحما (المحصوا الثاموى)
سعر بيل الطن من المحصوا الرسيسى
سعر بيل الحما من المحصوا الثاموى
إجمالى قيمة المحصوا الرسيسى
إجمالى قيمة المحصوا الثاموى
إجمالى ازيراد
إجمالى التكاليع
صا ى العاسد ال دامى

السعة االنتارية االولى
من  3 - 1فدان

السعة االنتارية الثانية
من  2 - 3فدان

343
547
0371
77
5417
24547
515447
2527474
3344432

3434
544
0371
77
5422
253
5005
253747
335047
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السعة االنتارية
الثالثة من  2فدان
فأكثر
3432
544
0371
77
5453
253
5074
254044
323245
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والثت تتاموى ح ت توالى  253 ,5453جميت تتة لكت تتا ممفمت تتا علت تتى

العينة البحثية بمركز ابوحمص بمحافظة البحيرة

ازي تراد لل تتدان بفتتيي ال ستتة الحيازيتتة ىتتيا وقتتد بل ت متوستتط

المزرعية لمحصوا اترز م قرى العيمة البحثية بمركز

الترتيتتح وى تتى تمثتتا ح توالى  % 745 ,3244م تن إجمتتالى

يستفدع التادير اإلحصاسم للدزا اإلمتاجية

صتتا ى العاستتد ال تتدامى متتن محصتتوا اترز بال ستتة الحيازيتتة
ازولتتى حتوالى  3344432جميتتة إزداد إلتتى حتوالى 3354

أبو حمب بمحا ة البحيري التعرع على ك اجي استردام
الموارد ازقتصادية الزراعية م إمتا محصوا اترز م

جمية بال سة الحيازية الثامية ثتم إزداد إلتى حتوالى 323245

قرى العيمة البحثية المرتاري من روا اقتااا دازا

جمية بال سة الحيازية الثالثتة ويرجتل زيتادي متوستط صتا ى

اإلمتاجية الحدية للموارد من الدالة اإلمتاجية موفل

العاست ت تتد ال ت ت تتدامى زمتت ت تتا محصت ت تتوا اترز بزيت ت تتادي الست ت تتعة

البح  ,ثم ماارمة قيمة اإلمتاجية الحدية بتكل ة ال رصة

الحيازية إلى قدري ىيي الوحداا ياا السعاا الكبيري على
متتز الم توارد المزرعيتتة متتل بعفتتفا بالطرياتتة المثلتتى التتتى

البديلة لكا مورد على حدل ,والموارد التم تم دراستفا

باعتبارىا العواما المحددي لمادار ازمتا

تحاا زيادي متوسط صا ى العاسد ال دامى

اترز(ل) والمتمثلة بالمتريراا الت سيرية او المستالة م

الفععععروب البحثيععععة للمتريععععرات المسععععتقلة التععععى يفتععععرب
تأثيرها على إنتاج محصول األرز:

دازا اإلمتا

من محصوا

ال دامم لمحصوا اترز ىم -0:مادار

العما العاسلم ماد انر بوحداا رجا/يوم (ا-4 )0مادار

أو التوقعاا البحثية م

العما المستأجر ماد انر بوحداا رجا/يوم (ا-3 )4

أثارىا على مستوى الك اجي اإلمتاجية م إمتا محصوا

العما اةلم ماد انر بالجمي (ا-7 )2كمية أومادار السماد

يمحصر مفمون ال رو

ىيل الدراسة م أن للعواما ازقتصادية وازجتماعية

تكل ة العما الحيوامم ماد انر بالجمي (ا -2 )3تكل ة

اترز وللتعرع على ىيل العواما من ماحية ومدى

البلد

ارتباطفا بالمقكلة البحثية من ماحية أررى اد تفمما

السماد ال وس اتم ماد انر بوحداا ال وس اا(ا-5 )4

الماتج من من محصوا اترز(ب) ماد ار بالطن حي

(ا -5 )5كمية أو مادار التااو ماد انر بالكيلو جرام

المماي التحليلية عدي متريراا مستالة ومتري ار تابعا يمثا
يتركز ازىتمام ىما على صياغة ال رو

