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دراسة اقتصادية لمحصول األرز والزروع البديلة فى ظل الندرة النسبية للمياه بمحافظة كفر الشيخ
محمد مصطفى حسين خليفه، محمد  مهنى عبد التواب و شيماء مسعود بدير عليوه

وحدة بحوث االقتصاد الزراعي بكفر الشيخ

الشيخ  كفر  بمحافظة  للمياه  النسبية  الندرة  ظل  فى  لألرز  البديلة  الزروع  إقتصاديات  دراسة  البحث  إستهدف 
االقتصاد  واهداف  المنتجين  متطلبات  مع  يتوافق  بالمحافظات  المنزرعة  المساحات  لخفض  تصور  ووضع 
القومي، وعلية تطلب األمر:1- دراسة تطورالطاقة اإلنتاجية لمحصول األرز والمحاصيل البديلة، 2- دراسة 
األهمية النسبية للرقعة المنزرعة من محصول األرز بالمحافظات وتقديراألثرالمنفصل للمساحة واإلنتاجية على 
الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة من جهات متعددة،  البيانات  الطاقة اإلنتاجية، واعتمد البحث علي 
بكفر  اإلنتاجي 2018/2017  الموسم  تجمعيعا خالل  تم  عينة عشوائية  من خالل  اولية  بيانات  الى  باالضافة 
الشيخ، مستخدما أسالىب التحليل الوصفي والقياسي كطريقة المربعات الصغرى العادية )OLS( لتقدير معالم 
النتائج  الخطي، واشارت  البرمجة  واسلوب  المقارن  التباين  تحليل  واسلوب  البسيط  الخطي  اإلنحدار  معادالت 
الى وجود أثر للتوزيع الجغرافي لمحصول األرز علي تباين اإلنتاجية الفدانية بالمحافظات المنتجة حيث تبين 
معنوية الفروق التي ترجع للتوزيع الجغرافي، ومايحويه من ظروف تتعلق بعنصرى التربة والمناخ، في حين 
المننتجين لزراعة االصناف المستحدثة  الفدانية علي الرغم من تبني  تاثير علي اإلنتاجية  تبين ان ليس للزمن 
البحيرة،  الدقهلية،  بمحافظات  المزروعة  الرقعة  تأثير  يفوق  اإلنتاجية  الطاقة  الفدانية علي  اإلنتاجية  تأثير  وان 
الغربية، وان تأثير الرقعة المزروعة علي اإلنتاج يفوق تأثير اإلنتاجية الفدانية، بمحافظات كفرالشيخ، الشرقية، 
التوليفة المثلي من المحاصيل الصيفية المنزرعة ألهم  البديل االوفق إلختيار  النتائج ان  دمياط، كما اوضحت 
المحاصيل اإلستراتيجية األرز، القطن، األذره الشامية يتحقق بانخفاض الرقعة المنزرعة من محصول األرز 
لنحو 129,38 ألف فدان بما يرشد استهالك المياه لنحو 1,406 مليون م3 للمحاصيل الثالث مع تحقيق صافي 
العائد المناسب والبالغ نحو 2,103 مليون جنية بما يحقق الهدف من تحقيق صافي عائد مناسب في ظل تدنية 

مياه الري المستخدمة.

كلمات افتتاحية: الطاقة االنتاجية - االثر المنفصل -تحليل التباين - البرمجة الخطية - القيود التنظيمية - القيود الهيكلية-   
الكفاءة.

المقدمة                                                                       

عمدت السياسة الزراعية في الفترة الماضية علي إستخدام التنمية 
الرأسية بإعتبار أن األرض هو العنصر الرئيسي، ولكن مع ندرة 
المياه وأهمية مورد األرض أصبحت قضية األمن المائي تتعارض 
فمن  األرز،  مثل  المحاصيل  بعض  من  االكتفاءالذاتي  تحقيق  مع 
المحتمل أن يصيبه ما أصاب كثيرا من المحاصيل اإلستراتيجية 
المساحة  انخفاض  في  والمتمثلة  يواجها  التي  التحديات  نتيجة 
النمط  تغير  و  السكان  أعداد  في  المضطردة  والزيادة  المزروعة 

الغذائي، كما ان بديله القمح تعد مصر اكبر مستورديه في العالم.

مكانة  تحتل  التي  اإلستراتيجية  السلع  من  األرز  ويعتبر 
المزارعين  يلجأ  حيث  المصرية،  الزراعة  في  هامة  إقتصادية 
الى زراعتة في األحواض غير المحددة على حساب المحاصيل 
الصيفية األخرى رغم القيود والغرامات المفروضة لمجموعة من 
في  مدة  مكثة  الذاتي واربحيتة وقصر  االستهالك  أهمها  الدوافع 
األرض ، وقد استهدفت السياسة الزراعية إستخدام الىات خاصة 
لرفع كفاءة اإلستخدام الحالى للمياه في الزراعة المصرية منها ما 
كالتوسع  والدولة  المزارع  األرزلتحقيق رغبتي  بمحصول  يتعلق 
في زراعة أصنافه المبكرة النضج عالىة اإلنتاجية والجودة وذات 

معدالت  وتشير  لألمراض,  والمقاومة  األقل  المائية  اإلحتياجات 
التغير السنوي لعناصر الطاقة اإلنتاجية لمحصول األرز في مصر 
خالل الفترة 2011-2018 الى ان هناك تقلبات في كل من الرقعة 
األمر  باالنخفاض  أغلبها  اتسمت  الفدانية  واإلنتاجية  المزروعة 
الذي انعكس علي عدم استقرار الطاقة اإلنتاجية )خليفه،2013).

وتتركز زراعة  األرز في ست محافظات هي الدقهلية، كفر 
 ،%29,7 بلغت  دمياط،بنسب  الغربية،  البحيرة،  الشيخ،الشرقية، 
من  التوالى  على   %  4,8  ،%9,5  ،%13,4  ،%18,5  ،%20,9
 2018-2010 الفترة  بمصرخالل  المزروعة  األرزية  الرقعة 
اإلنتاجية  طاقتها  متوسط  بلغت  فدان،  مليون  نحو1,28  والبالغة 
بنحو  الست  المحافظات  علي  موزعة  طن،  مليون  حوالى5,03 
32,1%، 20,8%، 17,1%، 13,1%، 9,2%، 4,2% علي التوالى.

المشكله البحثية وهدف البحث                                                                                        

المستويين  علي  الهامة  المحاصيل  األرزمن  يعتبر محصول 
القومي والمحلي بمحافظة كفرالشيخ حيث بلغت الرقعة المزروعة 
كمتوسط   الصيفية  نظيرتها  من   %55,6 نحو  بالمحافظة  

Journal of Sustainable Agricultural Sciences
http://jsas.journals.ekb.eg/



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع4 )2020(

محمد مصطفى حسين خليفه، و آخرون 382

نحو  بلغ  وأقصي  أدني  بحد  بين  للفترة2000-2018،وتراوحت 
40,1% ، 70,8% عامي 2018، 2008  علي التوالى، وقد عمدت 
ألف   750 بنحو   وتحديدها  األرز  مساحات  خفض  علي  الدولة 
فدان علي المستوي القومي للموسم الزراعي 2018/2017 األمر 
وتجاوزت  للمحافظة،  المقرره  المساحات  خفض  الى  أدي  الذي 
المساحات المنزرعة بحوالى13,14 ألف فدان، مما يشير الى عدم  
للمنتجين مما أنعكس  المتاحة لألهداف اإلقتصادية  البدائل  تحقيق 
األمثل  اإلستخدام  في  والمتمثلة  القومي  اإلقتصاد  متطلبات  علي 

لعنصري األرض والمياه.

لذا إستهدف البحث دراسة إقتصاديات إنتاج محصول األرز 
كفر  بمحافظة  للمياه  النسبية  الندرة  ظل  فى  البديلة  والزروع 
بالمحافظات  المنزرعة  المساحات  تصورلخفض  ووضع  الشيخ 
القومي،  االقتصاد  واهداف  المنتجين  رغبات  مع  يتوافق 
اإلنتاجية  تطورالطاقة   -1: وتحليل  دراسة  األمر  تطلب  وعلية 
الشيخ,  كفر  بمصرومحافظة  البديلة  األرزوالزروع  لمحصول 
المنتجة  بالمحافظات  المنزرعة  للرقعة  النسبية  األهمية   -2
واإلنتاجيةعلى  للمساحة  األرزوتقديراالثرالمنفصل  لمحصول 
األرز  لمحصول  المائية  االحتياجات  تطور  اإلنتاجية، 3-  الطاقة 
والمحاصيل وتقدير المؤشرات اإلقتصادية كالتكالىف واإليرادات 
تحقق  مدي  علي  للوقوف  البديلة  المحاصيل  من  العائد  وصافي 
اإلنتاجية  المشكالت   -5 المقترحة,  اإلقتصادية,4-البدائل  المنافع 
منتجيها  اراء  خالل  من  الزروع  إنتاج  تواجه  التي  والتسويقية 

ووضع تصور للتغلب عليها او الحد من بعضها.

مصادر البيانات واإلسلوب البحثي                                    

إعتمد البحث علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة 
الصادرة من جهات متعددة منها قطاع الشئون اإلقتصادية،مديرية 
الزراعة بكفر الشيخ باإلضافةالى نتائج األبحاث والدراسات السابقة 
أولية  بيانات  الى  اإلستناد  تم  كما  البحث،  بموضوع  الصلة  ذات 
اإلنتاجي 2018/2017  الموسم  عشوائية خالل  عينة  من خالل 
الوصفي  التحليل  اساليب  البحث  وإستخدام  الشيخ  كفر  بمحافظة 
لتقدير   )OLS( العادية  الصغرى  المربعات  كطريقة  والقياسي 
التباين  تحليل  وإسلوب  البسيط  الخطي  االنحدار  معادالت  معالم 

المقارن باإلضافة إلى إسلوب البرمجة الخطية.

النتائج البحثية والمناقشة                                                    

أوال:تطور الطاقة اإلنتاجية واألهمية النسبية للمحافظات المنتجة 
لمحصول األرز:

يتضمن هذا الجزء دراسة تطور الطاقة اإلنتاجية لمحصول 
 2018-2000 الفترة  خالل  الشيخ  كفر  ومحافظة  بمصر  األرز 
استعراضها  وسنوالى  المنتجة  للمحافظات  النسبية  األهمية  وكذا 

علي النحو التالى:

أ- تطور الطاقة اإلنتاجية بمصر ومحافظة كفر الشيخ:
بعنصريها  األرز  لمحصول  اإلنتاجية  الطاقة  تطور  بدراسة 
الرقعة المزروعة واإلنتاجية الفدانية وفقا للبيانات الواردة بجدولي 

رقم )1، 2( تبين ان :
المزروعة   الرقعة  متوسط  قدر  المزروعه:  الرقعة  تطور 
بلغ  أقصى  و  أدني  بحد  فدان،  ألف   1444,5 بنحو  بالجمهورية 
نحو   2008يمثال   ،2010 عامى  فدان  ألف   1770 نحو1093، 
75,67% ، 122,5% من المتوسط على التوالى،وقد تبين أن هناك 
بلغ  تناقص سنوى معنوي إحصائياً  وبمعدل  متناقصاً  إتجاهاًعاماً 
نحو%34,4  أن  التحديد  معامل  قيمة  من  إتضح  كما  نحو %1,7، 

من التغيرات يعكسها عنصر الزمن، في حين قدر متوسط الرقعة 
و  أدني  بحد  فدان،  ألف   274,53 بنحو  بالمحافظة  المزروعة  
 ،2018 عامي  فدان  ألف   358,3  ،190,50 نحو  بلغ  أقصى 
2008 يمثال نحو 69,39% ، 130,51% من المتوسط لكل منها 
تبين عدم  لها  العام  الزمنى  اإلتجاه  نموذج  وبتقدير  التوالى،  على 

ثبوت المعنوية اإلحصائية للنموذج المقدر.

وبدراسة األهمية النسبية للرقعة المزروعة بالمحافظة لمثيلتها 
للفترة، بحد  إنها بلغت نحو 19,61% كمتوسط  تبين  بالجمهورية 
أدني وأقصي بلغ نحو 16,69%، 25,29% لعامي 2004، 2010 

علي التوالى.

تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول األرز:
قدر متوسط اإلنتاجية الفدانية بالجمهورية بنحو 4,07 طن، 
 ،2011 عامى  طن   5,30 نحو3,07،  بلغ  أقصى  و  أدني  بحد 
على  المتوسط  من   %130,2  ،  %75,44 نحو  يمثال   2009
ثبوت  عدم  تبين  العام  الزمنى  االتجاه  نموذج  بتقدير  و  التوالى، 

المعنوية اإلحصائية للنموذج المقدر.

كما بلغ متوسط اإلنتاجية الفدانية بالمحافظة نحو 4,16 طن، 
بحد أدني و أقصى بلغ نحو3,83، 5,3 طن عامى 2015، 2008 
علي  منها  لكل  المتوسط  من   %108,17  ،  %92,07 نحو  يمثال 
التوالى، وقد تبين أن هناك إتجاهاً عاماً متناقصاً وبمعدل تناقص 
سنوى معنوي إحصائياً بلغ نحو 0,6%، كما اتضح من قيمة معامل 

التحديد أن نحو30,4% من التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

وبدراسة األهمية النسبية لإلنتاجية الفدانية بالمحافظة لمثيلتها 
 ، للفترة  كمتوسط   %102,92 نحو  بلغت  إنها  تبين  بالجمهورية 
بحد أدني وأقصي بلغ نحو 79,21%، 126,38% لعامي 2010، 

2011 علي التوالى.

تطور اإلنتاج الكلى لمحصول األرز:
نحو  بالجمهورية  األرز  محصول  من  اإلنتاج  متوسط  بلغ 
5726,5 ألف طن، بحد أدني وأقصى بلغ نحو3120 ، 7253 
ألف طن عامى 2018، 2008 يمثال نحو %54,48 ، %126,66 
من المتوسط على التوالى، وقد تبين أن هناك إتجاهاًعاماً متناقصاً 
كما  نحو%1,7،  بلغ  إحصائياً  معنوي  و  سنوى  تناقص  وبمعدل 
التغيرات  من  نحو%26,5  أن  التحديد  معامل  قيمة  من  إتضح 
يعكسها عنصر الزمن، فى حين بلغ متوسط اإلنتاج بالمحافظة نحو 
1140,6 ألف طن، بحد أدني وأقصى بلغ نحو760,1، 1612,9 
ألف طن عامي 2018، 2008 يمثال نحو %66,64 ، %141,41 
من المتوسط لكل منهاعلى التوالى, وقد تبين أن هناك إتجاهاًعاماً 
بلغ نحو%1,3،  متناقصاً وبمعدل تناقص سنوى معنوي إحصائياً 
كما تبين من قيمة معامل التحديد أن نحو26% من التغيرات يعكسها 

عنصر الزمن.

وبدراسة األهمية النسبية للطاقة اإلنتاجية بالمحافظة لمثيلتها 
بحد   ، للفترة  كمتوسط  نحو %20,1  بلغت  انها  تبين  بالجمهورية 
أدني وأقصي بلغ نحو 17,46%، 24,36% لعامي 2015، 2018 

علي التوالى.

المنتجة  للمحافظات  الفدانية  اإلنتاجية  النسبية وتباين  ب- األهمية 
لمحصول األرز:

بدراسة وتحليل األهمية النسبية للرقعة المزروعة وكذا تباين 
اإلنتاجية الفدانية للمحافظات المنتجة لمحصول األرز خالل الفترة 

2010-2018 وفقا للبيانات الواردة بجدول )3( تبين ان:
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جدول 1. تطور األهمية النسبية لعناصر الطاقة اإلنتاجية لمحصول األرز بمصر ومحافظة كفرالشيخ خالل الفترة2018-2000.

السنة

اإلنتاج الكلىاإلنتاجيه الفدانيةالرقعة المزروعة

كفر الشيخمصركفر الشيخمصركفر الشيخمصر

%الف طنالف طن%طنطن%الف فدانالف فدان

20001571283.4318.043.704.04109.1958171144.919.68

20011341255.9419.094.484.1291.9660031053.617.55

20021547280.1518.113.384.15122.7852271164.022.27

20031508269.3517,864.054.32106.6761061164.719.07

20041537256.5216.694.024.49111.6961761151.918.65

20051459255.1017.484.424.45100.6864521136.017.61

20061593271.4717.043.844.39114.3261251192.419.47

20071673293.1417.524.044.47110.6467551311.219.41

20081770358.3020.243.894.50115.6868771612.923.45

20091369324.6323.715.304.4183.2172531432.119.74

20101093276.4425.295.054.0079.2155201104.720.01

20111409265.6318.853.073.88126.3843301030.523.80

20121472288.4619.603.864.19108.5556751209.321.31

20131419291.8720.574.174.1098.3259111195.320.22

20141364276.1520.254.203.8491.4357241059.418.51

20151216248.9920.484.503.8385.115467954.417.46

20161353271.7020.083.923.94100.515308967.718.23

20171307258.3419.773.7933.97104.6749581026.620.71

2018858,2190.5022.203.6363.99109.743120760.124.36

1444.5274.519.614.074.16102.925726.51140.619.98المتوسط

1093190.516.693.073.8379.213120760.117.46الحداالدني

1770358.325.295.34.5126.3872531612.924.36الحداألقصى

33.02.30.213.0182.42.1االنحراف المعياري

11.2412.0312.965.6516.3315.99م.االختالف

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي- قطاع الشئون اإلقتصادية- نشرات االقتصاد الزراعي, القاهرة 2019.

جدول 2. معادالت اإلتجاه الزمني للمساحة واإلنتاجية واإلنتاج الكلى من محصول األرز خالل الفترة 2018-2000.

معدل التغيرالسنويR2Fالمعادلةالمتغيراتالبيان

الجمهورية
المساحة المنزرعة  

Ŷt=  e7.412-0. 017Xt

(-2.985)*
0.3448.909*1.7

محافظة كفر الشيخ
Ŷt=  e5.070-0. 006Xt

(-1.224)
0.0811.4990.6

الجمهورية
اإلنتاجية الفدانية

Ŷt=  e1.398-0.0001Xt
(-0.034)

0.0010.00120.01

محافظة كفر الشيخ
367-0. 006Xt.Ŷt=  e7

-2.723)*)
0.3047.414*0.5

الجمهورية

اإلنتاج الكلى

Ŷt=  e8.809-0. 017Xt
**(-2.478)

0.2656.142** 1.7

محافظة كفر الشيخ 
Ŷt=  e7.157-0. 013Xt

**(-2.139)
0.2604.579**1.3

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج تحليل بيانات جدول رقم )1).
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1- األهمية النسبية للمحافظات المنتجة بالجمهورية:
بمحافظات  المزروعة  للرقعة  النسبية  األهمية  بدراسة 
األولى  المرتبة  فى  جاءت  الدقهلية  محافظة  ان  تبين  الجمهورية 
الرقعة  إجمالى  من   %29,7 بحوالى  المزروعة  للرقعة  بالنسبة 
الطاقة  إجمالى  من   %32,1 بنحو  وتساهم  الكلية  المزروعة 
بنحو  الشيخ  كفر  محافظة  الثانية  المرتبة  فى  يليها  اإلنتاجية، 
في  اإلنتاجية  الطاقة  إجمالى  من   %20,8 بنحو  وتساهم   %20,9
حين جاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الثالثة بنحو 18,5% من 
إجمالى الرقعة المزروعة وتساهم بنحو 17,1% من إجمالى الطاقة 
البحيرة  محافظتى  والخامسة  الرابعة  المرتبة  فى  يأتى  اإلنتاجية، 
والغربية بنحو 13,4%، 9,5% من إجمالى الرقعة المزروعة لكل 
إجمالى  من   %9,2  ،  %13,1 بنحو  ويساهما  التوالى  على  منها 
محافظة  جاءت  واالخيرة  السادسة  المرتبة  وفى  اإلنتاجية  الطاقة 
دمياط بحوالى 4,8% من إجمالى الرقعة المزروعة وتساهم بنحو 

4,2% من إجمالى الطاقة اإلنتاجية .

2- تباين اإلنتاجية الفدانية بالمحافظات: 
لمحصول  الستة  بالمحافظات  الفدانية  اإلنتاجية  متوسط  بلغ 
الشرقية،  الدقهلية،  كفرالشيخ،  الغربية،   ، البحيرة  وهي  األرز 
نحو 3,99، 3,79، 3,93، 4,24، 3,64، 3,71، طن  دمياط 
علي التوالى، وبإجراء تحليل التباين المقارن ذو اإلتجاهين علي 
بين  الفروق  تلك  معنوية  إتضح  والزمن  المحافظات  مستوي 
المحسوبة بنحو 12,98، مما   )F) المحافظات حيث قدرت قيمة 
للمحافظات علي اإلنتاجية  يشير أن هناك تأثيراً معنوًي إحصائياً 
تأثيرة،  عدم  تبين  للزمن  وبالنسبة  األرز،  لمحصول  الفدانية 
وبإستخدام اختبار اقل فروق معنوي )L,S,D( تبين أن محافظة 
بفروق معنوية على كل  األول وتتفوق  المركز  في  تأتي  الدقهلية 
البحيرة  محافظة  الثاني  المركز  في  ويأتي  االخري،  المحافظات 
دمياط  الشرقية،  الشيخ،  كفر  من  معنوية على كالً  بفروق  تتفوق 
وتأتي محافظة كفر الشيخ في المركز الثالث تتفوق بفروق معنوية 
على كالً من دمياط، والشرقية، وأخيراً محافظة الشرقية بفروق 

غير معنوية عن كال من دمياط.

ومما تقدم تبين ان :
1- بلغ متوسط الرقعة المزروعه لمحصول األرز بمحافظة كفر 
الشيخ نحو274,53 الف فدان، يمثل نحو 19,51 من مثيله 
بلغ  حين  في  فدان،  مليون   1,41 نحو  والبالغ  بالجمهورية 
متوسط اإلنتاجية الفدانية للمحافظة نحو 4,16 طن، يمثل نحو 
101,64% من مثيله بالجمهورية والبالغ نحو4,10 طن، في 
حين بلغ متوسط الطاقة اإلنتاجية للمحافظة نحو 1,1 مليون 
نحو  والبالغ  بالجمهورية  مثيله  من  نحو %201   يمثل  طن، 

5,7 مليون طن.

2- تشير معدالت التغير الزمني الى أن هناك تناقص في الطاقة 
المزروعه  الرقعة  بعنصريها  األرز  لمحصول  اإلنتاجية 
واإلنتاجية الفدانية علي المستويين القومي والمحلي بمحافظة 

كفر الشيخ.

3- جاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثانية بعد الدقهلية والتي 
ساهمت بنحو 32,1%، 20,8 % لكل من المساحة و الطاقة 

اإلنتاجية األرزية خالل الفترة 2010- 2018.

تباين  علي  األرز  لمحصول  الجغرافي  للتوزيع  أثر  وجود   -4
معنوية  تبين  حيث  المنتجة  بالمحافظات  الفدانية  اإلنتاجية 
الفروق التي ترجع للتوزيع الجغرافي،ومايحوية من ظروف 
تتعلق بعنصرى التربة والمناخ، في حين تبين ان ليس للزمن 
المننتجين  تبني  من  الرغم  الفدانية علي  اإلنتاجية  تاثير علي 
تطبيق  الىعدم  يشير  مما  المستحدثة،  االصناف  لزراعة 

اإلرشادات المتعلقة بتلك االصناف.

