
 

 

 

J. Product. & Dev., 27(2): 219 - 239 (2022) 

تحت ظروف  الشاميةتقدير الكفاءة االقتصادية واالنتاجية لمحصول الذرة 
 محافظة البحيرةالمختمفة في الري 

 
 رضامحمد عبد الواحد  - إبراهيم يوسف إسماعيل   -محمود أبو الروس  حمدأ
     مصر-جامعة الزقازيق  –كمية التكنولوجيا والتنمية   - قسم االقصاد الزراعى  

 
 مقدمة

اسهههههتتداماي الميهههههاغ طهههههز مصهههههر ضهههههيوطاو متزايهههههدة طهههههز ظههههه  محدوديهههههة مواردنههههها الما يهههههة تشههههه د 
حيهههههب يهههههرتبط   ، وتزايهههههد امالنههههها الطموحهههههة طهههههز المضهههههز قهههههدما طهههههز عمميهههههة االستصههههه   الزراعهههههز

كمهههها      ، التوسههههف ا طىههههى طههههى الزراعههههة بمىههههدرة الدولههههة عمههههى تههههدبير الميههههاغ ال زمههههة ل هههه ا التوسههههف
بهههدا    عههه  عمهههى المهههدي البعيهههد تىتضهههى البحهههب ومسهههتىبم ااقتصهههادياي اسهههتتدام الميهههاغ 

الهه ي يمكهه  الحصههو   الوقههي الحاضههر والمزيههد طههى المههوراد الما يههة المتاحههة وتحديههد مىههدار
طهههى المسهههتىب  ومصههادر الميهههاغ الم يهههتة لرسههتتدامم وتعتبهههر الميهههاغ مههه   المههوارد عميههم مههه  تمههه 

ة بصهههههمة عامهههههة والتنميهههههة الزراعيهههههة بصهههههمة الىضهههههايا ال امهههههة والحيويهههههة لتحىيهههههق التنميهههههة االقتصهههههادي
تاصههههة منهههه  قههههدم التههههاريب طههههز مصههههر حيههههب تعتبههههر دلتهههها النيهههه  مهههه   قههههدم المنههههاطق الزراعيههههة طههههز 

وكانههههههي تعتبههههههر   ههههههم   ، طىههههههد عرطههههههي الزراعههههههة طي هههههها منهههههه   ك ههههههر مهههههه  تمسههههههة اال  سههههههنة  م العههههههالم
اعاتههههههههم ومهههههههها زالههههههههي تعتبههههههههر   ههههههههم قط  ، الىطاعههههههههاي افنتاجيههههههههة طههههههههز  يكهههههههه  االقتصههههههههاد المصههههههههري

  م افنتاجية

حيهههههههب   ، وال شههههههه     الىطهههههههاع الزراعهههههههز يمعهههههههص دوراو  امهههههههاو طهههههههز االقتصهههههههاد المصهههههههري
يسهههه م بهههههدور طاعههههه  طهههههز االقتصهههههاد الىهههههومز طتبمههههها نسهههههبة مسههههها متم طهههههز الهههههدت  الىهههههومز بحهههههوالز 

%، وتسههههههههها م 03%، ممتصهههههههههاو شهههههههههريحة كبيهههههههههرة مههههههههه  الىهههههههههوة العاممهههههههههة طهههههههههز مصهههههههههر بنسهههههههههبة 71
(،  ويسههههههههت م  1مههههههه  قجمههههههههالز قيمهههههههة الصههههههههادراي لمصهههههههر % 03الصهههههههادراي الزراعيهههههههة بنحههههههههو 

الىطهههههههاع الزراعهههههههز المصهههههههري الجهههههههزل ا كبهههههههر مههههههه  المهههههههوارد الما يهههههههة عمهههههههى المسهههههههتوي الىهههههههومز، 
وتتتمههههه  االحتياجههههههاي الما يههههههة الزراعيههههههة طبىههههههاو لممسههههههاحة المحصههههههولية المنزرعههههههة، حيههههههب بميههههههي 

                                                           
، مووي لتوووفير الميوواو والتوسووا فووي اتراحووي المستصوومحةتطوووير الووري الحق  ، عبههدالينز الجنههدي  1

