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 مجلة العلوم الزراعية املستدامة م47، ع4، ص ص: 507-499 (2021)35

الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول األرز بمحافظه كفر الشيخ
محمد فوزي الصفتي، ومحمد مهني عبدالتواب)1( ومحمد صالح الدين عبدالحميد)1(

قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، و(1)باحث بمعهد بحوث االقتصاد الزراعي، مصر

يعتبر محصول األرز محصول غذائي مهم للمنتج والدولة  إال إنه في األونه األخيرة واجة العديد من السياسات 
والقيود على زراعته نظراً الستهالكه كمية كبيرة من مياه الري حيث يستهلك نحو22%من إجمالي حصه المياه 
المخصصة للزراعة، مما أدى إلى انخفاض المساحة المزروعة منه، وقد استهدف البحث دراسة الكفاءة اإلنتاجية 
الموارد  لتلك  األمثل  واالستغالل  اإلنتاج  زيادة  على  للعمل  األرز  إنتاج  في  المستخدمة  للموارد  واالقتصادية 
وأوضحت النتائج وجود انخفاض في المساحة المنزرعة وإنتاج األرز بمصرخالل الفترة 2019-2000 بمعدل 
تناقص سنوي معنوي إحصائياً قدر بنحو1.4%، 1.5% لكل منهما على التوالي في حين تبين عدم ثبوت المعنوية 
اإلحصائية للنموذج المقدر لإلنتاجية الفدانية خالل فترة الدراسة، وأشارت النتائج أن األرز يأتى في المرتبة الثانية 
بالنسبة للمساحة المنزرعة للمحاصيل الصيفية بمتوسط أهمية نسبيه بلغت نحو 22.63% خالل فترة الدراسة، 
وأوضحت نتائج التقدير القياسي لدالة اإلنتاج أن المرونة اإلنتاجية لموارد كل من العمل البشري، العمل اآللي، 
السماد األزوتي، السماد الفوسفاتي إيجابية المرونة اإلنتاجية، حيث تؤدي زيادة هذه العناصر بنسبة 10% إلى 
المرونة  سالبية  اتضح  كما  التوالي،  على   %4.8  ،%2.21  ،%8.8  ،%21.78 بنسبة  الفدانية  اإلنتاجية  الزيادة 
اإلنتاجية لكل من التقاوي وقيمة المبيدات، حيث تؤدي زيادة كل منها بنحو10% إلى تناقص اإلنتاجية الفدانية بنسبة 
6.2%,2.7% علي التوالي، كما اتضح أن  الكفاءة االقتصادية لكل من: العمل البشري، والعمل اآللي، والسماد 
األزوتي، والسماد الفوسفاتي جاءت موجبة مما يشير إلى قدرة المزارعين على زيادة إنتاجهم من خالل زيادة 
استخدام تلك الموارد، في حين تبين أن الكفاءة اإلقتصادية لعنصر التقاوي جاءت سالبة حيث بلغت نحو 1.423 

مما يدل علي استخدام هذا المورد بصورة غير اقتصادية.

اإلنتاج،  دالة  االقتصادية،  الكفاءة  التكنولوجية،  الكفاءة  اإلنتاجية،  التكاليف  األرز،  إنتاج  االفتتاحية:  الكلمات 
محصول األرز، كفر الشيخ.

المقدمة                                                                             

تهدف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة تحقيق االكتفاء الذاتي 
من المحاصيل الغذائية الرئيسة، وكذلك االستخدام األمثل للموارد 
للحفاظ علي بقائها لذا كان االهتمام بالتوسع الزراعي الرأسي هو 
محدودية  ظل  وفي  الزراعية  التنمية  لتحقيق  االساسية  الركيزة 
زيادة  مع  وندرتها  لمصر  المتاحة  والمائية  االرضية  الموارد 
االستثمارات الالزمة الستصالح أراضي جديدة، فقد برزت أهمية 
استخدام التكنولوجيا الحيوية لزيادة إنتاج األرز من خالل استنباط 
لهذا  الذاتي  االكتفاء  نسبة  ارتفاع  إلى  يؤدي  بما  محسنة  أصناف 
المحصول، وكذلك االهتمام بالبحث العلمي واالعتماد علي تطبيق 
نتائج بحوث التكنولوجيا الحيوية والتي يأتي في مقدمتها األصناف 
اإلنتاجية  في  الزيادة  من   %60 بنحو  ساهمت  والتي  المحسنة 
من  االخير  الربع  في  العالم  مستوى  علي  تحققت  التي  الفدانيه 
القرن العشرين )سرحان، 2018(، كما تعتبر المياه أحد الموارد 
يتم  ال  بدونها  والتي  الزراعي،  اإلنتاج  في  األساسية  االقتصادية 
اإلنتاج، ومن خصائص المياه كمورد اقتصادي أنها تتسم بالندرة 
عليها،  الطلب  لمواجهة  يكفي  ال  منها  المعروض  أن  أي  النسبية 
وحاليًا  تعد المياه العنصر األكثر ندرة في الزراعة المصرية، مما 
أعلى  انتاجية  ذات  اصناف  استنباط  على  العمل  يتطلب ضرورة 

