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   مركز البحوث الزراعية– معهد بحوث االقتصاد الزراعى –  باحث أول 

  : مقدمة 
 فـى   ساسية للبنيان االقتصادى المصرى إذ تسهم بنصيب هام       تعتبر الزراعة المصرية هى الدعامة األ     

التى يتمثل أهمهـا فـى زيـادة إنتاجيـة          تحقيق أهدافها و  للنهوض بالزراعة المصرية و   التنمية االقتصادية، و  
زيـادة فـائض اإلنتـاج للمحاصـيل     ئية فى المحاصيل اإلسـتيرادية، و   المحاصيل الزراعية لسد الفجوة الغذا    

د عى، فضالً عن تقليص نسبة الفاق     ة إلى تحقيق االستغالل األمثل لمستلزمات اإلنتاج الزرا       فرية، باإلضا التصدي
ام الحد من اإلهدار فى اسـتخد ول الصرف الزراعى     ويعنى ذلك أن حل مشاك     .إلنتاج الزراعى ومدخالته  فى ا 

لنهوض باالقتصاد   زيادة اإلنتاج الزراعى من شأنه ا      ما يترتب على ذلك من    مستلزمـات اإلنتـاج الزراعى و   
تمد عليها الـشعب المـصرى فـى غذائـه،          يعتبر القمح أهم محاصيـل الحبوب الغذائية التى يع       و. المصرى

 .القمح كغـذاء أساسـي للحيـوان      المكرونة، كما يستخدم مربو الحيوانات تبن       وتستخدم حبوبه إلنتاج الخبز و    
مـن إجمـالى     % ٦٤,٢ المنزرعة به قرابـة      يعتبر القمح أهم المحاصيل الشتوية إذ تمثل إجمالى المساحة        و

 مليـون فـدان لمتوسـط    ٦,٧٧الذى يبلغ قرابة ومساحة المحاصيل و الخضر الشتوية المنزرعة فى مصر       
ة تقليل الفجـو األفقى لقمح بالتوسع الرأسى و    دائماً إلى زيادة إنتاجية ال     ة،  وتسعى الدول   ٢٠١٥ – ٢٠١١رة  الفت

 الميزان التجـارى الزراعـى،   الحد من استيراده للحد من العجز فىراتيجى واالستول الغذائية فى هذا المحص  
  ٠يتطلب ذلك العمل على إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق ذلك و

   :المشكلة البحثية 
تهدد مشاكل الصرف الزراعى البنيان االقتصادى الزراعى المـصرى إذ يـؤدى سـوء الـصرف                

بب إنخفـاض  ع معدل إصابة المحاصيل الزرعية باألمراض و اآلفات التى تـس    باألراضى الزراعية إلى ارتفا   
يضاف إلى ذلك مـا يـؤدى إليـه سـوء الـصرف      و. إنتاجية المحاصيل بل وقد تدمرها حسب شدة اإلصابة 

 يتطلب ذلك تحديد المشاكل المرتبطة بالصرف     و. ر للموارد االقتصادية الزراعية   باألراضى الزراعية من إهدا   
العمل على حلها بخطـى     ودراسة تأثيرها على إنتاجية المحاصيل الزراعية       لتى تواجه المزارعين و   الزراعى ا 

تعتبر األسمدة الكيماوية مدخالً رئيـسياً مـن        و.  مزيد من اإلهدار لتلك الموارد     سريعة حتى ال تتفاقم و تسبب     
بنوعية جيدة ، وفي حالـة      ومدخالت الزراعة المصرية إذا تم استخدامها بشكل صحيح يؤدى إلى إنتاج أعلي             

اكم ترك آثاراً سلبية على البيئة ناجمة عـن تـر         إنه يؤدى إلى اإلضرار بالمحصول و     اإلفراط فى إستخدامها ف   
 خطراً شديداً على صحة     يمثل ذلك  الجوفية ومياه الصرف الزراعى، و     تلوث المياة العناصر الثقيلة فى التربة و    

ـ    اإلنتاج و   رفع تكاليف  ، فضالً عن  اإلنسان والحيوان  ل الفالح المـصرى دون مبـرر       زيادة العبء على كاه
  .لذلك

   :الهدف من البحث
يستهدف البحث دراسة تأثير كفاءة استخدام األسمدة الكيماوية على إنتاجيـة محـصول القمـح فـى                 
محافظة البحيرة وتأثير كفاءة الصرف الزراعى على إنتاجية محصول القمـح و كميـة األسـمدة الكيماويـة                

 االسـتخدام  عن األسمدة الكيماوية فى اإلسراف مقدار تحديدستخدمة إلنتاجه بالمحافظـة ، باإلضافـة إلى الم
عن التعـرف   فضالً .يماوية من القمح بمحافظة البحيرة تحديد المرحلة االقتصادية إلنتاجية األسمدة الك    األمثل،

اجية محصول القمح حتى يمكن التوصل إلى       على المشاكل و المعوقات التى تواجه المزارعين و تؤثر على إنت          
 .التوصيات الالزمة للتغلب على تلك المشاكل و النهوض بإنتاج هذا المحصول االستراتيجى
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  : أسلوب البحث 
أسـلوب  الكمى إذ يعتمد على استخدام      سلوب التحليل الوصفى و   يعتمد البحث فى تحقيق أهدافه على أ      

 العالقة  لتقديرو  العامة لتطور متغيرات الدراسة،    دير االتجاهات الزمنية  لتقاالنحدار بصوره البسيطة والمتعددة     
 فـى   اإلنتاجية التى تبين تأثير الكميات المختلفة المستخدمة من األسمدة الكيماوية على إنتاجية محصول القمح             

ـ (T-Test)سيئة الصرف بمحافظة البحيرة، باإلضافة إلى استخـدام اخـتبــارت      األراضى جيدة و   رق  للف
بين متوسطيـن للتعرف على مدى وجـود فرق معنوى بين الكميات المستخدمة مـن األسـمدة اآلزوتيــة            

كذلك مدى وجود فـرق معنـوى بـين    رف بمحافظة البحيرة، ووالفوسفاتيـة فى األراضى جيدة و سيئة الص      
 األسمدة الكيماوية فى     فضالً عن تقدير الكفاءة االقتصادية الستخدام      ،إنتاجية محصول القمح فى هذه األراضى     

 وفقاً  لمفهوم العائـد الثابـت   DEA (Data Envelopment Analysis)محافظة البحيرة باستخدام برنامج 
 Variable Returns to  ( VRS )العائد المتغير للسعة ، وConstant Returns to Scale (CRS)للسعة 
Scale و كفاءة السعة ،(Scale Efficiency)اجـرجات اإلنت  لمدخالت و مخ.   

مدخالت ومخرجات متعددة من خالل بنـاء        وجود فى تقدير الكفاءة فى ظل      DEAبرنامج  يستخدم  و
نموذج رياضى للكفاءة اإلنتاجية، ويتمثل النموذج العام للبرمجة الخطية المستخدم فى قياس الكفاءة التقنية فـى      

  :ظل ثبات العائد للسعة فى المعادالت التالية
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  :ية التكاليف على التكاليف المالحظةوبالنسبة للكفاءة اإلقتصادية فهى محصلة قسمة تدن
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، ) 2 , 3( فيمكن الحصول عليها من خـالل المعـادلتين   ) (Allocative Efficiencyأما الكفاءة التوزيعية 

  : اآلتية حيث أن الكفاءة التوزيعية تتمثل فى المعادلة
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     ويتمثل النموذج العام للبرمجة الخطية المستخدم فى قياس الكفاءة التقنية فى ظل تغير العائد للـسعة فـى              

VRS               (5)                     :                        المعادالت التالية
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و   )Scale Efficiency(كفاءة الـسعة  وتُحدد طبيعة العائد للسعة ألى وحدة إنتاجية من خالل قياس 

:     التى يمكن حسابها من المعادلة التالية 
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 تعني عدم كفاءة السعة، و يعنى ذلك        1iSe  تعني كفاءة السعة ، في حين إذا كانت             1iSeفإذا كانت     
إلنتاجية تمثل النسبة بين الكفاءة التقنية للوحدة اإلنتاجية فى ظل ثبات العائد للسعة             أى أن كفاءة السعة للوحدة ا     

  .والكفاءة التقنية لنفس الوحدة اإلنتاجية في ظل تغير العائد للسعة
  : مصادر البيانات 

البيانات الثانوية المنشورة وغير منـشوره بواسـطة العديـد مـن            تعتمد الدراسة بصفة أساسية على      
  قطاع الشئون االقتصادية التـابع لـوزارة          واألجهزة والمصادر المختلفة، والتي يمكن حصرها فـى       الجهات

الغرفة التجارية ، باإلضافة إلى البيانات اإلحصائية القطاعية التى تـم           اعة، ومديرية الزراعة بالبحيرة، و    الزر
  .حافظة البحيرةوائية من مزارعى مالحصول عليها من خالل استمارات االستبيان لعينة عش