اإلنتاجية  الطاقة  على  واإلنتاجية  للمساحة  المنفصل  األثر  ثانيا- 
للمحافظات المنتجة األرز:

من  كل  تاثير  مدي  وتحليل   دراسة  الجزء  هذا  يستهدف 
اإلنتاجية   الطاقة  على  الفدانية  واإلنتاجية   المزروعه   المساحة  
القرار  متخدي  توجية   يمكن   لالرز،حتي  المنتجة  للمحافظات 
زيادة  وبالتالى  محافظة،  بكل  اإلنتاج  لزيادة  أيهما  على  بالتركيز 
الكمية المعروضة وقد تم قياس هذا األثر في المحافظات المنتجة 
وكذلك على مستوى الجمهورية خالل الفترة 2010- 2018  من 
وذلك  اإلنتاج  كمية  على  واإلنتاجية  المساحة  تأثير  عزل  خالل 

بإستخدام المعادالت التالىة :

التأثير المنفصل للمساحة علي كمية اإلنتاج:
IA = (AiPo – AoProdo)

التأثير المنفصل لإلنتاجية علي كمية اإلنتاج:
IProd = ( AoPi – AoPo )

التأثير المنفصل العام لتغير كمية اإلنتاج
IT = IA + I prod,

التأثير المشترك للمساحة مع اإلنتاجية
(AiProdi – AoProdi )–(AiProdo – AoProdo )

التأثير المتتابع العام لتغير كمية اإلنتاج
IT = IA + IProd + (AiProdi – AoProdi) – (AiProdo 
– AoProdo)

وبدراسة واستعراض نتائج التحليل كما هو وارد بجدولى رقم 
(4(، )5( تبين علي مستوى المحافظات المنتجة أن:

1- محافظة الدقهلية:
ثبات  بفرض  المساحة  النخفاض  المنفصل  التأثير  بقياس 
في  طن،  ألف  اإلنتاجبحوالى257,13  إنخفاض  تبين  اإلنتاجية 
حين بلغ االرتفاع عند قياس أثر اإلنتاجية بفرض ثبات المساحة 
نحو210,09 الف طن، بينما بلغ االنخفاض الناتج من انخفاض كال 
المساحة واإلنتاجية ويمثل نحو 497,22 الف طن,وبدراسة  من 
األهمية النسبية لتأثير كالً من المساحة واإلنتاجية على إنتاج األرز 
تبين أن انخفاض المساحة بنحو 20,46% ساهم بنحو %55,03  
من حجم انخفاض اإلنتاج ، كما ان زيادة اإلنتاجية بنحو %16,72  

ساهم بنحو 44,97% من حجم إنتاج األرز بالمحافظة.

وتشير النتائج الى ان انخفاض وحدة المساحة ادى النخفاض 
اإلنتاج بحوالى37,9 الف طن، بينما ارتفاع وحدة اإلنتاجية ادى 
تأثير اإلنتاجية  الرتفاعه بحوالى37,1 الف طن، مما يوضح أن 

علي اإلنتاج  يفوق تأثير المساحة المزروعة بالمحافظة.

2- محافظة كفر الشيخ:
ثبات  بفرض  المساحة  إلنخفاض  المنفصل  التأثير  بقياس 
في  طن،  ألف   332,5 بنحو  اإلنتاج  إنخفاض  تبين  اإلنتاجية 
حين بلغ اإلرتفاع عند قياس أثر اإلنتاجية بفرض ثبات المساحة 
نحو33,17 الف طن، بينما بلغ االنخفاض الناتج من انخفاض كال 
المساحة واإلنتاجية ويمثل إجمالى األثر نحو 299,17 الف  من 
واإلنتاجية  المساحة  من  كالً  لتأثير  النسبية  األهمية  طن,وبدراسة 
على اإلنتاج تبين أن إنخفاض المساحة بنحو 31,08% ساهم بنحو 
بنحو  اإلنتاجية  وزيادة  اإلنتاج،  انخفاض  حجم  من    %111,08

3,10%  ساهم بنحو 11,08% من حجم إنتاج األرز بالمحافظة.
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جدول 3. األهمية النسبية لعناصر الطاقة اإلنتاجية بالمحافظاتالمنتجة لألرز خالل الفترة 2010- 2018.

البيان
الطاقة اإلنتاجيةاإلنتاجية الفدانيةالرقعة المزروعة

%الف طن%طن%ألف فدان

379.029.74.241081616.832.1الدقهلية

266.720.93.93100.21048.420.8كفرالشيخ

236.618.53.6492.7861.717.1الشرقية

171.213.43.99101.6687.013.7البحيرة

121.09.53.7996.6461.99.2الغربية

60.94.83.7194.4212.44.2دمياط

41.53.33.4587.8141.92.8اخرى

1276.91003.931005030.1100الجمهورية
المصدر: جمعت وحسبت من : وزارة الزراعة واستصالح األراضي- قطاع الشئون اإلقتصادية- نشرات االقتصاد الزراعي ,للفترة 2018-2010.

جدول4. أثر التغير في المساحة واإلنتاجية الفدانية على انتاج األرزبمحافظة الدقهليةخالل الفترة 2018-2010.

المساحة: ) الف  فدان(،  إلنتاجية: )طن/فدان(،  اإلنتاج: )الف طن(

عام2010البيانالمحافظة
عام 

2018
الرقم 
القياسي

التأثير 
المنفصل لكل 

متغير

التأثير 
المشترك لكال 

المتغيرين

التأثير 
المتتابع للمتغير

األهمية النسبية 
لتأثير كل متغير%

الدقهلية

25713.2455.03-257.1324-287.4228.679.54المساحة 

21008.9444.97-210.0894-4.3733.64283.28اإلنتاجية

46722.18100-467.221842.9828-1256.6832.566.25اإلنتاج

كفر الشيخ

33251.89111.08-332.5189-276.4190.568.92المساحة

11.08-3.8713.991103.1033.1683316.8اإلنتاجية

29935.09100-10.308-299.3509-1070.1760.1760.10اإلنتاج

الشرقية

2.33-186.9187.1100.110.709870.98المساحة

3121.23102.33-31.2123-3.5493.38295.29اإلنتاجية

3050.25100-0.0334-30.5025-663.3632.695.37اإلنتاج

البحيرة

16304.6462.24-163.0464-154.8116.475.19المساحة

9891.7237.760-98.9172-4.2463.60784.95اإلنتاجية

26196.36100-261.963624.5376-657.442063.89اإلنتاج

الغربية

16414.72103.03-164.1472-104.960.157.29المساحة

3.029-3.6643.71101.264,8254482.54اإلنتاجية

15932.18100-2.0608-159.3218-384.3222.857.98اإلنتاج

دمياط

3470.4871.65-34.7048-56.547.183.36المساحة

1372.9528.347-13.7295-3.6923.44993.42اإلنتاجية

4843.43100-48.43432.2842-208.4162.377.88اإلنتاج

الجمهورية

9360070.19-936-1092.2858.278.58المساحة

39756.0829.812-397.5608-4.03.63690.90اإلنتاجية

133356.1100-1333.560885.176-4329.43120.272.07اإلنتاج
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي- قطاع الشئون اإلقتصادية- نشرات االقتصاد الزراعي، القاهرة2019.
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وتشير النتائج الى أن إنخفاض وحدة المساحة أدى إلنخفاض 
اإلنتاج بحوالى 27,98 الف طن، بينما إرتفاع وحدة اإلنتاجية أدى 
الرتفاع بحوالى 27,51 الف طن، مما يوضح أن تأثير المساحة 

المزروعة علي اإلنتاج يفوق تأثير اإلنتاجية بالمحافظة.

3- محافظة الشرقية:
ثبات  بفرض  المساحة  إلنخفاض  المنفصل  التأثير  بقياس 
في  طن،  ألف   0,7098 األرزبنحو  إنتاج  إرتفاع  تبين  اإلنتاجية 
حين بلغ االنخفاض عند قياس أثر اإلنتاجية بفرض ثبات المساحة 
نحو31,21 الف طن، بينما بلغ اإلنخفاض الناتج من إنخفاض كال 
من المساحة واإلنتاجية ويمثل إجمالى األثر نحو 30,50 الف طن, 
وبدراسة األهمية النسبية لتأثير كالً من المساحة واإلنتاجية على 
اإلنتاج تبين أن إنخفاض المساحة بنحو 0,2% ساهم بنحو %2,33 
من حجم انخفاض اإلنتاج، وزيادة اإلنتاجية بنحو 16,72%  ساهم 

بنحو 102,33% من حجم اإلنتاج بالمحافظة.

وتشير النتائج الى ان إنخفاض وحدة المساحة أدى النخفاض 
اإلنتاج بحوالى 4,81 الف طن، بينما إرتفاع وحدة اإلنتاجية أدى 
تأثير  أن  يوضح  مما  طن،  الف   4,05 بحوالى  اإلنتاج  إلرتفاع 

المساحة المزروعة علي اإلنتاج يفوق تأثير اإلنتاجية بالمحافظة.

4-محافظة البحيرة:
ثبات  بفرض  المساحة  إلنخفاض  المنفصل  التأثير  بقياس 
اإلنتاجية تبين أن إنخفاض اإلنتاج بنحو 163,05 ألف طن، في 
حين بلغ اإلنخفاض عند قياس أثر اإلنتاجية بفرض ثبات المساحة 
نحو 98,92 الف طن، بينما بلغ اإلنخفاض الناتج من إنخفاض كال 
المساحة واإلنتاجية ويمثل إجمالى األثر نحو 261,96 الف  من 
طن, وبدراسة األهمية النسبية لتأثير كالً من المساحة واإلنتاجية 
على اإلنتاج تبين أن إنخفاض المساحة بنحو 24,81% ساهم بنحو 
بنحو  اإلنتاجية  وإنخفاض  إنخفاضاإلنتاج،  حجم  من   %62,47
15,05%  ساهم بنحو 37,76% من حجم انتاج األرز بالمحافظة.

أدى إلنخفاض  المساحة  إنخفاض وحدة  الىأن  النتائج  وتشير 
اإلنتاج بحوالى 39,99 الف طن، بينما إنخفاض وحدة اإلنتاجية 
أدى إلنخفاضاإلنتاج بحوالى 40,7 الف طن، مما يوضح أن تأثير 
اإلنتاجية علي اإلنتاج  يفوق تأثير المساحة المزروعة بالمحافظة.

5- محافظة الغربية:
ثبات  بفرض  المساحة  إلنخفاض  المنفصل  التأثير  بقياس   
اإلنتاجية تبين إنخفاض إنتاج األرزبنحو 164,15 ألف طن، في 
حين بلغ اإلرتفاع عند قياس أثر اإلنتاجية بفرض ثبات المساحة 
نحو4,83 الف طن، بينما بلغ اإلنخفاض الناتج من إنخفاض كال 
المساحة واإلنتاجية ويمثل إجمالى األثر نحو 159,32 الف  من 
طن, وبدراسة األهمية النسبية لتأثير كالً من المساحة واإلنتاجية 
على اإلنتاجتبين أن إنخفاض مساحة األرز بنحو 42,71% ساهم 
بنحو 103,3%  من حجم إنخفاض اإلنتاج، وزيادة اإلنتاجية بنحو 

1,26%  ساهم بنحو 3,03% من حجم إنتاج األرز بالمحافظة.

أدى إلنخفاض  المساحة  إنخفاض وحدة  الىأن  النتائج  وتشير 
اإلنتاج بحوالى 41,9 الف طن، بينما إرتفاع وحدة اإلنتاجية أدى 
اإلنتاجية  تأثير  أن  الف طن، مما يوضح  إلرتفاع بحوالى 42,2 

علي اإلنتاج  يفوق تأثير المساحة المزروعة بالمحافظة.

6- محافظة دمياط:
ثبات  بفرض  المساحة  إلنخفاض  المنفصل  التأثير  بقياس   
في  ألف طن،   34,70 األرزبنحو  انتاج  إنخفاض  تبين  اإلنتاجية 
حين بلغ اإلنخفاض عند قياس أثر اإلنتاجية بفرض ثبات المساحة 
نحو13,73 الف طن، بينما بلغ اإلنخفاض الناتج من إنخفاض كال 

الف   48,43 نحو  األثر  إجمالى  ويمثل  واإلنتاجية  المساحة  من 
طن, وبدراسة األهمية النسبية لتأثير كالً من المساحة واإلنتاجية 
على اإلنتاج تبين أن انخفاض المساحة بنحو 71,65% ساهم بنحو 
بنحو  اإلنتاجية  وزيادة  اإلنتاج،  إنخفاض  حجم  من    %71,65
13,73%  ساهم بنحو 28,35% من حجم إنتاج األرز بالمحافظة.

وتشير النتائج الى أن انخفاض وحدة المساحة أدى إلنخفاض 
اإلنتاج بحوالى23,85 الف طن، بينما إرتفاع وحدة اإلنتاجية أدى 
المساحة  تأثير  إلرتفاع بحوالى22,96 الف طن، مما يوضح أن 

المزروعة علي اإلنتاج يفوق تأثير اإلنتاجية بالمحافظة .

7- الجمهورية:
ثبات  بفرض  المساحة  إلنخفاض  المنفصل  التأثير  بقياس 
حين  في  طن،  بنحو936ألف  اإلنتاج  إنخفاض  تبين  اإلنتاجية 
المساحة  ثبات  بفرض  اإلنتاجية  أثر  قياس  عند  اإلنخفاض  بلغ 
انخفاض  الناتج عن  بلغ اإلنخفاض  بينما   ، الف طن  نحو937,6 

كال من المساحة واإلنتاجية بنحو 1333,6 الف طن.