كمية أو مادار السماد اةزوتم ماد انر بوحدي اةزوا

البحثية

(ا)5

الراصة بالعوقاا السببية بين المترير التابل والمتريراا

(ا)3

البحثية يتم تحديد

المستالة ,واستمادان لفيل ال رو

وارتيار العواما المؤثري على إمتا
واستجوج تأثيرىا على ىيا اإلمتا

محصوا اترز

وىيي

ماد انر بالمتر المكعح(ا -4 )7كمية أو مادار

 -3مادار الارو

المزرعية ماد انر بالجمية

وحتت ت تتى يمكت ت تتن تحديت ت تتد ازست ت تتتردام اتمثت ت تتا للم ت ت توارد

اإلمتاجيتتة المزرعيتتة لمحص تتوا اترز لوستتت ادي بفتتا عم تتد

المتريراا

اتر ت تتاي الات ت ت ارراا المتعلا ت تتة باس ت تتتردام المت ت توارد ازقتص ت تتادية

الت سيرية ىى الرقعة الممزرعة من محصوا ازرز ,الاوي

يجتتح أن

العاملة البقرية المزرعية ,الاوي العاملة الحيوامية ,الاوي
العاملة ازلية ,السماد البلدى ,ازسمدي الكيماوية

(اززوتية ,ال وس اتية) الارو
التااوى وي تر

الزراعية ,القتوا أو

أن ىيي العواما كلفا لفا تأثي أر إقتصاديا

إيجابيأ مباق أر ى زيادي متوسط ازمتاجية ال دامية ازمر
اليى اقتفى أريىا ى ازعتبارعمد دراسة العواما
المحددي زمتا محصوا اترز
التقديراإلحصائي لداالت االنتاج لمحصول األرز بمزارع
34

المزرعيتتة بمتتا يحاتتا الك تتاجي ازقتصتتادية ,حي ت

تتستتاوى قيم تة اإلمتاجيتتة الحديتتة للم توارد متتل تكل تتة ال رص ت

البديلتتة لفتتا ,حتتتى ماتتوا أممتتا مستتتردم ىتتيا المتتورد بك تتاجي,
وقد استردم م تادير تكل تة ال رصتة البديلتة اتجتر الستاسد
للعامتتا الز ارعتتم تتم م تزار الاتترى موفتتل البح ت

بالمستتبة

لكتتا متتن العمتتا العتتاسلم ,والعمتتا المستتتأجر وأجتتر الستتاعة

بالمسبة للعما اةلم ,وأجر اليوم بالمستبة للعمتا الحيتوامم,
ومتوس تتط قيم تتة المت تتر المكع تتح بالمس تتبة للس تتماد العف تتو ,
وستتعر الوح تتدي متتن ال وس ت اا بالمستتبة للستتماد ال وس ت اتم,
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وست ت تتعر الوحت ت تتدي مت ت تتن اززوا بالمست ت تتبة للست ت تتماد اةزوتت ت تتم

م المموي مجتمعة على المترير التابل (إجمالم الماتج

ومتوستتط قيمتتة التاتتاو لل تتدان بالمستتبة للتاتتاو لمحص تتوا

المزرعى من محصوا اترز) ويلل عمد المستوى

اترز ومتوستتط قيمتتة الاتترو
للارو

المزرعيتتة ال داميتتة بالمستتبة

المزرعية

كما تبين من استع ار

اوال :نتائج التقدير اإلحصائي لداالت االنتاج المزرعية
لمحصول األرز بمزارع الفئة الحيازية األولى:

تم استردام تحليا ازمحدار المرحلم للمتريراا

الت سيرية المحددي لمادار الماتج المزرعى من محصوا

اترز

الرطية ,والتربيعية ,واللوغارتمية

المزدوجة عمد المتوسط بالمسبة لل سة الحيازية اتولى ياا
السعة الحيازية أقا من ثوثة أ دمة وقد تبين أن المموي
اللوغارتمى المزدو

الموفح متاسج تاديراا معالمة

بالمعادلة رقم( )0ىو أ فا المماي

المادري من الوجفة

ازحصاسية وقد اري القكا التالى:
لت تتوب^= لت تتو 1415+ 14574 -لت تتوا1414 +7لت تتوا+5
1417

لوا5

(*)4455-

()0

(*)3477

(*)74555

(*)3454
ع= *35453

متاسج تحليا البياماا

للمقتااا ازقتصادية من الدالة اإلمتاجية سال ة اليكر

النتائج البحثية ومناقشتةا

م صورت

ازحتمالم 1410

البلدى(ا ,)7كمية ازسمدي اززوتية(ا ,)5كمية التااوى

(ا )5بل

حوالم 14113 ,141135 ,14144274

كيلو جرام من ازرز لكا ممفما على الترتيح

ى حين

بل الماتج المتوسط حوالى 14051 ,140445 ,14351
كيلو جرام من ازرز لكا ممفما على الترتيح وتقير قيم
المروماا اإلمتاجية التم تم اقتااقفا للمتريراا الت سيرية

