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 تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح

  وليد محمد فارس/د     هبه فهمي محمد      /د
  مصر- الجيزة- مركز البحوث الزراعية–المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل اإلحصائي 

  :مقدمة
دة اإلنتاج الزراعـي بـصفة      يعد تطبيق تكنولوجيا استنباط األصناف عالية اإلنتاجية هو الطريق لزيا         

عامة وإنتاج محاصيل الحبوب بصفة خاصة، فزيادة اإلنتاجية الفدانية احد الركائز األساسية للتنمية الزراعية،              
وتعتبر سياسة التوسع األفقي في زراعة األصناف المستحدثة ذات اإلنتاجية المرتفعة أحد المحاور التي يمكـن   

يعتبر محصول القمح من    . لية بين اإلنتاج واالستهالك في محاصيل الحبوب      من خاللها تقليل حجم الفجوة الحا     
محاصيل الحبوب الغذائية ذات األهمية اإلستراتيجية فـي الزراعـة المـصرية والـذي تـضعه الـسياسات          
االقتصادية الزراعية علي قائمة أولوياتها عند تخطيط اإلنتاج الزراعي، فهو المصدر الرئيسي لصناعة الخبز              

ي يعد الغذاء األساسي لجميع فئات الشعب، عالوة علي استخدام دقيقه أيضا في تصنيع مختلـف أنـواع                  والذ
المكرونة باإلضافة إلي استخدام النخالة كعلف للحيوان، إال أن الزيادة في عدد السكان وتغير بعض األنمـاط                 

 وأصبحت مصر من الدول الرئيسية      ،االستهالكية أدت إلي عدم كفاية اإلنتاج المحلي لحاجة االستهالك المحلي         
، كما يقدر متوسـط نـصيب   %٥٦المستوردة للقمح حيث بلغت نسبة االكتفاء الذاتي من القمح والمقدرة بنحو        

تحرص الدولة علـي زيـادة      ) ٢٠١٤ -٢٠١٢(سنة خالل الفنرة    /  كجم ١٥٠,٠٣الفرد من المحصول بنحو     
 ألف فدان   ٣٣١٢ذا وقد بلغت مساحة محصول القمح  نحو         حجم اإلنتاج عن طريق زيادة اإلنتاجية الفدانية، ه       

% ٤٩ ألف فدان، في حين تمثل نحـو         ٧٧٤٢من إجمالي مساحة الحبوب والبالغة نحو       % ٤٢,٧٦مثلت نحو   
من إجمالي المـساحة  % ٢١,٢٥ ألف فدان، ونحو    ٦٧٥٦من إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية والبالغة نحو        

  ).٢٠١٤ -٢٠١٢( ألف فدان وذلك خالل الفترة ١٥٥٨٢ والبالغة نحو المحصولية علي مستوي الجمهورية
  : مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في أن الطلب المتزايد من محصول القمح عاما بعد عام وبمعدالت تفوق اإلنتـاج            
 ثبـات نـسبة   نتيجة للزيادة المضطردة للسكان، مما أدي إلي تزايد الفجوة الغذائية من محصول القمـح مـع                 

 مما أدي إلي زيادة الواردات وزيادة العبء علي الميزان التجاري           ٢٠١٣عام  % ٥٦االكتفاء الذاتي إلي نحو     
 استخدام تكنولوجيا األصناف يمكن أن تساهم في تضيق الفجوة           المصري األمر الذي يتطلب اختبار ما إذا كان       

  . إحداث التغيير الصنفيالقمحية في مصر من خالل زيادة إنتاجية الفدان وقياس قدرتها علي
  :هدف البحث

يهدف هذا البحث بصفة أساسية إلي قياس اثر استخدام األصناف الحديثة علي زيادة إنتاجية الفدان من                  
  :محصول القمح وذلك من خالل

  .دراسة المؤشرات اإلنتاجية واالستهالكية لمحصول القمح -١
  .لمحصول القمحتقدير اثر تكنولوجيا األصناف علي اإلنتاجية الفدانية  -١
  .دراسة األثر االقتصادي للتغير الصنفي علي انتقال دالة العرض لمحصول القمح -٢
تحديد مقدار الزيادة في اإلنتاج من خالل إحالل لألصناف العالية اإلنتاجية محل األصناف منخفـضة                -٣

 . اإلنتاجية
 :الطريقة البحثية ومصادر البيانات

في والكمي للبيانات المتعلقة بموضوع البحث، باإلضافة إلـي         اعتمد البحث علي أسلوب التحليل الوص       
استخدام بعض األساليب اإلحصائية مثل تحليل التباين في اتجاهين لمعرفة ما إذا كانت األصناف المـستنبطة                
حديثا من القمح لها تأثير علي اإلنتاجية الفدانية لهذا المحصول ومدي معنوية هذا التأثير علـي المحـصول،                  

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٣٧٠ تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح
تم إجراء اختبار دانكن للمقارنة بين متوسطات اإلنتاجية ألهم أصناف محصول القمح، كما تم استخدام               وكذلك  

تجزئة التغاير لتقدير المساهمة النسبية لكل من المساحة واإلنتاجية الفدانية في اإلنتاج الكلى للقمح، ولتقييم هذا                
في تقدير معامالت االنتقال في العرض النـاتج          ادوارد شو  -هاري اير االثر تم استخدام النموذج االقتصادي      

 :لألصناف المختلفة لمحصول القمح وصيغة النموذج هي
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  :حيث
K =مقدار االنتقال النسبي في العرض الناتج للمحصول.  

uY =نية للصنف القديممتوسط اإلنتاجية الفدا .  
uF =متوسط معدل التصافي أو االستخراج للصنف القديم.  
aY =متوسط اإلنتاجية الفدانية للصنف الحديث .  
aF =متوسط معدل التصافي أو االستخراج للصنف الحديث.  
aP =لنسبية للمساحة المنزرعة بالصنف الحديث إلي إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصولاألهمية ا.  

