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 بإستخدام تحميل اقتصادي مقارن إلنتاج أصناف محصول القمح في محافظة البحيرة
 أسموب مغمف البيانات

 2جابر عبدالعاطي محمد عمي، 1عبدالعاطي محمد محمود عمى
 قسم االقنصاد الزراعي، كمية الزراعة والموارد الطبيعية، جامعة أسوان1
 ية الريفية، كمية الزراعة، جامعة دمنيورقسم االقتصاد الزراعي واإلرشاد الزراعي والتنم2

 21/12/2116:تاريخ القبول                                31/11/2116 تاريخ التسميم:

 الممخص
 عمىتشغل مساحة ال يستيان بيا من الرقعة المنزرعة بالقمح سنويًا  يةنتاجالتقميدية منخفضة اإل صنافاألأن  عمىمشكمة البحث  تنطوي
الفدانية وىو ما يشير إلي  يتوإنتاجوالذي يعتبر أقل األصناف المنزرعة من حيث  168وبصفة خاصة من الصنف جيزة  لجميوريةامستوى 

مستوى  عمىالمستخدمة من مختمف الموارد  المقاديرمستوى  عمىلمختمف األصناف المنزرعة من القمح لمتعرف  يةنتاجأىمية دراسة الكفاءة اإل
 .زرعة من القمح حيث أن اإلسراف أو التقميل من تمك الموارد قد يعيق من تحقيق كفاءة استخداميامن األصناف المن كل

الكفاءة  ،التقنية الكفاءةمحافظة البحيرة من خالل تقدير  في القمحلمحصول  نتاجلمزارع اإل يةنتاجالكفاءة اإل قياساستيدفت الدراسة  وقد
عمى أسموب التحميل  لبحث اعتمدا وقد ،صناف من محصول القمح بمركز دمنيور بمحافظة البحيرةالكفاءة االقتصادية لثمانية أ ،التوزيعية

)تحميل مغمف البيانات( لتقدير كل ستخدم أسموب التحميل غير المعمميالوصفى والقياسي في تحميل العالقة بين المتغيرات موضع الدراسة حيث ا
بعينة الدراسة وفقًا لمفيوم  يةنتاجالداخمة فى العممية اإل يةنتاجءة االقتصادية وكفاءة السعة لمموارد اإلالكفا ،الكفاءة التوزيعية ،من الكفاءة التقنية

 .نتاجمدخالت اإل
 حيثحيث إجمالي العائد الفداني  منمقدمة األصناف  يتأتي ف 13، سدس 12، سدس 2أصناف مصر  أنتشير نتائج الدراسة إلي  كما

في حين تأتي في المؤخرة أصناف  الترتيب عمىألف جنيو/فدان  9..1، 11.1، 11.3تج الرئيسي والثانوي حوالي إجمالي اإليراد من النا بمغ
 .الترتيب عمىألف جنيو/فدان  9.1، 9.7، 9.8حيث يبمغ إجمالي اإليراد حوالي  168، جيزة 9، جميزة 93سخا 
تأتي في مقدمة األصناف حيث يبمغ أربحية الجنيو المنفق  13، سدس 12، سدس 2مصر  أصناف أنيتضح من نتائج الدراسة إلي  كما
حيث يبمغ أربحية الجنيو  168، جيزة 9، جميزة 93حين تأتي في المؤخرة أصناف سخا  يف الترتيب عمىجنيو  1.42، 1.48، 1.51حوالي 

ية الجنيو المنفق بالمقارنة باألصناف وىذا يعكس تفوق األصناف الحديثة في أربح الترتيب، عمىجنيو  1.19، 1.15، 1.35المنفق حوالي 
 .التقميدية
، 1، مصر13، سدس12، سدس2الفنية في ظل عوائد السعة الثابتة لألصناف الحديثة مصر الكفاءةتبين من نتائج الدراسة أن  كما
، %94%، 95%، 96%، 96%، 98وحوالي  الترتيب عمى% 86%، 89%، 91%، 92%، 93%، 96 حوالي بمغت 93، سخا11جميزة
%، 9%، 8%، 7%، 4بنسبة حوالي  يتيمإنتاج% في ظل عوائد السعة المتغيرة وىذا يعني أن المزارعين لألصناف الحديثة يمكنيم زيادة 92
 الترتيب عمى% 8%، 6%، 5%، 4%، 4%، 2لألصناف السابقة في حالة عوائد السعة الثابتة بالمقارنة بحوالي  الترتيب عمى% %14، 11

القائم، في حين بمغت  التكنولوجي مستوىسعة المتغيرة دون أي زيادة في كمية الموارد المستخدمة في ىذا النشاط وبنفس في حالة عوائد ال
% 88%، .9في حالة عوائد السعة الثابتة وحوالي  الترتيب عمى% .8%، 83حوالي  168، جيزة 9الكفاءة الفنية لألصناف التقميدية جميزة 

 .لعوائد السعة المتغيرة
 المزارعين عمىمحصول القمح أنو بإعادة توزيع تمك الموارد  إنتاجتحميل الكفاءة التوزيعية لمموارد المستخدمة في  نتائجتوضح  اكم

%، 3%، 3%، 2حوالي  توفير عمى( فإنيا تعمل 93، سخا11، جميزة1، مصر13، سدس12، سدس2)مصرالمستخدمين لألصناف الحديثة
مستخدمين لألصناف في حالة ثبات العائد لمسعة وىذه النسبة أقل من نظيرتيا لممزاعين ال نتاجليف اإلمن تكا الترتيب عمى% %9، %7، 4

 . نتاج% من تكاليف اإل13%، .1حوالي  توفير عمى( حيث تعمل 168، جيزة 9)جميزة التقميدية
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% لكل .7%، 75( حيث بمغت حوالي 168يزة ، ج9)جميزة االقتصادية لألصناف التقميدية الكفاءةانخفاض  الدراسةمن نتائج  يتضح كما
( حيث 93، سخا11، جميزة1، مصر13، سدس12، سدس2)مصرمسعة بالمقارنة باألصناف الحديثةفي حالة ثبات العائد ل الترتيب عمىمنيما 

 .الترتيب عمى% 78%، 83%، 87%، 89%، .9%، 94بمغت الكفاءة االقتصادية ليم في حالة ثبات العائد لمسعة حوالي 
، 1، مصر13، سدس12، سدس2)مصرمن القمحتحميل كفاءة السعة أن المزارعين المستخدمين لألصناف الحديثة  نتائجتشير  كما
 عمى% 93%، 95%، 96%، 96%، 97%، 98 حواليالسعة ليم  كفاءة( أكثر كفاءة في استخدام الموارد حيث تبمغ 93، سخا11جميزة
وىذا يشير إلي أن المزارعين المستخدمين  الترتيب عمى( 168، جيزة 9)جميزة ناف التقميدية% لألص91%، 92والي بالمقارنة بح الترتيب

% لألصناف 9%، 8بالمقارنة بحوالي  الترتيب عمى% 7%، 5%، 4%، 4%، 3%، 2بحوالي  نتاجلألصناف الحديثة يمكنيم زيادة اإل
 األمثل. نتاجالتقميدية لموصول إلي حجم اإل

 اإلسراف في استخدام الموارد لألصناف الحديثة والذي يرجع إلرتفاع الكفاءة الفنية لتمك األصناف. انخفاض أيضا من نتائج الدراسة
القمح أن مشكمة ارتفاع تكاليف اآلالت الزراعية وعدم  حصولالمزارعيين لم تواجو التيوالتسويقية  يةنتاجاإل المشكالتتشير نتائج تحميل  كما

مشكمة ضعف  يمييا % من إجمالي عدد المزارعين بعينة الدراسة 6..9صاد قد جاءت فى المرتبة األولى بنسبة توافرىا خاصة أثناء موسم الح
% من جممة عدد المزارعين 86.8في المرتبة الثانية بنسبة  نتاجدور اإلرشاد الزراعى فى توعية المزارعيين باألصناف الجديدة ومعامالت اإل

 .بالعينة البحثية

 .إنتاج أصناف القمح -الفنية والتوزيعية الكفاءة -اسموب مغمف البيانات: ةدليميال الكممات

 المقدمة
يعتبر محصول القمح من أىم محاصيل الحبوب الغذائية 
التي يعتمد عمييا الشعب المصري في غذائة، وتستخدم حبوب 
القمح إلنتاج الخبز والمكرونة كما يستخدم مربو الماشية تبن 

محيوان. وتولى الدولة أىمية خاصة القمح كغذاء أساسي ل
لمحصول القمح لمعمل عمى زيادة اإلنتاج سواًء بالزيادة الرأسية 
بمعنى زيادة متوسط إنتاجية الفدان أو الزيادة االفقية بمعنى 
زيادة المساحة المنزرعة وذلك بتشجيع المزارعين عمى زراعتو 
ب لمواجية الزيادة المضطردة في عدد السكان وزيادة الطم

عمى القمح ومنتجاتو والذى يؤدى الى زيادة االستيراد وزيادة 
اآلعباء عمى ميزانية الدولة ووجود فجوة كبيرة بين اإلنتاج 
واالستيالك، حيث بمغ متوسط واردات مصر من القمح في 

 .(1)مميون طن 7.25( حوالي 2.14-5..2متوسط الفترة)
جية ويمكن تحقيق التوسع الرأسى بمعنى زيادة اإلنتا