 مم0373المجمة الزراعية، ديسمبر 
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( بمهههههههها يم هههههههه   1 0372/03733عههههههههام  0مميههههههههارم 30االحتياجههههههههاي الما يههههههههة الزراعيههههههههة حههههههههوالز 
% مهههه  قجمههههالز اسههههتتداماي الميههههاغ طههههز مصههههر، ومهههه   نهههها كهههها  البههههد مهههه  الشههههروع 3م20نسههههبة 

طههههز تطههههوير نظههههم و سههههاليص الههههري طههههز ا راضههههز الزراعيههههة الىديمههههة لتعظههههيم افسههههتمادة بكهههه  قطههههرة 
مههههههه  الميهههههههاغ المتاحهههههههة لتهههههههوطير ميهههههههاغ الهههههههري ال زمهههههههة ل راضهههههههز الحاليهههههههة و راضهههههههز افستصههههههه   

والتههههز قههههد  طههههورة االزمههههة الما يههههة العالميههههة  ساسههههاو وتبمهههها  روت هههها طههههز منطىتنههههاالجديههههدة وتتركههههز ت
وبافضهههههههاطة الهههههههى ترشهههههههيد اسهههههههتتدام المهههههههوارد   ، تهههههههزداد حهههههههدت ا تحهههههههي ضهههههههيط التييهههههههراي المناتيهههههههة

يسههههتمزم  يضههههاو الحمههههاظ عمههههى نوعيت هههها مهههه  التمههههوب بمهههها يحىىههههم مهههه  ا ههههار قيجابيههههة عمههههى   ، الما يههههة
لىطاعهههههههاي افقتصهههههههادية المتتممهههههههةم ويىتضهههههههز شههههههه  الميهههههههاغ المهههههههدي الطويههههههه  لسهههههههد احتياجهههههههاي ا

  ، ا تهههه  طههههز افعتبههههار التشهههههاب  بههههي  الىطاعههههاي، وكهههه ل  قدارة المهههههوارد الما يههههة بطريىههههة متكاممهههههة
مههههف مهههها سههههيتبف  لهههه  مهههه  قدتهههها  عههههدد مهههه  افصهههه حاي و  م هههها تعزيههههز دور الىطههههاع التههههاص 

 لممسا مة طز تحسي  مستوي تدماي قمداد المياغ طز مصرم

رغههههههم مهههههها تمتمكههههههم مصههههههر مهههههه  مههههههوارد ما يههههههة، قال     هههههه ا المههههههورد طههههههز ظهههههه  زيههههههادة و 
السههههههكا  واحتياجههههههاي اليهههههه ال يعههههههد  ك ههههههر مههههههوارد الزراعههههههة نههههههدرة، قلههههههى درجههههههة اعتبههههههار    مصههههههر 
 صههههههبحي قحههههههدي دو  العههههههالم المصههههههنمة ضههههههم  دو  المىههههههر المهههههها ى حيههههههب يبمهههههها نصههههههيص المههههههرد 

 يههههر مهههه  تههههط المىههههر المهههها ز المحههههدد ، و ههههو مسههههتوي  قهههه  بك 0373سههههنوياو عههههام  0م 346نحههههو 
ورغههههم  هههه ا المىههههر المهههها ز والهههه ي تههههزداد حدتههههم سههههنة بعههههد   ، عنههههد  لهههه  متههههر مكعههههص لممههههرد سههههنوياو 

 تههههههري، قال    مصههههههر تعههههههد مهههههه   ك ههههههر دو  العههههههالم قسههههههراطاو طههههههز اسههههههتتدام الميههههههاغ، طكمههههههالة نىهههههه  
تمهههههههاقم ورغهههههههم   ، ( طهههههههز نظهههههههم الهههههههري الحىمهههههههى2%  63%، ونحهههههههو 13وتوزيهههههههف الميهههههههاغ ال تتعهههههههدي 

ا مهههههر   ، المشهههههكمة قال    السياسهههههاي الداطعهههههة قلهههههى ترشهههههيد اسهههههتتدام الميهههههاغ مازالهههههي محههههه  نىهههههاش
قهههههرار سياسهههههاي طعالهههههة لمواج ت ههههها تحهههههدياو  الههههه ي جعههههه  افتمهههههاق المجتمعهههههز عمهههههى  ههههه غ المشهههههكمة وا 
 ساسهههههياو لمتنميهههههة، ق   نهههههم بهههههدو  قحهههههراز تىهههههدم مممهههههوس طهههههز  ههههه ا االتجهههههاغ تتضهههههال  الىهههههدرة عمهههههى 