وقد اعتمد البحث علي البيانات المنشورة إلي جانب بعض الدراسات والبحوث العلمية التي تـصدرها               
   .الجهات ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث

  :أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول القمح
ثل أبرز المؤشرات اإلنتاجية في المساحة المنزرعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي، بينما تتمثـل       تتم

أبرز المؤشرات االقتصادية في األسعار المزرعية وإجمالي التكاليف اإلنتاجية وصـافي العائـد االقتـصادي              
وبدراسـة تطـور المـساحة      ) ٢٠١٤ -٢٠٠٢(وعائد الجنيه المستثمر وذلك باألسعار الجارية خالل الفترة         

 ألـف فـدان،     ٢٤٥٠ بنحو   ٢٠٠٢المنزرعة تبين أنها تذبذبت بين الزيادة واالنخفاض حيث بلغت أدناها عام            
 ألف فدان، كما بلغ المتوسط العام لمساحة القمح لفترة الدراسـة            ٣٣٩٣ بنحو   ٢٠١٤بينما بلغت أقصاها عام     

 االتجاه الزمني العام لتطـور المـساحة المنزرعـة          دلةمعا) ١( ألف فدان ، بينما يوضح جدول        ٢٩٥٢نحو  
 ألف فدان وتعتبـر هـذه الزيـادة         ٦٩,٩٥بنحو  سنوياً  أنها تزداد    حيث يتبين    من محصول القمح  باأللف فدان   

من التغيرات في مساحة القمح ترجع الي متغيرات يعكـس اثرهـا متغيـر        % ٨٠معنوية إحصائياً، وان نحو     
تاجية الفدانية تبين أنها تذبذبت بين الزيادة واالنخفاض حيث بلغـت أدناهـا عـام               وبدراسة تطور اإلن  الزمن،  
 إردب، كما بلـغ المتوسـط العـام          ١٨,٦٧ نحو   ٢٠١٣ إردب، بينما بلغت أقصاها عام       ١٥,٩٢ نحو   ٢٠١٠

ية الفدانية  ولم تثبت المعنوية اإلحصائية للزيادة في اإلنتاج       إردب،   ١٨,٠٦لالنتاجية الفدانية لفترة الدراسة نحو      
لمحصول القمح اي انها تدور حول متوسطها الحسابي خالل فترة الدراسة، كما تبين من دراسة تطور اإلنتاج                 

 ألـف إردب، بينمـا بلـغ    ٤٤١٦٥ نحو  ٢٠٠٢انه تذبذب بين الزيادة واالنخفاض حيث بلغ أدناها عام          الكلي  
 ألـف  ٨٣٣٤١ السنوي خالل الفترة نحو  ألف إردب، كما بلغ متوسط االنتاج٦٣٠٦٨ نحو ٢٠١٣أقصاه عام  

معادلة االتجاه الزمني العام لتطور اإلنتاج الكلي بالمليون إردب وتسير الـي انـه        ) ١(ويوضح جدول   إردب،  
من التغيرات فـي    % ٦٩ مليون إردب وكانت هذه الزيادة معنوية إحصائياً وان نحو           ١,٢٩نحو  سنوياً  يتزداد  

ومن ثـم يتبـين أن   ) ٢٠١٤ -٢٠٠٢(س اثرها عنصر الزمن خالل الفترة       إنتاج القمح ترجع الي عوامل يعك     
  .الزيادة في اإلنتاج ترجع إلي الزيادة في المساحة

 أنها تاخذ اتجاها متزايدا خالل فتـرة  كما يتضح من دراسة تطور األسعار المزرعية لمحصول القمح     
 ٤١١ بنحـو  ٢٠١٤بلغت أقصاها عـام  إردب بينما /  جنيه ١٠٧ بنحو   ٢٠٠٢الدراسة حيث بلغت أدناها عام      

إلي معادلـة  ) ١(ويشير جدول إردب، /  جنيه٢٥٤,٣٠إردب كما بلغ المتوسط العام لفترة الدراسة نحو       / جنيه
االتجاه الزمني العام لألسعار المزرعية بالجنيه لإلردب من محصول القمح، وتقدر الزيـادة الـسنوية بنحـو                 



٢٣٧١ تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح
من إجمـالي   % ٨٥بنحو   عامل الزمن    حيث يساهم  إحصائيا   ةمعنوية  إردب وتعتبر هذه الزياد   /  جنيه ٢٧,٠٥

، ويشير تطور التكاليف اإلنتاجية الفدانيـة  )٢٠١٤ -٢٠٠٢(التغير في األسعار المزرعية خالل فترة الدراسة     
 جنيه بينمـا بلغـت     ١٥٥٨ بنحو   ٢٠٠٢ خالل فترة الدراسة، حيث بلغت أدناها عام         من القمح الي انها تتزايد    

 جنيـه،    ٣١٤٢ جنيه، وبلغ المتوسط العام الجمالي التكاليف االنتاجية نحـو           ٥٢٧١ بنحو   ٢٠١٤ عام   أقصاها
 سـنويا معادلة االتجاه الزمني العام إلجمالي التكاليف اإلنتاجية الفدانية بالجنيه أنها تتزايد            ) ١(ويوضح جدول   

مـن إجمـالي    % ٩٧ل الزمن نحو     عام حيث يفسر  إحصائيا   ة معنوي  وتعتبر هذه الزيادة    جنيه ٣١٩,٦٦بنحو  
،  وتبين من تطور صافي العائد الفـداني         )٢٠١٤ -٢٠٠٢(التغير في التكاليف اإلنتاجية خالل فترة الدراسة        

 جنيـه،  ٩٧٢ بنحـو  ٢٠٠٢انه تذبذب بين الزيادة واالنخفاض حيث بلغ أدناه عام     من محصول القمح بالجنيه     
 جنيـه،   ٢٧٠٢كما بلغ المتوسط العام لفترة الدراسـة نحـو           جنيه،   ٥١٥٩ بنحو   ٢٠٠٨بينما بلغ أقصاه عام     

وتشير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور صافي العائد الفداني لمحصول القمح علـي مـستوي الجمهوريـة                 
 ويفـسر  إحـصائياً،   ةمعنوي وتعتبر هذه الزيادة      جنيه ٢٨٥,٣٨ بنحو   اًأنه يزداد سنوي  )  ١(والموضحة بجدول   
، )٢٠١٤ -٢٠٠٢(من التغيرات في صافي العائد الفداني وذلك خالل فترة الدراسـة    % ٦١عامل الزمن نحو    

انه تذبذب بين الزيادة واالنخفاض حيث بلغ أدنـاه  وبدراسة تطور عائد الجنيه المستثمر لمحصول القمح فتبين        
عام لـصافي    جنيه، كما بلغ المتوسط ال     ٢,٦٤ نحو   ٢٠٠٨ جنيه، بينما بلغ أقصاه عام       ١,٥٤ نحو   ٢٠١٠عام  

ولم تثبت المعنوية اإلحصائية للزيـادة فـي عائـد الجنيـه المـستثمر       جنيه، ١,٨١العائد لفترة الدراسة نحو  
 الصورة الخطية هي أكثر الصور مناسبة       لمحصول القمح أي انه يتصف بالثبات النسبي ويالحظ مما سبق أن          