المساحة  إجمالي  بلغ  للمياه )خليفة، 2013(، كما  استهالك  وأقل 
فدان حيث  الف  نحو 6487.99  الصيفية  للمحاصيل  المزروعة 
الشامية،  الذرة  األرز،  من  كل  في  الصيفية  المحاصيل  أهم  تمثل 
المنزرعة في كل منها  المساحة  بلغت  البطاطس حيث  الطماطم، 
نحو 1303.56, 2148.156, 408.70, 422.61 علي التوالي  
بلغت نحو 20.9%، 33.1%، 6.8%، 6.5%عام  نسبية  وبأهمية 
المحصولية  المساحة  إجمالي  من  التوالي  علي  منها  لكل   2019
األرز  محصول  اقتصاديات  دراسة  أهمية  تبين  ومنها  الصيفية، 
األهمية  في  الثانية  المرتبة  احتل  حيث  استراتيجي  كمحصول 

النسبية من إجمالي المحاصيل الصيفية.

مشكلة البحث                                                                               

يعد محصول األرز محصول غذائي مهم فى مصرإال أنه في 
زراعته  على  والقيود  السياسات  من  العديد  واجه  االخيرة  األونة 
نظرا الستهالكه كمية كبيرة من مياه الري حيث يستهلك نحو%22 
المياه  حصة  إجمالي  من   )2019 و)العدوي،   ،)2020 )خليفة، 
المخصصة للزراعة، مما أدى إلى انخفاض المساحة المزروعة 
منه، وفي ظل اإلتجاه المتزايد لمتطلبات االستهالك المحلي كنتيجة 
للزيادة المصاحبة لعدد السكان فإن األمر يستلزم االستغالل األمثل 
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للموارد المستخدمة  وتحليلودراسة الكفاة التكنولوجية واإلقتصادية 
للعمل على زيادة اإلنتاج الكلى لألرز فى ظل إنخفاض المساحة 

المنزرعة.

هدف البحث                                                                         

و  اإلقتصادية  الكفاءة  دراسة  اساسية  بصفة  البحث  استهدف 
التكنولوجية إلستخدام الموارد في إنتاج محصول االرز الصيفي 
االهداف  من  مجموعة  دراسة  تم  الرئيسى  الهدف  هذا  ولتحقيق 

الثانوية التالية: 

لمحصول  واالقتصادية  اإلنتاجية  للمؤشرات  الراهن  الوضع   -1
األرز.

النسبية  األهمية  علي  للوقوف  الصيفي  المحصولي  التركيب   -2
لمحصول األرز بالنسبة للمحاصيل الصيفية.

3- األهمية النسبية لبنود التكاليف المستخدمة في إنتاج محصول 
األرز.

4- الكفاءة التكنولوجية الستخدام المواردفي إنتاج محصول األرز.

5- الكفاءة االقتصادية  الستخدام المواردفي إنتاج محصول األرز.

األسلوب البحثي                                                                                  

والقياسي  والكمى  الوصفي  التحليل  أساليب  البحث  استخدم 
معالم  لتقدير   (OLS)  العادية الصغرى  المربعات  كطريقة 
للمنطق  والمحققة  والمتعدد  البسيط  الخطى  االنحدار  معادالت 
الرياضى واالقتصادي، كما تم اختيار عينى عشوائية بسيطة و تم 
تحديد حجم العينة لعدد )100( مشاهدة من زراع محصول األرز 
يمارسون الزراعة كمهنة أساسية, كما تم جمع العينة بالتساوى بين 

مركزى كفر الشيخ وسيدى سالم بواقع 50 مشاهدة لكل مركز.

مصادر البيانات                                                                                                      

اعتمد البحث علي نوعين من البيانات اولهما البيانات الثانوية 
منها  المتعددة  الجهات  من  الصادرة  المنشورة  وغير  المنشورة 
قطاع الشئون االقتصادية، مديرية الزراعة بكفر الشيخ باألضافة 
بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  األبحاث  نتائج  إلى 
البحث، وثانيهما البيانات االولية من خالل عينة عشوائية بسيطة 
لمزارعين محصول األرزخالل الموسم االنتاجي 2019/2018 

بمحافظة كفر الشيخ مكونه من 100 مفردة.

