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دراسة إقتصادية ألثر إستخدام الميكنة الزراعية على اقتصاديات محصول القمح 
  بمحافظة البحيرة

  رمضان أحمد محمد حسن ، أمين عبدالرؤف الدقله، أحمد حسين عبد الحميد الغنيمى
  معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى

  ١٥/١٢/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ١/٩/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص
إستهدف البحث دراسة األثار االقتصادية لألنماط التكنولوجيه المستخدمة على اقتصاديات إنتاج محصول القمح بمحافظـة البحيـرة،   

ذى أجرى على والبيانات األولية التى تم حصول عليها من االستبيان الالبيانات الثانوية من وزارة الزراعة وإستصالح االراضى، إعتمد البحث على و
  .٢٠١٣/٢٠١٤مزارع خالل الموسم الزراعى ١٢٠ عدد المزارعيين بهابمحافظة البحيرة  عينه عشوائية

المحشات (، والثانى )التقليدى(عن نظيرة األول ) كومباين(تشير مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية إلى تفوق النمط التكنولوجى الثالث 
والثـانى  ) التقليـدى (جنية للـنمط التكنولـوجى األول   ) ٢٢٩١، ٢٤١٠(التكاليف المتغير لمحصول القمح من  حيث أدى إلى إنخفاض) الذاتية

) ٧٧٩٨، ٧٦٨٢(جنية للنمط التكنولوجى الثالث، مما إنعكس ذلك على اإليراد الفدانى لمحصول القمح تزايد من ) ٢١٠٠(إلى ) المحشات الذاتية(
  .جنية للنمط التكنولوجى الثالث) ٨١٤٣(ى إلى جنية للنمط التكنولوجى األول والثان

التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة والكلية تفوق النمط التكنولجى الثالث عـن  ) سعر وكمية(وتبين من نتائج تقدير معايير الدخل والتكاليف و
  .نظيرة األول والثانى

عمل بشـرى،  (ماط التكنولوجية الثالثة أن هناك سبع مدخالت إنتاجية القمح المستخدم لإلن إنتاج كمية على المؤثرة المدخالت أهم أن تبين
عدد ساعات الرى، كمية السماد األزوتى، عدد ساعات ماكينات الدراس، عدد ساعات المحشة الذاتية، عدد ساعات الكومبـاين، عـدد سـاعات    

مح وتبين من قيمة مرونة اإلنتاج لتلك المدخالت اإلنتاجية سـالفة  وفقاً للمنط اإلقتصادى شارحه للتغيرات فى كمية إنتاج الق) العمل اآللى للجرار
لذلك يكون هناك فرصـة  ) المرحلة اإلقتصادية(الذكر أنها أقل من الواحد الصحيح مما يعنى أن منتجى القمح ينتجون بالمرحلة اإلنتاجية الثانية 

  .   المدخالت اإلنتاجية امام منتجى القمح بمحافظة البحيرة زيادة إنتاجهم عن طريق تكثيف تلك

.قمح -مرحلة االقتصادية -كمية التعادل - سعر التعادل -التكنولوجى -نمط أو أسلوب -الميكنة الزراعية :كلمات دليلية

  المقدمة
فـى   الميكنة الزراعية دوراً رئيسياًاستخدام  ؤدىي

تحقيق التنمية الزراعية األفقية والراسية، حيث يعتمـد  
فقى بدرجة كبيـرة علـى الميكنـة    التوسع الزراعى األ

الزراعية بصفة عامة والحديثة المتطورة منهـا بصـفة   
خاصة، أما بالنسبة للتوسع الرأسى فتؤدى الميكنة دوراً 
 فعاالً فى زيادة اإلنتـاج وتدنيـة التكـاليف اإلنتاجيـة    
وإمكانية االستفادة من مزايا وفورات السعة، عن طريق 

ـ   اليب التكنولوجيـة  التوسع فى أستخدام وتطبيـق األس
الحديثة فى الزراعة مثل التسوية بـالليزر والزراعـة   

  .بالسطارة والشتل االلى والحصاد اآللى

ويعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب 
فى مصر لما لها من أهمية كبيرة فى األمن الغـذائى،  

٪ من ٤٧.٧ما يقرب من من القمح حيث تستورد مصر 
مليون ٧.٧١فجوة القمحية نحواستهالكها، حيث بلغت ال

 ٨.٧٩٥طن، كما بلغ الناتج المحلى مـن القمـح نحـو   
٪ من جملة األسـتهالك  ٥٣.٣مليون طن، يمثل حوالى 

مليون طـن عـام   ١٦.٥المحلى من القمح البالغ حوالى 
٢٠١٢.  

  :مشكلة البحث
يعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب فى 

ية الغذائية، والتجارة من الناح مصر لما له من أهمية كبيرة
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الخارجية من ناحية أخرى، كما أن تنمية القطاع الزراعى 
فى مصر يعتمد على محورين رئيسـيين همـا التوسـع    
الزراعى األفقى متمثالً فى زيادة المتـاح مـن المـوارد    
االقتصادية الزراعية والتى تشمل اضافة اراضى زراعية 

فع كفـاءة  من خالل ر جديدة، والتوسع الزراعى الرأسى
عن طريق التوسـع   استخدام المتاح من الموارد الزراعية

ستخدام وتطبيق األساليب التكنولوجية الحديثـة فـى   إفى 
الزراعة، كما تعانى الزراعـة المصـرية العديـد مـن     
المعوقات اإلنتاجية والتى من أهمها نقص عنصر العمـل  

الماهرة منها بصفة خاصه، العمالة البشرى بصفة عامة و
زمة إلجراء ادى إلى عدم توافر العمالة الزراعية والال مما

العمليات الزراعية المختلفـة فـى المواعيـد المناسـبة،     
وخاصـة فـى   ة الزراعي ةباألضافة ألرتفاع أجور العمال

مواسم الذروة، األمر الذى يستلزم ضرورة تطويراألساليب 
سـتخدامها  إلالتكنولوجية المختلفة ومنها الميكنة الزراعية 

التكنولوجيـة   تقييم مختلف األنماطو العمليات الزراعية فى
التى تم استخدامها، واثارهاعلى اقتصاديات إنتاج محصول 

  .القمح فى محافظة البحيرة
  :هدف البحث

دراسـة األثـار   إلـى  يهدف البحث بصفة عامـة  
على اقتصاديات إنتاج ستخدام الميكنة الزراعية ألاالقتصادية 

الهـدف   ذلكظة البحيرة، ولتحقيق محصول القمح فى محاف
  :يتطلب األمر دراسة

المسـاحة المزروعـة    ات الحادثـة فـى  لتطورا -١
إنتاج محصول القمـح  اجمالى ، والفدان وإنتاجية

 .مصر ومحافظة البحيرة على مستوى

ميكنة الزراعية أو الخدمـة اآلليـة   أثر أستخدام ال -٢
 .ايرادات وربحية محصول القمحلى ع

بأسـتخدام  تاجية واالقتصـادية  تقدير الكفاءة اإلن -٣
وفقـاً  محصول القمـح  لمعايير الدخل والتكاليف 

مـن الميكنـة    لألنماط التكنولوجية المسـتخدمة 
 .بمنطقة الدراسةالزراعية 

لألنمـاط  تقدير دوال إنتاج محصول القمح وفقـاً   -٤
 .من الميكنة الزراعية التكنولوجية المستخدمة

 
  :األسلوب البحثى ومصادر البيانات

تمد البحث فى تحقيق أهدافه علـى كـل مـن    إع
أسلوب التحليل الوصـفى والكمـى لـبعض الطـرق     
األحصائية مثل النسب المئوية والمتوسطات الحسـابية  

نحدار المتعدد، باالضافة السـتخدام  إلوتحليل التباين، وا
اءة االنتاجية واالقتصادية المتمثله فى فبعض مقاييس الك

ك بهدف تفسـير وتحليـل   معايير الدخل والتكاليف، وذل
العالقات التى تحكم المتغيرات االقتصادية الرئيسية فى 

 .البحث

إعتمد البحث على البيانات الثانويـة المتحصـل   
عليها من النشرات اإلحصائية السنوية المنشورة التـى  
تصــدرها وزارة الزراعــة وإستصــالح االراضــى، 
ية باإلضافة إلى بعض المراجع والرسائل والبحوث العلم

المتعلقة بموضوع البحث، كما إعتمـد البحـث علـى    
حصول عليها من االسـتبيان  الالبيانات األولية التى تم 

الذى أجرى على عينه عشوائية بمحافظة البحيرة قوامها 
  .٢٠١٣/٢٠١٤مزارع خالل الموسم الزراعى ١٢٠

  :عينة الدراسة
تم حصر مساحة القمح المزروعـة مـن واقـع    

بمديرية الزراعـة بمحافظـة    سجالت إدارة اإلحصاء
جمـالى  ت إ، وقد بلغ٢٠١٣/٢٠١٤البحيرة خالل عام 

ــة  ــح المزروع ــاحة القم ــان  مس ــى األئتم بأراض
ألف فدان، وتتوزع على مختلف مراكـز  ٢٤٧.١٩نحو

وقد تم اختيار المراكز وفقـا  ، )١(جدول رقمالمحافظة 
لألهمية النسبية لمساحة القمح فكانت المراكز الممثلـة  

مص، والدلنجات، وكفر الدوار حيث بلغـت  هى أبو ح
ألف فدان تمثل حـوالى   ٩٧.١٩بها نحو القمح مساحة 
  . ٪ من إجمالى مساحة القمح بمحافظة البحيرة٣٩.٢

  :اختيار مفردات العينة
تم اختيار عينة عشوائية طبقية من كل قريـة وفقـاً    

لألهمية النسبية لعدد المزارعين المسـتخدمين لتكنولوجيـا   
ة الزراعية من واقـع سـجالت محطـات الهندسـة     الميكن
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المستخدمين للميكنة الزراعية إلى ثالث انماط تكنولوجيـة أفـراد العينـة   تم تقسيم الزراعية بالمراكز المختارة، حيث 
  )٢٠١٣/٢٠١٤(مساحة محصول القمح ب محافظة البحيرة عام : ١جدول رقم 
 المساحة  المركز