واإلنتاجية  المساحة  من  لتأثير كالً  النسبية  األهمية  وبدراسة 
ساهم   %21,42 بنحو  المساحة  إنخفاض  أن  تبين  اإلنتاج  على 
بنحو 70,19%  من حجم إنخفاض انتاج األرز ، وزيادة اإلنتاجية 
انتاج األرز،  بنحو 9,1%  ساهم بنحو 29,81% من حجم زيادة 
وتشير النتائج الىإن إنخفاض وحدة المساحة ادى النخفاض اإلنتاج 
ادى  اإلنتاجية  وحدة  إرتفاع  بينما  طن،  الف   23,93 بحوالى 
إلرتفاع بحوالى 22,98 الف طن، مما يوضح أن تأثير المساحة 

المزروعة علي اإلنتاجي فوق تأثير اإلنتاجية.

ومما سبق يتبين ان :
الدقهلية، -  بمحافظات  اإلنتاج  زيادة  علي  التركيز  ضرورة 

علي  الفدانية  اإلنتاجية  تأثير  كان  حيث   الغربية  البحيرة، 
الطاقة اإلنتاجية يفوق تأثير الرقعة المزروعة اآلمر.

كفرالشيخ، -  بمحافظات  المزروعة  الرقعة  زيادة  مراعاة 
يفوق  اإلنتاج  علي  المزروعة  الرقعة  تأثير  دمياط  الشرقية، 

تأثير اإلنتاجية الفدانية.

ثالثا-تطور الطاقة اإلنتاجية ألهم المحاصيل الصيفية البديلة:
يتضمن هذ الجزء دراسة تطور عناصر الطاقة اإلنتاجيةألهم 
كفر  األرزبمحافظة  لمحصول  البديلة  الصيفية  المحاصيل 
محصولي  في  تتمثل  إنها  تبين  والتي  الدراسة  فترة  الشيخخالل 
القطن واألذره الشامية حيث إحتال المرتبة الثانية والثالثة للرقعة 
المزروعه بعد محصول األرز، وسنوالى إستعرض كل منهاعلي 

النحو الوارد بجدول )6).

أ- تطور الرقعة المزروعة: 
1- محصول القطن:

محصول  من  المزروعة  الرقعة  متوسط      بلغ    
بلغ  أقصى  و  أدني  بحد  فدان،  نحو100,40ألف   القطن 
يمثال   2004  ، عامى2016  فدان  نحو47,23،151,80ألف 
نحو47,01%،151,20% من المتوسط على التوالى،  وتشيرمعادلة 
اإلتجاه الزمني لتطور الرقعة المزروعة، الى أن هناك إتجاهاً عاماً 
متناقصاً بمعدل تناقص سنوي ومعنوي إحصائياً بلغ نحو2,8%، كما 
تشير قيمة معامل التحديد الى أن نحو28,7% من التغيرات يعكسها 

عنصر الزمن. 

القطن  بمحصول  المزروعة  للرقعة  النسبية  األهمية  وبدراسة 
للفترة،  كمتوسط    %20,8 نحو  بلغت  إنها  تبين  الصيفية  لمثيلتها 
وتراوحت بين بحد أدني وأقصي بلغ نحو 10,5% ، 31,2% عامي 
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2016، 2004علي التوالى.

2- محصول األذره الشامية: 
الشامية  األذره  محصول  من  المزروعة  الرقعة  متوسط  بلغ 
 ، نحو41,80  بلغ  أقصى  و  أدني  بحد  فدان،  ألف   63,51 نحو 
نحو%65,82،  2018يمثال  عامى2008،  فدان  ألف   107,40
169,1% من المتوسط على التوالى,وتشيرمعادلةاإلتجاهالزمني،ا
لى أن هناك إتجاهاً عاماً متزايداًبمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً 
بلغ نحو3,5%، كما تشير قيمة معامل التحديد الى أن نحو%62,2 

من التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

وبدراسة األهمية النسبية للرقعة المزروعة لمثيلتها الصيفية  تبين 
إنه بلغت نحو  12,5 %  كمتوسط للفترة، وتراوحت بين بحد أدني 
وأقصي بلغ نحو 8,6% ، 22,6% عامي 2004، 2018 علي التوالى.

ب- تطوراإلنتاجية الفدانية:
1- محصول القطن: 

نحو  القطن  محصول  من  الفدانية  اإلنتاجية  متوسط  بلغ 
قنطار  نحو6,08، 7,81  بلغ  أقصى  و  أدني  بحد  قنطار،   7,12
من   %109,60 نحو%85,34،  يمثال   ،2009 عامى2014، 
المتوسط على التوالى، وبتقدير نموذج اإلتجاه الزمنى العام تبين 

عدم ثبوت المعنوية اإلحصائية للنموذج المقدر.
جدول  5. االثر المنفصل للمساحة واإلنتاجية الفدانية بمحافظات إنتاج األرز خالل الفترة 2018-2010.

البيانالمحافظة
انخفاض / زيادة الوحدة التأثير المنفصل

مقدارالتأثيراإلنتاج الكلي الف طن%%

البحيرة
 -39.99-62.47-24.81الرقعة المزروعة الف فدان

 اقوي-40.7-37.76-15.05اإلنتاجية الفدانية طن

الغربية
 -41.9-103.3-42.71الرقعة المزروعة الف فدان

اقوي+42,2+3.3+1.26اإلنتاجية الفدانية طن

كفر اشيخ
اقوي-111.0827.98-31.08الرقعة المزروعة الف فدان

 +11.0827.51+3.10اإلنتاجية الفدانية طن

الدقهلية
 -37.9-55.03-20.46الرقعة المزروعة الف فدان

اقوي+37.1+44.97+16.72اإلنتاجية الفدانية طن

الشرقية
اقوي-4.81-2.33-0.2الرقعة المزروعة الف فدان

 +102.334.05+16.72اإلنتاجية الفدانية طن

دمياط
اقوي-23.85-71.65-71.65الرقعة المزروعة الف فدان

 +22.96+28.35+13.73اإلنتاجية الفدانية طن

الجمهورية
اقوي-23.93-70.19-21.42الرقعة المزروعة الف فدان

 +22.98+29.81+9.1اإلنتاجية الفدانية طن
المصدر: جمعت وحسبت من : وزارة الزراعة واستصالح األراضي- قطاع الشئون اإلقتصادية- نشرات االقتصاد الزراعي ,للفترة 8102-0102 .

الشكل البيانى 1. الرقعة الزراعية ألهم المحاصيل الصيفية بمحافظة كفر الشيخ خالل الفترة2000 – 2018.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع4 )2020(

محمد مصطفى حسين خليفه، و آخرون 388

2- محصول األذره الشامية:
الشامية  األذره  محصول  من  الفدانية  اإلنتاجية  متوسط  قدر 
 28,36 ، نحو22,91  بلغ  وأقصى  أدني  بحد  26,36اردب،  نحو 
اردب عامى 2000، 2012 يمثال نحو 86,29% ، 107,60% من 
تبين  العام  الزمنى  اإلتجاه  نموذج  التوالى، وبتقدير  المتوسط على 

عدم ثبوت المعنوية اإلحصائية للنموذج المقدر.

ج- تطورالطاقة اإلنتاجية:
1- محصول القطن:

ألف  نحو 735,72  القطن  من محصول  اإلنتاج  متوسط  قدر 
قنطار، بحد أدني وأقصى بلغ نحو302,4 ، 1140,20 ألف قنطار 
عامى 2016، 2004 يمثال نحو 41,10% ، 155% من المتوسط 
على التوالى، وقد تبين أن هناك إتجاهاً عاماً متناقصاًبمعدل تناقص 
سنوى معنوى إحصائياً بلغ نحو3%، كما تشير قيمة معامل التحديد الى 

أن نحو27,4% من التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

2- محصول األذره الشامية:
قدر متوسط اإلنتاج من محصول األذره الشامية نحو1675,10 
ألف طن، بحد أدني وأقصى بلغ نحو1130,4 ، 2886,4  ألف 
طن عامى 2004، 2018 يمثال نحو 67,48% ، 172,30% من 
المتوسط على التوالى، وقد تبين أن هناك إتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل 
نمو سنوى معنوى إحصائياً بلغ نحو3,9%، كما تشير قيمة معامل 

التحديد الى أن نحو70,2% من التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

رابعا- تطور الطلب علي المياهألهم المحاصيل الصيفية:
بدراسة تطور الطلب علي مياه النيل لمحصول األرز والمحاصيل 
البديلة خالل فترة الدراسة 2000-2018بمحافظة كفر الشيخ كما هو 

وارد بالرسم بيانى رقم )2(، جدول )7( تبين ما يلى:

1– تطور الطلب علي المياه لمحصول األرز:
المائية من محصول األرز بنحو  حسب متوسط االحتياجات 
1,5 مليون م3،بحد أدني وأقصى بلغ نحو1,57، 2,24مليون م3 
عامى2017، 2008لكل منها على التوالى يمثال نحو %38,30 ، 
150,5% من المتوسط لكل منها على التوالى، وقد تبين أن هناك 
بلغ  إحصائياً  ومعنوي  سنوى  تناقص  متناقصاًبمعدل  إتجاهاًعاماً 
نحو2,6%، كما تشير قيمة معامل التحديد الى أن نحو20,2% من 

التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

لمحصول  المائية  االحتياجات  من  النسبةالمئوية  متوسط  وقدر 
األرز إلجمالى المحاصيل الصيفية بنحو 67,2% بحد أدني وأقصي بلغ 

نحو 36,1%، 83% لكل منهما علي التوالى.

2- تطور الطلب علي المياه لمحصول القطن:
 بلغ متوسط االحتياجات المائية من محصول القطن نحو 0,3 
بلغ نحو0,11، 0,53 مليون م3  أدني و أقصى  مليون م3، بحد 
إتجاهاً  هناك  أن  تبين  وقد  التوالى،  على   2003  ،2014 عامى 
عاماً متناقصاً سنوياً ومعنوي إحصائياً نحو2,9%، كما تشير قيمة 
التغيرات يعكسها عنصر  التحديد الى أن نحو21,2% من  معامل 

الزمن. 

وقد بلغ متوسط النسبة المئوية من االحتياجات المائية لمحصول 
القطن إلجمالى المحاصيل الصيفية نحو12,02% بحد أدني وأقصي 

بلغ نحو 5% ، 23,5% لكل منها علي التوالى.

3- تطور الطلب علي المياه لمحصول األذره الشامية:
الشامية  المائية من محصول األذره  بلغ متوسط االحتياجات 
مليون   0,35  ،0,11 نحو  بلغ  وأقصى  أدني  بحد  م3،  نحو0,2 
م3 لعامي2004، 2002 أدني، عام2017 أقصى على التوالى، 
المعنوية  ثبوت  عدم  تبين  العام  الزمنى  اإلتجاه  نموذج  وبتقدير 

اإلحصائية للنموذج المقدر.

جدول 6. معادالت اإلتجاه الزمني العام لعناصرالطاقة اإلنتاجية ألهم المحاصيل الصيفية بكفر الشيخ خالل الفترة 2018-2000. 

الحد المتوسطالمعادلةالمحصولالمتغير
االدنى

الحد 
االقصى

R2F
معدل 

التغيرالسنوي   

الرقعة المزروعة

محصول القطن

)الف فدان(

Ŷt =   e4,873-0, 028Xt

(-2 .615) **
100.447.2151.80.2876.837**2.8

محصول األذره الشامية

)الف فدان(

Ŷt =   e3,766-0, 035Xt

(5 .287) *
63.541.8107.40.62227.950*3.5

اإلنتاجية الفدانية

محصول القطن

(قنطار/فدان(

 Ŷt =   e1.990-0. 003Xt

   ( -0.952)
7.126.087.81  0.0510.9060.3

محصول األذره الشامية

(اردب/فدان(

Ŷt =   e3.232+0. 004Xt

 ( 1.853)
26.3622.9128.36  0.1683.4330.4

الطاقة اإلنتاجية

محصول القطن

)الف قنطار(

  Ŷt =   e6.859-0. 030Xt

(-2.531)**735.7302.41140.20.2746.404**3

محصول األذره الشامية

(الف اردب)

       Ŷt =   e6.998+0. 039Xt

(6.611)*
1675.11130.42886.40.70243.702*3.9

المصدر: نتائج التحليل االحصائىلبياناتوزارة الزراعة واستصالح األراضي- قطاع الشئون اإلقتصادية- نشرات االقتصاد الزراعي,للفترة 8102-0102.
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المائية  المئوية من االحتياجات  النسبة  بلغ متوسط   فى حين 
لمحصول األذره الشامية إلجمالى المحاصيل الصيفية نحو %8,5 
بحد أدني وأقصي بلغ نحو 4,7%، 22,2% لكل منها علي التوالى.