النتائج البحثية                                                                                                         

اوالً: التركيب المحصولي الصيفي السائد في مصر:
جدول )1( األهمية النسبية للتركيب المحصولي الصيفي السائد في مصر لمحاصيل الحبوب والخضر خالل فترة 2000/2019.

اخرىاالجمالىالبطاطسالطماطمالسودانىالصوياقطن الذرة الشاميةاالرزالسنوات

200027.2928.209.000.730.173.673.0872.1527.85

200122.2928.4412.150.270.183.342.9569.6330.37

200225.6027.6011.690.140.193.363.0771.6428.36

200324.8326.028.750.170.183.363.7567.0532.95

200424.9825.5311.870.230.183.233.5269.5330.47

200522.8528.0910.080.240.173.374.1868.9831.02

200625.2424.869.380.280.183.974.4268.3231.68

200725.6725.278.920.260.174.064.8569.2030.80

200828.0029.439.040.290.198.794.8280.5619.44

200921.6431.278.880.300.199.774.6576.7023.30

201018.2333.336.160.360.198.785.0872.1327.87

201123.2629.038.590.540.188.515.8375.9424.06

201223.8935.015.420.320.188.366.2379.4020.60

201323.7632.464.630.300.188.435.8875.6324.37

201421.9731.904.250.380.177.945.7972.4127.59

201520.1934.034.000.480.167.626.4672.9427.06

201621.5535.292.100.512.437.736.0075.6224.38

201720.4331.346.780.480.243.092.0964.4535.55

201813.4336.535.250.600.223.421.5961.0438.96

20198.0413.251.480.180.092.522.6171.3628.64

21.4926.096.570.320.205.094.0770.1528.74المتوسط

8.043.851.480.140.092.521.5947.8919.44الحد االدنى

28.0036.5312.150.732.439.776.4680.5652.11الحد االقصى

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي. قطاع الشئون االقتصادية. نشرة إحصاءات الحاصالت الزراعية الصيفية والنيلية )الجزء الثاني(، إعداد متفرقة.
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تم دراسة تطور التركيب المحصولي الصيفي في مصر خالل 
فتره الدراسة 2000/2019حيث تبين إن أهم المحاصيل الصيفية 
تمثلت في كل من األرز و الذرة الشامية والقطن و الفول السوداني 
البطاطس حيث يشكل مجموع تلك  و فول الصويا و الطماطم و 
المحاصيل نحو 70.15% من متوسط اجمالي المساحة المحصولية 
من جملة المحاصيل الصيفية كما هو موضح  بالجدول رقم )1).

حيث جاء في المرتبة األولى  محصول الذرة الشامية بمتوسط 
 %3.85 نحو  بلغ  ادني  بحد   %26.09 نحو  بلغت  نسبيه  أهميه 
كما   ،2018 عام   %36.53 نحو  بلغ  أقصى  حد  و   2002 عام 
بلغ  نسبية  أهمية  بمتوسط  األرز  محصول  الثانية  المرتبة  احتلت 
تنحو21.49% بحد أدني بلغ نحو8.04% عام2019 وبلغ اقصي 

حد نحو28% عام 2008.

وجاء في المرتبة الثالثة محصول القطن بمتوسط أهمية نسبية 
بلغ نحو1.48% في عام 2019وبلغ  أدنى  بلغ تنحو6.57% بحد 
لمحصول  وبالنسبة   ،2001 عام  في  نحو%12.15  حد  أقصي 
بلغت  نسبيه  أهمية  بمتوسط  الرابعة  المرتبة  احتل  قد  الطماطم 
نحو5.09% بحداد نيبلغ نحو2.52% في عام2019 وبلغ اقصي 

حد نحو9.77% في عام 2009.

أهمية  بمتوسط  الخامسة  المرتبة  البطاطس  محصول  واحتل 
عام  في   %1.59 نحو  بلغ  ادني  بحد   %4.07 نحو  بلغت  نسبيه 
2018 وبلغ اقصي حد نحو 6.46% فيعام 2015، وفى المرتبة 
بلغت  نسبيه  أهميه  بمتوسط  الصويا  فول  جاء محصول  السادسة 
وبلغ   2002 عام  في   %0.14 نحو  بلغ  ادني  بحد   %0.32 نحو 
الفول  في عام 2000، وجاء محصول  نحو %0.73  اقصي حد 
نحو  بلغت  نسبية  أهمية  بمتوسط  السابعة  المرتبة  فى  السوداني 
0.20% بحد ادني بلغ نحو 0.09% في عام 2019 وبلغ أقصي 
حد نحو 2.43% في عام 2016، كما بلغت مجموع المحاصيل 
الصيفية األخري أهمية نسبية بلغت نحو 28.74% بحد أدنى بلغ 
نحو 19.44% في عام 2008 وبلغا لحد األقصي نحو %52.11 

في عام 2002.

