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 تقدير الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول الذرة الشامية بمحافظة البحيرة
  أحمد حسين الغنيمى

  معهد بحوث االقتصاد الزراعي

 52/6/5026:تاريخ القبول                                52/2/5026 تاريخ التسليم:

 الملخص
متتتتت   تتتتت   بمحافظتتتتتر البحاتتتتر    الشتتتتامار بمر تتتتتزو دم هتتتتور والدل  اتاستتتتتهدب البحتتتتتث بصتتتتير كساستتتتتار تحتتتتدار  يتتتتتا     تتتتتا  محصتتتتتو  التتتتت ر 

   تتتا مهتتل العوامتت  المتتي ر  ع تتي التحتتدار الحااستتي أ( 2) البحاتتر ،بمحافظتتر ا  تتتا  محصتتو  التت ر  الشتتامار فتتي و اإل تا اتتر ،(تطتتور المستتاحر 1)دراستتر 
بالعا تتر البح اتترد وقتتد اعتمتتد البحتتث إل تتتا  محصتتو  التت ر  الشتتامار االقتصتتادار ( تحتتدار ال يتتا   الي اتتر والتوزاعاتتر و 3) ،اتترعا تتر البح الالتت ر  الشتتامار ب

البستتاط  واال حتتداربعتتا اأستتالاح اإلحصتتالار وال متتا   الراامتتار م تت  معتتادال  ال متتو  وقتتد تتتل  ستتت دالع تتي  تت  متت  التح اتت  الوصتتيي وال متتي، 
الشتتامار متت    متتالي مستتاحر التت ر   %1332تم تت  حتتوالي  الشتتامار بهتتاحر التت ر  تتتل ا تاتتار محافظتتر البحاتتر  أ  مستتاوقتتد  والمتعتتدد وتح اتت  التبتتاا د

 (د2212-2222م او  فدا      متوسط اليتر  )1311والبالغر حوالى  المزروعر في مصر
فتتى روق مع واتتر و تود فتت ، تبتتا العا تر البح اتتر لمر تتز التت ر  الشتتامار لمحصتو  وبتج را    تبتتار تح اتت  التبتاا  بمتوستتطا  اإل تا اتتر المزرعار

وقتد تتتل   ترا  التحتتدار الحااستتى  تت ع ع تى حتتد د  العا تر البح اتترمر تتز  الت ر  الشتتامار فتي متزار  العا تتر البح اتر ،لتت لت فحتد تتتل تحتدار  يتتا   محصتتو  
المستاحر المزروعتر،  ىالشتامار مهت   الت ر ا تت العا تر البح اتر تبتا  ك  كمهتل المتغاترا  التيستارار تتع ارا  ع تي ال ر  الشامار بمر ز دم هتور ب  تا   رلدال

ك  كمهتتل المتغاتترا  التيستتارار تتتع ارا  ع تتي فتتي حتتا  تبتتا  د 23121المرو تتر اإل تا اتتر حتتوالي ، حاتتث ب غتت    مال و ماتتر الستتماد ال امتتاوو المستتت دل
المرو تر حاتث ب غت    مال  ر المستت دل ،المساحر المزروعتر، و ماتر الستماد الب تدو، وعتدد العمالتر الزراعات ىمه الدل  ا ال ر  الشامار بمر ز   تا  

 د 23612اإل تا ار حوالي 
تبتتا  ك  متوستتط ال يتتا   الي اتتر ، ج را  التح اتت  اإلقتصتتاد  المحتتار  ل  يتتا   اإل تا اتتر إل تتتا  التت ر  الشتتامار بالعا تتر البح اتتر بمر تتز دم هتتوروبتت

زاد  ال يتا   التولاياتر مت  حتوالى  ، فتى حتا ي ظ  تغارالعالتد ل ستعرف 23981د   لي حوالي از ، في ظ   با  العالد ل سعر 23810ب غ  حوالى 
فتتي ظتت   23621حتتوالى  فحتتد زاد  متت  ال يتتا   الت الاياتتركمتتا فتتي ظتت  تغارالعالتتد ل ستتعرد  23120فتتي ظتت   بتتا  العالتتد ل ستتعر  لتتى حتتوالى  23688

  تود وفتورا  الستعرفي   تتا  الت ر  الشتامار بمتزار  مر تز دم هتورو  اتد  ع تىممتا  ،في ظ  تغارالعالد ل سعر 23129 با  العالد ل سعر  لى حوالى 
 دالعا ر البح ارب

 وفى مو  ال تالج المتحص  ع اها فج  البحث اوصى بمرور  
، حاث تبا  م   تالج  ست باط كص اب عالار اإل تا ار زراعر،الال ر  الشامار م      است دال اأسالاح الحدا ر في التوسع فى زراعر -1

الموارد المست دمر اترتح ع اه زااد  ت  ير  ال ر  الشاماربمر ز  العا ر البح ار ك  مه ات فحد فى  و لمحص الي ارال يا    متوسط دارتح
 د %2322حوالي متوسط   تا  ب سبر تحدر باإل

م   %23293حوالى  لهل اوفر   لت س، أالموارد اإلقتصادار المست دمر في   تا  ال ر  الشامار زاع عاد  تو توعار المزارعا  بمرور   -2
 د %23128ال يا   التوزاعار حوالى حاث ب غمتوسط  ت  ير   تا  ال ر  الشامار،

رشادمهل وتدرابهلتوعار المزارعا   -3 حاث ب غ ت ياا ت الاب اإل تا  ، ومرور  ع ى  ايار اإل تا  ال   اححق لهل كقصى ربح مم   وا 
ت ياا ت الاب اإل تا  ب سبر تب غ حوالى بتححاق  يس اإل تا   ه ام  هلك مع ى  لت ، و %23616 ال يا   االقتصادار حوالىمتوسط 
 دم  الت الاب الحالار 23322%

 الكلمات الدليلية: الكفاءة الفنية– الكفاءة االقتصادية – الذرة الشامية– المنحني المغلف للبيانات.
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 المقدمة
الغ الاتر اعتبر محصو  ال ر  م  محاصا  الحبتوح 

الهامر في مصر، ما ك ه ام   الماد  ال ال في العداد مت  
الصتت اعا  وم هتتا ال شتتا،زا  التت ر  والصتتابو ، فمتت   عتت  
 لتتت فهتتو الم تتو  الرلاستتي فتتي تر اتتح اأعتت ب الحاوا اتتر 
والدا  ار،  ما است دل ال ر  فتي ذت ا  اإل ستا  فتي مصتر 

ك   د وت تتتدر اإلشتتتار   لتتتي%22ب  طتتته متتتع الحمتتتح ب ستتتبر 
متوستتتتتتط   متتتتتتالي المستتتتتتاحر المزروعتتتتتتر فتتتتتتي مصتتتتتتر متتتتتت  

م اتتو  فتتدا  بمتوستتط  2312محصتتو  التت ر  ب غتت  حتتوالي 
، 2212ط /فتتتتدا  فتتتتي عتتتتال  3332  تا اتتتتر ب تتتتغ حتتتتوالي 

وقتتدر  المستتاحر المزروعتتتر بمحصتتو  التتت ر  فتتي محافظتتتر 
 %1332كلتب فتدا  تم ت  حتوالي  232312البحار  حوالي 

مصتتتتتر، وحتتتتتوالي  متتتتت    متتتتتالي المستتتتتاحر المزروعتتتتتر فتتتتتي
متت    متتالي المستتاحر المزرعتتر فتتي محافظتتا   22368%

الو ه البحرو  ما ب غ متوسط   تا ار اليتدا  فتي محافظتر 
 ط /فدا  في  يس العالد 3316البحار  م ه حوالي 