 المساحة  ركزالم  من جملة المساحة ٪ )ألف فدان(
  من جملة المساحة ٪  )ألف فدان(

  ٢.١٤  ٣٥.١٢  ابو حمص  ٩.٤  ٢٣.١٢  دمنهور
  ٥.٤  ١٣.٤٦  حوش عيسى  ٦.٧  ١٦.٦٦  إيتاى البارود
  ٥.٦  ١٦.٠٣  ابو المطامير  ٩.٤  ٢٣.١٢  كوم حمادة
  ٥.٩  ١٤.٥٤  شبراخيت  ١٢.٩  ٣١.٩٥  الدلنجات
  ٥.٩٨  ١٤.٧٨  جناكليس  ٠.٦  ١.٤٤٠  رشيد

  ٠.٠٢  ٠.٤٤  وادى النطرون  ٢.٦  ٦.٣٩٠  الرحمانية
  ١.٣  ٣.١٢  أدكو  ١٢.١  ٣٠.١٢  كفر الدوار
  ١٠٠  ٢٤٧.١٩  االجمالى  ٦.٨  ١٦.٨٩  المحمودية

  .سجالت أدارة االحصاء مديرية الزراعة بالبحيرة،جمعت وحسبت منوزارة الزراعة واستصالح االراضى، : المصدر
واشــتمل الــنمط التكنولــوجى األول علــى المــزارعين 

خدمين لماكينة الدراس واآلالت التقليدية وبلغ اجمـالى  المست
، وتضمن النمط التكنولوجى الثـانى  اًمزارع ٤٤العينة بها 

اتية والملحقة فـى  ذعلى المزارعين المستخدمين للمحشات ال
الحصاد بجانب ماكينة الـدراس واآلالت التقليديـة وبلـغ    

علـى   ، واشتمل النمط الثالثاًمزارع ٤٨اجمالى العينة بها 
اآلالت  المزارعين المستخدمين الكومباين فى الحصاد بجانب

، وبذلك يصبح اًمزارع ٢٨التقليدية، وبلغ اجمالى العينة بها 
  .مزرعة١٢٠جمالى العينة إ

 ٤٣ثم تم توزيع العينة على المراكز المختارة بواقـع  
حيث كان نصيب قرية بسنتواى  لمركز أبو حمصاً مزارع
األنماط التكنولوجية الثالثة بواقع  ىموزعة علاً مزارع ٢٤
على الترتيب، وكـان نصـيب بركـة    اً مزارع ٥، ٩، ١٠

موزعة على اً مزارع١٩مركز أبو حمص حوالى بغطاس 
على اً مزارع ٤، ٨، ٧األنماط التكنولوجية المذكورة بواقع 

 ٤٠الترتيب، كما بلغت حجم العينة بمركز الدلنجات حوالى 
 ٢١ رية زاويـة حمـور نحـو   حيث بلغ نصيب قاً مزارع
، ٧موزعة على األنماط التكنولوجية الثالثة بواقـع  اً مزارع

على الترتيب، وكان نصيب منشأة الوفائيـة  اً مزارع ٥، ٩
موزعة علـى األنمـاط    اًمزارع ١٩بنفس المركز حوالى 

على الترتيب، اً مزارع ٥، ٨، ٦التكنولوجية المذكورة بواقع 
فكان اً مزارع٣٧كفرالدوار نحو كما بلغ حجم العينة بمركز 

موزعة علـى  اً مزارع٢٠نصيب قرية سيدى غازى نحو 
علـى  اً مزارع ٤، ٩، ٧األنماط التكنولوجية الثالثة بواقع 

الترتيب، وكان نصيب قرية البسلقون بنفس المركز حوالى 
موزعة على األنماط التكنولوجية المذكورة بواقع اً مزارع١٧
  .رتيبعلى التاً مزارع ٣، ٨، ٦

األهمية النسبية وتطور المساحة واإلنتاجيـة وإنتـاج   
  . محصول القمح

يتناول هذا الجزء من الدراسة األهميـة النسـبية   
ومتوسـط إنتـاج الفـدان     لتطور المساحة المزروعـة 

واإلنتاج من محصول القمح بمحافظة البحيرة، وتقـدير  
معادالت األتجاه الزمنى العام لتلك المتغيـرات خـالل   

، )٢(، والموضحة بالجدول رقم)٢٠١٢-٢٠٠٠(رة الفت
)٣.(  

  )٢٠١٢ -٢٠٠٠( خالل الفترة وإنتاج القمح بمحافظة البحيرة مساحة وإنتاجية: ٢جدول رقم 
  المساحة  السنوات

 )ألف فدان(
 اإلنتاجية

 )فدان/أردب(
 اإلنتاج

  المساحة  السنوات )مليون أردب(
  )ألف فدان(

  اإلنتاجية
  )فدان/أردب(

  اإلنتاج
  )مليون أردب(

٥.٥٨  ٣٥.٢٠  ٢٧٤.١٥  ٢٠٠٨ ٤.٣٣  ١٨.٣١  ٢٣٦.٣٢  ٢٠٠٠ 
٦.٣  ١٨.٩٧  ٣٣٢.٠٩  ٢٠٠٩ ٤.٠٤  ١٨.٥  ٢١٨.١٣  ٢٠٠١ 
٥.١٢  ٤٥.١٧  ٢٩٣.٢٦  ٢٠١٠ ٤.٢٦  ١٨.٧  ٢٢٧.٥٥  ٢٠٠٢ 
٥.٨٤  ١٨.٣٨  ٣١٧.٥٩  ٢٠١١ ٤.٠٩  ١٨.٥١  ٢٢١.٢  ٢٠٠٣ 
٦.٢١  ١٩.٣  ٣٢١.٥٢  ٢٠١٢ ٤.٣٣  ١٨.٧  ٢٣١.٤٧  ٢٠٠٤ 
  ٥.١١  ١٨.٩١  ٢٢٧.٤  المتوسط ٥.٥٤  ١٩.٩٩  ٢٧٦.٩٩  ٢٠٠٥
 ٥.٠٢  ١٩.٢٩  ٢٦٠.١٥  ٢٠٠٧  ٣٠.٣  ٣.٢  ٣٦.١  ٪ للزيادة ٥.٧٢  ١٩.٣٤  ٢٩٥.٧٦  ٢٠٠٦
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  .األدارة المركزية لألقتصاد الزراعى، نشرة االقتصاد الزراعىوحسبت من وزارة الزراعة واستصالح االراضى، جمعت : المصدر

 )٢٠١٢ - ٢٠٠٠(خالل الفترة القمح بمحافظة البحيرة نتاج محصول إنتاجية وإمساحة و تطور: ٣جدول رقم 
  ٪معدل التغير  ٢ر  )ف(قيمة المعادلة  المتغيرات

  هس ٦.٣٩+٢٢٨.٢=   ه ص  المساحة المزروعة
)٢.٥  ٠.٣٠  **٥.٢٢١  **)٢.٢٨٥(**)٩.٥٨٣  

  هس ٠.٠٧+   ١٨.٨=   ه  ص  اإلنتاجية الفدانية
)٠.٢  ٠.٠٢١  )٠.١٤٥(**)٤٣.٤٨٥  -  

  هس ٠.١٣+٤.١=   ه ص  لى اإلنتاجاجما
)٢.٦  ٠.٤٧  **١٠.٨٠١  **)٣.٢٨٧(**)١٢.٠٩١  

  )٢(بيانات جدول رقم جمعت وحسبت من: المصدر
  : تطور المساحة المزروعه بمحصول القمح: أوالً

مساحة القمح زيادة  إلى )٢(جدول رقمتشير بيانات ب
 فـدان ألف ٢٣٦.٣٢من نحوالبحيرة محافظة المزروعة ب

، بنسـبة  ٢٠١٢عام فدانألف ٣٢١.٥٢إلى نحو٢٠٠٠عام 
٪ عما كانت عليـه فـى عـام    ٣٦.١زيادة بلغت حوالى 

) ٣(وتشير معادلة اإلتجاه الزمنى العام بجدول رقم، ٢٠٠٠
المساحة  إلى وجود اتجاهاً عاماً متزايد معنوى احصائياً فى

بمقـدار   محافظة البحيـرة فى  المزروعة بمحصول القمح
مـن   ٪٥.٢فدان يمثل حـوالى   ألف٣٩.٦سنوى بلغ نحو

ألف فدان خالل  ٤.٢٢٧متوسط مساحة القمح والبالغ نحو
٪ مـن  ٣٠معامل التحديـد أن نحـو    بينوي نفس الفترة،

 حافظةمالب مساحة محصول القمحالتغيرات التى تحدث فى 
  .ترجع إلى عوامل يعكس أثارها عامل الزمن

  : تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول القمح: ثانياً
إلى زيادة اإلنتاجيـة  ) ٢(الجدول رقم تشير بيانات 

البحيـرة مـن نحـو     محافظـة الفدانية لمحصول القمح ب
أردب عـام   ١٩.٣الى حوالى  ٢٠٠٠أردب عام ١٨.٣١
٪ عما كانت عليـه  ٣.٢بنسبة زيادة تقدر بحوالى  ٢٠١٢
، وتشير معادلة األتجاه الزمنى العام بالجدول ٢٠٠٠عام 
هاً عاماً متزايـد غيـر معنـوى    إلى وجود اتجا) ٣(رقم 

فـى   احصائياً فى اإلنتاجية الفدانيـة لمحصـول القمـح   
  .محافظة البحيرة

  : تطور إجمالى إنتاج القمح :ثالثاً
إلـى زيـادة إنتـاج    ) ٢(الجدول رقم تشير بيانات 
مليـون   ٤.٣٣البحيرة من نحو  محافظةمحصول القمح ب

مليـون أردب عـام    ٦.٢١إلى حوالى ٢٠٠٠أردب عام 

٪ عما كانت عليه ٣٠.٤بنسبة زيادة تقدر بحوالى  ٢٠١٢
، وتشير معادلة األتجاه الزمنى العام بالجدول ٢٠٠٠عام 
إلى وجود اتجاهاً عاماً متزايد معنوى احصـائياً  ) ٣(رقم 

محافظـة البحيـرة بمقـدار    فى  فىإنتاج محصول القمح
مـن   ٪٢.٦أردب يمثـل حـوالى    ٤‚١سنوى بلغ نحو 

