
  دراسة تحليلية إلنتاج محاصيل األعالف الخضراء الغير تقليدية 
  "محصول الدخن"باألراضي الجديدة بمحافظة اإلسماعيلية 

١٠٣

  دراسة تحليلية إلنتاج محاصيل األعالف الخضراء الغير تقليدية 
  "محصول الدخن"باألراضي الجديدة بمحافظة اإلسماعيلية 

   محمد علي أميرة/ د            مرفت روفائيل جرجس/د
  باحث بمركز بحوث الصحراء        الزراعي معهد بحوث االقتصاد أولباحث 

Received :  4 / 4 / 2021 ,   Accepted :  25 / 6 / 2021 
  :المستخلص

يعتبر الطلب على األعالف الخضراء طلب مشتق من الطلب على الثروة الحيوانية حيث زيادة الطلـب                
على هذه المنتجات يؤدى الى زيادة الطلب على محاصيل األعالف الخضراء ، ونظراً لالختالف وتباين نسبة                

ث أن إنتاج األعالف الخـضراء الـشتوية بمحافظـة          مساهمة محاصيل العلف الخضراء على مدار العام حي       
مما أدى الـى    % ٤، بينما المتاح من محاصيل األعالف الصيفية يصل الى          % ٩٦,٤٤اإلسماعيلية يصل الى    

وجود عجز شديد فى األعالف الخضراء الصيفية يجعل المزارع يعتمد فى التغذية علـى بعـض المخلفـات              
مما يتطلب أن تبذل محاوالت جـادة لتـوفير األعـالف    . قيمة الغذائيةالزراعية واالتبان وهى منخفضة فى ال  

الخضراء الصيفية وذلك بالتوسع فى مساحات األعالف الخضراء الجديدة متعددة الحشات وإدخال زراعة هذه              
وتهدف هذه الدراسة الى قياس اثر بعـض العوامـل الفنيـة وكـذلك              .  المستصلحة   األراضياألعالف فى   

 الجديـدة بمحافظـة اإلسـماعيلية ،        األراضيرعية على إنتاجية محصول الدخن الصيفي  ب       الممارسات المز 
 المعظم لإلرباح مـع     اإلنتاج األمثل الذى يدنى تكاليف الطن المنتج ، وأيضا تحديد حجم            اإلنتاجوتحديد حجم   

  .  الجديدةباألراضيالدخن تقدير التوليفة الموردية المثلى بين أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاجية محصول 
وقد تبين أن أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاجية محصول الدخن هى السماد االزوتـى ، والفوسـفاتى                 

 كما اتضح من دراسة دوال متوسطات التكاليف المتغيرة أن الحجم األمثل لإلنتاج الذى يـدنى                البلديوالسماد  
.  طن للفـدان     ٥٩ حوالي المعظم لإلرباح قدر ب    نتاجاإل طن للفدان ، وأما الحجم       ٥٠,٧٦ حواليالتكاليف بلغ   

 الجديدة خالل فصل الـصيف وذلـك لـسد          يراضاألب وتوصي الدراسة بالتوسع فى زراعة محصول الدخن      
  .العجز فى محاصيل األعالف الصيفية 

  .يلفدانالعائد ا صافى -  االقتصاديةالكفاءة - االقتصادي اإلنتاج - االمثل اإلنتاج :الكلمات المفتاحية 
  

  :مقدمة 
ية للحيوانات والدواجن علـى     اإلنتاجتعتبر األعالف أحد أهم المدخالت التى تسهم فى تحسين الكفاءة             

حد سواء ، حيث تمثل تكاليف التغذية أعلى نسبة من التكاليف المتغيرة لإلنتاج الحيواني فـى مـصر ، وقـد        
 ألـف   ٣٧,٠٨ حوالي ٢٠١٩إلسماعيلية عام   بلغت مساحات محاصيل األعالف الخضراء الشتوية بمحافظة ا       

 الف فدان وبلغت متوسط إنتاجيـة الفـدان         ٢٨,٥ حوالي بمساحة منزرعة    المصري وتشمل البرسيم    )٦(فدان
 فدان بمتوسـط إنتاجيـة      ٢٠٣ حوالي طن للفدان ، ومحصول بنجر العلف حيث بلغت مساحته           ٣٢,٩ حوالي
صيل األعالف الخضراء الصيفية فبلغت مـساحة محـصول          طن للفدان ، وبالنسبة لمحا     ٥٥,٥ حواليفدانية  
 طن للفدان ، وبلغت مساحة محصول لوبيا العلـف          ٣٧,٦ حوالي فدان بمتوسط إنتاجية     ١٤٢٥ حواليالدخن  
 طن للفدان ، وبالنسبة لمحاصيل األعالف المعمـرة فبلغـت       ٢١,٥ حوالي فدان بمتوسط إنتاجية     ٤٢٢ حوالي

  . طن للفدان ٦١ حوالي فدان بمتوسط إنتاجية ٦٥٣٣ حوالي الحجازيمساحة محصول البرسيم 
ستخدم للحصول علـى علـف اخـضر         ويعتبر محصول الدخن من المحاصيل النجيلية الصيفية التى ت        

 الخضرى وزيادة استساغته للحيوان ، كما يتميز بقدرته علـى تحمـل الملوحـة               نموه، ويتميز بغزارة    صيفاً
                                                

 .االرقام بين االقواس تشير الى المراجع فى نهاية الدراسة(...) 