الفدانية بعدة طرق أىميا التوسع في زراعة االصناف الجديدة 
عالية اإلنتاجية وتطبيق التوصيات الخاصة بتمك االصناف 
والتي تزيد من كفاءتيا اإلنتاجية. وقد بمغت المساحة المنزرعة 

مميون فدان وىى  3.39حوالى  2.14بمحصول القمح عام 
ركيب % من إجمالي مساحة الت42.91تمثل حوالي 

مميون فدان وبمغ  7.9المحصولي الشتوي والتي تقدر بحوالي 
وتتوزع  أردب لمفدان، 18.4متوسط اإلنتاجية الفدانية حوالى 

صنف من اصناف  27المساحة المنزرعة عمى حوالى 
محصول القمح بالوجيين البحري والقبمي تتباين في إنتاجيتيا 

 .(5)الفدانية
 البحث مشكمة

في أنو عمى الرغم من وجود فجوة كبيرة  تنطوي مشكمة البحث
في مصر بين إنتاج واستيالك القمح ورغم ما يبذل من قبل 
األجيزة المختصة بالتوسع في زراعة األصناف المستحدثة عالية 
اإلنتاجية إال أنو ما زالت االصناف التقميدية منخفضة اإلنتاجية 

ح سنوياً تشغل مساحة ال يستيان بيا من الرقعة المنزرعة بالقم
 168عمى مستوى الجميورية وبصفة خاصة من الصنف جيزة 

والذي يعتبر أقل األصناف المنزرعة من حيث إنتاجيتو الفدانية 
وىو ما يشير إلى أىمية دراسة الكفاءة اإلنتاجية لمختمف 
األصناف المنزرعة من القمح لمتعرف عمى مستوى المقادير 

ى كل من األصناف المستخدمة من مختمف الموارد عمى مستو 
المنزرعة من القمح حيث أن اإلسراف أو التقميل من تمك الموارد 
قد يعيق من تحقيق كفاءة استخداميا وبالتالي فإنو من الضروري 

 الوقوف عمى المستويات المناسبة الستخداميا.
 
 

 البحثية األهداف
 تستيدف الدراسة تحقيق ثالث اىداف رئيسية ىى :
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سبية لمتوسطات عناصر التكاليف دراسة األىمية الن-1
العائد  يااليراد وصاف ياإلنتاجية الفدانية وكذلك إجمال

الفدانى لكل صنف من األصناف المختارة بالعينة البحثية 
 ليذة الدراسة.

قياس الكفاءة اإلنتاجية لمزارع اإلنتاج لمحصول القمح في -2
ة محافظة البحيرة من خالل تقدير الكفاءة التقنية، الكفاء

التوزيعية، الكفاءة االقتصادية لثمانية أصناف من 
محصول القمح بمركز دمنيور بمحافظة البحيرة وىذة 

، جميزة 12، سدس 11، جميزة 1األصناف ىى مصر 
 .13، سدس 93، سخا 2، مصر 168، جيزة 9

دراسة األىمية النسبية لممشكالت اإلنتاجية والتسويقية  -3
 البحيرة. لمنتجى محصول القمح في محافظة

 البحثى  األسموب
اعتمدالبحث عمىأسموب التحميل الوصفى والقياسي في 
تحميل العالقة بين المتغيرات موضع الدراسة حيث استخدم 
أسموب التحميل غير المعممي)تحميل مغمف البيانات( 

D.E.A لتقدير كل من الكفاءة التقنية، الكفاءة التوزيعية، الكفاءة
لمموارد اإلنتاجية الداخمة فى العممية  االقتصاديةوكفاءة السعة

اإلنتاجية بعينة الدراسة وفقًا لمفيوم مدخالت اإلنتاج، وقد تم 
 :(3،4)تحميل البيانات عمى النحو التالي

استخدام أسموب تحميل مغمف البيانات وفقًا لمفيوم العائد  -1
( والعائد C.R.S)Constant Return to Scaleالثابت لمسعة 

 Variable Return toالمتغير عمى السعة 

Scale(C.R.S مما يسمح بتقدير الكفاءة الفنية وكفاءة)
 السعة.

استخدام أسموب تحميل مغمف البيانات في تحميل بيانات  -2
الدراسة بمعمومية أسعار اإلنتاج وعناصر اإلنتاج مما 
يسمح بتقدير كفاءة التكاليف والكفاءة التوزيعية لمموارد 

 ساب الكفاءة االقتصادية.وبالتالي يمكن ح
ويتمثل النموذج العام لمبرمجة الخطية المستخدم في قياس 
الكفاءة التقنية لألصناف المختمفة لمقمح في ظل ثبات العائد 

 لمسعة في المعادالت التالية:
CRS
ix

Min 


….(1)

 

0yY S.t.  

0  X
KX

 

K= 1, 2. 

0  

 أن: حيث
CRS
i

 ( قيمة تقيس الكفاءة التقنيةTE لموحدة اإلنتاجية رقم )

i 
 محصمة المتجوN X1   لمثوابت أو األوزان المرتبطة بكل

 الوحدات اإلنتاجية الكفوءة.
i ة الكفاءة المتحصمة لموحدة اإلنتاجية التي ترتيبيا ىي درج

i 
، فإذا كانت 1وىذا التقييم يجب أن يفي بالقيد 

1  فإن الوحدة اإلنتاجية تعمل بكفاءة، وأن الوحدة تنتج
عمى منحنى اإلمكانيات اإلنتاجية األمثل. أما إذا كانت 

1 فإن الوحدة اإلنتاجية تقع تحت منحنى اإلمكانية ،
 اإلنتاجية األمثل ومن الناحية التقنية تعتبر غير كفوءة.

( يجب أن نحصل عمى EEولقياس الكفاءة اإلقتصادية)
 تدنية الدالة الخطية التالية:

X iWiCRS
i

Min *`


0yY S.t. ….. (2) 

X
i

X *  
0  

*حيث أن: 

i
X  تمثل متجو لتدنية التكاليف لموحدة

، مع األخذ في اإلعتبار أن أسعار المدخالت  iاإلنتاجية رقم
*

i
W  ومعدل اإلنتاجY .معطاة 

تصادية فيي محصمة قسمة تدنية وبالنسبة لمكفاءة اإلق
 التكاليف عمى التكاليف المالحظة:

X iiW

X iiW

i
EE

*

*`

 ….. (3) 

أما الكفاءة التوزيعية فيمكن الحصول عمييا من خالل 
(، حيث أن الكفاءة التوزيعية تتمثل في 3 ،2المعادلتين)
 المعادلة:

  
 الكفاءة االقتصادية     
الكفاءة التوزيعية     
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CRS
i

iEE

i
AE




 

خطية المستخدم في قياس ويتمثل النموذج العام لمبرمجة ال
الكفاءة الفنية ألصناف القمح في ظل العائد عمى السعة 

 المتغير في المعادالت التالية: 
VRS

i
Min 


….. (5)

 

0 yY S.t. 
0  Xi Ni ,...,2,1  

1’ N 0  
لحجم)السعة( مـن خـالل قيـاس ويتم قياس كفاءة ا

CRS&VRS DEA ومن ثم فإن درجة الكفاءة التقنية التي تم ،
تقسم إلى  VRS&CRS DEAالحصول عمييا من خالل 

قسمين، أحدىما يمكن إرجاعو لعدم كفاءة السعة واآلخر عدم 
الكفاءة التقنية، وفي حالة وجود فرق بين درجة كفاءة التقنية 

اإلنتاجية، فإن ذلك يعني أن الوحدة المتحصل عمييا لموحدة 
اإلنتاجية تعاني من عدم كفاءة السعة والتي تعادل الفرق بين 
درجة الكفاءة التقنية في ظل ثبات وتغير العائد لمسعة، 

 وبالتالي يمكن تحديد كفاءة السعة من خالل اآلتي: 

VRS
iTE

CRS
iTE

iSe 

 

1فإذا كانت  
i

Seاءة السعة، في حين فإنيا تعني كف
1إذا كانت 

i
Se  فإنيا تعني عدم كفاءة السعة، أي أن

كفاءة السعة لموحدة اإلنتاجية تمثل النسبة بين الكفاءة التقنية 
لموحدة اإلنتاجية في ظل ثبات العائد إلى السعة والكفاءة 

 التقنية لنفس الوحدة اإلنتاجية في ظل تغير العائد لمسعة:
ن توضيح مفيوم الكفاءة بشقييا الفنى والسعرى وفقًا ويمك

 (: 1لمفيوم مدخالت اإلنتاج من الشكل البيانى رقم)
حيث أن: كمية اإلنتاج يعبر عنيا  وعنصرى اإلنتاج

بـــ 21 , 
 الكفاءة الفنية الناقصة  -1الكفاءة الفنية = 



















OP

OQ

OP

QP
1TI1TE 

 ن تقدر الكفاءة التوزيعية كالتالي:ويمك











OQ

OR
AE 

 xوتقدر الكفاءة اإلقتصادية من خالل=)الكفاءة الفنية 
 الكفاءة التوزيعية(











OP

OR
AETEEE 

 

 
 قدير الكفاءة الفنية والتوزيعية وفقًا لمفهوم مدخالت اإلنتاج: 1شكل 

 البيانات مصادر

(4) 
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لبيانات الثانوية المنشورة وقد استندت الدراسة إلى ا
والمتمثمة في نشرة اإلحصاءات الزراعية الصادرة عن قطاع 
الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة، والبيانات الثانوية غير 

 إداراتالمنشورة والتي أمكن الحصول عمييا من سجالت 
اإلحصاء والتعاون والحيازة بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، 