دا  التنميههههة طههههز مجهههها  استصهههه   ا راضههههى ومهههها ينطههههوي عمههههى  لهههه  مهههه  انتمههههاض الوطههههال بت هههه
الىههههدرة عمههههى زيههههادة قنتههههاا اليهههه ال  و تمههههق المزيههههد مهههه  طههههرص العمهههه ،  و غيههههر  لهههه  مهههه    ههههدا  

                                                           
  ، المهههوارد وافسهههتتداماي الما يهههة  ، كتيوووص مصووور فووو  أرقوووام  ، الج ههاز المركهههزي لمتعب هههة وافحصهههال 1

 م    0303مارس 
  االراضههههز ، ، وزارة الزراعههههة واستصهههه  0303اسههههتراتيجية التنميههههة الزراعيههههة المسههههتدامة لعههههام  2
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التنميههههههةمومما ال شهههههه  طيههههههم    مههههههورد الميههههههاغ مهههههه    ههههههم مههههههوارد االنتههههههاا الزراعههههههى بحكههههههم ندرتههههههم 
قيمتهههههم المعميهههههة طهههههز تىهههههدير تكممهههههة افنتهههههاا مههههه  ومحدوديتهههههم مههههه  ناحيهههههة وبحكهههههم عهههههدم احتسهههههاص 

ناحيههههههههة  تههههههههري، ويعتبههههههههر افسههههههههتي   افقتصههههههههادي ا م هههههههه  لممههههههههوارد الزراعيههههههههة  حههههههههد ا  ههههههههدا  
ويشهههههار قلهههههى توليمهههههة الهههههزروع   ، الر يسهههههية لمسياسهههههة الزراعيهههههة لتحىيهههههق اسهههههتمرارية التنميهههههة الزراعيهههههة

ولىههههههد  ظ ههههههري   ، طضهههههه التههههههز يتحىههههههق ب نتاج هههههها  كبههههههر صههههههاطز دتهههههه  بالتركيههههههص المحصههههههولز ا 
العديهههههد مههههه  الدراسهههههاي التهههههز  جريهههههي طهههههز مصهههههر، انحهههههرا  التركيهههههص المحصهههههولز الهههههرا   عههههه  
التركيهههههههههص المحصهههههههههولى ا طضههههههههه ، الههههههههه ي يحىهههههههههق افسهههههههههتتدام افقتصهههههههههادي الكههههههههه ل لممهههههههههوارد 

 موا م ا مورد المياغافقتصادية الزراعية 

 مصر العربية جمهورية الذرة الشامية في إلنتاجالوحا الراهن 

يعههههههد محصههههههو  الهههههه رة الشههههههامية مهههههه    ههههههم محاصههههههي  الحبههههههوص الي ا يههههههة ال امههههههة نظههههههرا 
، ويم ههههههه  الههههههه رة اي الحراريهههههههة والبروتينهههههههاي والهههههههد و الحتوا هههههههم عمهههههههى قهههههههدر مناسهههههههص مههههههه  السهههههههعر 

% بههههههروتي  3-1م1الكيمههههههو جههههههرام عمههههههى  ويحتههههههوي% 16ع  ههههههق الحيههههههوا  نحههههههو  طههههههزالشههههههامية 
%، ويعتمههههد عميههههم كيهههه ال محمههههز وطههههز 0% د ههههو   مهههها ا ليهههها  طتم هههه  نحههههو 7م0 وحههههوالزتههههام 

كمههههههها ا  المتممههههههاي ال انويهههههههة لههههههم تم ههههههه   الجم وريههههههة،تصههههههنيف التبههههههز طهههههههز متتمهههههه  محاطظهههههههاي 
 مصدر اساسز لمعم  الحيوانزم

 مشكمة الدراسة:

تضههههههمني اسهههههههتراتيجياي التنميهههههههة الزراعيهههههههة تههههههه   العىهههههههود التمهههههههس الماضهههههههية التاكيهههههههد 
مههههههة وترشههههههيد قسههههههتتدام ميههههههاغ الههههههري ومهههههها عمهههههز ضههههههرورة تطههههههوير نظههههههم الههههههري طههههههى ا راضههههههى الىدي

