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 الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول األرز بمحافظة الشرقية
 

 أسامة محمد حسين –**محمد عبدالعظيم بدرد.  –*عماد يونس وهدانأ.د. –*نادية حسين الشيخأ.د. 
 جامعة بنهاــ  كلية الزراعةــ  أستاذ االقتصاد الزراعي المساعد **جامعة بنهاــ  الزراعةكلية ــ  ياالقتصاد الزراع* أستاذ 

 
 :الملخص

يعتبر محصول األرز من المحاصيل األساسية في النمط الغذائي في مصر ويذداد الطلب عليه مع الزيادة السكانية باإلضافة إلى توفر 
إلنتاجية ا الكفاءةاستهدف البحث دراسة جه هو ندرة عنصر المياه التي يحتاجها المحصول. و الطلب الخارجي ومن أهم مشكالت التوسع في إنتا

واإلقتصادية لمحصول األرز فى محافظة الشرقية والتعرف على أهم العوامل المؤثره على إنتاجه حتى يمكن وضع تصور كامل للعالقات الفنية 
وكانت هذه ( فدان فأكثر3فدان(، ) 3 < 1ولتحقيق أهداف البحث تم دراسة ثالث فئات حيازيةهي)أقل من فدان(، ). إنتاجهواإلقتصاديةالمؤثره على 

ل من أنمساحة األرز المزروعة في الفئة الحيازية األولى )أقالفئات الحيازية موزعة على مركزي فاقوس وديرب نجم بحافظة الشرقية. وبينت النتائج 
 فدان فأكثر( 3، وأخيراً تأتي الفئة الحيازية الثالثة )٪3,13بنسبة  فدان( 3 <1، تليها الفئة الحيازية الثانية )٪3113بنسبة  ولىفدان( احتلت المرتبة األ

 ، وهذا يعكس تفتت الحيازات المزرعية مما كان له األثر في عدم قدرة مزارع الفئة الحيازية األولىمن إجمالي مساحة األرز المزروعة ٪2,12بنسبة 
زارع الفئة الحيازية الثالثة موتبين أن  على استخدام التكنولوجي البيولوجي والميكانيكي مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية الفدانية وزيادة التكاليف الكلية.

ذلك إلى أن هذه المزارع تستخدم يرجع ، و فدان( 3<1) والثانية )أقل من فدان( أكثر كفاءة اقتصادية من مزارع الفئة الحيازية األولىفدان فأكثر(  3)
وسط إنتاج الفدان متإلى زيادة  ة األرض بالليزر والذي يؤدي بدورهالتكنولوجيا المستحدثة في مجال التقاوي الحديثة وكذلك اآلالت الزراعية وتسوي

تاج محصول ميع مؤشرات كفاءة األداء االقتصادي إلنزيادة صافي العائد الفداني مما يؤدي إلى تحسن جو االيراد الكلي وتقليل التكاليف وبالتالي زيادة 
ية الحدية لمدخالت تبين تفوق قيمة اإلنتاجكما باإلضافة إلى الحفاظ على خواص التربة وتوفير كمية من المياه. في مزارع الفئة الحيازية الثالثة األرز 

لحيازية الثالث على مستوى الفئات امل اآللي عن سعرها السائد في السوق التقاوي، والسماد النيتروجيني، والسماد الفوسفاتي، والعمل البشري، والع
اتج نلذلك يجب العمل على إضافة كميات منها في حدود مرونتها اإلنتاجية أو العمل على توليفة هذه المدخالت بطريقة أفضل حتى يتساوى قيمة ال

 .الحدي مع سعر المدخل السائد في السوق
 

 المقدمة:
يث يتميز الغذاء وحفى  مصـــريعتبر محصـــول األرز من محاصـــيل الحبوب الغذائية الرئيســـية فى مصـــر التى يعتمد عليها  البية ســـكان 

 اً أسـاسـيًا من مصـادر الطاقة، ومن الناحية اإلقتصـادية يسـاهم محصول األرز إسهام اً مصـدر  من العناصـر الغذائية.ويعتبر على العديد األرز باحتوائه
ى تكوين الناتج الزراعى المصــرى، كما يعد محصــول األرز المحصــول الوحيد من بين محاصــيل الحبوب الذى يتحقق إكتفاء ذاتى منه ويتبقى بارزًا ف

ه يعد من المحاصــيل لذلك فإن ًا بارزًا فى تكوين الناتج الزراعي المصــري، وكذلك يعتبر مصــدر للنقد األجنبيفائض للتصــدير مما يجعلة يســهم إســهام
صــــديرية الهامة فى مصــــر األمر الذى يســــتلزم المحافظة على مكانتة التصــــديرية. ويعتبر محصــــول رئيســــى فى أرض الدلتا وال يمكن التوســــع فى الت

وبلغت المســاحة  .ائيةللغاية بســبب محدودية الموارد المزراعتة فى األراضــى الجديدة، بل أن فرص التوســع األفقى لزراعتة باألراضــى القديمة محدوده 
خالل عام ألف فدان  221112ألف فدان على مســتوى الجمهورية، وعلى مســتوى محافظة الشــرقية  12131,3حوالى  المزروعة من محصــول األرز

الى و . ويعتبر األرز من المحاصـــــيل كثيفة اإلســـــتخدام للموارد المائية، إذ يقدر المقنن المائى للفدان خالل مده زراعتة أو مكثة فى التربة بح(2)2,13
 فى المتوسط. 3ألف م 31633

 
 :البحثمشكلة 

يث يحتل حظر مزارعية ومن وجهة نظر الدولةر م أهمية االرز الغذائية والتصـــديرية اال أنه يوجد تعارض بين ســـياســـة إنتاجه من وجهة ن
محصـــول األرز مكانة هامة بالنســــبة للمســــتهلك المصــــرى بإعتباره أحد المحاصــــيل الغذائية الهامة، ويقدر متوســــط نصــــيب الفرد المصــــري من األرز 