االرز  لمحصول  االقتصادية  للمؤشرات  الراهن  الوضع  ثانيا: 
بجمهورية مصر العربية:

تم دراسة تطور الرقعة المزروعة وإنتاجية وإنتاج والتكاليف 
الكلية والعائد الفداني وصافي العائد الفداني لمحصول األرز خالل 

الدراسة 2019-2000 كما هي واردة بجدولي رقما:)2(،  فتره 
و)3( كما يلى:

1- تطور المساحة المزروعة بمحصول األرز:
نحو  بلغ  أدني  حد  لألرزبين  المزروعة  المساحة  تراوحت 
858.7 ألف فدان عام 2018 وحد اقصي بلغ نحو1770 الففدان 
فدان، وبدراسة  الف  نحو 1408.16  بلغ  عام 2008 وبمتوسط 
تغير  بمقدار  تناقصت  أنها  تبين  األرز  لمحصول  الزمني  اإلتجاه 
بلغ نحو 20.19 الف فدان وبمعدل تناقص سنوي قدربنحو%1.4، 
التغيرات في  ايانه 34.6% من  بلغ نحو 0.346,  بمعامل تحديد 

المساحة المزروعة ترجع الي عوامل يعكس اثارها الزمن.

2- تطور اإلنتاجية  لمحصول األرز:
فترة  نفس  خالل  الفدانية  تطوراإلنتاجية  دراسة  من  تبين 
الدراسة المذكورة آنفا إنها تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو3.07 
فدان عام  نحو 5.3 طن/  بلغ  أقصى  طن/فدان عام 2011 وحد 
2009 وبمتوسط بلغ نحو 4.05 طن/ فدان خالل فترة الدراسة، 
وبدراسة االتجاه الزمني العامل إنتاجية محصول األرز تبين عدم 
ثبوت المعنوية اإلحصائية للنموذج المقدر، ومن هنا يتضح عدم 
تبنىا لمزارعين  لألصناف المستحدثة لألرز ذات اإلنتاجية العالية 

واألقل استهالك للمياه.

3- تطور اإلنتاج  لمحصول األرز:
بدراسة تطورانتاج محصوال ألرز خالل نفس فترة الدراسة 
المذكورةاتضح أنه تراوح بين حد أدني بلغ نحو3121 الف طن 
عام 2018 وحد أقصى بلغ 7253 ألف طن عام 2009 وبمتوسط 
إنتاج  العامل  الزمني  االتجاه  وبدراسة  طن  نحو5680الف  بلغ 
محصول األرز تبين أنه تناقص بمقدارتغيربلغ نحو85.26 الف 
قيمة  من  تبين  وقد   ،%1.5 نحو  بلغ  سنوي  تناقص  بمعدل  طن، 
معامل التحديد أن نحو 29.2% من التغيرات في اإلنتاج ترجع إلى 

عوامل يعكس أثارهاعنصرالزمن.

4- تطور التكاليف لمحصول األرز:
تبين من دراسة تطور التكاليف لمحصول األرز أنها تراوحت 
بين حد ادني بلغ نحو 1685.2جنيه/الفدان في عام 2001، وحد 
اقصي بلغ نحو 10475 جنيه /الفدان عام 2018 بمتوسط تكلفة 
العام  الزمني  االتجاه  وبدراسة  جنيه/الفدان،   4264.7 نحو  بلغ 
الدراسة اتضح  الخاصة لمحصول األرز في نفس فتره  للتكاليف 

عدم ثبوت المعنوية اإلحصائية للنموذج المقدر.

شكل )1( التركيب المحصولي الصيفي في مصر.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة إحصاءات الحاصالت الزراعية الصيفية والنيلية 
)الجزء الثاني(، أعداد متفرقة.
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تطور العائد لمحصول االرز: 
اتضح من دراسة تطور العائد لمحصول االرز انه تراوح بين 
حد ادني بلغ نحو 2307.6 جنية عام 2000, و حد اقصي بلغ 
نحو 13580 جنية عام2017, بمتوسط عائد بلغ نحو 6872.4 
الخاصة لمحصول  للعوائد  العام  الزمني  األتجاه  بدراسة  جنية, و 
نحو  بلغ  تغير  بمقدار  تزايدت  إنها  تبين  الدراسة  فتره  في  األرز 
570.92 جنية, و بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائي قدر بنحو 
79.18%, و بمعامل تحديد بلغ نحو 0.963 اي انه 96.3% من 

التغيرات في التكاليف ترجع الي عوامل يعكس اثارها الزمن.

