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 مقدمة:
رده فيأتي الذرة الشااامية دعد الحمو قدقيحم مح ثيا اميمية االقتصاااديةث ثيا يدسااتيدم دقيق الذرة الشااامية  ي يفتال رزيس اليدز سااقا  كاح دم

ساااتيدم الذرة إلفتال رزيس اليدز الدلدأ. كما تد  %02ثقالي كما يثدا  ي الريس المصااارأث بق دفتاااا تم يل  دقيق الحمو دفساااص معيفة تصااا  عل  
ققد  اثفاعة زيأل الذرة قالفركتقز قزيريالشااااامية كعلس ثيقافي لت ذية الماشااااية قالدقاجحث قتدي   ي العديد مح الصاااافاعاأل ال ذانية امير  قمف ا صاااا

مليار جفيمث  4.88دحيمة تحدر دثقالي  0252يقح طح عام مل 2.20يل  فثق  5992 مليقح طح عام 0.2تتاااااااااعفأل كمية قارداأل الذرة مح فثق 
 .(0252)الج از المركز  للتعدنة العامة قاإلثصا : مح قيمة القارداأل الزراعية قال ذانية لففس العام %33قيي تمث  فثق 

 %02قمفتجات ا ثيا تدي  دفساادة  قاملداحقامة صاافاعاأل اللثقم الديتااا  قالثمرا  قالدي  امساااس امق   ي ي يدعد مثصااق  الذرة الشاااميةق 
يديا  دقيق الذرة الشاااااامية  ي صااااافاعة اليدز داليلط مق  كما بح. ي صااااافاعة جميق علنق الت ذية الميتلفة للدقاجح قالطيقر قامساااااماا قالثيقافاأل

صاافاعية ثيا تسااتيرل مح فشااا الذرة داإلتااا ة يلي االسااتيداماأل ال مليقح طح مح الحمو ساافقيا   0.8مما يؤد  يلي تق ير  %02دقيق الحمو دفساادة 
 .(0224)مرس  : الشامية مركداأل عديدة ل ا استعماالأل كثيرة مث  االميلقز قالفشا الجلتيفية قالفشا المؤكسدة قيلأل الفشا

المزرقعة لمساثة ثيا تمث  ا الدثيرةق قالمفق ية قيتركز يفتال مثصاق  الذرة الشاامية  ي جم قرية مصار العردية  ي مثا  األ المفيا قالشرقية 
عل  مساااااتق   ذرة الشااااااميةمسااااااثة العل  التقالي مح  % 9.49ث %55.20ث %55.01ث %53.98ثقالي  امردق د ذه المثا  األدالذرة الشاااااامية 

 %81.1 ثقاليمما يتتاااااااااو بح المسااااااااااثة المزرقعة د ذه المثا  األ امردعة تمث   ث0258مليقح  داح يل  عام  0.5الجم قرية قالدال ة ثقالي 
يا ث لذرة الشاااااميةمح المثا  األ المفتجة لمثصااااق  اتعد  مثا  ة الشاااارقية قدالتالي  فح ثق  الجم قريةجمال  المساااااثة المزرقعة عل  مسااااتيمح 

 داح بلس  580.4د ا ثقالي سااثة المزرقعة مح مثصااق  الذرة الشاامية الصاايفية فتال الذرة الشااامية قدلم متقساط الميتسا م دجز  ال يسات اح دم مح 
قالمحدر جم قرية ال الكلي عل  مسااااااااااااااتق مح اإلفتال  %55.01طح تمثا   بلس 459.204د اا ثقالي الكلي ث قدلم اإلفتاال 0258/0252 ي عاام 
 .(0258قزارة الزراعة قاستصلح امراتي: ) مليقح طح لففس العام 1.913 دثقالي

 مثا  ة الشرقية -الذرة الشامية -الثجم اإلفتاج  اممث الكلماأل اإل تتاثية: 
 

 المشكلة البحثية: 
تفاع مماث   ي ر ي قجقد مق عدمق فتاجية رتفاع التكاليس اإلييل   بدأل فتال الزراعيرتفاع بسااااعار مسااااتلزماأل اإليبح  ي  يةمشااااكلة الدثثالتتمث  

 لشاااامية الصااايفيةا دالذرةتذدذص المسااااثة المفزرعة بفيفا  بق قمح ثم فيفا  صاااا ي عاند الفداح ي يترتص عليمساااعار المزرعية للفاتل الرنيسااايث ام
   .االثتياجاأل االست لكية عل  ت طية اإلفتال الكل  عدم قدرةمح ثم ث ق مح عام يل  آير

 

   :هدف البحث
 ثالشاااارقيةة مثا  فتال الزراعي د ي    يرتفاع بسااااعار مسااااتلزماأل اإليلي دراسااااة اقتصااااادياأل يفتال الذرة الشااااامية الصاااايفية  ي دس يذا الدثا

رة الشامية مح الذ يةفالردثية الفداتحدير  مح ثمق يمية الفسادية لدفقد التكاليس اإلفتاجيةث دراساة امكذا ق  ثالمثصاق  ل ذااج  اممث  تحدير الثجم اإلفتق 
 .فتال مح يذا المثصق اإلزيادة المشكلأل التي تقاجم المفتجيح قالتي تثق  دقح االستمرار  ي بيم ث قالتعرس عل  الصيفية
 

 منهجية التحليل:و مصادر البيانات 
 .0258/0252( مزراع دمثا  ة الشاااااااااارقية للمقساااااااااام الزراعي 522قلية لدراسااااااااااة عيفة ميدافية شاااااااااملأل )امديافاأل ال أل الدراساااااااااة عل اعتمد

قاسااااااااتيدمأل الدراسااااااااة بساااااااااليص التثلي  القصاااااااافي قالكمي لل قاير قالمت يراأل االقتصااااااااادية قيد التثحيق لتثلي  قعر  فتانل الدراسااااااااةث متمثلة    
إليراد ا المتقساااااطاألث الفساااااص المنقيةث معادالأل االتجاه الزمفي العام  ي صاااااقرت ا اليطيةث داإلتاااااا ة يل  دع  مؤشاااااراأل الكفا ة االقتصاااااادية مف ا

ر دقا  ث داإلتاااااااااااا ة يل  تحدير دقا  اإلفتال قتحديصاااااااااااا   العاند للطحق الكليث صاااااااااااا ي العاند للفداحث ال امد الكل  للفداحث التكاليس الكلية للطحث 
 التكاليس
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 :الميدانية الدراسةعينة منطقة حجم و 
الجم قرية مح ثيا المساااااااااااثة الزراعية دعد مثا  ة  األمثا  عد ثافي بكدر تد ثيا إلجرا  الدراسااااااااااة الميدافيةث تم ايتيار مثا  ة الشاااااااااارقية 

رتفاع مكافت ا الفساادية مح ثيا المسااااثة قاإلفتاجية فد كما تتميزث المصاارأمح اإلفتال الزراعي  %05ثقالي مففردة مثا  ة الشاارقية الدثيرةث قتفتل 
امية ح ثيا المسااااااثة المزرقعة دمثصاااااق  الذرة الشااااامدعد مثا  ة المفيا  ثافيالترتيص التأتي  ي  ث ذرة الشااااااميةالفدافية قاإلفتال الكل  لمثصاااااق  ال

ثقالي  ألي دل تعل  مستق  الجم قرية قال الذرة الشااميةمح مسااثة مثصاق   %55.01بلس  داحث تمث  فثق  080.4دل أل ثقال   قالتي الصايفي
 (.0252الزراعةث )قزارة  0258/0252للمقسم الزراعي مليقح  داح  0.520

امرز قالحطح كمثاصاااااي  صااااايفيةث قالحموث الدرسااااايم الذرة الشاااااامية ق قمح بيم المثاصاااااي  الزراعية التي تتميز مثا  ة الشااااارقية دزراعت ا يي 
مالي مح يج %02.09ثقالي  ذرة الشااااامية الصاااايفية(ث قتمث  المساااااثة المزرقعة دمثصااااق  ال5ث )جدق شااااتقيةالمسااااتديم قالفق  الدلدأ كمثاصااااي  

 (.0252)مديرية الزراعة دالشرقيةث  .0258/0252المساثة المزرقعة عل  مستق  المثا  ة للمقسم الزراعي 
 

التركيااااااااااص المثصااااااااااقلي ميااااااااااام المثاصااااااااااي  المزرقعااااااااااة ق حااااااااااا  للمساااااااااااثة المزرقعاااااااااااة دمثا  ااااااااااة الشاااااااااارقية للمقساااااااااام الزراعاااااااااااي  (1جدددددددددددول  
0258/0252 

 (%) لفدانالمساحة المزروعة باأللف  اسم المحصول م

 46.46 615.514 القمح 1

 1.19 111.144 البرسيم المستديم 1

 6.94 1.449 الفول البلدي 4

 5.54 49.165 الخضر الشتوى 6

 16.65 166.456 األرز 5

 16.11 169.466 الصيفية الذرة الشامية 4

 4.46 99.641 القطن 9

 6.44 4.119 الخضر الصيفى 4

 1.41 14.191 محاصيل ونباتات اخرى 1

 .0252/  0258مديرية الزراعة دالشرقيةث يدارة الشنقح الزراعيةث قسم تف يم الدقرة الزراعية  :المصدر