يون مل ,31، وبلغ اإلنتاج المحلي من األرز حوالي األوســـطوتعتبر مصـــر أكبر منتج ل رز فى منطقة الشـــرق . (3)كجم/ســـنة ,3111حوالى األبيض 
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من انتاج األرز بجمهورية مصـــر  %,1وتمثل نحو  .2,13ألف طن خالل عام 611,1,وبلغ اإلنتاج في محافظة الشــرقية  2,13طن خالل عام 
الذي  ادىالعائد االقتصـــإلى التوســـع فى زراعة األرز إلرتفاع وباألخص صـــغار المزارعين  المزارعينات الى اقبال يانبوتشـــير ال،  2,13العربية عام 

 يحققه األمر الذي يتعارض مع ســـــــــــياســـــــــــة الدوله، والتى تهدف إلى خفض الرقعة المزروعة بمحصـــــــــــول األرز، وذلك بما يتالئم مع المقننات المائية
هم المعوقات ، وأاديةواالقتصــــــ الكفاءة اإلنتاجية، ولذلك فيجب دراســــــة لتى يمكن اإلســــــتفاده منها فى توجيهها إلى التوســــــع الزراعي األفقيالمتوفره، وا

 الخاصة باإلنتاج.
 

 :البحثالهدف من 
اإلقتصادية لمحصول األرز فى محافظة الشرقية والتعرف على أهم العوامل الكفاءة اإلنتاجية و الكفاءة مؤشرات إلى دراسة  البحثهدف ي

فى  ةالمؤثره على إنتاج األرز حتى يمكن وضع تصور كامل للعالقات الفنية واإلقتصادية المتداخلة والمؤثره على مستوى اإلنتاج ومستوى الكفاء
صول األرز كمحصول قومى وحل مشكالتة التى تحول دون التوسع فى اإلنتاج حتى يمكن وضع السياسات اإلقتصادية المناسبة للنهوض بمح

 اإلنتاج. 
 

 الطريقه البحثية: 
إعتمدالبحث على األســــــلوب العلمي للتحليل بإســــــتخدام األدوات التحليلية المالئمة لظروف البحث ممثلة فى اإلنحدار المتعدد لتقدير دوال 

سـتخدمت  لتي يمكن ا أيضــًا الدراسـة األسـلوب الوصــفى لتحليلبعض المؤشـرات اإلقتصـادية واإلنتاجية لمحصــول األرزاإلنتاجبعينة الدراسـة الميدانية، واس
جمالي  3فدان(، ) 3<1حجم الحيازة المزرعية )أقل من فدان(، )وذلك وفقًا ل.من خاللها الحكم علي مدىكفاءة إنتاج محصــــــــــــول األرز فدان فأكثر(، واس

 SPSS version 16.0 and Microsoft).ث بواســـطة الحاســـب اآللي باســـتخدام حزمة من البرامج اإلحصـــائية.وتم تحليل بيانات هذا البحالعينة
Office Excel 2007)  

 
 مصادر البيانات:

العامة ة ئاعتمد البحث لتحقيق أهدافه على نوعين من البيانات أولهما البيانات الثانوية المنشــورة و ير المنشــورة من نشــرات الجهاز المركزي للتعب
بيانات وثانيها ال بمديرية الزراعة بمحافظة الشـــــرقية،اتخاذ القرار ح األراضـــــي ومركز المعلومات ودعم واالحصـــــاء ونشـــــرات وزارة الزراعة واســـــتصـــــال

ول األرز صــاألولية التى تم جمعها من خالل اسـتمارة اســتبيان تم تصــميمها لذلك وطبقت على عينة عشـوائية بســيطة متعددة المراحل من مزارعي مح
مشـاهدة موزعة على مركزيفاقوس وديرب نجم، حيث تم اختيار قريتين عشوائيًا من كل مركزوهماالديدامون، والغزالي 3,2في محافظة الشـرقية قوامها 

فدان 3فدان(، ) 3 < 1)أقل من فدان(، )ي هوتم تقســيم مزارعي األرز إلى ثالث فئات حيازيةبمركز فاقوس، وطحا المرج، وبهنيا بمركز ديرب نجم. 
جمالى مســـــــاحتها وبناء على ذ ك تم لفأكثر( بكل قرية وبكل مركز ثم حدد حجم العينة الممثلة للفئة حســـــــب األهمية النســـــــبية إلجمالى عدد حائزيها واس

ن قريه ارين فى العينة محـائزًا من الفئـات الســــــــــــــابقـة على التوالى عشــــــــــــــوائيـًا من قريـة الديدامون.بينما بلغ عدد الحائزين المخت 13، ,2، 36إختيـار 
مزارعـًا على الترتيـب. فى حين بلغ عـدد الحائزين المختارين بقرية طحا المرج 13، 13، 26الغزالى بمختلف الفئـات الحيـازيـة ســــــــــــــالفـة الـذكر بحوالى 

 بمختلف الفئات الحيازية ســــالفة الذكر مزارعًا. كما تم إختيار عدد حائزي العينة بقرية بهنيا 6، ,2، 31بمختلف فئاتهم الحيازية ســــالفة الذكر حوالى 
ارين .وللحصـــول على المعلومات والبيانات الخاصـــة بالمزارعين المخت(1كما هو موضـــا بالجدول رقم )1 مزارعًا على التوالى2، 13، 36وكان عددهم 

ســتبيان عن طريق لباحث بجمع وملء إســتماره اإلالعينة تم تصــميم إســتماره اإلســتبيانالخاصــة بذلك بحيث يمكن تبويب البيانات المطلوبه بهاوقام ا في
 .2,13/2,16المقابله الشخصيه مع المزارعين المختارين خالل الموسم الزراعي 

 
 النتائج والمناقشة:

 أواًل : تفتت الحيازة :
فدان(، 3 <1الثالثة )أقل من فدان(، )( أن إجمالي مســــــاحة األرز المزروعة لدى إجمالي الحائزين في الفئات الحيازية 1يتبين من الجدول رقم )

