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 :    الملخص
النشاط االقتصادى فى محافظة مطروح ، وتعتمد على ثالثة مصادر رئ�س�ة  %70  تمّثل الزراعة نحو م�اه   هي من 

، وأن محصول الشعیر �حتل األهم�ة والصدارة من  األمطار والم�اه الجوف�ة وم�اه النیل عن طر�ق ترعّتى النصر والحّمام  
% من 49ألف فدان تمثل نحو    228.1متوسط بنحو   2019،    2018حیث المساحة المزروعة والتي بلغت خالل عامي 

  ، الفترة  تلك  خالل  �المحافظة  المحصول�ة  المساحة  إلي  متوسط  الدراسة  تهدف  اإلنتاج�ة  ولذا  الكفاءة  مؤشرات  تقدیر 
التكمیلي والري  المطري  الري  أسلو�ي  �إستخدام  مطروح  �محافظـة  الشعیر  إلنتاج  االقتصاد�ة  أهم    التعرفو  والكفاءة  على 
 المشكالت التى تواجه مزارعي المحصول �المحافظة وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها مایلي :  

أردب فى حالة الري المطري إلى    11.8إرتفاع متوسط اإلنتاج�ة الفدان�ة لمحصول الشعیر من نحو  اإلنتاج�ة الفدان�ة :    -
�ة الفدان لمحصول الشعیر �أسلوب الري التكمیلي تز�د عن أسلوب  طن فى حالة الري التكمیلي أي أن انتاج  17.1نحو  

% وقد یرجع ذلك لتوفر الم�اه �أسلوب الري  44.9أردب / فدان �ما تمثل معدل تغیر یبلغ نحو    5.3الري المطري بنحو  
 التكمیلي. 

جنیها لمثیله �الري    6292جنیها �الري المطري ، إلي نحو    3387صافي العائد : إرتفاع صافى عائد للفدان من نحو    -
 % . 85.8التكمیلي ، و�معـدل تغیر بلغ نحو  

جن�ه لمثیله �الري    0.85جن�ه �الري المطري ، إلي نحـو    0.56أر�ح�ة الجن�ه : إرتفاع أر�ح�ة الجن�ه المنفق من نحو    -
 % .  51.9التكمیلي �معدل تغیر بلغ نحو  

�الري المطري ، إلي   1.56�ة إجمالي العائد للتكال�ف االجمال�ة من  نحو  نس�ة العائد / التكال�ف اإلجمال�ة : إرتفاع نس  -
 % . 18.6لمثیله �الري التكمیلي �معدل تغیر بلغ نحو  1.85نحـو 

�الري المطري ، إلي  0.63نس�ة صافي العائد للتكال�ف المتغیرة : إرتفاع نس�ة صافي العائد للتكال�ف المتغیرة من  نحو  -
 %. 68.4ه �الري التكمیلي �معدل تغیر بلغ نحو لمثیل 1.06نحـو 

إلیها توصي الدراسة التوصل  التي تم  النتائج  دعم الجهات الرسم�ة �الدولة ممثلة في وزارة  �ضرورة    ومن خالل تلك 
مد  بتوفیر مصادر رى دائمة من خالل إقامة السدود واأل�ار وخاصة �المناطق التي تعت  لبدوي الزراعة ووزارة الري للمزارع ا 

 .وذلك لرفع معدالت التنم�ة الزراع�ة �محافظة مطروح علي أسلوب الري المطري 

 محافظة مطروح . –الري  –محصول الشعیر  –الكلمات اإلسترشاد�ة : الكفاءة اإلنتاج�ة واإلقتصاد�ة 
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 :  مقدمة 
األرض   موردى  فى  النسبى  الث�ات  من  مصر  تعانى 

م هذین الموردین  والم�اه مما نتج عنه تنافسا فى استخدا
العروة لـنفس  المحاصیل  بین  و�عتبر قطاع  ،  ) 3( الرئ�سیین 

للم�اه في مصر حیث   المستهلكة  القطاعات  أهم  الزراعة 
قطاع   في  المستخدمة  الم�اه  �م�ة  متوسط  لزراعة  اتمثل 

%من إجمالي االستخدامات المائ�ة في مصر   82.6نحو  
) الفترة  قطاع  ) 2( )2016/ 2005خالل  ألن  ونظرا   ،

الم�اه  الزراعة هو الرئ�سي الستهالك  لذا من  ) 5( القطاع   ،
المائ�ة   الموارد  استخدام  �فاءة  رفع  محاولة  األهم�ة 

ودراسة الكفاءة اإلنتاج�ة واالقتصاد�ة   وتعظ�م العائد منها
هذا   فـى  األهم�ة  ذات  المحاصیل  إلنتاج  الموارد  لتوج�ه 

 . المجال 

صادى فى  %من النشاط االقت70  تمّثل الزراعة نحوو 
 : محافظة مطروح ، وتعتمد على ثالثة مصادر رئ�س�ة

، م�اه النیل    م�اه األمطار �طول الساحل الشمالى الغر�ى
الجوف�ة  والم�اه  والحّمام شرقًا،  النصر  ترعّتى  عن طر�ق 

، وأن محصول    ) 5( خاصة فى سیوه وقارة أم الصغیر جنو�اً 
المزروعة   المساحة  حیث  من  الصدارة  �حتل  وأن  الشعیر 

عامي   خالل  المزروعة  المساحة    -2018متوسط 
%  49ألف فدان تمثل نحو    228.1بلغت نحو    2019

وفي ظل .  ) 8( من متوسط المساحة المحصول�ة �المحافظة
من األهم�ة  فمحدود�ة الموارد المائ�ة المتاحة في مطروح  

محاولة رفع �فاءة استخدام الموارد المائ�ة وتعظ�م العائد  
ظوا منها   من  التنم�ة  لحد  وتحقیق  التصحر  اهرة 

وتحقلالمستدامة،   أفضل  ح�اة  اإلستقرار  توفیر  یق 
  جتماعي واألمني في محافظة مطروح.اإلقتصادي واإل

 

 المشكلة ال�حث�ة: 
المتاحة   المائ�ة  الموارد  مطروح  محافظة  �محدود�ة 

مصادر الري للزراعة ، فتوجد مساحات تروي   نوعحیث تت
ت خالل  من  النیل  م�اه  تعتمد علي  �ما  الحمام  رعة 

مساحات أخري علي الري من األ�ار الجوف�ة ، في حین 

علي   أساس�ة  �صفة  للزراعة  العظمي  المساحات  تعتمد 
األمطار   م�اه  من  من  الري  الغر��ة  �المنطقة  وخاصة 

والتي المساحة    80نحو    تمثل  المحافظة  من   %
الصدارة  في  مساحة محصول الشعیر    أتيتو ،  المحصول�ة  

ع   228.1نحو  �متوسط    2019  ،  2018امي  خالل 
نحو   تمثل  فدان  المساحة  49ألف  متوسط  من   %

�المحافظة فى .  ) 9( المحصول�ة  الدراسة  مشكلة  وتتمثل 
ق الكفاءة اإلنتاجیـة واإلقتـصاد�ة  یمدى تحقالتساؤل عن  

في  الشعیر  سـتخدام الموارد الزراع�ة فى إنتاج محصول  إل
 �محافظة مطروح.احة ظل محدود�ة الموارد المائ�ة المت

 

 هدف ال�حث:  
ال�  - الكفاءة  استهدف  دراسة  و حث  قتصاد�ة  اإلاإلنتاج�ة 

المطري    تحت ظروفالشعیر    لمحصول الري  أسلو�ي 

  :�محافظـة مطروح ، وذلك من خاللوالري التكمیلي 

  .�المحافظةدراسة الوضع الراهن إلنتاج الشعیر - 1

 . محافظة�الدراسة اقتصاد�ات إنتاج الشعیر  - 2

مؤشرات الكفاءة اإلنتاج�ة والكفاءة االقتصاد�ة    تقدیر– ٣

�محافظـة مطروح �إستخدام أسلو�ي    الشعیر  محصولل

 الري المطري والري التكمیلي. 