 ٢٠٢١مارس  –األول  العدد –الواحد الثالثون  دالمجل –راعي المجلة المصرية لالقتصاد الز
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سم ، ويعطى إنتاجية تصل الـى       ١٠٠ حشات ويصل طوله الى      ٥-٤ والجفاف ، ويعطى محصول الدخن من     
  . محصول علف أخضر )٥( طن٥٠

  :مشكلة البحث
تنحصر مشكلة الدراسة فى سوء توزيع األعالف الخضراء بمحافظة اإلسماعيلية على مدار العام مما              

اً لالعتمـاد  أدى إلى وجود عجز فى محاصيل األعالف فى فترات من السنة وخاصة فى فصل الصيف نظـر     
 مـن األعـالف     اإلنتـاج انخفاض كمية   ترتب عليه    . على محاصيل األعالف الشتوية بمحافظة اإلسماعيلية       

الصيفية الخضراء مما يجعل المزارع يعتمد على بعض المخلفات الزراعية ، واالتبان لتغذية الحيوانات وهى               
ادر أخرى من محاصيل األعالف الخـضراء       تعتبر منخفضة فى القيمة الغذائية األمر الذى يتطلب وجود مص         

  . متعددة الحشات خالل فصل الصيف
  :أهداف البحث

يـة لمحـصول    اإلنتاج، وقياس كفاءتها    اإلنتاجيهدف البحث الي تحديد أهم العوامل المؤثرة على كمية          
ألمثل ، حجـم    ا اإلنتاجتقدير دوال التكاليف ، وتحديد حجم        ،   بمحافظة اإلسماعيلية  الجديدة   األراضيبالدخن  
مؤشرات الكفاءة االقتصادية بأسـتخدام أسـلوب   ووتقدير األهمية النسبية لبنود التكاليف ،   ،  االقتصادي اإلنتاج

  والتعرف علي اثر بعض      ،  الجديدة بمحافظة اإلسماعيلية   راضياألبتحليل الميزانية المزرعية لعينة الدراسة      
  . الجديدة بمحافظة اإلسماعيليةاألراضي بالمتغيرات غير الكمية على إنتاجية محصول الدخن

  : ومصادر البيانات الطريقة البحثية
البحث على التحليل الوصفى ، والكمى للمتغيرات المدروسة ، وذلك بأستخدام طـرق التحليـل          أعتمد  

، نتاجاإل، والنماذج الرياضية التى تحقق أهداف الدراسة مثل االنحدار المتعدد لتقدير دوال              المناسبة اإلحصائي
ومعادالت االنحدار فى الصورة التكعيبية لتقدير نماذج متوسطات التكاليف الكلية ، ونموذج تحليـل التغـاير                

يـة  اإلنتاج ، ونموذج فارل لتقدير التوليفات المثلى من الموارد   اإلنتاجلتقدير أثر المتغيرات النوعية على كمية       
إستخدام أسلوب تحليـل  الميزانيـة المزرعيـة لتقـدير           المستخدمة فى إنتاج المحاصيل المدروسة ، كما تم         

  .كفاءة االقتصادية لهذه المحاصيلالمؤشرات االقتصادية الدالة على ال
اعتمد البحث بصفة أساسية على بيانات قطاعية لعينة من زراع محصول الدخن بمحافظة اإلسماعيلية              

 وتم اخذ عينة عشوائية من زراع       ٢٠١٩-٢٠١٨ الزراعيتم تجميعها بأسلوب االستبيان المباشر عن الموسم        
بمركـز  حيث بلغت مساحة محصول الـدخن       . محصول الدخن وذلك وفقاً لألهمية النسبية للمساحة المنزرعة       

 ٨٨ فدان ، والقنطرة غرب      ٢١١ ، أبو صوير      فدان ٤٣٦القصاصين، يلية مركز    )٦(  فدان ٦٣٢القنطرة شرق   
 ٣٠ مزارعاً ومركـز القـصاصين علـى         ٤٤نطرة شرق على     فدان وبذلك حصل مركز الق     ٥٨فدان ، فايد    

 زراع بإجمـالي     ٤ زراع  ، فايد      ٨ مزارع  ومركز القنطرة غرب على        ١٤صوير على    مزراعاً ومركز أبو  
  .٢٠١٩-٢٠١٨ مشاهدة وذلك خالل موسم ١٠٠مشاهدات بلغت 

 مـساحة مزروعـة      مشاهدة ، وبإجمالي   ١٠٠الى أن عدد المشاهدات بالعينة      ) ١(تشير نتائج جدول    
 بالعينـة   اإلنتـاج  فدان ، وتبين أن إجمالي كمية        ٠,٨ فدان بمتوسط مساحة لكل مشاهدة       ٨٨بمحصول الدخن   

 ، وكان متوسط الحـشات       طن ٣٤,٥بمتوسط إنتاجية للمشاهدة حولي    طن   ٣٤٤٩ حواليلمحصول الدخن بلغ    
ع عينة الدراسة لكل من كمية التقـاوى    حشات ، كما تبين من نتائج الجدول أن متوسط استخدام زرا           ٤بالعينة  

 وحـدة فعالـة ،   ١٢١,٢ كجم للفدان ، وبالنسبة لألسمدة فقد بلغ متوسط استخدام السماد االزوتـى             ١٦,٢بلغ  
وترجع الزيادة فى كمية االستخدام للسماد االزوتى الى التسميد المتكرر بعد كل حشة ، كما بلغ متوسط كميـة             