  : اختيار عينه الدراسة
باألراضى القديمة بمحافظـة  )  ٢٠١٥  – ٢٠١٤(لقد تم إجراء عينة الدراسة خالل الموسم الزراعى     

مـن  % ٦٢ قرابةالبحيرة ، ولقد تم اختيار خمس مراكز من مراكز المحافظة ، تستحوذ الخمس مراكز على                
 ويأتى مركز أبـو حمـص فـى         ٠ ٢٠١٥ - ٢٠١٣ الفترة     إجمالى المساحة المحصولية بالمحافظة لمتوسط    

مـن   % ٢٠,٤ ألف فدان بنسبة تبلغ حوالى       ٢٦٦المرتبة األولى إذ تبلغ المساحة المحصولية بالمركز حوالى         
 - ٢٠١٣الفتـرة     مليون فدان لمتوسط   ١,٣إجمالى المساحة المحصولية لمحافظة البحيرة و التى تبلغ حوالى          

 ١٤٩,٧وتبلغ المساحة المحصولية بالمركز حـوالى  ز كفر الدوار فى المرتبة الثانية     ، بينما يأتى مرك    ٢٠١٥
 أمـا  ٠من إجمالى المساحة المحصولية بالمحافظة لمتوسط تلك الفتـرة      % ١١,٥ألف فدان بنسبة تبلغ حوالى      

  الكفاءة اإلقتصادیة
  ــــــــــــــــــــــــ

 قنیةالكفاءة الت  
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مرتبـة الرابعـة    ، ثم مركز كوم حماده فى ال      % ١١مركز الدلنجات فيأتى فى المرتبة الثالثة بنسبة تبلغ قرابة          
كما في جدول   .  (%٩,٥، يليه مركز دمنهور فى المرتبة الخامسة بنسبة تبلغ قرابة           % ٩,٦بنسبة تبلغ حوالى    

 وقد تم تحديد عدد أفراد العينة و توزيعها على الخمس مراكز من خالل المتوسط الهندسى لعدد            ٠ ) بالملحق ١
قد تم اختيار خمـس جمعيـات زراعيـة    و. مزارع١٢٤نة  عدد أفراد العيالمساحة المزروعة ليبلغئزين و الحا

معية بريم من مركز كوم حماده،      عشوائياً من الخمس مراكز إذ تم اختيار جمعية نديبة من مركز دمنهور، وج            
. وجمعية بردلة مركز كفـر الـدوار      ،  ات، وجمعية سحالى مركز أبو حمص     جمعية المسين من مركز الدلنج    و
يراعى عند تحديد عدد أفـراد      ، و %)١٠-%٥(به عند تحديد حجم العينة بين        يتراوح معدل الخطأ المسموح   و

، فضالً عن تجـانس أو تبـاين        ودرجة الدقة المطلوبة  ،  ر من أهمها أسلوب البحث المستخدم     العينة عدة معايي  
    .عدد الالزم لتمثيل المجتمع أقل والعكس صحيحالمجتمع فكلما زاد التجانس بين أفراد المجتمع كان ال

لمراكز المختارة بمحافظة توزيع عينـة الدراسة على ا)  بالملحق٢جدول(ويتضح من بيانات 
تبلغ مساحة حيازتهم ، و حائز ألف٤٦,٣يتضح أن عدد الحائزين بمركز أبو حمص يبلغ قرابة و ،البحيرة

ح كذلك يتضو . مزارع من مزارعى هذا المركز٢٩قد تم اختيار عدد ألف فدان، و ٨٢,١المنزرعة  قرابة 
تبلغ مساحة حيازتهم  حائز، و ألف٣٥,٨من البيانات أن عدد الحائزين بمركز كفر الدوار يبلغ حوالى 

، أما مركز  مزارع من مزارعى هذا المركز٢٣د قد تم اختيار عد فدان، و ألف٧١,٣المنزرعة قرابة 
  ألف٦٩,٤المنزرعة حوالى تبلغ مساحة حيازتهم  حائز، وألف ٣٢الدلنجات فيبلغ عدد الحائزين به حوالى 

يبلغ عدد الحائزين بمركز كوم حماده  و. مزارع من مزارعى هذا المركز٢٢قد تم اختيار عدد ان، وفد
د قد تم اختيار عد فدان، و ألف٦٠,٦تبلغ مساحة حيازتهم المنزرعة حوالى  حائز، و ألف٤٤,٦حوالى قرابة 

تبلغ  حائز، و ألف٥٠,٦لحائزين بمركز دمنهور قرابة ، بينما يبلغ عدد ا مزارع من مزارعى هذا المركز٢٢
 لمركز، مزارع من مزارعى هذا ا٢٦قد تم اختيار عدد  فدان، و ألف٦٠,٢مساحة حيازتهم المنزرعة قرابة 

  .مزارع تم اختيارهم عشوائيا١٢٤ًة وبذلك يصبح العدد النهائى لعدد المزارعين بالعين
  : نتاج القمح األهمية النسبية لمحافظة البحيرة فى إ

سوهاج أهم وكفر الشيخ وأسيوط والفيوم و ة والبحيرة والدقهلية والمنياتمثل محافظات الشرقي
مليون  ٣٩,٣١ قرابةالمحافظات المنتجة للقمح فى جمهورية مصر العربية إذ يبلغ إنتاج هذه المحافظات 

 ٦٠,٦٨ حوالىهورية والذى يبلغ من إجمالى إنتاج القمح على مستوى الجم% ٦٤,٨أردب ليمثل بذلك قرابة 
تأتى محافظة البحيرة فى المرتبة الثانية إلنتاج القمح بعد و .٢٠١٥ – ٢٠١١ أردب لمتوسط الفترة مليون

من % ١٠,٨ قرابة ليستحوذ بذلك على مليون أردب ٦,٥٣ قرابةمحافظة الشرقية إذ يبلغ إنتاج القمح بها 
    .) بالملحق٣جدول ( ٢٠١٥ - ٢٠١١لمتوسط الفترة  إجمالى إنتاج القمح على مستوى الجمهورية

  :  محافظة البحيرةياألهمية النسبية لمحصول القمح وتطور إنتاجه ف
يمثل القمح والبرسيم المستديم و برسيم التحريش و بنجر السكر و الفـول البلـدى أهـم المحاصـيل             

ألف فدان لتمثل بـذلك      ٦٣٢,٦ حوالى   الشتوية التى تزرع فى محافظة البحيرة إذ تبلغ مساحة هذه المحاصيل          
التـى تبلـغ    المنزرعة بمحافظة البحيـرة و    الخضر الشتوية   و من إجمالى مساحة المحاصيل    % ٨٤,٢حوالى  
ويعتبر القمح أعلى هذه المحاصيل مـن حيـث          .٢٠١٥ – ٢٠١١دان لمتوسط الفترة    ألف ف  ٧٥١,١١حوالى  

الغذائى المصرى، فضالً عن أن أى زيـادة فـى إنتاجـه        المساحة المزروعة ألهميته االستراتيجية فى األمن       
تحد من استيراده مما يساهم فى الحد من العجز فى الميزان التجـارى             تقليص الفجوة الغذائية القمحية و    تؤدى ل 

يأتى القمح فى المرتبة األولى بين المحاصيل الشتوية المنزرعة بمحافظـة البحيـرة إذ              و. الزراعى المصرى 
من إجمـالى مـساحة المحاصـيل    % ٤٥,٣ ألف فدان ليستحوذ بذلك على قرابة ٣٣٩,٩٣بة تبلغ مساحته قرا 

   .) بالملحق٤جدول ) (٢٠١٥ –٢٠١١(الخضر الشتوية المنزرعة بالمحافظة لمتوسط الفترة و
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 ٢٠٠٦يتبين باستعراض تطور المساحة السنوية المنزرعة بالقمح فى محافظة البحيرة خالل الفتـرة           و
 ألف فـدان    ٣٦٠,٩٧، وحوالى   ٢٠٠٧ ألف فدان كحد أدنى عام       ٢٦٠,١٥ راوح بين حوالى   أنها تت  ٢٠١٥ -

، و يتبـين مـن   )٧( ألف فدان خالل تلك الفتـرة ٣١٥,٥١بمتوسط سنوى يبلغ قرابة   و ٢٠١٥كحد أقصى عام    
يبلـغ  بمعدل نمـو سـنوى      المعادلة التالية أن المساحة المنزرعة بالقمح فى محافظة البحيرة تتجه إلى التزايد             

   : خالل تلك الفترة  %١١,٦ حوالى
  ٢٥,٢٩٣= ف لو س هـ                       ٠,١١٦       +   ٥,٥٦٧=     هـ ^لو ص

)                ٥,٠٢٩)      (١٤٥,٣٩١                                                                  (
  ٠,٧٣٠= ٢-     ر٠,٨٧٢= ر 