التم تفممفا جدوا( )3إلى أن ترير مادارل  %01م
كمية السماد البلدى(ا )7يؤدى إلى ترير م م ا
ازتجال م الماتج المزرعى من محصوزترز مادارل

 ,%145وأن ترير ماداري %01م كمية ازسمدي اززوتية
(ا )5يؤدى إلى ترير م م ا ازتجال م الماتج
المزرعى من محصوا اترز مادارل  ,%144وأن ترير
مادارل  %01م كمية التااوى(ا )5يؤدى إلى ترير م
م ا ازتجال م الماتج المزرعى من محصوا اترز

ر14537 =4-

واستمادا إلى ىيا المموي يتبين أن أىم المتريراا
الت سيرية تأثي ار على مادار الماتج المزرعى من من

محصوا اترز م مزار ال سة الحيازية اتولى ىم كمية

السماد البلدى(ا ,)7كمية ازسمدي اززوتية (ا ,)5كمية
التااوى(ا)5
وقد تبين معموية تأثير كا من كمية السماد البلدى

(ا ,)7وكمية ازسمدي اززوتية(ا ,)5كمية التااوى
(ا )5ويلل عمد المستوياا المألو ة إحصاسيا ,كما بل

معاما التحديد المعدا(ر )4-حوالم  14537مما يعمى أن
المتريراا الت سيرية التم تفممفا المموي

جدوا رقم ()3أن الماتج الحد

للمتريراا كمية السماد

ت سر

حوالم %5347من التريراا م إجمالم الماتج المزرعى

من محصوا اترز م مزار ال سة الحيازية اتولى ى
العيمة البحثية ,كما بلرا قيمة(ع) المحسوبة حوالم
 35453مما يعمى معموية تأثير تلل المتريراا الت سيرية

مادارل  ,%147اتمر الي

يمكن مع الاوا بأن مجمو

المروماا اإلمتاجية م المموي المادر بل حوالم 1405
مما يقير إلى تماقب العاسد إلى السعة وبالتالى يكون
الممتجين ى المرحلة ازولى من قامون تماقب الرلة

ومازاا أمام الممتجين ال رصة لتكثيع أو زيادي المدروا
ازمتاجية لزيادي الماتج المزرعى من محصوا اترز إلى
المرحلة ازمتاجية المثلى لومتا
وقد تم تادير مسبة قيمة الماتج الحد
إلى سعرىا أ

تكل ة رصتفا البديلة

لفيل الموارد
للتعرع على

الك اجي ازقتصادية للموارد اإلمتاجية ويلل م ا سيادي

المما سة التامة على إمتا محصوا اترز ويلل بالمسبة
لمزار ال سة الحيازية اتولى م العيمة البحثية بمركز ابو
حمب بمحا ة البحيري ومن المتاسج الواردي بالجدوا()3
تبين أن:
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( )0أن مسبة قيمة الماتج الحد
(ا )7إلى سعرىا أ

لكمية السماد البلدى

تكل ة رصتفا البديلة بل

حوالم  14455وىيا يعمى عدم ت وا قيمة الماتج
الحد

لكمية السماد البلدى إلى سعري أ
أ

رصتة البديلة
أرباحفم من إمتا

معالمة بالمعادلة رقم( )4ىو أ فا المماي

المادري من

الوجفة ازحصاسية وقد اري القكا التالى:

لوب^= لو 14104 + 14553 -لوا1405 +7
14140 +

تكل ة

لوا5

أن الممتجين يمكمفم زيادي

(* )5475-

محصوا اترز بتاليا الادر

(* )2452

لوا5

()4
(* )7433

(* )4424

المستردم من كمية السماد البلدى حتى تتساوى

ع= * 75433

تكل ة رصتة البديلة

الت سيرية تأثي ار على مادار الماتج المزرعى من من

للسماد البلدى مل سعرل أ

قيمة الماتج الحد

()4أن مسبة قيمة الماتج الحد
(ا )5إلى سعرىا أ

لكمية ازسمدي اززوتية
تكل ة رصتفا البديلة بل

حوالم  341474وىيا يعمى ت وا قيمة الماتج
الحد

واستمادا إلى ىيا المموي يتبين أن أىم المتريراا

محصوا اترز م مزار ال سة الحيازية الثامية ىم كمية
السماد البلدى(ا ,)7كمية ازسمدي اززوتية(ا ,)5كمية