يتضههههمنم  لهههه  مهههه  تبنههههى بههههرام  افرشههههاد المهههها ى وعههههدم التوسههههف طههههى زراعههههة قصههههص السههههكر مههههف 
التوسهههههف طهههههى زراعهههههة بنجهههههر السهههههكر فنتهههههاا السهههههكر وتهههههوطير الميهههههاغ ، و يضهههههاو عهههههدم التوسهههههف طهههههى 

يهههههههة طهههههههى المسهههههههاحة المزروعهههههههة بههههههها رز، واالسهههههههتمادة مههههههه  عمهههههههوم البيوتكنولهههههههوجى وال ندسهههههههة الورا 
اسههههههتنباط  صههههههنا  قصههههههيرة العمههههههر وتحتههههههاا قلههههههى كميههههههاي قميمههههههة مهههههه  الميههههههاغ وتتحمهههههه  المموحههههههة، 
والتوسهههههف طهههههى تجهههههارص قدارة الميهههههاغ داتههههه  الحىههههه  وتسهههههوية ا راضهههههى بتشهههههعة الميهههههزر ممههههها يهههههوطر 

 قدراو كبيراو م  المياغ الز غير  ل  م  جوانص التطويرم 
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سهههههعز الهههههز زيهههههادة انتاج ههههها وطهههههز ضهههههول  لههههه  تتم ههههه  مشهههههكمة الدراسهههههة طهههههز ا  مصهههههر ت
مههههه  الههههه رة الشهههههامية كمههههههاو ونوعهههههاو و ههههه ا يسهههههتدعز بالضههههههرورة زيهههههادة االنتهههههاا واالنتاجيهههههة المدانيههههههة 
من مههههههههها مهههههههههف تعظهههههههههيم االسهههههههههتمادة مههههههههه  المهههههههههوارد االقتصهههههههههادية ممههههههههها يتطمهههههههههص تحىيهههههههههق  الكمهههههههههالة 
 االقتصههههههادية ل هههههه ا االنتههههههاا بمهههههها يمههههههوق االنتههههههاا الحههههههالز من مهههههها ،  هههههه ا مههههههف توجههههههم الدولههههههة الههههههز
التوسهههههف طهههههز زراعهههههة الههههه رة الشهههههامية طهههههز المنهههههاطق المستصهههههمحة حهههههدي اوم ممههههها يتطمهههههص اسهههههتتدام 

طههههههز  الهههههه رة الشههههههاميةنظههههههم الههههههري المناسههههههبة لنههههههدرة الميههههههاغ طههههههز  هههههه غ المنههههههاطق، وتعظههههههيم انتاجيههههههة 
 م االراضز الىديمة طز ظ  االستتدام الرشيد لمموارد الما ية طي ا

 أهداف الدراسة :

ة الهههههز قيهههههاس كمهههههالة انتهههههاا محصهههههو  الههههه رة الشهههههامية طهههههز ت هههههد  الدراسهههههة بصهههههمة عامههههه
المحاطظههههههاي انتاجههههههاو لههههههم ومىارنههههههة الكمههههههالة االنتاجيههههههة ل مهههههها تحههههههي نظههههههم الههههههري التىميديههههههة   كبههههههر

 هههههه ا االنتههههههاا ومرونتههههههم ممهههههها يعطههههههز لممنههههههت   عمههههههىوتحديههههههد ا ههههههم العوامهههههه  المهههههه  رة  والمتطههههههورة،
طهههههز  لرنتهههههااالعوامههههه  المحهههههددة  عمهههههىوالسهههههيطرة الشهههههامية طرصهههههة مههههه  زيهههههادة كمهههههالة انتهههههاا الههههه رة 

 م محاطظة البحيرة

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

تعتمهههههههد الدراسهههههههة عمهههههههى اسهههههههتتدام طهههههههرق التحميههههههه  االحصههههههها ز الوصهههههههمز مههههههه  ا ميهههههههة 
، الههههههز جانههههههص االحصههههههال الكمههههههز متمهههههه  و طاي حسههههههابية و ندسههههههية ورسههههههوم بيانيههههههةنسههههههبية ومتوسهههههه