حيرة  باأللف فدان فى الـسنة   ة التقديرية للمساحة المنزرعة بالقمح فى محافظة الب      هـ القيم ^حيث ص 
  وتشير   ٠ ٠,٠٠١ وقد تبين معنوية معدل النمو ومعنوية النموذج عند مستوي             ٠، س هـ متغير الزمن      هـ

     ٠األرقام بين القوسين إلي قيم ت  المحسوبة ، و ف إلي معنوية النموذج 
 أنها  ٢٠١٥ -٢٠٠٦طور كمية اإلنتاج السنوى من القمح بالمحافظة خالل الفترة          يتبين باستعراض ت  و

 مليـون أردب كحـد      ٦,٩٥ ، و قرابــة     ٢٠٠٧ مليون أردب كحد أدنى عــام       ٥,٠٢ى   بين حوال  تترواح
يتضح من المعادلة    و .)٧( مليون أردب خالل تلك الفترة     ٦,٠٤ و بمتوسط سنوى يبلغ قرابة       ٢٠١٤أقصى عام   

ـ     أن إنتاج محافظة البحيرة من القمح يأخذ اتجاهاً عاماً متزايداً            التالية % ٩,٧ حـوالى غ  بمعدل نمو سنوى يبل
  :  خالل تلك الفترة

  ١٨,٧٩٩=  لو س هـ                   ف ٠,٠٩٧       +   ٨,٥٥٤=     هـ ^لو ص
)                      ٤,٣٣٦)     (٢٢٨,٨٥٢                            (                                      

  ٠,٦٦٤= ٢-     ر٠,٨٣٨= ر 
هـ القيمة التقديرية النتاج القمح فى محافظة البحيرة  باأللف أردب فى السنة  هــ  ، س         ^حيث ص 
  وتشير األرقـام     ٠ ٠,٠٠٥ وقد تبين معنوية معدل النمو ومعنوية النموذج عند مستوي             ٠هـ متغير الزمن    

  .ة ، و ف إلي معنوية النموذج إلي قيم ت  المحسوببين القوسين
يشير تزايد اإلنتاج القمحى بمحافظة البحيرة بمعدل أقل من نظيره للمساحة إلى تناقص الغلة الفدانية               و

التعـرف   التى تنخفض فيها اإلنتاجية، و     القمحية بالمحافظة خالل هذه الفترة األمر الذى يتطلب تحديد المراكز         
ـ          على أسباب تناق   ناف األكثـر مالئمـة ألراضـيهم،        صها و العمل على توجيه المـزارعين الختيـار األص

 مساعدتهم على حل المشاكل التى يعانون منها لتحقيق زيادة إنتاجية هذا المحصول االستراتيجى حتى يمكـن             و
  .مصر تحقيق االكتفاء الذاتى منه

   محافظة البحيرةفيحصول القمح  إنتاج مفيالكفاءة االقتصادية الستخدام األسمدة الكيماوية 
النباتـات    مما يؤدى إلـى ضـعف      يالماء األرض ى إلى ارتفاع منسوب     يؤدى سوء الصرف الزراع   

نـسبة  ارتفـاع   و،نسبة إصابتها باألمراض الفطرية والبكتيريـة والفيروسـية      ارتفاع  والمحاصيل المنزرعة و  
، لتربة مما يـؤدى لفقـد حـرارة األرض        ن سطح ا  ، باإلضافة إلى زيادة التبخر م     الملوحة والقلوية فى التربة   

يعتمـد  و .ألرض إلى صور غير قابلـة لإلمتـصاص  وتهيئة الظروف المالئمة لتحويل العناصر الغذائية فى ا     
ة الدراسة من سوء    من مزارعى القمح بعين   % ٤١,٤يشكو قرابة   رعى العينة على المصارف المكشوفة، و     مزا

عى عينة الدراسة بعد تجميع اسـتمارات االسـتبيان إلـى قـسمين             ، لذلك تم تقسيم مزار    الصرف بأراضيهم 
مزارعى القمح الذين ال يعانون من مشاكل بالصرف ، و مزارعى القمح الذين يشكون من الـصرف الـسيئ               

الفوسـفاتية  ووعلى كميات األسمدة اآلزوتية    ألراضيهم لبيان تأثير كفاءة الصرف على إنتاجية محصول القمح          
  . يرتكز استخدام المزارعين عليها فى مصرالمستخدمة والتى

  ٢٠١٦) ب(ديسمبر – الرابع العدد –العشرون  والسادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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  : الفوسفاتى على كمية إنتاج القمح فى األراضى جيدة الصرف تأثير السماد اآلزوتى و
 مـزارع ، و     ٦٨يبلغ عدد مزارعى القمح الذين ال يوجد لديهم مشاكل فى الصرف فى عينة الدراسة               

توسط إنتاج الفدان من محصول القمح بـاألردب فـى          قد تم تقدير العالقة الدالية فى صورتها التربيعية بين م         
، و كل مـن وحـدات اآلزوت ووحـدات الفوسـفات            صرف بمحافظة البحيرة كمتغير تابع    األراضى جيدة ال  

 كما يتـضح مـن      الصافية المضافة لفدان القمح بالكجم كمتغيرات مستقلة مؤثرة على إنتاجية محصول القمح           
  : المعادلة التالية 

  هـ     ٢٢ س٠,٠٠٤٧٤١+هـ٢س٠,٣٦٤-هـ ٢١ س٠,٠٠١٨١+  ـه١ س٠,٥٠٥ - ٥٦,٤٨٠ =هـ^ص
         )٢,٢٦٢)           (٢,١٤٦  - )           (٢,٧٢٣)          (٣,٣٩٦-(  )    ٦,٠٧٠     (   

                        ٥,٣١٥= ف 
                                                                                                                                                                 ٠,٢٠٥ = ٢-  ر٠,٥٠٢= ر
، ح باألردب فى األراضى جيدة الصرفهـ القيمة التقديرية لمتوسط إنتاج الفدان من محصول القم^حيث ص

هـ وحدات السماد ٢بينما تمثل س، مح بالكجمن القة لفدامثل وحدات السماد اآلزوتى الصافية المضافهـ ت١س
ات المستقلة عند قد ثبتت معنوية النموذج ومعنوية المتغير و.لفدان القمح بالكجم لمضافةاتى الصافية االفوسف

  .٠,٠٠١مستوى  
التـى  قد تم اشتقاق بعض المؤشرات االقتصادية من هذه الدالة ليتبين منها أن كمية السماد المثلى                  و 

 للمستخدم  الحديةدها النسبة بين النواتج     وهى التى يتساوى عن   (ق الكفاءة االقتصادية  وتحقق تدنية التكاليف        تحق
 كجـم وحـدة   ٨٣,٧٥هى التى تتضمن ) الفوسفاتية مع النسبة بين سعرى الوحدة منهمامن األسمدة اآلزوتية و 

ات السمادية المحددة لمحصول القمـح      ، بينما المقرر  بالقمحلمنزرع   كجم وحدة فوسفـات للفدان ا     ١٥،  آزوت
 )٨( كجم وحدة فوسـفات  ١٥،   كجم وحدة آزوت   ٧٥تبلغ  )  والمياه والبيئة  يوفقاً لتقديرات معهد بحوث األراض    (

ـ    ادى المقدر   ية التكاليف يزيد عن المقرر السم     أى أن مقدار السماد اآلزوتى الذى يحقق تدن        ة بنسبة تبلـغ قراب
وحدة  كجم    ٦٩,٧٥الذى يبلغ حوالى    مسلم للمزارعين من وزارة الزراعة و     وعن المقرر السمادى ال    ،%١١,٧

  .%٢٠,١آزوت بقرابة 
يتبين كذلك أن كمية وحدات السماد اآلزوتية المعظمة إلنتاجية القمح فى األراضى جيـدة الـصرف            و

ر عـن المقـر   % ٨٦آزوت أى بنسبة زيادة تبلـغ حـوالى          كجم وحدة    ١٣٩,٥بمحافظة البحيرة تبلغ حوالى     
المـسلم  عن المقرر الـسمادى     % ٩٠السمادى المقدر من معهد بحوث األراضى ، و نسبة زيادة تبلغ حوالى             

 ويبلغ مقدار السماد الفوسفاتى المعظم النتاج القمح فى تلك األراضى قرابـة      ٠ للمزارعين من وزارة الزراعة   
لسمادى المقدر من معهد بحـوث  عن المقرر ا% ٣١,٢أى بنسبة زيادة تبلغ حوالى     كجم وحدة فوسفات     ٣٨,٤

   .األراضى
    :تحديد المرحلة االقتصادية إلنتاج عنصرى السماد اآلزوتى والفوسفاتى من القمح فى األراضى جيدة الصرف

آلزوتى و الفوسفاتى أنه متزايد     تبين من تقدير المعدل الحدى لالستبدال التكنولوجى لعنصرى السماد ا         
يرة يقع فـى منطقـة       إنتاج القمح فى األراضى جيدة الصرف بمحافظة البح        أن مما يعكس    ٢,٠٥يبلغ قرابة   و