مزارعي  - 4 تواجه  التى  المشكالت  أهم  على  التعرف 

 المحصول �المحافظة .
 

 إخت�ار المحصول :  
) الجدول  خالل  محص1من  مساحة  أن  یتبین  ول ) 

نحو   بلغت  مطروح  �محافظة  فدان    285.1الشعیر  ألف 
نحو   الشتو�ة    89.79تمثل  المساحة  إجمالي  من   %

نحو   تبلغ  والتي  عام    317.5المنزرعة  فدان  ألف 
مدى تحقق . ولذلك من األهم�ة دراسة  2019  -2018

الكفاءة اإلنتاجیـة واإلقتـصاد�ة إلسـتخدام الموارد الزراع�ة  
الشع محصول  إنتاج  الموارد  فى  محدود�ة  ظل  في  یر 

 المائ�ة المتاحة. 
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الشعیر  :)1جدول ( لمحصول  المزروعة  للمساحة  الفعلي  المراكز عام    الحصر    –  2018�محافظة مطروح علي مستوي 
2019 . 

 المساحة الكل�ة  المر�ز           
إجمالي المساحة   شعیر

 مطري �الفدان  مروي �الفدان      الكل�ة للشعیر
 الحمام 

---------- 
  

6925 680  680 
21149 100  100 

 350 350  2450 العلمین
 24000 24000  24040 الض�عة 
 45000 45000  46203 مطروح 
 60000 60000  60400 النجیلة 

 155000 155000  156200 برانى/السلوم 
 0 0  108 سیوة 

 285130 284350 780 317475 االجمالي 
 .) 8(  2019إدارة اإلحصاء ، ،   یر�ة الزراعة �مطروحالمصدر : مد

 

 :  إخت�ار العینة 
 أخت�ار مراكز الدراسة :  
) الجدول  خالل  مر�زي 1من  أخت�ار  تم   (    / براني 

الشعیر  الصدارة لمساحة  یتبین أن    حیث، الحمام  السلوم  
المطري  المزروعة   الري  أسلوب  / ��إت�اع  براني  مر�ز 

 . لري لاألمطار �مصدر رئ�سي   تعتمد علىالتي و  السلوم 

وأن زراعة الشعیر �إت�اع أسلوب الري المطري �جانب  
التي   المنطقة  وهي   ، الحمام  �مر�ز  تتم  التكمیلي  الري 
التكمیلي   تعتمد أراضیها  �جانب م�اه األمطار على الري 

 من م�اه النیل عن طر�ق ترعة امتداد ترعة النصر. 
 

 العینة:   
الحائز� إجمالي  قدر   الشعیر  ن  عدد  محصول  لزراعة 

بنحو   الدراسة  بنحو  1027�مر�زي  موزعة    871حائز 
،    حائز والسلوم  براني  الحمام  651�مر�ز  .   ) 8( �مر�ز 

المعاینة   �سر  الحائز�ن  10ومن خالل  عدد  % إلجمالي 
الدراسة)   (عینة  حجم  تقدیر   مفردة   103�حوالي  أمكن 

الحائز�ن لعدد  النسب�ة  األهم�ة    87بواقع    موزعة حسب 
،  )  مفردة( والسلوم  براني  �مر�ز   (مفردة)  16�مر�ز 

 . الحمام 

 

 مصادر الب�انات : 
وغیر   المنشورة  الثانو�ة  الب�انات  على  ال�حث  اعتمد 
وقطاع   األراضي،  واستصالح  الزراعة  وزارة  من  المنشورة 
العامة   للتعبئة  المر�زي  والجهاز  االقتصاد�ة  الشئون 

الزراعة   مدیر�ة  و��انات  ، واإلحصاء،  مطروح  �محافظة 
عینة   بواسطة  األول�ة  الب�انات  علي  الحصول  وتم 
مطروح   �محافظة  الشعیر  مزارعي  من  �س�طة  عشوائ�ة 
مع   الشخص�ة  �المقابلة  استب�ان  استمارة  �استخدام 

الزراعي (  الموسم    )   2019   -2018المزارعین خالل 
الدراسات السا�قة المتصلة �موضوع   �اإلضافة إلي �عض 

 ال�حث. 
 

  :سلوب ال�حثي األ
الوصفي   التحلیل  أسلوب  علي  الدراسة  اعتمدت 
والكمي لتوص�ف �عض المتغیرات االقتصاد�ة ، وتم تقدیر  
األسالیب   �عض  و�ذلك  العام  الزمني  االتجاه  معادالت 
على   االعتماد  إلي  �اإلضافة   ، المئو�ة  �النسب  ال�س�طة 

و�ستخدام أسلوب   Wise Step أسلوب االنحدار المرحلى
أهم  اإل  لمعرفة  اللوغار�تم�ة  �صورته  المتدرج  نحدار 

�إستخدام   الشعیر  محصول  إنتاج  علي  المؤثرة  العوامل 
 أسلو�ي الري المطري والري التكمیلي.
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 مناقشة النتائج ال�حث�ة : 
المؤشرات اإلنتاج�ة لمحصول الشعیر �محافظة :  أوالً 

  : 2019 -2008مطروح للفترة 
1-    : المنزرعة  المساحة  الواردة  تبتطور  الب�انات  ین 

) �محصول  2�الجدول  المزروعة  المساحة  أن   (
عام   بلغت  فدان  6.5نحو   2008الشعیر    تمثل   ألف 

المحصول�ة    إجمالي  من  %  2نحو   المساحة 
مطروح   فترة  �محافظة  خالل  المساحة  تلك  تزایدت   ،

عام   لتصل  نحو    2019الدراسة  ألف  285.1إلى 
المس   63.5نحو    تمثلفدان   إجمالي  من  احة  % 

نحو المحصول�ة   بلغ  العامین  بین  ز�ادة  �معدل   ،
الدراسة بلغ نحو  مساحة  % و�متوسط    4286 لفترة 
  بلغ نحو أدني للمساحة  �ین حد  و ألف فدان ،    99.9
أعلي للمساحة بلغ  وحد    2008عام  ألف فدان    6.5
و�دراسة نتائج ،    2019م  ألف فدان عا  285.1نحو 

اإل  المزر تقدیر  للمساحة  العام  �محصول  تجاه  وعة 
والواردة    شعیرال الدراسة  فترة  �محافظة مطروح خالل 

ألف   18.2) تبین أنها تزداد سنو�ا بنحو 3�الجدول (
وقد    %  14.47فدان، و�معدل نمو سنوي بلغ نحو  

 . ثبتت معنو�ة النموذج 
أن إنتاج�ة    ) 2یبین الجدول (تطور انتاج�ة الشعیر:    -2

،  ز�ادة والنقصان  في حالة تذبذب بین ال  الشعیرمحصول  

أردب / فدان عام    8و�ین حد أدني لإلنتاج�ة بلغت نحو  
لإلنتاج�ة    2017 أعلي  نحو  وحد  فدان    ردب/أ  15بلغ 
بلغ  إنتاج�ة  و�متوسط  ،    2019عام   الدراسة  لفترة 
االتجاه  ،  فدان  /أردب    10.93نحو تقدیر  نتائج  و�دراسة 