ىذا ، سات العممية ذات الصمة بمجال البحثومختمف الدرا
باإلضافة إلى البيانات األولية التي أمكن الحصول عمييا من 
خالل استمارة االستبيان لعينة من مزارعيالقمح بمحافظة 

 .البحيرة
 الدراسة عينة

مزارع، تم اختيارىا وجمع  265عينة الدراسة بمغ حجم
 ركز دمنيوروالذيالقمحبقري ممن مزارع  م2.16عام  بياناتيا

ولى عمى مستوى  مراكز محافظة البحيرة جاء في المرتبة األ
حوالى حيث بمغ عداد الحائزين ىمية النسبية ألمن حيث األ

% من إجمالى أعداد الحائزين 14وننحوحائز يمثمألف 6..5
والمرتبة الرابعة  ألف حائز، 362.6والبالغ  بمحافظةالبحيرة

والتي بمغت حوالي حيازية ىمية النسبية لممساحة اللأل
من إجمالي المساحة  %9.7مثل حوالى تفدان ألف 62.5

ألف فدان،  643.6الحيازية بمحافظة البحيرة والبالغة حوالي 

النسبية  ىميةألمن حيث االمرتبة الثانية كما احتل المركز 
حوالى  والتي بمغتلممساحة المنزرعة بمحصول القمح

جمالى المساحة إ% من 13.7حوالى  تمثلفدان ألف 41.4
 2.16المنزرعة بمحصول القمح في محافظة البحيرة عام 

 .ألف فدان 3.2.9والبالغة حوالي 
قد تم إختيار  ونأ (1)بجدولالبيانات الواردة ويتضح من 

% من إجمالي أعداد الحائزين 2.5بنحو العينة البحثية حجم 
عمى حائزًا موزعين  265بجمعيات العينة البحثية أي بواقع 
نديبة، حفص، األبعادية، خمس جمعيات تعاونية زراعية ىى 

طربمبا، شرنوب حيث بمغ عدد الحائزين بيذه الجمعيات 
ألف حائز يمثمون حوالي  2.2، 1.7، 1.9، 2.1، 2.7
% من إجمالي عدد %4.4، %3.3، %3.7، %4.1، 5.4

ألف حائز، وقد  6..5الحائزين بمركز دمنيور والبالغ حوالي 
، 2.4، 4.1مساحة المزروعة بالقمح ليذه الجمعيات بمغت ال
%، 5.6%، 9.8ألف فدان تمثل حوالي  1.7، 1.6، 1.9
% من إجمالي المساحة المزروعة %4.2، %3.8، 4.7

ألف فدان عام  11.6بالقمح بمركز دمنيور والبالغة حوالي 
2.16. 

زية ومساحة محصول القمح بجمعيات العينة البحثية الى أعدد الحائزين والمساحة الحيا يجمالإلهمية النسبية األ: 1جدول 
 .2116إجمالى جمعيات العينة البحثية وتوزيع استمارات االستبيان  بمركز دمنهور عام 

 
 الجمعية

 أعدد الحائزين
 

 المساحة الحيازية
 

 مساحة محصول القمح
 

إجمالى عدد 
 مزارعى العينة
 البحثية
 )مزارع(

ألف 
 حائز

% من 
مركز 
 وردمنه

% من 
جمعيات 
 العينة

ألف 
 فدان

 %
مركز 
 دمنهور

% من 
جمعيات 
 العينة

ألف 
 فدان

 %
مركز 
 دمنهور

% من 
جمعيات 
 العينة

 69 34.7 9.9 4.1 31 9 5.8 25.5 5.3 2.7 نديبة
 52 3..2 5.8 2.4 26 8 4.8 19.8 4.2 2.1 حفص

 42 16.9 4.8 ..2 18 5 3.4 17.9 3.8 1.9 االبعادية

 47 13.6 3.8 1.6 9 3 1.7 ..16 3.4 1.7 طربمبا

 55 14.4 4.1 1.7 16 5 ..3 8..2 4.3 2.2 شرنوب

 265 ..1 28.4 11.8 ..1 29.9 18.7 ..1 9..2 6..1 جممة العينة

    41.6   62.5   6..5 جممة المركز 

 جمعت وحسبت من :: المصدر
ستصالح األ -1  .2.16 عامالتعاون والحيازة واإلحصاء، اتسجالت إدار  ،مديرية الزراعة بالبحيرة راضى،وزارة الزراعة وا 
ستصالح األ -2  .2.16 ،عامالتعاونية الزراعية المختارة بالعينة البحثية الجمعياتسجالت  ،مديرية الزراعة بالبحيرة راضى،وزارة الزراعة وا 
 الدراسة. بعينةتائج تحميل بيانات االستبيان  -3

مى الجمعيات المختارة عن تم توزيع العينة البحثية عوقد 
طريق حاصل ضرب األىمية النسبية ألعداد الحائزين بكل 

جمعية الى إجمالى أعداد الحائزين بجمعيات العينة البحثية 
مزارع  265في إجمالى أعداد مزارعى العينة البحثية والبالغ 
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، العينة البحثية بالجمعيات الخمس حيث بمغ عدد مزارعى
 الترتيب.عمى زارع لكل منيا م 55، 42، 47، 52 ،69

( أنو تمتوزيع 2ويتضح من البيانات الواردرة بجدول)
استمارات اإلستبيان عمى األصناف المختمفة بجمعيات العينة 
البحثية لتحديد عدد مزارعى كل صنف بجمعيات العينة 
البحثية بقسمة إجمالى عدد مزارعى العينة البحثية بكل جمعية 

ارة بالعينة حيث تم توزيع عدد عمى عدد األصناف المخت
مزارعين لخمسة  9مزارعى العينة البحثية بجمعية نديبة بواقع 

، 9، جميزة12، سدس11، جميزة 1أصناف ىي، مصر
، 2وثماني مزارعين لثالث أصناف ىي مصر 168جيزة
، بينما تم توزيع عدد مزارعى العينة البحثية 13، سدس93سخا

بعة أصناف ىي، مزارعين ألر  7بجمعية حفص بواقع 
، وستة مزارعين 9، جميزة12، سدس11، جميزة 1مصر

، 13، سدس93، سخا2، مصر168ألربعة أصناف ىي جيزة
توزيع عدد مزارعي العينة البحثية بجمعية األبعادية  بينما تم

بواقع ستة مزارعين عمى جميع األصناف الثمانية المختارة، 
بجمعية طربمبا بينما تم توزيع عدد مزارعى العينة البحثية 

، وخمسة 11، جميزة 1مزارعين لصنفين ىما مصر 6بواقع 
، 168، جيزة9، جميزة12مزارعين لستة أصناف ىي سدس

، في حين تم توزيع عدد مزارعى 13، سدس93، سخا2مصر
العينة البحثية بحمعية شرنوب بواقع ثماني مزارعين لصنف 

، 11، سبعة مزارعين لخمسة أصناف ىي جميزة 1مصر
مزارعين، وأخيرًا  5 2، مصر168، جيزة 9، جميزة 12سدس

وقد تم ترتيب ىذه  .13، سدس93ستة مزارعين لصنفي سخا
األصناف بالجدول طبقا لألىمية النسبية لممساحة المنزرعة 

 بيا.
 

مستوى  عمىالراهن ألصناف القمح المختمفة  الوضع
 :الجمهورية

ن ( أن إجمالي المساحة المنزرعة م3)يتضح من جدول
الجميورية بمغت حوالي عمى مستوى أصناف القمح المختمفة 

حوالي عمى موزعة  2.16ألف فدان خالل عام  3393.2
صنف من أصناف القمح بالوجيين البحري والقبمي، تأتي  27

، سدس 1، مصر 93، سخا 168في مقدمتيا أصناف جيزة 
من حيث المساحة المنزرعة حيث بمغت حوالي  9، جميزة 12

ألف فدان  227.1، 414.4، 474.7، 516.5، 7.8.4
%، 15.2%، 9..2الترتيب تمثل حوالي عمى لكل منيا 

% من جممة المساحة المنزرعة من %6.7، %12.2، 14
، في حين تأتي في المؤخرة 2.16أصناف القمح خالل عام 

، ايجاسيد 171، بمدي، جيزة .1، جميزة 11أصناف جميزة 
تي يزرع منيا حوالي من حيث المساحة المنزرعة وال 3

ألف فدان لكل منيا  6.7، 18.6، 21.1، 22.1، 2..9
، 5..%، 6..%، 7..%، 2.7الترتيب تمثل حوالي عمى 
أيضا من الجدول سالف الذكر أن  ويتبين عمى% 2..

تأتي في المراكز  11، جميزة 9، جميزة 94األصناف: سخا 
حوالي  الفدانية حيث بمغت يةنتاجالثالثة األولي من حيث اإل

 الترتيب عمىأردب لمفدان لكل منيا  19.3، 19.3، 19.6
% من المتوسط العام 4.9%، 4.9%، 6.5تزيد بحوالي 

 عامأردب لمفدان خالل  18.4لجميع األصناف والبالغ حوالي 
، 168في حين احتمت األصناف: بمدي، جيزة  ،2.16
 الفدانية يةنتاجالمراكز الثالثة األخيرة من حيث اإل 2مصر 

، أردب لمفدان لكل 17.9، 17.4، 17حيث بمغت حوالي 
% لكل 2.7%، 5.6%، 7.6تقل بحوالي  الترتيب عمىمنيا 
األصناف  يةنتاجمن المتوسط العام إل الترتيب عمىمنيا 

وباإلشارة  ذلك عمىو  ،2.16المختمفة من القمح خالل عام 
 التقميديةإلي ما تقدم من الجدول السابق يتضح أن األصناف 

ىي األكثر أىمية نسبية من  168المتمثمة في الصنف جيزة و 
عن  يتياإنتاجحيث المساحة المنزرعة رغم انخفاض 

 األصناف المستحدثة األخري.
 