ثسااااايفية ال أث قيما مركز ذرة الشاااااميةقتم ييتيار مفاطق الدراسااااة ق حا  لةيمية الفساااادية لك  المسااااااثة المزرقعة قاإلفتال الكلي مح مثصااااق  ال
بلس  داحث دفساااااااااادة  32.11ث 24.480المزرقعة قالتي دل أل ثقال   ذرة الشااااااااااامية الصاااااااااايفيةبكدر المراكز  ي مساااااااااااثة العداح مح ق اققس ثيا يد 

( مزارع مقزعة عل  دالتسااااااق  522دالمثا  ة عل  الترتيص. قدلم ثجم عيفة الدراساااااة ) الذرة الشاااااامية الصاااايفيةمح مساااااثة  %50.20ث 08.23%
 يتيار قريت  الديدامقح ققفتير مح مركز  اققسث ققريت  سماكيح ال رص قالملكييح مح مركز الثسيفية.( مزارع مح ك  مركزث قتم ي02دقاقق )

 
 :والمناقشةالنتائج 

 التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية بعينة الدراسة الميدانية:
ة لم بق قتاق الساياسااة التي تؤد  يل  ر ق الكفا ة اإلفتاجي ت دس دراساة التكاليس اإلفتاجية م  فشااط اقتصااد  يل  الثكم عل  كفا ة يذا الفشاااط  

 قدالتال  يف  متقسط التكاليس الكلية للقثدة المفتجة مفم.
كما بح دراساااااة التكاليس االفتاجية مح المقتاااااقعاأل ال امم الت  يمكح دقاساااااطت ا االساااااتدال  عل  ما يثححم الحطاع الزراع  دصااااافة عامة مح 

الث علقة عل  اإلفت يتحدير سااااياسااااة سااااعريم يمكح بح تشااااجق المفتجيح عل  االسااااتمرار   لتكاليس مح المؤشااااراأل ال امة  يد اكفا ة يفتاجيةث كما تع
 تثحق تع يم امرداحث قمح ثم تثحيق الجدارة االفتاجية الستيدام المقارد اإلفتاجية. يتثديد محادير اإلفتال الت

قالمحاادرة قالت  تففح ااا المفشااااااااااااااأة بق المزرعااة لتق ير عقاماا  اإلفتااال اللزمااة للعمليااة اإلفتاااجيااةث  قتعرس التكاااليس اإلفتاااجيااة دااأف اا الحيم المااد قعااة
ي  التكاليس الفحدية قتشااااااام  امجقرث المرتداأل ق قاند الحرق ث ققيمة مساااااااتلزماأل اإلفتال المشاااااااتراه ث    (explicit) ال ايرةبق  قالتكااليس المد قعة

تشااااام  ييلا الساااالق الربسااااامالية كامالأل قالمداف  ق ( (implicit التااااامفية المحدرة بق قت  ر يذه التكاليس زالدا    سااااجلأل التكاليسث بما التكاليس
تااااااااااااااا ت اا يل  التكااليس الماد قعاة قبح لم تكح زير مادقفاة داالسااااااااااااااجلألقالعما  العاانل  قاإلدارة.  اافام  . يذا قتتققس (0258)بثمد: يمكح تحاديرياا قاا

كاليس مت يرةث تالتكاليس االفتاجية الكلية م  مشارقع عل  الدالة اإلفتاجيةث قتفحسام التكاليس    المد  الحصاير دالفسادة للمشاارقع ال  تكاليس ثادتةث ق 
الثادتم دأف ا بجقر اساااااااااتيدام المقارد الثادتة قالت  ال تت ير دت ير ثجم االفتال قيعتدر عفصااااااااار امر  )اإليجار( بيم دفقد التكاليس قتعرس التكاليس 

فيةث فية المعمالثادتةث بما التكاليس المت يرة     مساااااااااااااتثحاأل المقارد المت يرة الت  ساااااااااااااايمأل    االفتال قالت  تت ير دت ير ثجم االفتال    الفترة الز 
 .قالتحاق  قيمة المديداألق ث قالكيماقية قي  تتمث     دفد بجقر العما ث بجقر االالألث قيمة االسمدة الدلدية
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ليس اكما ترجق بيمية دراساااة التكاليس يل  بح صاااا   العاند للمفتل يعتمد بسااااساااا  عل  التكاليس اإلفتاجيةث يذ بح صاااا   العاند يفتل دطرح التك
ل  بعل  ع االيراد الكل  عل  الكمية المفتجة قساعرياث قاذا كافأل االساعار    المد  الحصاير ثادتة  ففم للثصاق يعتمد الكلية مح اإليراد الكلي ثيا 

 .(0252) ديفا :  صا   عاند يجص العم  عل  يف  التكاليس الكلية االفتاجية
عل  الرزم مح تعادد دفقد ييكا  التكااليس اإلفتااجياة لمثصااااااااااااااق  الاذرة الشااااااااااااااامية يال بفم يمكح ثصااااااااااااااريا  ي التكاليس المت يرة )تكلفة ك  مح ق 

 ة لةر  الزراعية.ريالحيمة اإليجاتمح تقتلتكاليس الثادتة ااأل اليدمة الزراعية(ث ق مستلزماأل اإلفتال الزراعيث قعملي

( دفقد تكلفة مسااااااااتلزماأل اإلفتال الزراعي للفداح مح مثصااااااااق  الذرة الشااااااااامية دعيفة 0تديح فتانل جدق  )تكلفة مسددددددتلزمات اإلنتاا الزراعي: 
ث قالتي تشتم  عل  ك  مح السماد الدلدأث قالسماد الكيماقأث قالتحاقأث قالمديداألث 0258/0252لمقسم الزراعيالميدافية دمثا  ة الشارقية لالدراساة 

ث يلي ا التحاقأ %02قددراسااااة اميمية الفساااادية لتكاليس يذه الدفقد تشااااير الفتانل يل  اميمية الفساااادية للسااااماد الكيماقأ ثيا يثت  الدفد امق  دفساااادة 
 لمثصق .إلفتال يذا ا التكاليس الكليةمح متقسط  %0.55ث  المديداأل دفسدة %0.00ث ثم السماد الدلدأ دفسدة %1.80دثقالي 

مح  %32.58التكاليس المت يرةث  مح %80.03جفي ا  للفداحث تمث  فثق  5999قلحد دلم متقساااااااط تكلفة مساااااااتلزماأل اإلفتال الزراعي ثقالي 
 عيفة الدراسة الميدافية.دجملة التكاليس الكلية 

ثيا تددب اح مح مثصااااااااااااااق  الذرة الشاااااااااااااااميةث ( دفقد تكلفة عملياأل اليدمة الزراعية للفد0: تديح فتانل جدق  )دمة الزراعيةتكلفة عمليات الخ
دفقد  تكاليسلالثصاااااااااااد. قددراسااااااااااة اميمية الفساااااااااادية  الزراعةث ثم الرأث قتفت ي دعملية عملياأل اليدمة الزراعية دفعداد امر  للزراعةث يلي ا عملية

جفيم للفداحث بأ ثقالي  480ثقالي  قسااااااااااط ا ليصاااااااااا  بقصاااااااااااه    عملية الدراسعملياأل اليدمة إلفتال مثصااااااااااق  الذرة الشااااااااااامية تديح يرتفاع مت
للفداحث  مجفي 002للفداحث ديفما عملية الزراعة دل أل فثق جفيم  249دل أل ثقالي  ث يلي ا تكلفة الثصاااااااااادفتاجيةاإلس يلاتكاجمالي المح  50.00%
عداد امر  للزراعة  تيث  ي ثيح دلم متقسااااااااااااط تكلفة عملي%8.21تمث   ث %5.14 حللفداحث يمثلجفيم  99.35ث 555.00ثقالي التسااااااااااااميد قاا
جفي ا للفداحث تمث   0038.0مثصااق ث قدالتالي دلم متقسااط تكلفة عملياأل اليدمة الزراعية ثقال  اليفتال تكاليس جمالي ي عل  الترتيص مح 5.2%

 دعيفة الدراسة الميدافية. الفتال المثصق  مح التكاليس الكلية  %33.31مح التكاليس المت يرةث قثقالي  20.00%
 

اميميااااااااااة الفساااااااااادية لدفااااااااااقد تكلفااااااااااة مسااااااااااتلزماأل اإلفتااااااااااال الزراعااااااااااي قعملياااااااااااأل اليدمااااااااااة الزراعيااااااااااة لمثصااااااااااق  الااااااااااذرة الشااااااااااامية  (:2جدددددددددددول  
 دعيفة الدراسة الميدافية دمثا  ة الشرقية.