من إجمـالي مســــــــــــــاحة األرز المزروعة ٪2,12، ٪3,13، ٪3113فـدان تمثـل نحو  2333فـدان،  ,233فـدان،  3316فـدان فـأكثر( بلغـت نحو  3)
ن فدان( احتلت المرتبة فـدان، ويتبين ممـا ســــــــــــــبق أن مســــــــــــــاحـة األرز المزروعـة في الفئـة الحيازية األولى )أقل م 111,على الترتيـب والبـالغـة نحو 

فدان فأكثر(، وهذا يعكس تفتت الحيازات المزرعية مما كان  3فـدان(، وأخيرًا تـأتي الفئـة الحيـازية الثالثة ) 3 <1األولى، تليهـا الفئـة الحيـازيـة الثـانيـة )
دانية وزيادة كي مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية الفله األثر في عدم قدرة مزارع الفئة الحيازية األولى على اســـــــــــتخدام التكنولوجي البيولوجي والميكاني

 التكاليف الكلية.
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زارعى االرز وجملة مساحتها بقري العينة وحجم العينة المختارة موزعة على الفئات الحيازية المختلفة للموسم الزراعى اعداد م (: 1جدول رقم )
5112/5112  

 الفئة القرية 
 عدد

 الحائزين
 )حائز(

٪ 
 جملة
 المساحة
 )فدان(

٪ 
 الوسط
 الهندسي

الوسط 
 الهندسي
 المعدل

 العينة
 المختارة

ون
دام
الدي

 

 36 33121 331,1 33133 1336 63131 1,32 أقل من فدان
 ,2 21123 2,1,3 3,1,3 ,,,1 23133 ,,3 فدان 3<1
 13 13133 12111 2316 ,31 61,6 ,,1 فدان فأكثر 3

 13 ,,1 13113 ,,1 3233 ,,1 ,233 الجمــــــــــلة

زالي
الغ

 

 26 36131 ,3,13 23123 ,33 63163 36, أقل من فدان
 13 23113 ,2111 2,163 ,33 23123 3,3 فدان 3<1
 13 2,113 23133 33113 ,,11 11112 133 فدان فأكثر 3

 33 ,,1 3113, ,,1 ,,21 ,,1 13,3 الجمــــــــــلة

مرج
ا ال
طح

 

 31 61132 62163 3613 ,12 3.63, ,2,1 أقل من فدان
 ,2 231,3 21136 3311 ,61 13132 336 فدان 3<1
 6 61,3 ,611 1,13 333 21,3 ,3 فدان فأكثر 3

 3, ,,1 1,131 ,,1 ,,,2 ,,1 3323 الجمــــــــــلة

هنيا
ب

 

 36 31126 63131 3,121 312 ,,31, 2212 أقل من فدان
 13 23113 ,2311 ,3,11 ,,6 13 363 فدان 3<1
 2 3136 3123 11162 1,3 112, 23 فدان فأكثر 3

 63 ,,1 ,1113 ,,1 1333 ,,1 ,,26 الجمــــــــــلة
 جمعت وحسبت من سجالت مديرية الزراعة بالشرقية إدارة الحيازة والجمعيات التعاونية الزراعية بقري العينة.  المصدر:

 
 :  واالقتصادية لمحصول األرزمؤشرات الكفاءة اإلنتاجية ثانيًا: 

 التكاليف اإلنتاجية الكلية الفدانية:
جنيهــًا على للفئـات الحيـازيــة )أقـل من فــدان(،  11212,، 3,163,,، 161133,، 21311,لفــدان األرز حوالي الكليـة بلغـت التكلفـة اإلنتــاجيـة 

جمالي العينة على الترتيب كما هو موضا بالجدول رقم ) 3فدان(، ) 3<1)  (.  2فدان فأكثر(، واس
 متوسط تكلفة إنتاج طن األرز )جنيه/طن(:

مزارع  نتحســب تكلفة إنتاج الطن وذلك بقســمة إجمالي التكاليف اإلنتاجية للفدان بالجنيه على متوســط إنتاج الفدان بالطن. وقد تبين من النتائج أ
ج الطن للفئات االفئة الحيازية الثالثة تعتبر أكفأ اقتصــــاديًا حيث حققت متوســــط تكاليف إنتاج الطن أقل من المزارع األخرى. فقد بلغ متوســــط تكلفة إنت

جنيهًا على الترتيب تمثل نحو  113,13جنيه،  ,2,131جنيه،  2133123حوالي فدان فأكثر(  3فـدان(، ) 3<1)أقـل من فـدان(، )الحيـازيـة الثالث 
رقم جنيـه للطن كمـا هو مبين بــالجـدول  21,3116من متوســــــــــــــط تكـاليف إنتـاج الطن إلجمـالي العينــة والبــالغ نحو  13136٪، 11133٪، 1,113٪

(2.) 
 )جنيه/الفدان(: الفداني صافي العائد

جنيه للفدان. ارتفع ليصـــل اقصـــاه في مزارع الفئة  3,3,11إلجمالي العينة بلغ حوالي  الفداني ( إلى أن صـــافي العائد2تشـــير نتائج جدول رقم )
جنيـه للفـدان، ثم يليـة مزارع  31311,3حيـث بلغ حوالي  جنيـه للفـدان، يليـة مزارع الفئـة الحيـازيـة األولى 363,112الحيـازيـة الثـالثـة حيـث بلغ حوالي 

جنيـه للفـدان. وهذا يعني تفوق صــــــــــــــافي العائد الفداني في مزارع الفئة الحيازية الثالثة عن مثيلة في  312,,3الفئـة الحيـازيـة الثـانيـة حيـث بلغ حوالي 
 مزارع الفئة الحيازية األولى والثانية.