تطور صافي العائد لمحصول االرز :
بدراسة تطور صافي العائد  لمحصول االرزتبين أنه تراوح 
بين حد أدني بلغ نحو 615.3 جنية عام 2000, و حد اقصي بلغ 
نحو 5221 جنية عام 2017, بمتوسط عائد بلغ نحو 2607.6 
الخاص  العائد  لصافي  العام  الزمني  اإلتجاه  بدراسة  و  جنية, 

لمحصول األرز في فترة الدراسة اتضحأنها تزايدت بمقدار تغير 
بلغ نحو 152.78 جنية, و بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائي قدر 
بنحو 5.73%, و بمعامل تحديد بلغ نحو 0.622 اي انه %62.2 
من التغيرات في التكاليف ترجع الي عوامل يعكس اثارها الزمن.

لمحصول  الفدانية  اإلنتاجية  التكاليف  لبنود  النسبية  االهمية  ثالثاً: 
األرز بمحافظة كفر الشيخ

اإلنتاجية لمحصول األرز  التكاليف  بنود  تحليل  تم دراسة و 
األرز  لمحصول  اإلنتاجية  و  اإلقتصادية  المؤشرات  وكذلك 
البنود  لتلك  النسبية  االهمية  علي  للوقوف  الشيخ,  كفر  بمحافظة 
التقاوي,  االلي,  العمل  البشري,  العمل  في كل من  تمثلت  التي  و 
االنتاج,  المبيدات مستلزمات  السماد االزوتي,  الفوسفاتي,  السماد 
البحثية  العينة  لنتائج  ووفقاً   ، الكلية  التكاليف  المتغيرة,  التكاليف 

خالل الموسم االنتاجي 2019/2018.

نتاجية وإنتاج محصول االرز خالل الفترة )2019-2000(. جدول )2( تطور مساحة واإ

المساحةالسنوات
الف فدان

االنتاجية
فدان/ طن

االنتاج
الف طن

التكاليف الكلية
جنية

العائد
جنية

صافي العائد
جنية

200015713.7581716922307615

200113414.5600316852394709

200215473.4522717602743983

200315084.16106205941722113

200415374.06176237343421969

200514594.46452245546042149

200615933.86125265846872029

200716734.06755306560963031

200817703.96877393361922259

200913695.37253378862462458

201010935.15520407375033430

201114093.14330442383403917

201214723.95675494885683620

201314194.25911520587863581

201413644.25724546588293364

201512164.55467580987572948

201613533.95308680591962391

201713073.849578359135805221

20188593.6312110475132332758

201913043.747989678134373759

14084.15680453572002665المتوسط

8593.1312116852307615الحد االدنى

17705.3725310475135805221الحد االقصى
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي. قطاع الشئون االقتصادية. نشرة إحصاءات الحاصالت الزراعية الصيفية والنيلية)الجزء الثاني(، اعداد متفرقة.
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التكاليف  لبنود  النسبية  ان االهمية  تبين  الجدول رقم )4(  فى 
االنتاجية بالنسبة للتكاليف المتغيرة والتي بلغت نحو 4703.80, 
بنحو  قدر  حيث  البشري  العمل  االولي  المرتبة  في  جاء 
المتغيرة،  التكاليف  قيمة  من  بلغت%31  نسبية  1458.2بأهمية 
السماد  المبيدات،  التقاوي،  األزروتي،  السماد  االلي,  العمل  يليه 

الفوسفاتي حيث قدرت قيمة كل منهم بنحو 1280.16، 776.9، 
694.02، 313.75، 180.75، لكل منها علي الترتيب، في حين 
قدرت مستلزمات االنتاج بنحو 1965.44 تمثل نحو 41.8% من 
قيمه التكاليف المتغيرة، وفيما يتعلق بدراسة بنود التكاليف االنتاجية 
بالنسبة للتكاليف الكلية جاء عنصر العمل البشري في المرتبة االولي 

جدول )3( معادالت االتجاه الزمني العام للمؤشرات اإلقتصادية لمحصول االرز خالل الفترة )2019-2000(.