التااوى(ا)5

لكمية ازسمدي اززوتية إلى سعرىا أ

تكل ة رصتفا البديلة أ أن الممتجين يمكمفم زيادي

ر14532 =4-

وقد تبين معموية تأثير كا من كمية السماد البلدى
(ا ,)7وكمية ازسمدي اززوتية( ا ,)5كمية التااوى

أرباحفم من إمتا

محصوا ازرز بزيادي الادر

المستردم من كمية ازسمدي اززوتية حتى تتساوى

معاما التحديد المعدا(ر )4-حوالم 14532مما يعمى أن

قيمة الماتج الحد

مل

ت سر حوالم

لكمية ازسمدي اززوتية

سعرىا أ تكل ة رصتفا البديلة

(ا )5ويلل عمد المستوياا المألو ة إحصاسيا ,كما بل
المتريراا الت سيرية التم تفممفا المموي

 % 5342من التريراا م إجمالم الماتج المزرعى من

( )3أن مسبة قيمة الماتج الحدى لكمية التااوى (ا )5إلى

محصوا اترز م مزار ال سة الحيازية الثامية ى العيمة

حوالم

البحثية ,كما بلرا قيمة(ع) المحسوبة حوالم 75433

لكمية التااوى

مجتمعة على المترير التابل (إجمالم الماتج

سعرىا أ

34444

تكل ة

رصتفا البديلة بل

وىيا يعمى ت وا قيمة الماتج الحد

إلى سعرىا أ تكل ة رصتفا البديلة أ الممتجين يمكمفم
زيادي أرباحفم من إمتا

محصوا ازرز بزيادي الادر

المستردم من كمية التااوى حتى تتساوى قيمة الماتج

مما يعمى معموية تأثير تلل المتريراا الت سيرية م
المموي

المزرعى من محصوا اترز) ويلل عمد المستوى
ازحتمالم 1410

كما تبين من استع ار

متاسج تحليا البياماا

الحد لكمية التااوى مل سعرىا أ تكل ة رصتفا البديلة

للمقتااا ازقتصادية من الدالة اإلمتاجية سال ة اليكر

ثانيا :نتائج التقدير اإلحصائي لداالت االنتاج المزرعية

للمتريراا كمية السماد

لمحصول االرز بمزارع الفئة الحيازية الثانية:

تم استردام تحليا ازمحدار المرحلم للمتريراا

الت سيرية المحددي لمادار الماتج المزرعى من محصوا
اترز

م صورت

الرطية ,والتربيعية ,واللوغارتمية

المزدوجة عمد المتوسط بالمسبة لل سة الحيازية الثامية ياا
السعة الحيازية من ثوثة إلى رمسة أ دمة وقد تبين أن
المموي
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اللوغارتمى المزدو

الموفح متاسج تاديراا

جدوا( )3أن الماتج الحد

البلدى(ا ,)7كمية ازسمدي اززوتية(ا ,)5كمية التااوى
(ا)5

بل

حوالم

,14113477

,1410374

 14117533كيلو جرام من اترز لكا ممفما على

الترتيح

ى حين بل الماتج المتوسط حوالى ,14450

 14453 ,14015كيلو جرام من اترز لكا ممفما على
الترتيح وتقير قيم المروماا اإلمتاجية التم تم اقتااقفا

للمتريراا الت سيرية التم تفممفا جدوا( )3إلى أن ترير
1-
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مادارل  %01م كمية السماد البلدى (ا )7يؤدى إلى