  .لطبيعة البيانات
طور أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول معادالت االتجاه الزمني العام لت) ١(جدول 

  )٢٠١٤ – ٢٠٠٢(القمح خالل الفترة 
 المعنوية R R2 F المعادلة البيان

 المساحة المنزرعة 
ii باأللف فدان XY

**)** )68.6()63.29(
95.6929.2462ˆ   ٤٤,٦٣ ٠,٨٠ ٠,٨٩ ** 

 اإلنتاج الكل
ii ي بالمليون إردب XY

*)*89.4()23.21(
29.134.44ˆ

**
  ٢٣,٩١ ٠,٦٩ ٠,٨٢ ** 

سعر الناتج الرئيسي 
إردب/ بالجنيه  ii XY

*** )78.7()35.2(
05.2798.64ˆ 

 
٦٠,٥٠ ٠,٨٥ ٠,٩٢ ** 

 إجمالي التكاليف 
فدان/ بالجنيه  ii XY

*** )99.19()98.6(
66.31966.885ˆ 

 
٣٩٩ ٠,٩٧ ٠,٩٨ ** 

 صافي العائد
فدان/ بالجنيه  ii XY

**)15.4()29.1(
38.28575.704ˆ 

  
١٧,٢٣ ٠,٦١ ٠,٧٨ ** 

   :حيث
iŶ =تقديرية للمتغير التابع في السنةالقيمة الi                  .iX =متغير الزمن في السنةi.  
i =١٢--------- ٣، ٢، ١.  

 . المحسوبة لثوابت الدالةtاألرقام بين القوسين هي قيمة 
  %.١معنوية عند مستوي معنوية %               ** ٥وي معنوية معنوية عند مست*  

حسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعيـة،              : المصدر
  .أعداد مختلفة

  :أهم مؤشرات الطاقة االستهالكية لمحصول القمح
 في المتاح لالستهالك المحلي و متوسط اسـتهالك الفـرد و            تتمثل أبرز مؤشرات الطاقة االستهالكية    

االستهالك القومي والفجوة القمحية ومعدل االكتفاء الذاتي وذلك باألسـعار النقديـة الجاريـة خـالل الفتـرة         
بدراسة تطور المتاح لالستهالك المحلي لمحصول القمح بالمليون طن تبين انه اخـذ فـي               ) ٢٠١٤ -٢٠٠٢(

 نحو  ٢٠١٤ مليون طن بينما بلغ أقصاه عام        ٩,٢٣ نحو   ٢٠٠٣ الدراسة حيث بلغ أدناه عام       التزايد خالل فترة  

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٣٧٢ تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح
) ٢( مليون طن،  ويوضح جدول       ١٠,٨٤ مليون طن كما بلغ المتوسط العام خالل فترة الدراسة نحو            ١٢,٤١
أنـه   تبـين   حيـث  لمحصول القمحالمتاح لالستهالك المحلي بالمليون طن االتجاه الزمني العام لتطور     معادلة
% ٩٧ مليون طن وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة إحصائياً، ويفسر عامل الـزمن نحـو           ٠,٢٦بنحو  سنوياً  يزداد  

من إجمالي التغيرات في المتاح من االستهالك المحلي للمحصول، وبدراسة تطور متوسط اسـتهالك الفـرد                
سـنة،  /  كجـم  ١٣٣ نحو   ٢٠٠٣أدناه عام   سنة وجد انه اخذ في التزايد خالل فترة الدراسة حيث بلغ            / بالكجم

سنة كما بلغ المتوسط العام لمتوسط استهالك الفرد لفترة الدراسة          / كجم١٤٩ نحو   ٢٠١٤بينما بلغ أقصاه عام     
السنة  فتبـين    / سنة، وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور متوسط استهالك الفرد بالكجم         /  كجم ١٤٣,٠٩نحو  

مـن  % ٧٥جم وثبتت معنوية هذه الزيادة إحصائياً، ويفسر عامل الـزمن نحـو   ك ١,٠٧بنحو  سنوياً  انه يزداد   
  . التغيرات في استهالك الفرد السنوي خالل فترة الدراسة

كما يتضح من دراسة تطور االستهالك القومي بالمليون طن خالل فترة الدراسة انـه يتذبـذب بـين                
 نحـو   ٢٠١٠ليون طن بينما بلغ أقصاه عـام         م ١٠,٩٦ نحو   ٢٠٠٣االرتفاع واالنخفاض حيث بلغ أدناه عام       

 مليـون طـن،   ١٤,٦١ مليون طن كما بلغ المتوسط العام لالستهالك القومي خالل فترة الدراسة نحو     ١٧,٦٩
معادلة االتجاه الزمني العام لتطور االستهالك القومي لمحصول القمح بالمليون طـن انـه              ) ٢(ويشير جدول   

مـن  % ٧٣وتعتبر هذه الزيادة معنوية إحصائياً، ويفسر عامل الزمن نحو  مليون طن   ٠,٤٧بنحو  سنوياً  ازداد  
، كما يتضح من دراسة تطور الفجوة القمحيـة      )٢٠١٤ -٢٠٠٢(التغيرات في االستهالك القومي خالل الفترة       

 مليون طن بينما    ٤,١١ نحو   ٢٠٠٣بالمليون طن أنها تذبذبت بين االرتفاع واالنخفاض حيث بلغت أدناها عام            
 مليون طن كما بلغ المتوسط العام للفجوة القمحية خالل فترة الدراسـة      ١٠,٥١ نحو   ٢٠١٠ت أقصاها عام    بلغ

)  ٢( مليون طن، وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور الفجوة القمحية كما هـو موضـح بجـدول              ٦,٦٠نحو  
ائيا، ويفسر عامل الزمن نحـو   إحصة معنويوتعتبر هذه الزيادة مليون طن    ٠,٢٨ بنحو   سنويايتبين أنها تتزايد    

من إجمالي التغيرات في الفجوة القمحية خالل فترة الدراسة، كما يتضح مـن دراسـة تطـور معـدل        % ٣٨
االكتفاء الذاتي لمحصول القمح خالل فترة الدراسة انه تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض حيث بلغ أدنـاه عـام                 

كما بلغ المتوسط العام لمعدل االكتفاء      % ٦٣,١٩ نحو    عام ٢٠١٣، كما بلغ أقصاه عام      %٤٠,٥٨ نحو   ٢٠١٠
خالل فترة الدراسة ولم تثبت المعنوية اإلحصائية لالنخفاض في معدل االكتفاء الـذاتي              % ٥٥,٣٧الذاتي نحو   