 .2116وزيع استمارات اإلستبيان بالنسبة لألصناف المختمفة عمى جمعيات العينة البحثية عام  :2جدول 
الصنف  الجمعية

 1مصر 

الصنف 
 11جميزة 

نف الص
 12سدس

الصنف 
 9جميزة

الصنف 
 68جيزة 

الصنف 
 2مصر 

الصنف 
 93سخا 

الصنف 
 13سدس 

 اإلجمالى

 69 8 8 8 9 9 9 9 9 جمعية نديبة
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 52 6 6 6 6 7 7 7 7 جمعية حفص

 47 5 6 6 6 6 6 6 6 جمعية االبعادية

 42 5 5 5 5 5 5 6 6 جمعية طرابمبا

 55 6 6 7 7 7 7 7 8 جمعية شرنوب

 265 .3 31 32 33 34 34 35 36 اإلجمالى

  نتائج تحميل بيانات استبيان عينة الدراسة.جمعت وحسبت من:  ر:المصد

نتاجيتها الفدانية عام  : 3جدول   2116همية النسبية لممساحة المنزرعة من مختمف أصناف القمح في مصر وا 
 اإلنتاجية الفدانية المساحة المنزرعة الصنف

 % أردب % )ألف فدان(

 94.6 17.4 9..2 7.8.4 168جيزة 

 ....1 18.4 15.2 516.5 93سخا 

 99.5 18.3 ..14 474.7 1مصر 

 ....1 18.4 12.2 414.4 12سدس 

 1.4.9 19.3 6.7 227.1 9جميزة 

 1.1.1 18.6 6.5 218.7 1بني سويف 

 1.6.5 19.6 ..6 2.4.4 94سخا 

 97.3 17.9 5.6 ..191 2مصر 

 97.3 17.9 3.5 119.5 1سدس 

 1.1.1 18.6 2.8 94.3 5بني سويف 

 1.4.9 19.3 2.7 2..9 11جميزة 

 5...1 18.5 7.. 22.1 .1جميزة 

 92.4 ..17 6.. 21.1 بمدي

 1.1.6 18.7 5.. 18.6 171جيزة 

 97.8 ..18 2.. 6.7 3ايجاسيد 

 1.3.8 19.1 1.9 65.5 أصناف أخري

 - - ..1 3393.2 إجمالي

 ..1 18.4 - - المتوسط

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعداد مختمفة.: المصدر

مستوى  عمىالراهن ألصناف القمح المختمفة  الوضع
 :محافظة البحيرة

( أن إجمالي المساحة المنزرعة من 4)يتضح من جدول
بمغت  لبحيرةعمى مستوى محافظة اأصناف القمح المختمفة 

تمثل حوالي  2.16ألف فدان خالل عام  3.3.1حوالي 
% من جممة المساحة المزروعة من أصناف القمح عمى 8.9

صنف من  16حوالي عمى موزعة مستوى الجميورية 
، تأتي في مقدمتيا أصناف بمراكز المحافظةأصناف القمح 

من  9، جميزة 168 جيزة، 1، مصر 12سدس، 11جميزة
، 59.7، ..62المنزرعة حيث بمغت حوالي حيث المساحة 

الترتيب تمثل عمى ألف فدان لكل منيا  43.6،31.2، 55.2

% ...1%، 14.4%، 18.2%، 19.7%، 5..2حوالي 
بمحافظة من جممة المساحة المنزرعة من أصناف القمح 

، في حين تأتي في المؤخرة أصناف 2.16خالل عام البحيرة 
من حيث  7جميزة، 61سخا، 69سخا ، شندويل، 12جميزة 

، 2..، 5..، 7.3المساحة المنزرعة والتي يزرع منيا حوالي 
الترتيب تمثل حوالي عمى ألف فدان لكل منيا  1..، 2..
عمى % 3...، 7...%، 7...%، 16..%، 2.41

عمى التوالي من جممة المساحة المنزرعة ألصناف القمح 
 .مستوى محافظة البحيرة

 
 

نتاجيتها الفدانية أهمية النسبية ل: 4جدول ممساحة المنزرعة من مختمف أصناف القمح عمى مستوى محافظة البحيرة وا 
2116 
 اإلنتاجية الفدانية المساحة المنزرعة الصنف
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 % أردب % )ألف فدان(

 47...1 19.65 46..2 ..62 11جميزة 

 52...1 19.66 .19.7 59.7 12سدس 

 37...1 19.63 18.21 55.2 1مصر 

 .99.6 19.48 14.38 43.6 168جيزة 

 16...1 19.59 29..1 31.2 9جميزة 

 57...1 19.67 .6.6 ...2 2مصر 

 1.1.19 19.79 7..3 9.3 94سخا 

 16...1 19.59 2.97 ..9 93سخا 

 21...1 .19.6 2.41 7.3 171جيزة 

 32...1 19.62 9..1 3.3 .1جميزة 

 97.56 8..19 26.. 8.. 13سدس 

 97.15 ...19 23.. 7.. 12جميزة 

 42...1 19.64 16.. 5.. شندويل

 32...1 19.62 7... 2.. 69سخا 

 32...1 19.62 7... 2.. 61سخا 

 47...1 19.65 3... 1.. 7جميزة 

 - - ..1 3.3.1 إجمالي

 ..1 19.56 - - المتوسط

 صاءات الزراعية، أعداد مختمفة.وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلح: المصدر

ويتبين أيضا من الجدول سـالف الـذكر أن األصـناف: سـخا 
تــأتي فــي المراكــز الثالثــة األولــي مــن  12ســدس، 2مصــر، 94

، 19.67، 19.79ية الفدانيـة حيـث بمغـت حـوالي نتاجحيث اإل
الترتيــــب تزيــــد بحــــوالي عمــــى أردب لمفــــدان لكــــل منيــــا  19.66
متوســــــــــط العــــــــــام لجميــــــــــع % مـــــــــن ال5..%، 6..%، 1.19

أردب لمفـــــدان خـــــالل عـــــام  19.56األصــــناف والبـــــالغ حـــــوالي 
، 13ســدس، 168جيــزة حتمــت األصــناف: إ، فــي حــين 2.16
يــة الفدانيــة نتاجالمراكــز الثالثــة األخيــرة مــن حيــث اإل 12جميــزة

، أردب لمفـــدان ..19، 8..19، 19.48حيـــث بمغـــت حـــوالي 
% 2.8%، 2.4%، 4..الترتيـب تقـل بحـوالي  عمـىلكل منيـا 
يــة األصــناف نتاجالترتيــب مـن المتوســط العـام إلعمـى لكـل منيــا 

ذلــك وباإلشــارة عمــى ، و 2.16المختمفــة مــن القمــح خــالل عــام 
لسـابق يتضـح أن األصـناف التقميديــة مـا تقـدم مـن الجــدول اإلـى 

كبيـــرة أىميـــة نســبية  تعتبــر ذات 168صــنف جيـــزة والتــي منيـــا 
يتيــــا عــــن إنتاجاض مــــن حيــــث المســــاحة المنزرعــــة رغــــم انخفــــ

 األصناف المستحدثة األخري.

وبدراســة األىميــة النســبية لممســاحة المنزرعــة مــن محصــول 
نتاجالقمــح و   مراكــز ومنــاطق محافظــة البحيــرةعمــى مســتوى يتــو ا 

( يتبـــــــين أن مراكـــــــز أبـــــــو حمـــــــص، 5) والموضـــــــحة بالجـــــــدول
دمنيـــور، كفـــر الـــدوار، الــــدلنجات، كـــوم حمـــادة تحتـــل المراكــــز 

ــــ مــــن حيــــث المســــاحة المنزرعــــة حيــــث بمغــــت  ىالخمســــة األول
ألف فـدان لكـل  7..2، 37.6، 37.7، 41.4، ..43حوالي 
%، 13.7%، 14.2الترتيـــــــــب تمثـــــــــل حـــــــــوالي عمـــــــــى منيـــــــــا 
% من جممـة المسـاحة المنزرعـة %6.8، %12.42، 12.44

بمحصــول القمــح فــي محافظــة البحيــرة، فــي حــين تــأتي منــاطق 
رون، رشــيد فــي المراكــز جنــاكميس، الرحمانيــة، إدكــو، وادي النطــ

األخيـــــرة مـــــن حيـــــث المســـــاحة المنزرعـــــة حيـــــث بمغـــــت حـــــوالي 
عمــــى ألــــف فــــدان لكــــل منيــــا  1.4، 3.8، 4.5، 8.8، 13.1

، 1.4%، 1.5%، 2.9%، 4.3الترتيــــــــــــب تمثــــــــــــل حــــــــــــوالي 
% مــن إجمــالي المســاحة المنزرعــة بــالقمح بــالبحيرة خــالل 5..

 نفس العام.
 