رصتفا البديلة أ

أن الممتجين يمكمفم زيادي

ترير م م ا ازتجال م الماتج المزرعى من محصوا

إمتا

بزيادي

أرباحفم

من

محصوا

اترز

اترز مادارل  %1404وأن ترير ماداري  %01م كمية

الادرالمستردم من كمية ازسمدي اززوتية حتى

ازسمدي اززوتية(ا )5يؤدى إلى ترير م م ا ازتجال

تتساوى قيمة الماتج الحد

لكمية ازسمدي اززوتية

م الماتج المزرعى من محصوا اترز مادارل ,%045

مل سعرىا أ تكل ة رصتفا البديلة

وأن ترير مادارل  %01م كمية التااوى(ا )5يؤدى إلى

( )3أن مسبة قيمة الماتج الحدى لكمية التااوى(ا )5إلى

ترير م م ا ازتجال م الماتج المزرعى من محصوا

سعرىا أ

حوالم

مجمو المروماا اإلمتاجية م المموي المادر بل حوالم

التااوى إلى سعرىا أ

 141403مما يقير إلى تماقب العاسد إلى السعة

الممتجين يمكمفم زيادي أرباحفم من إمتا محصوا

وبالتالى يكون الممتجين ى المرحلة ازولى من قامون

ازرز بزيادي الادر المستردم من كمية التااوى حتى

اترز مادارل  ,%1440اتمر الي

يمكن مع الاوا بأن

تكل ة رصتفا البديلة

 44154وىيا يعمى ت وا قيمة الماتج الحد

تماقب الرلة ومازاا أمام الممتجين ال رصة لتكثيع أو
زيادي المدروا ازمتاجية لزيادي الماتج المزرعى من

سعرىا أ تكل ة رصتفا البديلة

وقد تم تادير مسبة قيمة الماتج الحد

إلى سعرىا أ

تكل ة رصتفا البديلة

لفيل الموارد

المما سة التامة على إمتا محصوا اترز ويلل بالمسبة
لمزار ال سة الحيازية الثامية م العيمة البحثية بمركز أبو

لكمية التااوى

مل

ثالثا :نتائج التقدير اإلحصائي لداالت االنتاج المزرعية
لمحصول األرز بمزارع الفئة الحيازية الثالثة:

للتعرع على

الك اجي ازقتصادية للموارد اإلمتاجية ويلل م ا سيادي

لكمية

تكل ة رصتفا البديلة أ

تتساوى قيمة الماتج الحد

محصوا ازرز إلى المرحلة ازمتاجية المثلى لومتا

بل

تم استردام تحليا ازمحدار المرحلم للمتريراا
الت سيرية المحددي لمادار الماتج المزرعى من محصوا
ازرز

م صورت

الرطية ,والتربيعية ,واللوغارتمية

المزدوجة عمد المتوسط بالمسبة لل سة الحيازية الثالثة ياا

حمب بمحا ة البحيري ومن المتاسج الواردي بالجدوا()3

السعة الحيازية أكثر من رمسة أ دمة وقد تبين أن

لكمية السماد البلدى

معالمة بالمعادلة رقم ( )3ىو أ فا المماي المادري من

تبين أن:

( )0أن مسبة قيمة الماتج الحد

تكل ة رصتفا البديلة بل

(ا )7إلى سعرىا أ

حوالم  14527وىيا يعمى عدم ت وا قيمة الماتج
الحد

لكمية السماد البلدى إلى سعري أ

رصتة البديلة أ
أرباحفم من إمتا

تكل ة

أن الممتجين يمكمفم زيادي
محصوا اترز بتاليا الادر

المستردم من كمية السماد البلدى حتى تتساوى
قيمة الماتج الحد

تكل ة رصتة البديلة

للسماد البلدى مل سعرل أ

( )4أن مسبة قيمة الماتج الحد
(ا )5إلى سعرىا أ

لكمية ازسمدي اززوتية

تكل ة رصتفا البديلة بل

حوالم  440وىيا يعمى ت وا قيمة الماتج الحد
لكمية ازسمدي اززوتية إلى سعرىا أ

تكل ة

المموي

اللوغارتمى المزدو

الموفح متاسج تاديراا

الوجفة ازحصاسية وقد اري القكا التالى:
لوب^ = لو14143 + 14372 -
14137

لوا5

(*)7477-

()3

+

لوا5

(*)5473

(*)2440
ع = *22474

ر14345 =4 -

واستمادا إلى ىيا المموي يتبين أن أىم المتريراا

الت سيرية تأثي ار على مادار الماتج المزرعى من من
محصوا اترز م مزار ال سة الحيازية الثالثة ىم كمية
ازسمدي اززوتية(ا ,)5كمية التااوى(ا)5
وقد تبين معموية تأثير كا من وكمية ازسمدي

اززوتية(ا ,)5كمية التااوى(ا )5ويلل عمد المستوياا
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المألو ة إحصاسيا ,كما بل معاما التحديد المعدا(ر)4-