 المشكلة البحثية
تتوقتتب الطاقتتر اإل تا اتتر لمحصتتتو  التت ر  الشتتامار فتتتي 

  اإل تا اتتر محافظتتر البحاتتر  ع تتي محتتدار و وعاتتر المتتد  
إل تتتتتا  التتتت ر  الشتتتتامار، و ظتتتترا  لحصتتتتور الطاقتتتتر اإل تا اتتتتر 
المح اتتتتتتتر متتتتتتت  محصتتتتتتتو  التتتتتتت ر  الشتتتتتتتامار عتتتتتتت  استتتتتتتتايا  
اإلحتاا تتتتتا  اإلستتتتتته  ار، فتتتتتج  اأمتتتتتر اتط تتتتتح متتتتترور  
العم  ع ي تححاق اإلست دال ال تب  ل متد    اإل تا اتر 
لتتتتدو م ت تتتتي التتتت ر  الشتتتتامار ممتتتتا اتتتتيدو لزاتتتتاد  اإل تا اتتتتر 

دا اتتتر متتت  المحصتتتو  وبالتتتتالي تح اتتت  ال ماتتتر المستتتتورد  الي
 م ه وتوفار العم ر الصعبرد

 البحثيةف اهداأل
بصتتتتتير كساستتتتتار تحتتتتتدار  يتتتتتا    البحتتتتتث مهتتتتت ا هدباستتتتتت

مد    اإل تا  لمحصو  ال ر  الشامار م   ت   دراستر 
( تطتتتور المستتتاحر المزروعتتتر 1اأمهتتتداب اليرعاتتتر التالاتتتر )

 تتتتا  لمحصتتتو  التتت ر  الشتتتامار فتتتي واإل تا اتتتر اليدا اتتتر واإل
( دراستتر كمهتتل العوامتت  المتتي ر  2مصتتر ومحافظتتر البحاتتر د )

ع تتتي ال تتتاتج المحصتتتولي متتت  التتت ر  الشتتتامار بعا تتتر البحتتتث 

( 3بمر تتتتزو دم هتتتتور والتتتتدل  ا  فتتتتي محافظتتتتر البحاتتتتر د )
تحدار ال يتا   الي اتر والتوزاعاتر واالقتصتادار ل عا تر البح اتر 

 بمحافظر البحار د
 البحثي لوباإلس

التح ات  اعتمد البحث في تححاتق كمهدافته ع تي  ت  مت  
متتتت   تتتت   وصتتتتب وشتتتترت م ت تتتتب المتغاتتتتترا  الوصتتتتيي 

مومتتتع البحتتتث، و تتت لت اإلستتت وح اإلستتتتداللي متتت   تتت   
بعا اأسالاح اإلحصالار وال ما   الراامار التى تححتق 
كمهتتتتداب البحتتتتث م تتتت  معتتتتادال  ال متتتتو واإل حتتتتدار البستتتتاط 

 Oneر  لي تح ا  التباا  في ات اه واحد والمتعدد باإلماف

Way analsis of variance وبر تتتامج تح اتتت  الم ح تتتي ،
 .  Data Envelopmet Analysis (DEA) المغ ب ل باا ا 
 :مصادر البيانات

ع تتتي  تتت  متتت  الباا تتتا  ال ا واتتتر والتتتتي  البحتتتثاعتمتتتد 
صدرمها    م  وزار  الزراعر واستص ت اأرامتى، وزار  ت

ال هتتتتاز المر تتتتز  ل تعبلتتتتر العامتتتتر  المالاتتتتر والتتتترو،المتتتتوارد 
متتتتل المتحتتتتد ، ومعهتتتتد  متتتتالى لأإلوالبر تتتتامج ا واإلحصتتتتا ،

وبعا البحتوث والدراستا   ا  بحوث االقتصاد الزراعي 
الص ر بمومو  البحث، باإلمافر مواقع شب ر المع وما  

 الدولارد
 العينة البحثية:

حر التتتت ر  تتتتتل ا تاتتتتار محافظتتتتر البحاتتتتر   ظتتتترا  أ  مستتتتا
متتتت    متتتتالي  %13322بمحافظتتتتر البحاتتتتر  تم تتتت  حتتتتوالي 

مت   %22368مساحر ال ر  المزروعر في مصر، وحوالي 
  متتتتتتالي مستتتتتتاحر التتتتتت ر  الشتتتتتتامار فتتتتتتي محافظتتتتتتا  الو تتتتتته 

( ك  محافظتتتتتتر البحاتتتتتتر  1البحتتتتتترو، واتمتتتتتتح متتتتتت   تتتتتتدو )
تشتم  ع ي  مسر عشر مر زا  تحول بزراعر الت ر  الشتامار 

ت يتتتر، فحتتتد تبتتتا  ك  مر تتتز دم هتتتور الصتتتايار بمستتتاحا  م 
شتتغ  المرتبتتر اأولتتي متت  المستتاحر المزروعتتر حاتتث ب غتت  

فتتدا   31268مستتاحر التت ر  الشتتامار المزروعتتر بتته حتتوالي 
متتت    متتتالي مستتتاحر الزمتتتال فتتتي  %01318تم تتت  حتتتوالي 
 مر ز دم هور 
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 5026/ 5022امية موسم : األهمية النسبية لمراكز محافظة البحيرة المنتجة لمحصول الذرة الش2جدول 
الشاميةذرة مساحة ال المركز الزمام مساحة إجمالي  من الزمام %   % من المحافظة  

 2391 10399 81312 13222 كبو حمص
 11313 01318 62222 31268 دم هور

 6322 36321 23922 16222  اتاو البارود
 1301 12331 32222 2228 المحمودار

 2328 1322 19096 222 رشاد
 2312 20321 10939 1221 الرحما ار

 0312 21362 12261 10221  ير الدوار
 2318 12321 19681 2261  د و

 0332 28310 28820 12230 حوش عاسي
 3389 30392 28119 12311   ا  اس
 2310 31330 30232 12982 شبرا ا 
 9303 22323 62120 20221  ول حماده

22322 21212 16082 كبو المطامار  6326 
 11321 22323 12211 29616 الدل  ا 

 2313 1310 2016 302 وادو ال طرو 
 12321 32392 632263 190966  م ر اإللتما 

 16362 29383 121011 22222 زراعيالص ت اإل
 9331 12322 112118 22822 االستص ت

 122 21316 903898 262186  مالي اإل

، باا ا  ذار م شور د2210/2216ار ، س     دار  اإلحصا  موسل المصدر  مدرار الزراعر بالبح  

م    مالي مساحر ال ر  الشامار  %11313وتم   حوالي 
المزروعتتتتتر بالمحافظتتتتتر، ا اتتتتته فتتتتتي المرتبتتتتتر ال ا اتتتتتر مر تتتتتز 

فتتتتدا   تم تتتت   29616التتتتدل  ا  بمستتتتاحر ب غتتتت  حتتتتوالي 
متتت    متتتالي مستتتاحر الزمتتتال فتتتي مر تتتز  %22323حتتتوالي 

متتت    متتتالي مستتتاحر  %11321وتم تتت  حتتتوالي التتتدل  ا  
التتت ر  الشتتتتامار المزروعتتتتر بالمحافظتتتتر، واتتتتعتي فتتتتي المرتبتتتتر 

 20221ال ال تتر مر تتز  تتول حمتتاده بمستتاحر ب غتت  حتتوالي 
مت    متالي مستاحر الزمتتال  %22323فتدا   تم ت  حتوالي 

مت    متالي  %9303في مر ز  تول حمتاده وتم ت  حتوالي 
المحافظرد وع ي  لت فحد مساحر ال ر  الشامار المزروعر ب

تل اإلمهتمال بمر زو دم هور والدل  ا  حاث ك هما ام    
متتت    متتتالي مستتتاحر التتت ر  الشتتتامار  %23متتتا احتتترح متتت  

 22بمحافظتتر البحاتتر ، وب تتغ   متتالي عتتدد ميتتردا  العا تتر 
تتتل  معهتتا متت  وقتتد  مزرعتتر ل تت  مر تتز 22مزرعتتر بواقتتع 