 

 2116نزرعة واإلنتاج الكمى لمقمح بمراكز محافظة البحيرة عام همية النسبية لممساحة الم: 5جدول 
 اإلنتاج الكمى اإلنتاجية المساحة المركز

 ) ألف طن( ) ألف أردب( طن أردب % )ألف فدان(

 124.3 828.9 3 .2 13.7 41.4 دمنيور
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 2..4 268.2 2.55 17 5.2 15.8 حوش عيسى

 1.1.6 677.3 2.7 18 12.4 37.6 الدلنجات

 1.1.7 678.2 2.7 18 12.4 37.7 فر الدوارك

 51.7 344.9 2.7 18 6.3 19.2 ابو المطامير

 13.6 6..9 3 .2 1.5 4.5 ادكو

 ..4 26.7 2.85 19 5.. 1.4 رشيد

 54.6 363.9 2.85 19 6.3 19.2 ايتاى البارود

 9.7 64.9 2.55 17 1.3 3.8 وادى النطرون

 55.9 372.3 2.7 18 6.8 7..2 كوم حمادة

 56.8 378.7 2.85 19 6.6 19.9 المحمودية

 ..24 159.7 2.7 18 2.9 8.9 الرحمانية

 122.6 817.2 2.85 19 14.2 ..43 ابوحمص

 45.2 3.1.3 2.7 18 5.5 16.7 شبراخيت

 33.3 222.2 2.55 17 4.3 13.1 جناكميس

 ..833 5552.3 2.75 18.33 ....1 3.2.9 االجمالى

ستصالح االراضى، مديرية الزراعة بالبحيرة، سجالت قسم االحصاء عام وزارة الز  -ر:لمصدا  . 2.16راعة وا 

متوســـط  ( أن5)يانـــات الـــواردة بجـــدولويتبـــين أيضـــًا مـــن الب
اإلنتاجيةالفدانيـــــة مـــــن محصـــــول القمـــــح عمـــــى مســـــتوى مراكـــــز 

أردب، وبترتيـــــب مراكـــــز  18.3محافظـــــة البحيـــــرة بمـــــغ حـــــوالى 
المحافظة وفقًا لإلنتاجية الفدانية جاء فى المرتبة األولى كل من 
مركزى دمنيور، إدكو حيـث بمـغ متوسـط اإلنتاجيـة الفدانيـة ليمـا 

تبـــة الثانيـــة مراكـــز رشـــيد، أردب، بينمـــا تـــأتي فـــي المر  .2نحـــو 
ــــغ متوســــط  ــــث بم ــــو حمــــص حي ــــة، أب ــــارود، المحمودي ــــاى الب ايت

أردب، بينمــا تــأتي فــي المرتبـــة  19اإلنتاجيــة الفدانيــة ليــم نحــو 
كفـر الـدوار، أبـو المطـامير، جنـاكميس،  الثالثة مراكـز الـدلنجات،

الرحمانيــة، شــبراخيت حيــث بمــغ متوســط اإلنتاجيــة الفدانيــة لكــل 
أردب، بينمـــا تـــأتي فـــي المرتبـــة األخيـــرة مراكـــز  18مـــنيم نحـــو 

ـــاكميس حيـــث بمـــغ متوســـط  حـــوش عيســـى، وادى النطـــرون، جن
أردب، فـــى حـــين بمـــغ إجمـــالى  17اإلنتاجيـــة الفدانيـــة ليـــم نحـــو 

ـــاج الكمـــى مـــن محصـــول القمـــح بمحافظـــة البحيـــرة حـــوالى  اإلنت
 ألف طن. 839.8ألف أردب يعادل حوالى  5598.4

 
 

 ومناقشتها النتائج
 االقتصادية لمختمف أصناف القمح بعينة الدراسة  المؤشرات

مـن  نتـاجتـؤثر عمـى كميـة اإل التـييوجد الكثير مـن العوامـل 
يــة الكميــة نتاجمحصــول القمــح وبالتــالى عمــى ىيكــل التكــاليف اإل

والعمالــــــة  ،محصــــــول القمــــــح وىــــــى التقــــــاوى المحســــــنة نتــــــاجإل
واألســمدة األزوتيــة، البشــرية، والعمالــة اآلليــة، واألســمدة البمديــة، 

واألســـــــمدة الفوســـــــفاتية، والمبيـــــــدات المســـــــتخدمة فـــــــي مقاومـــــــة 
الحشـــائش واألفـــات، األمـــر الـــذى اقتضـــى أخـــذىا فـــى اإلعتبـــار 

ــــــد دراســــــة العوامــــــل المحــــــددة إل ــــــاجعن محصــــــول القمــــــح إذ  نت
أنممعوامــل االقتصــادية واإلجتماعيــة أثارىــا عمــى مســتوى الكفــاءة 

 مح.محصول الق إنتاجية في نتاجاإل
 أواًل: التكاليف اإلنتاجية: 

( أن أعمى أصناف العينة البحثية من 6يوضح الجدول)
حيث متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة ىي أصناف: 

حيث بمغت حوالي  2، مصر13، سدس12، سدس1مصر
جنيو/فدان لكل منيا عمى  45.5، 4525، 4545، 4575

، 93، سخا 168الترتيب، في حين تعتبر أصناف جيزة 
أقل أصناف العينة البحثية من حيث متوسط  11جميزة 

 .447، 4295، .421التكاليف المتغيرة حيث بمغت حوالي 
جنيو/فدان عمى الترتيب، وباستعراض بنود التكاليف المتغيرة 
بعينة الدراسة يتضح أن تكاليف التقاوي بمغت أقصاىا في 

جنيو/فدان  .39حيث بمغت نحو  13، سدس2صنفي مصر
% من متوسط التكاليف المتغيرة 8،6منيا تمثل حوالي لكل 

تمثل  168جنيو/فدان لصنف جيزة  ..3وبمغت أدناىا نحو 
% من متوسط التكاليف المتغيرة، بينما بمغت تكمفة 7،1نحو 
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 265حيث بمغت  93المبيدات أقصاىا في صنف سخا 
% من متوسط التكاليف المتغيرة 6،1جنيو/فدان تمثل حوالي 

تمثل  168جنيو/فدان لصنف جيزة  .21ناىا نحو وبمغت أد
% من متوسط التكاليف المتغيرة، بينما بمغت تكمفة 5حوالي 

حيث  9، جميزة1العمالة البشرية أقصي قيمة لصنفي مصر
% من متوسط 36جنيو/فدان تمثل  .165بمغت حوالي 

التكاليف المتغيرة، كما بمغت أدني قيمة لمعظم األصناف في 
ية، في حين بمغت تكاليف العمالة اآللية أقصاىا العينة البحث

% 21.7تمثل  9جنيو/فدان وذلك لصنف جميزة  .97نحو 
من متوسط التكاليف المتغيرة وبمغت أدناىا لصنفي جيزة 

% من .2جنيو/فدان تمثل حوالي  ..9نحو  2، مصر168
 متوسط التكاليف المتغيرة لألصناف محل الدراسة.

ف الذكر أن تكمفة السماد كما يتضح من الجدول سال
جنيو/فدان يمثل نحو  .45البمدي تتراوح بين حد أعمى بمغ 

وحد  11% من متوسط التكاليف المتغيرة لصنف جميزة.1
% 8.3يمثل  93جنيو/فدان لصنف سخا 355أدني بمغ نحو 

من متوسط التكاليف المتغيرة ليذا الصنف، بينما بمغت 
جنيو/فدان  .39الي تكاليف السماد الفوسفاتي أقصاىا حو 

% من متوسط التكاليف المتغيرة لصنف 8.6تمثل حوالي 
جنيو/فدان تمثل حوالي  .32وبمغت أدناىا نحو  13سدس
% من متوسط التكاليف المتغيرة وذلك لصنف جيزة 7.6
، بينما بمغت تكمفة السماد اآلزوتي بعينة الدراسة أدناىا 168

 و/فدان جني .41حوالي  93، سخا168في صنفي جيزة 
 

% من متوسط التكاليف المتغيرة وبمغت 9.6تمثل نحو  
% من 11.1جنيو/فدان تمثل حوالي  ..5أقصاىا حوالي 

، في حين 2متوسط التكاليف المتغيرة وذلك لصنف مصر
تتراوح تكاليف نقل وتعبئة المحصول بين حد أعمى بمغ حوالي 

% من متوسط التكاليف 2.8جنيو/فدان يمثل حوالي  125
جنيو/فدان  .9وحد أني بمغ نحو  2متغيرة لصنف مصرال

% من متوسط التكاليف المتغيرة ألصناف 2يمثل نحو 
 .93، سخا9، جميزة168جيزة

 ثانيًا: صافي العائد الفداني:

تفوق األصناف  (7يتضح من البيانات الواردة بجدول)
الحديثة من القمح في اإلنتاجية الفدانية حيث تبمغ حوالي 

أردب/فدان لكل من  .2، 2..2، 21، 21.8، 22، 22.3
، جميزة 1، مصر 13، سدس 12، سدس 2أصناف مصر

عمى الترتيب بينما تأتي األصناف التقميدية في  93، سخا 11
، 18.9المؤخرة من حيث اإلنتاجية الفدانية حيث تبمغ حوالي 

 168، جيزة 9أردب/فدان لكل من صنفي جميزة  17
جميع أصناف العينة البحثية والبالغ بالمقارنة بالمتوسط العام ل

 أردب/فدان. 4..2حوالي 
وتبين أيضًا من بيانات الجدول السابق ذكره أن اإلنتاجية 

، 9.8، 9.9، .1الفدانية من الناتج الثانوي)التبن( تبمغ حوالي 
حمل/فدان لكل من أصناف  8.2، 9، 9.5، 9.8، 9.8
، 13، سدس 1، مصر 12، سدس 2، مصر 168جيزة 
عمى الترتيب، كما يتضح  93، سخا 11، جميزة 9زة جمي

 12، سدس 2أيضًا زيادة سعر األردب لصنفي مصر 
 بالمقارنة بباقي األصناف األخري.