لمحصول   الفدان�ة  لإلنتاج�ة  �محافظة  العام  الشعیر 
( طروح  م �الجدول  والواردة  الدراسة  فترة  تبین  )  3خالل 

بنحو    تتناقصأنها   و�معدل  /أدرب  0.26سنو�ا   ، فدان 
نحو    تناقص بلغ  معنو�ة   %2.5سنوي  تبین  وقد 
 .النموذج

3-  ) الجدول  یبین  الشعیر:  انتاج  إنتاج  2تطور  أن   (
عام بلغ  مطروح  �محافظة  الشعیر    2008محصول 

ه  78نحو   تزاید   ، أردب  فترة  ألف  خالل  اإلنتاج  ذا 
عام   ل�صل  ألف    4276.9لنحو    2019الدراسة 

% 5382.2أردب �معدل ز�ادة بین العامین بلغ نحو  
نحـو   بلغ  الدراسة  لفترة  ألـف    1141.8و�متوسط 

إلنتاج  أدرب العام  االتجاه  تقدیر  نتائج  و�دراسة   ،
محصول الشعیر خـالل فترة الدراسة والواردة �الجدول  

،    أردبألف    187.5یزداد سنو�ا بنحو  ) تبین انه  3(
نحو   بلـغ  سنوي  نمو  ثبتت    17.7و�معدل  وقد   %

 معنو�ة النموذج . 

 

 .�محافظة مطروح 2019 -2008تطور المؤشرات االنتاج�ة لمحصول الشعیر للفترة  :)2جدول (
المساحة   ب�ان

  المحصول�ة
 �الفدان 

 محصول الشعیر 
ة  جمالي المساح من إ %   المساحة �الفدان 

 المحصول�ة 
 االنتاج�ة   
 أردب / فدان 

 االنتاج  إجمالي 
   ردب �األ 

2008 319352 6500 2 12 78000 
2009 337435 10020 2.9 12 120240 
2010 376684 17430 4.6 11.8 205674 
2011 224301 76900 34. 3 12.25 942025 
2012 305965 127100 41.5 12.34 1568414 
2013 299649 91250 30.4 8.32 759200 
2014 340888 79565 23.3 8.96 712902.4 
2015 244475 26775 10.9 9.2 246330 
2016 316276 201127 63.6 10 2011270 
2017 384214 105875 27.5 8 848058.8 
2018 493519 171111 34.7 11.3 1933554 
2019 448835 285130 63.5 15 4276950 
 340966 متوسط 

 
99898.58 25.41 10.93 1141797 

  .)10( إدارة األحصاء ، سنوات متفرقة   –�مطروح المصدر : مدیر�ة الزراعة  



 
 
 
 
 

A comparative study of the productive and economic efficiency of barley ………... 

349 

) الفترة    :)3جدول  خالل  مطروح  �محافظة  الشعیر  لمحصول  اإلنتاج�ة  للمؤشرات  العام  االتجاه  تقدیر  نتائج 
)20008 /2019( . 

 المحسو�ة F نوي معدل التغیر الس  R2 معادلة االتجاه الزمني العام  الب�ان

 المساحة 
Y= - 18608.3 + 18231.82X  
        ( - 0.53 )      (3.8)** 

0.59 18.25 414.4 ** 

 االنتاج�ة 
Y = 12.26 – 0.26 X 
     (11.39)  (- 1.8)     

0.24 2.5 3.24* 

 االنتاج
Y = - 160439  + 187561.9 X 
       (- 0.31)        (2.63)*                  

0.41 17.7 6.92* 

 %)                    1%)                   (**) معنوي عند مستوي ( 5(*) معنوي عند مستوي ( 
 ) .2المصدر : جدول ( 

 

المتغیرات اإلنتاج�ة لمحصول الشعیر �محافظة   :ثان�اً 
 :2019 -2018مطروح عام 

) الجدول  محصول  4یوضح  إنتاج  عناصر  أن   (
التقاو  األرض،  هي  الك�ماوي  الشعیر  السماد  العمل  ي،   ،

األ  العمل  و ال�شري،  الري  عدد    �وضحلي،  أن  الجدول 
  103  لغالمشاهدات في عینة الدراسة �محافظة مطروح ب

 16مشاهدة ألسلوب الري المطري ،    87منهم    مشاهدة
إنتاج  متوسط  وأن   ، التكمیلي  الري  ألسلوب  مشاهدة 

) حوالي  بلغ  ال11.8الفدان  �الري  فدان  أردب/  مطري  ) 
) أردب/ فدان �الري التكمیلي ، �ما تبین أن 17.1ونحو (

) حوالي  بلغت  التقاوي  �م�ة  /فدان  57متوسط  �جم   (
) �جم /فدان �الري التكمیلي ، 52�الري المطري ، ونحو (

) �جم 257ومتوسط �م�ة السماد الك�ماوي بلغت حوالي (
) ونحو  المطري  �الري  فعالة/فدان  �جم 218.5وحدة   (

الة/فدان �الري التكمیلي ، ومتوسط العمل ال�شري  وحدة فع 
) حوالي  ونحو  21.7بلغ  المطري  �الري  /فدان  رجل   (

العمل  24.7( ومتوسط   ، التكمیلي  �الري  /فدان  رجل   (
 ) حوالي  بلغ  المطري  ) 8.59األلي  �الري  /فدان  ساعة 

) ومتوسط 8.79ونحو   ، التكمیلي  �الري  /فدان  ساعة   (
) حوالي  بلغ  الري  �الري 15ساعات  /فدان)  ساعة   (

حوالي   بلغ  الثابتة  التكال�ف  ومتوسط    700التكمیلي، 
ونحو   المطري  �الري  في    1500جن�ه   ، التكمیلي  �الري 

ومتوسط    ، المتغیرة  التكال�ف  متوسط  من  �ل  بلغ  حین 
حوالي الكل�ة  فدان    6869،    5369 التكال�ف   / جن�ه 

الترتیب �الري المطري ونحو  علي    7503،    6003علي 
ترتیب �الري التكمیلي ، وقد بلغ السعر المزرعي حوالي  ال

جن�ة / أردب  لكل من أسلوب الري المطري والري    800
 التكمیلي. 

 

الشعیر    :ثالثاً  لفدان  المزرع�ة  المیزان�ة  تقدیر 
�عینة   التكمیلي  والري  المطري  الري  �أسلوب 

 :2019 -2018  الدراسة للموسم
�فاء على  التعرف  الجزء  هذا  الموارد  �ستهدف  ة 

االقتصاد�ة المستخدمة فى زراعة و�نتاج محصول الشعیر  
�أسلو�ي الري المطري والري التكمیلي ، و�مقارنة تكال�ف  

الجدول تقدیرات  من  موضح  هو  �ما  الفدان  )  5( إنتاج 
�أسلو�ى  الزراعة  حالة  فى  المؤشرات  هذه  أهم  و�مقارنة 

 :الزراعة الري المطري والري التكمیلي یتضح ما یلى
التقاوي : إنخفضت تكال�ف التقاوي إلنتاج الشعیر من    -

نحو    370نحو   تمثل  المطري  �الري  %    6.1جنیها 
نحو   إلي  التكـال�ف  إجمـالي  لمثیلتها    320مـن  جنیها 