 التكاليفبنود 
 التكلفة

 بالجنيه

% 

 من التكاليف الكلية

% 

 من التكاليف المتغيرة

% 

من تكاليف مستلزمات 

 اإلنتاج أو الخدمة

 أوآلً:مستلزمات االنتاج الزراعي

 7.381 3.486 2.22 169.46 السماد البلدي

د 
ما

س
ال

ي
او

يم
لك

ا
 

 44.007 20.785 13.27 446.6 السماد األزوتي

 10.889 5.143 3.28 119.95 السماد الفوسفاتي

 4.001 1.890 1.21 46.6 السماد السلفاتي

 66.277 31.304 19.98 1415.6 الجملة

 21.463 10.137 6.47 611.11 التقاوي

 7.001 3.307 2.11 166.6 المبيدات

 5.257 2.483 1.58 165.14 المغذيات

 100.00 47.231 30.14 044492 اجمالي مستلزمات االنتاج

 ثانياً: عمليات الخدمة الزراعية

 4.445 2.346 1.50 11.41 إعداد األرض للزراعة 

 12.067 6.368 4.06 141.4 عملية الزراعة

 5.000 2.639 1.68 111.91 عملية التسميد

 2.589 1.366 0.87 59.46 المبيدات عملية رش

 2.684 1.416 0.90 51.14 عملية الري

 26.395 13.928 8.89 541.91 عملية الحصاد

 37.911 20.005 12.77 469.6 عملية الدراس

 8.909 4.701 3.00 111.66 عملية نقل المحصول

 100.00 52.77 33.68 1146.1 إجمــــــالي عمليات الخدمة

 - 100 63.82 6144.4 إجمالى التكاليف المتغيرة

 - 56.68 36.18 1666.6 التكاليف الثابتة

 - 156.68 100 4444.4 الكليةإجمالى التكاليف 

 .0258/0252جمعأل قثسدأل مح عيفة دراسة ميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي  المصدر:
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تمثلأل دفقد التكاليس اإلفتاجية الكلية لمثصاااق  الذرة الشاااامية  ي فقعيح رنيسااايح يما التكاليس الكلية الثادتة قتتمث  : التكاليف اإلنتاجية الكلية
الشاااامية  الذرة( بح متقساااط التكاليس الثادتة لمثصاااق  0 ي دفد رنيساااي يق الحيمة اإليجارية لرقعة امر  الزراعية لد  المزارعيح ثيا يديح جدق  )

جفيم للفداحث تمث   8033مح التكااليس الكلياةث ديفما دلم متقسااااااااااااااط التكاليس الكلية المت يرة ثقالي  %31.54جفيام للفاداحث يمثا   0822دلم ثقالي 
 .0258/0252مح اجمالي التكاليس الكلية دعيفة الدراسة الميدافية للمقسم الزراعي  13.40%

 
 هيكل اإليراد الكلي لمحصول الذرة الشامية:      

اإليراد الكلي مأ مثصاق  ما عل  كمية الفاتل الرنيسا  دالطح متارقدا     متقسط سعر الطح دالجفيم قكذلا الفاتل الثافقأث قتقتو يتققس 
الفداح مح  ث يل  بح متقسااط يفتال0258/0252الشاامية دعيفة الدراساة الميدافية للمقسام الزراعي الذرةيراد الكلي لمثصاق  ( ييك  اإل3فتانل جدق  )

جفيم لةردصث قدالتالي دل أل قيمة الفاتل  332ث دمتقسااااااط سااااااعر دلم ثقالي طح( 3.352) بردص للفداح 00.5دلم ثقال    الذرة الشااااااامية مثصااااااق 
ثم   3.29(  حد دلم ثقالي الطراطير قالقرقالحد ق ساااااااااادة للفاتل الثافقأ )جفيم للفداحث بما دالف 0093الرنيسااااااااااي لمثصااااااااااق  الذرة الشااااااااااامية ثقالي 
جفيم للفداحث قدالتالي دلم اإليراد  305دلم ثقالي  الثافقأجفيم للثم ث بأ بح متقسااااااااط قيمة الفاتل  502كمتقسااااااااط للفداحث دمتقسااااااااط سااااااااعر ثقالي 

 .0258/0252جفيم للفداحث للمقسم الزراعي  0118.3الكلي لفداح الذرة الشامية ثقالي 
 
 .0258/0252ييك  اإليراد الكلي لمثصق  الذرة الشامية دعيفة الدراسة الميدافية للمقسم الزراعي  (:3جدول  

 بندال

 البنود المختلفة
 من اإليراد  %

 الكلي للفدان
 قيمة الناتج  متوسط السعر متوسط الكمية 

 جنيه جنية/طن جنية/أردب طن أردب

 15.14 9114.6  1166  446  4.415  11.1 الناتج الرئيسي 

 - - جنيه/حمل وورق( حمل )طراطير 

 6.46 491.14 116  4.616 الناتج الثانوي 

 166 9446.14 )جنية/فدان( ي اإليراد الكليمالجإ

  .0258/0252: جمعأل قثسدأل مح ديافاأل عيفة الدراسة الميدافية    مثا  ة الشرقيةث للمقسم الزراعي المصدر
 

 اإلقتصادى إلنتاا محصول الذرة الشامية:مؤشرات كفاءة األداء 
( مؤشااراأل كفا ة امدا  اإلقتصاااد  إلفتال مثصااق  الذرة الشااامية يل  بح صااا   العاند الفدافي لمثصااق  الذرة الشااامية 8تشااير فتانل جدق  )

جفيمث كما قدر متقساااااط  3832مالي( ثقالي جإلجفيةث ديفما دلم ال امد اإلجمال  للفداح  قق التكاليس المت يرة )الفان  الثدأ ا 5232دلم ثقال  
 دل أل فساااااادةجفيمث  ي ثيح  352.4ث قدلم متقسااااااط صااااااا ي العاند للطح ثقالي جفية 0225تكلفة يفتال الطح مح مثصااااااق  الذرة الشااااااامية ثقالي 

دلم متقساااااااط العاند عل  فيمث ق ج 5238.40ث قدلم متقساااااااط ال امد الكلي للطح ثقالي %58.53يامد المفتل لمثصاااااااق  الذرة الشاااااااامية دثقالي 
 . 0258/0252للمقسم الزراعي  جفيم للفداح دعيفة الدراسة الميدافية 5.51المستثمر ثقالي جفيم ال
 

 . 0258/0252الكلية لمثصق  الذرة الشامية دعيفة الدراسة الميدافية للمقسم الزراعي االقتصاديةمؤشراأل الكفا ة  (:4 رقم جدول 
 القيمة الوحدة البندددددود

 0118.04 جفية/  داح اإليراد الكلي
 8033.48 جفية/  داح التكاليف المتغيرة
 1133.48 جفية/  داح التكاليف الكلية

 5232.88 جفية/  داح للفدان صافي العائد
 3832.33 جفية/  داح للفدان الهامش الكلى

 0225.52 جفية التكاليف الكلية للطن
 352.48 جفية صافى العائد للطن

 5238.40 جفية الهامش الكلى للطن
 58.53 % )حافز المنتج  المزارع

 5.51 جفية العائد على الجنيه
 .0258/0252ميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي  دراسةجمعأل قثسدأل مح عيفة  المصدر:



 800                      تقدير الحجم اإلنتاجي األمثل لمحصول الذرة الشامية الصيفية بمحافظة الشرقية 
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  :لدوال التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية بعينة الدراسة التحليل القياسي
مح اميمية دمكاحث ثيا يمكح مح يلل ا تثديد ثجم اإلفتال اممث  قالذأ يتم عفد بدف  فحطة لمتقساااااااااااااط  اإلفتاجيةيعد تحدير دقا  التكاليس 

 .(5942: )يفدرسقح التكاليسث ثم معر ة المساثة الت  تكا ئ يذا اإلفتال
 :لمحصول الذرة الشامية اإلنتاجية التكاليف اتمتوسط دوالتحليل توصيف وتقدير و 

يق اميم قالذأ يثتال لتحدير ك  مح مفثفياأل متقسااااااط التكاليس الكلية قالثدية قمح ثم يمكح  مفثفياأل متقسااااااط التكاليسبساااااالقص تثلي  يعد 
أ )متقسااط )اإلفتال اممث ( بق مساااقات ا داإليراد الثد امدف  تكلفةلتثديد الثجم اإلفتاجي  مساااقاة دالة التكاليس الثدية ددالة متقسااط التكاليس الكلية

ثصااااااااانية لدقا   السااااااااعر المزرعي( لتثديد الثجم اإلفتاجي الممع م لةرداح )اإلفتال االقتصااااااااادأ(. ققد تم دراسااااااااة عدة صااااااااقر قبفماط رياتااااااااية قاا
قتصااااديا  دالة التكاليسث ثيا تديح مح يل  الشاااك  اإلفتشاااار  للديافاأل المحطعية المتثصااا  علي اث قبح  التكاليس تقساااط مبكثريا مفطحية يثصاااانيا  قاا