( أن إجمالي العائد الفداني من 7ويتضح أيضًا من جدول)
تأتي في مقدمة  13، سدس 12، سدس 2أصناف مصر 

لرئيسي األصناف حيث يبمغ إجمالي اإليراد من الناتج ا
ألف جنيو/فدان عمى  9..1، 11.1، 11.3والثانوي حوالي 

، جميزة 93الترتيب في حين تأتي في المؤخرة أصناف سخا 
، 9.7، 9.8حيث يبمغ إجمالي اإليراد حوالي  168، جيزة 9

 ألف جنيو/فدان عمى الترتيب. 9.1
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 نتاج الفدان من محصول القمح فى مزارع العينة البحثية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرةعناصراإليراد إل : 7جدول 

 عناصر اإليراد
الصنف 
 2مصر

الصنف 
 12سدس

الصنف 
 13سدس

الصنف 
 1مصر

الصنف 
 11جميزة

الصنف 
 93سخا

الصنف 
 9جميزة

الصنف 
 168جيزة

 المتوسط

اإلنتاج 
 الرئيسى)أردب(

22.3 22.. 21.8 21.. 2..2 2... 18.9 17.. 2..4 
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 اإلنتاج الرئيسى
 )طن(

3.3 3.3 3.3 3.2 3.. 3.. 2.8 2.6 3.1 

 اإلنتاج الثانوى
 )حمل(

9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 9.4 9.5 1... 9.7 

 سعر األردب
 )جنيو(

4.5.. 4.5.. 4.... 4.... 4.... 4.... 4.... 4.5.. 4.1.9 

 سعر الحمل
 )جنيو(

23... 23... 23... 23... 23... 225.. 23... 23... 229.4 

 اإليراد الرئيسى
 )ألف جنيو(

9.. 8.9 8.7 8.4 8.1 8.. 7.6 6.9 8.2 

 اإليراد الثانوى
 )ألف جنيو(

2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.2 2.3 2.2 

 إجمالى اإليراد
 )ألف جنيو(

11.3 11.2 11.. 1..7 1..3 1..1 9.7 9.2 1..4 

 إجمالى التكاليف
 )ألف جنية(

4.5 4.5 4.5 4.6 4.5 4.3 4.5 4.2 4.5 

 صافى العائد
 )ألف جنية(

6.8 6.7 6.4 6.1 5.8 5.8 5.2 5.. 6.. 

 نتائج تحميل بيانات استبيان الدراسة . جمعت وحسبت من: :المصدر

وفيما يتعمق بصافي العائد الفداني يتضح أن أصناف 
تأتي في مقدمة األصناف  13، سدس 12، سدس 2مصر 

يراد من الناتج الرئيسي والثانوي حوالي حيث يبمغ صافي اإل
الترتيب في حين تأتي عمى ألف جنيو/فدان  6.4، 6.6، 6.8

حيث  168، جيزة 9، جميزة 93في المؤخرة أصناف سخا 
ألف جنيو/فدان  4.9، 5.2، 5.5يبمغ صافي اإليراد حوالي 

الترتيب، وىذا يعكس تفوق األصناف الحديثة في صافي عمى 
 (.7)نة باألصناف التقميدية، جدولمقار العائد بال

 ثالثًا: نسبة اإليرادات إلى التكاليف المتغيرة:
 إلى( أن نسبة اإليرادات 7)يتضح من خالل جدول
، 2.3، 2.3، 2.4، 2.5، 2.5التكاليف المتغيرة تبمغ حوالي 

، سدس 12، سدس 2ألصناف مصر  2.1، 2.2، 2.3
 168ة ، جيز 9، جميزة 93، سخا 11، جميزة 1، مصر 13

عمى تفوق األصناف الحديثة  إلىالترتيب، مما يشير عمى 
 األصناف التقميدية من حين نسبة اإليراد لمتكاليف المتغيرة.

 
 

 رابعًا: أربحية الجنيه المنفق:
وفيما يتعمق بأربحية الجنيو المنفق يتضح أن أصناف 

تأتي في مقدمة األصناف  13، سدس 12، سدس 2مصر 
، 1.48، 1.51جنيو المنفق حوالي حيث يبمغ أربحية ال

الترتيب في حين تأتي في المؤخرة أصناف عمى جنيو  1.42
حيث يبمغ أربحية الجنيو  168، جيزة 9، جميزة 93سخا 
الترتيب، عمى جنيو  1.19، 1.15، 1.35حوالي  المنفق

وىذا يعكس تفوق األصناف الحديثة في أربحية الجنيو المنفق 
 (. 7)ميدية، جدولمقارنة باألصناف التقبال

لمموارد االقتصادية المستخدمة  يةنتاجاإل  الكفاءة تقدير
 محافظة البحيرة في محالق محصول إنتاجفي 

)الفنية(، جزء قياس وتحميل الكفاءة التقنيةيتمفي ىذا ال
التوزيعية، االقتصادية وكذا كفاءة السعة لكل الموارد 

حافظة محصول القمحبم إنتاجاالقتصادية المستخدمة في 
 في ظل ثبات وتغيرالعائد لمسعةوالمتمثمة 2.16البحيرة عام 

الحشائش  )وحدة عمل(،في التقاوي)كجم/فدان(، العمالة
دية )ساعة/فدان(، األسمدة البم)جنيو(، العمالة اآللية

)وحدة أزوت/فدان(، األسمدة /فدان(، األسمدة اآلزوتية3)م
وذلك  فدان()جنيو/اتية)وحدة فوسفور/فدان(، اآلفاتالفوسف

صناف األكثر كفاءة في استخدام تمك الموارد األعمى لمتعرف 
 وكانت النتائج المتحصل عمييا كالتالي:

 الفنية: أواًل: الكفاءة
( أن 8حميل عينة الدراسة الواردة بجدول)أوضحت نتائج ت
)عالية اإلنتاجية(أكثر كفاءة في استخدام األصناف الحديثة

)منخفضة اإلنتاجية( حيث لتقميديةموارد مقارنة باألصناف اال
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بمغت الكفاءة الفنية في ظل عوائد السعة الثابتة لألصناف 
 ،11، جميزة1، مصر13، سدس12، سدس2الحديثة مصر

%، 89%، 91%، 92%، 93%، 96حوالي  93سخا
%، 95%، 96%، 96%، 98% عمى الترتيب وحوالي 86
 % في ظل عوائد السعة المتغيرة وىذا يعني أن%92، 94

لألصناف الحديثة يمكنيم زيادة إنتاجيتيم بنسبة المزارعين 
% عمى الترتيب 14%، 11%، 9%، 8%، 7%، 4حوالي 

لألصناف السابقة في حالة عوائد السعة الثابتة بالمقارنة بحوالي 
% عمى الترتيب في حالة %8، %6، %5، 4 %،%4، 2

ستخدمة عوائد السعة المتغيرة دون أي زيادة في كمية الموارد الم
في ىذا النشاط وبنفس مستوى التكنولوجي القائم، في حين 

 168، جيزة 9الكفاءة الفنية لألصناف التقميدية جميزة  بمغت
% عمى الترتيب في حالة عوائد السعة .8%، 83حوالي 

% لعوائد السعة المتغيرة، وىذا يعني 88%، .9الثابتة وحوالي 
زيادة إنتاجيتيم بنسبة  أن المزارعين لألصناف التقميدية يمكنيم

، جيزة 9%عمى الترتيب لصنفي جميزة .2%، 17حوالي 
%، .1في حالة عوائد السعة الثابتة بالمقارنة بحوالي  168
%عمى الترتيب في حالة عوائد السعة المتغيرة دون أي زيادة 12

في كمية الموارد المستخدمة في ىذا النشاط وبنفس مستوى 
 التكنولوجي القائم.