لتتت ر  ا  تتترا  استتتتباا  متتت  بعتتتا م ت تتتي محصتتتو   تتت   
 د2210/2216البحار  ل موسل الزراعي  رمحافظبالشامار 

تطور معالم ومؤشرات إنتاج الذرة الشامية بمحافظة 
 (5022-5000البحيرة خالل الفترة)

تطور المساحة المزروعة بمحصول الذرة في  -2
 محافظة البحيرة 

ك  المساحر المزروعر بمحصو  تبا  ( 2بدراسر  دو )
ر  تراوح  با  حد كد ي ب غ حوالي ال ر  بمحافظر البحا

وحد كقصي ب غ حوالي  2226كلب فدا  في عال  11233
وبمتوسط قدر ب حو  2211كلب فدا  في عال  311306

كلب فدا      فتر  الدراسر، وبتحدار معادلر اإلت اه 180
الزم ي العال اتمح ك  ك سح الصورالراامار مهي دالر 

 التي تع   الصور  التالار  ال مو
i= 4.67 + 0.062 T iLnŶ 

    (**5.27     )**           27.89) 
=0.6562-F =(27.75)**              R 

وم ها   حظ ك  معد  ال مو الس وو ل مساحر 
المزروعر بمحصو  ال ر  في محافظر البحار  ب غ حوالي 

      يس اليتر د 632%
نتاجية محصول الذرة في محافظة  -5 تطور ناتج وا 

 بحيرة ال
( اتمح ك   مار ال اتج م  محصو  2بدراسر  دو )

ال ر  بمحافظر البحار  تراوح  با  حدا  ب غ كد امهما 
وب غ كقصامهما  2226كلب ط  في عال  22036حوالي 
وبمتوسط قدر  2211كلب ط  في عال  89132حوالي 
كلب ط      فتر  الدراسر، وبتحدار  662318ب حو 
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العال اتمح ك  ك سح معادلر اإلت اه الزم ي 
 التي تع   الصور  التالار  الصورالراامار مهي دالر ال مو

i= 6.06 + 0.049 T iLnŶ 
(**5.17     )**          (69.79) 

=0.6482-)**             R(26.77F =  
وم ها   حظ ك  معد  ال مو الس وو ل  اتج م  

     %239محصو  ال ر  بمحافظر البحار  ب غ حوالي 
في حا  تراوح    تا ار اليدا  م  محصو   يس اليتر د 

 2383ال ر  في محافظر البحار  با  حد ك ي ب غ حوالي 
 2322وحد كقصي ب غ حوالي  2211ط /فدا  في عال 

ط /فدا   3361وبمتوسط  2223ط /فدا  في عال 
    فتر  الدراسر، وبتحدار معادلر اإلت اه الزم ي العال 

 مه ا المتغاردتبا  عدل مع وار 
 النتائج البحثية

أواًل: تحليلللل التبلللاين لملللزارا العينلللة البحثيلللة فلللي مركلللز  
  دمنهور والدلنجات بمحافظة البحيرة 

ا طوو تح ا  التباا  ع ى محاولر التعرب ع ى ما   ا 
 تتتا  المستتتتو  الحتتتالي أح تتتال المتتتزار   متتتا تم  تتته العا تتتر 

صتتتاداا  البح اتتتر استتتمح بو تتتود كو عتتتدل و تتتود ظتتتامهر  اقت
العالتتتتد  لتتتتى الستتتتعر و لتتتتت متتتت   تتتت   دراستتتتر  قتصتتتتاداا  
العالتتد  لتتى الستتعر فتتي متتزار  تتبتتاا  فتتي ستتعاتها المزرعاتترد 
ومهتتت ا اع تتتي التعتتترب ع تتتى متتتد  و تتتود فتتتروق مع واتتتر فتتتي 
ال اتج المزرعي بج ت ب السعر المزرعارد والتعترب كامتا  
ع ى مد  مع وار كو ححاحر ت ت اليتروق المحتمت  و ودمهتا 

  المزار  ع  طراق تح ا  التباا  بجست دال   تبار كق  با
فتتتتتتروق مع واتتتتتترد وايتتتتتتترا الباحتتتتتتث عتتتتتتدل و تتتتتتود ظتتتتتتامهر  
اقتصتتتاداا  العالتتتد  لتتتى الستتتعر لهتتت ا المستتتتو  متتت  كح تتتال 
المتتتتزار  الم و تتتتر لعا تتتتر البحتتتتث وع اتتتته فتتتتج  مهتتتت ا البحتتتتتث 
استتتهدب   بتتا  متتد  صتتحر مهتت ا اليتترا متت  عدمتتهد وقتتد 

التت ر  الشتتامار فتتي مر تتزو دم هتتور  تتل المحار تتر بتتا  م ت تتي
 والدل  ا د

وبتتتتتج را    تبتتتتتار تح اتتتتت  التبتتتتتاا  فتتتتتي باا تتتتتا  العا تتتتتر 
البح اتتتر فامتتتا اتع تتتق بمتوستتتطا  اإل تا اتتتر المزرعاتتتر  فتتتي 
م ت ب السعا  المزرعار في مر زو دم هتور والتدل  ا د 

( 3وقتتد كم تت  ومتتع ال تتتالج المتحصتت  ع اهتتا فتتي  تتدو )
وق مع واتتر بتتا  المتوستتطا  والتت و اتمتتح م تته و تتود فتتر 

اإلذ لاتتتر المزرعاتتتر فتتتي الستتتعا  مومتتتع البحتتتث بال ستتتبر 
لم ت تتتتتتي التتتتتت ر  الشتتتتتتامار فتتتتتتي العا تتتتتتر البح اتتتتتتر حاتتتتتتث تتتتتتتل 
اإلستتتتدال  ع تتتى  لتتتت متتت  واقتتتع المحار تتتا  المباشتتتر  بتتتا  
قامتتتر)ب( المحستتتوبر ع تتتى كستتتاس باا تتتا  العا تتتر البح اتتتر 

، 2321 وبتتتتا  قامتهتتتتا ال دولاتتتتر ع تتتتد مستتتتتواا  المع واتتتتر
 د2320

( ك  قتتتتتال)ب( المحتستتتتتبر ع تتتتتد 3واتبتتتتتا  متتتتت   تتتتتدو )
ك بر  2321وع د مستو  المع وار  2321مستو  المع وار 

  اتتترا  متتت  قتتتال )ب( ال دولاتتتر فهتتت ا اع تتتى ك  مه تتتات تتتتع ار 
مع تتتتتتوو ل ستتتتتتعر المزرعاتتتتتتر ع تتتتتتى المتوستتتتتتطا  اإل تا اتتتتتتر 
لم ت تتي التت ر  الشتتامار، وبالتتتالى فتتج  التح اتت  اإلقتصتتاد  

ااسى سوب اتل ع ى مستو  مر زو دم هور والتدل  ا  الح
 بمحافظر البحار د 

ثانيًا: العوامل المؤثرة علي اإلنتاجية الفدانية لمحصول 
  الذرة الشامية في محافظة البحيرة:

استتتتتهدب التح اتتتتت  اإل تتتتتتا ي التتتت و تتمتتتتتم ه ال ظراتتتتتر 
اإل تا اتتتتتر التح اداتتتتتر   تبتتتتتار كفمتتتتت  تولايتتتتتر متتتتت  المتتتتتوارد 

والتي ام   است دامها في تححاق ك بتر قتدر مت  اإل تا ار 
ال تتاتج بحتتدر معتتا  متت  المتتوارد كو تححاتتق قتتدر معتتا  متت  
ال تتتاتج بعقتتت  قتتتدر متتت  المتتتوارد اإل تا اتتترد وتتتتل اأ تتت  فتتتي 
اإلعتبتتتار ع تتتد دراستتتر العوامتتت  اإل تا اتتتر لمحصتتتو  التتت ر  
الشامار في محافظر البحار  محتدر  باأردح/فتدا  ) متغاتر 