ازقتصادية للموارد اإلمتاجية ويلل

حوالم  14345مما يعمى أن المتريراا الت سيرية التم

المما سة التامة على إمتا محصوا اترز ويلل بالمسبة

إجمالم الماتج المزرعى من محصوا اترز م مزار

حمب بمحا ة البحيري ومن المتاسج الواردي بالجدوا()3

ال سة الحيازية الثالثة ى العيمة البحثية ,كما بلرا

تبين أن:

قيمة(ع) المحسوبة حوالم  22474مما يعمى معموية

( )4أن مسبة قيمة الماتج الحد

تفممفا المموي ت سر حوالم  %3445من التريراا م

ا سيادي

م

لمزار ال سة الحيازية الثالثة م العيمة البحثية بمركز ابو

لكمية ازسمدي اززوتية

تأثير تلل المتريراا الت سيرية م المموي مجتمعة على

(ا )5إلى سعرىا أ

اترز) ويلل عمد المستوى ازحتمالم 1410

لكمية ازسمدي اززوتية إلى سعرىا أ

المترير التابل(إجمالم الماتج المزرعى من محصوا
متاسج تحليا البياماا

كما تبين من استع ار

للمقتااا ازقتصادية من الدالة اإلمتاجية سال ة اليكر

جدوا()3أن الماتج الحد
اززوتية(ا)5

وكمية

حوالم  0453وىيا يعمى ت وا قيمة الماتج الحد
رصتفا البديلة أ

تكل ة

أن الممتجين يمكمفم زيادي

للمتريراا كمية ازسمدي

أرباحفم من إمتا

محصوا اترز بزيادي الادر

المستردم من كمية ازسمدي اززوتية حتى تتساوى

حوالم

قيمة الماتج الحد

مل

التااوى(ا)5

بل

 1411275 ,1411755كيلو جرام من اترز لكا ممفما
على الترتيح

تكل ة رصتفا البديلة بل

ى حين بل

الماتج المتوسط حوالى

لكمية ازسمدي اززوتية

سعرىا أ تكل ة رصتفا البديلة
( )3أن مسبة قيمة الماتج الحدى لكمية التااوى(ا )5إلى

 140314 ,141334كيلو جرام من اترز لكا ممفما

سعرىا أ تكل ة رصتفا البديلة بل حوالم 0444

على الترتيح وتقير قيم المروماا اإلمتاجية التم تم

لكمية التااوى

وىيا يعمى ت وا قيمة الماتج الحد

تكل ة رصتفا البديلة أ

اقتااقفا للمتريراا الت سيرية التم تفممفا جدوا ( )3وأن

إلى سعرىا أ

ترير ماداري %01م كمية ازسمدي اززوتية (ا )5يؤدى

يمكمفم زيادي أرباحفم من إمتا

إلى ترير م م ا ازتجال م الماتج المزرعى من

بزيادي الادر المستردم من كمية التااوى حتى

محصوا اترز مادارل  ,%1443وأن ترير مادارل

تتساوى قيمة الماتج الحد

 %01م كمية التااوى(ا )5يؤدى إلى ترير م م ا

سعرىا أ تكل ة رصتفا البديلة

ازتجال م الماتج المزرعى من محصوا اترز مادارل
 ,%1437اتمر الي
المروماا اإلمتاجية

يمكن مع

م المموي

الاوا بأن مجمو

المادر بل

حوالم

 14135مما يقير إلى تماقب العاسد إلى السعة وبالتالى
يكون الممتجين ى المرحلة ازولى من قامون تماقب
الرلة ومازاا أمام الممتجين ال رصة لتكثيع أو زيادي
المدروا ازمتاجية لزيادي الماتج المزرعى من محصوا

اترز إلى المرحلة ازمتاجية المثلى لومتا
وقد تم تادير مسبة قيمة الماتج الحد
سعرىا أ

لفيل الموارد إلى

تكل ة رصتفا البديلة للتعرع على الك اجي

الممتجين

محصوا اترز

لكمية التااوى

مل

رابعا :مؤشرات الكفعاءة اإلنتاريعة ألهعم المعوارد االنتاريعة
المؤثرة على االنتاج المزرعى معن محصعول األرز
بمزارع العينة البحثية في محافظة البحيرة

تب تتين م تتن اس تتتع ار

البيام تتاا الت تواردي بالج تتدوا()3

عتتام 4102أن الك تتاجي اإلمتاجيتتة للمتوارد الزراعيتتة مااس ت

بمعيتتار مستتبة قيمتتة اإلمتاجيتتة الحديتتة إلتتى ستتعرىا اى تكل تتة
رصتتتفا البديلتتة للمتتورد كميتتة ازستتمدي اززوتيتتة(ا )5تتى
ال س تتة الحيازي تتة ازول تتى بلت ت  34474ث تتم إزدادا تتى ال س تتة
الحيازية الثامية إلى حوالى 440

ردول  :9مؤشرات الكفاءة اإلنتارية واالقتصادية ألهم الموارد المؤثرة على إنتاج محصول األرز بمزارع العينة البحثية
بمحافظة البحيرة عام .5012

33

Alex. J. Agric. Sci.