مليـون   ٥.١١ل القمح والبالغ نحـو متوسط إنتاج محصو
معامل التحديد أن نحـو   بينوي أردب خالل نفس الفترة،

 إنتاج محصول القمح٪ من التغيرات التى تحدث فى ٤٧
  .ترجع إلى عوامل يعكس أثارها عامل الزمن المحافظةب

أثر أستخدام األنماط التكنولوجية على كميـة المـوارد   
  :المزرعية المستخدمة
لجزء دراسة التغيرات الحادثـة فـى   يتناول هذا ا

كمية وقيمة الموارد المزرعيةوالتى اشتملت على كـل  
من العمل البشرى والعمل اآللى المتمثل فـى سـاعات   
الجرار وماكينة الرى وموتور الـرش وآلـة التسـوية    
بالليزر وآلة التسطير والمحشات المختلفـة وماكينـات   

االضـافة  ، ب)الكومبـاين (الدراس وآلة الضم والدراس 
لمستلزمات اإلنتاج المتمثلة فـى التقـاوى واألسـمدة    
العضوية والنيتروجينية والفوسفاتية وكميـة المبيـدات   
المستخدمة للفدان من القمح وكمية الناتج بعينة الدراسة 

وبأسـتعراض بيانـات   ) ٢٠١٣/٢٠١٤(خالل الموسم 
  :تبين أن) ٤(الجدول رقم 

  : العمل البشرى: أوالً
ية العمل البشـرى لفـدان القمـح    بلغ متوسط كم

 ٢٦.٧بالحقول المسـتخدمة للـنمط التكنولـوجى األول   
جنيهـاً، تمثـل   ٩٤٧.٩يوم بقيمـة بلغـت نحـو   /رجل
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٪ من جملة تكاليف العمل المزرعـى فـى   ٥٦.٩حوالى
حين بلغ متوسط كمية العمل البشرى المستخدم فى كـل  

، ١٩.٢من النمطين التكنولوجيين الثانى والثالـث نحـو  
، ٦٨٠.٩يــوم بقيمــة بلغــت حــوالى/ جــل ر١١.٥
٪من جملـة  ٢٨.٥٪، ٤٢.٦جنيهاً، تمثل حوالى٤٠٨.٣

تكاليف العمل المزرعى على الترتيـب، حيـث تبـين    
إختالف مقدار العمل البشرى بين الـنمط التكنولـوجى   

، ٧.٥األول عن نظيرة فى النمطـين األخـرين بنحـو   
٪، ٢٨.١يوم بنسبة نقص بلغـت حـوالى  / رجل ١٥.٢
ثبوت معنويـة  ) ف(لى الترتيب، وتبين قيمة ٪ ع٥٦.٩

التباين فى كمية العمل البشرى بين األنماط التكنولوجية 
 .المستخدمة فى زراعة محصول القمح بالعينة

  : عدد ساعات تشغيل العمل اآللى: ثانياً
يتناول البحث دراسة التغيرات الحادثة فـى كميـة   

ينة الرى وقيمة العمل اآللى لكل من ساعات الجرار وماك
وموتور الرش وآلة التسـوية بـالليزر وآلـة التسـطير     
والمحشات المختلفة وماكينـات الـدراس وآلـة الضـم     

، لكل األنماط التكنولوجية المختلـف  )الكومباين(والدراس
 ).التقليدى(ومقارنتها بالنمط التكنولوجى األول 

بلـغ متوسـط عـدد    :  عدد ساعات تشغيل الجرار .١
لقمح بـالحقول المسـتخدمة   ساعات الجرار لفدان ا
ساعة بقيمـة بلغـت    ٤.١للنمط التكنولوجى األول

٪ مـن جملـة   ١١.١جنيهاً تمثل حوالى١٨٤.٥نحو
تكاليف العمل المزرعى، فى حين بلغ متوسط عـدد  
ساعات الجرار المستخدمة فى النمطين التكنولوجيين 

ساعة بقيمـة بلغـت   ٣.٨، ٣.٩الثانى والثالث نحو
٪، ١١.١تمثـل حـوالى   جنيها٢٣٤ً، ١٧٦.٥حوالى
٪ من جملة تكاليف العمل المزرعـى علـى   ١٦.٣

الترتيب، حيث تبين إختالف عدد ساعات الجـرار  
بين النمط التكنولوجى الثانى والثالث عـن نظيـرة   

ساعة بنسبة نقـص بلغـت    ٠.٣، ٠.٢األول بنحو
٪، على الترتيب، وتبـين قيمـة   ٧.٣٪، ٤.٩حوالى

ساعات الجـرار  ثبوت معنوية التباين فى عدد ) ف(

بين األنماط التكنولوجية المستخدمة فـى زراعـة   
 .محصول القمح بالعينة

قـدر متوسـط عـدد    : عدد ساعات عملية الرى .٢
ساعات الرى لفدان القمـح المسـتخدمة للـنمط    

ســاعة بقيمــة بلغــت ١٩.٧التكنولــوجى األول 
من جملـة  ٪ ١٠.٦جنيهاً تمثل حوالى١٧٦.٥نحو

بلغ متوسط عدد  تكاليف العمل المزرعى، فى حين
ساعات الرى المستخدمة فى النمطين التكنولوجيين 

ساعة بقيمة بلغت ١٧.٢، ١٨.٣الثانى والثالث نحو
 ،٪٩.٩جنيهاً تمثل نحـو ١٤٦.٢، ١٥٧.٨حوالى 
من جملة تكاليف العمل المزرعـى علـى   ٪١٠.٢

الترتيب، حيث تبين تناقص فى عدد ساعات الرى 
األخـرين  بين النمط األول نظيرة فى النمطـين  

 ،٪٧.١ساعة، بنسبة بلغت حوالى٢.٥ ،١.٤بنحو
ثبـوت  ) ف(على الترتيب، وتبين قيمة  ،٪١٢.٧

معنوية التباين فى عدد ساعات الرى بين األنماط 
التكنولوجية المستخدمة فى زراعة محصول القمح 

 .بالعينة
تبـين أن  : عدد ساعات تشغيل موتـور الـرش   .٣

قمـح  متوسط عدد ساعات موتور الرش لفـدان ال 
ــغ   ــوجى األول بل ــنمط التكنول ــتخدمة لل المس

جنيـه تمثـل   ٢٥ساعة بقيمة بلغت نحـو ٢.٥نحو
من جملة تكاليف العمل المزرعـى،   ٪١.٥حوالى

فى حين بلغ متوسط عدد ساعات موتور الـرش  
المستخدمة فى النمطـين التكنولـوجيين الثـانى    

ســاعة بقيمــة بلغــت ١.٩ ،٢.٢والثالــث نحــو
من  ٪١.٣ ،٪١.٤ حوجنيهاً تمثل ن١٩ ،٢٣حوالى

جملة تكاليف العمل المزرعى على الترتيب، حيث 
تبين إنخفاض فى عدد سـاعات موتـور الـرش    
للنمطين التكنولوجيين الثان والثالث عن نظيرهما 

ساعة، بنسبة نقـص  ٠.٦ ،٠.٣النمط األول بنحو
، على الترتيب، وتبـين  ٪٢٤ ،٪١٢بلغت حوالى

سـاعات  ثبوت معنوية التباين فى عدد ) ف(قيمة
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موتور الرش بين األنماط التكنولوجية المستخدمة 
 .فى زراعة محصول القمح بالعينة

بلغ متوسـط  : عدد ساعات عملية التسوية بالليزر .٤
عدد ساعات تسوية فدان القمـح بـالليزر للـنمط    

ــوجى األول ــت  ١.٤التكنول ــة بلغ ــاعة بقيم س
من جملة تكـاليف  ٪ ٥.٥جنيهاً تمثل حوالى٩١نحو

فى حين بلغ متوسط عدد ساعات  العمل المزرعى،
تسوية الفدان بالليزر فى النمطـين التكنولـوجيين   

ساعة بقيمـة بلغـت   ١.٧ ،١.٥الثانى والثالث نحو
 ،٪٦جنيهــاً تمثــل نحــو١١٠.٥ ،٩٥.٥حــوالى

من جملة تكاليف العمـل المزرعـى علـى    ٪٧.٨
الترتيب، حيث تبين تزايد فى عدد ساعات تسـوية  

لتكنولوجى األول ونظيرة الفدان بالليزر بين النمط ا
ساعة، بنسـبة  ٠.١،٠.٣فى النمطين األخرين بنحو

، على الترتيب، ٪٢١.٤ ،٪٧.١زيادة بلغت حوالى
ثبوت معنوية التباين فـى عـدد   ) ف(وتبين قيمة 

ساعات التسوية بالليزر بين األنمـاط التكنولوجيـة   
 .المستخدمة فى زراعة محصول القمح بالعينة

تبـين عـدم   : سـطارة عدد ساعات الزراعـة بال  .٥
أستخدام النمط التكنولوجى األول آللة التسطير فى 
زراعة القمح بينما قدر متوسط عدد ساعات آلـة  
التسطير فى زراعة فدان القمح للنمط التكنولوجى 

جنيهـاً  ٤٨ساعة بقيمة بلغت نحـو ١.٢الثانى بنحو
٪ مـن جملـة تكـاليف العمـل     ٣تمثل حـوالى 

ساعات آلـة  المزرعى، فى حين بلغ متوسط عدد 
التسطير فى زراعة فدان القمح للنمط التكنولوجى 

 ٦٤ساعة بقيمـة بلغـت حـوالى    ١.٦الثالث نحو
من جملـة تكـاليف العمـل    ٪٤.٥جنيهاًتمثل نحو

المزرعى، حيث تبـين زيـادة عـدد السـاعات     
المستخدمة آللة التسطير فى زراعـة محصـول   
القمح  بين النمط التكنولوجى الثالث عن نظيـرة  

ساعة، بنسبة ٠.٤مط التكنولوجىالثانى بنحوفى الن
) ف(وتبـين قيمـة    ،٪٣٣.٣زيادة بلغت حـوالى 

معنوية التباين فى عدد ساعات الزراعـة بـآالت   

التسطير بين األنماط التكنولوجية المستخدمة فـى  
 .زراعة محصول القمح بالعينة

ــات   .٦ ــغيل المحش ــاعات تش ــدد س ــة (ع الذاتي
الذاتيـة  تبـين أسـتخدام المحشـة    ): أوالملحقة