 ن(:)جنيه/ط الوحدة المنتجة عائدصافي 
ن بالجنيه الجمالي . ولقد بلغ صـــــافي العائد للطيتوقف صـــــافي العائد للطن بالجنيه على الفرق بين ســـــعر الطن بالجنيه ومتوســـــط تكلفة الطن بالجنيه

جنيه للطن، يلية مزارع الفئة  113112جنيه للطن. ارتفع ليصــــــــــــــل اقصــــــــــــــاه في مزارع الفئة الحيازية الثالثة حيث بلغ حوالي  1,3,16العينـة حوالي 
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كما هو مبين  جنيـه للطن 1,26132جنيـه للطن، ثم يليـة مزارع الفئـة الحيـازيـة الثـانيـة حيـث بلغ حوالي  1,33123الحيـازيـة األولى حيـث بلغ حوالي 
فئة أفضــــــــــــــل عن مثيلة في المزارع ال على تحقيق صــــــــــــــافي عائد للطن بالجنيه. وهـذا يعكس مـدى قـدرة مزارع الفئـة الحيـازيـة الثالثة (2بـالجـدول رقم )

الحيازية األولى والثانية بســــــــبب انخفاض متوســــــــط تكلفة الطن بالجنيه من جانب، ومن جانب نخر إلى وجود تحســــــــن ملحوظ في متوســــــــط اإلنتاجية 
 الفدانية بالطن.

 
 .2,13/2,16انية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول األرز بعينة الدراسة الميد ( :5جدول رقم )

 الوحدة المؤشرات
 الفئات الحيازية

 إجمالي العينة فدان فأكثر( 3) فدان( 3<1) أقل من فدان
 31,1 311 311 31,3 طن/الفدان متوسط إنتاج الفدان

 2113133 2,33133 2,1,133 216313 جنيه/الطن سعر بيع الطن
 1133111 11313133 11233113 11313113 جنيه/الفدان العائد الرئيسي
 ,13 ,16 ,,1 133 جنيه/الفدان العائد الثانوي

 1223111 12333133 12133113 12332113 جنيه/الفدان العائد الكلي للفدان
 313612 31,11,1 3261133 31,316 جنيه/الفدان تكاليف اإلنتاج المتغيرة للفدان

 3,36 2,13162 13,,21 33,313 جنيه/الفدان للفدان تكاليف اإلنتاج الثابتة
 11212, 3,163,, 161133, 21311, جنيه/الفدان تكاليف اإلنتاج الكلية للفدان
 21,3116 ,113,13 ,,2,131 2133123 جنيه/الطن (1)متوسط تكلفة إنتاج الطن

 ,3,3,11 363,112 ,312,,3 31311,3 جنيه/الفدان (2)صافي العائد الفداني
 1,3,136 ,113112 1,26132 1,33121 جنيه/الطن (3)صافي العائد للطن

 21,1 21,1 21,3 2133 طن/الفدان (3)نقطة تعادل الكمية للفدان 
 ,13, ,13, 131, ,13, جنيه (3)صافي عائد الجنيه المنفق 

 ,633613 ,623613 623,133 ,631313 /الفدان3م (6)كمية مياه الري 
 1133133 2,32126 ,113,11 11311,1 3م ,,,1جنيه/ (3)العائد الكلي لوحدة المياه 
 632131 3311,1 633136 633131 3م ,,,1جنيه/ (,)صافي العائد لوحدة المياه 

 للفدان.تكاليف اإلنتاج الكلية  –= العائد الكلي للفدان  2  = تكاليف اإلنتاج الكلية للفدان / متوسط إنتاج الفدان. 1
 = تكاليف اإلنتاج الكلية للفدان / سعر بيع الطن. 3  = صافي العائد للفدان / متوسط إنتاج الفدان. 3
   = صافي العائد للفدان / تكاليف اإلنتاج الكلية للفدان. 3
 /ساعة.3تصرف ماكينة الري م xزمن الرية )ساعة(  x= عدد مرات الري )مرة(  6
 = صافي العائد للفدان / كمية مياه الري المستخدمة للفدان. , كمية مياه الري المستخدمة للفدان. = العائد الكلي للفدان / 3

 .2,13/2,16: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي المصدر
 

 نقطة التعادل للكمية )طن(: 
الكلية مع االيراد الكلي دون تحقيق صـــــــــــافي عائد وتتحقق بقســـــــــــمة التكاليف الكلية على يقصـــــــــــد بها الكمية التي يتعادل عندها التكاليف  

طن. وارتفعت لتصــــــــــل أقصــــــــــاها في مزارع الفئة  21,1متوســــــــــط ســــــــــعر الطن بالجنيه. ولقد بلغت نقطة التعادل بالطن إلجمالي العينة ككل حوالي 
طن، ثم يليــة مزارع الفئــة الحيـازيــة األولى  21,1الحيــازيــة الثــالثــة حيــث بلغــت حوالي طن، ويليــة مزارع الفئــة  21,3الحيـازيــة الثــانيــة حيــث بلغـت نحو 

طن للفئات الحيازية  31,1، 311، 311، 31,3وقد بلغ متوســــــــــــــط إنتاج الفدان حوالي  .(2كمـا هو مبين بالجدول رقم ) طن 2133حيـث بلغـت نحو 
على الترتيب ومنها يتضــــــا زيادة متوســــــط إنتاج الفدان على مســــــتوى جميع الفئات  ة(فدان فأكثر(، )إجمالي العين 3فدان(، ) 3<1)أقل من فدان(، )

جمالي العينة عن الكمية التي يتحقق عندها تعادل التكاليف الكلية مع االيراد الكلي.  الحيازية واس
 صافي العائد على الجنيه المنفق )جنيه(:

المنفق في العملية اإلنتاجية، اي مقدار ما يحققه كل جنيه مســــــــــــتثمر من صــــــــــــافي يفيد هذا المقياس في التعرف على العائد على الجنيه  
كلما ارتفعت قيمة هذا للفدان بالجنيه. و  الكلية )المتغيرة والثابتة( عائد، ويحســـــب بقســـــمة صـــــافي العائد للفدان بالجنيه على إجمالي التكاليف اإلنتاجية
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حية الجنيه إلجمالي ربافي العمليـة اإلنتـاجيـة وتوافر الكفاءة االقتصــــــــــــــادية في اإلنتاج. ولقد بلغت  المقيـاس كلمـا دل على زيـادة أربحيـة الجنيـه المنفق
جنيه، يليها مزارع الفئة الحيازية األولى  ,13,جنيه. ارتفعت لتصـــــــل أقصـــــــاها في مزارع الفئة الحيازية الثالثة حيث بلغت حوالي  ,13,العينة حوالي 