نحو   تمثل  التكمیلي  إجمالي    4.3�الري  من   %
 %) . 13.5  -( التكال�ف و�معدل تغیر بلغ نحو
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 .2019 -2018اسة لمحصول الشعیر �محافظة مطروح  متغیرات عینة الدر  :)4جدول (
 الري التكمیلي  الري المطري  المتغیرات 

 16 87 عدد المشاهدات 
 13713 9456 اجمالي عائد الفدان 

 17.1 11.8 متوسط انتاج الفدان (أردب)
 52 57 متوسط �م�ة التقاوي (كجم)

 218.5 257 متوسط �م�ة السماد الك�ماوي (كجم وحدة فعالة / فدان)
 24.7 21.7 متوسط العمل ال�شري(رجل /فدان)
 8.79 8.59 متوسط العمل األلي(ساعة /فدان)

 15 - متوسط عدد ساعات الري (ساعة /فدان)
 6003 5369 متوسط التكال�ف المتغیرة (جن�ه /فدان)

 1500 700 متوسط التكال�ف الثابتة(جن�ه /فدان)
 7503 6069 التكال�ف الكل�ة(جن�ه /فدان)
 800 800 السعر المزرعي(جن�ه /فدان)

 .  2019/ 2018ب�انات عینة الدراسة المیدان�ة �محافظة مطروح لموسم المصدر : 
 

 . 2019/2018  المیزان�ة المزرع�ة لفدان الشعیر �أسلوب الري المطري والري التكمیلي �عینة الدراسة للموسم :)5جدول (
 أسلوب الري  بنود التكال�ف 

 التغیر %  الري التكمیلي  %  الري المطري  تغیرة تكال�ف م
 13.9 33.3 2469 35.7 2167 عمالة �شر�ة 

 2.3 17.8 1319 21.2 1289 عمل ألي 
 13.5- 4.3 320 6.1 370 ثمن تقاوى 

 12 10.6 791 11.6 706 ثمن سماد ��ماوى 
 26.2 3.7 279 3.6 221 ثمن مبیدات 

 217 2.9 217  0 الري 
 14.6- 7.1 526 10.1 616 رى مصار�ف نثر�ة أخـ

 10.3 79.8 5921 88.5 5369 إجمالي تكال�ف متغیرة 
    تكال�ف ثابتة 

 
 

 114.3 20.2 1500 11.5 700 إ�جار 
 114.3 20.2 1500 11.5 700 إجمالي تكال�ف ثابتة 

 22.3 100 7421 100 6069 إجمالي التكال�ف 
    ق�مة االنتاج 

 
 

 45.8 83.5 11452 83 7854 رئ�سي
 41.1 16.5 2261 17 1602 ثانوي 

 45 100 13713 100 9456 إجمالي العائد 
 . 2019 -2018ب�انات عینة الدراسة المیدان�ة �محافظة مطروح لموسم المصدر : 
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العمل األلي : إرتفعت التكال�ف إلنتاج الشعیر من نحو    -
%مـن    21.2جنیها �الري المطري تمثل نحو    1289

التكـال نحو  إجمـالي  إلي  لمثیلتها    1319�ف  جنیها 
نحو   تمثل  التكمیلي  إجمالي   17.8�الري  %من 
 % .  2.3التكال�ف و�معدل تغیر بلغ نحو 

الك�  - الك�ماو�ة  ماألسمدة  األسماد  تكلفة  إرتفاع   : او�ة 
جنیهـا �الري المطري    706إلنتاج المحصول من نحـو  

من إجمالي التكال�ف ، إلي نحو  %  11.6تمثل نحو  
  10.6جنیها لمثیلتها �الري التكمیلي تمثل نحو    791

 %. 12%من إجمالي التكال�ف و�معدل تغیر بلغ نحـو  

إلنتاج    - ال�شرى  العمل  تكلفة  إرتفاع  ال�شر�ة:  العمالة 
نحـو   من  المطري    2167المحصول  �الري  جنیهـا 

نحـو   نحو % 35.7تمثـل  إلي  التكال�ف،  إجمالي    من 
ا  2469 �الري  لمثیلتها  نحـو  جنیها  تمثـل  لتكمیلي 
من إجمالي التكال�ف، و�معدل تغیر بلغ نحو  % 32.3
13.9  . % 

إلنتاج   المبیدات  – المستخدمة  المبیدات  تكلفة  بلغت   :
جنیها �الري المطري تمثل نحو    221المحصول نحو  

جنیها    279%من إجمالي التكال�ف ، إلي نحو    3.6
الي  %من إجم  3.7لمثیلتها �الري التكمیلي تمثل نحو  

 % . 26.2التكال�ف  و�معدل تغیر بلغ نحو 

  217الري : بلغت تكلفة الري إلنتاج المحصول نحو    -
نحو   تمثل  التكمیلي  �الري  إجمالي    2.9جنیها  %من 

 .  %217و�معدل تغیر بلغ نحو التكال�ف 

النثر�ة :    - النثر�ة    إنخفضتالمصار�ف  من  المصار�ف 
  %   10.1جنیها �الري المطري تمثل نحو    616نحو  

التكال�ف،   إجمالي  لمثیلتها    526نحو    إلي من  جنیها 
نحو   تمثل  �المحافظة  التكمیلي  من    %  7.1�الري 

 . %)14.6-و(ـدل تغیر بلغ نحـو�مع فـإجمالي التكالی

المتغیرة    - التكال�ف  ق�مة  إرتفاع   : المتغیرة  التكال�ف 
نحـو   من  المحصول  �الري   5369إلنتاج  جنیهـا 

من إجمالي التكال�ف ، %    88.5  المطري تمثـل نحـو
جنیها لمثیلتها �الري التكمیلي تمثـل    5921  إلي نحو

التكال�ف ، و�معدل تغیر   % 79.8نحـو   من إجمالي 
 % .  10.3بلغ نحو  

-    : الثابتة  إلنتاج    إرتفاعالتكال�ف  الثابتة  التكال�ف 
تمثل  700نحو  من  المحصول   المطري  �الري  جنیها 

ال   11.5نحو   إجمالي  من   %  ، نحو    إليتكال�ف 
جنیها لمثیلتها �الري التكمیلي �المحافظة تمثل   1500
التكال�ف  20.2نحو   إجمالي  تغیر    % من  و�معدل   ،

 . % 114.3بلغ نحو  
الفدان�ة   - التكال�ف  إجمالي  إرتفاع   : التكال�ف  إجمالي 

الشعیر من نحو   للري    6069إلنتاج محصول  جنیها 
نحو إلي  لمثیلت   7421المطري،  (�الري  جنیها  ها 

 %.  22.3التكمیلي) �معدل تغیر بلغ نحو 
 

 . الكفاءة اإلنتاج�ة لمحصول الشعیر – را�عا
ر�اضى    - أسلوب  هى  اإلنتاج�ة  الدالة   : اإلنتاج  دالة 

اإلنتـاج   عناصر  بین  تر�ط  التى  العالقة  �صور 
أنها   إلى  اإلنتاج  دوال  تقـدیر  أهم�ة  وترجع  والناتج، 

بین السائدة  العالقات  والمخرجات    تق�س  المدخالت 
االقتصاد�ة   الكفاءة  علـى  التعـرف  فـى  تستخدم  والتى 

الموارد   عناصر  الستخدام  أن  یتضح  هنا  ومن   ،
معینة  �كم�ات  �عضها  مع  تمتزج  الزراعي  اإلنتاج 
لتحقق قدرًا معینًا من اإلنتاج، وتعبر الدالة اإلنتاج�ة  
االقتصاد�ة  الموارد  بین  تر�ط  التي  العالقة  عن 