أوالملحقة فى النمط التكنولوجى الثانى فى حصاد 
محصول القمح حيث قدر عدد ساعات استخدامها 

تمثـل   جنيها٢١٠ًساعات بقيمة قدرها نحو٣حوالى
من جملة تكاليف العمل المزرعى، ٪ ١٣.٢حوالى

بينما لم تستخدم المحشة الذاتيـة أوالملحقـة فـى    
 .خرىحصاد القمح فى األنماط التكنولوجية األ

تبين عـدم أسـتخدام   : عدد ساعات ماكينة الدراس .٧
ماكينة الدراس فى النمط التكنولوجى الثالث، بينمـا  
قدر متوسط عدد ساعات ماكينـة الـدراس للـنمط    

سـاعة بقيمـة بلغـت    ٤التكنولوجى األول بنحـو 
٪ من جملة تكاليف ١٤.٤جنيهاً تمثل حوالى٢٤٠نحو

عات العمل المزرعى، فى حين بلغ متوسط عدد سا
 ٣.٤ماكينة الدراس للنمط التكنولوجى الثـانى نحـو  

جنيهـاً تمثـل    ٢٠٤ساعة بقيمة بلغـت حـوالى   
٪ من جملة تكاليف العمـل المزرعـى،   ١٢.٨نحو

حيث تبين تناقص فى عدد السـاعات المسـتخدمة   
لماكينات الدراس بين النمط التكنولوجى الثانى عـن  

 سـاعة، ٠.٦نظيرة فى النمط التكنولوجىاألول بنحو
) ف(٪، وتبـين قيمـة  ١٥بنسبة نقص بلغت حوالى

معنوية التباين فى عدد ساعات ماكينات الدراس بين 
األنماط التكنولوجية المستخدمة فى زراعة محصول 

 .القمح بالعينة
): الكومباين(عدد ساعات تشغيل آلة الضم والدراس  .٨

قدرت عدد ساعات أستخدام الكومباين فـى الـنمط   
حصاد محصول القمح بحوالى التكنولوجى الثالث فى 

جنيهـاً تمثـل   ٤٥٠ساعه بقيمـة قـدرها نحـو   ٢.٥
من جملة تكاليف العمـل المزرعـى،    ٪١٣.٤حوالى

بينما لم يستخدم الكومباين فى حصـاد القمـح فـى    
 .األنماط التكنولوجية األخرى
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بلـغ  : جملة تكاليف العمل المزرعـى للفـدان   .٩
متوسط تكاليف العمل المزرعى المستخدم فـى  

القمـح فـى الـنمط التكنولـوجى األول     فدان 
مـن  ٪٦٩.١جنيهاً تمثل حوالى١٦٦٤.٩حوالى

جملة التكاليف المتغيرة لهذا النمط، فى حـين  
بلغ متوسط تكاليف العمل المزرعى للنمطـين  

 ،١٥٩٥.٧التكنولوجيين الثانى والثالث نحـو  
مـن   ٪٦٨.٢ ،٪٦٩.٧جنيهاً تمثل نحو١٤٣٢

ى الترتيب، جملة تكاليف التكاليف المتغيرة عل
حيث تبين تناقص فى متوسط تكاليف العمـل  
المزرعى بين النمط التكنولـوجى األول عـن   
نظيرة من النمطين التكنولوجيين الثانى والثالث 

جنيهاً، بنسـبة نقـص   ٢٣٢.٩ ،٦٩.٢بحوالى
٪، على الترتيب عـن  ١٤، ٪٤.٢بلغت حوالى

معنوية التبـاين  ) ف(النمط األول، وتبين قيمة 
لعمل المزرعـى بـين األنمـاط    فى تكاليف ا

التكنولوجية المستخدمة فى زراعة محصـول  
  .القمح بالعينة

  :مستلزمات اإلنتاج للفدان: ثالثاً
يتناول البحث دراسة التغيرات الحادثة فى كميـة  
وقيمة مستلزمات اإلنتـاج المسـتخدمة فـى زراعـة     
محصول القمح والمتكونـة مـن التقـاوى واألسـمدة     

نماط التكنولوجية ومقارنتها بـالنمط  والمبيدات، لكل األ
  .)التقليدى(التكنولوجى األول 

 : التقاوى للفدان .١
قدر متوسط كمية التقاوى لفدان القمح المسـتخدمة  

كجـم بقيمـة بلغـت    ٧٠للنمط التكنولوجى األول حوالى 
مـن جملـة تكـاليف    ٪٢٨.٢جنيهاً تمثل حوالى٢١٠نحو

تقـاوى  مستلزمات اإلنتاج، فى حين بلغ متوسط كميـة ال 
المستخدمة فى النمطين التكنولـوجيين الثـانى والثالـث    

، ١٨٨.٤كجم بقيمـة بلغـت حـوالى   ٥٨.٩ ،٦٥.٩نحو
من جملة تكاليف  ٪٢٤.٧ ،٪٢٧.١جنيهاً تمثل نحو١٦٤.٩

مستلزمات اإلنتاج على الترتيب، حيث تبين انخفاض فـى  
كمية التقاوى المستخدمة فى كل من النمطين التكنولوجيين 

 ،٤.١الث عن النمط التكنولـوجى األول بنحـو  الثانى والث
، ٪١٥.٩ ،٪٥.٨كجم، بنسبة نقص بلغـت حـوالى  ١١.١

معنوية التباين فى كميـة  ) ف(على الترتيب، وتبين قيمة 
التقاوى لفدان القمح المستخدمه بين األنماط التكنولوجيـة  

  .المستخدمة فى زراعة محصول القمح بالعينة
 :األسمدة الكيماوية .٢
بلغ متوسـط كميـة السـماد     :تى للفدانالسماداألزو -  أ

اآلزوتى للفدان المستخدمة للنمط التكنولـوجى األول  
جنيهـاً   ٣١٠.١وحدة بقيمة بلغت نحو ٥٦.٨حوالى 

من جملة تكـاليف مسـتلزمات   ٪ ٤١.٦تمثل حوالى
اإلنتاج، فى حين بلغ متوسط الكمية المستخدمة فـى  

 ،٥٣.٣النمطين التكنولوجيين الثـانى والثالـث نحـو   
ــوالى   ٥١.٤ ــت ح ــة بلغ ــدة بقيم  ،٢٩٨.٥ وح
من جملـة   ٪٤٣.١ ،٪٤٢.٩جنيهاً تمثل نحو٢٨٧.٧

تكاليف مستلزمات اإلنتاج على الترتيب، حيث تبـين  
إنخفاض كمية السماد األزوتى المستخدمة فى النمطين 

وحدة،  ٥.٤ ،٣.٦التكنولوجيين الثانى والثالث بحوالى
، علـى  ٪٩.٥ ،٪٦.٢بنسبة نقـص بلغـت حـوالى   

معنوية التباين فـى كميـة   ) ف(رتيب، وتبين قيمةالت
السماداألزوتى بين األنماط التكنولوجية المستخدمة فى 

 .زراعة محصول القمح بالعينة
بلغ متوسط كميـة السـماد    :السماد الفوسفاتى للفدان -  ب

الفوسفاتى للفدان المستخدمة للـنمط التكنولـوجى األول   
ها تمثل جني١٤٨.٥وحدة بقيمة بلغت نحو ٢٧.٢حوالى 
من جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج، فى  ٪١٩.٩حوالى

حين بلغ متوسط الكميـة المسـتخدمة فـى النمطـين     
وحـدة   ٢٣.٩ ،٢٥.٨التكنولوجيين الثانى والثالث نحـو 

جنيهـاً تمثـل    ١٣٣.٨ ،١٤٤.٥بقيمة بلغـت حـوالى  
من جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج ٪ ٢٠ ،٪٢٠.٨نحو

فـاض كميـة السـماد    على الترتيب، حيث تبـين إنخ 
الفوسفاتى المستخدم فى النمطين التكنولـوجيين الثـانى   

 ٣.٣ ،١.٤والثالث عن النمط التكنولوجى األول بحوالى
،على ٪١٢.١ ،٪٥.١وحدة، بنسبة إنخفاض بلغت حوالى

معنوية التباين فى كمية السماد  )ف( الترتيب، وتبين قيمة
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ة فى زراعة الفوسفاتى بين األنماط التكنولوجية المستخدم
  .محصول القمح بالعينة
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بلغ متوسط كمية المبيـدات للفـدان    :المبيدات للفدان .٣
لتـر  ١.٥المستخدمة للنمط التكنولوجى األول حوالى 

٪ مـن  ١٠.٣جنيهاً تمثل حوالى٧٦.٥بقيمة بلغت نحو 
جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج، فى حين بلغ متوسط 

المبيدات المستخدمة فى النمطين التكنولـوجيين  كمية 
لتـر بقيمـة بلغـت    ١.٦، ١.٢٥الثانى والثالث نحـو 

٪ ١٢.٢ ٪،٩.٢جنيهاً تمثل نحـو ٨١.٦ ،٦٣.٦حوالى
من جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج علـى الترتيـب،   
حيث تبين انخفاض كمية المبيدات المستخدمة فى النمط 

ة نقص بلغـت  لتر، بنسب٠.٢٥التكنولوجى الثانى بنحو
٪، بينما زادت كمية المبيدات المستخدمة ١٦.٧حوالى

لتر، بنسـبة  ٠.١فى النمط التكنولوجى الثالث بحوالى
معنويـة  ) ف(وتبين قيمـة  ٪،٦.٧زيادة بلغت حوالى

التباين بين كميـة المبيـدات لألنمـاط التكنولوجيـة     
 .المستخدمة فى زراعة محصول القمح بالعينة

بلغ متوسط  :إلنتاج للفدانجملة تكاليف مستلزمات ا .٤
تكاليف مستلزمات اإلنتاج المستخدم لفدان القمح فى 

جنيهاً تمثل  ٧٤٥.١النمط التكنولوجى األول حوالى
٪ من جملة التكاليف المتغيـرة لهـذا   ٣٠.٩حوالى 

النمط، فى حين بلغ متوسـط تكـاليف مسـتلزمات    
اإلنتاج للنمطـين التكنولـوجيين الثـانى والثالـث     