 .(2كما هو مبين بالجدول رقم ) جنيه 131,يها مزارع الفئة الحيازية الثانية حيث بلغت نحو جنيه، ثم يل ,13,حيث بلغت نحو 
 متر مكعب(: 1111العائد الكلي لوحدة المياه )جنيه/

ه ايســــــــاوي العائد الكلي للفدان )جنيه( مقســــــــومًا على كمية مياه الري المســــــــتخدمة للفدان )متر المكعب(. ولقد بلغ العائد الكلي لوحدة المي
جنيه، يليه مزارع الفئة  2,32126جنيـه. ارتفع ليصــــــــــــــل أقصــــــــــــــاه في مزارع الفئـة الحيـازيـة الثالثة حيث بلغ حوالي  1133133إلجمـالي العينـة نحو 

ئــد جنيــه، وهــذا يعني تفوق العــا 11311,1جنيــه، ثم يليــه مزارع الفئــة الحيــازيــة األولى حيــث بلغ حوالي  ,113,11الحيــازيــة الثــانيــة حيــث بلغ نحو 
. (2الجــدول رقم )كمــا هو مبين بــ الكلي لوحــدة الميــاه في مزارع الفئــة الحيــازيــة الثــالثــة مقــارنــة بمثيلــه في كــل من مزارع الفئــة الحيــازيــة األولى والثــانيــة

ت الري وتوفير اوربما يرجع ذلك الســــــــتخدام التكنولوجي الميكانيكي والمتمثل في تســــــــوية األرض بالليزر االمر الذي ترتب عليه انخفاض عدد ســــــــاع
 كمية من المياه التي قد تهدر بسبب عدم تسوية األرض بالليزر. 

 متر مكعب(: 1111صافي العائد لوحدة المياه )جنيه/
يســـاوي صـــافي العائد للفدان )جنيه( مقســـومًا على كمية مياه الري المســـتخدمة للفدان )متر المكعب(. ولقد بلغ صـــافي العائد لوحدة المياه 

جنيه، يليه مزارع الفئة الحيازية  3311,1جنيه. ارتفع ليصــــــل أقصــــــاه في مزارع الفئة الحيازية الثالثة حيث بلغ حوالي  632131ينة نحو إلجمالي الع
، وهــذا (2كمــا هو مبين بــالجــدول رقم ) جنيــه 633136جنيــه، ثم يليــه مزارع الفئــة الحيــازيــة الثــانيــة حيــث بلغ حوالي  633131األولى حيــث بلغ نحو 

 تفوق صافي العائد لوحدة المياه في مزارع الفئة الحيازية الثالثة مقارنة بمثيله في كل من مزارع الفئة الحيازية األولى والثانية. يعني
 :الدالة اإلنتاجية لمحصول األرز

بشــــــكل أو  التي ســـــاهمتتعبر دوال اإلنتاج عن العالقة الطبيعية بين حجم الناتج الفيزيقي من محصـــــول معين وبين كمية مدخالت اإلنتاج 
، وذلك يبأخر في الحصـــول على المنتج النهائي لهذا المحصـــول، ويســـاهم تقدير دالة اإلنتاج في حل مشـــكلة االختيار بالنســـبة للوحدة اإلنتاجية المثل

. وقد اســــــتلزم األمر (1)اعيبغرض تحقيق أكبر قدر من الناتج الزراعي بأقل قدر ممكن من التكاليف الزراعية وذلك بهدف تعظيم صــــــافي الدخل الزر 
مختلفة لتقدير مصــــــــــفوفة معامالت االرتباط البســــــــــيط بين كل من اإلنتاجية الفدانية لمختلف مزارعي عينة الدراســــــــــة الميدانية، والمدخالت اإلنتاجية ا

 للتعرف على العالقة بين كل من هذه المدخالت واإلنتاجية الفدانية.
 :محصول األرزالتقدير اإلحصائي للدالة اإلنتاجية ل

 في الفئة الحيازية )أقل من فدان(:التقدير اإلحصائي للدالة اإلنتاجية لمحصول األرز 
( دالة اإلنتاج لمحصــــول األرز بالفئة الحيازية )أقل من فدان( وجود عالقةطردية موجبة بين كمية 3( بالجدول رقم )1توضــــا المعادلة رقم )

وكميةالســـماد النيتروجيني، وكميةالســـماد الفوســـفاتي، وكميةالعمل البشـــري، وكميةالعمل اآلليحيث بلغ معدل الزيادة اإلنتاج وكمية التقاوي المســـتخدمة، 
وقد ثبتت معنوية العالقة احصـــــــــــائيًا حســـــــــــب قيمة ت المحســـــــــــوبة لكل منهم على الترتيب، 123,، ,13,، 111,، 113,، 133,في اإلنتاج حوالي 
للعمل اآللي. وقد بلغ  31,1للعمل البشــــــــري،  2131للســــــــماد الفوســــــــفاتي،  3131للســــــــماد النيتروجيني،  1116ي، لكمية التقاو  3133والبالغة حوالي 

من التغيرات في إنتاج محصــــول األرز للفئة الحيازية )أقل من فدان( ترجع للعوامل المســــتقلة  ٪36وهذا يعني أن  136,معامل التحديد المعدل نحو 
والباقي يرجع إلى عوامل نخرى  ير متضـــــــــــــمنة في النموذج كما ثبتت معنوية النموذج ككل حيث بلغت قيمة )ف( المتضـــــــــــــمنة في العالقة المقدرة، 

 وهذا يعكس طبيعة العالقة بالسعة المتزايدة. 1136، وقد بلغت المرونة اإلنتاجية للعناصر اإلنتاجية بإجمالي ,3,13المحسوبة حوالي 
الحدي لمدخالت التقاوي، والســــماد النيتروجيني، والســــماد الفوســــفاتي، والعمل البشــــري، والعمل  ( أن قيمة الناتج3ويتضــــا من الجدول رقم )