 التوزيعية: : الكفاءةثانياً 
ية لعينة الدراسة تبين من نتائج تحميل الكفاءة التوزيع

محصول  إنتاج( لمموارد المستخدمة في 8)والواردة بجدول
رعين المزاعمى القمح أنو بإعادة توزيع تمك الموارد 

، 12، سدس2)مصرالمستخدمين لألصناف الحديثة
ى عم( فإنيا تعمل 93، سخا11، جميزة1، مصر13سدس

عمى % 9%، 7%، 4%، 3%، 3%، 2توفير حوالي 
في حالة ثبات العائد لمسعة وىذه  نتاجالترتيب من تكاليف اإل

ين المستخدمين لألصناف النسبة أقل من نظيرتيا لممزاع
توفير حوالي عمى (حيث تعمل 168، جيزة 9)جميزة التقميدية

 نتاج.% من تكاليف اإل%13، .1
 االقتصادية: ثالثًا: الكفاءة

كفاءة االقتصادية والواردة يتضح من نتائج تحميل ال
، 9)جميزة ين المستخدمين لألصناف التقميدية( لممزارع8)بجدول
( في إنتاج محصول القمح بعينة الدراسة إنخفاض 168جيزة 

% لكل .7%، 75الكفاءة االقتصادية ليم حيث بمغت حوالي 
 منيما عمى الترتيب في حالة ثبات العائد لمسعة 

 .2116بمحافظة البحيرة عام مؤشراتتحميل الكفاءاتالمختمفة لألصناف المختارة لمحصول القمح : 8دول ج
 

 الصنف
 الكفاءة

كفاءة السعة  *E.Eالكفاءة االقتصادية  A.Eالكفاءة التوزيعية  T.Eالكفاءة التقنية 
S.E** C.R.S V.R.S C.R.S V.R.S C.R.S V.R.S 

 98.. 96.. 94.. 98.. 98.. 98.. 96.. 2مصر
 97.. 93.. .9.. 97.. 97.. 96.. 93.. 12سدس
 96.. 92.. 89.. 96.. 97.. 96.. 92.. 13سدس
 96.. .9.. 87.. 95.. 96.. 95.. 91.. 1 مصر
 95.. 87.. 83.. 93.. 93.. 94.. 89.. 11جميزة
 93.. 84.. 78.. 91.. 91.. 92.. 86.. 93 سخا
 92.. 82.. 75.. 91.. .9.. .9.. 83.. 9 جميزة
 91.. 77.. .7.. 88.. 87.. 88.. .8.. 168 جيزة

E.E: Economic Efficiency  A.E: Allocative Efficiency   T.E: Technical Efficiency 

S.E: Scale Efficiency  V.R.S: Variable Return to Scale                C.R.S: constant Return to Scale 

 T.EC.R.S  /T.EV.R.Sكفاءة السعة =     .T.E×A.Eالقتصادية = الكفاءة ا
 .المصدر: جمعت وحسبت من:نتائح تحميل بيانات استبيان عينة الدراسة

% عمى الترتيب في حالة تغير العائد 77%، 82وحوالي  
، 12، سدس2)مصر مسعة بالمقارنة باألصناف الحديثةل

الكفاءة ( حيث بمغت 93، سخا11، جميزة1، مصر13سدس

%، 94االقتصادية ليم في حالة ثبات العائد لمسعة حوالي 
% عمى الترتيب وحوالي %78، %83، %87، %89، .9
% في حالة تغير %84، %87، .%9، %92، %93، 96
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العائد لمسعة وىذا يعني أن األصناف الحديثة ليا دور كبير في 
تخفيض التكاليف اإلنتاجية مع المحافظة عمى نفس المستوى 

 من اإلنتاج لمحصول القمح بعينة الدراسة.
 السعة:رابعًا: كفاءة

( 8)اردة بجدولوالو  كفاءة السعةيتضح من نتائج تحميل 
أن المزارعين المستخدمين لألصناف الحديثة من القمح 

، 11، جميزة1، مصر13، سدس12، سدس2)مصر
( أكثر كفاءة سعة في استخدام الموارد حيث تبمغ 93سخا

عمى % 93%، 95%، 96%، 96%، 97%، 98حوالي 
 .الترتيب بالمقارنة

المستخدمة  يةنتاجاإلسراف في كمية الموارد اإل  مؤشرات
 :القمح بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة إنتاجفي 

تشير نتائج تحميل الكفاءة لتقدير اإلسراف في كمية 
األصناف المختمفة من القمح  إنتاجالمدخالت المستخدمة في 

رعين المستخدمين لألصناف حيرة أن المزابمحافظة الب
، 11، جميزة1، مصر13، سدس12، سدس2)مصرالحديثة
، 1.9، 1.8، 1.2( لدييم إسراف مقداره حوالي 93سخا
وي بالمقارنة باألصناف كجم/فدان من كمية التقا 6.3، 4.7

 9،8، 7.1( والذي يبمغ حوالي 168، جيزة 9)جميزة التقميدية
بينما يبمغ اإلسراف في العمالة  الترتيب،عمى كجم/فدان 

وحدة عمل/فدان  2.6، 2، 1.1، 8..، 5..البشرية حوالي 
الترتيب لألصناف الحديثة بالمقارنة باألصناف التقميدية عمى 

الترتيب، عمى وحدة عمل/فدان  2،9، 3.8والذي يبمغ حوالي 
، 5،4، 3،2حوالي في مقاومة الحشائش بينما يبمغ اإلسراف 

الترتيب لألصناف عمى جنيو/فدان  24،8، 9،.2، 9، 5،9
عمى جنيو/فدان  44،7، 31الحديثة بالمقارنة بحوالي 

العمالة  الترتيب، في حين بمغ اإلسراف في استخدام مورد
، 13، سدس12، سدس2)مصراآللية لألصناف الحديثة

، 3..، 3..، 2..( حوالي 93، سخا11، جميزة1مصر
، 1.1المقارنة بحوالي الترتيب بعمى ساعة/فدان  1، 1، 1.4
( 168، جيزة 9ساعة/فدان لألصناف التقميدية )جميزة  1.4
 (.9، جدول)الترتيبعمى 

كما تشير النتائج إلي أن اإلسراف في استخدام السماد 
/فدان لألصناف الحديثة بالمقارنة 3م 5..البمدي ال يتعدي 

/فدان لألصناف التقميدية، بينما يبمغ اإلسراف 3م 1بحوالي 
، 1.5، 1.1، 1، 6..استخدام السماد الفوسفاتي حوالي  في
عمى وحدة فوسفور/فدان لألصناف الحديثة  4.1، 9.1

عمى وحدة فوسفور/فدان  5.4، 4الترتيب بالمقارنة بحوالي 
الترتيب، في حين بمغ اإلسراف في السماد اآلزوتي حوالي 

وحدة آزوت/فدان  9.7، 7.4، 4.1، 2.9، 2.9، 1.9
، 7..1الترتيب بالمقارنة بحوالي عمى ديثة لألصناف الح

، الترتيبعمى وحدة آزوت/فدان لألصناف التقميدية  ..17
ىذا ومما سبق يتضح انخفاض اإلسراف في استخدام عمى و 

% لألصناف التقميدية 91%، 92بحوالي  الموارد لألصناف
أن  ىالترتيب وىذا يشير إلعمى (168، جيزة 9)جميزة 

 نتاجين لألصناف الحديثة يمكنيم زيادة اإلالمزارعين المستخدم
الترتيب عمى % 7%، 5%، 4%، 4%، 3%، 2بحوالي 

 % لألصناف التقميدية لموصول إلى9%، 8بالمقارنة بحوالي 
 األمثل. نتاجحجم اإل

الحديثة والذي يرجع إلرتفاع الكفاءة الفنية لتمك األصناف 
 نتاجإلأي أن ىناك كفاءة عالية في إعادة توزيع مدخالت ا

 القمح بمحافظة البحيرة. إنتاجعن األصناف التقميدية في 
والتسويقية والحمول المقترحة  يةنتاجاإل  المشكالت

 لمحصول القمح بعينة الدراسة فى محافظة البحيرة: 
تقابل  التيية والتسويقية نتاجيوجد العديد من المشكالت اإل

ة البحثية المزارعين المنتجين لمحصول القمح فى مزارع العين
تؤثر تأثيرأ سمبيا عمى مدى تحقيق  التيفى محافظة البحيرة و 

ية المستخدمة فى نتاجية فى استخدام الموارد اإلنتاجالكفاءة اإل
ية لمحصول القمح وكذلك يوجد مجموعة من نتاجالعممية اإل

 الحمول المقترحة ليذة المشكالت 
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تؤدى الى زيادة كفاءة استخدام الموارد االقتصادية  التيو 
 محصول القمح فى مزارع العينة البحثية . نتاجالمستخدمة إل

المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تقابل المزارعيين  أواًل:
 لمحصول القمح فى محافظة البحيرة: 

والخاص بدراسة  (.1)يتضح من البيانات الواردة بجدول
المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تقابل المزارعيين لمحصول 
القمح أن مشكمة ارتفاع تكاليف اآلالت الزراعية وعدم توافرىا 
خاصة أثناء موسم الحصاد قد جاءت فى المرتبة األولى بنسبة 
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% من إجمالي عدد المزارعين بعينة الدراسة والبالغ نحو 6..9
نما تأتي مشكمة ضعف دور اإلرشاد الزراعى مزارع، بي 265

فى توعية المزارعيين باألصناف الجديدة ومعامالت اإلنتاج في 
% من جممة عدد المزارعين بالعينة 86.8المرتبة الثانية بنسبة 

البحثية، بينما تأتي في المرتبة الثالثة مشكمة عدم معرفة 
اجية بنسبة المزارعيين باألصناف المحسنة الجديدة عالية اإلنت

% من إجمالي عدد المزارعين بالعينة البحثية، 77.4حوالي 
بينما تأتي مشكمة صعوبة توريد المزارعيين لمحصول القمح الى 
شون بنك التنمية واالئتمان الزراعى وتكدس وسائل النقل 

% من جممة عدد 66بالشون في المرتبة الرابعة بنسبة نحو 
ي المرتبة الخامسة مشكمة المزارعين بالعينة، بينما تأتي ف

حتكار التجار فى تحديد سعر ووزن األردب من  استغالل وا 
%، في حين تأتي بعد ذلك 64.9محصول القمح بنسبة حوالي 

 مشكالت عدم توافر التقاوي المحسنة واألصناف الجديدة، تأخر
استالم المزارعيين لممستحقات المالية الخاصة بثمن محصول 

، انخفاض سعر األردب لمحصول القمح القمح من بنك التنمية
مقارنة بتكاليف اإلنتاج ومدة بقاء المحصول باألرض، تعرض 
 نباتات القمح لمرقاد إنفراط السنابل فى نياية الموسم، إنتشار
رتفاع تكاليف  الحشائش واألمراض الفطرية واآلفات الحشرية وا 

%، 54.7%، 58.5%، 4..6المكافحة والتي تمثل حوالي 

% عمى الترتيب من إجمالي عدد المزارعين %28.3، 36.2
 بالعينة البحثية.