  .لمحصول القمح أي أنه تتصف بالثبات النسبي خالل فترة الدراسة
  )٢٠١٤ – ٢٠٠٢( االستهالكية للقمح خالل الفترة معادالت االتجاه الزمني العام لتطور الطاقة) ٢(جدول 

 المعنوية R R2 F المعادلة البيان
المتاح لالستهالك المحلي 

ii بالمليون طن XY
**)** )90.20()08.91(

26.002.9ˆ   ٤٣٦ ٠,٩٧ ٠,٩٨ ** 

متوسط استهالك الفرد 
سنه/ بالكجم  ii XY

**** )67.5()33.90(
07.159.135ˆ   ٣٢,١١ ٠,٧٥ ٠,٨٦ ** 

 االستهالك القوم
ii  طني بالمليون XY

**** )50.5()68.16(
47.032.11ˆ 

 
٣٠,١٤ ٠,٧٣ ٠,٨٦ ** 

 الفجوة القمحية
ii  بالمليون طن XY

** )58.2()49.5(
28.067.4ˆ 

 
٦,٦٦ ٠,٣٨ ٠,٦١ * 

(%)معدل االكتفاء الذاتي   ii XY



)03.1()30.16(

47.03.58ˆ
**  

١,٠٦ ٠,٠٥ ٠,٣٠ - 

   :حيث
iŶ =القيمة التقديرية للمتغير التابع في السنةi                  .iX =متغير الزمن في السنةi .   
i =١٢--------- ٣، ٢، ١.  

  . المحسوبة لثوابت الدالةtاألرقام بين القوسين هي قيمة 
  %.١وية عند مستوي معنوية معن%               ** ٥معنوية عند مستوي معنوية *  

  . قاعدة بيانات شبكة االنترنتF.A.Oحسبت من موقع  منظمة الزراعة واألغذية : المصدر



٢٣٧٣ تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح
  ):٢٠١٤ -٢٠١٢(التحليل اإلحصائي ألثر تكنولوجيا األصناف علي اإلنتاجية الفدانية خالل الفترة 

توي الجمهورية، فإن هـذا  نظرا لتعدد واختالف مجموعات وأصناف القمح التي يتم زراعتها علي مس      
الجزء من البحث يهتم بمحاولة قياس اثر هذه األصناف علي اإلنتاجية الفدانية، وذلك من خالل إجراء تحليـل              

 صـنف   ١٩التباين في اتجاهين بين متوسطات اإلنتاجية الفدانية ألهم أصناف القمح المنزرعة والتي شـملت               
، بنـي  ١، بني سـويف  ١٠ جيزة -٧ جميزة -٦٩ا  سخ-١ مصر -٩ جميزة - ٦١سخا، ٤بني سويف هي  

 ،بلدي، ١٦٨ جيزة  -٩٣ سخا   -١ سدس   -٥ سدس   -٣ سوهاج   -٩٤ سخا   -٢ مصر   -١٢سدس  ،  ٥سويف  
إلي وجود فروق معنوية في اإلنتاجيـة  ) ٣( ، وقد أشارت نتائج تحليل التباين والموضحة بالجدول      ١٦٤جيزة  

 وهي معنوية عنـد     ٩,٩٩ حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو        الفدانية لمحصول القمح بين األصناف المختلفة     
  . وال يوجد فروق معنوية بين السنوات٠,٠١مستوي معنوية 

نتائج تحليل التباين ذو االتجاهين الختبار اثر الصنف علي اإلنتاجية الفدانية باإلردب لمحصول ) ٣(جدول 
  )٢٠١٤ -٢٠١٠(القمح علي مستوي الجمهورية خالل الفترة 

  االختالفمصدر 
SF 

  درجات الحرية
DF 

مجموع مربعات 
 SSاالنحرافات 

متوسط مربع 
 قيمة ف  MSاالنحرافات

  بين السنوات
  بين األصناف

  البواقي
 المجموع الكلي

٢  
١٨  
٣٦  
٥٦ 

٤,٧٤  
١٢٥,١٥  
٢٥,٠٣  
١٥٤,٩٢ 

٢,٣٧  
٦,٩٥  
٠,٧٠  
٢,٧٧ 

-  
٩,٩٩** 

اضي، قطاع الشئون االقتصادية، نـشرة اإلحـصاءات        وزارة الزراعة واستصالح األر   جمعت وحسبت من بيانات     : المصدر
  .الزراعية، أعداد مختلفة

 - ٢٠١٠(تصنيف أصناف محصول القمح وفقاً للجدارة اإلنتاجية علي مستوي الجمهورية كمتوسط للفترة             
٢٠١٤(  

تصنيف أصناف محصول القمح وفقاً للجدارة اإلنتاجية علي مـستوي الجمهوريـة        ) ٤(يوضح جدول   
 من حيث اإلنتاجيـة  ٤إلى ستة رتب إنتاجية، وقد تصدر صنف بني سويف   ) ٢٠١٤ -٢٠١٢(ترة  لمتوسط الف 

فدان، وجاء في الرتبة الثانيـة سـتة أصـناف       /  إردب ٢٠,٦٠ليحتل الرتبة األولى بمتوسط إنتاجية يبلغ نحو        
 -١٩,١٩( بإنتاجية تتـراوح بـين       ١٠، جميزة   ٧، جميزة   ٦٩، سخا   ١، مصر   ٩، جميزة   ٦١تتمثل في سخا    

فدان، ومن ثم ينخفض متوسط إنتاجية الرتبة الثانية عن مثيلـه  /  إردب١٩,٥٤فدان بمتوسط   / إردب) ٢٠,٤٧
وتصنف أصناف الرتبة األولي والثانية كأصـناف       % ٥,٤٢فدان بنسبة   /  إردب ١,٠٦في الرتبة األولي بنحو     

 بإنتاجيـة تتـراوح بـين       ٥ي سـويف    ، بن ١عالية اإلنتاجية، ويأتي في الرتبة الثالثة صنفين هما بني سويف           
فدان وبذلك يقل متوسط إنتاجية الرتبة الثالثة عـن         /  إردب ١٩,٠٦فدان بمتوسط   / إردب) ١٩,٠٣ -١٩,١٠(

وتصنف أصناف الرتبة اإلنتاجية الثالثة كأصناف      % ٢,٤٥فدان بنسبة   /  إردب ٠,٤٨مثيله للرتبة الثانية بنحو     
 ٩٤، سـخا  ٢، مـصر  ١٢ الرتبة الرابعة وهي أصناف سـدس   أصناف٨متوسطة اإلنتاجية، في حين تحتل   