   (Thiele:5905) الترديعية قالتي بيذأل الصقرة الرياتية التالية
 0ص 0+ ص ص5م أل ا = ب + ص

       ثيا بح : م أل ا = متقسط التكاليس الكلية للمثصق .
 = متقسط يفتال المثصق . 5ص
 = معالم الدالة المطلقص تحديريا. 0ث ص5بث ص

تقسااااط دالجفيم كمت ير تادق قم الشاااااميةالذرة طح مح مثصااااق  الداسااااتيدام الديافاأل الميدافية الياصااااة دمتقسااااط تكاليس يفتال ( 2يديح جدق  )
يس الثدية دالجفيم قدالة التكال الشاااااميةالذرة ث بمكح تحدير ك  مح دالة متقسااااط تكاليس يفتال طح مح مثصااااق  يفتاجية الفداح دالطح كمت ير مساااتح 

 مثصق  دالجفيم التاليتيح:  يذا الإلفتال طح مح 
 

لمثصااااااااق  الااااااااذرة الشاااااااااامية  دعيفااااااااة الدراسااااااااة الميدافيااااااااة دمثا  ااااااااة الشااااااااارقية  الترديعيااااااااةالتكاااااااااليس متقساااااااااط فتااااااااانل دالااااااااة  (:5جدددددددددول رقددددددددم  
 .0258/0252للمقسم الزراعي 

R 2 التقدير الدالة

R  F 

 يا0ص 2.285+يا ص 2.012- 0.545م أل ا =  متوسط التكاليف الكليةدالة 

       (9.243 **)(-53.85) **  (2.135) **      
..6.5 ....0 15.52**  

يا دالة التكاليف الحدية
    أل ح =  0.545 - 2.218 صيا  + 2.500 ص0

 .0258/0252الدراسة الميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي جمعأل قثسدأل مح ديافاأل عيفة  المصدر:
 ثيا:

 للفداحمتقسط التكاليس الكلية دالجفيم  م أل ا =
 متقسط يفتال مثصق  الذرة الشامية دالطح  = يا ص

 التكاليس الثدية دالجفيم للطح أل ح =
 ث غ م زير معفقأ يثصانيا  %5تد  عل  مستق  معفقية  **
 امققاس تمث  )أل المثسقدة( الحيم ديح 

( يثصااااااانيا  عفد 52.90المثسااااااقدة ) (س)معفقيا  يثصااااااانيا  ثيا ثدتأل معفقية متقسااااااط التكاليس الكلية للذرة الشااااااامية دالة يتتااااااو بح تحدير 
مح الت ير  ٪00.4لي ( قالذأ يشاااير يل  بح ثقا2.004)التي دل أل ثقالي المعد   ث قيؤكد ذلا قيمة معام  التثديد2.25مساااتق  معفقية مساااتق  

دعيفة الدراسااة يفما يعز  يل  الت ير  ي ثجم اإلفتالث كما تأكدأل المعفقية اإلثصاااانية للمعلماأل  الذرة الشااامية ي متقسااط التكاليس الكلية لمثصااق  
ث (53.85-المثسقدة دااااافثق )يا قدرأل قيمة أل ث 2025دالطح عفد مستق  معفقية  الذرة الشاميةالفداح مح مثصق   تكاليس يفتاللمتقسط المحدرة 

 .  (2.135فثق )ق 
ا  ق د  اليتتاااو اتفاق شاااكثيا ث لمثصاااق  الذرة الشاااامية الثديةقا  متقساااطاأل التكاليس قالتكاليس د( يقتاااو الشاااك  الديافي ل5شاااك  رقم )قال

 Uشاااك  ثرس أيذ ي الذرة الشاااميةمتقساااط التكاليس الكلية للطح مح بح مفثف   يتديحقالف رية االقتصااادية. قمح المعادلة المحدرة قالشااك  الديافي ل ا 
طح(ث ثم يددب دعديا متقساااااااط  3.50يتفاقص مق زيادة اإلفتاجية ثت  مساااااااتق  معيح ) الشاااااااامية الذرةقيذا معفاه بح متقساااااااط التكلفة الكلية للطح مح 

طح( يتايس يل  متقسط  3.1ثت  المساتق  ) الذرة الشااميةح يفتال طح يتاا ي مح امقل  ب: التزايد قيفطقأ ذلا عل  مرثلتيح التكاليس الكلية  ي
ح ةث المرثلة الثافية باإلفتاجي التكاليس الكلية محدار بق  مح ف يره الذأ يسااادحم قذلا دسااادص الكفا ة اإلفتاجية لعفاصااار اإلفتال المساااتيدمة  ي العملية
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طح( يترتص عليم زيادة متقساااااااط التكاليس الكلية للطحث قمح ثم  فح ك  طح يتاااااااا ي  3.50دعد المساااااااتق  ) الذرة الشااااااااميةيفتال طح يتاااااااا ي مح 
اإلفتال    بق ك  عفاصار اإلفتال المستيدمة ثيا بصدويتايس يل  متقساط التكلفة الكلية محدار بكدر مح ف يره الذأ يسادحم دسادص عدم كفا ة دع

    المرثلة الثالثة زير اإلقتصادية
طح( دمتقساااااط تكلفة  3.50يدلم فثق ) الشااااااميةالذرة ص بح الثجم اإلفتاجي الذأ يدف  متقساااااط التكلفة الكلية إلفتال طح مح مما ساااادق يمكح اساااااتيل

 جفيم للطح(. 5001.39يفتال تحدر دفثق )
لففس امسااااداص السااااادحة الذكر قبمكح اشااااتحاق دالة التكلفة الثدية رياتاااايا  مح  Uشااااك  ثرس  الذرة الشاااااميةيأيذ مفثف  التكلفة الثدية إلفتال 

ةيير مح بسااااااااااااف  قعفد بدف  قيمة ل لذرة الشاااااااااااااميةدية مفثف  متقسااااااااااااط التكلفة الكلية لالتكلفة الث مفثف يحطق ثيا  دالة متقسااااااااااااط التكلفة الكلية.
 طح(. 3.50ل  )جفيم للطح( قيتثحق ذلا عفدما يص  مستق  اإلفتال ي 5001.39)

 :من محصول الذرة الشاميةاألمثل االنتاجي تقدير الحجم 
ق التكاليس م)م أل ا( كاليس الكلية تساااااااااق  متقسااااااااط التت ماعفدبأ  ثاممث  عفد بدف  فحطة لمتقسااااااااط التكاليس الكليةاإلفتاجي يتثحق الثجم 

داسااااااااااااتيدام الديافاأل الميدافية الياصااااااااااااة ق اممث  قالذ  يجص بح يددب عفده مفثف  العر  اإلفتاجي تم الثصااااااااااااق  عل  الثجم ققد ث )أل ح( الثدية
بردص(ث قدل أل المساااااثة  00.18طفا  )بأ ثقالي  3.50ثقال  مثصااااق  الذرة الشااااامية قدر ثجم اإلفتال اممث  د دمتقسااااط تكاليس يفتال الطح مح
 بردص(.03.14طفا  )بأ ثقالي 3.352 داحث عل  بساس بح متقسط يفتاجية الفداح للعيفة دلم فثق  5.242المكا نة لإلفتال اممث  فثق 

 :من محصول الذرة الشاميةاإلقتصادى اإلنتاا حجم تقدير 
مساااااااقاة دالة التكلفة الثدية مح يل  مح زراعة مثصااااااق  الذرة الشااااااامية )الثجم االقتصااااااادأ( يمكح اشااااااتحاق ثجم اإلفتال الذأ يع م العاند 

ما يعاد   بأث طح 8.29اجي الذأ يع م الردو ثقالي ثيا دلم يذا الثجم اإلفت ث)اإليراد الثدأ(بق دمتقسااااااااط سااااااااعر ديق الطح مح الذرة الشااااااااامية 
(ث 1جفيم للطحث )جدق  5423.82دل أل ثقالي دمتقساااط تكاليس يفتال  داح(ث ق  5.033)دمسااااثة مكا نة لم دل أل ثقالي  (ثبردص 09.05)ثقالي 
 (.5ق)شك 

 قمما ساااادق يمكح الحق  دأفم لإلرتحا  دمساااااتق  اإلفتال الفعل  يل  مساااااتق  اإلفتال اإلقتصااااااد  يجص زيادة المسااااااثة المزرقعة مح ثقال   دافا  
ث قبمر يذا شااااااااأفم يؤد  يل  يفيفا     مسااااااااتق  تكاليس يفتال الطح دثقال  %03.30دفثق  المساااااااااثة دافا ث ب  زيادة  5.033قاثدا  يل  ثقال  

 .%94.80قدالتال  زيادة العاند الصا   دثقال  جفيم  591.02
 

 لمثصق  الذرة الشامية دعيفة الدراسة الميدافيةالفعل  اممث  قاالقتصادأ ق محارفة ثجم اإلفتال  (:6جدول رقم  
  المقارنة 