 لمتغارا  التيسارار ومهي  تابع( بعا ا
: تطللور إجمللالي المسللاحة المزروعللة واإلنتاجيللة الفدانيللة والنللاتج لمحصللول الللذرة فللي محافظللة البحيللرة خللالل 5جللدول 

 (5022-5000الفترة )
)ألف فدان(المساحة السنة  الطاقة اإلنتاجية)ألف طن( اإلنتاجية)طن( 
2222 122322 3381 032326 
2221 121362 3386 683292  
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2222 121362 3386 292368 
2223 131392 2322 032316 
2222 132322 3380 029308 
2220 112381 3380 662302 
2226 112332 3361 220362 
2221 132326 3316 291336 
2228 181321 3316 682390 
2229 212321 3312 186331 
2212 263398 3328 821392 
2211 311306 2383 891322 

1222  222316 3310 822363 
2213 268301 3329 809398 
2212 232312 3329 866311 
 662318 3362 180322 المتوسط

 المصدر  وزار  الزراعر واستص ت اأرامي، قطا  الشلو  االقتصادار، شر  اإلحصا ا  الزراعار، كعداد م ت يرد

: تحليل التباين إلختبلار معنويلة الفلروي بلين متوسلط االنتاجيلة المزرعيلة بلسختالف السلعة المزرعيلة لمنتجلي 3جدول 
 .  5022/5026لبحيرة للموسم الذرة الشامية بمحافظة ا

اتمتوسط مربع اإلنحراف  T.S.Sمجموا مربع اإلنحرافات  مصدر التباين  
M.S 

 درجات الحرية
D.F. 

 نسبة ف
F 

ا التباا  با  السع  18293391 18293391 1 
213316**  22 383221 16823091 التباا  دا   السعا  

 20  32913988 ال  ي
 د 2210/2216باا ا  العا ر البح ار في مر زو دم هور والدل  ا  بمحافظر البحار  في الموسل  المصدر   مع  وحتسب  م  

( المستتتاحر المزروعتتتر بمحصتتتو  التتت ر  فتتتي مصتتتر 1) 
(  متتالي عتتدد 3(عتتدد ستت وا  ال بتتر ، )2محتتدر  باليتتدا ، )

( ماتتر 0(عتتدد راتتا  المحصتتو ، )2العمالتتر المستتت دمر، )
ر الستتتتتتتتماد ال امتتتتتتتتاوو ( ماتتتتتتتت6الستتتتتتتتماد الب تتتتتتتتدو بتتتتتتتتالمتر، )

 بالشا ار د
للعوامل المؤثرة علي الناتج التقدير اإلحصائي -2

المزرعي من محصول الذرة الشامية في مركز 
 دمنهور:

تل تحدار الدالر اإل تا ار م      عم    حدار 
مرح ي متعدد حتى اتس ى دراسر العوام  المحدد  ل  اتج 

مه ا  المزرعي م  محصو  ال ر  الشامارد واعتمد
اأس وح ع ى مد  مسامهمر المتغارا  المستح ر في 

( و  لت التغار في مع وار التح ا  2معام  التحداد )ر
ل توص   لى كفم  ش   ل مو   التحدار لمعالل الع قا  
االقتصادار الحااسار بالدراسرد وقد تبا  ك  كفم  ال ما   
 االقتصادار الحااسار المحدر  مهو ال مو   ال وذاراتمي
المزدو  وم ه اتمح ك  كمهل المتغارا  التيسارار تع ارا  
ع ي ال اتج المزرعي م  محصو  ال ر  الشامار مهو 

المساحر المزروعر بمر ز دم هور، و مار السماد 
ال اماوو المست دل لزراعر محصو  ال ر  الشامار  ما 

 اتمح م  المعادلر التالار 
LnY = 3.191 + 1.005 Ln x2 - 0.264 Lnx4  

            (*-2.38 )         (**6.48)        **         (29.79)  

=0.785  2-)**             R(41.13F =  

وباستعراا تحدارا  معام   اإلرتداد ال زلي 
اتمح ك   زااد  المساحر المزروعر بمحصو  الحااسي 

ال ر  الشامار في مر ز دم هور، م  شع ها زااد  ال اتج 
 ه، با ما تبا  ك   مار السماد ال اماوو المزرعي م

المست دمر تت اسح ع ساا  مع  مار ال اتج م  ال ر  
الشامار ومه ا قد ار ع  لي اإلسراب في است دال اأسمد  
ال اماوار ع ي وحد  المساحر المزروعر في مر ز 

 دم هورد 
 ل موارد سالير ال  ر تبا  ك وبتحدار المرو ر اإل تا ار 

ل مساحر المزروعر بمحصو  ال ر    تا ارالمرو ر اإل
، اأمر ال و اع ي ك  تغارا  13220الشامار ب غ  حوالي 

في المساحر المزروعر ايدو  لي تغار مما    %1محداره 
، %13220في اإلت اه في ال اتج المزرعي اب غ حوالي 
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مما  23262ول مار السماد ال اماوو المست دل حوالي 
في  مار السماد ال اماوو  %1ه اع ي ك  تغارا  محدار 

المست دل تيدو  لي تغار في اإلت اه الع سي في ال اتج 
د وقد ب غ معام  التحداد % 23262المزرعي اب غ حوالي 

اأمر ال   اع ى ك   23180( حوالي 2-المعد )ر
المتغارا  التيسارار في ال مو   السابق تعتبر مسلولر 

ج المزرعي م  م  التباا  في ال ات %18ع  حوالي 
محصو  ال ر  في دم هورد  ما ب غ  قامر)ب( حوالي 

مما اع ي مع وار تع ار ت ت المتغارا  التيسارار  21313
في ال مو   السابق م تمعر ع ى ال اتج المزرعي م  

  د2321محصو  ال ر  ع د مستوو المع وار 
وقد تبا  ك  المرو ر اإل تا ار ل متغارا  المي ر  ع ي 

قد ب غ  حوالي لمزرعي م  محصو  ال ر  ال اتج ا
كو ك ها كق  م  الواحد الصحاح ومه ا اع ي ك   23121

اتل في ال اتج المزرعي م  محصو  ال ر  الشامار 
المرح ر ال ا ار م  مراح  اإل تا  وبالتالي اوصي 
باإلمهتمال بزراعر ال ر  الشامار في مصر م      

  اأسالاح الحدا ر است دال كص اب عالار اإل تا ، واتبا
في الزراعر والحصاد لتح ا  الياقد م  المحصو ، 
است دال المحررا  السمادار الموصي بهاد  ما اتمح م  
الدالر سالير ال  ر فاما ا تص بتحدار اإل تا ار الحدار)  
ت( ل موارد الزراعار ك  اإل تا ار الحدار ل مساحر 

سماد كردح ول مار ال 2398المزروعر ب غ  حوالي 
 (د2كردح،  دو ) 2321ال اماوو ب غ  حوالي 

في ظ  سااد   ولما  ا   ال يا   االقتصادار
الم افسر الحر  تتححق ع دما تتساو  قامر اإل تا ار 
الحدار ل موارد مع ت  ير فرصتها البدا ر فج ه ام   
 ست دال مه ه الحاعد  في معرفر مد  تححاق  يا   

في   تا  ال ر  الشامار بمر ز  ست دال الموارد االقتصادار 
دم هورد وم  تح ا  ال تالج المتحص  ع اها اتمح ك  
مه ات حالر عدل تواز  في المساحر المزروعر و مار 

(ك   سبر قامر 1السماد ال اماوو المست دل    تبا  ك  )
  اه  119232اإل تا ار الحدار ل مساحر  والبالغر حوالي 

  اه   1022بالغر حوالي  لى ت  ير فرصتها البدا ر وال
مما اع ي ك  م ت ي ال ر  الشامار  2382تحتدر بحوالي 

بمر ز دم هور ام  هل زااد  كرباحهل م      اإلست دال 
ال اد ل مساحر المزروعر حتى تتساو  قامر   تا اتها 