معدل التغيرFمعامل التحديدالمعادلةالوحدةالبيان

الف فدانالمساحة
y^=1620 - 20.19 t

)20.65()-3.08(*
0.3469.511.4

طناالنتاجية
y^= 4.11 -.006 t

)16.59(* )-.298(
0.0050.09_

طناالنتاج
y^=6575.34 - 85.26 t

)17.54(* )-2.72(*
0.2927.251.5

جنيةالتكلفة
y^= 148.14 + 417.84 t

).36(* )12.05(*
0.89145.31_

جنيةالعائد
y^= 1209.15+570.62 t

)2.87(* )16.26(*
0.936264.3779.2

جنيةصافي العائد
y^=1061.010+152.78 t

)3.157(* )5.448(*
0.62229.665.7

المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات جدول رقم )2(.

البيان 

 

محافظه كفر السيخ

القيمة بالجنية
التكاليف الكلية%التكاليف المتغيرة%

1458.231.0014.1قيمة العمل البشري

1280.227.212.4قيمة العمل اآللي

694.014.86.7قيمة التقاوي

180.83.81.7قيمه االسمدة الفوسفاتية

776.916.57.5قيمة االسمدة األزوتية 

313.86.73.0قيمة المبيدات 

1965.4441.7819.0قيمة مستلزمات اإلنتاج 

4703.8010045.49التكاليف المتغيرة

54.50-5636.19التكاليف الثابتة

100-10340التكاليف الكلية
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارة استبيان العينة البحثية.

جدول )4( األهمية النسبية لبنود تكاليف إنتاج األرز بالعينة البحثية.
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بنسبة 14.1%, يليه العمل االلي, السماد االزوتي, التقاوي, المبيدات, 
السماد الفوسفاتي حيث قدرت قيمة كل منهم بنحو %12.38, %7.5, 
6.71%, 3.03%, 1.74% لكل منها علي الترتيب, في حين بلغت 

نسبه مستلزمات االنتاج من التكاليف الكلية نحو %19.

واالقتصادية  االنتاجية  المؤشرات  بدراسة  يختص  وفيما 
لمحصول االرز بمحافظة كفر الشيخ تبين ان العائد الكلي للمحصول 
في الموسم االنتاجى بلغ نحو 16039 جنية, بينما بلغ صافي العائد 
للعينة  الدراسة  من  اتضح  كما  جنية,  نحو 5699  الواحد  للموسم 
 0.55 نحو  بلغ  االنتاجى  للموسم  الجنية  عائد  صافي  ان  البحثية 
جنية, كما اتضح ان نسبة التكاليف الي االيرادات بلغت نحو 0.64 

جنية, وبلغت القيمة المضافة نحو 14329 جنية جدول )5).

رابعا: التقدير القياسي لدالة االنتاج لمحصول االرز بكفر الشيخ 
تم التقدير القياسي لدالة االنتاج بمحافظة كفر الشيخ للوقوف 
لهذا  الموارد  الستخدام  واالقتصادية  التكنولوجية  الكفاءة  علي 

المحصول حيث اتخذت دالة االنتاج الصيغة الرياضية التالية:

Log(y)=-6.559–0.062log(x1) -0.027 log(x2) +2.18 
log(x3)+0.221log(x4)+0.048 log(x5)+0.886 log(x6)

(-9.286)  (-0.780)  (-1.003)  (7.055)*  (1.778)***  
(1.931)**    (5.536)*

R2 =0.811                Rˉ=0.785                 F =30.97*

حيث تمثل كل من المتغيرات التابعة والمستقلة ما يلى :
 Y: االنتاجية الفدانية 

X1: التقاوي 
 X2: المبيدات 

X3: العمل البشري
X4: االسمدة االزوتية 
X5: االسمدة الفوسفاتية

X6: العمل االلي

الرياضى واالقتصادى وكذلك  المنطق  النموذج مع  اتفق  فقد 
ثبتت المعنوية االحصائية للنموذج المقدر لدالة االنتاج حيث قدرت 

قيمة  (F) بنحو 30.97 و هي تفوق نظيرتها الجدولية كما اتضح 
التغيرات في  التحديد  (R2) ان نحو 81.1% من  من قيمة معالم 
االنتاجية الفدانية لالرز ترجع الي التغيرات في المتغيرات المستقلة 
قيمة  كجم(،  التقاوي)  كمية  من  كل  في  تمثلت  التي  و  بالنموذج 
المبيدات )جنية(، العمل البشري )ساعة(، االسمدة االزوتية ) وحدة 
ازوت(، االسمدة الفوسفاتية) وحدة فوسفات(، العمل االلي )ساعة(.