، ,311، 6111، 316تفوق قيمــة ســــــــــــــعرهــا والمقــدر بنحو جنيهــًا على الترتيــب 31131، 133132، 33111، 2,136، 6,121اآللي بلغــت حوالي 
وكــانــت على الترتيــب 113، 211، 1,1,6، 2113، 131,3قتصــــــــــــــاديــة لهم بحوالي على الترتيــب وقــدرت قيمــة الكفــاءة االجنيهــًا  33133، ,3,11

 جميعها أكبر من الواحد الصحيا وهذا يعني تحقق شرط الكفاءة االقتصادية على مستوى كل مدخل إنتاجي.
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 .2,13/2,16التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج محصول األرز بعينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعي  (:3جدول رقم )
 المرونة  قيمة "ف" 2ʹر المعادلة الرياضية الحيازيةالفئات  رقم المعادلة

 )أقل من فدان(  1
 3لو س 1233,+  3لو س 13,3,+  3لو س 11,3,+  2لو س 1133,+  1لو س 1333,+  31362 -= لو  ˄لو ص

            (- 1113)**     (3133)**        (1116)**         (3131)**         (2131)**         (31,1)** 
 1233, 3س 13,3, 3س  11,3, 3س  1133, 2س  1333, 1س 1,12,=  ˄ص

,136 3,13,** 11361 

 فدان( 3<1) 2
 3لو س 12,3,+  3لو س 1333,+  3لو س ,1,3,+  2لو س 1133,+  1لو س 1313,+  ,,311 -= لو  ˄لو ص

            (- 11,1)**     (3121)**        (2133)**         (2133)**         (2133)*         (2113)** 
 12,3, 3س 1333, 3س  ,1,3, 3س  1133, 2س  1313, 1س 1,13,=  ˄ص

,13, 33123** 11316 

 فدان فأكثر( 3) 3
  3لو س ,,13,+  3لو س 1,13,+  1لو س ,1,1,+  31,13 -= لو  ˄لو ص

            (- ,1,3)**     (6133)**        (21,3)*          (216,)** 
 ,,13, 3س  1,13, 3س  ,1,1, 1س ,1,1,=  ˄ص

,133 311,3** 11211 

 إجمالي العينة 3
  3لو س ,131,+  3لو س 1,,1,+  2لو س 1236,+  1لو س 1313,+  31331 -= لو  ˄لو ص

            (- 12131)**    (6133)**       (3133)**         (3163)**         (61,2)* 
 ,131, 3س  1,,1, 3س  1236, 2س  1313, 1س 1,32,=  ˄ص

,131 1,3121 11136 

   : كمية اإلنتاج التقديرية لمحصول األرز)طن/الفدان(. ˄ص
 : كمية األسمدة الفوسفاتية )وحدة فعالة/الفدان( 3س   : كمية األسمدة النيتروجينية )وحدة فعالة/الفدان(. 2س    : كمية التقاوي )كجم/الفدان(. 1س
 : كمية مياه الري )متر مكعب/الفدان(. 6س    : كمية العمل اآللي )ساعة/الفدان(. 3س    : كمية العمل البشري )رجل/الفدان(. 3س
 م بين األقواس تشير إلى قيمة )ت( المحسوبة.القي   ف : تشير إلى معنوية النموذج المستخدم.     : تشير إلى قيمة معامل التحديد المعدل. 2ʹر

 مرونة اإلنتاج اإلجمالية للدالة : مجموع المرونات الجزئية للمدخالت اإلنتاجية وتعكس العائد علي السعة.  1,3,، * معنوي عند مستوي 1,1,** معنوي عند مستوي 
 .2,13/2,16الزراعي: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للموسم المصدر
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مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية المقدرة لمدخالت الدوال اإلنتاجية لمحصول األرز بعينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعي (: 4جدول رقم )
2,13/2,16. 

الفئات 
 الحيازية

 العنصر اإلنتاجي
المتوسط 
 المستخدم

المرونة 
 اإلنتاجية

الناتج 
 المتوسط
 )طن(

الناتج 
 الحدي
 )طن(

سعر 
العنصر 
 )جنيه(

قيمة الناتج 
الحدي 
 )جنيه(

الكفاءة 
 االقتصادية

القرار 
الستخدام 
 العنصر

ن(
 فدا
من
ل 
)أق

 

 زيادتة 131,3 6,121 ,316 1,23, 1,31, 1333, 13122 )كجم( التقاوي
 السماد النيتروجيني

 )وحدة فعالة(
 زيادتة 2113 2,136 6111 3,,1, ,1,3, 1133, 131,,

 السماد الفوسفاتي
 )وحدة فعالة(

 زيادتة 1,1,6 33111 ,311 1,26, 1231, 11,3, 13133

 العمل البشري
 )رجل(

 زيادتة 211 133132 ,3,11 1,31, 1122, 13,3, 3116

 العمل اآللي
 )ساعة(

 زيادتة 113 31131 33133 1,2, 3,,1, 1233, 33123

(1>3 
ن(
فدا

 

 زيادتة 13121 66131 ,316 1,23, 1,33, 1313, 1133, )كجم( التقاوي
 السماد النيتروجيني

 ()وحدة فعالة
 زيادتة 3131 23113 6111 ,,,1, 1,33, 1133, ,313,

 السماد الفوسفاتي
 )وحدة فعالة(

 زيادتة 31,3 ,3313 6133 1,13, 1263, ,1,3, ,,131

 العمل البشري
 )رجل(

 زيادتة 3113 163166 33126 ,1,3, 1126, 1333, ,3,11

 العمل اآللي
 )ساعة(

 زيادتة 11,2 31113 3,133 1,13, 3,,1, 12,3, ,3611

(3 
ر(
أكث
ن ف
فدا

 

 زيادتة 2311 121131 ,,31 1,33, ,1,3, ,1,1, 2131, )كجم( التقاوي
 العمل البشري

 )رجل(
 تخفيضة ,13, 33116 ,3316 1,13, 1163, 1,13, 231,3

 العمل اآللي
 )ساعة(

 زيادتة 1131 331,1 ,3,12 1,26, 3,,1, ,,13, ,3,13
ينة
 الع
الي
جم
إ

 