(  سبر قامر اإل تا ار 2الحدار مع ت  ير فرصتها البدا رد)
ال اماوار والبالغر حوالي الحدار لع صر ل مار اأسمد  

  اه  لى ت  ير فرصتها البدا ر والبالغر حوالي  113
اأمر ال و اع ي ك   2311  اه تحدر بحوالي  162

الم ت ا  ام  هل زااد  كرباحهل م      ترشاد است دال 
 مار اأسمد  ال اماوار المست دمر حتى تتساو  قامر 

 د(2دا رد  دو )  تا اتها الحدار مع ت  ير فرصتها الب
 : كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية للناتج المزرعي من محصول الذرة الشامية في مركز دمنهور2جدول 

الناتج الحد   الوحدة المتوسط المتغير النموذج
 بالطن

قيمة الناتج 
 الحد  بالجنيه

تكلفة الفرصة 
 البديلة بالجنيه

نسبة قيمة الناتج 
الحد  لتكلفة 

 يلةالفرصة البد
 2382 1022 1192331 2398 فدا  X1 1388 لوذاراتمي
 2311 162 113 2321 شا ار  X7 0322 مزدو 

 المصدر   مع  واحتسب  م   المعادلر السابحرد
للعوامل المؤثرة علي الناتج التقديراإلحصائي -5

المزرعي من محصول الذرة الشامية في مركز 
 الدلنجات:

صادار الحااسار المحدر  تبا  ك  كفم  ال ما   االقت
مهو ال مو   ال وذاراتمي المزدو  وم ه اتمح ك  كمهل 
المتغارا  التيسارار تع ارا  ع ي ال اتج المزرعي م  
محصو  ال ر  الشامار مهو المساحر المزروعر بمر ز 

الدل  ا ، و مار السماد الب دو، وعدد العمالر الزراعار 
 ما اتمح م  المست دل لزراعر محصو  ال ر  الشامار 

 المعادلر التالار 
LnY = 4.096 + 1.869 Ln x1 - 0.415 Lnx5 - 0.780 

Lnx6 
(*-2.18)    (*-2.43  )  (**4.84)        

       **        (10.44) 
=0.7852-)**             R(41.13F =  
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وباستعراا تحدارا  معام   اإلرتداد ال زلي 
المزروعر بمحصو  اتمح ك   زااد  المساحر الحااسي 

ال ر  الشامار في مر ز الدل  ا ، م  شع ها زااد  ال اتج 
المزرعي م ه، با ما تبا  ك     م   مار السماد الب دو 
وعدد العما  المست دمر تت اسح ع ساا  مع  مار ال اتج 
م  ال ر  الشامار ومه ا قد ار ع  لي اإلسراب في است دال 

  عدد العمالر العال ار اأسمد  الب دار، فم   ع  زااد
 ع ي وحد  المساحر المزروعر في مر ز الدل  ا د 

 ل موارد سالير ال  ر تبا  ك وبتحدار المرو ر اإل تا ار 
ل مساحر المزروعر بمحصو  ال ر   المرو ر اإل تا ار

، اأمر ال و اع ي ك  تغارا  13896الشامار ب غ  حوالي 
 لي تغار مما    في المساحر المزروعر ايدو %1محداره 

، %13896في اإلت اه في ال اتج المزرعي اب غ حوالي 
مما اع ي  23210ول مار السماد الب دو المست دل حوالي 

في  مار السماد الب دو المست دل  %1ك  تغارا  محداره 
تيدو  لي تغار في اإلت اه الع سي في ال اتج المزرعي 

حوالي  ، ولعدد العما  المست دل%23210اب غ حوالي 
في عدد العما   %1مما اع ي ك  تغارا  محداره  23182

المست دل تيدو  لي تغار في اإلت اه الع سي في ال اتج 
د وقد ب غ معام  التحداد %23182المزرعي اب غ حوالي  

اأمر ال   اع ى ك   23626( حوالي 2-المعد )ر

المتغارا  التيسارار في ال مو   السابق تعتبر مسلولر 
م  التباا  في ال اتج المزرعي م   %60الي ع  حو 

محصو  ال ر  في مر ز الدل  ا د  ما ب غ  قامر )ب( 
مما اع ي مع وار تع ار ت ت المتغارا   8329حوالي 

التيسارار في ال مو   السابق م تمعر ع ى ال اتج 
  د2321المزرعي م  محصو  ال ر  ع د مستوو المع وار 

وقد تبا  ك  المرو ر اإل تا ار ل متغارا  المي ر  ع ي 
ال اتج المزرعي م  محصو  ال ر  قد ب غ  حوالي 

كو ك ها كق  م  الواحد الصحاح ومه ا اع ي ك   23612
ال اتج المزرعي م  محصو  ال ر  الشامار اتل في 
المرح ر ال ا ار م  مراح  اإل تا  وبالتالي اوصي 

ر  الشامار م      است دال كص اب باإلمهتمال بزراعر ال 
عالار اإل تا ، واتبا  اأسالاح الحدا ر في الزراعر 
والحصاد لتح ا  الياقد م  المحصو ، است دال المحررا  
السمادار الموصي بهاد  ما اتمح م  الدالر سالير ال  ر 
فاما ا تص بتحدار اإل تا ار الحدار )  ت( ل موارد 

الحدار ل مساحر المزروعر تب غ الزراعار ك  اإل تا ار 
-كردح ول مار السماد الب دو ب غ  حوالي  2322حوالي 
 23282-كردح، ولعدد العما  ب غ  حوالي  23201

 (د0كردح  دو )

 : كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية للناتج المزرعي من محصول الذرة الشامية في مركز الدلنجات2جدول 

 الوحدة المتوسط المتغير النموذج
الناتج 
الحد  
 بالطن

قيمة الناتج 
 الحد  جنيه

تكلفة 
الفرصة 
هالبديلة جني  

ج نسبة قيمة النات
الحد  لتكلفة 
 الفرصة البديلة

 2333 1022 292360 2322 فدا  X1 1326 لوذاراتمي
23201- متر م عح X7 8339 مزدو   -13316 22 -2332  

 X7 1381 23282- ر  /اول  -116321  10 -0031  
 المصدر   مع  واحتسب  م   المعادلر السابحرد

فتي ظت  ستااد  الم افستر  ولما  ا   ال يا   االقتصادار
قامتر اإل تا اتر الحداتر ل متوارد الحر  تتححق ع تدما تتستاو  

مع ت  ير فرصتها البدا ر فج ته ام ت   ستت دال مهت ه الحاعتد  
في معرفر مد  تححاق  يتا    ستت دال المتوارد االقتصتادار 

ي   تتتتتا  التتت ر  الشتتتتامار بمر تتتز التتتتدل  ا د ومتتت  تح اتتتت  فتتت
ال تالج المتحص  ع اها اتمتح ك  مه تات حالتر عتدل تتواز  
فتتتتي المستتتتاحر المزروعتتتتر و ماتتتتر الستتتتماد ال امتتتتاوو وعتتتتدد 

(ك   ستبر قامتر اإل تا اتر 1العما  المست دل    تبا  ك   )
  اته  لتى ت  يتر 292360الحدار ل مساحر  والبالغر حوالي 

  اته تحتتدر بحتوالي  1022ا البدا ر والبالغر حتوالي فرصته
مما اع ي ك  م ت ي ال ر  الشامار بمر ز الدل  ا   2333

ام  هل زااد  كرباحهل م      اإلست دال ال اتد ل مستاحر 
المزروعتتر حتتتى تتستتاو  قامتتر   تا اتهتتا الحداتتر متتع ت  يتتر 

(  ستتبر قامتتر اإل تا اتتر الحداتتر لع صتتر 2فرصتتتها البدا تترد)
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  اتتتته  (13316-) ماتتتر اأستتتمد  الب داتتتتر والبالغتتتر حتتتوالي 
  اتته تحتتدر  22 لتتى ت  يتتر فرصتتتها البدا تتر والبالغتتر حتتوالي 