المتحصل  المس والناتج  اإلنتاج�ة  العمل�ة  في  تخدمة 
 . ) 8( عل�ه من هذه العمل�ة

بین   العالقة  توضح  التي  الدالة  هي  اإلنتاج  ودالة 
تا�ع)   (كمتغیر  معینة  سلعة  من  الكلي  اإلنتاج  حجم 
(كمتغیرات   اإلنتاج  عناصر  من  المستخدمة  والكم�ات 

الشكل ،  ) 6( مستقلة) تحدید  االنحدار  نموذج  بناء    و�تطلب 
وتعد الصورة اللوغار�تمیـة   الدالى للعالقـات محل الق�اس،

كـوب    دالـة (form log-Double المزدوجـة
أكثر     Cob function Douglas)دوجـالس من 

الصور الدال�ة استخداما وشیوعا فى التطب�قات الق�اس�ة  
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للمتغیرات   النسبى  األثر  عن  ذلك  فى  وتعبـر   ، الزراعیـة 
المتغیر على  الشكل    المستقلة  النموذج  و�أخذ  التا�ع، 

 :) 1( الر�اضى التالى

  t ε+      χ  ∑t = Y  وفي صورتها الخط�ة 

                         tε+  itχn  Ι  iβ ∑ =    tYIn   
 : حیث

tY ln : لوغار�تم ق�مة المتغیر التا�عY  فى السنة .t  
Bi    :ق�م معامل االنحدار لعدد i  ات المستقلةمن المتغیر 

X ،    المستقلة للمتغیرات  النسبى  األثر  عن  وتعبر 
 . على المتغیر التا�ع

itlnX :  لوغار�تم ق�م المتغیرات المستقلة .SX للمفردةt  
  . i لعدد

�الكجم ، X2 المساحة ،     X1حیث التقاوى     X3كم�ة 
ال السماد  ،   ك�ماوي كم�ة  عنصر    X4�الكجم 

  العمل اآللى    X5،  ) فدان العمل ال�شرى (رجل/
 .( ساعة /فدان)  الري  X6، ) فدان(ساعة/

 

 الري المطري:أسلوب  -1
الفیز�ق�ة   للدالة  اإلحصائي  التقدیر  خالل  ومن 
الشعیر   لمحصول  المزدوجة  اللوغار�تم�ة  �صورتها 
�أسلوب الري المطري و�استعراض نتائج التقدیر الق�اسى 

 :یتضح أنها جاءت على الصورة التال�ة
i4n xI 2+0.2i 3 xn I+ 0.37 2i xn I 6.050+0.5= 0i YIn ˆ 

*)552.(       )2.61(         *)16.2(                        
        79=2R            ** 15.1 F=         

لوغار�تم الق�مة المقدرة إلنتاج�ة فدان الشعیر     :  lnˆY :حیث
 . i فى المشاهدة

1iIn x  : لك المشاهدة  الق�مة  �الكجم  لوغار�تم  التقاوي  م�ة 
 .    iللمشاهدة

i3In x :   للمشاهدةللسماد الك�ماوي  لوغار�تم الق�مة المشاهدةi. 

i5In x :  للمشاهدةللعمل األلي  لوغار�تم الق�مة المشاهدةi    . 
 

المعنوى   التأثیر  ذات  العوامل  أن  إلى  النتائج  وتشیر 
�أسلوب   الشعیر  لمحصول  الفداني  اإلنتاج  إحصائ�ا على 

هى  الري   و المطري  التقاوي  الك�ماوي  �م�ة  السماد  �م�ة 
 عنـد مـستوى معنو�ـة  �متغیرات مستقلة  والعمل ال�شرى  

التحدید (ر  (0.01) بنحو  2، وقدر معامل  مما    0.79) 

%من التغیرات الحادثة في اإلنتاج   79�شیر إلي أن نحو 
عنصر   التقاوي  �فسرها  ، و �م�ة  الك�ماوي  السماد  �م�ة 
ال�شري  نحو   والعمل  اإلنتاج�ة  المرونة  معامل  بلغ  وقد 

لكل منهم علي التوالي وهو ما    0.22،    0.37،    0.56
عنصر   زاد  إذا  أنه  و �عني  التقاوي  السماد  �م�ة  �م�ة 

بنس�ة   ال�شري  والعمل   ، ذلك یؤدي    1الك�ماوي  فان   %
بنس�ة   الكلي  اإلنتاج  ز�ادة  ،   %0.37،  %0.56إلي 

اإلجمال�  �ما  0.22% المرونة  نحو  بلغت  للدالة  ة 
السعة  )  1.15( علي  العائد  س�ادة  إلي  �شیر  ما  وهو 

�شیر إلي أن ز�ادة الموارد اإلجمال�ة  ، وهو ما  المتزایدة  
أي    %11.5% یؤدي إلي ز�ادة الناتج بنس�ة  10بنس�ة  

إستخدام   أن  إلي  �شیر  والذي  الصح�ح  الواحد  من  أكبر 
لقانون   األولي  یتم في مرحلة اإلنتاج  العناصر  تزاید  هذه 

 . الغلة
 

 الري التكمیلي :  أسلوب  -2

من خالل التقدیر اإلحصائي للدالة الفیز�ق�ة �صورتها  
اللوغار�تم�ة المزدوجة لمحصول الشعیر �أسلوب الري  
التكمیلي �محافظة مطروح  تم االعتماد على أسلوب  

فى تقدیر دالة اإلنتاج    Wise Step االنحدار المرحلى
تكمیلي �عینة الدراسة المیدان�ة  لمحصول الشعیر �الري ال

�محافظة مطروح فى صورتها اللوغار�تم�ة المزدوجـة ،  
و�استعراض نتائج التقدیر الق�اسى یتضح أنها جاءت 

 :على الصورة التال�ة
InˆYi = 0.98+0.702 Ιn x 2i+0.402 Ιn x 3i+1.21 In x6i 

 **)6.78(       *)2.36       (*)2.47( 
        =0.812R            ** 42.89 F=         

لوغار�تم الق�مة المقدرة إلنتاج�ة فدان الشعیر     :  lnˆY :حیث
 . i فى المشاهدة

3iIn x    :  المشاهدة الق�مة  الك�ماوي  لوغار�تم  �الكجم  للسماد 
 .    iللمشاهدة

4iIn x : لوغار�تم الق�مة المشاهدة للعمل ال�شري للمشاهدة i . 

6iIn x :    الق�مة الري  لوغار�تم  ساعات  لعدد  المشاهدة 
 .    iللمشاهدة

المعنوى   التأثیر  ذات  العوامل  أن  إلى  النتائج  وتشیر 
�م�ة إحصائ�ا على اإلنتاج الفداني لمحصول الشعیر هى  
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الك�ماوي   ال�شرى  السماد  الري  والعمل  ساعات  وعدد 
، وقدر (0.01) عنـد مـستوى معنو�ـة  كمتغیرات مستقلة  
مما �شیر إلي أن نحو    0.81و  ) بنح 2معامل التحدید (ر

عنصر    81 �فسرها  اإلنتاج  في  الحادثة  التغیرات  %من 
الك�ماوي ، والعمل ال�شري ، وعدد ساعات   كم�ة السماد 

نحو   اإلنتاج�ة  المرونة  معامل  بلغ  وقد  ،    0.702الري 
�عني    1.21،    0.402 ما  وهو  التوالي  منهم علي  لكل 