فـدان  / إردب) ١٨,٩٨ -١٧,٧٢( بإنتاجية تتراوح بين  ١٦٨، جيزة   ٩٣، سخا   ١، سدس   ٥، سدس   ٣سوهاج  
الفدان ومن ثم ينخفض متوسط إنتاجية الرتبة الرابعة عن متوسط الرتبـة            /  إردب ١٨,٤٩بمتوسط يقدر بنحو    

، ويأتي صنف بلدي في المرتبة الخامـسة بمتوسـط إنتاجيـة            %٢,٩٩ن بنسبة   الفدا/ إردب٠,٥٧الثالثة بنحو   
ويحتـل  % ١٥,٥٢فدان بنسبة   /  إردب ٢,٨٧ وهو ينخفض عن متوسط إنتاجية المرتبة الرابعة بنحو          ١٥,٦٢

فدان وهو يـنخفض    /  إردب ١٤,٠٥، بمتوسط إنتاجية يقدر بنحو      ١٦٤المرتبة السادسة واألخيرة صنف جيزة      
وتـصنف أصـناف الرتبـة      % ١٠,٠٥فدان بنـسبة    /  إردب ١,٥٧اجية الرتبة الخامسة بنحو     عن متوسط إنت  

الخامسة والرتبة السادسة بأنها أصناف منخفضة اإلنتاجية، كما تبين من التحليل عدم وجود فروق معنوية بين                
موسـم  متوسطات اإلنتاجية في المواسم الثالثة موضع الدراسة حيث بلغت إنتاجية محصول القمـح خـالل                

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٣٧٤ تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح
، ثم تنخفض لتـصل     ٢٠١٢/٢٠١٣فدان لموسم   /  إردب ١٩فدان، ونحو   /  إردب ١٨,٥١ نحو   ٢٠١١/٢٠١٢

  .٢٠١٣/٢٠١٤فدان موسم /  إردب١٨,٣٢إلي نحو 
تصنيف أصناف محصول القمح وفقاً للجدارة اإلنتاجية علي مستوي الجمهورية لمتوسط الفترة ) ٤(جدول 

)٢٠١٤ - ٢٠١٢(  
 األصناف صناف األعدد اإلنتاجية الرتبة
 ٤بني سويف  ١ فدان/  إردب٢٠,٦٠ األولى

فدان بمتوسط / إردب) ٢٠,٤٧ -١٩,١٩( الثانية
 -٦٩ سخا -١ مصر - ٩ جميزة -٦١سخا ٦ فدان/  إردب١٩,٥٤

 ١٠ جيزة -٧جميزة 

  فدان/ إردب) ١٩,٠٣ -١٩,١٠( الثالثة
 ٥ بني سويف -١بني سويف  ٢ فدان/  إردب١٩,٠٦بمتوسط 

  فدان/ إردب) ١٨,٩٨ -١٧,٧٢( الرابعة
 - ٣ سوهاج -٩٤ سخا -٢ مصر -١٢سدس  ٨ فدان/  إردب١٨,٤٩بمتوسط 

 ١٦٨ جيزة - ٩٣ سخا - ١ سدس -٥سدس 
 بلدي ١ فدان/  إردب١٥,٦٢ الخامسة
 ١٦٤جيزة  ١  إردب١٤,٠٥ السادسة
 نشرة اإلحصاءات الزراعية، حسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،: المصدر

  .أعداد مختلفة
  :تأثير السياسات الزراعية علي محصول القمح

يعتبر اإلنتاج الكلي للمحصول هو محصلة تأثير كل من المـساحة المنزرعـة واإلنتاجيـة الفدانيـة                   
ـ                   ر ولتحديد مدي مساهمة هذه التغيرات منفردة في اإلنتاج فقـد اسـتعانت الدراسـة بأسـلوب تجزئـة التغي

(Decomposition Method)  ولتجزئة التغير في العوامل المؤثرة علي اإلنتاج الكلي للقمح  علي مـستوي ،
  :الجمهورية، استخدمت المعادلة التالية

BAABBAAB  00 )()(  
  :حيث

AB =         تـرة  وهـي تمثـل ف    ) ٢٠٠٤ -٢٠٠٢(إجمالي التغير في متوسط اإلنتاج الكلي خالل الفترة
 .وهي تمثل فترة المقارنة) ٢٠١٤ -٢٠١٢(األساس ومتوسط الفترة 

0)(BA =                التغير في المساحة المنزرعة مع ثبات اإلنتاجية الفدانية بـين متوسـط فتـرة األسـاس
 .ومتوسط فترة المقارنة

00 )()( CAB =       نزرعة بين متوسط فتـرة األسـاس       التغير في اإلنتاجية الفدانية مع ثبات المساحة الم
  .ومتوسط فترة المقارنة

BA =ًالتغير المشترك في كل من المساحة واإلنتاجية معا.  
  

)(ثم تأخذ النسب المئوية لهذه التغيرات المجزئة إلي إجمالي التغير في اإلنتاج الكلـي                AB   وذلـك ،
لتحديد مدي مساهمة كل تغير علي حدة في التغير في اإلنتاج الكلي للمساحة المنزرعة من المحـصول كمـا                   

  ).٥(يتبين من جدول 
BAABBAAB  00 )()(  

5301.4 = 14374.54 + 705.8 +  221.15  
%100 = 93.94 + 4.61 + 1.45  

 في اإلنتاج الكلي علي مستوي الجمهورية حيث        توضح المعادلة السابقة األهمية النسبية لتجزئة التغير      
% ٤,٦١،  %٩٣,٩٤تبين أن كل من التغير في المساحة المنزرعة والتغير في اإلنتاجية الفدانية يساهم بنحـو                

من التغير في اإلنتاج الكلي يرجـع       % ١,٤٥علي التوالي في اإلنتاج الكلي لمحصول القمح، في حين أن نحو            
ل من المساحة واإلنتاجية،  وهو ما يوضح أن الزيادة في اإلنتاج ترجع إلي الزيـادة     إلي التغير المشترك في ك    



٢٣٧٥ تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح
في حين يساهم التغيـر فـي اإلنتاجيـة بنحـو           % ٩٣,٩٤في المساحة حيث ساهم التغير في المساحة بنسبة         

ـ               % ٤,٦١ ل وهي تعتبر نسبة منخفضة لذا يجب االهتمام باستنباط أصناف جديدة مرتفعة اإلنتاجية لتحـل مح
األصناف منخفضة اإلنتاجية لزيادة نسبة مساهمة اإلنتاجية في إجمالي إنتاج محصول القمـح والعمـل علـي         