اأمتتر التت و اع تتي ك  الم ت تتا  ام تت هل  (2332-)بحتتوالي 
زاتتتاد  كربتتتاحهل متتت   تتت   ترشتتتاد استتتت دال  ماتتتر اأستتتمد  
الب دار المست دمر حتى تتساو  قامر   تا اتهتا الحداتر متع 

(  ستتتبر قامتتتر اإل تا اتتتر الحداتتتر 3ت  يتتتر فرصتتتتها البدا تتتر،)
  اتتته  (116321-)لع صتتتر عتتتدد العمتتتا  والبالغتتتر حتتتوالي 

  اتته تحتتدر  10 لتتى ت  يتتر فرصتتتها البدا تتر والبالغتتر حتتوالي 
اأمتتر التت و اع تتي ك  الم ت تتا  ام تت هل  (1300-)بحتتوالي 

زاتتاد  كربتتاحهل متت   تت   ترشتتاد عتتدد العمالتتر المستتت دمر 
تتستتتاو  قامتتتر   تا اتهتتتا الحداتتتر متتتع ت  يتتتر فرصتتتتها حتتتتى 

 (0البدا رد  دو  )
ثالثًا: تقدير الكفاءة الفنية لمنتجي الذرة الشامية بالعينة 
البحثية بمركز  دمنهور والدلنجات بمحافظة البحيرة 

 (:DEAباستخدام تحليل منحني المغلف للبيانات)
اتمح م       تالج تح ا  بر امج مغ ب 

( ك  متوسط ال يا   الي ار في ظ   با  D.E.A )الباا ا
العالد ل سعر ل  اتج م  ال ر  الشامار بمر ز دم هور ب غ 

ومه ا اع ي ك ه بجم ا  م ت ي محصو   %1830حوالي 
ال ر  بالعا ر البح ار بمر ز دم هور ام  هل زااد  

بدو  زااد  في  %2130  تا اتهل ب سبر تحدر بحوالي 
المست دمر لداهل، با ما ب غ متوسط  الموارد اإل تا ار

ال يا   الي ار في ظ   با  العالد ل سعر بمر ز الدل  ا  
ومه ا اع ي ك ه بجم ا  م ت ي محصو   %8230حوالي 

ال ر  بالعا ر البح ار في بمر ز الدل  ا  ام  هل زااد  

بدو  زااد  في  %1030  تا اتهل ب سبر تحدر بحوالي 
ت دمر لداهل، و لت م      الموارد اإل تا ار المس

است دال كص اب عالار اإل تا  وتح ا   ماا  الياقد م  
المحصو  بعد الحصاد،  ما تبا  ك  ال يا   الي ار 
لم ت ي ال ر  بالعا ر البح ار  تراوح  با  حد كد ي ب غ 

في مزار   %122وحد كقصي ب غ حوالي  %6233حوالي 
كد ي ب غ حوالي مر ز دم هور، في حا  تراوح  با  حد 

في مزار  مر ز  %122وحد كقصي ب غ حوالي  6131%
 (د6 دو ) -الدل  ا د 

 ما اتمح ك  متوسط ال يا   الي ار في ظ  تغار 
ومه ا  %9831العالد ل سعر بمر ز دم هور ب غ حوالي 

اع ي ك ه بجم ا  م ت ي محصو  ال ر  بالعا ر البح ار 
بدو   %139حوالي ام  هل زااد    تا اتهل ب سبر تحدر ب

زااد  في الموارد اإل تا ار المست دمر لداهل، وب غ متوسط 
ال يا   الي ار في ظ  تغار العالد ل سعر بمر ز الدل  ا  

ومه ا اع ي ك ه بجم ا  م ت ي محصو   %9332حوالي 
ال ر  بالعا ر البح ار ام  هل زااد    تا اتهل ب سبر تحدر 

الي ار لم ت ي الت ر  ،  ما تبا  ال يا   %638بحوالي 
 %8231بالعا ر البح اتر تراوح  با  حد كد ي ب غ حوالي 

بمر ز دم هور، وتراوح   %122وحد كقصي ب غ حوالي 
وحد كقصي ب غ حوالي  %1330با  حد كد ي ب غ حوالي 

 (د6 دو ) -بمزار  مر ز الدل  ا د 122%
كما بال سبر ل يا   السعر في مزار  العا ر بمر ز 

وحد  %6233فحد تراوح  با  حد ك ي ب غ حوالي  دم هور
 ، %8932بمتوسط ب غ حوالي  %122كقصي ب غ حوالي 

: تقديرات الكفاءة الفنية والسعوية لمنتجي الذرة بعينة البحث بمركز  دمنهور والدلنجات في ظل ثبات وتغير 6جدول 
 العائد للسعة.

ةفي ظل تغير العائد للسع في ظل ثبات العائد للسعة   كفاءة السعة 
 الدلنجات دمنهور الدلنجات دمنهور الدلنجات دمنهور

11236 23623 الحد اأد ي  23821 13032  23623 66232  
 1322 1322 1322 1322 1322 1322 الحد اأقصي
02238 23810 المتوسط  23981 93232  23892 92232  

 (دD.E.A  م ح ي المغ ب ل باا ا )المصدر   مع  وحسب  م  استمار  اإلستباا ، باست دال تح ا

ومه ا اع ى ك  بعا مزار  م ت ي ال ره بالعا ر لل تص  
 لى  يا   السعر الم  ى وام  ها الوصو   لاها م      

و لت م   %1238زااد    تا ها ب سبر تحدر بحوالى 
    العم  ع ى اإل تا  ع د ح مه اأم   ع د كد ى 
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اب اإل تا ار المتوسطر،  حطر ع ى م ح ى متوسط الت ال
حاث تتساوو الت الاب الحدار مع الت الاب المتوسطر، 
وبال سبر ل يا   السعر في مزار  العا ر بمر ز الدل  ا  

وحد كقصي  %6632فحد تراوح  با  حد ك ي ب غ حوالي 
ومه ا  %9232بمتوسط ب غ حوالي  %122ب غ حوالي 

تص   لى اع ى ك  بعا مزار  م ت ي ال ره بالعا ر لل 
 يا   السعر الم  ى وام  ها الوصو   لاها م      

 (د6 دو ) -د %936زااد    تا ها ب سبر تحدر بحوالى 
وقد اتمح كاما  م   تالج التح ا  و ود فاقد في 
   م  ال اتج م  ال ر  الشامار، المساحر المزروعر وعدد 
العما  و مار السماد الب دو المست دل و مار السماد 

(، حاث ب غ متوسط الياقد في ال اتج 1ماوو  دو  )ال ا
كردح  23221م  ال ر  بالعا ر في بمر ز دم هور حوالي 

كردح  ا  م   23221وب غ بمر ز الدل  ا  حوالي 
اتمح ك  متوسط اليحد في المساحر  المم   توفارمهل،  ما

فدا ، في  2366المزروعر بمر ز دم هور ب غ بحوالي 
فدا د كما  23221  ا  بحوالي حا  ب غ بمر ز الدل

بال سبر لعدد العما  فحد تبا  و ود  سراب في عدد 
ر  /اول بمر ز  23202العمالر بمتوسط ب غ حوالي 
ر  /اول بمر ز  23223دم هور، با ما ب غ حوالي 

الدل  ا د وب غ متوسط اليحد في  مار السماد الب دو 
في  متر م عح بمر ز دم هور، 23088المست دل حوالي 
متر م عح بمر ز الدل  ا د  23616حا  ب غ حوالي 

با ما ب غ متوسط اليحد في  مار السماد ال اماوو 

شا ار  بمر ز دم هور وحوالي  23239المست دل حوالي 
 (د1شا ار  بمر ز الدل  ا د  دو ) 23616

رابعًا: تقدير الكفاءة التوزيعية والتكاليفية لمنتجي الذره 
 ث بمركز  دمنهور والدلنجات:الشامية بعينة البح

( الكفاءة التوزيعية للموارد المستخدمة في إنتاج 2)
 الذرة الشامية بمركز  دمنهور والدلنجات 