 وحدة فعالة وكمية السماد العضوى يصل       ٢٤,٦ وحدة فعالة ، السماد البوتاسى       ٣٠,٢ حواليالسماد الفوسفاتى   
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يـوم  /  رجل ٤٥ ، وكان متوسط عدد أيام العمل البشرى حوالي          ٣م١٥,٧ حواليمتوسط استخدام الزراع الى     
 ساعة خالل موسم الزراعة ، ويشير نفس الجدول أنة بلغ متوسط التكـاليف              ٢٨,٣وعدد ساعات العمل اآللي     

  . جنية للفدان٧٥٠٠ حوالي جنية للفدان، كما بلغ متوسط التكاليف المتغيرة ٩٣٠٠ حواليكلية للفدان بالعينة ال
  )٢٠١٩-٢٠١٨(عام  متغيرات إنتاج محصول الدخن فى عينة الدراسة بمحافظة اإلسماعيلية) ١(جدول 

  البيان  الوحدة  دالبنــــ
  عدد المشاهدات بالعينة

  عة بالعينةإجمالي المساحة المزرو
  متوسط المساحة المزرعة بالمشاهدة

   بعينة الدراسةاإلنتاجإجمالي كمية 
  ية للمشاهدةاإلنتاجمتوسط 

  متوسط عدد الحشات التى أخذها الزراع بالعينة 
  ية للفداناإلنتاجمتوسط 

  متوسط كمية التقاوى المستخدمة للفدان
  متوسط كمية السماد االزوتى المستخدمة للفدان

  ية السماد البوتاسى المستخدمة للفدانمتوسط كم
  متوسط كمية السماد فوسفاتى المستخدمة للفدان

  البلديمتوسط كمية السماد 
  عدد أيام العمل البشرى

  عدد ساعات العمل اآللي
  متوسط إجمالي التكاليف الكلية إلنتاج محصول الدخن بعينة الدراسة

  دخن بعينة الدراسة  التكاليف المتغيرة إلنتاج محصول الإجماليمتوسط 

  عدد
  فدان
  فدان
  طن

  فدان/طن
  حشة

  فدان/طن
  فدان/كجم 

  كجم وحدة فعالة
  كجم وحدة فعالة
  كجم وحدة فعالة

  ٣م
  يوم / رجل

  ساعة
  فدان/ جنية

  فدان/جنية 

١٠٠  
٨٨  
٠,٨  

٣٤٤٩,٦  
٣٤,٥  

٤  
٣٩,٢  
١٦,٢  
١٢١,٢  
٢٤,٦  
٣٠,٢  
١٥,٧  
٤٥  

٢٨,٣  
٩٣٠٠  
٧٥٠٠  

  . االستبيانجمعت وحسبت من استمارة : المصدر
  

يـة،  اإلنتاج لمختلف االنتجة الزراعية يساعد المزارع على اختيار العناصـر           اإلنتاجإن دراسة دوال      
ومعرفة أعالها كفاءة، وتساعده فى تحديد الكميات المثلى من هذه العناصر، كـذلك معرفـة مـدى التكامـل             

يمكن اختيار األساليب التى تتسم بكونها أعلـى        ية إحصائياً   اإلنتاجوالتنافس بين هذه العناصر، وبتقدير الدوال       
 تم تقدير الدالة    الدخنية كفاءة، وباستخدام بيانات استمارات االستبيان لعينة الزراع لمحصول          اإلنتاجاألساليب  

  بالطن للفدان هو المتغير التابع وكانت المتغيرات المستقلة الـسماد العـضوى       ) Y (اإلنتاجية، حيث أن    اإلنتاج
)x1 (والسماد االزوتى    ٣م،)x2 (     وحدات فعالة، وسماد فوسفاتي)x3 (        وحدات فعالة ، وسـماد بوتاسـى)x4 (

كجـم، وقـدرت   )x7(كمية التقـاوى  ساعة، و ) x6( ، وعمل آلييوم/ رجل) x5(وحدات فعالة، وعمل بشرى     
  ).كوب دوجالس(ية فى الصورة اإلنتاجالدوال 

Y = b0 Xb1  Xb2 ....... Xn
b2 

  يةاإلنتاج هى المدخالت X1   .......Xn                     بالطناإلنتاجية كم =  Yحيث  
b0..........  bn   ية فى هذا الشكل اإلنتاجهى معامالت االنحدار والتى تمثل المرونات  

   تمثل ثابت الدالة  b0الرياضي
  . زراع بمحافظة اإلسماعيلية محصول الدخن الصيفي لعينة ال دالة إنتاج-١

التـى قـدرت    ) ف(وذلك وفقاً لقيمة    % ١أن الدالة المقدرة معنوية عند مستوى       ) ٢( من الجدول    تبين
وفقاً لقيمة معامـل التحديـد      % ٨٩ تحدد إنتاج محصول الدخن بنسبة       اإلنتاج ، وأن عناصر     ١٢٤,٣ حواليب

 اتى هما األكثر تـأثيراً  ، السماد األزوتى ، والسماد الفوسف     البلدي السماد   اإلنتاج ، وأن عناصر     ٠,٨٩٦المقدر  
 إنتـاج  يحدث زيـادة فـى  % ١حيث بزيادة الكمية المستخدمة من كل عنصر بنسبة      % ١ايجابياً عند مستوى    