 اإلنتاج 

 )طن(

  اإلنتاجية التكاليف المساحة المكافئة )فدان(

 )جنيه/طن(

 1666.1 1 4.415 الحجم الفعلى

 1994.41 1.644 4.19 الحجم األمثل

 1464.65 1.144 6.61 الحجم اإلقتصادى

 .0258/0252جمعأل قثسدأل مح ديافاأل عيفة الدراسة الميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي  المصدر:
 لمثصق  الذرة الشامية دعيفة الدراسة الميدافية ثجم اإلفتال االمث  قاالقتصادأ قالفعلي (:1شكل  

 
 .0258/0252جمعأل قثسدأل مح ديافاأل عيفة الدراسة الميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي  المصدر:
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 2002(  2)  48مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

  بمحافظة الشرقية:دالة إنتاا محصول الذرة الشامية بعينة الدراسة الميدانية 

عح العلقة الفيزيحية ديح الفاتل قعفاصااااار اإلفتال المساااااتيدمة دقاساااااطة القثدة اإلفتاجية د   الف ر  Johnston:1963)) عدر دالة اإلفتالتد 
مد   معر ةية اريتمعح بسااااااعار ك  مح االفتجم قعقام  اإلفتال ثيا ي دس التحدير اإلثصاااااااني لدالة اإلفتال الفيزيحي  ي صااااااقرت ا اليطية بق اللقز

 .فتاجية الثدية لك  عفاصر اإلفتالكفا ة استيدام المقارد اإلفتاجية دالدالة التي تتمث   ي اإل
الي يمكح قدالت طحالشاااااااااامية دالترجق بيمية دراساااااااااة دالة اإلفتال يل  يمكافية التعرس عل  العقام  التي تؤثر  ي كمية يفتال مثصاااااااااق  الذرة ق 

لحد تم ث قدذلا يمكح تطقير قتثساااايح كفا ة امدا  االقتصااااادأ للمثصااااق ث ق تفعي  قتفشاااايط اإليجادي مف اث قتثجيم قتثديط ذاأل التأثير الساااالدي مف ا
طحية يثصااانيا  تانل قبكثريا مفيجرا  عدة مثاقالأل لتحدير دالة اإلفتال داسااتيدام عدد مح الصااقر الرياتاايةث قجد بح بفسااد ا لطديعة الديافاأل قبدق ا للف

 دقجلس(ث قالت  بيذأل الصقرة الرياتية التالية: -قاقتصاديا  ي  دالة اإلفتال اللقزاريتمية المزدقجة )دالة كقص
عيفة د ب  تقصاااايس المت يراأل االقتصااااادية قالففية لدالة اإلفتال اللقزاريتمية المزدقجة لمثصااااق  الذرة الشااااامية توصددديف متغيرات دالة اإلنتاا:
 )0258/0252الدراسة الميدافية للمقسم الزراعي )

 هد6لوس 6ب ±............ ±هد  2لو س 2ب ±هد 1لو س 1ب ±= لوأ هد لوص       

 ثيا:
 كمية مثصق  الذرة الشامية دالطح    المشايداأل دعيفة الدراسة الميدافية = يا5ص^
 المشايداأل دعيفة الدراسة الميدافيةعدد بيام العم  الدشر  )رج /يقم(     = يا5س
 عدد ساعاأل العم  اآلل  دالساعة    المشايداأل دعيفة الدراسة الميدافية ا =ه0س
 كمية التحاقأ المستيدمة دالكيلقجرام    المشايداأل دعيفة الدراسة الميدافية = يا3س
 الميدافية كمية السماد اآلزرقتي دالكيلقجرام    المشايداأل دعيفة الدراسة = يا8س
 دالكيلقجرام    المشايداأل دعيفة الدراسة الميدافية  قسفاأل  كمية سماد السقدر = يا2س
 كمية سماد السلفاأل دالكيلقجرام    المشايداأل دعيفة الدراسة الميدافية = يا1س

 معالم الفمقذل المطلقص تحديريا. 0ث ص.ث.5ث صب
م يديح المت يراأل المستحلة المستيدمة قاإلفتاجية الفداف Correlation Matrix  Simpleرتداط الدسايط ( مصافق ة معاملأل اإل0قيديح جدق  )

محدار ك  مح ي قتمثلأل  قالمت يراأل الشااارثة للدالة اإلفتاجية الفدافية ديح اإلفتاجية  بح يفاا ارتداط طردأ معفقأ يثصااانيا   لمثصااق  الذرة الشااامية
مية السااااماد ك قجقد ارتداط معفقأ ديح مت ير ث ديفما لم يتديحقبييرا  كمية التحاقأ عم  اآلليث كمية السااااماد اآلزقتيث الدشاااارأث عدد ساااااعاأل ال العم 

اإلرتداط  حيأل المت يراأل الشااارثة  حط ذاألمح ج ة قكمية المثصااق  الرنيسااي دالطح مح فاثية بير ث قدالتالي بدد ق كمية سااماد الساالفاأل  الفقساافاتي 
 المعفقأ لدالة االفتال دالصقرة اللقزاريتمية المزدقجة. 

 
 تقصيس المت يراأل االقتصادية قالففية لدالة اإلفتال اللقزاريتمية المزدقجة لمثصق  الذرة الشامية  (:. رقم جدول 

 قمية معامل االرتباط الوحدة المتغيرات 

 **6.691 رجل/ يوم البشرى مقدار العمل

 **6.464 ساعة عدد ساعات العمل اآللى

 **6.111 كجم كمية التقاوي

 **6.565 كجم كمية السماد اآلزوتى

 6.169 كجم كمية السماد الفوسفاتى

 6.115 كجم كمية السماد السلفاتى

 .0258/0252 جمعأل قثسدأل مح عيفة دراسة ميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي المصدر:
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 2002(  2)  48مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

  :دالة اإلنتااتقدير نتائج 
ل ث عدد ساااااعاأل العم  اآلتشااااير تحديراأل دالة يفتال مثصااااق  الذرة الشااااامية بح المت يراأل المسااااتيدمة  ي التحدير يي محدار العم  الدشاااار ث 

ث جميق يذه المت يراأل بدديلأل    الصاااااااقرة اللقزاريتمية. قدالتالي يذه المت يراأل بعطأل بق  تدايح قبعل  معام  اآلزقتيكمية التحاق ث كمية الساااااااماد 
 " عفد التحدير. 2Rتثديد " 

 ذا يعفي بحيق ث قالمت يراأل الشاارثة السادحةث كمية يفتال مثصاق  الذرة الشاامية يتتاو مح دالة اإلفتال المحدرة قجقد علقة طردية ديح ك  مح
حلة ايمية  تأثير المت يراأل الشااااارثة المساااات قلمعر ةزيادة المت يراأل الشااااارثة سااااالفة الذكر بق يثدايا يؤد  يل  زيادة يفتال مثصااااق  الذرة الشاااااميةث 

تحاقأ قكمية يلي ما كمية الالعم  الدشااارأ مقتاااق الدراساااة عل  يفتال  داح الذرة دالطح  فح معفقيم معاملأل افثدار تلا المت يراأل تشاااير يل  بيمية 
كما تشاااير  ثمساااتق  معفقيةبأ العم  اآللي عفد ديفما لم تثدأل معفقية ث  2.25ثيا ثدتأل المعفقية االثصاااانية عفد مساااتق  معفقية الساااماد اآلزقتي 

لا قيمة معام  التثديد المعد  ث قيؤكد ذ4.50المثساااااااااااااقدة للعلقة المحدرة ثقالي  )س(الفتانل ال  بح الفمقذل معفقأ اثصاااااااااااااانيا  ثيا دل أل قيمة 
ترجق للعقام  امير  زير  %05.2قداق  الت ييراأل  %04.2اإلفتال دفثق  ت يرب  بح عقام  اإلفتال المدرقساااااة تسااااااايم     2.042فثق المحدر 

 .المدرقسة
^لقص

 ا  يا8لقس 280.2+ يا3لقس 295.2 +يا0لقس 2.221+ يا5لقس 980.2 + 0.02=  يا
 (**          1.08)           **(52.33)         غ م(2.42)     **(4.20(**   )1.14)             

  **4.50س =              042.2=  0ر                
 

 تقدير المرونة اإلنتاجية:
بفم عفدما تكقح المرقفة االفتاجية بكدر مح القاثد  فح ذلا يعفي بح اإلفتال يحق  ي المرثلة اإلفتاجية امقل   اإلقتصااااااااااااااادية تقتاااااااااااااو الف رية

ذا كافأل المرقفة اإلفتاجية بق  مح القاثد  فح ذلا يعفي بح اإلف ال يحق  ي ت)ثيا يمكح زيادة كمية العفصااااااااار االفتاج ( للعم  عل  زيادة اإلفتالث قاا
ية الثافية )االقتصاااادية( )ثيا يتم امسااااتيدام اإلقتصااااادأ للعفصاااار(. بما يذا كافأل المرقفة اإلفتاجية سااااالدة  فح ذلا يعف  بح اإلفتال المرثلة اإلفتاج