( 8اتبا  م   دو ))أ( في ظل ثبات العائد للسعة: 
باستعراا متوسط محدار ال يا   التوزاعار إل تا  ال ره 

د 23688الشامار بعا ر البحث بمر ز دم هور ب غ حوالى 
ومه ا اع ى  عاد  تولاب الموارد اإلقتصادار المست دمر 

م   %3232في   تا  ال ره الشامار سوب اوفر حوالى 
لمزار  العا ر بمر ز دم هور لذره الشامية ت  ير   تا  ا

وبالتالى ام   اإل تحا  ل حطر التماس با  م ح ى ال اتج 
توسط المتما   و ط الت الاب المتما   د في حا  ب غ م

ال يا   الي ار في ظ   با  العالد ل سعر ل  اتج م  ال ر  
ومه ا اع ي ك ه  %8230الشامار بمر ز الدل  ا  حوالي 

بجم ا  م ت ي محصو  ال ر  بالعا ر البح ار في بمر ز 
الدل  ا  ام  هل زااد    تا اتهل ب سبر تحدر بحوالي 

 بدو  زااد  في الموارد اإل تا ار المست دمر 1030%
لداهل،  ما تبا  ال يا   الي ار لم ت ي ال ر  بالعا ر 

وحد  %6131البح ار تراوح  با  حد كد ي ب غ حوالي 
 د %122كقصي ب غ حوالي 

 

: متوسط تقديرات فوائض الموارد اإلقتصادية المستخدمة في إنتاج اللذرة الشلامية بمركلز  دمنهلور واللدلنجات 7جدول 
 بمحافظة البحيرة.

تج من الذرة النا المركز
 باألردب

المساحة المزروعة 
 بالفدان

عدد العمال 
 رجل/يوم

  كمية السماد البلد 
 بالمتر المكعب

  كمية السماد الكيماو 
 بالشيكارة

 23239 23088 23202 23266 23221 دم هور
 23223 23616 23223 23221 23221 الدل  ا 

 (دD.E.Aل تح ا  م ح ي المغ ب ل باا ا )المصدر   مع  وحسب  م  استمار  اإلستباا ، باست دا

والدلنجات بمحافطة البحيرة دمنهور   : تقديرات الكفاءة التوزيعية واالقتصادية لمنتجي الذرة الشامية بعينة البحث بمركز 8 جدول
 في ظل ثبات وتغير العائد للسعة.

 في ظل تغير العائد للسعة في ظل ثبات العائد للسعة 
لنجاتالد دمنهور المزرعة  الدلنجات دمنهور 

يةالتوزيع  يةاالقتصاد  يةالتوزيع  ةاالقتصادي  يةالتوزيع  ةاالقتصادي  يةالتوزيع  ةاالقتصادي   
 23222 23222 23032 23031 23228 23320 23302 23230 الحد اأد ي
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 13222 13222 13222 13222 13222 13222 13222 13222 الحد اأقصي
 23623 23612 23129 23120 23021 23092 23621 23688 المتوسط

 (دD.E.Aالمصدر   مع  وحسب  م  استمار  اإلستباا ، باست دال تح ا  م ح ي المغ ب ل باا ا )

)ب( الكفلللاءة التوزيعيلللة إلنتلللاج اللللذره الشلللامية فلللي ظلللل 
 تغير العائد للسعة 

( باستتتتتتعراا متوستتتتتط محتتتتتدار 8اتبتتتتتا  متتتتت   تتتتتدو )
الشتامار فتي ظت  تغاتر العالتد ال يا   التولايار إل تتا  الت ره 

د 23120ل ستتعر بعا تتر البحتتث بمر تتز دم هتتور ب تتغ حتتوالى 
ومهتتت ا اع تتتى  عتتتاد  تولاتتتب المتتتوارد اإلقتصتتتادار المستتتت دمر 

مت   %2030ستوب اتوفر حتوالى اللذره الشلامية في   تا  
لمتتزار  العا تتر بمر تتز دم هتتور الللذره الشللامية ت  يتتر   تتتا  

تمتتاس بتتا  م ح تتى ال تتاتج وبالتتتالى ام تت  اإل تحتتا  ل حطتتر ال
المتما تتتتتت  و تتتتتتط الت تتتتتتالاب المتما تتتتتت د  متتتتتتا ب تتتتتتغ متوستتتتتتط 
محتتدارال يا   التولاياتتر إل تتتا  التت ره الشتتامار فتتي ظتت  تغاتتر 

د ومهت ا اع تى 23612العالد ل سعر بمر ز الدل  ا  حتوالى 
ك   عاد  تولاب  الموارد اإلقتصادار المست دمر في   تا  

م  ت  يتر   تتا   %3332 ال ره الشامار سوب اوفر حوالى
ال ره الشامار لمزار  العا ر بمر ز الدل  ا  وبالتالى ام   
اإل تحتتا  ل حطتتر التمتتاس بتتا  م ح تتى ال تتاتج المتما تت  و تتط 

 الت الاب المتما  د
 
 

الكفلللاءة االقتصلللادية إلنتلللاج اللللذره الشلللامية بالعينلللة  -3
 البحثية بمركز   دمنهور والدلنجات:

دية إلنتلللاج اللللذره الشلللامية بمركلللز  )أ( الكفلللاءة االقتصلللا
 دمنهور والدلنجات في ظل ثبات العائد للسعة 

( وباستتتتتتتعراا متوستتتتتتط محتتتتتتدار 8اتبتتتتتتا  متتتتتت   تتتتتتدو )
فتتي ظتت   بتتا  الللذره الشللامية إل تتتا  االقتصللادية ال يتتا   

ومهتت ا اع تتى 23621العالتتد ل ستتعر بعا تتر البحتتث ب تتغ حتتوالى 
و  تححاتق ك  م ت ي ال ر  الشامار بمر ز دم هور استتطاع

 يس المستو  م  اإل تتا  فتي ظت  ت يتاا ت تالاب   تتا  
متتت  الت تتتالاب  %3933التتت ر  الشتتتامار ب ستتتبر تب تتتغ حتتتوالى 

الحالاتتر إل تتتا  التت ر  الشتتامار بمر تتز دم هتتور ومهتت ا اومتتح 
ك  ت تتتتالاب   تتتتتا  التتتت ر  الشتتتتامار تزاتتتتد عتتتت  كد تتتتى  حطتتتتر 

لمتوستتتط الت تتتالاب ع تتتى م ح تتتى الت تتتالاب المتوستتتطر بمتتتا 
فتتتتي حتتتتا  ب تتتتغ متوستتتتط محتتتتتدار  د%6231اد  حتتتتتوالى اعتتتت

ال يا   الت الايار إل تا  ال ره الشامار في ظ   بتا  العالتد 
ومهت ا اع تى ك  م ت تي  23021ل سعر بعا ر البحث حتوالى 

التتت ر  الشتتتامار بمر تتتز التتتدل  ا  استتتتطاعو  تححاتتتق  يتتتس 
المستو  م  اإل تا  فتي ظت  ت يتاا ت تالاب   تتا  الت ر  

مت  الت تالاب الحالاتتر  %2939ستبر تب تغ حتتوالى الشتامار ب 
إل تتتتتا  التتتت ر  الشتتتتامار بمر تتتتز التتتتدل  ا  ومهتتتت ا اومتتتتح ك  
ت تالاب   تتا  الت ر  الشتامار تزاتتد عت  كد تى  حطتر لمتوستتط 
الت تتتتالاب ع تتتتى م ح تتتتى الت تتتتالاب المتوستتتتطر بمتتتتا اعتتتتاد  

 د%9936حتوالى 
)ب( الكفللاءة االقتصللادية إلنتللاج الللذره الشللامية بمركللز  

 نهور والدلنجات في ظل تغير العائد للسعة دم
( وباستتتتتعراا متوستتتتط محتتتتدار 8اتبتتتتا  متتتت   تتتتدو )
فتتتي ظتتت  تغاتتتتر اللللذره الشلللامية ال يتتتا   الت الاياتتتر إل تتتتا  