٪ من ٣١.٨٪، ٣٠.٣جنيهاً تمثل نحو٦٩٥.٦٦٨نحو
جملة تكاليف التكاليف المتغيرة على الترتيب، حيث 
تبين إنخفاض متوسط تكاليف مستلزمات اإلنتاج فى 

 ،٥٠.١النمطين التكنولوجيين الثانى والثالث بنحـو 
٪، ٦,٧جنيهاً بنسـبة نقـص بلغـت حـوالى    ٧٧.١
معنويـة  ) ف(٪ على الترتيب، وتبـين قيمـة  ١٠.٣

متوسط تكاليف مستلزمات اإلنتاج بـين   التباين فى
األنماط التكنولوجية المستخدمة فى زراعة محصول 

  . القمح بالعينة
  :جملة التكاليف المتغيرة للفدان: رابعاً

بلغ متوسط التكاليف المتغيرة لفدان القمـح فـى   
جنيهاً، فى حـين   ٢٤١٠النمط التكنولوجى األول حوالى
نمطـين التكنولـوجيين   بلغ متوسط التكاليف المتغيرة لل

علـى الترتيـب،   ٢١٠٠، ٢٢٩٠.٧الثانى والثالث نحو
حيث تبين إنخفاض متوسط التكـاليف المتغيـرة فـى    
النمطين التكنولوجيين الثـانى والثالـث عـن الـنمط     

جنيهـاً بنسـبة   ٣١٠ ،١١٩.٣التكنولوجى األول بنحـو 
٪ على الترتيب، وتبين ١٢.٩٪، ٥إنخفاض بلغت حوالى

معنوية التباين فى متوسط التكاليف المتغيـرة  ) ف(قيمة 
بين األنماط التكنولوجية المستخدمة فى زراعة محصول 

  .القمح بالعينة
مما سبق تبين أن أستخدم نمط تكنولوجى متقـدم  
من الميكنة الزراعية أدى إلى تقليل عدد ساعات العمل 

المستخدم لفدان القمـح   المزرعى سواء البشرى أواآللى
وبالتالى إنخفاض تكاليف العمـل المزرعـى بحـوالى     

جنيهاً فى الـنمط التكنولـوجى الثـانى    ٢٣٢.٩، ٦٩.٤
والثالث على الترتيب عن النمط التكنولوجى األول، كما 
اتضح انخفاض مستلزمات اإلنتاج المسـتخدمة لفـدان   

ـ  دى القمح وتكاليف إنتاجها عن النمط التكنولوجى التقلي
ــالى ٧٧.١، ٥٠.١بنحــو ــب، وبالت ــاًعلى الترتي جنيه

انخفضت التكاليف المتغيرة لمحصول القمح المسـتخدم  
لألنماط التكنولوجية المتقدمة عن الـنمط التكنولـوجى   

  .جنيه على الترتيب٣١٠، ١١٩.٥األول بحوالى
ــادية ــاءة االقتص ــرات الكف ــاط مؤش ــتخدام األنم ألس

  :المختلفة التكنولوجية
الجزء من البحث دراسة أهم مؤشرات يتناول هذا 

فى معايير الدخل والتكاليف الكفاءة االقتصادية المتمثلة 
القمح المستخدمة للميكنة الزراعية وفقا لألنمـاط  لفدان 

التكنولوجية المختلفة موضع الدراسـة بعينـة البحـث    
  -:ما يلى) ٥(ويتضح من بيانات الجدول رقم

لكلية من التكاليف تتكون التكاليف ا: التكاليف الكلية .١
الثابتة والتكاليف المتغيرة واالخيرة تتكون من قيمة 
كل من العمل البشرى والعمل اآللى باألضافة لقيمة 
مستلزمات اإلنتاج لفدان القمح، حيث بلغ متوسـط  
التكاليف الكلية لفدان القمح فى النمط التكنولـوجى  

جنيهاً، فى حين بلـغ متوسـط   ٥٩٨٠األول حوالى
الكلية للنمطين التكنولوجيين الثانى والثالث التكاليف 
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جنيهاًعلى الترتيب، حيث تبين ٥٦٣٠، ٥٨٣٠.٧نحو
إنخفاض متوسط التكـاليف الكليـة فـى النمطـين     
التكنولوجيين الثانى والثالث عن النمط التكنولـوجى  

جنيهاً بنسبة نقص بلغـت  ٣٥٠، ١٤٩.٣األول بنحو
 .٪ على الترتيب٥.٩٪، ٢.٥حوالى

يوضـح الجـدول   : الفدان من القمـح  متوسط إنتاج .٢
أن متوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح فـى  ) ٤(رقم

أردب،  ١٥.٨النمط التكنولوجى األول بلـغ حـوالى  
بينما بلغ متوسط إنتاج الفدان للنمطين التكنولـوجيين  

أردباً على الترتيب،  ١٧.٣، ١٦.٦الثانى والثالث نحو
 حيث تبين زيـادة متوسـط إنتـاج الفـدان الـنمط     
التكنولوجى الثانى والثالث عن الـنمط التكنولـوجى   

أردباً بنسـبة زيـادة بلغـت     ١.٥، ٠.٨األول بنحو
 .٪ على الترتيب٩.٥٪، ٥.١حوالى

بلغ متوسط ايرادات فـدان   :اجمالى ايرادات الفدان .٣
محصول القمـح فـى الـنمط التكنولـوجى األول     

جنيهاً، بينما بلغ متوسط  االيـرادات   ٧٦٨٢حوالى
لنمطـين التكنولـوجيين الثـانى والثالـث     للفدان ل

جنيهاً على الترتيب، حيث تبين  ٨١٤٣، ٧٧٩٨نحو
زيادة متوسط االيـرادات للفـدان فـى النمطـين     
التكنولوجيين الثانى والثالث عن النمط التكنولـوجى  

جنيهاً بنسبة زيـادة بلغـت    ٤٦١، ١١٦األول بنحو
 .٪ على الترتيب٦٪، ١.٥حوالى

بلغ متوسط صافى عائد الفـدان   :صافى العائد الفدانى .٤
لمحصول القمح فى النمط التكنولوجى األول حـوالى  

جنيه، بينما بلغ متوسط صافى عائـد الفـدان   ١٧٠٢
، ١٩٦٧.٣للنمطين التكنولوجيين الثانى والثالث نحـو 

جنيهاً على الترتيب، حيث تبين زيادة متوسط  ٢٥١٣
ـ  ث صافى عائد الفدان للنمط التكنولوجى الثانى والثال

جنيهاً ٨١١، ٢٦٥.٣عن النمط التكنولوجى األول بنحو
٪ علـى  ٤٧.٦٪، ١٥.٦بنسبة زيادة بلغت حـوالى  

 .الترتيب
نسبة اإليرادات الكلية للفدان إلى التكـاليف الكليـة    .٥

/ قيمة اإليرادات الكلية للفـدان (وهى تساوى: للفدان

، وزيادة هذه النسبة عن )قيمة التكاليف الكلية للفدان
حيح تشير إلى وجـود صـافى عائـد    الواحد الص

موجب، وقد بلغت نسـبة اإليـرادات الكليـة إلـى     
التكاليف الكليـة لألنمـاط التكنولوجيـة المختلفـة     

، ١.٢٨المستخدمة فى زراعة محصول القمح حوالى
على الترتيب، ويتضح من ذلك تفوق ١.٤٥، ١.٣٤

الكفاءة االقتصادية للنمط التكنولوجى الثالـث وفقـاً   
 . ارلهذا المعي

نسبة اإليرادات الكلية للفدان إلى التكاليف المتغيرة  .٦
يقيس هذا المؤشر بشكل عام مـدى كفـاءة   : للفدان

/ قيمة اإليرادات الكلية للفدان(اإلدارة، وهى تساوى 
وقـدرت نسـبة   ). قيمة التكاليف المتغيرة للفـدان 

اإليرادات الكلية إلى التكـاليف المتغيـرة لألنمـاط    
لفة المستخدمة فى زراعة محصول التكنولوجية المخت

٪ على ٣٨٧.٨٪، ٣٤٠.٤٪، ٣١٨,٨القمح بحوالى 
الترتيب، ويشير ذلك إلى تفوق الكفاءة االقتصـادية  

 .للنمط التكنولوجى الثالث وفقاً لهذا المعيار
نسبة صافى العائد الفدانى الـى  التكـاليف الكليـة     .٧

وتبين هذه النسبة قدرة المحصول على تحقيق : للفدان
) ٥(باح وهذا المؤشر له نفس داللة المؤشـر رقـم  أر

٪، وهـى  ١٠٠ويساويه بنفس القيمة مطروح منـه  
، )قيمة التكـاليف الكليـة  / قيمة صافى العائد(تساوى 

وقد تبين أن نسبة صافى العائد إلى التكاليف الكليـة  
لألنماط التكنولوجية المختلفة المستخدمة فى زراعـة  

٪، ٣٣.٧ ٪،٢٨.٥محصول القمـح بلغـت حـوالى   
٪ على الترتيب، ويشير ذلك إلى تفوق كفـاءة  ٤٤.٦

اســتخدام المــوارد الزراعيــة المســتخدمة للــنمط 
 .التكنولوجى الثالث وفقاً لهذا المعيار

: نسبة صافى العائد الفدانى للتكاليف المتغيرة الفدانية .٨
ــى   ــدرة المحصــول عل ــبة ق ــذه النس ــين ه وتب

رته علـى  توفيرمستلزمات اإلنتاج أوجزء منها، معقد
سدادهذه القيمة فى حالة اقتراضها، وهـى تسـاوى   

قيمة التكـاليف المتغيـرة   /قيمة صافى العائد الفدانى(
    ،)الفدانية
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بعينة الدراسة فى محافظة  مؤشرات الكفاءة االقتصادية لكل من األنماط التكنولوجية المختلفة للميكنة: ٥جدول رقم 
  )٢٠١٣/٢٠١٤(البحيرة خالل الموسم الزراعى 