  . على الترتيب% ٠,٢٢٥،  %٠,٢٨٧، %٠,١٦٣محصول الدخن بنسبة 
 لكل من  العمل البشرى ، العمل اآللـي ، كميـة           % ٥كما ثبتت معنوية التأثير اإليجابي عند مستوى        

، % ٠,١٦٠، %٠,٢٩٦ حـوالي  لمحصول الـدخن ب اإلنتاجفيزيد % ١التقاوى حيث بزيادة كل منهم   بنسبة     

 ٢٠٢١مارس  –األول  العدد –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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كما قدرت المرونة اإلجمالية لعناصـر      .  على الترتيب ، ولم تثبت معنوية معامل السماد البوتاسى          % ٠,١١١
 اإلنتاجة أي بزيادة كل عناصر      ، وهى تعكس طبيعة العائد على السعة المتزايد       ١,٢٧٤ حوالي المقدرة ب  اإلنتاج

أي هناك فرصـة لزيـادة كفـاءة اسـتخدام          % . ١,٠٦٥ بنسبة   اإلنتاجيؤدى إلى زيادة    % ١فى الدالة بنسبة    
  .ية لكل عنصر اإلنتاجالعناصر عند زيادة كميتها وفى حدود المرونات 

بعينة   محصول الدخنمعامالت االنحدار والمؤشرات االقتصادية للمتغيرات فى دالة إنتاج ): ٢(جدول 
  )٢٠١٩-٢٠١٨(الدراسة بمحافظة اإلسماعيلية موسم 

  المؤشرات
  
  المتغيرات

المرونة   الوحدة
  قيمة ت  يةاإلنتاج

 اإلنتاج
المتوسط 

  ف/طن

 اإلنتاج
 يالحد
  ف/طن

قيمة 
 اإلنتاج

ي الحد
  جنية

سعر 
وحدة 
المورد 
  جنية

معامل 
الكفاءة 
  االقتصادية

متوسط 
كمية 
  المورد

  سمــاد بلدى
  سمـاد أزوتى
  سماد فوسفاتى
  سمـاد بوتاسي
  عمل بشــرى
  عمــل آلـي
  التقـــاوى
  ثابت المعادلة

  ٣م
  كجم
  كجم
  كجم

  يوم/ رجل
  ساعة
  كجم
-  

٠,١٦٣  
٠,٢٨٧  
٠,٢٢٥  
٠,٠٣٢  
٠,٢٩٦  
٠,١٦٠  
٠,١١١  

-٠,١٢٣  

٣,١**  
٥,٢**  
٤,٢**  

٠,٥٣٢  
٢,٢*  
٢,٠١*  
١,٦٩*  

-١,٤٥  

٢,٥  
٠,٣٢٣  
١,٢٩  
١,٥٩  
٠,٨٧  
١,٣٨  
٢,٤١  

-  

٠,٤١  
٠,٠٩  
٠,٢٩  
٠,٠٥  
٠,٢٥٧  
٠,٢٢١  
٠,٢٦  
-  

١٧٢,٢  
٣٩,٧٨  
١٢١,٨  

٢١  
١٠٧,٩  
٩٢,٨  
١٠٩,٢  

-  

٨٠  
٨  

٩,٥  
١٣  
٩٠  
٧,٥  
٢٥  
-  

٢,١٥  
٤,٩٧  
١٢,٨  
١,٦٢  
١,٢  
١٢,٤  
٤,٣٧  
-  

١٥,٧  
١٢١,٢  
٣٠,٢  
٢٤,٦  
٤٥  

٢٨,٣  
١٦,٢  
-  

  **١٢٤,٣=          ف ٠,٨٩٦ = ٢-         ر٠,٩٠٤ =٢          ر
   جنية للطن٤٢٠:  طن للفدان         متوسط سعر بيع الطن ٣٩,٢= الفدان         متوسط انتاجية 

  %١معنوي عند مستوى %     ** = ٥معنوية عند مستوى           * = 
  .حسبت من بيانات عينة الدراسة باستخدام الحاسب اآللي : المصدر       

  

  : اإلنتاج كفاءة أداء عناصر -
 بالجنية ، على سعر وحـدة العنـصر         الحدي هى خارج قسمة الناتج      جاإلنتاتعتبر كفاءة أداء عناصر       

ية بلغت لعنصر العمـل  اإلنتاج فى العملية اإلنتاجالى أن كفاءة أداء عناصر     ) ٢(بالجنية ، ويشير نتائج جدول      
  لكل منهم على الترتيب  حيث اقتربا       ٢,١٥ ،   ١,٦٢ ، ١,٢ حوالي  ب  البلديالبشرى والسماد البوتاسى ، السماد      

والعمـل   زوتـى، والفوسـفاتى،  ، كما بلغت كفاءة عنصر السماد اال لواحد الصحيح وهى الكفاءة القصوى    من ا 
  . على الترتيب ٤,٣٧ ، ١٢,٤ ، ١٢,٨ ، ٤,٩٧ حوالي، وكمية التقاوى بااللى

  .  دالة متوسط التكاليف المتغيرة لزراع محصول الدخن-٢
 اإلنتاجقاتها االقتصادية واستخدامهما في تحديد حجم       جزء إلى تقدير دوال التكاليف ومشت     دف هذا ال  يه

 الفعلي  اإلنتاج االقتصادي الذي يحقق أقصي أرباح ومقارنة ذلك بحجم          اإلنتاجوحجم  ) عند أدني تكلفة  (األمثل  
  -:ولتحقيق هذا الهدف قدرت دالة التكاليف المتغيرة في الشكل الرياضى اآلتي . لدي مزارعي عينة البحث

T.C =B1Y ± B2Y2 ± B3Y3 
  .فدان/جنية الكليةإجمالي التكاليف =  T.C :حيث

Y =   فدان/طنية اإلنتاج.  
B1, B2, B3 = معامالت الدالة المقدرة في الصورة التكعيبية.  