 .فتاجي(يحق  ي المرثلة الثالثة قيي مرثلة زير اقتصادية )قالتي تعفي بح يفاا استفزاس للعفصر اإل
ث تلي ا 2.098معام  المرقفة لعفصاااار التحاق  دل أل فثق دل أل قيمة  ث ثياقيم المرقفاأل اإلفتاجية قمح فتانل تثلي  الدالة اإلفتاجية يتديح بح
ث قكافأل بق  العقام     معام  المرقفة 2.529ث ثم عفصااار العم  الدشااار  دمعام  مرقفة 2.028المرقفة اإلفتاجية لعفصااار الساااماد االزقت  دفثق 

دمعف  بح زيادة العم  الدشااااار  قالعم  اآلل  قكمية التحاق   يثصاااااانيا   ة قبق  مح القاثد قمعفقيةث قي  مقجد2.221العم  اآلل  دفثق  عفصاااااري  
عح مساااتق  اإلساااتيدام الثال  يؤد  ذلا يل  زيادة الفاتل الثد  الفيزيحي دفسااادة قدريا  %5قكمية الساااماد اآلزقتي ق كمية الساااماد السااالفات  دفسااادة 

 ن اسددتخدام هذا العناصددر فى المرحلة الثانية من مراحل دالة اإلنتااالترتيص لك  مف مث ب  بعل   %280.2ث %295.2ث %2.221ث 980.2%
 قي  المرثلة اإلقتصادية.

للسااااعة دمعف  بح زيادة كا ة عقام   المتفاقصث قيذه تمث  ثالة العاند 2.00قددراسااااة المرقفة اإلفتاجية اإلجمالية الكلية قجد بف ا تدلم ثقال   
أن دالة اإلنتاا تعمل فى بأ (ث %02.0مح القاثد ) بق يؤد  يل  زيادة الفاتل دفسااادة  %5ة المتتااامفة    الفمقذل مجتمعة دفسااادة اإلفتال الشاااارث

المرثلة اإلقتصاااااااادية مح اإلفتال قيذا يتفق مق ما فتانل تحدير ثجم اإلفتال الفعل  للفداح قتحدير الثجم اممث  لإلفتال ثيا دلم  الثانيةظل المرحلة 
ث قيذا يتفق مق ساااااااااااالقا المزارع المصاااااااااااار   3.50مح الثجم اممث  لإلفتال الذ  دلم  بكدرطح قيق  3.352   العيفة ثقال  الفعل  يفتال الفداح 
يراده قبرداثم بية ا ال يترا الرشاايد ثي ب  بح يفاا  رصااة  8.29بق  مح الثجم اإلقتصاااد  قلكح مازا  ثجم اإلفتال الفعل   رصااة لزيادة يفتاجم قاا

 للتقسق قزيادة اإلفتال .

 :Iso quantمنحني اإلنتاا المتماثل: 

ذلا المفثف  الذ  يديح ميتلس التقليفاأل مح عفصااااااااريح يفتاجيتيح الت  يمكح دقاساااااااااتط ا يفتال قدر معيح  يعرس مفثف  اإلفتال المتماث  دأفم
فتاجية الحمو    دالة  لحمو الساااااااادق ا يفتالمح ساااااالعة ما. قدالتعقي  دمتقسااااااطاأل قيم مت يراأل العم  الدشاااااار  قالعم  اآلل  قالسااااااماد الفقساااااافات  قاا

 لكمية المستيدمة مح السماد الفترقجيف  قكمية التحاق  المستيدمة الصقرة التالية تحديرياث بمكح اشتحاق العلقة ديح ا
Nitrogen.= (1.29 (Seed)-0.994)1/0.854 

( قيذا المفثف  يدح ميتلس التقليفاأل مح عفصااااااار  0شاااااااك  )دالقدالتعقي     الدالة الساااااااادحة بمكح الثصاااااااق  عل  مفثف  اإلفتال المتماث  
 طح    مفطحة الدراسة. 3.352مح يفتال الذرة الشامية قيق  الحدرالتحاق  قالسماد الفترقجيف  الت  تعط  ففس 
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 2002(  2)  48مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 مثصق  الذرة الشاميةمديلي التحاقأ قالسماد لل )التقليفاأل المتماثلة(المتماثلة  مفثف  اإلفتال (:2شكل  

 
 .0258/0252جمعأل قثسدأل مح ديافاأل عيفة الدراسة الميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي  المصدر:

 

 :من مدخالت االنتاا لمحصول الذرة الشامية تحديد التوليفة المثلى

 399.15دل أل فثقفداح دتكلفة كجم تحاق  لل 21.502ترقجيف  دل أل ياق  قالسااااااااااااااماد الفحاالت ماديا المحادرة ل تديح بح التقليفاة المقردياة المثل 
دار للتقليفة المثل  عح التكلفة الفعلية دمح أفيفا  التكلفة للتحاق يجفيمث قفلث   122 دل أل دتكلفةفداح مح السااماد الفترقجيف  لل  شاايكارة 3ث قجفيم

 حب بأجفيم  329.24دمحدار  ل ذيح المديليحتااأل التكلفة الكلية ث قافيفجفيم 042لسااماد الفترقجيف  دحدار جفيم ديفما افيفتااأل التكلفة  ل 09.24
مح التكاليس الكلية لك   %8.10فساااادة منقية دجفيم   329.24   قالسااااماد الفترقجيف  تق ر للمزارع ثقاليالتحق  اسااااتيدام التقليفة المثل  مح مديلي

   . داح
 الفتال مثصق  الذرة الشامية  التحاق  قالسماد الفترقجيف  التقليفة الفعلية قالمثلي لمديلي (:0جدول رقم 

 التوليفة
 السماد النتروجينى التقاوى

 التكلفة  جنيه(
  التكلفة بالجنيه( شيكارة  التكلفة بالجنيه( كجم

 1309.19 880 4.4 429.19 60.28 التوليفة الفعلية
 999.61 600 3 399.61 56.125 التوليفة المثلي

 309.58 280.00 1.40 29.58 4.16 الفعلية( -الفرق المثلي
 .0258/0252جمعأل قثسدأل مح ديافاأل عيفة الدراسة الميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي  ر:المصد

 
 لمثصق  الذرة الشامية دعيفة الدراسة الميدافية العلقة ديح معد  التحاقأ قمعد  السماد الفيترقجيفي (:2شكل رقم  
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 بمحافظة الشرقية:بعينة الدراسة الميدانية  الشاميةحددات ومعوقات إنتاا الذرة م

مح قج ة ف ر المزارعيح قالتي تمثلأل  ي اآلتي:  علحة دافتال مثصاااااق  الذرة الشااااااميةمشاااااكلأل المتال( 9الجدق  رقم )القاردة دفتانل التقتاااااو 
لعمالة الففية عدم تق ر اث اآلالأل    دع  العملياأل الزراعة ارتفاع تكاليس اسااتيدامث الثديثة الزراعيةقمف ا عدم تق ر اآلالأل  مشاااك  اليدمة اآللية

ارتفاع بساااااااعار القققدث عدم قدرة الزراع عل  شااااااارا  ث عدم تق ر طرق مم دةقتفتت اث  صااااااا ر ثجم الثيازاأل الزراعيةث المدردة عل  اساااااااتيدام اآلالأل
بما عح  عل  الترتيصث %95.3ث %91.0ث %08.0ث %44.0ث %90.0ث %13.3ث %29.3ث %80.0 دفسااااااااااااااص دل األ ثقالي اآلالأل الزراعياة

يرتفاع بساااعار التحاق ث امصااافاس المقجقدة مفيفتاااة اإلفتالث عدم تق ير الدذقر  ي الققأل المفاساااصث صاااعقدة الثصااااق  مشااااك  التحاقأ تمثلأل  ي 
مشاااااك  الترتيصث قدالفساااادة لعل   %34.0ث %04.0ث %05.3ث %33.3ث %10.0دفسااااص دل أل ثقالي  علي اث عدم تق ر المعلقماأل الكا ية عف ا

ة امساااامدة يدرة  ي يتااااا فحص ال ثتعدد بسااااما  امساااامدة الكيماقيةث رتفاع بسااااعار امساااامدة الكيماقيةيث عدم تقا ر السااااماد الدلدأتمثلأل  ي  التسااااميد
ث %45قالي دفساااص دل أل ثعدم تقا ر امسااامدة الكيماقية دالجمعية الزراعية ث عدم تق ر المعلقماأل الكا ية عف اث صاااعقدة الثصاااق  علي االكيماقيةث 

 عل  الترتيص. %90ث %14ث %93ث %58ث 09%
 

 را  المزارعيحق حا  معلحة دافتال الذرة الشامية للمشكلأل المت التقزيق العددأ قالفسدي ق حا   (:5جدول رقدم  
 % عدد المشاكل % عدد المشاكل

 68 82 عدم تق ر المعلقماأل الكا ية عف ا   الخدمة اآلليةأوال: مشاكل 
 97 116 عدم تقا ر امسمدة الكيماقية دالجمعية الزراعية  42.7 51 عدم تق ر اآلالأل الزراعية الثديثة