تههههم اتتيههههار عينههههة الدراسههههة الميدانيههههة ، االنتاجيههههة الزمنههههز العههههام لمم شههههرايطههههز معههههادالي االتجههههاغ 
عمههههههدياو مم مهههههههة طههههههز محاطظهههههههة البحيههههههرة حيهههههههب ان هههههها مههههههه   المحاطظههههههاي الىميمهههههههة المطبههههههق طي مههههههها 
مشهههههروع تطهههههوير الهههههري الحىمز،وكههههه ل  مههههه  اكبهههههر المحاطظهههههاي المزروعهههههة بمسهههههاحاي مههههه  الههههه رة 

زارعهههههز والههههه رة عينهههههة مههههه  مجتمهههههف م اتتيهههههار طريهههههق تهههههم قجهههههرال الدراسهههههة عههههه  ، حيهههههب الشهههههامية 
الشهههههامية بمحاطظهههههة البحيهههههرة مههههه  المنهههههاطق التهههههز تهههههم تطهههههوير الهههههري الحىمهههههز ب ههههها ، وكههههه ل  مههههه  

ارع التههههز تعتمههههد ز المنههههاطق التههههز تسههههتتدم الههههري التىميههههدي ، باالضههههاطة الههههز عههههدد محههههدود مهههه  المهههه
عمهههههز الهههههري الحهههههديب ممههههه   طهههههز الري بالشهههههبكاي( بهههههالرش والهههههري بهههههالتنىيط بحيهههههب يمكههههه  تعمهههههيم 

ز الن ايههههة عمههههز المجتمههههف ، وتسههههتتدم طريىههههة المعاينههههة، ومن هههها المعاينههههة العمديههههة طههههز النتهههها   طهههه
اتتيهههههار مجتمهههههف ومنهههههاطق الدراسهههههة لكههههه  نهههههوع مههههه  انظمهههههة الهههههري ومههههه  مزارعهههههز محصهههههو  الههههه رة 
الشههههههامية التتيههههههار جههههههزل يم هههههه  المجتمههههههف ، كمهههههها تههههههم االعتمههههههاد عمههههههز المعاينههههههة العشههههههوا ية طههههههز 
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طههههز المبحههههو ي  مهههه  مزارعههههز الهههه رة الشههههامية تحههههي كهههه  نظههههام  تتيههههار ممههههرداي المعاينههههة والمم مههههة 
مههههه  نظهههههم الهههههري ، حيهههههب اقتضهههههي الضهههههرورة تحديهههههد طبيعهههههة المتييهههههراي افنتاجيهههههة التهههههز تواجهههههم 

مهههه  مركههههزي  قنتههههاا محصههههو  الهههه رة الشههههامية طههههز ظهههه  انظمههههة الههههري المتتممههههة بمحاطظههههة البحيههههرة
 م  0303/0307المحمودية وابو حمص عام 

 مصر العربية جمهورية الذرة الشامية في الوحا الراهن النتاج

يعههههههد محصههههههو  الهههههه رة الشههههههامية مهههههه    ههههههم محاصههههههي  الحبههههههوص الي ا يههههههة ال امههههههة نظههههههرا 
الحتوا ههههههم عمههههههى قههههههدر مناسههههههص مهههههه  السههههههعراي الحراريههههههة والبروتينههههههاي والههههههد و  ، ويم هههههه  الهههههه رة 

% بههههههروتي  3-1م1% ويحتههههههوي الكيمههههههو جههههههرام عمههههههى 16الشههههههامية طههههههى ع  ههههههق الحيههههههوا  نحههههههو 
% ، ويعتمههههههد عميههههههم كيهههههه ال محمههههههز 0% د ههههههو   مهههههها ا ليهههههها  طتم هههههه  نحههههههو 7م0حههههههوالى تههههههام و 

وطههههههز تصههههههنيف التبههههههز طههههههز متتمهههههه  محاطظههههههاي الجم وريههههههة ، كمهههههها ا  المتممههههههاي ال انويههههههة لههههههم 
 تم   مصدر اساسز لمعم  الحيوانزم