بالطن للفدان لمحـصول الـدخن      ) Y (اإلنتاجوحجم  ) T.C(وكان تقدير العالقة بين التكاليف الكلية         
  .عيليةبعينة الدراسة بمحافظة اإلسما

T.C = 637.9 Y  –  16.65 Y2  +  0.164 Y3 
           (10.69)**    (-5.658)*    (4.724)* 
           F = 110.3**               R2 = 0.971                R-2 = 0.970 
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% ٩٧ من محصول الدخن يحدد مستوى التكاليف بعينة الدراسة بنسبة           اإلنتاجتبين من الدالة أن حجم        
، كما ثبتـت معنويـة   %١ ، وثبتت معنوية نموذج الدالة عند مستوى معنوية      ٠,٩٧٠حيث بلغ معامل التحديد     

متوسـط التكـاليف   نحصل على دالة  ) Y(وبقسمة الدالة المقدرة على     % ١ ،%٥معامالت الدالة عند مستوى     
  . فى الشكل اآلتىالمتغيرة

A.T.C = 637.9 –  16.65 Y  +  0.164 Y2 
   يتحصل على دالة التكاليف الحديةلدالة التكاليف المتغيرةء المشتقة األولى وبأجرا

        M.C = 637.9   –  33.3 Y  +  0.492 Y2 
  

  

 األمثل الذى يدنى التكاليف وذلـك بمـساواة دالـة متوسـط             اإلنتاجأن حجم   ) ٣(ويتضح من جدول    
 ٢١٥,٥ حـوالي  طن للفدان عند تكلفة قدرت ب      ٥٠,٧٦ حواليالتكاليف المتغيرة مع دالة التكاليف الحدية بلغ          

 األمثل لمحصول الدخن    اإلنتاج، كما بلغ اإليراد الكلى عند حجم        ) جنيه للفدان ١٠٩٢٨بما يعادل   (جنيه للطن   
 اإلنتـاج  جنيه للفدان ، كما تم تقـدير حجـم         ١٠٣٦٦ حوالي جنيه للفدان ، وبلغ صافى العائد ب       ٢١٢٩٤نحو  

 من محصول الدخن لدى زراع العينة والمقدر        اإلنتاجبمساواة متوسط سعر وحدة     ) بحالمعظم للر (االقتصادي  
 طن للفـدان    ٥٩ حوالي االقتصادي ب  اإلنتاج وقدر حجم    M.Cجنيه للطن ودالة التكاليف الحدية      ٤٢٠ حواليب

 اإلنتاجم  ، وبلغ اإليراد الكلى عند حج     )  جنيه للفدان  ١٣٥٥٥بما يعادل   ( جنيه للطن    ٢٢٩,٧ حواليعند تكلفة   
  . جنيه للفدان١١٢٢٥ى العائد بنحو  جنيه للفدان ، كما بلغ صاف٢٤٧٨٠ حوالياالقتصادى ب

  

  )٢٠١٩-٢٠١٨(ظة اإلسماعيلية موسم مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول الدخن بمحاف): ٣(جدول 
  اإلنتاج  الوحدة  المؤشرات

  الفعلى
  اإلنتاج

  األمثل
  اإلنتاج

  االقتصادى
  اإلنتاجـــة كميــــ

  تكلفــــــة الطــــن
   التكاليف الكليةإجمالي

  العائــد الكلـــــــى

  صافى العائد

  فـدان/طن 
  طن/ جنيه 
  فدان/ جنيه 
  فدان/جنيه 

  جنيه للفدان

٣٩,٢  
٢٣٧,٢  
٩٢٩٩  
١٦٤٦٤  
٧١٦٥  

٥٠,٧٦  
٢١٥,٥  
١٠٩٢٨  
٢١٢٩٤  
١٠٣٦٦  

٥٩  
٢٢٩,٧  
١٣٥٥٥  
٢٤٧٨٠  
١١٢٢٥  

  . بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة اإلسماعيلية : المصدر 
  

 جنيـه   ٢٣٧,٢تكلفة   بمتوسط طن للفدان    ٣٩,٢ الفعلي للزراع بعينة الدراسة والبالغ       اإلنتاجوبمقارنة  
 اإلنتـاج  األمثل وأيضاً أقل من      اإلنتاج الفعلي أقل من     اإلنتاجيتضح أن   )  جنيه للفدان  ٩٢٩٩بما يعادل    (للطن

 يفسر أن زراع محصول الدخن بعينة الدراسة ينتجون فى مرحلة إنتـاج غيـر اقتـصادية                 االقتصادي وهذا 
مقارنـة  % ٢٩,٣٤يؤدى إلى إنخفاض العائد الكلى للفدان بنسبة    مما  ) المرحلة األولى من قانون تناقص الغلة     (