 .تضيق الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك
  نتائج مقارنة اإلنتاج الكلي لمحصول القمح) ٥(جدول 

 )٢٠٠٤ -٢٠٠٢(بالفترة ) ٢٠١٤ -٢٠١٢(خالل الفترة 
  المساحة  الفترات

 باأللف فدان
  إلنتاجيةا

 باإلردب
  اإلنتاج 

 باأللف إردب
)٤٥٨٧٦,٧٤ ١٨,٢٠ ٢٥٢٠,٧ )٢٠٠٤ -٢٠٠٢ 
)٦١١٧٨,٢٢ ١٨,٤٨ ٣٣١٠,٥١ )٢٠١٤ -٢٠١٢ 

 ١٥٣٠١,٤٨ ٠,٢٨ ٧٨٩,٨١ التغير المشترك
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات جمعت وحسبت من بيانات : المصدر

  .ة، أعداد مختلفةالزراعي
األهمية النسبية للمساحة المزروعة بأصناف محصول القمح التقليدية علي مستوي الجمهورية خالل الفترة             

)٢٠١٤ -٢٠١٢:(  
األهمية النسبية للمساحة المنزرعة بأصناف محصول القمح التقليدية علي مـستوي           ) ٦(يوضح جدول     

مت األصناف السائدة لتمثل األصناف التقليديـة مـن         حيث استخد ) ٢٠١٤ -٢٠١٢(الجمهورية خالل الفترة    
 ألف فـدان وهـو      ٨٣٦,٦٨ بمتوسط مساحة تقدر بنحو      ١٦٨محصول القمح  والتي تتمثل في أصناف جيزة         

من إجمالي مساحة المحـصول خـالل نفـس         % ٢٥يحتل مركز الصدارة في األهمية النسبية للمساحة بنحو         
 بمتوسط مساحة تقدر بنحـو      ٩٣يه في األهمية النسبية الصنف سخا        ألف فدان يل   ٣٣١١الفترة والمقدرة بنحو    

 في  ٩٤من إجمالي مساحة المحصول خالل نفس الفترة، ويأتي صنف سخا           % ٢٢ ألف فدان بنسبة     ٧٣٧,٥٥
من إجمالي مساحة المحصول خالل     % ٨ ألف فدان بنسبة     ٢٥٣,٩٥المرتبة الثالثة بمتوسط مساحة تقدر بنحو       

 المرتبة الرابعة والخامـسة بمتوسـط       ١ والصنف بني سويف     ٩كل من  الصنف جميزة      نفس الفترة، ويحتل    
  من إجمالي مساحة % ٧ ألف فدان  علي الترتيب بنسبة ٢٣٦,٣٢ ألف فدان، ٢٤٧,٩٣مساحة تقدر بنحو 

األهمية النسبية للمساحة المزروعة بأصناف محصول القمح التقليدية علي مستوي الجمهورية )  ٦(جدول 
  )٢٠١٤ -٢٠١٢(الفترة خالل 

  األصناف
  
 

المساحة 
 باأللف فدان

األهمية النسبية 
 Paللمساحة 

اإلنتاج الكلي 
 باأللف إردب

اإلنتاجية 
الفدانية 

 Yuباإلردب 

معامل 
االستخراج 

Fu 
FuYu. 
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 بلدي
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  ٦٥٦  
 ٢٣٧٣  

  ٨١٤  
 ٤٥١٩  

   ٤٦١ 

١٧,٧٢  
   ١٨,٣٥  
   ١٨,٧٣  
   ١٩,٦٦  
   ١٩,١٩  
   ١٨,٣٥  
   ١٨,٣٦  
   ١٩,١٠ 
   ١٥,٦٢ 

٠,٨١  
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٠,٨١  
٠,٨١  
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  ٠,٨١ ١٨,٣٤ ٤٦٨٦٢  ٢٥٤٧,٤٨ المتوسط
علي ) ٢٠١٤ -٢٠١٢(تم حساب األهمية النسبية لمساحة األصناف بقسمة متوسط مساحة الصنف خالل الفترة 

  . ألف فدان٣٣١١لبالغ نحو متوسط عام الجمهورية خالل نفس الفترة وا
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نـشرة اإلحـصاءات           جمعت وحسبت من بيانات     : المصدر

  .الزراعية، أعداد مختلفة

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٣٧٦ تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح
 المركز الـسادس بمتوسـط مـساحة تقـدر بنحـو       ١المحصول خالل نفس الفترة، كما يحتل الصنف سدس         

، ١٠ من إجمالي مساحة المحصول خالل نفس الفترة،  وتحتل أصناف جميزة             %٤ ألف فدان بنسبة     ١٢٩,٠٦
 ٤٢,١٤ ألف فـدان،  ٣٣,٩٣، بلدي من المركز السابع إلي المركز التاسع بمتوسط مساحة تقدر بنحو     ٥سدس  

من إجمالي مساحة المحـصول خـالل نفـس الفتـرة     % ١ ألف فدان علي الترتيب بنسبة ٣٠,٢٨ألف فدان،   
 ألف فدان خالل تلك الفترة، كما يقدر متوسط اإلنتاج الكلـي لتلـك األصـناف بنحـو                  ٣٣١١ والمقدرة بنحو 

فـدان ويبلـغ متوسـط نـسبة        /  إردب ١٨,٣٤ ألف إردب وبمتوسط إنتاجية لتلك األصناف بنحـو          ٤٦٨٦٢
  ).٦(كما هو موضح بجدول % ٨١االستخراج نحو 

مح علي انتقال دالة عرض المحصول خالل األثر االقتصادي لزراعة األصناف المستحدثة من محصول الق
  ):٢٠١٤ -٢٠١٢(الفترة 

 أصناف مستنبطة حـديثاً    ٢، مصر   ١، مصر   ٤، بني سويف    ٥، بني سويف    ١٢تعتبر أصناف سدس      
 -٢٠١٢(وبقياس األثر االقتصادي للتغير في األصناف علي انتقال دالة العرض لمحصول القمح خالل الفترة               

أن هناك بعض األصناف التي تؤدي إلي انتقال دالة العرض لمحول القمـح             ) ٧(والموضحة بجدول   ) ٢٠١٤
ثم الـصنف   % ٤٦ والذي حقق أعلي معامل انتقال إلي اليمين حيث بلغ نحو            ١إلي اليمين مثل الصنف مصر      

 بمعامـل انتقـال     ٤، بني سويف    ٢، مصر   ٥يليه األصناف بني سويف      % ٢١ بمعامل انتقال بلغ     ١٢سدس  
وفي حالة زيادة معامالت االنتقال فـي إنتاجيـة         ، علي الترتيب % ١،  %٦،  %٦ن تقدر بنحو    نسبي إلي اليمي  