 (2019-2001تطور اإلنتاج من الذرة الشامية  خالل الفترة ) -1
ا مههههه  الههههه رة الشهههههامية بهههههافل  طههههه  تههههه   المتهههههرة ( تطهههههور افنتههههها7يوضههههه  الجهههههدو   

بمهههههها  والنىصهههههها ، حيههههههب(، ومنههههههم يتبههههههي  ا  افنتههههههاا قههههههد ت بهههههه ص بههههههي  الزيههههههادة 0337-0373 
حيهههههب  0371طههههه ، بينمههههها بمههههها  قصهههههاغ طهههههز عهههههام   لههههه  2م6327بحهههههوالز  0330 دنهههههاغ عهههههام 

 0م2704طههههه ، بينمههههها بمههههها المتوسهههههط العهههههام لممتهههههرة ككههههه  حهههههوالز   لههههه  3م1330قهههههدر بحهههههوالز 
 ط م  ل 

وبتىهههههدير معادلهههههة االتجهههههاغ الزمنهههههز العهههههام لرنتهههههاا المحمهههههز مههههه  الههههه رة الشهههههامية تههههه   
 هههههههى  كعيبيهههههههة ا  الصهههههههورة الت( 7طتهههههههرة الدراسهههههههة تبهههههههي  مههههههه  المعادلهههههههة ا ولهههههههى بالجهههههههدو  رقهههههههم  

  %6م77-نحههههههو  الهههههه  طهههههه  يم هههههه  2م306يبمهههههها نحههههههو السههههههنوي  الههههههنىص  طضهههههه  الصههههههور وا  
وقههههههد بمهههههها معامهههههه   ههههه ا  الدراسههههههة،ة الشههههههامية تههههه   طتههههههرة الهههههه ر متوسههههههط افنتههههههاا لمحصهههههو  مههههه  

يعكسههههه ا عامهههه  الههههزم  وا  قيمهههههة %مههههه  التييههههرا  طههههى االنتههههاا 66بمهههها يعنههههى ا   66م3التحديههههد
 ممعنوية النمو ا  دمما ي ك 0م3  ( تبما نحو 
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 (:2019-2001تطور المساحة المزروعة من الذرة الشامية خالل الفترة ) -2
( يتبههههههههي  ا  المسههههههههاحة المزروعهههههههههة 7اردة بالجهههههههههدو  رقههههههههم  باسههههههههتعراض البيانههههههههاي الههههههههو 

الهههههه   1م0033( ، حيهههههب بميهههههي نحهههههو 0373-0333بالههههه رة الشهههههامية ت بههههه بي تههههه   المتهههههرة  
بنسههههههبة تبمهههههها   0373الهههههه  طههههههدا  عههههههام  7036 ههههههم تناقصههههههي الههههههى  نحههههههو  0371طههههههدا  عههههههام  

 م 0330ال  طدا  عام  73612% م  الحد االدنى لممساحة والبالا نحو 3م36نحو 

الههههههه رة الشهههههههامية تههههههه   طتهههههههرة  لمسهههههههاحةوبتىهههههههدير معادلهههههههة االتجهههههههاغ الزمنهههههههز العهههههههام 
ا  الصهههههورة التربيعيهههههة  هههههى  طضههههه  ( 7بالجهههههدو  رقهههههم  ال انيهههههة الدراسهههههة تبهههههي  مههههه  المعادلهههههة 

 22م32-يتجههههههم نحههههههو الهههههنىص السههههههنوي المىههههههدر بنحههههههو الصهههههور وا  معههههههد  النمههههههو السهههههنوي 
الهههههه رة الشههههههامية تهههههه   لمحصههههههو   متوسههههههط االمسههههههاحةمهههههه    %00م6-يم هههههه   الهههههه  طههههههدا  

%مهههه  التييههههرا  طههههى 07بمهههها يعنههههى ا   07م3وقههههد بمهههها معامهههه  التحديههههد هههه ا  الدراسههههة،طتههههرة 
 مالمساحة  ترجف لعام  الزم 

 :(2019-2001تطور االنتاجية الفدانية لمذرة الشامية خالل الفترة ) -3
لمدانيههههههههههة ( يتبههههههههههي  ا  االنتاجيهههههههههة ا7باسهههههههههتعراض البيانههههههههههاي الهههههههههواردة بالجههههههههههدو  رقهههههههههم  