4- تطور الطلب علي المياه للمحاصيل الصيفية:
بنحو  الصيفية  للمحاصيل  المائية  االحتياجات  متوسط  بلغ 
2,55مليار  نحو1,85،  بلغ  أقصى  و  أدني  بحد  م3،  مليار   2,2
م3، عامى 2017، 2007 على التوالى، وبتقدير نموذج اإلتجاه 
الزمنى العام تبين عدم ثبوت المعنوية اإلحصائية للنموذج المقدر.

ألهم  اإلقتصادية  والمؤشرات  الري  مياه  إستخدام  خامسا-كفاءة 
المحاصيل الصيفية:

المدخالت  وتحليل  دراسة  البحث  من  الجزء  هذا  يتناول 
وأهم  األرز  لمحصول  اإلقتصادية  والمؤشرات  اإلنتاجية 
العائد من تلك  البديلة، كالتكالىف واإليرادات وصافي  المحاصيل 
المحاصيل للوقوف علي مدي تحقق المنافع اإلقتصادية للمنتجين 
وعلية اقتضي األمر االستعانة باستمارة استبيان أعدت خصيصا 
بمراكز  الصيفي  المحصولي  التركيب  علي  االعتماد  وتم  لذلك 
المحافظة العشر خالل الفترة 2010-2018 والذي تبين ان يرتكز 
علي محاصيل األرز، القطن، الذرة الشامية، وتم تجميع  البيانات 
األولية لتلك الزروع عن طريق  المقابلة الشخصية لعينة عشوائية 
الموسم  لكل محصول خالل  بواقع 40  مزارع  بلغ عددها 120 

الزراعي2018/2017.

أ- مؤشرات المدخالت اإلنتاجية ألهم المحاصيل الصيفية:
الثالثة  للمحاصيل  الفدانية  اإلنتاجية  المدخالت  دراسة  تم 
العمل  من  كل  فى  والمتمثلة  الشامية  واألذره  القطن  األرز، 
البشري، العمل االلى، كمية وقيمة السماد الفوسفاتي، كمية وقيمة 
 ، المتغيرة  التكالىف  اإلنتاج،  مستلزمات  قيمة  االزوتي،  السماد 
والتكالىف الكلية )جدول 8(، كما تم اجراء تحليل التباين المقارن 
استتبعه  وكذا  الفروق  تلك  معنوية  على  للوقوف  المدخالت  لتلك 
اجراء اختبار اقل فرق معنوى لمعرفة االختالفات للوقوف على 
مدى إمكانية احالل هذه البدائل  حتي يتسني وضع رؤية للمنتجين 
عن كيفية  استغالل  رأس المال المستثمر فى العملية اإلنتاجية، 

وسنوالى استعراضها علي النحو التالى )خليفه، 2013):

1- العمل البشري:
الفدان  انتاج  فى  المستخدمة  البشرى  العمل  كمية  بدراسة   
للمحاصيل الثالثة تبين ان القطن هو االكثر إستخداما لهذا المورد 
الشامية  األذره  يليه  يوم  رجل   87,64 نحو  بلغت  ساعات  بعدد 
واألرز بحوالى54,90، 32,75  رجل يوم على التوالى، وباجراء 
تحليل التباين المقارن تبين معنوية الفروق للكمية المستخدمة من 
العمل البشرى للمحاصيل الثالثة،  وتشير نتائج اختبار افل فرق 
معنوي ان هناك فرق معنوي احصائيا بين الكمية المستخدمة من 

المورد فى انتاج كل منها على حدا.

رسم بيانى 2. تطور الطلب علي المياه ألهم الصيفية بمحافظة كفر الشيخ خالل الفترة2000– 2018.

المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،النشرة السنوية إلحصاء الري والموارد المائية   للفترة 2018-2000.
جدول 7. معادالت اإلتجاهالزمني العام للطلب علي المياه  ألهم المحاصيل الصيفية بمحافظة كفر الشيخ خالل الفترة 2018-2000.

R2Fالحد االقصىالحد االدنىالمتوسطالمعادلةالمحصول
معدل التغير 
السنوي   

األرز
                                               Ŷt=e 0.624-0.026Xt

(-2.07)**1.50.572.240.2024.31**2.6

القطن
 Ŷt=  e2.20-0. 042Xt

                       (-2.14)**
0.30.110.530.2124.58**2.9

Ŷt=  e2.20-0. 042Xt       (3.80)*0.20.110.350.46014. 47*4.2األذره الشامية
المحاصيل 

الصيفية
Ŷt=  e-2.10+0. 030Xt             (1.33)2.232.550.0951.773

المصدر: نتائج التحليل االحصائى لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،النشرة السنوية إلحصاء الري والموارد المائية   للفترة 2018-2000
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2- العمل االلى:
الفدان  انتاج  فى  المستخدمة  االلى  العمل  كمية  بدراسة   
للمحاصيل الثالثة تبين أن األرز هو االكثر إستخداما لهذا المورد 
و  الشامية  األذره  يليه  ساعة،   60,75 نحو  بلغت  ساعات  بعدد 
وباجراء  التوالى،  ساعةعلى   39,69 بحوالى46,11،  القطن 
تحليل التباين المقارن تبين معنوية الفروق للكمية المستخدمة من 
فرق  افل  اختبار  نتائج  وتشير  الثالثة،   للمحاصيل  االلى  العمل 
معنوي ان هناك فرق معنوي احصائيا بين الكمية المستخدمة من 

المورد فى انتاج كل منها على حدا.

3- كمية وقيمة السماد الفوسفاتي:
بدراسة إستخدام السماد الفوسفاتى تبين ان األذره الشاميةهو 
االكثر إستخداما للسماد الفوسفاتى  بنحو 43,10 وحدة فوسفات/ 
فدان، يليه القطن واألرز بحوالى 39,69،22,12 وحدة فوسفات/ 
معنوية  تبين  المقارن  التباين  تحليل  وباجراء  التوالى،  على  فدان 
الفروق لكمية المستخدمة من السماد الفوسفاتى للمحاصيل الثالثة، 
معنوي  فرق  هناك  ان  معنوي  فرق  افل  اختبار  نتائج  وتشير 
احصائيا بين الكمية المستخدمة فى انتاج كل منها على حدا، مما 

انعكس على قيمة السماد الفوسفاتى للمحاصيل الثالثة.

4- كمية وقيمة السماد االزوتي:
بدراسة إستخدام السماد االزوتي  بالمحاصيل الثالثة تبين ان 
األذره الشامية هو االكثر إستخداما للسماد االزوتي بعدد بلغ نحو 
141,13 وحدة ازوت/ فدان، يليه األرزوالقطن بحوالى 82,63، 
69,29 وحدة ازوت/ فدان على التوالى، وباجراء تحليل التباين 
المقارن تبين معنوية الفروق للكمية المستخدمة من السماد االزوتي 
للمحاصيل الثالثة،  وتشير نتائج اختبار افل فرق معنوي ان هناك 
فرق معنوي احصائيا بين الكمية المستخدمة فى انتاج كل منها على 

حدا، مما انعكس على قيمة السماد االزوتي للمحاصيل الثالثة.

5- مستلزمات اإلنتاج:
انتاج  فى  المستخدمة  اإلنتاج  مستلزمات  قيمة  بدراسة 
المرتبة  فى  جاء  الشامية  األذره  ان  تبين  الثالثة  المحاصيل 
القطن  يليه  فدان  جنيه/  نحو2,32الف  بلغت  بقيمة  األولى 
واألرزبحوالى2,22،1,68الف جنيه/ فدان على التوالى، وباجراء 
مستلزمات  قيمه  فى  الفروق  معنوية  تبين  المقارن  التباين  تحليل 
اإلنتاج للمحاصيل الثالثة، وتشيرنتائج اختبار اقل فرق معنوي ان 

هناك فرق معنوي احصائي علي اإلنتاج كل منهاعلى حدا.

6- التكالىف المتغيرة:
انتاج  فى  المستخدمة  المتغيرة  التكالىف  قيمة  بدراسة 
األولى  المرتبة  فى  جاء  القطن  ان  تبين  الثالثة  المحاصيل 
الشامية  األذره  يليها  فدان  جنيه/  نحو8,88الف  بلغت  بقيمة 
التوالى،  على  جنيه/فدان  الف   5,72 واألرزبحوالى7,04، 
قيمه  فى  الفروق  معنوية  تبين  المقارن  التباين  تحليل  وباجراء 
التكالىف المتغيرة للمحاصيل الثالثة، وتشيرنتائج اختباراقل فرق 
معنوي ان هناك فرق معنوي احصائيا لهذا المؤشرفى انتاج كل 

منهاعلى حدا.

7- التكالىف الكلية:
بدراسة قيمة التكالىف الكلية النتاج المحاصيل الثالثة تبين ان 
القطن جاء فى المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو13,68 الف جنيه/
فدان يليه األرز، األذره الشامية بحوالى10,11،9,75الف جنيه/
معنوية  تبين  المقارن  التباين  تحليل  وباجراء  التوالى،  على  فدان 
وتشيرنتائج  الثالثة،  للمحاصيل  الكلية  التكالىف  قيمه  فى  الفروق 
لهذا  احصائيا  معنوي  فرق  هناك  ان  معنوي  فرق  اقل  اختبار 

المؤشرفى انتاج كل منهاعلى حدا.

ألهم  اإلقتصادية  والمؤشرات  الري  مياه  إستخدام  كفاءة  ب- 
المحاصيل الصيفية:

الثالثة  للمحاصيل  الفدانية  اإلقتصادية  المؤشرات  بدراسة 
العائد  من  من  كل  فى  والمتمثلة  والقطن  الشامية  األذره  األرز، 
الكلى، وصافى العائد، وصافى عائد الجنيه، القيمة المضافة، كما 
على  للوقوف  المؤشرات  لتلك  المقارن  التباين  تحليل  اجراء  تم 
معنوى  فرق  اقل  اختبار  استتبعه  وكذا  بينها  فيما  الفروق  معنوية 
مدى  على  للوقوف  حدا  على  منها  كل  بين  االختالفات  لمعرفة 
للمنتجين  بالنسبة  المحاصيل لمحصول األرز  امكانية احالل هذه 
 (9 )جدولى  اإلنتاجية  العملية  من  المتحققه  االيرادات  خالل  من 

وذلك على النحو التالى:

1- العائد الكلى:
ان  تبين  الثالثة  المحاصيل  النتاج  الكلى  العائد  قيمة  بدراسة 
بلغت نحو23,20الف جنيه  بقيمة  المرتبة األولى  القطن جاء فى 
يليه األرز، األذره الشامية بحوالى16,26،11,09الف جنيه على 
فى  الفروق  معنوية  تبين  المقارن  التباين  التوالى،وباجراءتحليل 
قيمه العائد الكلى للمحاصيل الثالثة، وتشيرنتائج اختبار اقل فرق 
معنوي ان هناك فرق معنوي احصائيا لهذا المؤشرفى انتاج كل 

منهاعلى حدا.

2- صافى العائد: 
بدراسة  قيمة   صافى العائدالنتاج المحاصيل الثالثة تبين ان 
القطن جاء فى المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو9,52 الف جنيه يليه 
التوالى،  على  جنيه  بحوالى6,15،1,34الف  الشامية  األرز،األذره 
وباجراء تحليل التباين المقارن تبين معنوية الفروق فى قيمة صافى 
العائد للمحاصيل الثالثة، وتشيرنتائج اختباراقل فرق معنوي ان هناك 

فرق معنوي احصائيا لهذا المؤشرفى انتاج كل منهاعلى حدا.

3-عائد الجنيه:
بدراسة قيمة عائد الجنيه المنفق على انتاج المحاصيل الثالثة 
تبين ان القطن جاء فى المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو0,70 جنيه يليه 
األرز،األذره الشامية بحوالى0,14،0,61جنيه على التوالى، وباجراء 
تحليل التباين المقارن تبين معنوية الفروق فى قيمه صافى عائد الجنيه 
للمحاصيل الثالثة، وتشيرنتائج اختبار اقل فرق معنوي ان هناك فرق 

معنوي احصائي لهذا المؤشر فى انتاج كل منها على حدا.