وسفـاتى تبين أنها أقـل مــن  الف وبتقدير المرونة اإلنتاجية لعنصرى السماد اآلزوتى و   .رشيدةاإلنتاج غير ال  
أن إنتـاج عنـصرى الـسماد     لكل منهما على التوالى بمعنى      ٠,٠٢ -قرابة  ، و ٠,٦٤ -تبلغ حوالى   الصفر و 

الفوسفاتى من القمح يقع فى المرحلة اإلنتاجية الثالثة أى أن اإلنتاج يتناقص لسالبية اإلنتاجية الحدية               زوتى و اآل
  .لهذه العناصر

بتقدير الكفاءة االقتصاددية اإلنتاجية لعنصر السماد اآلزوتى تبين أنها أكبر من الواحـد إذ أن قيمـة                و
 جنيه و هى تزيد بذلك عن تكلفة استخدام الوحـدة مـن هـذا               ٥٧,٥اإلنتاجية الحدية لهذا المورد تبلغ قرابة       

 يجب تقليص الكميات المستخدمة من هذا المورد حتـى تتـساوى            لذلك جنيه، و  ٥,٥د التى تبلغ قرابـة     المور



   واستخدام األسمدة الكيماوية الزراعيدراسة اقتصادية لتأثير كفاءة الصرف 
   محافظة البحيرةفيعلى إنتاج أهم المحاصيل الشتوية 

٢٤٥٩

ـ     ، كما تم    ع سعر الوحدة المستخدمة منه    ه الحدية م  قيمة إنتاجيت  ة لعنـصر   تقدير الكفاءة االقتـصاددية اإلنتاجي
 جنيـه  ٤,٨تبين أنها تقل عن الواحد إذ أن قيمة اإلنتاجية الحدية لهذا المورد تبلغ حـوالى                وسفاتى و السماد الف 

إسراف يعكس ذلك وجود    ، و  جنيه ٥,٩هى تقل بذلك عن تكلفة استخدام الوحدة من هذا المورد و تبلغ قرابة              و
كمية المستخدمه منه تؤدى لمزيـد       يتطلب ترشيد استخدام هذا المورد ألن زيادة ال        فى استخدام هذا المورد مما    

    ٠من االنخفاض فى إنتاجيته الحدية وكفاءته اإلنتاجية 
 لعائد السعة الثابـت  تقدير الكفاءة االقتصادية إلنتاج القمح فى األراضى جيدة الصرف وفقاً  لمفهوم اإلنتاج            

   : (DEA)كفاءة السعة باستخدام تحليل مغلف البيانات و المتغير و
فى ظل ثبـات   جيدة الصرف بمحافظة البحيرة   دير الكفاءة الفنية إلنتاج القمح فى األراضى      تبين من تق  

 بمتوسط يبلغ حـوالى     ١ ، و حد أقصى يبلغ  حوالى         ٠,٢١تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة        العائد للسعة أنها  
إلنتاج مـن القمـح    و يعنى ذلك أن مزارعى القمح فى هذه األراضى يمكنهم زيادة ا      ٠ لعينـة الدراسة    ٠,٤٣

دون أى زيادة فى كمية األسمدة الكيماوية المستخدمة لديهم ، و يعكس ذلك وجود              % ٥٦,٧بنسبة تبلغ حوالى    
فاقد فى األسمدة الكيماوية محل الدراسة األمر الذى يترتب عليه زيادة تكاليف إنتاج القمح لهؤالء المـزارعين           

   ٠بنفس النسبة 
فـى   جيدة الصرف بمحافظة البحيـرة  وزيعية إلنتاج القمح فى األراضى يتبين باستعراض الكفاءة الت   و

 بمتوسط يبلـغ    ١حد أقصى يبلغ  حوالى      ، و ٠,٥٤تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة        ظل ثبات العائد للسعة أنها    
 و يعنى ذلك أن إعادة توليف كميات السماد الكيماوى المستخدمة لدى مزارعى             ٠ لعينة الدراسة    ٠,٨٥حوالى  

 و يتبين كـذلك باسـتعراض الكفـاءة         .من تكاليف اإلنتاج لديهم   %  ١٥قمح فى هذه األراضى يوفر حوالى       ال
 حـوالى تتراوح بين حد أدنـى يبلـغ         فى ظل ثبات العائد للسعة أنها      السعرية إلنتاج القمح فى هذه األراضى     

 يعنى ذلك أن مزارعـى       و ٠ لعينة الدراسة    ٠,٣٦ بمتوسط يبلغ حوالى     ١ ، و حد أقصى يبلغ  حوالى         ٠,١٨
القمح فى هذه األراضى يمكنهم تحقيق نفس المستوى من إنتاج القمح مع تقليل التكاليف المنفقة علـى الـسماد        

من التكاليف الحالية ، و يوضح ذلك أن تكاليف إنتاج القمح فـى هـذه               %  ٦٣,٧الكيماوى بنسبة تبلغ حوالى     
  ٠ ف المتوسطة المزارع تزيد عن أدنى نقطة على منحنى التكالي

 جيدة الصرف بمحافظة البحيـرة     يتبين من نتائج التحليل أن الكفاءة الفنية إلنتاج القمح فى األراضى          و
 بمتوسط  ١ ، و حد أقصى يبلغ  حوالى         ٠,٣١ حوالىتتراوح بين حد أدنى يبلغ       فى ظل تغير العائد للسعة أنها     

 القمح فى هذه األراضى يمكنهم زيادة اإلنتاج من          و يعنى ذلك أن مزارعى     ٠ لعينة الدراسة    ٠,٥٦ قرابةيبلغ  
دون أى زيادة فى كمية األسمدة الكيماوية المستخدمة لديهم ، و يعكس ذلـك      % ٥٥,٦القمح بنسبة تبلغ حوالى     

وجود فاقد كبير فى األسمدة الكيماوية محل الدراسة األمر الذى يترتب عليه زيادة تكاليف إنتاج القمح لهـؤالء    
  ٠نفس النسبة المزارعين ب

فـى   جيدة الصرف بمحافظة البحيـرة  يتبين باستعراض الكفاءة التوزيعية إلنتاج القمح فى األراضى    و
 بمتوسـط  ١ ، و حد أقصى يبلغ  حـوالى        ٠,٦٤ حوالىتتراوح بين حد أدنى يبلغ       ظل تغير العائد للسعة أنها    

ات السماد الكيمـاوى المـستخدمة لـدى         و يعنى ذلك أن إعادة توليف كمي       ٠ لعينة الدراسة    ٠,٨٧يبلغ قرابة   
 و يتبـين كـذلك   ٠ مـن تكـاليف اإلنتـاج لـديهم     % ١٣,١مزارعى القمح فى هذه األراضى يوفر حوالى    

تتراوح بـين حـد      فى ظل تغير العائد للسعة أنها      باستعراض الكفاءة السعرية إلنتاج القمح فى هذه األراضى       
 و يعنـى    ٠ لعينة الدراسـة     ٠,٤٨ بمتوسط يبلغ قرابة     ١لى   ، و حد أقصى يبلغ  حوا       ٠,٢٧ حوالىأدنى يبلغ   

ذلك أن مزارعى القمح فى هذه األراضى يمكنهم تحقيق نفس المستوى من إنتاج القمح مـع تقليـل التكـاليف       
  ٠ من التكاليف الحالية%  ٥٢,٢المنفقة على السماد الكيماوى بنسبة تبلغ حوالى 

دراسة فـى ظـل   ة المستخدمة فى عينة ال  األسمدة الكيماوي ويتبين من خالل تقدير مقدار اإلسراف فى        
ـ   كجم وحدة فوسـفات ٢٦,٣٣حوالى  كجم وحدة آزوت، و٥٩ثبات العائد للسعة أنه يبلغ حوالى      غ ، بينمـا يبل

 ٤٧,٤٢مقدار اإلسراف فى األسمدة الكيماوية المستخدمة فى عينة الدراسة فى ظل تغير العائد للسعة حـوالى       

  ٢٠١٦) ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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سـتخدام األسـمدة    و يعنى ذلك وجود إهدار فـى ا ٠  كجم وحدة فوسفات٢٣,١٩والى حكجم وحدة آزوت، و 
ـ  يق نفس القدر من إنته كان من الممكن تحق   الكيماوية أى أن   ة أقـل مـن األسـمدة اآلزوتيـة     اج القمـح بكمي

الفوسفات من القمح فى األراضى جيدة الـصرف        ك النخفاض إنتاجية وحدة اآلزوت و     يؤدى ذل  و ،والفوسفاتية
   .)٢ ، ١جداول  ( –كاليف اإلنتاج الً عن زيادة غير مبررة لتفض

  ت المستخدمة إلنتاج القمح بالكجمالفوسفالمستهدف  فى وحدات اآلزوت وامقدار اإلسراف و) : ١(جدول 
 اإلسراف  المستهدف الفعلى اإلسراف  المستهدف ىالفعل السماد )فى ظل ثبات العائد للسعة(  األراضى سيئة الصرف )فى ظل ثبات العائد للسعة(  األراضى جيدة الصرف