الفئة

المترير

)Vol. 61, No. 1, pp. 33-48, 2016(Arabic

المتوسط

الوحدة

الناتج الحدى

الناتج
المتوسط

السماد البلدى
(ا)7
وحدي
ازولى السماد اززوتى
140445
141135
55
سمادية
(ا)5
14051
14113
كبلوجرام
47
التااوى (ا)5
السماد البلدى
14450
متر مكعح 14113477
04
(ا)7
وحدي
الثامية السماد اززوتى
14015
1410374
57
سمادية
(ا)5
14453
14117533
كيلوجرام
45
التااوى (ا)5
وحدي
السماد اززوتى
141334
1411755
37
سمادية
الثالثة (ا)5
140314
1411275
كيلوجرام
51
التااوى (ا)5
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متر مكعح

14144274

14351

المرونة
االنتارية

قيمة
الناتج
الحدى

تكلفة*
الفرصة
البديلة

الكفاءة
االنتارية

1415

704750

57

14455

1414

05430

4447

341474

1417

05477

7435

34444

14104

4432

57

141527

1405

354024

4447

440

14140

00405

7435

44154

14143

004244

4447

0453

14137

54300

7435

0444

*حسبا على أساا متوسط السعر المزرعى للطن من محصوا اترز بل  0371جمية ,متوسط سعر المتر المكعح من السماد البلدى بل
 57جمية ,متوسط سعر القكاري من السماد اززومى  % 25زمة  71كيلو جرام بل  071جمية بمعمى أن عدد أثمين قكاري من السماد
اززوتى  % 25زمة كا ممفا  71كيلو جرام بل  311جمية بمحتوى أزوتى  25وحدي ازوا والتالى بل متوسط سعر الوحدي من السماد
اززوتى  4447جمية ,بل متوسط سعرالقكاري من التااوى لمحصوا اترز زمة  51كيلو جرام  354جمية ,وقد بل متوسط سعر الكيلو
جرام من التااوى  7435جمية عام 4102

ثتتم تماقصتتا تتى ال ستة الحيازيتتة الثالثتتة إلتتى حتوالى 0453

و ازري الز ارع ت ت تتة واستص ت ت تتوح از ارف ت ت تتى ,قط ت ت تتا الق ت ت تتسون

ت ت ت تتى حت ت ت تتين بلر ت ت ت تتا الك ت ت ت تتاجي ازمتاجي ت ت ت تتة للمت ت ت تتورد كمي ت ت ت تتة

ازقتصت تتادية ,مق ت تري ازحصت تتاجاا الزراعيت تتة ,أعت تتداد

إزدادا تتى ال ستتة الحيازيتتة الثاميتتة التتى ح توالى  44154ثتتم

و ازري الز ارع ت ت تتة واستص ت ت تتوح از ارف ت ت تتى ,قط ت ت تتا الق ت ت تتسون

تماقصا ى ال سة الحيازية الثالثة الى حوالى  0444وىيا

ازقتصت تتادية ,مقت تتؤي تات تتديراا الت تتدرا الز ارعت تتى عت تتام

يعمى أن ك اجي استردام الموارد تم متزار إمتتا محصتوا

5013

التا تتاوى(ا )5تتى ال س تتة الحيازي تتة ازول تتى حت توالى 34444

ازرز بمحا تتة البحيت تري ق تتد تحاا تتا ولكمف تتا تماقص تتا تتى
ال ستتة الحيازيتتة الثالثتتة وىتتيا يعمتتى أن التوستتل تتى إستتتردام

الموارد ازمتاجية قد يتؤدى إلتى زيتادي ال اتد يفتا ممتا يتؤدى
التتى إمر تتا

ك تتاجي إستتتردام ىتتيي الم توارد ازمتاجيتتة أمتتا

متتورد كميتتة الستتماد البلتتدى(ا )7اتتد بلت
ح توالى  ,14455تتى حتتين بل ت

تتم ال ستتة اتولتتى

تتى ال ستتة الحيازيتتة الثاميتتة

ح ت توالى  141527ممت تتا يت تتدا علت تتى عت تتدم تحايت تتا الك ت تتاجي
ازمتاجية لفيا المورد
المرارل
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مت رقة