  مؤشرات الكفاءة االقتصادية للفدان 
  المستوى التكنولوجى 

ماكينة(األول
 )دراس

محشة ذاتية (الثانى 
  )كومباين(الثالث   )أوملحقة

  ٢١٠٠  ٢٢٩٠,٧  ٢٤١٠  )جنية(جملة التكاليف المتغيرة
  ٣٥٣٠  ٣٥٤٠  ٣٥٧٠  )جنية(جملة التكاليف الثابتة
  ٥٦٣٠  ٥٨٣٠.٧  ٥٩٨٠  )جنية(اجمالى التكاليف الكلية
  ٧٠٩٣  ٦٧٢٣  ٦٥٥٧  )أردب(قيمة الناتج الرئيسى 
  ١٠٥٠  ١٠٧٥  ١١٢٥  )حمل(قيمة الناتج الثانوى 

  ٨١٤٣  ٧٧٩٨  ٧٦٨٢  )جنية(جملة األيرادات
  ٢٥١٣  ١٩٦٧.٣  ١٧٠٢  )جنية(صافى العائد الفدانى

  ٪١٤٤.٦  ٪١٣٣.٧  ٪١٢٨.٥  نسبة اإليرادات الكلية إلى التكاليف الكلية ٪
  ٪٣٨٧.٨  ٪٣٤٠.٤  ٪٣١٨.٨  لكلية إلى التكاليف المتغيرة ٪نسبة اإليرادات ا

  ٤٤.٦  ٪٣٣.٧  ٢٨.٥  نسبة صافى العائد للتكاليف الكلية ٪
  ٪١١٩.٧  ٪٨٥.٩  ٪٧٠.٦  ٪ نسبة صافى العائد للتكاليف المتغيرة
  ٣٢٥.٤  ٣٥١.٢  ٣٧٨.٥ سعر التعادل لتغطية التكاليف الكلية
  ١٣.٧  ١٤.٤  ١٤.٤  كمية التعادل لتغطية التكاليف الكلية

  ١٢١.٤  ١٣٨  ١٥٢.٥  سعر التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة
  ٥.١  ٥.٧  ٥.٨  كمية التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة

  ).٢٠١٣/٢٠١٤(بيانات أستمارة اإلستبيان الخاصة بعينة الدراسة للموسم الزراعى : جمعت وحسبت من: المصدر
رة وقدرت نسبة صافى العائد إلى التكاليف المتغي

فى حين  ٪٧٠.٦للنمط التكنولوجى األول بحوالى
للنمطين  ٪١١٩.٧ ،٪٨٥.٩بلغت هذه النسبة نحو

 التكنولوجيين الثانى والثالث على الترتيب، ويشير
ذلك إلى تفوق الكفاءة االقتصادية للنمط التكنولوجى 

وقدرت نسبة صافى العائد  الثالث وفقاً لهذا المعيار
مط التكنولوجى األول إلى التكاليف المتغيرة للن

فى حين بلغت هذه النسبة  ٪٧٠.٦بحوالى
للنمطين التكنولوجيين الثانى  ٪١١٩.٧ ،٪٨٥.٩نحو

ذلك إلى تفوق الكفاءة  والثالث على الترتيب، ويشير
االقتصادية للنمط التكنولوجى الثالث وفقاً لهذا 

  .المعيار
ويتحدد سعر التعادل على أساس كمية : تحليل التعادل. ٩

نتاج وتتمثل هنا فى كمية اإلنتاج الفعلية باالردب اإل
للفدان لالنماط التكنولوجية المختلفة بعينة الدراسة، أما 
تحديد كمية التعادل فيتم على أساس السعر الفعلى 
لوحدة الناتج، وقد تضمنت الدراسة كل من سعرى 
وكميتى التعادل لتغطية كل من التكاليف الكلية 

  :والمتغيرةكما يلى

يوضح هذا : عر التعادل لتغطية التكاليف الكليةس - أ 
المقياس سعر البيع المزرعى الذى يمكن من 
خالله تغطية اجمالى التكاليف وذلك لمقارنة هذا 
السعر بالسعر المزرعى الفعلى حيث أن ارتفاع 
السعر المزرعى عن سعر التعادل يدل على 

قيمة التكاليف (تحقيق عائد صافى وهو يساوى
، ولقد أتضح أن )مية اإلنتاج باألردبك/ الكلية

سعر التعادل لتغطية التكاليف الكلية قد بلغ 
جنيها لألردب  ٣٢٥.٤، ٣٥١.٢، ٣٧٨.٥نحو

 لألنماط التكنولوجية المختلفة، يمثل حوالى
٪ من سعر البيع البالغ ٧٩.٤٪، ٨٦.٧٪، ٩١.٢
جنيها ألردب القمح،  ٤١٠، ٤٠٥، ٤١٥حوالى

األسعارالمنتجة بالنمط  وتشير النتائج إلى إنخفاض
التكنولوجى الثانى والثالث عن مثيلتها بالنمط 

 .التكنولوجى األول طبقاً لهذا المعيار
يوضح هذا : كمية التعادل لتغطية التكاليف الكلية -ب 

المقياس الحد األدنى للكمية المفترض إنتاجها حتى 
قيمة (يمكن تغطية التكاليف الكلية وهو يساوى 

وتبين أن كمية ) سعر األردب /التكاليف الكلية
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الناتج التى تغطى التكاليف الكلية تبلغ 
أردب للنمط التكنولوجى األول، تمثل ١٤.٤نحو

٪ من متوسط إنتاج الفدان لهذا النمط ٩١.١حوالى
أردب، بينما قدرت كمية الناتج  ١٥.٨البالغ حوالى

 ١٣.٧، ١٤.٤التى تغطى التكاليف الكلية نحو
٪ من متوسط ٧٩.٢ ،٪٨٦.٧أردب تمثل حوالى

إنتاج الفدان وفقا للنمطين الثانى والثالث والبالغ 
 .أردب على الترتيب ١٧.٣، ١٦.٦حوالى

يوضح  :سعر التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة - ج 
هذا المقياس الحد األدنى للسعر المزرعى الذى 
يمكن أن يغطى التكاليف المتغيرة وهو يساوى 

) الناتج باألردب كمية/ قيمة التكاليف المتغيرة(
ولقد أتضح أن سعر التعادل لتغطية التكاليف 

جنيها للنمط ١٥٢.٥المتغيرة قد بلغ نحو
٪ من سعر ٣٦.٧التكنولوجى األول، يمثل حوالى
جنيها لألردب، ٤١٥البيع لهذا النمط البالغ نحو

وكذلك فقد بلغ سعر التعادل لتغطية التكاليف 
للنمطين جنيها لألردب ١٢١.٤، ١٣٨المتغيرة نحو

٪، ٣٤.١التكنولوجيين الثانى والثالث، يمثل حوالى
، ٤٠٥من متوسط سعر البيع البالغ نحو٪ ٢٩.٧
جنيها لألردب، وبذلك يمكن القول أن ٤١٠

استخدام النمط التكنولوجى الثالث مشجع جداً 
للمنتج حتى لوإنخفض سعر البيع الى 

 .٪٧٠.٣حوالى
يوضح  :كمية التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة -د 

هذا المقياس الحد األدنى لإلنتاج وهى التى  تغطى 
قيمة التكاليف (التكاليف المتغيرة وهو يساوى

، واتضح أن كمية الناتج )سعر األردب/ المتغيرة
أردب ٥.٨التى تغطى التكاليف المتغيرة تبلغ نحو
٪ من ٣٦.٧للنمط التكنولوجى األول، يمثل حوالى 

أردب، ١٥.٨غ نحوكمية اإلنتاج لهذا النمط البال
وبلغت كمية التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة 

، ٥.٧للنمطين التكنولوجيين الثانى والثالث نحو 
من ٪ ٢٩.٥٪، ٣٤.٣أردب، تمثل حوالى ٥.١

، ١٦.٦متوسط كمية اإلنتاج البالغ نحو
أردب، وبالتالى فإن النمط التكنولوجى ١٧.٣

  .الثالث مربح للمنتج وفقاً لهذا المعيار
تحليل االقتصادى والقياسى لدوال إنتـاج القمـح وفقـاً    ال

  :للألنماط التكنولوجية المختلفة
يتناول هذا الجزء تقدير دوال إنتاج محصول القمح 

لدراسـة أهـم المـدخالت    لألنماط التكنولوجية المختلفة و
بعينة الدراسة  محصول القمحاإلنتاجية المؤثرة على إنتاج 
الخطيـة  متعدد فى صـورته  باستخدام أسلوب االنحدار ال

، واختيار افضل الدوال المقـدرة  اللوغاريتمية المزدوجةو
حجم العمـل  وتتمثل مدخالت الدالة اإلنتاجية فى كل من 

عدد ساعات العمل اآللى جـرار  ،)١س(يوم /رجلالبشرى 
عدد ساعات التسـوية بـالليزر بالسـاعة    ،)٢س( بالساعة

ة التقـاوى  كمي ،)٤س( ، عدد ساعات الرى بالساعة)٣س(
كميـة  ، )٦س(كمية السماد األزوتى وحـدة  ، )٥س( كجم

ــدة  ــفاتى وح ــماد الفوس ــة ا)٧س(الس ــدات، قيم  لمبي
عدد ساعات ماكينـات الـدراس بالسـاعة    ، )٨س(بالجنيه

، عدد ساعات المحشة الذاتية والملحقـة بالسـاعة   )٩س(
بينمـا  ، )١١س(عدد ساعات الكومباين بالسـاعة  ) ١٠س(

فى كميـة إنتـاج القمـح     لة اإلنتاجيةتتمثل مخرجات الدا
، كما يتناول تقـدير الكفـاءة االقتصـادية    )ص(باألردب

  .لعناصر اإلنتاج المستخدمة
القمح المستخدم للنمط التقدير اإلحصائى لدوال إنتاج : أوالً

  :)التقليدى(التكنولوجى األول 
 راسة أهم المدخالت اإلنتاجية المؤثرة على إنتـاج بد

باستخدام أسـلوب االنحـدار    نة الدراسةبعي محصول القمح
والموضـحة   المتعدد فى صورته اللوغاريتمية المزدوجـة 

  :بالمعادلة التالية
+ ٤لوس ٠.٢٦+  ١لوس ٠.٤١+  ٠.٩٤لو =  ١لوص

  ٩لوس٠.٢١+ ٦لوس ٠.١٥
  )٧.٩٨٢(        **)٥.٠٣٢(   ** )٣٤٨.٩(**       
)٣.٦٥٠(   *)٢.٢١٣(**  