4-نسبة التكالىف الى االيرادات:
بدراسة نسبة التكالىف  لاليرادات للمحاصيل الثالثة  تبين ان 
األرز  بنحو87,69%،يليه  األولى  المرتبة  فى  جاء  الشامية  األذره 
تحليل  وباجراء  التوالى،  62,19%،58,69%على  بحوالى  والقطن 
لاليرادات  التكالىف  نسبة  فى  الفروق  معنوية  تبين  المقارن  التباين 
للمحاصيل الثالثة، وتشيرنتائج اختبار اقل فرق معنوي ان هناك فرق 

معنوي احصائي لهذا المؤشر فى انتاج كل منها على حدا.

5- القيمة المضافة:
 بدراسة القيمة المضافة النتاج المحاصيل   الثالثة تبين  ان 
بلغت نحو20,98الف جنيه  بقيمة  المرتبة األولى  القطن جاء فى 
جنيه  الف  بحوالى14,58،8,77  واألذرهالشامية  األرز  يليه 
الفروق  معنوية  تبين  المقارن  التباين  تحليل  وباجراء  عليالتوالى، 
فى القيمة المضافة للمحاصيل الثالثة، وتشيرنتائج اختباراقل فرق 
معنوي ان هناك فرق معنوي احصائي لهذا المؤشرفى انتاج كل 

منها على حدا.

ومما سبق يتبين ان:



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع4  )2020(

391دراسة اقتصادية لمحصول األرز والزروع البديلة فى ظل الندرة النسبية للمياه بمحافظة كفر الشيخ

األرز  لمحصول  الفدانية  اإلنتاجية  المدخالت  مؤشرات   -1
والمحاصيل البديلة تشير الى ان القطن هو االكثر إستخداما 
البشرى بعدد ساعات بلغت نحو 87,64 رجل  العمل  لكمية 
  32,75 بحوالى54,90،  واألرز  الشامية  األذره  يليه  يوم 
العمل االلى اوضحت  ان كمية  التوالى، كما  يوم على  رجل 
ان األرز هو االكثر إستخداما لهذا المورد بعدد ساعات بلغت 
واألرز  القطن  و  الشامية  األذره  يليه  ساعة   60,75 نحو 
تبين  حين  التوالى,في  على  ساعة   39,69 بحوالى46,11، 
و  الفوسفاتى  للسماد  إستخداما  االكثر  هو  الشامية  اناألذره 
القطن  يليه  فوسفات،  وحدة   43,10 نحو  بلغ  بعدد  االزوتي 
بلغ  وبعدد  فوسفات  وحدة   39,69،22,12 بحوالى  واألرز 
بحوالى  األرزوالقطن  يليه  ازوت،  وحدة   141,13 نحو 

82,63، 69,29 وحدة ازوت.

البديلة تشير  2-المؤشرات اإلنتاجية لمحصول األرزوالمحاصيل 
الى ان قيمة التكالىف المتغيرة المستخدمة فى انتاج المحاصيل 
نحو 8,88  بلغت  بقيمة  القطن  في محصول  إرتفعت  الثالثة 
الشامية واألرزبحوالى7,04، 5,72  األذره  يليه  الف جنيه، 
الكلية  التكالىف  علي  ذلك  التوالى،وانعكس  على  جنيه  الف 
الشامية  األذره  األرز،  يليه  جنيه  الف   13,68 نحو  فبلغت 

بحوالى10,11،9,75الف جنيه.

والمحاصيل  األرز  محصول  النتاج  اإلقتصادية  3-المؤشرات 
المحاصيل  إلنتاج  الكلى  العائد  ان  الى  تشير  البديلة 

بقيمة  األولى  المرتبة  فى  جاء  القطن  ان  يوضح  الثالثة 
الشامية  األرز،األذره  يليه  جنيه  الف  نحو23,20  بلغت 
بحوالى16,26،11,09الف جنيه على التوالى، وانعكس ذلك 
األرز،  يليه  جنيه  الف  حوالى9,52  فبلغ  العائد  على صافى 
التوالى,  األذره الشامية بحوالى6,15،1,34 الف جنيه على 
تبين  الثالثة  المحاصيل  انتاج  على  المستثمر  الجنيه  اماعائد 
انالقطن جاء فى المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو0,70 جنيه 
على  بحوالى0,61،0,14جنيه  الشامية  األذره  األرز،  يليه 

التوالى.

سادسا-الوضع الراهن والبدائل المقترحة ألهم المحاصيل الصيفية 
في محافظة كفر الشيخ:

ألهم  المقترحة  والبدائل  الراهن  الوضع  وتحليل  بدراسة 
المنزرعة  المساحة  الى  باإلستناد  وذلك  الصيفية  المحاصيل 
لمحاصيل  للفترة)2019-2015(  كمتوسط  الشيخ  كفر  بمحافظة 
األرز، والقطن، واألذره الشامية مع قيدى الحد األدنى واألقصى 
للمساحة المزرعة لمحصول األرز لتحديد البدائل التي تحقق أعلى 
صافي عائد في ظل تدنية مياه الري للمحاصيل الصيفية موضع 

الدراسة.

 Linerالخطية البرمجة  نموذج  إستخدام  تم  وقد 
مجال  في  العمليات  بحوث  أسالىب  كأحد   Programming 
توزيع الموارد للوصول الى الحلول المثلي المتوافقة مع السياسة 

اإلنتاجية.

جدول 8. متوسط كمية وقيمة المدخالت اإلنتاجية والتكالىف اإلنتاجية الفدانية ألهم المحاصيل الصيفية.

القطناألذره الشاميةاألرزالبيان
32.7554.9078.64العمل البشري) رجل/يوم(

60.7546.1139.69العمل االلى)ساعة(
22.1243.1039.69كميةالسماد الفوسفاتي)وحدة(
172.18335.03308.52قيمةالسمادالفوسفاتي)جنيه(
82.63141.2369.29كمية السماد االزوتي)وحدة(
763.531303.13639.75قيمة السماد االزوتي)جنيه(

1.682.232.22قيمة مستلزمات اإلنتاج)الف جنيه(
5.727.048.88قيمة التكالىف المتغيرة)الف جنيه(

10.119.7513.68التكاليف الكلية)الف جنيه(
المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان للموسم الزراعي 2018/2017م.

جدول 9. متوسط العائد وصافي العائد الفداني وعائد الجنية ألهم المحاصيل الصيفية.

القطنالذرة الشاميةاألرزالبيان

16.2611.0923.2العائد الكلي للموسم )الف جنية(
3.832.023.57العائد الكلي الشهرى )الف جنيه(
6.151.349.52صافي العائد للموسم)الف جنية(
1.450.241.46صافي العائد الشهري)الف جنية(

0.610.140.70صافي عائد الجنيه للموسم 
0.140.030.11صافي عائد الجنيه الشهري
62.287.958.97نسبة التكالىف الى االيرادات
14.598.7720.98القيمة المضافة )الف جنية(

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان للموسم الزراعي 2018/2017م.
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:ObjectiveFunction أ- دالة الهدف
يكمن الهدف من النموذج في إيجاد الكميات المثلى التي تعظم 
صافى العائد من أهم المحاصيل الصيفية اإلستراتيجية بما يحقق إمكانية 

إعادة توزيعها للحصول على أعلى قيمة ممكنة .

:Constraints ب- القيود الهيكلية
 تعبر عن الطاقات القصوى أو الدنيا والمتاحة من الكميات وأنواع 
الموارد اإلقتصادية واألساليب الممكنة والمحددة عن طريق معادلة 
أو متباينة تحتوى على توليفة من متغيرات الحل المناسب، والقيود 
التنظيمية متعلقة بالسياسة العامة للمنشأة، وفي النموذج سيتم توصيف 
نموذج لتعظيم صافي العائد من أهم المحاصيل الصيفية اإلستراتيجية 
لمحاصيل األرز، القطن، األذره الشامية في ظل سياسة الدولة المتجهة 

لترشيد المياه والوصول للحدود الدنيا من المياه المستخدمة في الري.

مساوية  او  موجبة  اما  االنشطة  مساحة  السالبية  عدم  شرط  ج- 
للصفر.

العائد  صافي  لتعظيم  المستخدم  الرياضي  اإلقتصادي  النموذج 
اإلستراتيجية  الصيفية  المحاصيل  أهم  من  الري  مياه  وتدنية 

في محافظة كفر الشيخ:
1-  تعظيم صافي العائد من أهم المحاصيل اإلستراتيجية الصيفية :

تم وضع ثالثة نماذج إقتصادية رياضية كما يلى :-
 Objective Function :دالة الهدف

حيث أن)X( : صافى العائد من إجمالى المحاصيل الصيفية 
اإلستراتيجية )j( بالمليون جنيه .

j(    1,2,3…….n = : )تمثل في النموذج محاصيل األرز ، 
القطن ، األذره الشامية .

:Constraints  القيود الهيكلية

البديل األول

حيث )A( إجمالى المساحة المنزرعة من محاصيل الدراسة 
الفترة  خالل  الشيخ  كفر  بمحافظة  فدان  ألف   416,4 نحو  وبلغ 

.2019-2015

البديل الثاني

من  المنزرعة  للمساحة  األدنى  الحد  اجمالى   )B(حيث
محاصيل الدراسة وبلغ نحو 324,8 ألف فدان بمحافظة كفر الشيخ 

خالل الفترة 2019-2015 .

  البديل الثالث

من  المنزرعة  للمساحة  األقصى  الحد  إجمالى   (C) حيث 
كفر  بمحافظة  فدان   ألف  نحو431,6   وبلغ  الدراسة  محاصيل 

الشيخ خالل الفترة 2015-.2019

أ- القيود الفيزيقية المستخدمة في للنموذج :

حيث )D( صافي العائد المتحقق .

حيث )E( اإلحتياجات الرأسمالىة مقدرة بالجنيه .

حيث )F( العمل البشرى )رجل / يوم(.

حيث )G( العمل االلى )ساعة( .

حيث )H( كمية األسمدة الفوسفاتية لكل وحدة.

حيث )K( كمية األسمدة االزوتية لكل وحدة .

حيث )W( مقدار الموارد المائية .

 حيث )I( المساحة المنزرعة .

وتشير)a( الى القدر المتاح من المورد علي مستوى المساحة 
المنزرعة .

ب-القيود التنظيمية : 

للدولة والتي تهدف  العامة  تتمثل هذه المحددات في السياسة 
الى تحقيق أعلى صافي عائد للمزارع مع ترشيد إستهالك المياه 
المنزرعة من محصول  المساحة  وتقليص  الري،  في  المستخدمة 
عائد  صافي  أعلى  تحقق  التي  البديلة  المحاصيل  وإختيار  األرز 

وإحتياجات مائية أقل من محصول األرز

1- تخصيص الموارد االرضية: 
 (10( بجدول  والمبينة  المقترحة  البدائل  مالمح  بإستعراض 
 ، القطن  األرز،  الثالثة  للمحاصيل  األرضية  المساحة  أن  تبين 
الف   93,86  ،75,46  ،247,08 نحو  بلغت  قد  الشامية  األذره 
بلغت  الراهن في حين  بالوضع  التوالى  لكل محصول علي  فدان 
في البديل االول نحو 199,11، 107,42، 109,84 الف فدان 
بمقدار تغير بلغ نحو-47,97، 31,96، 15,98 الف فدان بمعدل 
بالوضع  مقارنة   %17,03،%42,35  ،%19,41 حوالى  تغير 
حين  في  التوالى،  علي  محصول  لكل  الثالث  للمحاصيل  الراهن 
بالوضع  الثالث  للمحاصيل  االرضية  للمساحة  األدني  الحد  بلغ 
الراهن نحو 190,5، 87,1، 47,2 الف فدان لكل محصول علي 
 ،127,8  ،129,39 نحو  الثانى  البديل  في  بلغت  بينما  التوالى 
بلغ نحو-61,12، 40,7،20,35  تغير  بمقدار  فدان  67,55الف 
نحو%32,08،%46,73،%43,11  بلغ  تغير  بمعدل  فدان  الف 
علي  محصول  لكل  الثالث  للمحاصيل  الراهن  بالوضع  مقارنة 
التوالى، كما قد تبين ان الحد االقصي للمساحة األرضية المنزرعة 
من المحاصيل الثالث بلغت نحو217,7، 107,4، 106,5 الف 
فدان لكل محصول علي التوالى بالوضع الراهن في حين بلغت في 
البديل الثالث نحو 156,58، 148,1، 126,85 الف فدان بمقدار 
تغير بلغ نحو -61,12، 40,7، 20,35 الف فدان بمعدل تغير بلغ 
نحو 28,08%، 37,90%، 19,11% مقارنة بالوضع الراهن لكل 

محصول علي التوالى.