الكفاءة التكنولوجية الستخدام المواردفي إنتاج محصول األرز:
وفيما يختص بأقوي المتغيرات تأثيرا علي انتاجية محصول 
االرز بالعينة البحثية بمحافظة كفرالشيخ يتضح من بيانات الجدول 
االلي,  العمل  البشري,  العامل  هى:  المتغيرات  تلك  أن   )6( رقم 
الفوسفاتي.وذلك  السماد  المبيدات,  التقاوي,  االزوتي,  السماد 
بعالقات معنوية احصائية حيث بلغ الناتج الحدي لكل منها بنحو 
0.032, 0.054, 0.010, -0.004, 000, 0.008 طن علي 
التوالى في حيث بلغ الناتج المتوسط 0.015, 0.061, 0.044, 

0.062, 0.012, 0.162 طن لكل منها على التوالى.

  و بدراسة بيانات نفس الجدول تبين إيجابية المرونة اإلنتاجية 
السماد  السماداالزوتي,  العمالاللي,  البشري,  العمل  من  لكل 
لكل   0.048  ,0.221  ,0.886  ,2.178 نحو  بلغت  الفوسفاتي 
 %10 بنسبة  العناصر  هذه  زيادة  تؤدي  حيث  الترتيب  علي  منها 
 ,%8.8  ,%  21.78 االتية  بالنسب  الفدانية  االنتاجية  الزيادة  الي 
2.21%, 4.8% لكال منها على الترتيب, كما إتضح سالبية المرونة 
بنحو  قدرت  التي  و  المبيدات  وقيمة  التقاوي  من  لكل  اإلنتاجية 
0.026, 0.027, حيث تؤدي زيادة كل منها بنحو 10% إلىتناقص 

اإلنتاجية الفدانية بنسبة 6.2%, 2.7% لكال منهما علي التوالى.

الكفاءة االقتصادية الستخدام المواردفي إنتاج محصول األرز:
النتاج  المستخدمة  للموارد  االقتصادية  الكفاءة  بدراسة 
محصول االرز بمحافظة كفر الشيخاتضح ان النسبة االقتصادية 
بين قيمة الناتج الحدي و سعر وحدة المورد لكل من العمل البشري, 
العمل االلي, السماد االزوتي, السماد الفوسفاتي موجبة و اكبر من 
الواحد حيث قدرت بنحو 23.792, 11.011, 4.526, 4.225 
لكل منها علي الترتيب و بذلك يمكنللمزارعين زيادة ارباحهم من 

خالل توسعهم في استخدام هذه العناصر.

وفيما يختص بالكفاءة االقتصادية لعنصر التقاوي فقد جاءت 
المورد  هذا  استخدام  علي  يدل  مما   1.423 نحو  بلغت  سالبة 

بصورة غير اقتصادية.

جدول )5( المؤشرات االنتاجية و االقتصادية لمحصول االرز في محافظة كفر الشيخ.

صافي عائد الجنية صافي العائد للموسمالعائد الكلي للموسمالمتغير
للموسم

نسبه التكاليف الي 
القيمة المضافةااليرادات

1603956990.550.6414329القيمة
المصدر: جمعت و حسبت من بيانات استمارة استبيان العينة البحثية

جدول )6( الكفاءة التكنولوجية للموارد المستخدمة إلنتاج محصول االرز في محافظة كفر الشيخ.

الناتج الحديالناتج المتوسطالمرونة االنتاجيةالبيان

2.1780.0150.032العمل البشري 

0.8890.0610.054العمل االلي 

0.2210.0440.010السماد االزوتي

)0.004(0.062)0.062(التقاوي

0.012000)0.027(المبيدات 

0.0480.1620.054السماد الفوسفاتي
 .SPSS المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات العينة البحثية باستخدام برنامج
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الملخص                                                                                         