      **١٢٣.١٧= ف     ٠.٩٦=  ٢ -ر
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معنويـة عنـد   ) **( ٪  ٥ ىمعنوية عنـد مسـتو  ) *(
  ٪١مستوى

 كمية إنتاج القمحأن أهم المدخالت المؤثرة على تبين 
حجم العمل البشرى، عدد  تتمثل فى التأثير االيجابى لكل من

عدد ساعات ماكينات ، كمية السماد األزوتى، ساعات الرى
تغيـرات  حيث بلغت المرونة اإلنتاجيـة لتلـك الم  ، الدراس
كـل  بمعنى أن زيادة  ٠.٢١ ،٠.١٥، ٠.٢٦، ٠.٤١حوالى
٪ تودى إلى زيادة فى كميـة  ١٠تلك المتغيرات بنسبة من 

٪ ٢.١، ٪١.٥٪، ٢.٦٪، ٤.١بحوالىمحصول القمح إنتاج 
وتشير ، وقد ثبتت معنوية تلك النتائج إحصائياًعلى الترتيب، 

ويـة  إلى معنوية الدالة إحصائياً عند مستوى معن) ف(قيمة 
أن هـذه  ) ٢- ر(٪، وتوضح قيمة معامل التحديد المعـدل ١

٪ من التغيرات الحادثـة فـى   ٩٦العوامل مسئولة عن نحو
، وقـدرت المرونـة اإلنتاجيـة للدالـة     كمية إنتاج القمـح 

وهذا يعنى أن زيادة المدخالت بالدالة اإلنتاجيـة   ١.٠٣بنحو
مـن  ٪ يؤدى إلى زيادة الكمية المنتجـة  ١٠المقدرة بنسبة 

، ويوضـح ذلـك أن شـرط الكفـاءة     ٪١٠.٣نحولقمح با
االقتصادية قد تحقق على مستوى اجمالى الموارد اإلنتاجية 
طالما أن هناك زيادة فى كمية إنتاج القمح أكثر من نسـبة  

أى ما يعنى زيادة العائد إلـى   اإلنتاجية الزيادة فى الموارد
  .السعة

وتشير مؤشرات الكفـاءة اإلنتاجيـة واالقتصـادية    
لمقدرة ألهم مدخالت الدالة اإلنتاجية لمحصـول القمـح   ا

ان ) ٦(بالجدول رقـم ) التقليدى(للنمط التكنولوجى االول 
حجم العمل البشرى، عدد ساعات الناتج المتوسط لكل من 

عـدد سـاعات ماكينـات    ، كمية السماد األزوتى، الرى
أردب ٣.٩٥، ٠.٢٨، ٠.٨، ٠.٥٩، بلغت حـوالى الدراس

إلنتاجية على الترتيب، كما قدرت قيمـة  لمدخالت الدالة ا
، ١٦.٦، ٨٧.٢، ٩٩.٦الناتج الحدى لتلك المدخالت بنحو

جنيه على الترتيب، بينما بلغ أجر يـوم العمـل    ٣٤٤.٥
ــو ــرى ٣٥.٥البشــرى نح ــاعة ال ــعر س ــه، وس جني

جنيه، ٥.٤٦جنيه، وسعر وحدة األزوت حوالى٨.٥حوالى
لـك أن  جنيه، ويعنى ذ٦٠وسعر ساعة ماكينة الدراس نحو

شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق على مستوى كل مورد 

إنتاجى على حده، حيث تبين زيادة قيمة النـاتج الحـدى   
للمورد عن سعره السائد فى السوق أو يسـاويه، ولكـن   
مازال باالمكان زيادة هذه الكفاءة حتى يتساوى قيمة الناتج 

  .الحدى للمورد مع سعره السائد فى السوق
القمح المسـتخدم  قدير اإلحصائى لدوال إنتاج الت: ثانياً

  :)محشات ذاتية وملحقة(للنمط التكنولوجى الثانى
راسة أهم المدخالت اإلنتاجية المـؤثرة علـى   بد
باسـتخدام أسـلوب    بعينة الدراسة محصول القمح إنتاج

 االنحدار المتعدد فى صورته اللوغاريتميـة المزدوجـة  
  :والموضحة بالمعادلة التالية

+  ٤لوس ٠.٢٣+  ١لوس ٠.٢٨+  ١.٣٦لو =  ١لوص
  ١٠لوس ٠.١٢+  ٩لوس ٠.١٧+ ٦لوس ٠.١٣

  )٦.٢٧( **)٣.٦٣٩(** )٣٦٩.٤(**      
)٢.٥٦(    **)٣.٨٦(      *)٢.١٦١(**  

      **١١٦.٨= ف       ٠.٩٤=  ٢ -ر
معنويـة عنـد   ) **( ٪  ٥ ىمعنوية عند مسـتو )  *(

  ٪١مستوى
كمية إنتـاج  ى أن أهم المدخالت المؤثرة علتبين 

حجـم العمـل    تتمثل فى التأثير االيجابى لكل منالقمح 
عدد ، كمية السماد األزوتى ،البشرى، عدد ساعات الرى
حيـث  ، عدد ساعات المحشة، ساعات ماكينات الدراس

، ٠.٢٨بلغت المرونة اإلنتاجية لتلك المتغيرات حـوالى 
كل من بمعنى أن زيادة  ٠.١٢، ٠.١٧ ،٠.١٣، ٠.٢٣
٪ تودى إلى زيادة فـى كميـة   ١٠غيرات بنسبةتلك المت
، ٪١.٣٪، ٢.٣٪، ٢.٨بحـوالى محصول القمـح  إنتاج 
وقد ثبتت معنويـة تلـك   ٪ على الترتيب، ١.٢٪، ١.٧

إلى معنويـة الدالـة   ) ف(وتشير قيمة، النتائج إحصائياً
٪، وتوضح قيمة معامل ١إحصائياً عند مستوى معنوية 

مسئولة عن نحـو  أن هذه العوامل ) ٢-ر(التحديد المعدل
، كميـة إنتـاج القمـح   ٪ من التغيرات الحادثة فى ٩٤

وهذا يعنـى   ٠.٩٣وقدرت المرونة اإلنتاجية للدالة بنحو
٪ ١٠أن زيادة المدخالت بالدالة اإلنتاجية المقدرة بنسبة

  ، ٪٩.٣نحومن القمح بيؤدى إلى زيادة الكمية المنتجة 
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ة واالقتصادية لمدخالت دالة إنتاج القمـح وفقـاً لألنمـاط التكنولوجيـة     تقدير مؤشرات الكفاءة اإلنتاجي: ٦جدول رقم 

  )٢٠١٣/٢٠١٤(المختلفة بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة خالل موسم 
التكنولوجى   الناتج الحدى الحدى المتوسط  الكفاءة األقتصادية  سعر المورد  قيمة الناتج  المورد اإلنتاجى  النمط

(األول 
التقليدى
  ٢.٨١  ٣٥.٥  ٩٩.٦  ٠.٢٤  ٠.٥٩  )١س(لعمل البشرى حجم ا  )

  ١٠.٢٦  ٨.٥  ٨٧.٢  ٠.٢١  ٠.٨  )٤س(عدد ساعات الرى 
  ٣.٠٤  ٥.٤٦  ١٦.٦  ٠.١٥  ٠.٢٨  )٦س(كمية السماد األزوتى 

  ٥.٧٤  ٦٠  ٣٤٤.٥  ٠.٢١  ٣.٩٥  )٩س(عدد ساعات ماكينة الدراس 

التكنولوجى
 

الثانى 
)

محشات ذاتية 
وملحقة
  ٢.٧٤  ٣٥.٥  ٩٧.٢  ٠.٢٤  ٠.٨٦  )١س(حجم العمل البشرى   )

  ٩.٩  ٨.٦  ٨٥.١  ٠.٢١  ٠.٩١  )٤س(عدد ساعات الرى 
  ٢.٨٩  ٥.٦  ١٦.٢  ٠.٠٤  ٠.٣١  )٦س(كمية السماد األزوتى 

  ٥.٦  ٦٠  ٣٣٦.٢  ٠.٨٣  ٤.٨٨  )٩س(عدد ساعات ماكينة الدراس 
التكنولوجى الثالث   ٣.٨٢  ٧٠  ٢٦٧.٣  ٠.٦٦  ٥.٥٣  )١٠س(المحشة الزانية أو الملحقة 

ال(
كومباين
  ٥.٤٣  ٣٥.٥  ١٩٢.٧  ٠.٤٧  ١.٥  )١س(حجم العمل البشرى   )

  ٦.٠٦  ٦١.٦  ٣٧٣.١  ٠.٩١  ٤.٥٥  )٢س(عدد ساعات العمل اآللى جرار
  ١٢.٥٤  ٨.٥  ١٠٦.٦  ٠.٢٦  ١.٠١  )٤س(عدد ساعات الرى 

  ٢.٩٣  ٥.٦  ١٦.٤  ٠.٠٤  ٠.٣٤  )٦س(كمية السماد األزوتى 
  ٢.٨٥  ١٨٠  ٥١٢.٥  ١.٢٥  ٦.٩٢  )١١س(عدد ساعات الكومباين 

  ).٢٠١٣/٢٠١٤(بيانات إستمارة اإلستبيان الخاصة بعينة الدراسة للموسم الزراعى : جمعت وحسبت من: المصدر
ويوضح ذلك أن شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق على 
مستوى اجمالى الموارد اإلنتاجية حيث أن هناك زيـادة  
فى كمية إنتاج القمح ولكنه أقل من نسبة الزيـادة فـى   

  .الموارد اإلنتاجية أى ما يعنى نقص العائد إلى السعة
وتشير مؤشرات الكفاءة اإلنتاجيـة واالقتصـادية   
المقدرة ألهم مدخالت الدالة اإلنتاجية لمحصول القمـح  

) المحشة الذاتيـة أو الملحقـة  (للنمط التكنولوجى الثانى 
حجم العمل ان الناتج المتوسط لكل من ) ٦(بالجدول رقم
عدد ، كمية السماد األزوتى، د ساعات الرىالبشرى، عد