الك�ماوي  السماد  �م�ة  عنصر  زاد  إذا  والعمل    أنه   ،
% فان ذلك یؤدي    1ال�شري، وعدد ساعات الري بنس�ة  
بنس�ة   الكلي  اإلنتاج  ز�ادة  ،    %0.4،  %0.7إلي 

الواحد    و�تضح  %1.21 من  أقل  اإلنتاج�ة  المرونة  أن 
مما   ال�شري  والعمل  الك�ماوي  السماد  لعنصري  الصح�ح 
�عني أن إستخدام العنصر�ن یتم في المرحلة اإلقتصاد�ة  

بینما تبین أن المرونة اإلنتاج�ة أكبر من الواحد  الثان�ة ،  
إستخدام   أن  �عني  مما  الري  ساعات  لعنصر  الصح�ح 

األ  اإلقتصاد�ة  المرحلة  في  یتم  تزاید  العنصر  لقانون  ولي 
  ، (الغلة  نحو  للدالة  اإلجمال�ة  المرونة  بلغت  ) 2.3�ما 

مما �عني س�ادة العائد علي السعة المتزایدة ، مما �شیر  
% یؤدي إلي    10ز�ادة الموارد اإلجمال�ة بنس�ة  إلي أن  

 %. 23ز�ادة الناتج بنس�ة  
 

إنتاج   :خامساً  تكال�ف  لدول  اإلحصائي  التقدیر 
 محصول الشعیر �محافظة مطروح : 

ر�اضى    - أسلوب  هى  التكال�ف  دالة   : التكال�ف  دوال 
حـصوله   نظیر  المنتج  یتحمله  ما  بین  العالقة  �صور 

اإلنتاج�ة   الموارد  إنتاج على  عمل�ة  فى  المستخدمة 
دالة   فان  وعل�ه   ، الناتج  هذا  و�م�ة  معین  ناتج 

التكل عن  ر�اضى  تعبیر  إال  هى  مـا  فة  التكال�ف 
  ، الناتج  لكم�ة  �دالة  الصورة  اإلنتاج�ة  عـادة  وتأخذ 

فى  االعتماد  وتم   ، التكعیب�ة  أو  التر��ع�ة  الدال�ة 
ال الصورة  على  التكال�ف  لدالـة  والتي    ر��ع�ةتالتقدیر 

 :) 4( تتمثل في المعادلة التال�ة
  2i Χb2  ±i Χb1  ± αTc =  

  :  حیث
TC)      =الق�مة التقدیر�ة للتكال�ف اإلنتاج�ة الكل�ة (α) 

 �اإلردب) اإلنتاج        (ΧI = )= التكال�ف الثابتة   

في  اإلنتاج�ة  التكال�ف  دوال  من  االستفادة  و�مكن 
 وأهمها : ة الحصول علي �عض المشتقات االقتصاد�

 

الحد�ة في    :التكال�ف  التغیر  معدل  عن  ع�ارة  وهي 
وحدة   �مقدار  الكلي  الناتج  لز�ادة  نت�جة  الكل�ة  التكال�ف 
طر�ق  عن  ر�اض�ا  عنها  التعبیر  و�مكن  واحدة،  فیز�ق�ة 

  .المشتقة االولي لدالة التكال�ف الكل�ة
و�قصد �ه �ل ما �خص الوحدة   : متوسط التكال�ف الكل�ة

عل�ة  المنتج الحصول  و�مكن  الكل�ة،  التكال�ف  من  ة 
  .�قسمة التكال�ف اإلنتاج�ة الكل�ة علي �م�ة اإلنتاج

التكال�ف یدني  الذي  الذي   : الحجم  المستوي  �ه  و�قصد 
الدن�ا،   نهایتها  إلي  التكال�ف  متوسط  منحني  عنده  �صل 
وأن   القصوى  �فاءتها  إلي  اإلنتاج�ة  الوحدة  تصل  وعنده 

تاجي عادة ما یتحقق عند بدا�ة المرحلة  هذا المستوي اإلن
التكال�ف   تتساوي  عندما  (الثان�ة)  لإلنتاج  االقتصاد�ة 

  .المتوسطة مع التكال�ف الحد�ة
و�مكن الحصول من دالة التكال�ف    الحجم المعظم للر�ح :

خالل  من  الر�ح  �عظم  الذي  اإلنتاج  حجم  علي  الكل�ة 
أو سعر الوحدة مساواة التكال�ف الحد�ة مع االیراد الحدي  

  .الناتج في حالة المنافسة الكاملة
و�مكن الحصول علیها من خالل قسمة     :مرونة التكال�ف

 التكال�ف الحد�ة علي التكال�ف المتوسطة
 

 :   مطري الري الأسلوب   -أ
بین   االنحدار�ة  للعالقة  اإلحصائي  التقدیر  و�إجراء 
من  الفدان  إنتاج  ومتوسط  الفدان�ة  التكال�ف  إجمالي 

الم احصول  الري  �أسلوب  صورها    لمطري شعیر  في 
أ أن  تبین  ونواتجها  المختلفة  إشارتها  لمطا�قة  فضلها 

التال�ة  التر��ع�ة  الصورة  هي  االقتصاد�ة  �ما    للنظر�ة 
 :   )6�الجدول (

) الجدول  الكل�ة 6و�وضح  التكال�ف  دالة  تقدیر   (
، حیث تبین معنو�ة الدالة  �أسلوب الري المطري    للشعیر
ال االحتمالي  علي  معامل    0.01مستوي  ق�مة  وتشیر 

(ر  أن  2التحدید  إلي  التكال�ف   0.37)  في  التغیر  من 
 الكل�ة یرجع إلي التغیر في �م�ة اإلنتاج . 
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 . لعینة الدراسة مطري شعیر �أسلوب الري الالتكال�ف لمحصول ال دوالنتائج التقدیر اإلحصائي ل :)6 (جدول
F R R2  الدالة 

12.39 ** 0.61 0.37 Yˆ= 2059  + 1325X – 19.4X² 
                                              * )2.34-(   * )2.28(    )**2.6 (          

 CO = 2059X-1 +1325 -19.4X 
CM = 1325  - 38.8 X 

Yˆ التقدیر�ة لمتوسط التكال�ف الكل�ة جن�ه/أردب : الق�مة  
CO  التكال�ف المتوسطة جن�ه/ أردب :    

CMأردب  /: التكال�ف الحد�ة جن�ه 
Xم�ة إنتاج الفدان �األردب� :   

 . 2019 -2018المصدر : جمعت وحسبت من ب�انات عینة الدراسة المیدان�ة �محافظة مطروح لموسم 
 

 الحجم األمثل لإلنتاج االقتصادى- 1
التكال�ف   لمتوسط  التفاضل�ة  المشتقة  خالل  ومن 

ا  �اإلیراد  ومساواتها  اإلنتاج  الكل�ة  حجم  تحدید  تم  لحدي 
 ) حوالي  و�لغ  للر�ح  هذا  ردب  أ  )13.5المعظم  حقق  وقد 

 )87() مشاهدة من مشاهدات عینة الدراسة  14الحجم (
 . مشاهدة

 

 الحجم المدني للتكال�ف  -2
للتكال�ف من خالل مساواة   المدني  الحجم  تم حساب 
بنحو   وقدر  الحد�ة  �التكال�ف  المتوسطة  التكال�ف 

، من   مشاهدة)  62وقد حقق هذا الحجم (  ردبأ  )10.3(
 . مشاهدة )87(مشاهدات عینة الدراسة 

 

 مرونة التكال�ف  -3
) و�شیر مدلول  0.70وقدرت مرونة التكال�ف بنحو (

المرحلة   في  �عملون  الفئة  هذه  منتجي  أن  الق�مة  هذه 
 . الغلة تزایداالولي من قانون 

 

 :  تكمیليأسلوب الري ال -ب
اإل التقدیر  بین  و�إجراء  االنحدار�ة  للعالقة  حصائي 

من  الفدان  إنتاج  ومتوسط  الفدان�ة  التكال�ف  إجمالي 
ال الري  �أسلوب  الشعیر  صورها    تكمیلي محصول  في 

ونواتجها    إشارتها  لمطا�قة  أفضلها  أن  تبین  المختلفة 
التر��ع�ة   الصورة  هي  االقتصاد�ة  �الجدول  للنظر�ة  �ما 

)7( . 
 