 الكلى عـن حجـم   مقارنة بالعائد% ٥٠,٥بالعائد الكلى عن الحجم األمثل ، وإنخفاض فى  العائد الكلى بنسبة          
يـة عنـد    اإلنتاجوبحساب مرونة التكاليف    ). ١( وكما هو موضح بالشكل      )المعظم للربح ( االقتصادي   اإلنتاج

 مما يعنـى    ٠,٥٢ طن للفدان أتضح أن معامل المرونة بلغ         ٣٩,٥متوسط إنتاجية الفدان بعينة الدراسة والبالغ       
 اإلنتـاج دة وتوجيه الموارد االقتصادية لزيادة متوسـط  أن المرونة أقل من الواحد ويشير ذلك إلى إمكانية إعا         

  . األمثل واالقتصادي اإلنتاجإلى حجم 
  

  . األهمية النسبية لبنود التكاليف والميزانية المزرعية لمحصول الدخن-٣
ية لمحصول الدخن بعينة الدراسة بمحافظة اإلسـماعيلية      اإلنتاجبدراسة األهمية النسبية لبنود التكاليف      

جنيه للفـدان ، وقـدرت التكـاليف الثابتـة        ٩٣٠٠ حواليأن التكلفة الكلية للفدان بلغت      ) ٤(ن الجدول   تبين م 
  .من التكاليف الكلية % ١٩,٣٥ جنيه للفدان بما يعادل ١٨٠٠للفدان خالل موسم الزراعة الصيفي ) اإليجار(

 ٢٠٢١مارس  –األول  العدد –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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  ية واالقتصادية اإلنتاجاييس الكفاءة األهمية النسبية لبنود التكاليف وتحليل الميزانية للفدان ومق): ٤(جدول 

فدان                                                                  /           الوحدة )٢٠١٩-٢٠١٨(لمحصول الدخن موسم    
  القيمة  الوحدة  بنـــــود التكاليف

  %األهمية النسبية   فدان/ جنيه 
  :التكاليف المتغيرة 

  ـــاوى كجم كمية التق-     
 ٣ مالبلدي السمـــاد -     
  السماد األزوتى كجــم -     
  السماد الفوسفاتى كجم-     
  السماد البوتاسى كجـم-     
  يوم/ رجل  العمل البشرى-     
  العمل اآللى ساعـــة-     

 التكــاليف المتغيــرة  
  اإليجار(التكاليف الثابتة*( 
  يةاإلنتاجالتكـــاليف 

  
  :يةاإلنتاج

 :العائد الكلــــى  
 :صافى العائــــد 

  نسبة العائد للتكاليف الكلية
 أربحية الجنية المستثمر من التكاليف المتغيرة

  أربحيــة الطـن
  كمية التعـــادل 

  
  جنيه
  جنيه
  جنيه
  جنيه
  جنيه
  جنيه
  جنيه
  جنيه
  جنيه
  جنيه
-  

  فدان/ طن
  جنيه
  جنيه
  جنيه
  جنيه
  جنيه

  فدان/ طن 

  
٤٠٥  
١٢٥٦  
٩٧٢  
٢٨٦  
٣١٩  
٤٠٥٠  
٢١٢  
٧٥٠٠  
١٨٠٠  
٩٣٠٠  

-  
٣٩,٢  

١٦٤٦٤  
٧١٦٤  
١,٧٧  
٢,١٩  
١٨٢,٧  

١٧  

  
٤,٣٥  
١٣,٥١  
١٠,٤٥  
٣,٠٨  
٣,٤٣  
٤٣,٥٥  
٢,٢٨  
٨٠,٦٥  
١٩,٣٥  
١٠٠  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  .تم حساب اإليجار للفدان خالل موسم الصيف وهى فترة زراعة محصول الدخن* 
  .٢٠١٨/٢٠١٩ الزراعيالموسم جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة فى :  المصدر
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 وبالنسبة لبنود التكاليف المتغيرة يوضح نفس الجدول أن تكلفة العمل البشرى تحتل المرتبة األولـى               
، السماد االزوتى   البلديتكلفة السماد األزوتى ، السماد      ثم تأتى   % ٤٣,٥٥من حيث األهمية النسبية تمثل نحو       
 إجمـالي  ، على الترتيـب وذلـك مـن    %١٠,٤٥، % ١٣,٥١ حواليها فى المرتبة الثانية حيث تمثل كل من  

التكاليف المتغيرة ، وتنخفض األهمية النسبية لكل من كمية التقاوى ، السماد الفوسفاتى ، والسماد البوتاسـى،                 
 التكـاليف  إجمـالي على الترتيب وذلـك مـن   % ٢,٢٨،  % ٣,٤٣، % ٣,٠٨، % ٤,٣٥والعمل االلى إلى  
جنيـه  ١٦٤٦٤ حوالي أيضاً النتائج الموضحة بنفس الجدول إلى أن العائد الكلى للفدان يقدر ب    المتغيرة ، وتشير  

وقدرت أربحية الجنيه المستثمر لمحـصول      . جنيه للفدان   ٧١٦٤للفدان ، وأن صافى العائد للفدان يقدر بنحو         
در أربحيـة الطـن بنحـو       وق.  جنيهاً ٢,١٩الدخن بعينة الدراسة بمحافظة اإلسماعيلية من التكاليف المتغيرة         

 ،  وبتقدير كمية التعـادل وهـى      ١,٧٧ حواليجنيه للطن ، أما نسبة العائد إلى التكاليف الكلية فبلغت           ١٨٢,٧
طن للفدان حيـث أن الفـرق بـين      ١٧ حوالي التى ال يتحقق عندها أرباح أو خسائر حيث بلغت           اإلنتاجكمية  