ية والتسويقية نتاجاإل لممشكالتالحمول المقترحة ثانيًا: 
تقابل المزارعيين لمحصول القمح فى محافظة  التي

 البحيرة: 
( والخاص بدراسة 11)من البيانات الواردة بالجدولتبين ي

تقابل  التيلتسويقية ية وانتاجالحمول المقترحة لممشكالت اإل
سعر ضمان معمن عمى المزارعيين لمحصول القمح أن البقاء 

لألردب من محصول القمح قبل موعد الزراعة جاء في 
% من جممة عدد 96.2المرتبة األولي بنسبة حوالي 

المزارعين بعينة الدراسة، بينما يأتي في المرتبة الثانية توفير 
ت المناسب وبالسعر اآلالت والمعدات الزراعية فى الوق

 ،% من جممة عدد المزارعين بعينة الدراسة94.3المناسببنسبة 
بينما يأتي في المرتبة الثالثة توفير التقاوى المحسنة بمقار 
 الجمعيات التعاونية الزراعية بالسعر المناسب والوقت المناسب

بينما يأتي تسييل عممية توريد محصول  ،% 93.6بنسبة 
التنمية واالئتمان الزراعى بنسبة حوالي  القمح الى شون بنك

 % في المرتبة الرابعة،86.8

 .2116المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تقابل المزارعين لمحصول القمح فى محافظة البحيرة عام  :11جدول 
األهمية  التكرارات المشكالت

 النسبية %
 6..9 .24 توافرىا خاصة أثناء موسم الحصاد إرتفاع تكاليف استخدام اآلالت والمعدات الزراعية وعدم

 4..6 .16 عدم توافر التقاوى المحسنة واألصناف الجديدة وارتفاع أسعارىا
 77.4 2.5 عدم معرفة المزارعيين باألصناف المحسنة الجديدة عالية اإلنتاجية

 86.8 .23 نتاجضعف دور اإلرشاد الزراعى فى توعية المزارعيين باألصناف الجديدة ومعامالت اإل

 28.3 75 إنتشار الحشائش واألمراض الفطرية واآلفات الحشرية وارتفاع تكاليف المحافحة
 36.2 96 تعرض محصول القمح لمرقاد وانفراط السنابل فى نياية الموسم

 54.7 145 إنخفاض سعر األردب لمحصول القمح مقارنة بتكاليف اإلنتاج ومدة بقاء المحصول باألرض

 ..66 175 توريد المزارعيين لمحصول القمح بشون بنك التنمية وتكدس وسائل النقل بالشونصعوبة 

 58.5 155 تأخر استالم المزارعيين لممستحقات المالية الخاصة بثمن محصول القمح من بنك التنمية

حتكار التجار لممزارعيين فى تحديد سعر ووزن االردب من محصول القمح  64.9 172 استغالل وا 

 حسبت من استمارات استبيان عينة الدراسة.:المصدر
 .2116الحمول المقترحة لممشكالت اإلنتاجية والتسويقية بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة عام  :11جدول 

 األهمية النسبية % التكرارات الحمول
 94.3 .25 توفير اآلالت والمعدات الزراعية فى الوقت المناسب وبالسعر المناسب

 93.6 248 التقاوى المحسنة بمقار الجمعيات التعاونية الزراعية بالسعر المناسب والوقت المناسب توفير
 29.4 78 توعية المزارعين بمقاومة الحشائش العريضة والرفيعة وتوفير المبيدات فى الجمعيات التعاونية
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 38.1 1.1 استنباط أصناف مقاومة لمرقاد وانفراط السنابل خاصة فى نياية الموسم
 ..83 .22 تفعيل دور اإلرشاد الزراعى فى توعية المزارعيين باألصناف الجديدة ومعامالت اإلنتاج
 96.2 255 البقاء عمى سعر ضمان لألردب معمن لممزارعيين من محصول القمح قبل موعد الزراعة

 86.8 .23 تسييل عممية توريد محصول القمح إلى شون بنك التنمية واالئتمان الزراعى
 81.1 215 سرعة تسميم المزارعيين لمستحقاتيم المالية الخاصة بثمن محصول القمح

 حسبت من استمارات استبيان عينة الدراسة. :رالمصد

في حين يأتي بعد ذلك تفعيل دور اإلرشاد الزراعى فى توعية 
سرعة تسميم  نتاج،المزارعيين باألصناف الجديدة ومعامالت اإل

، المالية الخاصة بثمن محصول القمحتيم المزارعيين لمستحقا
نفراط السنابل خاصة فى  استنباط أصناف مقاومة لمرقاد وا 
نياية الموسم، توعية المزارعين بمقاومة الحشائش العريضة 

كحمول  والرفيعة وتوفير المبيدات فى الجمعيات التعاونية
ية والتسويقية التي تواجو المزارعين بعينة نتاجلممشكالت اإل

%، 38.1%، 81.1%، 83راسة حيث تمثل حوالي الد
 الترتيب.عمى 29.4%

 المراجع
جابر عبد العاطي محمد، الطمب عمى الواردات المصرية من 
القمح، مجمة الجديد في البحوث الزراعية، كمية الزراعة 

، العدد الثاني، 21سابا باشا، جامعة اإلسكندرية، المجمد 
 .2115 يونيه

وآخرون، تحميل إقتصادى لمكفاءة عبد المنعم مرسى محمد 
قتصادية لمحصول األرز في محافظة كفر الاإلنتاجية وا

جتماعية الزراعية، االالشيخ، مجمة العموم اإلقتصادية و 
 .2115(، 5(، عدد)5جامعة المنصورة، المجمد)

محمود عبد اليادى شافعى وآخرون، الحديث في اقتصاديات 
ية والتطبيق، جامعة اإلنتاج وتحميل الكفاءات بين النظر 

 .2119 المرقب، ليبيا،

قتصاديات اإلنتاج والتحميل امحمود عبد اليادى شافعى، 
قتصادية، كمية الزراعة، جامعة الالحديث لمكفاءات الفنية وا

 .2117األسكندرية، 
وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون 

 .قةاالقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفر 
ستصالح األراضى، مديرية الزراعة بالبحيرة،  وزارة الزراعة وا 

سجالت أقسام التعاون  دارة الزراعية بمركز دمنيور،إلا
 .2116والحيازة واإلحصاء، 

ستصالح األراضى، مديرية الزراعة بالبحيرة،  وزارة الزراعة وا 
سجالت اإلحصاء  دارة الزراعية بمركز دمنيور،اإل

 .2116ية المختارة بالعينة البحثية، بالجمعيات التعاون
وزارة الزراعة واستصالح األراضى، مركز البحوث الزراعية، 

زراعة القمح في  اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى والبيئة،
، 1332)أراضى الوادى( نشرة رقم القديمة ياألراض
2114. 

وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزية  
، نشرة تقديرات الدخل من اإلنتاج يالزراعلالقتصاد 

 . 2116، يالزراع
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ABSTRACT 
Involving research problem that traditional varieties low productivity occupies a larger area of the area 

planted with wheat, which indicates the importance of the study of the productive efficiency of the different 

cultivated varieties of wheat to learn about the ingredients used various resources as wasteful or minimize 

those resources could hamper the achievement of efficiency use. 

The research was aimed measuring the productivity of farmers in the wheat crop by estimating the 

technical efficiency; allocate efficiency and the economic efficiency of the eight varieties of wheat crop in 

district Damanhur. 

Study results also indicate that the varieties Egypt 2, Sods 12, Sods 13 comes at the top varieties in total 

revenue amounted to about 11.3, 11.1, 10.9 thousand pounds/feddan, respectively, while lagging behind 

varieties Sakha 93, Gomeza 9, Giza 168 with a total revenue of about 9.8, 9.7, 9.1 thousand pounds/feddan, 

respectively. 

As it is shown by the results of the study that the technical efficiency under constant return to scale for 

modern varieties Egypt 2, sods 12, sods 13, Egypt 1, Gomeza 11, Sakha 93 amounted to about 96% 0.93% 

0.92% 0.91% 0.89% 0.86% compared with about 98% 0.96% 0.96% 0.95% 0.94% 0.92% under variable 

return to scale and this means that the farmers of modern varieties can increase their productivity by about 4% 

0.7% 0.8% 0.9% 0.11% 14% respectively of the previous varieties in constant return to scale compared to 

approximately 2% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8% respectively in variable return to scale without any increase in 

the amount of resources used in this activity and at the same technological level used, while the technical 

efficiency of conventional varieties Gomeza 9, Giza 168 reached about 83%, 80% respectively in constant 

return to scale and about 90%, 88% of variable return to scale. 

Results of the study shows low economic efficiency of conventional varieties (Gomeza 9, Giza 168) 

which amounted to about 75%, 70% each, respectively in the case of the stability of returns to scale compared 

to modern varieties (Egypt 2, sods 12, sods 13, Egypt 1, Gomeza 11, Sakha 93) reaching economic efficiency 

to them in the case of the stability of returns to scale about 94% .90% .89% .87% .83% .78%, respectively. 

 