ارتفاع تكاليس استيدام اآلالأل    دع  العملياأل 
 الزراعة

   رابعا: مشاكل الرى 59.3 71

 69.7 84 عدم افت ام مفقداأل الرأ  63.3 76 المدردة عل  استيدام اآلالأل عدم تق ر العمالة الففية
 82.4 99 دالترع  افيفا  مفسقص المياه 92.7 111 ص ر ثجم الثيازاأل الزراعية

 33.2 40 الرأ مح المصارس  88.7 106 عدم تق ر طرق مم دة
 54.8 66 يفسداد الترع 74.7 90 عدم تق ر قطق ال يار قمراكز الصيافة

 100 120 عدم تدطيح الترع 96.7 116 ارتفاع بسعار القققد
 53.7 64 عدم تق ر المعلقماأل الكا يةجعح كيفية تثسيح التردة 91.3 110 عدم قدرة الزراع عل  شرا  اآلالأل الزراعية

   خامسا:مشاكل الصرف  37.3 45 عدم قدرة اآللة عل  الحيام دالعم  عل  القجم امكم 
 49.9 60 يفسداد المصارس    مشاكل التقاوىثانيا: 

 51.2 61 ارتفاع بجقر تط ير المصارس  62.7 75 ارتفاع بسعار التحاق 

 33.3 40 امصفاس المقجقدة مفيفتة اإلفتال  
عدم قدرة المزارع علي يزالة الثشاند مح الترع 

 قالمصارس 
82 68.5 

 29.3 35 عدم الصيافة للصرس المفط  71.3 86 عدم تق ير الدذقر  ي الققأل المفاسص 
   سادسا: مشاكل التسويق 28.7 34 صعقدة الثصق  علي ا

 38.7 46 عدم تق ر المعلقماأل الكا ية عف ا
دعد مراكز التسقيق عح الحرية مما ير ق تكاليس 

 الفح  
58 48.6 

 72.3 87 است ل  التجار  0 0 ثالثا: مشاكل التسميد
 83.7 100 عدم د ق الثمح مرة قاثدة  41 49 عدم تقا ر السماد الدلدأ 
 90.1 108 عدم يستحرار امسعار  81 97 لكيماقيةا   ارتفاع بسعار امسمدة

 73.4 88 يفيفا  بسعار المثصق  29 35 تعدد بسما  امسمدة الكيماقية 
 64.7 78 عدم اإلعلح عح السعر قد  الزراعة  14 17 فحص اليدرة  ي يتا ة امسمدة الكيماقية 

 55.3 66 ال يقجد يرشاد تسقيحي  93 112 صعقدة الثصق  علي ا
 .0258/0252جمعأل قثسدأل مح ديافاأل عيفة الدراسة الميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي  ر:المصد
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قتعددأل مشااااااااك  الرأ  ي االتي عدم افت ام مفقداأل الرأث افيفا  مفساااااااقص المياه دالترعث الرأ مح المصاااااااارسث يفساااااااداد الترعث عدم تدطيح 
عل   %23.0ث %522ث %28.4ث %33.0ث %40.8ث %19.0التردة دفسااص دل أل ثقالي  تثساايحالترعث عدم تق ر المعلقماأل الكا ية عح كيفية 

الصااارس يفساااداد المصاااارس ث ارتفاع بجقر تط ير المصاااارسث عدم قدرة المزارع علي يزالة الثشااااند مح الترع قالمصاااارس ث  الترتيصث ديفما مشااااك 
 عل  الترتيص. %23.0ث %522ث %28.4ث %33.0ث %40.8ث %19.0عدم الصيافة للصرس الم ط  دفسص دل أل فثق 

ة مما ير ق تكاليس الفح ث اسااااات ل  التجارث عدم د ق الثمح مرة قاثدةث عدم قبييرا  مشاااااك  التسااااقيق قتمثلأل  ي دعد مراكز التسااااقيق عح الحري
ث %00.3ث %84.1يساتحرار امساعارث يفيفا  سعر المثصق ث عدم اإلعلح عح السعر قد  الزراعةث ال يقجد يرشاد تسقيحي دفسص دل أل ثقالي 

 دافية عل  الترتيص دعيفة الدراسة المي %22.3ث %18.0ث %03.8ث %92.5ث 43.0%
 

 مقترحات الحل فى الفترة المقبلة من وجهة نظر المزارعين :
تعددأل قتفقعأل محترثاأل قمتطلداأل الزراع  للت لص عل  المشاااك  المتعلحة دافتال مثصااق  الذرة الشاااميةث قتقتااو الفتانل المعرقتااة دجدق  

(ث د ق ثمح %20.0تاديا  الادقلة    عملية التسااااااااااااااقيق )(ث %10.3الاذرة الشااااااااااااااامياة ) سااااااااااااااعرر ق  ( بح بيم ياذه المحترثااأل قالمتطلدااأل ي :52)
(ث تق ير التحاق  عالية %25.4(ث تق ير امساااااامدة دأسااااااعار مفاساااااادة )%20.0(ث تق ير المديداأل دأسااااااعار مفاساااااادة )%20.2المثصااااااق  مرة قاثدة )

(ث %81.3(ث مسااااااااااااااايماة الادقلاة    تثم  التكاليس )%84.0رة الزراعياة )(ث تففياذ الادق %22.0(ث تق ير مفااقداة الر  داففت اام )%22.1اإلفتااجياة )
( مح %14.33(ث تق ير مسااااااتلزماأل عم  الساااااايلل مح الذرة )%80.0(ث تيفي  ثمح امساااااامدة )%88.0زيادة محرراأل امساااااامدة المحدمة للفلح )

 .0258/0252المزراعيح دعيفة الدراسة الميدافية للمقسم الزراعي 
 

 التقزيق العدد  قالفسد  لعيفة الدراسة الميدافية ق حا لمحترثاأل الث  ق حا  مرا  المزارعيح :(.1جدول رقدم  
 % عدد المقترحات م

 62.3 75 رفع سعر الذرة الشامية 1

 57.2 69 التسويقعملية تدخل الدولة فى  1

 52.5 63 دفع ثمن المحصول مرة واحدة 4

 52.2 63 توفير المبيدات بأسعار مناسبة 6

 51.8 62 توفير األسمدة بأسعار مناسبة 5

 50.6 61 توفير التقاوى عالية اإلنتاجية 4

 50.2 60 توفير مناوبة الرى بإنتظام 9

 48.2 58  تنفيذ الدورة الزراعية 4

 46.3 56 مساهمة الدولة فى التكاليف 1

 44.7 54 زيادة مقررات األسمدة المقدمة للفالح  16

 42.7 51 األسمدةتخفيض ثمن  11

 68.33 82 توفير مستلزمات عمل السيالج من الذرة 11

 .0258/0252جمعأل قثسدأل مح ديافاأل عيفة الدراسة الميدافية دمثا  ة الشرقية للمقسم الزراعي  ر:المصد
 

 التوصيات: 
 تق  الفتانل الت  تقصلأل يلي ا الدراسة يمكح اليرقل دالتقصياأل التالية:         

ح كب  رأل فتانل دالة اإلفتال بح اإلفتال مازا     المرثلة امقل  قلم يصاااااااااا  دعد يل  المرثلة اإلقتصااااااااااادية لذلا يجص تحديم اليدماأل الت  تم -5
 الزرع مح القص  داإلفتال يل  المرثلة اإلقتصادية

تسااااااعد  تقليفة المثل  لذلا يجص تحديم التقصاااااياأل الت ب  رأل تحديراأل التقليس المثل  بح التقليفاأل المساااااتيدمة مح عفاصااااار اإلفتال بق  مح ال -0
 الزراع بل  القصق  يل  التقليفاأل المثل  مح عفاصر اإلفتال

  طدحا للمشاااكلأل الت  ذكريا المدثقثيح قمحترثات م يجص عل  الدقلة مثاقلة التدي      ر ق ساااعر الديق لمثصاااق  الذرة الشااااميةث قالتدي     -3
 التحاق  عالية اإلفتاجيةث قزيادة محرراأل امسمدة المحدمة للفلح قبسعار مفاسدة عملية التسقيقث قتق ير
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 الملخص:
دراساااة اقتصاااادياأل يفتال الذرة الشاااامية الصااايفية دمثا  ة الشااارقيةث قتحدير الثجم اإلفتاج  اممث  ل ذا  اسااات دس يذا الدثا دصااافة بسااااساااية 

ار  ي ر المثصااااق ث قتحدير الردثية الفدافية مح الذرة الشااااامية الصاااايفيةث قالتعرس عل  بيم المشااااكلأل التي تقاجم المفتجيح قالتي تثق  دقح االسااااتم
( مزراع دمثا  ة الشاارقية للمقساام الزراعي 522ديافاأل بقلية لدراسااة عيفة ميدافية شااملأل ) اعتمدأل الدراسااة عل ق  .مح يذا المثصااق  اإلفتالزيادة 
 .. قاستيدمأل بساليص التثلي  القصفي قالكمي لل قاير قالمت يراأل االقتصادية قيد التثحيق0258/0252
مح التكاليس الكليةث  %31.54للفداحث يمث  جفيم  0822متقسااااااااط التكاليس الثادتة )الحيمة االيجارية( لمثصااااااااق  الذرة الشااااااااامية ثقالي دلم ق 