 زيادتة 13133 63113 3136 1,22, 1,33, 1313, 1,112 )كجم( التقاوي
 السماد النيتروجيني

 )وحدة فعالة(
 زيادتة 3133 321,3 6133 1,11, ,1,3, 1236, ,113,

 السماد الفوسفاتي
 )وحدة فعالة(

 زيادتة ,,1,1 631,6 6163 1,23, 1233, 1,,1, 13131

 العمل اآللي
 )ساعة(

 زيادتة 1163 3,132 3,1,3 1,23, 3,,1, ,131, ,3311

    الناتج المتوسط للعنصر = متوسط إنتاج الفدان / المتوسط المستخدم من العنصر.
 الناتج المتوسط للعنصر. ×الناتج الحدي للعنصر = المرونة اإلنتاجية للعنصر 
    متوسط سعر بيع الوحدة من الناتج.× قيمة الناتج الحدي للعنصر = الناتج الحديللعنصر

 الكفاءة االقتصادية = قيمة الناتج الحدي للعنصر / سعر الوحدة من العنصر.
 (.3: جمعت وحسبت من جدول رقم )المصدر
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 (:فدان 3 < 1في الفئة الحيازية )التقدير اإلحصائي للدالة اإلنتاجية لمحصول األرز 
( وجود عالقةطردية موجبة بين كمية فدان 3<1( دالة اإلنتاج لمحصــــــــول األرز بالفئة الحيازية )3( بالجدول رقم )2توضــــــــا المعادلة رقم )

النيتروجيني، وكميةالســـماد الفوســـفاتي، وكميةالعمل البشـــري، وكميةالعمل اآلليحيث بلغ معدل الزيادة اإلنتاج وكمية التقاوي المســـتخدمة، وكميةالســـماد 
وقد ثبتت معنوية العالقة احصـــــــــــائيًا حســـــــــــب قيمة ت المحســـــــــــوبة لكل منهم على الترتيب، ,12,، 136,، 1,3,، 113,، 131,في اإلنتاج حوالي 
للعمل اآللي. وقد بلغ  2113للعمل البشــــــــري،  2133للســــــــماد الفوســــــــفاتي،  2133اد النيتروجيني، للســــــــم 2133لكمية التقاوي،  3121والبالغة حوالي 

فدان( ترجع للعوامل المســـــــــتقلة  3<1من التغيرات في إنتاج محصـــــــــول األرز للفئة الحيازية ) ٪,3وهذا يعني أن  ,13,معامل التحديد المعدل نحو 
ى عوامل نخرى  ير متضـــــــــــــمنة في النموذج كما ثبتت معنوية النموذج ككل حيث بلغت قيمة )ف( المتضـــــــــــــمنة في العالقة المقدرة، والباقي يرجع إل

 وهذا يعكس طبيعة العالقة بالسعة المتزايدة. ,113، وقد بلغت المرونة اإلنتاجية للعناصر اإلنتاجية بإجمالي 33123المحسوبة حوالي 
التقاوي، والســــماد النيتروجيني، والســــماد الفوســــفاتي، والعمل البشــــري، والعمل ( أن قيمة الناتج الحدي لمدخالت 3ويتضــــا من الجدول رقم )

، 6133، 6111، ,316تفوق قيمــة ســــــــــــــعرهــا والمقــدر بنحو جنيهــًا على الترتيــب 31113، 163166، ,3313، 23113، 66131اآللي بلغــت حوالي 
وكـانــت على الترتيــب 11,2، 3113، 31,3، 3131، 13121والي على الترتيـب وقـدرت قيمـة الكفــاءة االقتصــــــــــــــاديــة لهم بحجنيهـًا  3,133، 33126

 كل مدخل إنتاجي.أكبر من الواحد جميعها الصحيا وهذا يعني تحقق شرط الكفاءة االقتصادية على مستوى 
 

 (:فدان فاكثر 3) الحيازيةفي الفئة التقدير اإلحصائي للدالة اإلنتاجية لمحصول األرز 
فدان فأكثر( وجود عالقةطردية موجبة بين كمية  3( دالة اإلنتاج لمحصــول األرز بالفئة الحيازية )3رقم ) ( بالجدول3توضــا المعادلة رقم )

، لكل منهم 131,، 1,1,، 1,1,اإلنتاج وكمية التقاوي المســتخدمة، وكميةالعمل البشــري، وكميةالعمل اآلليحيث بلغ معدل الزيادة في اإلنتاج حوالي 
للعمل  ,216للعمل البشـــري،  21,3لكمية التقاوي،  6133ة العالقة احصـــائيًا حســـب قيمة ت المحســـوبة والبالغة حوالي وقد ثبتت معنويعلى الترتيب،

أفدنة فأكثر( ترجع  3من التغيرات في إنتاج محصــــــــــــول األرز للفئة الحيازية ) ٪33وهذا يعني أن  133,اآللي. وقد بلغ معامل التحديد المعدل نحو 
ضــــــــمنة في العالقة المقدرة، والباقي يرجع إلى عوامل نخرى  ير متضــــــــمنة في النموذج كما ثبتت معنوية النموذج ككل حيث للعوامل المســــــــتقلة المت

وهذا يعكس طبيعة العالقة بالســـــــــــعة  1121، وقد بلغت المرونة اإلنتاجية للعناصـــــــــــر اإلنتاجية بإجمالي 311,3بلغت قيمة )ف( المحســـــــــــوبة حوالي 
 المتزايدة.