( ، طىهههههد بميهههههي  دنا ههههها بنحهههههو 0373-0337لمحصهههههو  الههههه رة الشهههههامية ت بههههه بي تههههه   المتهههههرة  
ط /طههههههدا  عههههههام   64م0طههههههى حههههههي  بمهههههها الحههههههد االقصههههههى  نحههههههو  0376ط /طههههههدا  عههههههام  7م0

% مههههههه  703، وتم ههههههه  المهههههههدي  مىهههههههدار الهههههههنىص بهههههههي  الحهههههههد االدنهههههههى واالقصهههههههى( نحهههههههو 0336
 لشامية ،الحد االدنى ل نتاجية المدانية لم رة ا

وبتىههههههدير معادلههههههة االتجههههههاغ الزمنههههههز العههههههام ل نتاجيههههههة المدانيههههههة لمهههههه رة الشههههههامية تهههههه    
و هههههى النمهههههو حيهههههب اتضههههه  ا ن ههههها الصهههههورة ا طضههههه  ( 0طتهههههرة الدراسهههههة تبهههههي  مههههه  المعادلهههههة رقهههههم  

متوسههههههط ااالنتاجيههههههة مهههههه   %6م3والمىههههههدر بنحههههههو  قحصهههههها يا عنههههههويم سههههههنوينىههههههص ومهههههه   نهههههها  
 64م3وقهههههد بمههههها معامههههه  التحديهههههد  ههههه ا  الدراسهههههة،امية تههههه   طتهههههرة الههههه رة الشهههههالمدانيهههههة لمحصهههههو  

المدانيهههههة ترجهههههف الهههههى عوامههههه  يعكسههههه ا  افنتاجيهههههة% مههههه  التييهههههراي طهههههى 64نحهههههو    ممههههها يعنهههههى 
 ممما ي كد معنوية النمو ا المىدر  4م33وبميي قيمة   ( بنحو عنصر الزم  
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لمزروعة واالنتاجية الفدانية من ( االتجاو الزمني لتطور االنتاج المحمي والمساحة ا1جدول )
 ( 2019 -2001خالل الفترة من )  الذرة الشامية

%معدل 

 التغير

F R
2 

 م البيان المعادلة

411.5 6.2 0.55 Ŷ1i =6665-522.4X+88.3X
2
- 3.48X

3 

* (-2.44)        * (2.6) ** (-3.48) 

 اإلوتاج

 )الف طه( 

1 

-5255 3.6 0.31 Ŷ2i i = 1425+108.4 X+4.76 Xi
2
  

* (2.6)        * (2.33) 

 .المساحة

 )ألف فدان(

5 

0.5- 69.4 0.54 Ŷ3i =e1.26-- 0.005 X 

                            
* * (4.4)  

 اإلوتاجية

 )طه/فدان( 

3 

  = متيير الزم  Xi= الىيمة التىديرية لكمية االنتاا المحمز باالل  ط   4Ŷ1i حيب
 لممساحة المزروعة بال رة الشامية باالل  طدا  = الىيمة التىديرية 4Ŷ2i حيب
Ŷ3i    الىيمة التىديرية النتاجية طدا  ال رة الشامية بالط = 

 (3036 *( معنوية عند مستوي قحتمالى       (3037( معنوية عند مستوي قحتمالى  * * 
 بةم( المحسو tا رقام بي  الىوسي   سم  المعام ي تعبر ع  قيمة  i=1,2,3……,,19حيب

SPSS التربيعيهة والنمهو لمعهادالي االتجهاغ الزمنههز التكعيبيهة و باسهتتدام البرنهام  تهم الحصهو  عمهى الصهورة
 العام كتطض  الصور لمحصو  ال رة الشامية م 

 مبالممحق( 47 حسبي م  بياناي الجدو  رقم   المصدر
 

 ثانيوووا: االهميوووة النسوووبية لمطاقوووة اإلنتاجيوووة فوووي محافظوووات مصووور خوووالل الفتووورة
(2019-2017:) 

 عبهههههارةو هههههى التهههههى تىهههههوم بزراعهههههة الههههه رة الشهههههامية بدراسههههة الكميهههههة المنتجهههههة بالمحاطظهههههاي 
باسههههههههتعراض بيانههههههههاي و المدانيههههههههة  افنتاجيههههههههةعهههههههه  حاصهههههههه  ضههههههههرص المسههههههههاحة لممحصههههههههو  طههههههههى 