2- اإلحتياجات الموردية:
والمبينة  المقترحة  للبدائل  الموردية  االحتياجات  باستعراض 

بجدول  )10( ما يلي:

أ-االحتياجات المائية االروائية:
الثالثة  للمحاصيل  اإلروائية  المائية  االحتياجات  أن  تبين 
 ،297 نحو1374،  بلغت  قد  الشامية  األذره   ، القطن  األرز، 
256الف م3 لكل محصول علي التوالى بالوضع الراهن في حين 
بلغت في البديل االول نحو1107,1، 422,2، 299,9 الف م3 
بمعدل  م3  الف   43,9 نحو-266,9،125,2،  بلغ  تغير  بمقدار 
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بالوضع  مقارنة   %17,15،%42,15  ،%19,41 حوالى  تغير 
حين  في  التوالى،  علي  محصول  لكل  الثالث  للمحاصيل  الراهن 
بالوضع  الثالث  للمحاصيل  االروائية  المائية  االحتياجات  بلغت 
للمحاصيل  المائية االروائية  االدني من االحتياجات  للحد  الراهن 
بلغ نحو 1059، 342 ، 129 الف م3 لكل محصول علي التوالى 
بينما بلغت في البديل الثانى نحو 719,4، 502,3 ، 184,4 الف 
م3 بمقدار تغير بلغ نحو-339,6، 160,3،55,4 الف م3 بمعدل 
بالوضع  مقارنة  نحو%32,07،%46,87،%42,95  بلغ  تغير 
قد  كما   ، التوالى  علي  محصول  لكل  الثالث  للمحاصيل  الراهن 
للمحاصيل  االروائية  المائية  االحتياجات  من  االقصي  الحد  تبين 
محصول  لكل  م3  الف   291  ،422 نحو1210،  بلغت  الثالث 
علي التوالى بالوضع الراهن في حين بلغت في البديل الثالث نحو 
870,6، 582 ، 346,3 الف م3 بمقدار تغير بلغ نحو-339,4، 
160، 55,3 الف م3 بمعدل تغير بلغ نحو %28,05، %37,91، 
محصول  لكل  الثالث  للمحاصيل  الراهن  بالوضع  مقارنة   %19

علي التوالى.

ب- اإلحتياجات الرأسمالية:
األرز،  الثالثة  للمحاصيل  الرأسمالىة  االحتياجات  أن  تبين 
 ،0,670 نحو1,413،  بلغت  قد  الشامية  األذره  القطن، 
0,661مليون جنيه لكل محصول علي التوالى بالوضع الراهن في 
حين بلغت في البديل االول نحو1,138، 0,954، 0,773مليون 
الف جنيه  نحو-47,97،31,96، 15,98  بلغ  تغير  بمقدار  جنيه 
مقارنة   %16,99،%42,37  ،%19,40 حوالى  تغير  بمعدل 
 ، التوالى  الثالث لكل محصول علي  للمحاصيل  الراهن  بالوضع 
في حين بلغت االحتياجات الرأسمالىة للمحاصيل الثالث بالوضع 
بلغ  للمحاصيل  الرأسمالىة  االحتياجات  من  االدني  للحد  الراهن 
نحو1,090،0,773،0,332مليون جنيه لكل محصول علي التوالى 
بينما بلغت في البديل الثانى نحو 0,740،1,135،0,476مليون 
الف جنيه  نحو-349,9، 361,9،143,6  بلغ  تغير  بمقدار  جنيه 
مقارنة  نحو%32,10،%46,82،%43,25  بلغ  تغير  بمعدل 
 ، التوالى  الثالث لكل محصول علي  للمحاصيل  الراهن  بالوضع 
كما قد تبين الحد االقصي من االحتياجات الرأسمالية للمحاصيل 
لكل  جنيه  مليون   0,954،0,750 نحو1,245،  بلغت  الثالث 
البديل  التوالى بالوضع الراهن في حين بلغت في  محصول علي 
تغير  بمقدار  جنيه  0,893مليون   ،1,315  ،0,896 نحو  الثالث 
بلغ  تغير  بمعدل  جنيه  الف   143  ،361,1 نحو-349,4،  بلغ 
الراهن  بالوضع  مقارنة   %19,07  ،%37,85 نحو%28,06، 

للمحاصيل الثالث لكل محصول علي التوالى.

ج- العمل البشري:
 ، القطن  األرز،  الثالثة  للمحاصيل  البشري  العمل  أن  تبين 
ساعة  الف  نحو8,092، 5,934،5,153  بلغ  قد  الشامية  األذره 
في  بلغ  حين  في  الراهن  بالوضع  التوالى  علي  محصول  لكل 
بمقدار  ساعة  الف   6,030  ،8,448 نحو6,521،  االول  البديل 
تغير بلغ نحو-1,571،2,514، 0,877 الف ساعة بمعدل تغير 
الراهن  بالوضع  مقارنة   %17,02،%42,34  ،%19,41 حوالى 
بلغ  حين  في   ، التوالى  علي  محصول  لكل  الثالث  للمحاصيل 
االدني  للحد  الراهن  بالوضع  الثالث  للمحاصيل  البشري  العمل 
من العمل البشري للمحاصيل بلغ نحو 6,239،6,850،2,591 
البديل  في  بلغ  بينما  التوالى  علي  محصول  لكل  ساعة  الف 
تغير  بمقدار  ساعة  الف   3,71  ،  10,05  ،4,237 نحو  الثانى 
بلغ  تغير  بمعدل  ساعة  الف   1,118،  3,20، نحو-2,002  بلغ 
الراهن  بالوضع  مقارنة  نحو%32,09،%46,72،%43,13 
للمحاصيل الثالث لكل محصول علي التوالى ، كما قد تبين الحد 

االقصي من العمل البشري للمحاصيل الثالث بلغت نحو7,130، 
8,446، 5,847 الف ساعة لكل محصول علي التوالى بالوضع 
الراهن في حين بلغت في البديل الثالث نحو 5,128، 11,65 ، 
6,96 الف ساعة بمقدار تغير بلغ نحو-2,002، 3,201، 1,117 
الف ساعة بمعدل تغير بلغ نحو %28,08، %37,90، %19,10 
علي  محصول  لكل  الثالث  للمحاصيل  الراهن  بالوضع  مقارنة 

التوالى.

د-العمل االلى:
األرز،القطن،األذره  الثالثة  للمحاصيل  االلى  العمل  أن  تبين 
ساعة  الف   2,995،4,045,045 نحو15,01،  بلغ  قد  الشامية 
في  بلغ  حين  في  الراهن  بالوضع  التوالى  علي  محصول  لكل 
البديل األول نحو12,096، 4,263، 4,734 الف ساعة بمقدار 
بمعدل  ساعة  الف   0,689 نحو-2,914،1,268،  بلغ  تغير 
بالوضع  مقارنة   %17,02،%42,34  ،%19,41 حوالى  تغير 
حين  في  التوالى،  علي  محصول  لكل  الثالث  للمحاصيل  الراهن 
االدني  للحد  الراهن  بالوضع  الثالث  للمحاصيل  االلى  العمل  بلغ 
نحو 11,573،3,467،2,034  بلغ  للمحاصيل  االلى  العمل  من 
الف ساعة لكل محصول علي التوالى بينما بلغ في البديل الثانى 
بلغ  تغير  بمقدار  ساعة  الف   2,911  ،5,072  ،7,860 نحو 
بلغ  تغير  بمعدل  ساعة  الف   0,877،  1,615، نحو-3,713 
الراهن  بالوضع  مقارنة  نحو%32,09،%46,72،%43,13 
للمحاصيل الثالث لكل محصول علي التوالى ، كما قد تبين الحد 
االقصي من العمل االلى للمحاصيل الثالث بلغت نحو13,225، 
4,263، 4,590 الف ساعة لكل محصول علي التوالى بالوضع 
 5,878  ،9,512 نحو  الثالث  البديل  في  بلغت  حين  في  الراهن 
 ،7,384 نحو-8,097،  بلغ  تغير  بمقدار  ساعة  الف   5,467  ،
2,374 الف ساعة بمعدل تغير بلغ نحو %61,22، %173,21، 
51,72% مقارنة بالوضع الراهن للمحاصيل الثالث لكل محصول 

علي التوالى.

هـ-السماد الفوسفاتي:
األرز،  الثالثة  للمحاصيل  الفوسفاتي  السماد  أن  تبين 
الف  نحو5,465، 5,995،4,045  بلغ  قد  الشامية  القطن،األذره 
وحدة لكل محصول علي التوالى بالوضع الراهن في حين بلغ في 
بمقدار  وحدة  الف   4,734  ،4,263 نحو4,404،  االول  البديل 
بلغ نحو-1,061،1,269، 0,689 الف وحدة بمعدل تغير  تغير 
الراهن  بالوضع  مقارنة   %17,04،%42,35  ،%19,41 حوالى 
للمحاصيل الثالث لكل محصول علي التوالى ، في حين بلغ السماد 
من  االدني  للحد  الراهن  بالوضع  الثالث  للمحاصيل  الفوسفاتي 
 6,214،3,357،2,034 نحو  بلغ  للمحاصيل  الفوسفاتي  السماد 
الثانى  البديل  التوالى بينما بلغ في  الف وحدة لكل محصول علي 
بلغ  تغير  بمقدار  وحدة  الف   2,911  ،  5,072  ،2,862 نحو 
بلغ  تغير  بمعدل  وحدة  الف   0,877،  1,615، نحو-1,452 
الراهن  بالوضع  مقارنة  نحو%32,09،%46,73،%43,14 
للمحاصيل الثالث لكل محصول علي التوالى ، كما قد تبين الحد 
االقصي من السماد الفوسفاتي للمحاصيل الثالث بلغت نحو4,816، 
4,263، 4,590 الف وحدة لكل محصول علي التوالى بالوضع 
الراهن في حين بلغت في البديل الثالث نحو 3,464، 5,878 ، 
5,467 الف وحدة بمقدار تغير بلغ نحو-1,352، 1,615، 877 
الف وحدة بمعدل تغير بلغ نحو %28,07، %37,88، %19,11 
علي  محصول  لكل  الثالث  للمحاصيل  الراهن  بالوضع  مقارنة 

التوالى.

و- السماد االزوتي: 
تبين أن السماد االزوتي للمحاصيل الثالثة األرز، القطن، األذره 
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لكل  وحدة  الف   5,229،13,256 نحو20,416،  بلغ  قد  الشامية 
محصول علي التوالى بالوضع الراهن في حين بلغ في البديل االول 
نحو16,453، 7,443، 15,513 الف وحدة بمقدار تغير بلغ نحو-
3,964،2,214، 2,257 الف وحدة بمعدل تغير حوالى %32,08، 
46,73%،43,11% مقارنة بالوضع الراهن للمحاصيل الثالث لكل 
محصول علي التوالى، في حين بلغ السماد االزوتي للمحاصيل الثالث 
بالوضع الراهن للحد األدنى من السماد االزوتي للمحاصيل بلغ نحو 
15,741،6,035،6,666 الف وحدة لكل محصول علي التوالى بينما 
بلغ في البديل الثانى نحو 10,691، 8,855 ، 9,540 الف وحدة 
بمقدار تغير بلغ نحو-5,050 ،2,820 ،2,874 الف وحدة بمعدل 
تغير بلغ نحو32,08%،46,73%،43,11% مقارنة بالوضع الراهن 
الحد  تبين  قد  كما   ، التوالى  لكل محصول علي  الثالث  للمحاصيل 
االقصي من السماد االزوتي للمحاصيل الثالث بلغت نحو17,989، 
7,442، 15,041 الف وحدة لكل محصول علي التوالى بالوضع 
الراهن في حين بلغت في البديل الثالث نحو 12,938، 10,262 ، 
17,915 الف وحدة بمقدار تغير بلغ نحو-5,051، 2,820، 2,874 
 %19,11  ،%37,89  ،%28,08 نحو  بلغ  تغير  بمعدل  وحدة  الف 
مقارنة بالوضع الراهن للمحاصيل الثالث لكل محصول علي التوالى.