 . حصائي لدوال التكال�ف لمحصول الشعیر �أسلوب الري التكمیلي لعینة الدراسةنتائج التقدیر اإل :)7 (جدول
F R R2  الدالة 

2.75** 0.13 0. 63  Yˆ= 2326  +1235X – 20.42X² 
                                              * )2.34-(   *)34(2.     )**5.17 (                                

 CO =2326 X-1 +1235 -40.42X 
CM = 5231  - 40.42 X 

Yˆ : الق�مة التقدیر�ة لمتوسط التكال�ف الكل�ة جن�ه/أردب  
CO  التكال�ف المتوسطة جن�ه/ أردب :    

CMأردب  /: التكال�ف الحد�ة جن�ه 
Xم�ة إنتاج الفدان �األردب� :  

 . 2019 -2018لموسم  المصدر : جمعت وحسبت من ب�انات عینة الدراسة المیدان�ة �محافظة مطروح
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للشعیر الكل�ة  التكال�ف  تقدیر دالة  الجدول    و�وضح 
التكمیلي   الدالة علي �أسلوب الري  ، حیث تبین معنو�ة 

االحتمالي   التحدید    0.01المستوي  معامل  ق�مة  وتشیر 
أن  2(ر إلي  الكل�ة    0.13)  التكال�ف  في  التغیر  من 

 یرجع إلي التغیر في �م�ة اإلنتاج . 
 

 األمثل لإلنتاج االقتصادى  الحجم- ١
التكال�ف   لمتوسط  التفاضل�ة  المشتقة  خالل  ومن 
اإلنتاج   تم تحدید حجم  الحدي  �اإلیراد  الكل�ة ومساواتها 

وقد حقق هذا  ) أردب  14.5المعظم للر�ح و�لغ حوالي (
 16) مشاهدة ، من مشاهدات عینة الدراسة  11الحجم (
 . مشاهدة

 

 الحجم المدني للتكال�ف  -2
اب الحجم المدني للتكال�ف من خالل مساواة  تم حس

بنحو   وقدر  الحد�ة  �التكال�ف  المتوسطة  التكال�ف 
أردب  10.7( اإلنتاج  )  من  المستوي  هذا  تتحقق  و 

 . لمنتجي عینة الدراسة
 

 مرونة التكال�ف  -3
) و�شیر مدلول  0.96وقدرت مرونة التكال�ف بنحو ( 

الم في  �عملون  الفئة  هذه  منتجي  أن  الق�مة  رحلة  هذه 
 . الغلة زایداالولي من قانون ت

 

واالقتصاد�ة   :سادساً  االنتاج�ة  الكفاءة  مقای�س 
�محافظة   الدراسة  �عینة  الشعیر  لفدان 

  :2019 -2018مطروح عام 
   التالي:) یتضح 8من خالل ب�انات الجدول (  -
إرتفاع متوسط اإلنتاج�ة الفدان�ة  اإلنتاج�ة الفدان�ة :    -

نحو   من  الشعیر  حالة   11.8لمحصول  فى  أردب 
نحو   إلى  المطري  الري   17.1الري  حالة  فى  طن 

الشعیر  لمحصول  الفدان  انتاج�ة  أن  أي  التكمیلي 
�أسلوب الري التكمیلي تز�د عن أسلوب الري المطري  

یبلغ    5.3بنحو   تغیر  معدل  تمثل  �ما  فدان   / أردب 
�أسلوب  44.9نحو   الم�اه  لتوفر  ذلك  یرجع  وقد   %

 الري التكمیلي. 

نحو ع   - من  الفدان  عائد  إجمالي  إرتفاع  الفدان:  ائد 
نحو    9456 إلي  المطري،  �الري    13713جنیها 

التكمیلي، و�معدل تغیر بلغ نحو   لمثیله �الري  جنیها 
45. % 

نحو    - من  للفدان  عائد  صافى  إرتفاع  العائد:  صافي 
نحو    3387 إلي  المطري،  �الري    6292جنیها 

ـدل تغیر بلغ نحو جنیها لمثیله �الري التكمیلي، و�مع
85.8 . % 

أر�ح�ة الجن�ه: إرتفاع أر�ح�ة الجن�ه المنفق من نحو    -
جن�ه    0.85جن�ه �الري المطري ، إلي نحـو    0.56
 %. 51.9نحو  بلغ تغیر �معدل التكمیلي �الري  لمثیله

نس�ة    - إرتفاع   : اإلجمال�ة  التكال�ف   / العائد  نس�ة 
ن من   االجمال�ة  للتكال�ف  العائد    1.56حو  إجمالي 

نحـو   إلي   ، المطري  �الري    1.85�الري  لمثیله 
 % .  18.6التكمیلي �معدل تغیر بلغ نحو  

إرتفاع نس�ة    - المتغیرة :  للتكال�ف  العائد  نس�ة صافي 
نحو   من   المتغیرة  للتكال�ف  العائد    0.63صافي 

نحـو   إلي  المطري،  �الري    1.06�الري  لمثیله 
 %. 68.4التكمیلي �معدل تغیر بلغ نحو  

 

محصول   :سا�عاً  مزارعي  تواجه  التى  المشكالت 
 الشعیر �عینة الدراسة �محافظة مطروح:  

النسب�ة آلراء مزارعي 9من الجدول ( ) إلى األهم�ة 
�محافظة   المیدان�ة  الدراسـة  �عینـة  الشعیر  محصول 
والتسو�ق�ة   اإلنتاج�ة  المشكالت  أهم  حول  مطروح 

 واالرشاد�ة التى تواجههم یتبین التالي :
-   : اإلنتاج  �مستلزمات  المتعلقة  ت  للمشكال  �النس�ة 

الم�حوثین علي ضعف خواص 100فقد أكد   % من 
نحو   وأشار   ، جودتها  وانخفاض  الزراع�ة  التر�ـة 

% صعو�ة التعاقد المسبق على المحصول قبل  92.2
% عدم �فا�ة حصة الجمع�ة  89.3الزراعة ، ونحو  

ونحو    ، األسمدة  من  إلى  86.4الزراع�ة  ارتفاع  % 
أجر العمالة الزراع�ة ونقصها أثناء الموسـم ، ونحو  

ونحو    84.4  ، الرى  م�اه  توافر  عدم  منهم   %
ونحو  77.6  ، اإلنتاج  مستلزمات  أسعار  إرتفاع   %
تكلفة  75.7 وارتفاع  الزراع�ة  اآلالت  نقص   %

 استخدامها .  



 
 
 
 
 
R. H. Mostafa  

356 

  

  -2018  لري المطري والتكمیلي  �عینة الدراسة للموسممقای�س الكفاءة االنتاج�ة واالقتصاد�ة لفدان الشعیر �ا :)8جدول (
2019 . 