الزراع الحالي بعينة الدراسة يمثل منطقة أمان يعتمد عليها          اإلنتاج عند كمية التعادل ومستوى      اإلنتاجمستوى  
  .)٢كما في شكل  (عند حدوث مخاطرة مستقبلية

  
  

 أثر بعض الممارسات المزرعية على إنتاجية محصول الدخن بعينة الدراسـة بمحافظـة اإلسـماعيلية                -٥
  ٢٠١٩-٢٠١٨موسم 

  :إنتاجية محصول الدخن اثر التسميد المتكرر للسماد األزوتى بعد كل حشة على -١
أختلف الزراع بعينة الدراسة فى عدد مرات إضافة السماد األزوتى بعد كل حشة ، ولدراسة أثر هذه                  

ية الهامة فى إنتاج محصول الـدخن ،        اإلنتاجالممارسة فى إستخدام السماد األزوتى باعتبارها أحد المدخالت         
، وكان متوسط    مزارعاً   ٣٠سماد االزوتى عقب كل حشة      كان عدد الزراع الذين استخدموا التسميد المتكرر لل       

عدد الزراع بالعينة الذين يقوموا بالتـسميد  للـسماد    طن للفدان ،بينما كان    ٤٧,٤٥  حواليإنتاجية الفدان لهم    
طن للفدان وثبتت معنوية الفرق     ٣٣,١٤ ومتوسط إنتاجية الفدان لهم بلغ        مزارعاً ٦٠االزوتى بطريقة عشوائية    

  %.١طين عند مستوى بين متوس
  : ميعاد الحش -٢

بتقدير أثر ميعاد الحش المناسب على إنتاجية الفدان من محصول الدخن بعينـة الدراسـة بمحافظـة                   
اإلسماعيلية تبين أن هناك أختالف بين زراع العينة حيث وجد أن زراع يقوموا بأجراء عملية الحش دون أن                  

 ٢٠٢١مارس  –األول  العدد –الواحد الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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وكـان  ) أي التبكير فى عميلة الحـش (سم من سطح التربة ١١٠-٩٠يصل النبات إلى األرتفاع المناسب وهو   
طن للفدان ، بينما وجد زراع بالعينة يقومون        ٣٤,٨ حوالي مزارعاً ومتوسط إنتاجية الفدان لهم بلغ        ٣٢عددهم  

 مزارعـاً   ٦٨بأجراء عملية الحش على االرتفاع المناسب الموصى به بالنشرات اإلرشادية وكـان عـددهم               
 طن للفدان ، وثبتت معنوية الفرق بين متوسـطين عنـد مـستوى    ٤٦,٥٢ حواليالفدان لهم   ومتوسط إنتاجية   

١.%  
  : ميعاد الزراعة-٣

تبين من خالل الدراسة الميدانية أن تاريخ الزراعة لمحـصول الـدخن بعينـة الدراسـة بمحافظـة                    
ايو ، ولتحليل أثر تاريخ     اإلسماعيلية أنحصر فى األسبوع األول من شهر أبريل ، واألسبوع الثانى من شهر م             

زراعة محصول الدخن بمحافظة اإلسماعيلية قسمت الفترة إلى قسمين ، القـسم األول هـو فتـرة الزراعـة               
 حـوالي  مزراعاً ومتوسط إنتاجية الفدان لهم بلغ        ٣٦المتأخرة ما بعد منتصف شهر أبريل وكان عدد الزراع          

 ٦٤لمبكرة ما قبل منتصف شهر ابريل وكان عدد الزراع           طن للفدان  ، والقسم الثانى فترة الزراعة ا         ٣٤,٨٧
 طن للفدان ، وثبتت معنوية الفرق بين متوسطين عند          ٤٤,٣٩ حواليمزراعاً وكان متوسط إنتاجية الفدان لهم       

  %.١مستوى 
  الملخص والتوصيات

لطلب يعتبر الطلب على األعالف الخضراء طلب مشتق من الطلب على الثروة الحيوانية حيث زيادة ا                
على هذه المنتجات يؤدى الى زيادة الطلب على محاصيل األعالف الخضراء ، ونظراً لالختالف وتباين نسبة                
مساهمة محاصيل العلف الخضراء على مدار العام حيث أن إنتاج األعالف الخـضراء الـشتوية بمحافظـة                 

مما أدى الـى    % ٤يصل الى   ، بينما المتاح من محاصيل األعالف الصيفية        % ٩٦,٤٤اإلسماعيلية يصل الى    
وجود عجز شديد فى األعالف الخضراء الصيفية يجعل المزارع يعتمد فى التغذية علـى بعـض المخلفـات                  

مما يتطلب أن تبذل محاوالت جـادة لتـوفير األعـالف     . الزراعية واالتبان وهى منخفضة فى القيمة الغذائية      
ضراء الجديدة متعددة الحشات وإدخال زراعة هذه       الخضراء الصيفية وذلك بالتوسع فى مساحات األعالف الخ       

وتهدف هذه الدراسة الى قياس اثـر بعـض العوامـل الفنيـة وكـذلك      .  المستصلحة  األراضياألعالف فى   
 الجديـدة بمحافظـة اإلسـماعيلية ،        األراضيالممارسات المزرعية على إنتاجية محصول الدخن الصيفي  ب        