استهدف البحث دراسة الكفاءة االنتاجية واالقتصادية للموارد 
زياده  علي  للعمل  كفرالشيخ  األرزلمحافظة  انتاج  في  المستخدمة 
اإلنتاج واالستغالل االمثل لتلك الموارد وأوضحت النتائج وجود 
انخفاض في المساحة المنزرعة وإنتاج األرز بمصر خالل الفترة 
قدر  احصائيا  معنوي  سنوي  تناقص  بمعدل   2019-  2000
بنحو1.4%،1.5% لكل منهما علي التوالي في حين تبين عدم ثبوت 
المعنوية االحصائية للنموذج المقدر لإلنتاجية الفدانية خالل فترة 
الدراسة, وأشارت النتائج ان األرز يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة 
للمساحة المنزرعة للمحاصيل الصيفية بمتوسط اهميه نسبيه بلغت 
نحو 22.63% خالل فتره الدراسة.وتبين من مناقشة نتائج التقدير 
القياسي لدالة اإلنتاج ان المرونة االنتاجية لموارد كل من العمل 
البشري, العمل االلي, السماد االزوتي, السماد الفوسفاتي ايجابية 
 ,0.221  ,0.886 نحو2.178,  بلغت  حيث  االنتاجية   المرونة 
العناصر  الترتيب حيث تؤدي زيادة هذه  0.048 لكل منها علي 
بنسبة 10% الي الزيادة االنتاجية الفدانية بنسبة 21.78 %, %8.8, 
من  لكل  االنتاجية  المرونة  سالبيه  اتضح  كما   ,%4.8  ,%2.21
 ,0.027  ,0.026 بنحو  قدرت  التي  و  المبيدات  وقيمة  التقاوي 
االنتاجية  تناقص  الي   %10 بنحو  منها  كل  زيادة  تؤدي  حيث 
الفدانية بنسبة 6.2%, 2.7% علي التوالي, كما اتضح ان  الكفاءة 
االقتصادية لكل من العمل البشري,العمل االلي, السماد االزوتي, 
بنحو23.792،  قدرت  حيث  موجبه  جاءت  السمادالفوسفاتي 
يشير  التوالي مما  لكل منهما علي   4.225 ،4.526 ،11.011
الى قدره المزارعين علي زياده انتاجهم من خالل زياده استخدام 
تلك الموارد.في حين تبين ان الكفاءة االقتصادية لعنصر التقاوي 
جاءت سالبة بلغت نحو -1.423 مما يدل علي استخدام هذا المورد 
بصورة غير اقتصادية، وفيما يتعلق بدراسة االهمية النسبية لبنود 
التكاليف االتية والتي تمثلت في كال من: العمل البشري، والعمل 
اآللي، والتقاوي، والسماد الفوسفاتي، والسماد األزوتي، والمبيدات 
تبين  الكلية  والتكاليف  المتغيرة،  والتكاليف  اإلنتاج،  مستلزمات 
للتكاليف  بالنسبة  االنتاجية  التكاليف  لبنود  النسبية  األهمية  أن 
االولي  المرتبة  في  جاء   ,4703.80 نحو  بلغت  والتي  المتغيرة 
العمل البشري حيث قدر بنحو 1458.2بأهمية نسبية بلغت%31 
السماد االزروتي,  االلي,  العمل  يليه  المتغيرة,  التكاليف  قيمة  من 
منهم  كل  قيمة  قدرت  حيث  الفوسفاتي  السماد  المبيدات,  التقاوي, 
.,180.75  ,313.75  ,694.02  ,776.9  ,1280.16 بنحو 

الترتيب, في حين قدرت مستلزمات االنتاج بنحو  لكل منها علي 
1965.44 تمثل نحو 41.8% من قيمه التكاليف المتغيرة, وفيما 
الكلية  للتكاليف  بالنسبة  االنتاجية  التكاليف  بنود  بدراسة  يختص 
 ,%14.1 بنسبة  االولي  المرتبة  في  البشري  العمل  عنصر  جاء 
السماد  المبيدات,  التقاوي،  األزوتي،  السماد  اآللي،  العمل  يليه 
 ،%7.5  ،%12.38 بنحو  منهم  كل  قيمة  قدرت  حيث  الفوسفاتي 
6.71%، 3.03%، 1.74% لكل منها علي الترتيب، في حين بلغت 

نسبه مستلزمات االنتاج من التكاليف الكلية نحو %19.
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ق ن ح/سعر المورد قيمة الناتج الحدي سعر المورد ناتج حدي المورد 

)1.423()16.487(11.590)0.004(كمية التقاوي 

___0.0001المبيدات 
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THE RESEARCH was mainly aimed at studying the economic and technological efficiency 
of using resources in the production of summer rice crops.The results showed a decrease 

in the area under cultivation and rice production in Egypt during the period 2000–209 with a 
statistical annual statistical decrease of 1.4%, 1.5% each respectively, while the statistical. The 
results of the production indexation showed that the productive flexibility of the resources of 
both human work, Automation, nitrogen fertilizer, and phosphate fertilizer are positive, with 
productivity flexibility: 2.178, 0.886 0, 0.221 and 0.048 per cent respectively.An increase 
of these elements by 10% results in the acoustic The economics of both human work, labor, 
nitrogen fertilizer, phosphate fertilizer were positive, with an estimated 23.792, 11.011.4.526, 
4.225 each respectively, indicating that farmers have increased their production by increasing 
the use of those resources.While the economic efficiency of the seeding element was found to 
be negative, it was about 1.423 indicating the uneconomicuse of this resource.

Keywords: Rice production,  production costs, technological efficiency, economic efficiency, 
production function, rice crop, Kafr El-Sheikh.