 نس�ة التغیر%  أسلوب الري التكمیلي أسلوب الري المطري  الوحدة  ب�ان 
أردب / فدان   متوسط االنتاج�ة الفدان�ة

  
11.8 17.1 44.9 

 45.8 11452 7854 جن�ه / فدان  ق�مة منتج رئ�سي 

 41.1 2261 1602 جن�ه / فدان  ق�مة منتج ثانوي 

 45 13713 9456 جن�ه / فدان  إجمالي العائد الفداني 

 10.3 5921 5369 جن�ه / فدان  التكال�ف المتغیرة للفدان 

 114.3 1500 700 جن�ه / فدان  التكال�ف الثابتة للفدان 

 23.6 4217 6069 جن�ه / فدان  إجمالي التكال�ف 

 85.8 6292 3387 جن�ه / فدان  صافي العائد للفدان 

 51.9 0.85 0.56 %  ر�ح�ة الجن�ه أ

 18.6 1.85 1.56 %  نس�ة العائد للتكال�ف اإلجمال�ة 

 68.4 1.06 0.63 %  نس�ة صافي العائد للتكال�ف المتغیرة

 . 2019 -2018لعینة الدراسة المیدان�ة �محافظة مطروح لموسم   المصدر : جمعت وحسبت من ب�انات استمارة االستب�ان
 

 .والمعوقات التى تواجه مزارعي محصول الشعیر �عینة الدراسة المیدانیـة �محافظة مطروح المشكالت :)9جدول (

 المشكلة  ت كالأنواع المش 
األهم�ة النسب�ة ألراء   عدد األراء للم�حوثین

 المزارعین % 

 اإلنتاج

 77.6 80 إرتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج
 100 103 ضعف خواص التر�ة الزراع�ة وانخفاض جودته 

 86.4 89 إرتفاع أجر العمالة الزراع�ة ونقصها أثناء الموسم 
 75.7 78 نقص اآلالت الزراع�ة وارتفاع تكلفة استخدامها 

 92.2 95 صعو�ة التعاقد المسبق على المحصول قبل الزراعة 
 84.4 87 عدم توافر م�اه الرى 

 89.3 92 عدم �فا�ة حصة الجمع�ة الزراع�ة من األسمدة 

 ق التسو�

 38.8 40 انخفاض أسعار ب�ع المحصول 
 71 73 التقلب الشدید فى أسعار الب�ع
 93.2 96 عدم توفر المعلومات السوق�ة 

 100 103 إحتكار التجار والوسطاء 

 اإلرشاد الزراعي 
 84.5 87 ضعف خبرة المرشد الزراعي �الجمع�ة الزراع�ة 
 96 99 قلة مصادر الحصول على المعلومات الزراع�ة 

 88.3 91 إنخفاض انتشار الحقول اإلرشاد�ة 
 100 103 اإلجمالي 
 . 2019 -2018ب�انات عینة الدراسة المیدان�ة �محافظة مطروح لموسم المصدر : 
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المحصول    - بتسو�ق  المتعلقة  للمشكالت  و�النس�ة 
% من الم�حوثین إلي إحتكار 100المنتج : فقد أشار  

% 93.2، ونحو  التجار والوسطاء لتسو�ق المحصول  
% إلي  71إلي عدم توفر المعلومات السوق�ة ،  ونحو 

%من    38.8التقلب الشدید فى أسعار الب�ع ، و نحو  
 الم�حوثین إلـى انخفاض أسعار ب�ع المحصول . 

فقد    -  : الزراعي  �اإلرشاد  المتعلقة  للمشكالت  و�النس�ة 
نحو   علـى %    96أشار  الحـصول  مـصادر  قلـة  إلى 

الز  نحو  المعلومات  وأكد   ، منهم   88.3راع�ة   %
ونحو    ، اإلرشاد�ة  الحقول  انتشار  %  84.5إنخفاض 

 . ضعف خبرة المرشد الزراعي �الجمع�ة الزراع�ة 
 

 التوص�ات : 
النتائج   خالل  توص�ات  من  عدة  إلي  الدراسة  توصلت 

 :  أهمها
الجهات الرسم�ة �الدولة ممثلة في وزارة  دعم  ضرورة    -

ل الري  ووزارة  المالزراعة  رى    توفیر مصادرب  لبدوي زارع 
و  السدود  إقامة  خالل  من  وخاصة األ�ار  حفر  دائمة 

المطري  الري  أسلوب  علي  تعتمد  التي  وذلك    �المناطق 
الزراع�ة   التنم�ة  معدالت  �محافظة  واإلقتصاد�ة  لرفع 

 .مطروح 
 

 المراجع :  
احمد محمد عبد هللا ، حمدواي حمدان �كري ، مقدمة  -1

الزراعي، مصر للخدمات الزراع�ة،  في علم االقتصاد  
 . 2012الط�عة الثالثة، القاهرة 

النشرة    -2 واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المر�زي  الجهاز 
أعداد   المائ�ة،  والموارد  الري  إلحصاء  السنو�ة 
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A COMPARATIVE  STUDY  OF  THE  PRODUCTIVE  AND  ECONOMIC 
EFFICIENCY  OF  BARLEY  CROP  ACCORDING  TO  IRRIGATION 

METHOD  IN  MATROUH  GOVERNORATE 
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Division of Economic and Social Studies - Desert Research Center 

 

ABSTRACT: Agriculture represents about 70% of the economic activity in Matrouh 
province, and depends on three main sources, namely rainwater, groundwater and Nile 
water by way of the care of victory and pigeons and that the barley crop occupies the 
importance and the foremost in terms of the area cultivated, which reached during 2018, 
2019 average about 228.1 thousand feddans representing about 49% of the average crop 
area in the province during that period, and therefore the study aims to estimate the 
indicators of efficiency and economic efficiency of the production of barley in The 
Matrouh governorate using the method of irrigation using the method of rain And 
supplementary irrigation and identifying the most important problems facing crop 
farmers in the governorate and the study has reached several results, the most important 
of which are the following: 

 -  Acre productivity: The rise of the average feddans productivity of barley crop from 
about 11.8% in the case of rain irrigation to about 17.1 tons in the case of 
supplementary irrigation, i.e. the productivity of the feddans for the yield of barley in 
the method of supplementary irrigation is higher than the method of rain irrigation by 
about 5.3 responds / feddans , representing a change rate of about 44.9% and may be 
due to the availability of water in the manner of supplementary irrigation . 

-  Net return: a net increase of revenue per feddans from about 3387 pounds by rain 
irrigation, to about 6292 pounds for the equivalent of supplementary irrigation, and at a 
rate of change of about 85.8% . 

- Profitability of the pound: The profitability of the pound spent increased from about 0.56 
pounds by rain irrigation, to about 0.85 pounds for the equivalent of supplementary 
irrigation at a change rate of about 51.9% . 

-  The ratio of return / total costs: the percentage of total return for total costs increased 
from about 1.56 by rain irrigation, to about 1.85 for supplementary irrigation with a 
change rate of about 18.6%  . 

-  Net return ratio for variable costs: The ratio of net return to variable costs increased 
from about 0.63 in rain irrigation, to about 1.06 for supplementary irrigation at a change 
rate of about 68.4% . 

Through these findings, the study recommends the need to support the official 
authorities in the state represented in the Ministry of Agriculture and the Ministry of 
Irrigation for Bedouin farms by providing permanent sources of irrigation through the 
construction of dams and wells, especially in areas that depend on the method of rain 
irrigation, in order to raise the rates of agricultural development in Matrouh governorate. 

Key words: Productive and economic efficiency - barley crop - irrigation - Matrouh 
governorate. 
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