هـ- صافي العائد المتحقق:
 (10( بجدول  والمبينة  المقترحة  البدائل  مالمح  باستعراض   
القطن،  األرز،  الثالثة  للمحاصيل  المتحقق  العائد  صافي  أن  تبين 
جنيه  نحو1,520، 0,718، 0,126مليون  بلغت  قد  الشامية  األذره 
لكل محصول علي التوالى بالوضع الراهن في حين بلغت في البديل 
بلغ  تغير  بمقدار  جنيه  مليون  نحو1,224، 1,023، 0,147  االول 
نحو-295,5،304,6،0,147الف جنيه بمعدل تغيرحوالى%19,44، 
الثالث لكل  للمحاصيل  الراهن  بالوضع  42,35%،17,03% مقارنة 
محصول علي التوالى، في حين بلغ صافي العائد المتحقق للمحاصيل 
الثالث بالوضع الراهن للحد االدني من صافي العائد المتحقق للمحاصيل 
بلغ نحو1,172،1,829،0,063مليون جنيه لكل محصول علي التوالى 
بينما بلغت في البديل الثانى نحو 0,756، 1,216 ، 0,091مليون جنيه 
بمقدار تغير بلغ نحو-376,3، 387,3،27,5 الف جنيه بمعدل تغير بلغ 
نحو32,11%،46,77%،43,65% مقارنة بالوضع الراهن للمحاصيل 
الثالث لكل محصول علي التوالى، كما قد تبين الحد األقصي من صافي 
العائد المتحقق للمحاصيل الثالث بلغت نحو1,339، 1,022،0,063 
مليون جنيه لكل محصول علي التوالى بالوضع الراهن في حين بلغت 
في البديل الثالث نحو 0,963، 1,410، 0,170مليون جنيه بمقدار تغير 
بلغ نحو-376، 388، 27 الف جنيه بمعدل تغير بلغ نحو%28,08، 
37,90%، 19,11% مقارنة بالوضع الراهن للمحاصيل الثالث لكل 

محصول علي التوالى.

جدول 10. الوضع الراهن والبديل لتعظيم صافي العائد وتدنية مياه الري ألهم المحاصيل الصيفية اإلستراتيجية .

المتغيرات
المحاصيل 

الصيفية
البديل االول

التغيرالمتوقع

البديل الثاني

التغير المتوقع
البديل 
الثالث

التغير المتوقع

مقدار التغيرمعدل التغير%مقدار التغير
معدل 
التغير%

مقدار 
التغير

معدل 
التغير%

مساحة المحاصيل 
الصيفية)الف فدان(

61.128.08-61.132.08156.58-47.9719.41129.38-199.11األرز

107.4231.9642.35127.840.746.73148.140.737.90القطن

109.8415.9817.0367.5520.3543.11126.8520.3519.11 األذره

صافي العائد المتحقق 
(جنيه(

37628.08-37632.11963-295.519.44795.7-1224.5األرز

1022.6304.642.421216.7387.746.771410387.937.95القطن

147.221.216.8390.527.543.651702718.88 األذره

االحتياجات 
الرأسمالىة)جنيه(

34928.06-35032.10895.6-274.119.40740.1-1138.9األرز

953.9283.942.371134.9361.946.821315361.137.85القطن

773.3112.316.99475.6143.643.2589314319.07 األذره

العمل البشري)رجل/
يوم(

28.08--200232.0951282002-157119.414237.2-6521األرز

84482513.842.3610050.23200.246.7211647320137.90القطن

6030877.117.023708.51117.543.136964111719.10 األذره

العمل

االلى )ساعة(

809761.22-371332.099512.2-291419.417859.8-12096األرز

4263126842.345072.41615.446.735878.17384173.21القطن

473468917.032911.4877.443.145467.2237451.72 األذره

االسمدة الفوسفاتية 
)وحدة(

135228.07-135232.093464-1060.719.412861.9-4404.3األرز

4263.51268.542.355072.41615.446.735878161537.88القطن

4734.1689.117.042911.4877.443.14546787719.11 األذره

االسمدة

األزوتية )وحدة(

28.08-5051-5050.332.0812938-3963.519.4110690.7-16452.5األرز

7443.12214.142.348855.32820.1446.7310262282037.89القطن

15512.72256.717.029540.12874.0443.1117915287419.11 األذره

االحتياجات المائية 
)الف م3)

33928.05-339.632.07870.6-19.43719.4-266.9-1107.1األرز

422.2125.242.15502.3160.346.8758216037.91القطن

299.943.917.15184.455.442.95346.355.319.00 األذره
.OM المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل لنموذج البرمجة الخطية بإستخدام برنامج
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395دراسة اقتصادية لمحصول األرز والزروع البديلة فى ظل الندرة النسبية للمياه بمحافظة كفر الشيخ

3- المفاضلة يبين البدائل المقترحة:
باستعراض المالمح المقترحة والبديلة المبينة من جدول)10( تبين 

أن :
أ- البديل األول يعكس تاثير القيود التنظيمية علي المحاصيل الثالث 
والرأسمالية  والموردية  المائية  اإلحتياجات  حيث  من  البديلة 

لكل محصول من المحاصيل.

التنظيمية  القيود  الثاني تالفي بعض العيوب من تأثير  البديل  ب- 
وبخاصة من اإلحتياجات المائية حيث إنخفضت اإلحتياجات 
الموردية  واإلحتياجات  الثالث  للمحاصيل  اإلروائية  المائية 
والرأسمالية مع تحقيق العائد المناسب للمزارع في ظل البدائل 

المتاحة من هذه المحاصيل.

ج-البديل الثالث يعكس كفاءة إستخدام القيود التنظيمية مع ترشيد 
االحتياجات المائية االروائية وتحقيق أعلى صافي عائد ولكن 

بزيادة في االحتياجات الموردية .

مما سبق يتضح أن: البديل الثاني هو البديل االوفق إلختيار 
التوليفة المثلي من المحاصيل الصيفية المنزرعة ألهم المحاصيل 
اإلستراتيجيةاألرز، القطن األذره الشامية حيث انخفضت الرقعة 
المنزرعة من محصول األرز لنحو 129,38 ألف فدان بما يرشد 
مع  الثالث  للمحاصيل  م3  مليون   1,406 لنحو  المياه  استهالك 
جنية  مليون   2,103 نحو  والبالغ  المناسب  العائد  صافي  تحقيق 
بما يحقق الهدف من تحقيق صافي عائد مناسب في ظل تدنية مياه 

الري المستخدمة.

الصيفية  المحاصيل  ألهم  والتسويقية  اإلنتاجية  المشكالت  سابعا: 
بمحافظة كفر الشيخ:

إنتاج  تواجه  التي  والتسويقية  اإلنتاجية  المشكالت  بدراسة 

اراء  خالل  من  الشامية  والذرة  القطن  وكذا  األرز  محصول 
منتجيها ووضع تصور للتغلب عليها او الحد من بعضها وسنوالى 

استعراضها كما هو موضح بجدول )11( علي النحو التالى:

أ- المشكالت اإلنتاجية:
من  كل  فى  تتمثل  إنها  تبين  اإلنتاجية  المشكالت  بدراسة   
انخفاض خصوبة التربة، ارتفاع مستوى الماء االرضى، التغيرات 
الجوية، نقص كمية المياه، إنخفاض نوعية المياه المستخدمة إرتفاع 
المبيدات،  االسمدة،  كالتقاوي،  اإلنتاج  مستلزمات  بعض  أسعار 
ارتفاع تكلفة كل من العمل االلى والعمل البشرى, حيث تبين ان 
المشكالت ذات التأثير المرتفع التى تواجه منتجى األرز تتمثل فى 
نوعية وكمية المياه بدرجة متوسطه بلغت نحو2,48، 2,35 درجة 
منتجى  تواجه  التى  المرتفع  التأثير  ذات  المشكالت  أن  حين  فى 
األذره الشامية  تتمثل فى إرتفاع اسعار االسمدة والتقاوى بدرجة 
مشكلة  جاءت  حين  في  درجة   2,35  ،2,5 نحو  بلغت  متوسطه 
كاهم  درجة  بنحو2,36  المستخدم  البشرى  العمل  تكلفة  ارتفاع 

مشكالت انتاج القطن بالمحافظة )سليمان، 2014).

ب- المشكالت التسويقية:
من  كل  فى  تتمثل  انها  تبين  التسويقية  المشكالت  بدراسة   
المحصول،  الحكومة عن شراء  قبل  من  المعنية  الجهات  تقاعس 
االسعار  تذبذب  المحصول،  تصريف  صعوبة  التجار،  احتكار 
على محصول األرز هي  تاثيراً  المشاكل  أهم هذه  أن  تبين  حيث 
احتكار التجار بدرجة متوسطه بلغت نحو 2,48 درجة فى حين 
تسويق محصول  مرتفع على  تاثير  ذات  المشكالت  هذه  ان  تبين 
التوالى،  القطن بنحو 2,48، 2,53، 2,43 درجة لكل منهاعلى 
عن  الناتج  الشامية  األذره  لمحصول  المتوسط  تأثيرها  تبين  كما 

طبيعة وظروف تسويقه.

جدول 11. الدرجات المتوسطة للمشكالت اإلنتاجية والتسويقيةالتي تواجة منتجيأهم المحاصيل الصيفية .

المشكلةالنوع
األذره الشاميةالقطناألرز

التوصيفالدرجةالتوصيفالدرجةالتوصيفالدرجة

ت  لمشكال ا
اإلنتاجية

متوسط2.10متوسط1.98متوسط1.78انخفاض  خصوبة  التربة

متوسط2.08متوسط2.20متوسط1.98ارتفاع  مستوى الماء االرضى

متوسط1.85متوسط1.88منخفض1.45التغيرات  الجوية
متوسط2.08متوسط1.98مرتفع2.35كمية  المياه

متوسط2.28متوسط2.10مرتفع2.48نوعية  المياه
مرتفع2.35متوسط1.98متوسط2.15اسعار التقاوي
مرتفع2.50متوسط1.90متوسط2.13اسعار االسمدة
متوسط1.80متوسط1.98منخفض65,.1اسعار المبيدات

متوسط2.00متوسط1.98متوسط2.15ارتفاع  تكلفة  العمل االلى

متوسط1.83مرتفع2.36متوسط1.93ارتفاع  تكلفة  العمل البشرى

ت  لمشكال ا
التسويقية

متوسط1.88مرتفع2.40منخفض1.45تقاعس الجهات المعنية عن الشراء
متوسط1.93مرتفع2.48مرتفع2.35احتكار التجار

متوسط1.67مرتفع2.53منخفض1.55صعوبة  تصريف المحصول

متوسط2.03مرتفع2.43منخفض1.65تبذب  االسعار

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان للموسم الزراعي 8102/7102م.
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An Economic Study on Rice and Alternative Crops in Light of the 
Relative Scarcity of Water in Kafr El-Sheikh Governorate
Mohamed M. Khalifa, Mohamed M. Abdel-Tawab and Shimaa M. Elewa
Insitute of Agriclutral Economics, Agricultural Research Center, Sakha, Egypt

THE RESEARCH aimed to study alternative economics of rice through the relative 
scarcity of water in Kafr El-Sheikh Governorate, and to develop a concept to reduce the 

cultivated areas in the governorates in line with the requirements of producers and the goals 
of the national economy,Study the development of the productive capacity of the rice crop and 
alternative crops in Egypt and Kafr El-Sheikh Governorate,So Study the relative importance 
of the cultivated area of the rice crop in the governorates and estimate the separate impact of 
the area and productivity on the production capacity,The rates of temporal change indicate 
that there is a decrease in the production capacity of the rice crop with its two elements, the 
cultivated area and the acre productivity at the national and local levels in Kafr El Sheikh 
Governorate, and Kafr El Sheikh Governorate contributed about %20.8 of the rice production 
capacity in the Republic, nd the effect of feddan productivity on production capacity exceeds 
the effect of the cultivated area in the governorates of Dakahlia, Beheira, and Gharbia, and that 
the effect of the cultivated area on production outweighs the impact of feddan productivity. In 
the governorates of Kafr El Sheikh, Sharkia, Damietta.

Keywords: Production capacity, Separate effect, Analysis ofvariance, Linear programming, 
Regulatory restriction,Structural limitation, Efficiency.