 من أصناف المكرونة عالي اإلنتاجية عـن بـاقي األصـناف     ٤أصناف المكرونة فيعتبر الصنف بني سويف       
نـه  وا) ٢٠١٤ -٢٠١٢(فدان خالل الفترة /  إردب٢٠,٦المنزرعة من القمح حيث تمثل متوسط إنتاجيته نحو  

 وتم زراعتـه بـنفس المـساحات    ٢، مصر ١، مصر ٥، بني سويف ١٢إذا تم إحالله محل األصناف سدس      
المزروعة بها هذه األصناف فان نسبة معامالت االنتقال في دالة العرض لمحصول القمح سوف تزيد حيـث                 

مالت وهي اكبر من معـا   ) ٨(علي الترتيب كما هو موضح بجدول       %٣١،  %١٠٠،  %١٨،  %٧٨تقدر بنحو   
 ٤أن  إحالل الصنف بني سويف       ) ٩(االنتقال في دالة العرض لألصناف التي يقترح إحاللها، ويوضح جدول           

محل باقي األصناف سالفة الذكر في منطقتي مصر الوسطي ومصر العليا يؤدي إلي زيـادة اإلنتـاج الكلـي                  
 إردب كمتوسط للفترة  ألف١٧٤,٥٧ ألف إردب،    ٣٦١,٩٢ ألف إردب،    ٨٤,١٠ ألف إردب،    ٣٧٩,٣١بمقدار  

، ومن المالحظ  أن التوسع في زراعة أقماح المكرونة في هذه المناطق يـصاحبه وجـود                 )٢٠١٤ -٢٠١٢(
  .مصانع إلنتاج المكرونة في كل من محافظات المنيا والفيوم وسوهاج وقنا مما يقلل من تكاليف اإلنتاج

أصناف دقيق القمح فإنه يتم إحالل الـصنف         في حالة الرغبة لزيادة معامالت االنتقال في إنتاجية          أما
 حيث يعتبر من أصناف دقيق القمح وهو صنف عالي اإلنتاجية حيث تمثل متوسـط إنتاجيتـه نحـو             ١مصر  
 حيـث تعتبـر أصـناف منخفـضة         ٢، مصر   ٥، بني سويف    ١٢فدان محل األصناف سدس     /  إردب ١٩,٤

صناف فان نسبة معامالت االنتقـال فـي دالـة          اإلنتاجية وتم زراعته بنفس المساحات المزروعة بها هذه األ        
علي الترتيب كمـا هـو موضـح        % ١٦،  %٩،  %٣٩العرض لمحصول القمح سوف تزيد حيث تقدر بنحو         

وهي أكبر من معامالت االنتقال في دالة العرض لألصـناف التـي يقتـرح إحاللهـا موضـع       ) ١٠(بجدول  
حل باقي األصناف سالفة الذكر يـؤدي إلـي    م ١أن  إحالل الصنف مصر      ) ١١(الدراسة، كما يوضح جدول     
 ألـف إردب كمتوسـط للفتـرة        ٦١,٣٣ ألف إردب،    ١٩,٨٢ ألف إردب،    ٩٨,٣٥زيادة اإلنتاج الكلي بمقدار     

وهذه الزيادة في اإلنتاج تعتبر اقل من الزيادة في اإلنتاج في حالة إحـالل الـصنف بنـي           ) ٢٠١٤ -٢٠١٢(
ك الرتفاع إنتاجية أصناف المكرونة عن إنتاجيـة أصـناف           محل األصناف سالف الذكر ويرجع ذل      ٤سويف  

  .دقيق القمح



٢٣٧٧ تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح
  حساب قيم التغير التكنولوجي لمحصول القمح علي مستوي الجمهورية لألصناف الحديثة ) ٧(جدول 

  )٢٠١٤ -٢٠١٢(خالل الفترة 
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١   

) ٤ (-١ ٢/٣ .Pa% FuYu. FaYa األصناف
 Pa*5 *المكمل

معامل االنتقال 
النسبي الناتج 
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aP =األهمية النسبية للمساحة المنزرعة بالصنف الحديث إلي إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول.  
uY =متوسط اإلنتاجية الفدانية للصنف القديم .  
uF =متوسط معدل التصافي أو االستخراج للصنف القديم.  
aY =متوسط اإلنتاجية الفدانية للصنف الحديث .  

  ٤  بيانات العمود -١= بالملحق، المكمل ) ٢(جمعت وحسبت من بيانات جدول : المصدر
 عالي اإلنتاجية محل األصناف ٤معامالت االنتقال في العرض الناتج بإحالل الصنف بني سويف ) ٨(جدول 

  ) ٢، مصر ١، مصر ٥، بني سويف ١٢سدس (
معامل االنتقال في العرض  األصناف
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  .بالملحق) ١(جمعت وحسبت من بيانات جدول : المصدر
مقدار الزيادة في اإلنتاج لألصناف التي تم إحاللها من محصول القمح علي مستوي الجمهورية ) ٩(جدول 

 )٢٠١٤ -٢٠١٢(خالل الفترة 
متوسط المساحة  الصنف

 للصنف باأللف فدان
متوسط اإلنتاجية 
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 تجالعرض النا
الزيادة في اإلنتاج 
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  .بالملحق) ٢(، جدول )١(جمعت وحسبت من بيانات جدولي : المصدر
 عالي اإلنتاجية محل األصناف ١الناتج بإحالل الصنف مصر معامالت االنتقال في العرض ) ١٠(جدول 

  ) ٢، مصر ٥، بني سويف ١٢سدس (
معامل االنتقال في العرض  األصناف

 الناتج
معامل االنتقال بإحالل الصنف 

  محل األصناف١مصر 
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  بالملحق) ٣(ت وحسبت من بيانات جدول جمع: المصدر
مقدار الزيادة في اإلنتاج لألصناف التي تم إحاللها من محصول القمح علي مستوي ) ١١(جدول 

  ١بإحالل مصر ) ٢٠١٤ -٢٠١٢(الجمهورية خالل الفترة 
متوسط المساحة  الصنف

 للصنف باأللف فدان
متوسط اإلنتاجية 

 باإلردب
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  بالملحق) ٣(، وجدول )٢(جمعت وحسبت من بيانات جدول : المصدر

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٣٧٨ تقييم أثر استخدام تكنولوجيا األصناف علي إنتاج محصول القمح
لتقليل الفجـوة    وتوصي الدراسة بضرورة تبني المزارعين تطبيق تكنولوجيا األصناف عالية اإلنتاجية         