ومهتت ا اع تتى 23129العالتتد ل ستتعر بعا تتر البحتتث ب تتغ حتتوالى 
ك  م ت ي ال ر  الشامار بمر ز دم هور استتطاعو  تححاتق 

ظت  ت يتاا ت تالاب   تتا    يس المستو  م  اإل تتا  فتي
متت  الت تتالاب  % 2131التت ر  الشتتامار ب ستتبر تب تتغ حتتوالى 

الحالاتتر إل تتتا  التت ر  الشتتامار بمر تتز دم هتتور ومهتت ا اومتتح 
ك  ت تتتتالاب   تتتتتا  التتتت ر  الشتتتتامار تزاتتتتد عتتتت  كد تتتتى  حطتتتتر 
لمتوستتتط الت تتتالاب ع تتتى م ح تتتى الت تتتالاب المتوستتتطر بمتتتا 

  د%3132اعاد  حتوالى 
ط محتتتدار ال يتتتا   الت الاياتتتر إل تتتتا  با متتتا ب تتتغ متوستتت

التتت ره الشتتتامار فتتتي ظتتت  تغاتتتر العالتتتد ل ستتتعر بعا تتتر البحتتتث 
ومه ا اع ى ك  م ت ي ال ر  الشامار بمر تز  23623حوالى 

الدل  ا  استطاعو  تححاق  يس المستو  م  اإل تتا  فتي 
ظتتتت  ت يتتتتاا ت تتتتالاب   تتتتتا  التتتت ر  الشتتتتامار ب ستتتتبر تب تتتتغ 

الحالاتتتتتتر إل تتتتتتتا  التتتتتت ر   متتتتتت  الت تتتتتتالاب % 3131حتتتتتتوالى 
الشتتتامار بمر تتتز التتتدل  ا  ومهتتت ا اومتتتح ك  ت تتتالاب   تتتتا  
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ال ر  الشامار تزاد ع  كد تى  حطتر لمتوستط الت تالاب ع تى 
  د%6230م ح ى الت الاب المتوسطر بما اعاد  حتوالى 

واتمتتتتتح متتتتت    تتتتترا  التح اتتتتت  اإلقتصتتتتتاد  المحتتتتتار  
التتت ر  الشتتتامار ل  يتتا   اإل تا اتتتر بع واعهتتتا الم ت يتتر إل تتتتا  

بالعا تتر البح اتتر بمر تتتز دم هتتور ك  متوستتتط ال يتتا   الي اتتتر 
فتي ظت   بتا  العالتد ل ستعر ازداد   23810ب غ  حتوالى 
فتتي ظتت  تغارالعالتتد ل ستتعر ومهتت ا اي تتد  23981 لتتي حتتوالي 

و تود ححاحتر وفتورا  الستتعرد  متا ازداد  ال يتا   التولاياتتر 
 لى حتوالى  في ظ   با  العالد ل سعر 23688م  حوالى 

في ظ  تغارالعالتد ل ستعر ومهت ا اي تد ححاحتر و تود  23120
وفتتتتتورا  الستتتتتعرد وازدا  ال يتتتتتا   الت الاياتتتتتر متتتتت  حتتتتتتوالى 

 23129فتتي ظتت   بتتا  العالتتد ل ستتعر  لتتى حتتوالى  23621
فتي ظت  تغارالعالتد ل ستعرد ممتا اي تد ححاحتر و تود وفتتورا  

ر فتتي الستتعر فتتي   تتتا  التت ر  الشتتامار بمتتزار  العا تتر البح اتت
 مر ز دم هورد

وتبا  م    را  التح ا  اإلقتصاد  المحار  ل  يتا   
اإل تا اتتتر بع واعهتتتا الم ت يتتتر إل تتتتا  التتت ر  الشتتتامار بالعا تتتر 
البح اتتر بمر تتز التتدل  ا  ك  متوستتط ال يتتا   الي اتتر ب غتت  

فتتي ظتت   بتتا  العالتتد ل ستتعر ازداد   لتتي   23820حتتوالى 
عر ومهت ا اي تد و تود في ظ  تغارالعالد ل ست 23932حوالي 

ححاحتتتر وفتتتورا  الستتتعرد  متتتا ازداد  ال يتتتا   التولاياتتتر متتت  
فتتتي ظتتت   بتتتا  العالتتتد ل ستتتعر  لتتتى حتتتوالى  23092حتتتوالى 
في ظ  تغارالعالتد ل ستعر ومهت ا اي تد ححاحتر و تود  23612

وفتتتتتورا  الستتتتتعرد وازدا  ال يتتتتتا   الت الاياتتتتتر متتتتت  حتتتتتتوالى 
 23623فتتي ظتت   بتتا  العالتتد ل ستتعر  لتتى حتتوالى  23021

فتي ظت  تغارالعالتد ل ستعرد ممتا اي تد ححاحتر و تود وفتتورا  
الستتعر فتتي   تتتا  التت ر  الشتتامار بمتتزار  العا تتر البح اتتر فتتي 

 مر ز الدل  ا د
 المراجع
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Estimation of Maize Production Efficiency in Damanhour and 

Delengat, Beheira Governorate 

Ahmed Hessien El-Gonimy 

 Agricultural Economic Research institute 

ABSTRACT 

This research is estimating the efficiency of the maize production  inDamanhour and 

Delengat,BeheiraGovernorate, through studying of: (1) development of maize area, productivity and 

production of maize in Egypt and BeheiraGovernorate, (2)estimating of Technical, Allocative and 

EconomicEfficiencyof maize production for research sample. This Research has adopted a descriptive and 

quantitative analysis, using some statistical methods, mathematical models such as growth equations, simple 

regression, multiple regression and analysis of variance  

The ANOVA test for productivity averages to maize research sample showing: a significant difference in 

the research sample farms, so it has been estimated maize efficiency in each research sample with 

individually. Where an appreciation to the maize production function to Damanhour research sample: it found 

the most important variables impacts on maize production are: maize area, the amount of chemical fertilizer, 
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where the total elasticity to approximately 0.741. While it is showing that the most important variables impact 

on maize production to Delengat: maize area, the amount of manure and the numbers of agricultural workers, 

where the total elasticity about 0.674 

Where the comparative analysis of productivity efficiency for the production of maize research sample 

for Damanhour, it shows that the average technical efficiency about 0.875, were constant returns of scale, it 

increased to about 0.981, in variable returns of scale, increased the Allocative Efficiencyto about 0.688 in 

constant returns of scale, to about 0.745 in variable returns of scale. It increased cost efficiency of about 

0.607, in constant returns of scale to about 0.729, in variable returns of scale, which indicates the presence of 

savings capacity in the production of maize farms Damanhourin research sample. 

The average technical efficiency for the maize production for Delengat, reached about 0.845 in constant 

returns of scale, increased to about 0.932, in variable returns of scale. The Allocative efficiency increased to 

about 0.590 in constant returns of scale, reached to about 0.670 in variable returns of scale. The cost 

efficiencyincreased to about 0.501 in constant returns of scale, reached to about 0.623 in variable returns of 

scale, which indicates the presence of savings capacity in the maize production of farms Delengatin research 

sample. 

In light of the results obtained, the search is recommended that: 

1- Expansion of maize cultivation through using of technical methods of maize agriculture, elicit highly 

productive varieties, where the results of the average technical efficiency estimation of the research sample, 

showing losses in the resources, leading to increased of production cost by an estimated average of about 

0.04%. (2)Educate the farmers to redistribute the economic resources using in maize production, because it 

would save about 0.293% of the maize production cost, where the average allocative efficiency about 

0.708%. (3)Training the farmers to how to production which achieves a maximum profit, reducingthe 

production costs, where the average economic efficiency reached about 0.676%, it meaning that they can 

achieve the same reduction in production costs by about 0.324% of the current cost. 

 