، عدد ساعات المحشة بلغـت  ساعات ماكينات الدراس
ــوالى أردب ٥.٥٣، ٤.٨٨، ٠.٣١، ٠.٩١، ٠.٨٦ حـ

لمدخالت الدالة اإلنتاجية على الترتيب، كما قدرت قيمة 
، ٨٥.١، ٩٧.٢الناتج الحدى لتلك المـدخالت بحـوالى  

ينما بلـغ  جنيه على الترتيب، ب٢٦٧.٣، ٣٣٦.٢، ١٦.٢
جنيه، وسعر سـاعة   ٣٥.٥أجر يوم العمل البشرى نحو

ــوالى ــرى ح ــدة األزوت ٨.٦ال ــعر وح ــه، وس جني
جنيـه، وسـعر سـاعة ماكينـة الـدراس      ٥.٦حوالى
جنيه، وسعر ساعة المحشة الذاتيـة أوالملحقـة   ٦٠نحو
جنيه ويعنى ذلك أن شرط الكفاءة االقتصادية قد ٧٠نحو

حده، حيـث   تحقق على مستوى كل مورد إنتاجى على
تبين زيادة قيمة الناتج الحدى للمورد عن سعره السـائد  
فى السوق أويساويه، ولكن مازال باالمكان زيادة هـذه  
الكفاءة حتى يتساوى قيمة الناتج الحـدى للمـورد مـع    

  .سعره السائد فى السوق
القمح المسـتخدم  التقدير اإلحصائى لدوال إنتاج : ثالثاً

  :)كومباين(للنمط التكنولوجى الثالث 
راسة أهم المدخالت اإلنتاجية المـؤثرة علـى   بد
باسـتخدام أسـلوب    بعينة الدراسة محصول القمح إنتاج

 االنحدار المتعدد فى صورته اللوغاريتميـة المزدوجـة  
  :والموضحة بالمعادلة التالية

+  ٢لـوس  ٠.٢+  ١لوس ٠.٣١+  ١.٤٥لو =  ١لوص
  ١١لوس ٠.١٨+  ٦لوس ٠.١١+  ٤لوس ٠.٢٦

  )٥.٤٤٥(     **)٢.٩٧٩(  **)٤٢١.٦(**   
)٣.٥٨٧(    **)٢.٩٣٦(      *)٢.٥٦٣(**  

   **١٢٣.١٧= ف       ٠.٩٦=  ٢ -ر
معنويـة عنـد   ) **(   ٪  ٥ ىمعنوية عند مسـتو ) *(

  ٪١مستوى
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كميـة إنتـاج   أن أهم المدخالت المؤثرة على تبين 

حجـم العمـل    تتمثل فى التأثير االيجابى لكل منالقمح 
عدد سـاعات  عدد ساعات العمل اآللى جرار، البشرى، 

، عدد سـاعات الكومبـاين  ، كمية السماد األزوتى، الرى
حيــث بلغــت المرونــة اإلنتاجيــة لتلــك المتغيــرات 

ــوالى ــى أن ٠.١٨، ٠.١١ ،٠.٢٦، ٠.٢، ٠.٣١ح بمعن
دى إلى زيادة ؤ٪ ت١٠تلك المتغيرات بنسبةكل من زيادة 

٪، ٢ ٪،٣.١بحـوالى محصـول القمـح   فى كمية إنتاج 
وقد ثبتت معنويـة  ٪ على الترتيب، ١.٨٪، ١.١، ٪٢.٦

إلى معنوية الدالة ) ف(وتشير قيمة ، تلك النتائج إحصائياً
٪، وتوضح قيمة معامـل  ١إحصائياً عند مستوى معنوية 

أن هذه العوامل مسئولة عن نحـو  ) ٢- ر(التحديد المعدل 
، وقدرت كمية إنتاج القمح٪ من التغيرات الحادثة فى ٩٦
وهذا يعنى أن زيـادة   ١.٠٦مرونة اإلنتاجية للدالة بنحوال

٪ يؤدى إلـى  ١٠المدخالت بالدالة اإلنتاجية المقدرة بنسبة
، ويوضـح  ٪١٠.٦نحـو من القمح بزيادة الكمية المنتجة 

ذلك أن شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق على مسـتوى  
اجمالى الموارد اإلنتاجية حيث أن هناك زيادة فى كميـة  

القمح أكثر من نسبة الزيادة فى الموارد اإلنتاجيـة  إنتاج 
  .أى ما يعنى زيادة العائد إلى السعة

وتشير مؤشرات الكفاءة اإلنتاجيـة واالقتصـادية   
المقدرة ألهم مدخالت الدالة اإلنتاجية لمحصول القمـح  

) ٦(بالجدول رقـم  ) كومباين(للنمط التكنولوجى الثالث 
لعمل البشرى، عـدد  حجم اان الناتج المتوسط لكل من 

كميـة  ، ساعات العمل اآللى جرار، عدد ساعات الرى
، بلغت حـوالى  عدد ساعات الكومباين، السماد األزوتى

ــدخالت  ٦.٩٢، ٠.٣٤، ١.٠١، ٤.٥٥، ١.٥ أردب لم
الدالة اإلنتاجية على الترتيب، كما قدرت قيمـة النـاتج   

، ٣٧٣.١، ١٩٢.٧الحدى لتلـك المـدخالت بحـوالى   
جنيه على الترتيب، بينما بلـغ  ٥١٢.٥، ١٦.٤، ١٠٦.٦

جنيه، وسعر سـاعة   ٣٥.٥أجر يوم العمل البشرى نحو
جنيـه، وسـعر سـاعة الـرى     ٦١.٦الجرار حـوالى 

جنيه، ٥.٦جنيه وسعر وحدة األزوت حوالى ٨.٥حوالى

جنيه، ويعنى ذلـك أن  ١٨٠وسعر ساعة الكومباين نحو
شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق على مسـتوى كـل   

اجى على حده، حيث تبين زيادة قيمـة النـاتج   مورد إنت
الحدى للمورد عن سعره السائد فى السوق أو يسـاويه،  
ولكن مازال باالمكان زيادة هذه الكفاءة حتى يتسـاوى  

  .قيمة الناتج الحدى للمورد مع سعره السائد فى السوق
  المراجع

، وأخرون، أثر أستخدام تكنولوجيا )دكتور(أحمد محمد أحمد 
ألهم محاصيل الحبوب فى محافظة  األصناف

الغربية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلد 
 .٢٠١٢سبتمبر ، العدد الثالث، الثانى والعشرون

دراسة  ، وأخرون،)دكتور(أشرف محمد على الضالع 
تحليلية لقياس أثر التغير التكنولوجى على كفاءة 
مزارع القمح بمحافظة االسكندرية، المجلة 

الثانى رية لالقتصاد الزراعى، المجلد المص
 .٢٠١٢يونيه ، العدد الثانى، والعشرون

، محمد عبدالستار مبارك )دكتور(حسين محمد حجازى 
، دراسةاقتصادية ألثر التقدم التكنولوجى )دكتور(

فى الميكنة الزراعية على إنتاجية محصول عباد 
بقرى مركز أبوالمطامير  –دراسة ميدانية (الشمس 
فظة البحيرة، مجلة جامعة المنصورة للعلوم بمحا

الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، المجلد 
 .٢٠٠٧سبتمبر  ،)٩( ، العدد)٣٢(

، أثر )دكتوره(، داليا السيد أبواليزيد )دكتوره(سهام مروان
أستخدام التكنولوجيا على إنتاج القمح فى األراضى 

راعى، المجلد الجديدة، المجلة المصرية لالقتصاد الز
 .٢٠٠٩يونيه  ،الثانى ، العددالتاسع عشر

، وأخرون، أثر )دكتور(عزت صبره أحمد هريدى 
أستخدام التكنولوجيا الحيوية على اإلنتاج الزراعى 
ألهم محاصيل الحبوب فى مصر، المجلة 

الثالث المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلد 
  .٢٠١٣مارس، األول ، العددوالعشرون
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، أشرف عبد اهللا الفتيانى )دكتور(صطفى خليفةمحمد م
، األثار االقتصادية ألستخدام بعض التقنيات )دكتور(

الحديثة باألراضى الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، 
الثانى المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلد 

 .٢٠١٢ديسمبر، الرابع ، العددوالعشرون

  
أستخدام ، اقتصاديات )دكتور(ممدوح السيد محمود

تكنولوجيا التسوية بالليزر فى إنتاج أهم المحاصيل 
الرئيسية بمحافظة سوهاج، المجلة المصرية 

، الثالث والعشرونلالقتصاد الزراعى، المجلد 
  .٢٠١٣ديسمبر ، الرابع العدد
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ABSTRACT 
The research was the study of economic impacts of technological patterns used to produce wheat crop 

economies in El-Beheira Governorate, The study depended on secondary data from the Ministry of Agriculture 
and Land Reclamation, and primary data which was get them from the questionnaire, which was conducted on a 
random sample in El-Beheira Governorate number of the farmers by 120 farms during the agricultural season in 
2013 / 2014. 

Productivity and economic efficiency indicators show the superiority of the third technological pattern 
(Combine) from that first (traditional), and the second (self Mowers) which led to lower variable costs for the 
wheat crop of (2410, 2291) LE first technological pattern (traditional) and second (self Mowers ) to 2100 LE 
pattern of technological third which is reflected in the revenue per feddan of wheat crop increased from (7682, 
7798) LE the first and second technological pattern to the (8143) LE third pattern technology. 

The results of estimating the income criteria and costs (price and quantity) equalizer to cover variable and 
total costs, the technological superiority of the third pattern from that first and second technological pattern. 

Show that the most important inputs affecting the quantity of wheat production user technological 
patterns three to seven input productivity (human labor, the number of hours of irrigation, quantity of nitrogen 
fertilizer, the number of hours threshing machines, the number of hours of self-Mower, the number of hours 
Alcolmbaan, the number of automatic working hours of the tractor) according to the pattern of economic 
explaining the changes in quantity of wheat production and showing of the value of production elasticity for 
those inputs productivity the aforementioned it is less than the one the right, which means that the producers 
of wheat, producing a second production stage (economic stage) so there is a chance for producers of wheat in 
El-Beheira governorate increase their production by intensification of those inputs. 

 