المرتفعة وهو يعد من أصناف المكرونـة     ذا اإلنتاجية    ٤، وإحالل الصنف بني سويف      بين اإلنتاج واالستهالك  
، مصر  ١، مصر   ٥، بني سويف    ١٢في حالة الرغبة في زيادة إنتاجية أصناف المكرونة محل أصناف سدس            

نتاجية المرتفعة وهو من أصناف دقيـق        ذا اإل  ١ ذات اإلنتاجية المنخفضة، كما يمكن إحالل صنف مصر           ٢
 وما يترتب عليه مـن تغطيـة االسـتهالك    ٢، مصر ٥، بني سويف ١٢القمح إلحالله محل األصناف سدس     

  . المحلي وتقليل حجم الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك
 :الملخص والتوصيات

فدان من محصول القمـح،  يهدف البحث إلي قياس اثر استخدام األصناف الحديثة علي زيادة إنتاجية ال          
ودراسة األثر االقتصادي للتغير الصنفي علي انتقال دالة العرض لمحصول القمح، تحديد مقدار الزيـادة فـي        
اإلنتاج من خالل إحالل لألصناف العالية اإلنتاجية محل األصناف منخفضة اإلنتاجية و قد استعانت الدراسـة                

 في تقدير معامالت االنتقـال فـي العـرض النـاتج     دوارد شو ا-ونموذج هاري ايرباستخدام تجزئة التغاير   
  .لألصناف المختلفة لمحصول القمح

تصنيف أصناف محصول القمح وفقاً للجدارة اإلنتاجيـة علـي مـستوي الجمهوريـة              أشارت نتائج   
 احتل المركز األول من حيث اإلنتاجية بمتوسـط          ٤ أن صنف بني سويف      )٢٠١٤ - ٢٠١٠(كمتوسط للفترة   

، ١، مـصر  ٩، جميزة  ٦١ وجاء في الرتبة الثانية ستة أصناف تتمثل في سخا           ،فدان/  إردب ٢٠,٦٠حو  بلغ ن 
 ١٩,٥٤فـدان بمتوسـط     / إردب) ٢٠,٤٧ -١٩,١٩( بإنتاجية تراوحت بين     ١٠، جميزة   ٧، جميزة   ٦٩سخا  
 ٢، مـصر    ١، مصر   ٥، بني سويف    ١٢ محل أصناف سدس     ٤أن إحالل الصنف بني سويف       فدان،/ إردب

 ألـف إردب،    ٣٦١,٩٢ ألـف إردب،     ٨٤,١٠ ألـف إردب،     ٣٧٩,٣١ي إلي زيادة اإلنتاج الكلي بمقدار       يؤد
 محل أصناف ١إحالل الصنف مصر    كما انه يمكن      ،  )٢٠١٤ -٢٠١٢( ألف إردب كمتوسط للفترة      ١٧٤,٥٧

 ١٩,٨٢ ألـف إردب،  ٩٨,٣٥ حيث يؤدي إلي زيادة اإلنتاج الكلي بمقدار  ٢، مصر   ٥، بني سويف    ١٢سدس  
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 لزيادة اإلنتاج واحياء    ٢، مصر   ٥، بني سويف    ١٢ محل أصناف سدس     ١المكرونة، آو إحالل الصنف مصر      
  .دور االرشاد الزراعي لتبني المزارعيين لزراعة االصناف عالية االنتاجية

  :المراجع
، ياسمين )دكتور(شايب ، عبد الباقي موسي ال)دكتور(احمد محمد احمد، شحاتة عبد المقصود غنيم  -١

المجلة " أثر استخدام تكنولوجيا األصناف ألهم محاصيل الحبوب في محافظة الغربية" موسي أبو اليزيد 
  .٢٠١٢، ٣، العدد ٢٢المصرية لالقتصاد الزراعي، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي، مصر المجلد 
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  .٢٠٠٩، يونيه، ٢، العدد ١٩المجلد 
تكنولوجيا " ، طارق محمد أبو موسي)دكتور(، محمود محمد فواز )دكتور(محمود محمد علي مفتاح  -٣

مؤتمر األمن الغذائي المصري "  وانعكاساتها علي تقليل الفجوة الغذائية القمحية في مصراألصناف
 .٢٠٠٨وتحديات المستقبل، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

  . قاعدة بيانات شبكة االنترنتF.A.Oمنظمة الزراعة واألغذية  -٤
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Evaluating The Impact Of Using Variety Technology On The 
Production Of Wheat Crop 

 

Mohammed, H. F.   W. M. Fares. 
Cent. Lab. for Design and Stat. Analysis Res.,  ARC, Egypt. 

Summary  
This research aims to measure the impact of  using new varieties to increas 

yield per feddan of wheat. The study also examines  the economic effect of  variety 
change on the movement of supply function of wheat crop as well as to determine the 
amount of the increase in the production through replacing high-yield varieties with  
low-productivity varieties. The study used partitioning covariance and Harry Air - 
Edward Shaw model in estimating the transition coefficients in the output of the 
different varieties of wheat. 

The results of the classification of wheat varieties according to productivity 
merit at the level of the count of as an average for the period (2010 - 2014) that 
variety of  “Beni Suef” 4 ranked first in terms of productivity with an average show 
of about 20.60 ardabs/feddan. The second rank included six varieties represented 
namely: Sakha 61, Gemmeiza 9, Egypt 1, Sakha 69, Gemmieza 7 and Gemmieza 10 
with productivity ranging from 19.19 to  20.47 ardab/feddan averaged to 19.54 
ardab/feddan. Replacing Beni Suef 4 instead of “Sids” 12. Beni Suef  5 Egypt 1 and 
Egypt 2 varieties increases the total production increase by 379.31 thousand ardabs, 
84.10 thousand ardabs, 361.92 thousand ardabs, 174.57 thousand ardabs average for 
the period (2012-2014). Also, it could replace Egypt 1 variety with Sids 12, Beni 
Suef 5, Egypt 2 where this increases the total production by 98.35 thousand ardabs, 
19.82 thousand ardabs, 61.33 thousand ardbs as average for the period (2012-2014).  

The study recommends the farmers adoption of technology of high  
productivity varieties to reduce the gap between production and consumption and 
replacing durum wheat variety of Beni Suef  4 of high-productivity in case of 
increasing the productivity of  durum wheat varieties or replacing Egypt 1 variety 
with varieties of Sids 12, Beni Suef, 5 and Egypt 2 to increase the production. 