متقساااط يفتال الفداح مح كما دلم  .مح اجمالي التكاليس الكلية %13.40جفيم للفداحث تمث   8033ديفما دلم متقسااط التكاليس الكلية المت يرة ثقالي 
دل أل قيمة الفاتل الرنيساااي لمثصاااق  الذرة ق جفيم لةردصث  332طح(ث دمتقساااط ساااعر  3.352بردص للفداح ) 00.5ق  الذرة الشاااامية ثقال  مثصااا

الكلي  ال امدمتقسااااااط تكلفة يفتال الطحث يامد المفتلث  ل  للفداحثال امد اإلجما ثصااااااا   عاند الفداح قددرق جفيم للفداحث  0093الشاااااامية ثقالي 
ث 5238.40ث %58.53ث 0225ث 3832ث 5232مثصاااااق  الذرة الشاااااامية ثقال  مح قصاااااا ي العاند للطح  ثالمساااااتثمرجفيم للطحث العاند عل  ال

بردص(ث قدل أل المساااااااااااااااثة المكا نة لإلفتال  00.18طفا  )بأ ثقالي  3.50قادر ثجم اإلفتال اممث  دثقال  ق ث عل  الترتياصجفيام  352.4 ث5.51
ثجم اإلفتال الذأ ديفما ق  بردص(. 03.14طفا  )بأ ثقالي 3.352 داحث عل  بسااااس بح متقساااط يفتاجية الفداح للعيفة دلم فثق  5.242اممث  فثق 

 داحث  5.033كا نة لم دل أل ثقالي بردص(ث دمساااااااااااااااثة م 09.05طحث بأ ما يعاد  ثقالي ) 8.29يع م العاند )الثجم االقتصااااااااااااااادأ( دلم ثقالي 
   .جفيم للطح 5423.82قدمتقسط تكاليس يفتال دل أل ثقالي 

عح مساااااااتق   %5اآلزقتي دفسااااااادة  السااااااامادبح زيادة العم  الدشااااااار  قالعم  اآلل  قكمية التحاق  قكمية  انل تثلي  الدالة اإلفتاجية تديحقمح فت
قدتحدير  ثعل  الترتيصث %2.028ث %2.529ث %2.221ث %2.098اإلسااااااتيدام الثال  يؤد  ذلا يل  زيادة الفاتل الثد  الفيزيحي دفساااااادة قدريا 

إلفتال الشاااااااارثة المتتااااااامفة    للساااااااعة دمعف  بح زيادة كا ة عقام  ا المتفاقصث قيذه تمث  ثالة العاند 2.07ثقال  دل أل المرقفة اإلفتاجية الكلية 
قدتحدير التقليفة المثلي مح مديلي اإلفتال التحاق  قالساااااااااماد (ث%2.04مح القاثد ) بق يؤد  يل  زيادة الفاتل دفسااااااااادة  %5الفمقذل مجتمعة دفسااااااااادة 

جفيمث قفلث  افيفا  التكلفة  122شاااااااايكارة مح السااااااااماد الفترقجيف  دتكلفة  3جفيم ث ق 399.15 دتكلفةكجم  21.502دل أل للفداح الفيترقجيف  
ث قافيفتاااااااااأل التكلفة جفيم 042لساااااااااماد الفترقجيف  دحدار جفيم ديفما افيفتاااااااااأل التكلفة  ل 09.24للتحاق  للتقليفة المثل  عح التكلفة الفعلية دمحدار 

 329.24 مزارعالفترقجيف  تق ر لل ق  قالسااااااامادا  التحر ح اساااااااتيدام التقليفة المثل  مح عفصاااااااب بأجفيم  329.24الكلية ل ذيح العفصاااااااريح دمحدار 
 .فداحللمح التكاليس الكلية  %8.10 دل أل ثقالي دفسدة منقية

 
 المراجع :

 .0252ث الفشرة السفقية لثركة اإلفتال قالتجارة اليارجيةث قالمتاح لإلست لا مح السلق الزراعيةث قاإلثصا الج از المركز  للتعدنة العامة  -5
(ث "اقتصاادياأل يدارة المياه  ي امراتاي المتأثرة دالملقثة دمثا  ة الشاارقية" رساالة دكتقراهث قسام االقتصاااد الزراعيث 0258)بثمد السايد مثمدث  -0

 كلية الزارعةث جامعة الزقازيق.
ث كلية سم االقتصاد الزراعي(: "دراسااااااة اقتصادية للتحفياأل الزراعية الثااااااديثة  ي مثا  ة الشاااااااااااارقية" رسالة دكتقراهث ق0252ديفا عدداهلل مثمدث ) -3

 الزراعةث جامعة الزقازيق.
رسااالة ماجسااتيرث قساام االقتصاااد الزراعيث كلية الزراعةث  (ث "اقتصااادياأل يفتال الذرة الشااامية  ي مثا  ة سااقيال"0224مرسااي سااليم بدق زيدث ) -8

 جامعة المفيا. 
م ل  ث مراجعة مثمد  عداستاايث ماكجرق قيي  للفشاارث ترجمة متقك  بساالقص ريا –ث ف رية اقتصااادياأل القثدة (5942) يفدرسااقحث كقافدأل -2

 ث الطدعة العردية.ABCمسلم الردادأث المكتدة امكاديمية دالحايرة 
ث المثاصي  الثحلية قاليتر الصيفية الثاف الجز  ( " فشاااااااااااااارة يثصا األ التكاليس قصا   العاند"ث 0258)قزارة الزراعة قاستصلح امراتيث  -1

 قالفيلية قالفاك ةث الحايرةةث مصر.
7- Theile, Henri, (1971) ''Principles Of Econometrics'', Amesterdam, Nomh – Holland Publishing Company. 

8- Johnston, J., (1963) ''Econometric Methods'' , New – York , Mcgraw – Hill Book Company , Inc , 1963. 
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Abstract 
   This research aimed to study the maize summer production economies of the Eastern province, and estimate the 

size of productive optimized for this crop, estimating profitability of corn summer maize, and to identify the most 

important problems facing the producers and which prevent continue to increase production of this crop. The 

study was based on preliminary data for the field study sample included 150 farms in Sharkia agricultural season 

2014/2015. The study used the descriptive and quantitative analysis of the phenomena of economic variables 

under investigation for the analysis and presentation of results of the study methods. 

   The average fixed costs (rental value) to harvest corn around 2,400 pounds per acre, representing 36.18% of the 

total costs, while the average total variable costs amounted to about 4233 pounds per acre, representing 63.82% 

of the total college costs. The average production per acre of corn harvest amounted to about 22.1 ardebs per acre 

(3.315 tons), an average price of about 330 pounds per ardebs, and therefore the main output of the crop of maize 

valued at approximately 7293 pounds per acre, and estimated net return per acre, gross margin per acre, the 

average cost of production per ton, product sidelines, the total margin per ton, the yield on the British investor, 

and net revenue per tonne of maize crop of about 1030.3430, 2001, the 14.13%, 1034.82, 1.16, 310.8 pounds, 

respectively, and as the optimal production volume of about 3.19 tonnes (ie about 22.64 ardebs), and amounted 

to the equivalent area of production optimization nearly 1,085 acres, on the basis that the average yield per acre 

of the sample amounted to about 3.315 tons (about 23.68 ardebs). While production which maximizes the yield 

size of (economic size) was about 4.09 tons, equivalent to about (29.21 ardebs), (equivalent area has reached about 

1.233 acres, and average production costs amounted to about 1803.45 pounds per ton. 

   One result of the production function analysis shows that the increase of human labor work, automated quantity 

of seeds, the amount of nitrogen fertilizer 1% of the level of current use leads to an increase in the marginal 

product physical at a rate of 0.294%, 0.056%, 0.159%, 0.254%, respectively, and estimates the total flexibility of 

productivity amounted to about 0.77, and this represents a case of increasing returns to scale in the sense that an 

increase in all factors of production, explaining contained in the form of a combined 1% leads to increased output 

is less than the one by (0.77%), and grade mix optimization of entrances production of seed and fertilizer nitrogen 

per acre amounted to 56.125 kg at a cost of 399.61 pounds, 3 Sharkia of nitrogen fertilizer at a cost of 600 pounds, 

and note down the cost of the seeds of a combination optimal for the actual cost by 29.58 pounds, while the cost 

of fertilizer nitrogen decreased Bkdar 280 pounds, decreased the total cost of these two elements by 309.58 pounds 

This means that the use of the optimal combination of the two elements of seed and fertilizer nitrogen availability 

to the farmer 309.58 percentage amounted to about 4.67% of the total cost of an acre. 
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