بياماا ازستبيان القرصم عام 5012

و ازري الز ارعت ت تتة واستصت ت تتوح از ارفت ت تتى ,مديريت ت تتة الز ارعت ت تتة
بالبحيري ,سجوا قسم ازحصاج 5012

و ازري الز ارعت ت تتة واستصت ت تتوح از ارفت ت تتى ,مديريت ت تتة الز ارعت ت تتة
ب ت ت تتالبحيري ,س ت ت تتجوا إداري التع ت ت تتاون والحي ت ت تتازي ع ت ت تتام
5012

و ازري الز ارعت ت ت تة واستص ت ت تتوح از ارف ت ت تتى ,مرك ت ت تتز البح ت ت تتو
الزراعيتتة ,مركتتز البحتتو والتتتدريح تتى ازرز ,مق تري
التوصياا ال مية لمحصوا ازرز عام 5012
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ABSTRACT
The Study aimed mainly at measuring production efficiency of farms which produce rice crop in Behiera
governorate by estimating production functions and analysis of economic derivatives in order to identify the
most important factors which we can meet those efficiency. The study is based on two types of data: the
secondary data published and unpublished at the level of the Arab Republic of Egypt and Behiera
governorate. This is in addition to the preliminary data collected by field survey, which conducted a personal
interview a random sample of farmers producing rice harvest in the productive season for the year 2014 and
have been selected in the agricultural credit associations Abou Homous Center in Beheira and in six
cooperative farming is the TolombatBarsek Association, Com Alkanater Association, Society Kaflah,
Alnakhla Albahareia Association, the Aleshra, Abu Yusuf Association and amounting to 230 farms, based on
the relative importance of these associations in terms enumerate holders of agricultural land and acreage
under rice crop. The study was using a method adopted interim decline of the explanatory variables specific to
the amount of farm production for rice crop analysis.
The study found the following results:
1. Average variable costs per Feddan for the three categories of possessory reached about 4745.56, 4435.5 and
4721.2 pounds each, respectively. While total revenue per feddan kidney three categories of possessory
about 8072.5, 8117 and 8156 pounds each reached respectively. While the net yield for the three
categories of possessory reached about 3326.94, 3381.5 and 3434.8poundseach, respectively.
2 - For the first category of possessory turned out to be the most important factors affecting the production of
rice crop is the amount of farmyard manure, the amount of nitrogen fertilizer, the amount of seed output
has reached marginal to these variables about 0.026452, 0.0097 and 0.009 kg of rice per each,
respectively. While the average output reached about 0.380, 0.1628 and 0.180 kg of them, respectively.
While flexibility production amounted to about 0.07, 0.06 and 0.05 for each, respectively. This
arrangement has been made for production efficiency suppliers Nitrogen fertilizer amount, the amount of
seed, reaching about 3.256 and 3.262 each, respectively. While no production efficiency of resource
farmyard manure materializes, reaching about 0.688.
3 - For the second category of possessory turned out to be the most important factors affecting the production
of rice crop is the amount of farmyard manure, the amount of nitrogen fertilizer, the amount of seed
output has reached marginal to these variables about 0.003255, 0.01956 and 0.005733 kg of rice for each
respectively. While the average output reached about 0.271, 0.108 and 0.273 kg of rice each,
respectively. While flexibility production amounted to about 0.012, 0.18 and 0.021 each. This
arrangement has been made for production efficiency suppliers Nitrogen fertilizer amount, the amount of
seed, reaching about 6.1 and 2.076 for each, respectively. While no production efficiency of resource
farmyard manure materializes, reaching around 0.0845.
4 - For the third category of possessory turned out to be the most important factors affecting the production of
rice crop is the amount of nitrogen fertilizer, the amount of seed output has reached marginal to these
variables about 0.00588 and 0.00457 kg of rice per each, respectively. While the average output stood at
about 0.0932 and 0.1306 kg of rice each, respectively. While flexibility production amounted to about
0.063 and 0.035 each, respectively, this has been production efficiency for suppliers Nitrogen fertilizer
amount realized, the amount of seed, reaching about 1.83 and 1.66 apiece, respectively.
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