، 33116، 121131( أن قيمة الناتج الحدي لمدخالت التقاوي، والعمل البشـــــــــــري، والعمل اآللي بلغت حوالي 3ول رقم )ويتضـــــــــــا من الجد
على الترتيب وقدرت قيمة الكفاءة االقتصــــــــــــادية لهم جنيهًا  ,3,12، ,3316، 3وهي تفوق قيمة ســــــــــــعرها والمقدر بنحو على الترتيب جنيهًا 331,1
وكانت الكفاءة االقتصـــادية للتقاوي والعمل اآللي أكبر من الواحد الصـــحيا وهذا يعني العمل على إضـــافة على الترتيب 1131، ,13,، 2311بحوالي 

 ةكميات منها في حدود مرونتها اإلنتاجية المقدرة وكانت للعمل البشــــــــري أقل من الواحد الصــــــــحيا وهذا يعني العمل على تخفيض الكميات المضــــــــاف
نتاجية أو العمل على توليفة هذه المدخالت بطريقة أفضـــــل حتى يتســـــاوى قيمة الناتج الحدي للمدخل مع ســـــعر الســـــائد في منها في حدود مرونتها اإل

 السوق.
 

 العينة:التقدير اإلحصائي للدالة اإلنتاجية لمحصول األرز إلجمالي 
وجود عالقةطردية موجبة بين كمية اإلنتاج وكمية ( دالة اإلنتاج لمحصـــــول األرز إلجمالي العينة 3( بالجدول رقم )1توضــــا المعادلة رقم )

، 123,، 131,التقاوي المســـــتخدمة، وكميةالســـــماد النيتروجيني، وكميةالســـــماد الفوســـــفاتي، وكميةالعمل اآلليحيث بلغ معدل الزيادة في اإلنتاج حوالي 
للســــــــــماد  3133لكمية التقاوي،  6133لبالغة حوالي وقد ثبتت معنوية العالقة احصــــــــــائيًا حســــــــــب قيمة ت المحســــــــــوبة واعلى الترتيب، 132,، 1,1,

من التغيرات في إنتاج  ٪31وهذا يعني أن  131,للعمل اآللي. وقد بلغ معامل التحديد المعدل نحو  61,2للســــــماد الفوســــــفاتي،  3163النيتروجيني، 
قي يرجع إلى عوامل نخرى  ير متضـــمنة في النموذج كما محصـــول األرز لمجمل العينة ترجع للعوامل المســـتقلة المتضـــمنة في العالقة المقدرة، والبا

وهذا  1116، وقد بلغت المرونة اإلنتاجية للعناصـــــر اإلنتاجية بإجمالي 1,3121ثبتت معنوية النموذج ككل حيث بلغت قيمة )ف( المحســـــوبة حوالي 
 يعكس طبيعة العالقة بالسعة المتزايدة.
دي لمدخالت التقاوي، والســماد النيتروجيني، والســماد الفوســفاتي، والعمل اآللي بلغت حوالي ( أن قيمة الناتج الح3ويتضــا من الجدول رقم )

 على الترتيــبجنيهــًا  3,1,3، 6163، 6133، 3136تفوق قيمــة ســــــــــــــعرهــا والمقــدر بنحو على الترتيــب جنيهـًا  3,132، 631,6، 321,3، 63113
وكانت جميعها أكبر من الواحد الصــــــــــحيا وهذا يعني على الترتيب  1163، ,,1,1، 3133، 13133وقدرت قيمة الكفاءة االقتصــــــــــادية لهم بحوالي 

 .تحقق شرط الكفاءة االقتصادية على مستوى كل مدخل إنتاجي
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 :البحثتوصيات 
 يوصي الباحث بالعمل على اجراء المزيد من البحوث والدراسات إلنتاج اصناف عالية اإلنتاجية قصيرة المكث في األرض. -1
ا الســائد هنظرًا لتفوق قيمة اإلنتاجية الحدية لمدخالت التقاوي، والســماد النيتروجيني، والســماد الفوســفاتي، والعمل البشــري، والعمل اآللي عن ســعر  -2

ســـاوى تفي الســـوق لذلك يجب العمل على إضـــافة كميات منها في حدود مرونتها اإلنتاجية أو العمل على توليفة هذه المدخالت بطريقة أفضـــل حتى ي
 قيمة الناتج الحدي مع سعر المدخل السائد في السوق.

 المراجع:
ة، ر أحمد محمد عبداهلل )دكتور(، حمدي حمدان بكري )دكتور(، مقدمة في علم االقتصاد الزراعي، مصر للخدمات العلمية، الطبعة الثالثة، القاه

2,12. 
، 2,13لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالســــــتهالك من الســــــلع الزراعية عام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصــــــاء، النشــــــرة الســــــنوية 

2,13. 
زراعى، لمحمد عبد القادر عطا اللة محمد، التحليل االقتصادى لمحصول االرز فى ضؤ المتغيرات المحلية والدولية، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد ا

 .3,,2كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 
 . 2,16ية الزراعة بالشرقية، إدارة الحيازة والجمعيات التعاونية الزراعية، سجالت رسمية، بيانات  ير منشورة، مدير 

 .2,16وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، 
Heady, E.O. (1968).Economics of Agricultural. Production and Resource use. Prentice. Hall of India private 

limited New Delhi. 
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Abstract 

The rice crop is one of the main items in the food pattern in Egypt.The demand for rice has been 

increasing with the increase in population as well as the availability of external demand. The most important 

problem of expansion of production is the scarcity of the water for crop irrigation. The study aimed to evaluate 

the productive efficiency and economic efficiency of rice crop in Sharkia Governorate and to identify the most 

important factors affecting its production .In Order to achieve the objectives of the research, three farm categories 

were studied (less than one feddans), (1> 3 feddan), (3 feddan and more). around 72% of the rice fasno had less 

the 3 leddans indicating sevesie land fragmentation.The economic results showed that the third category (3 feddan 

and more)farms were more economically efficient than the first category (less than 1 feddan) and the second (1> 

3 feddan) farms. This is due to the fact that these farms use modern technology in rice production, which increases 

the average yield per feddan, and total revenue, reducing costs and increasing the net yield. These results in 

improvement of all indicators of perunit economic performance efficiency of rice production in the three field 

areas, in The value of marginal productivity of seed inputs, nitrogen fertilizer, phosphate fertilizers and human 

labor are shown to exceed their market unit price in all rice farms this means that increasing guantitie of those 

nesousce per fedda can increase total owduction and prvfit per feddans. 