 المعظم لإلرباح مـع     اإلنتاج تكاليف الطن المنتج ، وأيضا تحديد حجم          األمثل الذى يدنى   اإلنتاجوتحديد حجم   
  .  الجديدةباألراضيتقدير التوليفة الموردية المثلى بين أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاجية محصول الدخن 

وقد تبين أن أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاجية محصول الدخن هى السماد االزوتى ، والفوسـفاتى                
 كما اتضح من دراسة دوال متوسطات التكاليف المتغيرة أن الحجم األمثل لإلنتاج الذى يـدنى                البلديسماد  وال

.  طن للفـدان     ٥٩ حوالي المعظم لإلرباح قدر ب    اإلنتاج طن للفدان ، وأما الحجم       ٥٠,٧٦ حواليالتكاليف بلغ   
 حـوالي قيمة اإليراد الكلى للفدان بلغ ية أن متوسط اإلنتاجكما اتضح من دراسة مؤشرات الكفاءة االقتصادية و 

 ٢,١٩ جنية للفدان ، اربحية الجنية المستثمر بلـغ          ٧١٦٥ حوالي جنية للفدان ، وصافى العائد قدر ب       ١٦٤٦٤
وقد تبين من دراسة اثر أهم الممارسات المزرعية وأثرها على إنتاجية محـصول الـدخن أن التـسميد      . جنية

  .ية اإلنتاجشة يؤدى الى زيادة فى المتكرر بالسماد االزوتى بعد كل ح
  :وتوصى الدراسة الى

 الجديدة من خالل زيادة الكميـات       باألراضيالعمل على زيادة إنتاجية الفدان من محصول الدخن الصيفى           -١
المستخدمة من األسمدة الكيماوية التى لها تأثير إيجابي من السماد االزوتى والسماد الفوسـفاتى والـسماد                

  .البلدي
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زراع محصول الدخن الى الممارسات المزرعية الجيدة التى ثبتت إحصائياً أنها تؤدى الـى زيـادة                إرشاد   -٢
ية الفدانية وهى التسميد المتكرر بالسماد االزوتى بعد كل حشة ، مع الزراعة فى الميعاد المناسـب                 اإلنتاج

 .سم١١٠-٩٠وهو النصف األول من شهر ابريل ، وإجراء الحش عند وصل ارتفاع النبات الى 
 الجديدة خالل فصل الصيف وذلك لسد العجز فى محاصـيل     باألراضيالتوسع فى زراعة محصول الدخن       -٣

 .األعالف الصيفية 
  المراجع

. وأثرها على الثروة الحيوانية      دراسة اقتصادية عن دور األعالف    : وآخرون  ) دكتور(على إبراهيم محمد     -١
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Analytical study on the production of non-traditional green fodder 

crops in the new lands in Ismailia Governorate "Millet crop" 
 
Summary 

The demand for green fodder is considered a demand derived from the demand for 
livestock, as the increase in the demand for these products leads to an increase in the 
demand for green fodder crops, and due to the difference and the variation of the 
contribution of green fodder crops throughout the year as the production of winter 

 ٢٠٢١مارس  –األول  العدد –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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green fodder in Ismailia Governorate reaches 96.44% While the availability of 
summer fodder crops reaches 4%, which led to a severe deficit in summer green 
fodder, which makes farms dependent for feeding on some agricultural residues and 
hay, which are low in nutritional value. This requires that serious attempts be made to 
provide summer green fodder by expanding the areas of new green multi-grass fodder 
and introducing the cultivation of these fodder in the reclaimed lands. This study 
aims to measure the effect of some technical factors as well as agricultural practices 
on the productivity of the summer millet crop in the new lands in Ismailia 
Governorate, and to determine the optimal production volume that lowers the costs 
per ton produced, and also to determine the volume of production for the bulk of 
profits with an estimate of the optimal supply combination among the most important 
variables affecting the productivity of the crop. New millet Bala Rady. 
         It was found that the most important variables affecting the productivity of the 
millet crop are nitrogen fertilizer, phosphate and municipal fertilizer, as it has been 
shown from a study of the functions of variable cost averages that the optimum 
volume of production with lower costs was about 50.76 tons per acre, while the 
volume of maximum production of profits was estimated at about 5961 tons per acre. 
It was also clear from the study of indicators of economic efficiency and productivity 
that the average value of the total revenue per feddan amounted to about 16,464 
pounds per feddan, and the net revenue was estimated at about 7165 pounds per 
feddan. The study of the effect of the most important agricultural practices and their 
effect on the productivity of the millet crop showed that repeated fertilization with 
nitrogen fertilizer after each load leads to an increase in productivity. 
The study recommends: 
1- Working to increase the productivity of the feddan of the summer millet crop in 

the new lands by increasing the used quantities of chemical fertilizers that have a 
positive effect from nitrogen fertilizers, phosphate fertilizers and municipal 
fertilizers. 

2- Instructing millet growers to good agricultural practices that have been statistically 
proven to increase productivity per feddan, which is repeated fertilization with 
nitrogen fertilizer after each mulch, with planting at the appropriate time, which is 
the first half of April, and mulching when the plant height reaches 90-110cm. . 

3- Expanding the cultivation of millet on the new lands during the summer season in 
order to fill the deficit in summer fodder crops. 

Key words: Optimal production - Economic production - Economic efficiency-Net return.  
 