  ٢٨,١٩  ٩٣,٦٢ ١٢١,٨١  ٥٩,٠٩  ٤١,٣٣ ١٠٠,٤٢ اآلزوتى
 ١٣,٦٣ ٤١,٤٨ ٥٥,١١ ٢٦,٣٣ ١٠,٨١ ٣٧,١٤ الفوسفاتى
  . DEA   نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات العينة بإستخدام برنامج : المصدر
   المستخدمة إلنتاج القمح بالكجمالفوسفاتزوت ومقدار اإلسراف والمستهدف  فى وحدات اآل) : ٢(جدول 

 اإلسراف  المستهدف الفعلى اإلسراف  المستهدف الفعلى السماد )فى ظل تغير العائد للسعة(  األراضى سيئة الصرف )فى ظل تغير العائد للسعة(  األراضى جيدة الصرف
  ٢٠,٧٢  ١٠١,١ ١٢١,٨٢  ٤٧,٤٢  ٥٣ ١٠٠,٤٢ اآلزوتى

 ١٠,٤٢ ٤٤,٦٩ ٥٥,١١ ٢٣,١٩ ١٣,٩٥ ٣٧,١٤ الفوسفاتى
  .  DEA   نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات العينة بإستخدام برنامج : المصدر

جيدة الصرف بمحافظة البحيرة تتراوح بـين        يتبين كذلك أن كفاءة السعة إلنتاج القمح فى األراضى        و
يعنى ذلـك   و.  لعينة الدراسة  ٠,٧٨ قرابة بمتوسط يبلغ    ١حوالى  ، وحد أقصى يبلغ     ٠,٥ حوالىحد أدنى يبلغ    

يمكنهم الوصول إليها من خـالل زيـادة        قوا كفاءة السعة المثلى و    أن مزارعى القمح فى هذه األراضى لم يحق       
طة على منحنـى التكـاليف      حتى يتحقق الحجم األمثل لإلنتاج عند أدنى نق       % ٢٢,٣إنتاجهم بنسبة تبلغ حوالى     

   .الحدية مع التكاليف المتوسطةيف التى يتساوى عندها التكالالمتوسطة و
  : تأثير السماد اآلزوتى و الفوسفاتى على كمية إنتاج القمح فى األراضى سيئة الصرف 

 مزارع ، و قـد      ٤٨يبلغ عدد مزارعى القمح الذين يعانون من مشاكل فى الصرف فى عينة الدراسة              
لفدان من محـصول القمـح بـاألردب فـى     تم تقدير العالقة الدالية فى صورتها التربيعية بين متوسط إنتاج ا          

األراضى سيئة الصرف بمحافظة البحيرة كمتغير تابع ، و كل مـن وحـدات اآلزوت ووحـدات الفوسـفات            
كما يتـضح مـن     الصافية المضافة لفدان القمح بالكجم كمتغيرات مستقلة مؤثرة على إنتاجية محصول القمح             

  : المعادلة التالية 
  هـ     ٢٢ س٠,٠٠٥٠٥٥+هـ ٢ س ٠,٤٢١ -هـ ٢١ س٠,٠٠٠١٥٠-هـ١س ٠,٠٤٢٥٠+١٧,٦٨١= هـ^ص

)         ٢,٧٩٧)          (٢,٢٢٩  -)          (٢,٩٧١ -)      (٣,٧٤٧(      ) ٣,٦٠٤    (   
                        ٢٤,٠٨٤= ف 
                                                                                                                                                                                                ٠,٦٦٣ = ٢-  ر٠,٨٣٢= ر

هـ القيمة التقديرية لمتوسط إنتاج الفدان من محصول القمح باألردب فى األراضى سيئة ^حيث ص
السماد اآلزوتى الصافية المضافة لفدان القمح بالكجم ،  هـ تمثل وحدات ١الصرف بمحافظة البحيرة ، س

 و قد ثبتت معنوية ٠هـ وحدات السماد الفوسفاتى الصافية المضافة لفدان القمح بالكجم ٢بينما تمثل س
 ، بينما ثبتت معنوية ٠,٠٠١النموذج و معنوية المتغير المعبر عن وحدات السماد اآلزوتى عند مستوى  

    ٠  ٠,٠٢٥ وحدات السماد الفوسفاتى عند مستوى  المتغير المعبر عن
التـى  قد تم اشتقاق بعض المؤشرات االقتصادية من هذه الدالة ليتبين منها أن كمية السماد المثلـى                 و

ة  كجم وحـد ٤٥ كجم وحدة آزوت ،   ١٠٠,٥تحقق تدنية التكاليف هى التى تتضمن       تحقق الكفاءة االقتصادية و   
اليف عـن المقـرر   لسماد اآلزوتى الذى يحقق تدنية التكيزداد بذلك مقدار ا  ، و قمحفوسفات للفدان المنزرع  بال    
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عن المقرر السمادى المسلم للمزارعين     ، و %٣٤ة تبلغ حوالى    مقدر من معهد بحوث األراضى بنسب     السمادى ال 
عن المقـرر   بينما يزداد مقدار السماد الفوسفاتى الذى يحقق تدنية التكاليف ،%٤٤بحوالى من وزارة الزراعة   

     ٠ % ٢٠٠السمادى المقدر من معهد بحوث األراضى بنسبة تبلغ حوالى 
 الـصرف  سـيئة يتبين كذلك أن كمية وحدات السماد اآلزوتية المعظمة إلنتاجية القمح فى األراضى          و

 عن المقرر الـسمادى % ٨٩آزوت أى بنسبة زيادة تبلغ قرابة  كجم وحدة ١٤١,٧بمحافظة البحيرة تبلغ قرابة    
المسلم للمـزارعين   عن المقرر السمادى    % ١٠٣نسبة زيادة تبلغ حوالى     المقدر من معهد بحوث األراضى، و     

 كجـم  ٤١,٦ ويبلغ مقدار السماد الفوسفاتى المعظم إلنتاج القمح فى تلك األراضى حوالى      .من وزارة الزراعة  
  .قدر من معهد بحوث األراضىعن المقرر السمادى الم% ١٧٧,٣أى بنسبة زيادة تبلغ حوالى وحدة فوسفات 

تحديد المرحلة االقتصادية إلنتاج عنصرى السماد اآلزوتى والفوسفاتى من القمـح فـى األراضـى سـيئة                 
  : الصرف 
الفوسفاتى أنه متناقص   تبين من تقدير المعدل الحدى لالستبدال التكنولوجى لعنصرى السماد اآلزوتى و            

لقمح فى األراضى سيئة الصرف بمحافظة البحيـرة يقـع فـى            أن إنتاج ا   مما يعكس    ٠,٠٦٩ - حوالىيبلغ  و
آلزوتى تبين أنها أقل مـن الـصفر وتبلـغ          بتقدير المرونة اإلنتاجية لعنصر السماد ا      و .منطقة اإلنتاج الرشيدة  

 بمعنى أن إنتاج عنصر السماد اآلزوتى من القمح يقع فى المرحلـة اإلنتاجيـة الثالثـة أى أن         ٠,٦٧-حوالى  
 كما تم تقدير المرونة اإلنتاجية لعنصر السماد الفوسفاتى           ،ية اإلنتاجية الحدية لهذا العنصر    قص لسالب اإلنتاج يتنا 

 بمعنى أن إنتاج عنصر السماد الفوسفاتى من القمح يقع فـى           ٠,٥١ة   وتبلغ قراب  ١وتبين أنها موجبة وأقل من      
ويعزى ذلك  ،  عنصرمستخدمة لهذا ال  كمية ال د ال والتى يجب فيها تحدي   ) طقة الرشيدة المن(المرحلة الثانية لإلنتاج    

رغم زيادة كمية السماد المستخدمة فى تلك األراضى عن األراضى جيدة الصرف إلى احتياج األراضى سيئة                
  .الصرف إلى كميات أكبر من األسمدة حتى تحقق إنتاجية جيدة

ا أكبر من الواحـد إذ أن قيمـة         بتقدير الكفاءة االقتصادية اإلنتاجية لعنصر السماد اآلزوتى تبين أنه        و
دام الوحدة من هذا المـورد           هى تزيد بذلك عن تكلفة استخ      جنيه و  ٣٢اإلنتاجية الحدية لهذا المورد تبلغ قرابة       

 أنها أكبر    السماد الفوسفاتى وتبين   تقدير الكفاءة االقتصاددية اإلنتاجية لعنصر    ، كما تم     جنيه ٥,٦٩ حوالىتبلغ  و
 هى تزيد بـذلك عـن تكلفـة        جنيه و  ٥٥,١٤مة اإلنتاجية الحدية لهذا المورد تبلغ حوالى        من الواحد إذ أن قي    

يجب بذلك تقليص الكميات المستخدمة مـن هـذه       و . جنيه ٥,٩٨ حوالىتبلغ  استخدام الوحدة من هذا المورد و     
    .ة مع سعر الوحدة المستخدمة منهاالموارد حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدي

 االقتصادية إلنتاج القمح فى األراضى سيئة الصرف وفقاً  لمفهوم اإلنتاج لعائد السعة الثابـت        تقدير الكفاءة 
    : (DEA)و المتغير و كفاءة السعة باستخدام تحليل مغلف البيانات 

فـى ظـل    سيئة الصرف بمحافظة البحيرة تبين من تقدير الكفاءة الفنية إلنتاج القمح فى األراضى         لقد
 بمتوسـط يبلـغ     ١ ، و حد أقصى يبلغ  حوالى         ٠,٥٢تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة        عة أنها ثبات العائد للس  

  و يعنى ذلك أن مزارعى القمح فى هذه األراضى يمكنهم زيادة اإلنتـاج مـن      ٠ لعينة الدراسة    ٠,٧٨حوالى  
هم ، و يعكس ذلـك  دون أى زيادة فى كمية األسمدة الكيماوية المستخدمة لدي    % ٢١,٨القمح بنسبة تبلغ حوالى     

وجود فاقد فى األسمدة الكيماوية محل الدراسة األمر الذى يترتب عليه زيادة تكاليف إنتـاج القمـح لهـؤالء                   
   ٠المزارعين بنفس النسبة 

فـى   سيئة الصرف بمحافظة البحيـرة  يتبين باستعراض الكفاءة التوزيعية إلنتاج القمح فى األراضى    و
 بمتوسط يبلغ   ١ ، و حد أقصى يبلغ  حوالى         ٠,٧٧وح بين حد أدنى يبلغ قرابة       تترا ظل ثبات العائد للسعة أنها    

 و يعنى ذلك أن إعادة توليف كميات السماد الكيماوى المستخدمة لدى مزارعى             ٠ لعينة الدراسة    ٠,٩٦حوالى  
سعرية يتبين كذلك باستعراض الكفاءة ال     و .من تكاليف اإلنتاج لديهم   % ٤ى  القمح فى هذه األراضى يوفر حوال     

حـد  ، و٠,٥١تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابـة   فى ظل ثبات العائد للسعة أنها  إلنتاج القمح فى هذه األراضى    

  ٢٠١٦) ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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 و يعنى ذلك أن مزارعى القمـح فـى هـذه         ٠ لعينة الدراسة    ٠,٧٥ قرابة بمتوسط يبلغ    ١ قرابةأقصى يبلغ     
اليف المنفقة على السماد الكيماوى بنـسبة   األراضى يمكنهم تحقيق نفس المستوى من إنتاج القمح مع تقليل التك          

  ٠من التكاليف الحالية %  ٢٥تبلغ حوالى 
 سيئة الصرف بمحافظة البحيـرة     يتبين من نتائج التحليل أن الكفاءة الفنية إلنتاج القمح فى األراضى          و

 بمتوسـط  ١ى  ، و حد أقصى يبلغ  حوال٠,٥٢تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة   فى ظل تغير العائد للسعة أنها     
 و يعنى ذلك أن مزارعى القمح فى هذه األراضى يمكنهم زيادة اإلنتاج من           ٠ لعينة الدراسة    ٠,٨٥يبلغ حوالى   

دون أى زيادة فى كمية األسمدة الكيماوية المستخدمة لديهم ، و يعكـس ذلـك               % ١٥القمح بنسبة تبلغ حوالى     
ى يترتب عليه زيادة تكاليف إنتـاج القمـح لهـؤالء           وجود فاقد فى األسمدة الكيماوية محل الدراسة األمر الذ        

   ٠المزارعين بنفس النسبة 
فـى   سيئة الصرف بمحافظة البحيـرة  يتبين باستعراض الكفاءة التوزيعية إلنتاج القمح فى األراضى    و

  بمتوسط يبلغ  ١ ، و حد أقصى يبلغ  حوالى         ٠,٧٤تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة        ظل تغير العائد للسعة أنها    
 و يعنى ذلك أن إعادة توليف كميات السماد الكيماوى المستخدمة لدى مزارعى             ٠ لعينة الدراسة    ٠,٩٤حوالى  

 و يتبين كذلك باستعراض الكفـاءة       ٠ من تكاليف اإلنتاج لديهم     %  ٥,٩القمح فى هذه األراضى يوفر حوالى       
 حـوالى تتراوح بين حد أدنـى يبلـغ         فى ظل تغير العائد للسعة أنها      السعرية إلنتاج القمح فى هذه األراضى     

 و يعنى ذلك أن مزارعى القمح ٠ لعينة الدراسة    ٠,٨٠ بمتوسط يبلغ قرابة     ١حد أقصى يبلغ  حوالى      ، و ٠,٥١
فى هذه األراضى يمكنهم تحقيق نفس المستوى من إنتاج القمح مع تقليـل التكـاليف المنفقـة علـى الـسماد           

  ٠اليف الحالية من التك%  ٢٠الكيماوى بنسبة تبلغ حوالى 
يتبين من خالل تقدير مقدار اإلسراف فى األسمدة الكيماوية المستخدمة فى عينة الدراسة فـى ظـل             و

 ، بينمـا     كجم وحدة فوسفات   ١٣,٦٣ كجم وحدة آزوت ، و حوالى        ٢٨,١٩ثبات العائد للسعة أنه يبلغ حوالى       
ر العـائد للـسعة حـوالى   دراسة فى ظل تغية فى عينة اليبلغ مقدار اإلسراف فى األسمدة الكيماوية المستخدم    

 و يعنى ذلك وجود إهدار فـى اسـتخدام          ٠  كجم وحدة فوسفات   ١٠,٤٢حوالى   كجم وحدة آزوت، و    ٢٠,٧٢
ن األسمدة اآلزوتيـة  األسمدة الكيماوية أى أنـه كان من الممكن تحقيق نفس القدر من إنتاج القمح بكمية أقل م 

تاجية وحدة اآلزوت و الفوسفات من القمح فى األراضى سيئة الـصرف            يؤدى ذلك النخفاض إن   والفوسفاتية، و 
  ٠) ٢ ، ١جداول  ( –فضالً عن زيادة غير مبررة لتكاليف اإلنتاج 

سيئة الصرف بمحافظة البحيرة تتراوح بـين        يتبين كذلك أن كفاءة السعة إلنتاج القمح فى األراضى        و
يعنى ذلك   و . لعينة الدراسة  ٠,٩٢ى  بمتوسط يبلغ حوال   ١حوالى  ، وحد أقصى يبلغ     ٠,٧٤ حوالىحد أدنى يبلغ    

أن مزارعى القمح فى هذه األراضى لم يحققوا كفاءة السعة المثلى و يمكنهم الوصول إليها من خـالل زيـادة          
   .%٧,٦إنتاجهم بنسبة تبلغ حوالى 

ى و الفوسـفاتى  اختبار الفرق بين متوسطى إنتاجية القمح و متوسطى الكمية المستخدمة من السماد اآلزوت         
  :فى األراضى جيدة و سيئة الصرف  

يبلغ عدد المزارعين الذين     مزارع ثمانية منهم لم يقوموا بزراعة القمح، و        ١٢٤ العينة أفراد عدد يبلغ
، بينما يبلغ عدد مزارعـى العينـة الـذين قـاموا         مزارع ٦٨مح فى أراضى جيدة الصرف      قاموا بزراعة الق  

  . مزارع٤٨ الصرف  فى أراضى سيئةبزراعة القمح
ين حد أدنى يبلغ حـوالى       ب فى األراضى جيدة الصرف بمحافظة البحيرة     ة فدان القمح    وتتراوح إنتاجي 

راف معيـارى يبلـغ     انح أردب، و  ١٨,١٩دب بمتوسط يبلغ حوالى      أر ٢٤حد أقصى يبلغ حوالى      أردب و  ١٥
فى األراضـى   تاجية فدان القمح     أما إن  . أردب ٠,٣٨ى للمتوسط يبلغ حوالى     خطأ معيار  أردب، و  ٣,١٤قرابة  
 أردب  ٢٠حد أقصى يبلغ حوالى      أردب و  ٩بين حد أدنى يبلغ حوالى       فتتراوح    الصرف بمحافظة البحيرة   سيئة
رى للمتوسط يبلغ   خطأ معيا  أردب، و  ٢,٧٣راف معيارى يبلغ حوالى     انح أردب، و  ١٣,٦٣وسط يبلغ قرابة    بمت

    . أردب٠,٤قرابة 
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٢٤٦٣

ت للفـرق بـين متوسـطى عينتـين أو مجمـوعتين مـستقلتين               تبـار ويتبين من نتائج تحليـل اخ     
(Independent  Samples T Test)  أن القيمة االحتمالية الختبار ليفين لتجـانس التباينـات   (Levene's 
Test for Equality of Variances) مح لمزارعـى األراضـى    متمثلتين فى إنتاجية الق- بين المجموعتين

 . و لذلك نقبل الفرض الصفرى متمثالً فى تجانس تباينى المجمـوعتين ٠,٠٥كبر من أ -جيدة وسيئة الصرف    
 و لـذلك نقبـل      ٠,٠٥أقل من    القيمة االحتمالية المصاحبة لها   ، أن   ٨,١٤يتبين كذلك أن قيمة ت تبلغ قرابة        و

 –بحيرة  رف بمحافظة ال  سيئة الص  و الفرض البديل بوجود فرق بين متوسطى إنتاجية القمح فى األراضى جيدة          
  .)٣جدول (

  ة و سيئة الصرفاختبار ت للفرق بين متوسطى إنتاجية محصول القمح فى األراضى جيد) : ٣(جدول 
T-Test for Equality of Means Levene's Test for 

Equality of Variances 
Sig.(2- tailed) df  t  Sig.  F 

 

.000 114 8.138  0.213  1.571  Equal variances assumed  

.000  108.920 8.333    Equal variances not assumed 
  .حسبت من بيانات عينة الدراسة : المصدر

فى األراضى جيدة الصرف بمحافظـة      تتراوح كمية السماد اآلزوتى المستخدمة لزراعة فدان القمح         و
ـ  كجم وحدة آزوت و٤٦,٥يبلغ حوالى  فى صورة وحدات اآلزوت الصافية بين حد أدنى        البحيرة د أقـصى  ح

انحراف معيـارى    و ، كجم وحدة آزوت   ١٠٠,٤٢بلغ حوالى    كجم وحدة آزوت بمتوسط ي     ١٣٩,٥يبلغ حوالى   
أما كميـة  .  كجم وحدة آزوت   ٣,٢٥بلغ قرابة   خطأ معيارى للمتوسط ي    كجم وحدة آزوت، و    ٢٦,٧٨غ قرابة   يبل

 فتتراوح بين حد    ة البحيرة  الصرف بمحافظ  سيئةفى األراضى   السماد اآلزوتى المستخدمة لزراعة فدان القمح       
 كجم وحدة آزوت بمتوسـط يبلـغ        ١٨٦حد أقصى يبلغ حوالى      كجم وحدة آزوت و    ٥٦,٧٥لغ حوالى   أدنى يب 
وخطأ معيارى   كجم وحدة آزوت،     ٢٧,٧٤الى  انحراف معيارى يبلغ حو    كجم وحدة آزوت، و    ١٢١,٨١حوالى  

    ٠ كجم وحدة آزوت ٤للمتوسط يبلغ حوالى 
يـل اختبـار ت للفـرق بـين متوسـطى عينتـين أو مجمـوعتين مـستقلتين                  يتبين من نتائج تحل   و

(Independent  Samples T Test)  أن القيمة االحتمالية الختبار ليفين لتجـانس التباينـات   (Levene's 
Test for Equality of Variances) كمية السماد اآلزوتـى المـستخدمة    متمثلتين فى - بين المجموعتين

 و لذلك نقبـل الفـرض الـصفرى         ٠,٠٥أكبر من    - األراضى جيدة وسيئة الصرف      مح فى لزراعة فدان الق  
القيمـة االحتماليـة    ، أن   ٤,١٧- حوالىيتبين كذلك أن قيمة ت تبلغ        و .الً فى تجانس تباينى المجموعتين    متمث

ـ              و ٠,٠٥أقل من    المصاحبة لها  ى لذلك نقبل الفرض البديل بوجود فرق بين متوسطى كميـة الـسماد اآلزوت
   .)٤جدول ( بمحافظة البحيرة سيئة الصرف األراضى جيدة والمستخدمة لزراعة فدان القمح فى

اختبار ت  للفرق بين متوسطى الكمية المستخدمة من وحدات السماد اآلزوتى الصافية إلنتاج ) : ٤(جدول 
   فى األراضى جيدة و سيئة الصرفمحصول القمح

T-Test for Equality of Means Levene's Test for Equality of 
Variances 

Sig.(2- tailed) df t  Sig.  F 
  

.000 114 4.174 - 0.826  0.049  Equal variances assumed  

.000  99.103 4.149 -     Equal variances not 
assumed 

  .حسبت من بيانات عينة الدراسة : المصدر
فى األراضى جيدة الصرف بمحافظة     دان القمح   تتراوح كمية السماد الفوسفاتى المستخدمة لزراعة ف      و

، و حد أقصى     كجم وحدة فوسفات   ١٥ى يبلغ حوالى    ة بين حد أدن   فى صورة وحدات الفوسفات الصافي     البحيرة
 وحدة فوسفات، وانحراف معيارى يبلـغ       ٣٧,١٤ كجم وحدة فوسفات بمتوسط يبلغ قرابة        ٨٣,٧٥والى  يبلغ ح 
 أما كميـة  . كجم وحدة فوسفات٢,١٨لغ حوالى   معيارى للمتوسط يب  خطأ   كجم وحدة فوسفات، و    ١٧,٩٨قرابة  

  ٢٠١٦) ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–زراعي المجلة المصرية لالقتصاد ال
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٢٤٦٤

 فتتراوح بـين     الصرف بمحافظة البحيرة   سيئةفى األراضى   السماد الفوسفاتى المستخدمة لزراعة فدان القمح       
 كجم وحدة فوسفات بمتوسـط     ٧٨,٥ كجم وحدة فوسفات و حد أقصى يبلغ حوالى          ٢٢,٥حد أدنى يبلغ حوالى     

خطـأ   كجم وحدة فوسفات، و    ١٥,٨٦بلغ حوالى   ، وانحراف معيارى ي   ت كجم وحدة فوسفا   ٥٥,١١يبلغ حوالى   
    ٠ كجم وحدة فوسفات ٢,٢٩معيارى للمتوسط يبلغ قرابة 

يتبين من نتائج تحليـل اختبـار ت للفـرق بـين متوسـطى عينتـين أو مجمـوعتين مـستقلتين                     و
(Independent  Samples T Test)بار ليفين لتجـانس التباينـات    أن القيمة االحتمالية الخت (Levene's 
Test for Equality of Variances) كمية السماد الفوسـفاتى المـستخدمة    متمثلتين فى - بين المجموعتين

ثالً لذلك نقبل الفرض الصفرى متم     و ٠,٠٥أكبر من    -  األراضى جيدة وسيئة الصرف    لزراعة فدان القمح فى   
، أن القيمة االحتمالية المـصاحبة  ٥,٥٦- حوالىن كذلك أن قيمة ت تبلغ   يتبي و .فى تجانس تباينى المجموعتين   

 و لذلك نقبل الفرض البديل بوجود فرق بين متوسطى كمية السماد الفوسفاتى المـستخدمة               ٠,٠٥لها  أقل من     
    ٠)  ٥جدول  (- بمحافظة البحيرة  األراضى جيدة و سيئة الصرفلزراعة فدان القمح فى

 ت  للفرق بين متوسطى الكمية المستخدمة من وحدات السماد الفوسفاتى الصافية اختبار) : ٥(جدول 
   فى األراضى جيدة و سيئة الصرف إلنتاج محصول القمح

T-Test for Equality of Means  Levene's Test for 
Equality of Variances 

Sig.(2- tailed) df t  Sig.  F 
  

.000 114 5.563 - 0.499   0.460  Equal variances assumed  

.000  108.367 5.685 -     Equal variances not 
assumed  

  .حسبت من بيانات عينة الدراسة : المصدر
  :  مشاكل مزارعى العينة و التوصيات 

تتمثل أهم مشاكـل مزارعى العينة فى  إنسداد المصارف بالحشائش ، و عـدم تطهيـر المـصارف          
دى الرتفاع منسوب المياه فى األراضى و زيادة نسبة الملوحة ، و تهالك شبكة              المكشوفة بصفة دورية مما يؤ    

الصرف المغطى و عدم إجراء صيانة لها ، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة التلوث فى مياه التـرع و اختالطهـا                    
 ٠بمياه الصرف الصحى ، وعدم كفاية المقررات السمادية المنصرفة ، ارتفاع سعر الوحـدة مـن األسـمدة                   

   ٠فضالً عن تحجر األسمدة لسوء تخزينها ، وعدم صرف مقررات سمادية لكل المحاصيل الزراعية 
و توصى الدراسة بضرورة االهتمام بتطهير المصارف المكشوفة بصفة دورية وفـى بداية الموسـم              

ـ                 يل الزراعى ، و تجديد شبكة الصرف المغطى للتغلب على سوء الصرف الزراعى و زيادة إنتاجية المحاص
الزراعية  و الحد من اإلسراف فى استخدام األسمدة الكيماوية ،  باإلضافة إلى ضرورة الرقابة المشددة على                   

إختيـار   تجـارة األسمدة و التقاوى حتى ال يتم غـش األسمدة و التقاوى و التالعب بالـفالح ، فضالً عـن                 
نفسهم و التعـرف علـى مـشاكلهم و         فريق عمل من الفالحين من كل مركز بالمحافظة لتوصيل أصواتهم بأ          

 تذليل كل العقبات أمـام المـزارعين   اإلسراع بحلها حتى يتم تدعيم الثقة بين المزارعين ووزارة الزراعة ، و   
عند استالم المحاصيل الزراعية و تحديد أسعار مناسبة لها حتى ال يتجه المـزارعين للتجـار ممـا يـؤدى                    

  .بأسعارهاالحتكارهم للمحاصيل الزراعية والتحكم 
  الملخص 

يستهدف البحث دراسة تأثير كفاءة استخدام األسمدة الكيماوية على إنتاجيـة محـصول القمـح فـى                 
ويـة  تأثير كفاءة الصرف الزراعى على إنتاجية محصول القمح و كميـة األسـمدة الكيما             و،  محافظة البحيرة 

 ،األمثل االستخدام عن األسمدة الكيماوية فى اإلسراف مقدار ، باإلضافة إلى تحديدالمستخدمة إلنتاجه بالمحافظة
ماوية من القمح بمحافظة البحيرة، فضالً عن التعرف علـى          تحديد المرحلة االقتصادية إلنتاجية األسمدة الكي     و

تؤثر على إنتاجية محصول القمح حتـى يمكـن التوصـل إلـى     المشاكل والمعوقات التى تواجه المزارعين و    
يتبين أن القمـح      و .بإنتاج هذا المحصول االستراتيجى   النهوض  ى تلك المشاكل و   لالزمة للتغلب عل  التوصيات ا 
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٢٤٦٥

من إجمالى مساحة المحاصيل و الخضر الشتوية المنزرعة بمحافظـة البحيـرة            % ٤٥,٣يستحوذ على قرابة    
 ، ويتبين كذلك إتجاه إنتاجية محصول القمح فـى محافظـة البحيـرة إلـى                ٢٠١٥ – ٢٠١١لمتوسط الفترة   

يتضح أن كمية وحدات السماد اآلزوتية المعظمة إلنتاجية القمح فـى         و .٢٠١٥ –٢٠٠٦خالل الفترة   ناقص  الت
عـن  % ٨٩ - ٨٦ الصرف بمحافظة البحيرة  تزيد بنسبة زيادة تتراوح بين حـوالى             سيئةاألراضى جيدة و    

 نسبة زيـادة   كجم وحدة آزوت ، و  ٧٥المقرر السمادى المقدر من معهد بحوث األراضى و الذى يبلغ حوالى            
و الـذى يبلـغ    المسلم للمزارعين من وزارة الزراعة  عن المقرر السمادى    % ١٠٣ – ٩٠تتراوح بين حوالى    

 ويتزايد مقدار السماد الفوسفاتى المعظم إلنتاجية القمح فى تلك األراضى           ٠وحدة آزوت    كجم     ٦٩,٧٥حوالى  
 والـذى   لمقدر من معهد بحوث األراضى    عن المقرر السمادى ا   % ١٧٧,٣ -٣١,٢بنسبة تتراوح بين حوالى       

و يتضح كذلك من البحث أن إنتاج عنصر السماد اآلزوتى من القمـح              ٠  كجم وحدة فوسفات   ١٥يبلغ حوالى   
 الصرف يقع فى المرحلة اإلنتاجية الثالثة أى أن اإلنتاج يتناقص لسالبية اإلنتاجيـة              سيئةفى األراضى جيدة و     
فـى   فى المرحلة اإلنتاجيـة الثالثـة      من القمح فيقع   عنصر السماد الفوسفاتى  إنتاج    أما ٠الحدية لهذا العنصر    

 فى األراضى سيئة الصرف   ) المنطقة الرشيدة لإلنتاج  (فى المرحلة الثانية لإلنتاج      و ،   األراضى جيدة الصرف  
 فـى   أن مقدار اإلسراف فى األسمدة الكيماوية المستخدمة فى عينـة الدراسـة         و يتبين مما سبق فى البحث     ،  

 ٢٦,٣٣ - ٢٣,١٩  كجم وحدة آزوت ، و حوالى      ٥٩ - ٤٧,٤٢األراضى جيدة الصرف يتراوح بين حوالى       
 - ٢٠,٧٢ ، بينما يتراوح مقدار اإلسراف فى األراضى سـيئة الـصرف بـين حـوالى                 كجم وحدة فوسفات  

 كمية  و يعزى ذلك رغم زيادة      كجم وحدة فوسفات ،    ١٣,٦٣ -١٠,٤٢   كجم وحدة آزوت ، و حوالى       ٢٨,١٩
السماد المستخدمة فى  األراضى سيئة الصرف عن جيدة الصرف إلى احتياج األراضى سيئة الـصرف إلـى     

يمكـنهم  األراضى جيدة الصرف     وأن مزارعى القمح فى      ،كميات أكبر من األسمدة حتى تحقق إنتاجية جيدة         
األراضـى  رعى القمح فـى     مزا، كما أن    % ٥٦,٧ -٥٥,٦زيادة اإلنتاج من القمح بنسبة تتراوح بين حوالى         

دون أى زيـادة فـى   % ٢١,٨ -١٥يمكنهم زيادة اإلنتاج من القمح بنسبة تتراوح بين حـوالى  سيئة الصرف  
كمية األسمدة الكيماوية المستخدمة لديهم ، و يعنى ذلك وجود إهدار فى استخدام األسمدة الكيماوية مما يـؤدى   

ن القمح فى تلك األراضى فضالً عن زيادة غيـر مبـررة       ذلك النخفاض إنتاجية وحدة اآلزوت و الفوسفات م       
 وفــى بدايـة     و توصى الدراسة بضرورة تطهير المصارف المكشوفة بـصفة دوريـة           ٠ لتكاليف اإلنتاج 
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Summary  
 

This research aims mainly to identify the effect of the chemical fertilizers 
usage efficiency on wheat crop productivity, and also the effect of agricultural 
drainage efficiency on wheat crop productivity and the amount of chemical fertilizers 
used to produce it in Beheira Governorate. In addition to that the research aims to 
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determine the amount of wasteful in chemical fertilizer usage, identify the economic 
phase of chemical fertilizers production of wheat, as well as to identify the problems 
and obstacles faced by the farmers in Beheira Governorate and affect the productivity 
of wheat crop so that we can put the necessary recommendations to overcome them 
and support the production of this strategic crop by policymakers. The research 
shows that wheat accounts for about 45.3% of the total area of  winter crops and 
vegetables cultivated in Beheira during the period (2011 – 2015) and it shows as well 
as the decreasing of wheat productivity in Beheira during the period (2006 – 2015). 
The research results show that the amount of nitrogen fertilizer units which achieve 
the maximum productivity of wheat in good and bad drainage soils is more than the 
estimated amount of nitrogen fertilizer units by about (86-89) % ,and  more than the 
amount delivered to farmers from the Ministry of Agriculture by about (90-103) 
%.The amount of phosphate fertilizer which achieves the maximum productivity of 
wheat in good and bad drainage soils is also more than the estimated amount of 
phosphate fertilizer units by about (31.2 - 177.3) %. The research results also show 
that the nitrogen fertilizer production of wheat  in good and bad drainage soils located 
in the third stage of production and that means that the production is decreasing for 
the negative marginal productivity of this factor, The phosphate fertilizer production 
of wheat in good drainage soils located in the third stage of production, however in 
bad agricultural drainage soils located in the second stage of production. The research  
has estimated the wasteful in chemical fertilizers used in the study sample in good 
drainage soils ranges from about (47.42 - 59) kg nitrogen unit, and about (23.19 - 
26.33) kg Unit phosphate, however the wasteful in chemical fertilizers used in the 
study sample in bad drainage soils ranges from about (20.72 - 28.19) kg nitrogen unit, 
and about (10.42 - 13.63) kg phosphate Unit, this is due to the need of bad drainage 
soils for larger quantities of fertilizers in order to achieve good productivity.The 
research shows that wheat farmers in good drainage soils can increase their 
production by about (55.6 - 56.7) % , and wheat farmers in bad drainage soils can 
increase their production by about (15 to 21.8) % without any increase in the amount 
of chemical fertilizers used, that means that there is waste in the use of chemical 
fertilizers, which leads to lower unit nitrogen and phosphate productivity of wheat in 
those soils as well as the unjustified increase of production costs .The study 
recommends the need to cleanse the exposed drains regularly and in the beginning of 
the planting season, and the renewal of the covered drainage network to overcome the 
bad agricultural drainage, increase crop productivity and reduce the wasteful of 
chemical fertilizers usage, as well as choose a team of farmers from each center of 
the governorate to connect their voices themselves and find the quick solution of their 
problems to strengthen of trust between farmers and the Ministry of Agriculture to 
motivate them to follow the ministry instructions and reduce the wasteful of chemical 
fertilizers usage. In addition to that the government must overcome all obstacles to 
farmers at time of the receipt of agricultural crops and determine appropriate prices 
for these crops to stop traders monopoly of agricultural crops and control of their 
prices. 