حيههههههب تسهههههها م  محاطظههههههاي مصههههههر قنتاجههههههاو لمهههههه رة الشههههههامية  كبههههههر( تبههههههي     البحيههههههرة 0الجههههههدو   
طهههههى المرتبهههههة ال انيهههههة حيهههههب بميهههههي  المنيهههههاا مصهههههر،  هههههم تهههههتتى % مههههه  اجمهههههالز انتههههها2م77بنحهههههو 

طهههههى المرتبهههههة  الشهههههرقيةوبعهههههد  لههههه  تهههههتتى  مصهههههر،% مههههه  اجمهههههالز انتهههههاا 1م77مسههههها مت ا نحهههههو 
طهههههى حهههههي  جهههههالي محاطظهههههة  مصهههههر،% مههههه  اجمهههههالز انتهههههاا 6م77ال ال هههههة بنسهههههبة بميهههههي نحهههههو 

 اسيوط طجالي  ،  ما%0م2طى المرتبة الرابعة حيب بميي نسبة مسا مت ا نحو  المنوطية
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 في محافظات مصر خالل الفترة  ( االهمية النسبية لمتوسط اإلنتاج من الذرة الشامية2جدول )
 (   الف طن2019-2017)              

 % متوسط االنتاج المحافظوات
 11.8 734.7 البحيرة
 11.7 733.6 المنيا
 11.5 725.6 الشرقية
 8.3 523.1 المنوطية
 8.1 510.1 اسيوط
 7.0 442.2 سو اا

 6.2 390.7 بنى سوي 
 35.5 2235.2 اتري

 100 6295.1 الجمهورية
 م( بالممحق 0الجدو  رقم   4 جمعي وحسبي م  بيانايالمصدر 

 

%،  هههههم جهههههالي سهههههو اا طهههههى المرتبهههههة السادسهههههة 7م2طهههههى المرتبهههههة التامسهههههة بنسهههههبة بميهههههي نحهههههو 
 الجم وريةم قجمالز% م  1بنسبة بميي 

ية لممسوواحة المزروعووة موون الووذرة الشووامية محافظووات مصوور خووالل االهميووة النسووب
 (:2017-2019الفترة )

( تبهههههههي     االمنيههههههها اكبهههههههر محاطظهههههههاي مصهههههههر مههههههه  0باسهههههههتعراض بيانهههههههاي الجهههههههدو   
% مههههه  اجمهههههالز المسهههههاحة المزروعهههههة 3م70حيهههههب المسهههههاحة المزروعهههههة حيهههههب تسههههها م بنحهههههو 

المرتبههههة ال انيههههة حيههههب بميههههي  الهههه  طههههدا ،  ههههم تههههتتى البحيههههرة طههههى 21م060بمتوسههههط بمهههها نحههههو 
الهههههه  طههههههدا ، وبعههههههد  لهههههه  تههههههتتى  00م070% بمتوسههههههط قههههههدر بنحههههههو  3م73مسهههههها مت ا نحههههههو 

الههههه   31م030م% بمتوسهههههط بمههههها نحهههههو ا4م73الشهههههرقية المرتبهههههة ال ال هههههة بنسهههههبة بميهههههي نحهههههو 
طهههههههدا ، طههههههههى حهههههههي  جههههههههالي اسهههههههيوط طههههههههى المرتبههههههههة الرابعهههههههة حيههههههههب بميهههههههي نسههههههههبة مسهههههههها مت ا 

 طى المرتبة   طجالي  ال  طدا ،  ما سو اا 00م723% بمتوسط بما نحو ا0م3نحو
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 حافظات خالل الفترةاالهمية النسبية لممساحة المزروعة من الذرة الشامية باهم الم 4(0) جدول
 فدان ألف (2019-2017)          

 % متوسط المساحة المحافظوات
 12.9 252.87 المنيا
 10.9 212.33 البحيرة
 10.4 203.97 الشرقية

 9.2 180.23 سيوطا
 7.8 153.5 سو اا

 7.5 146.83 بنى سوي 
 7.3 142.47 المنوطية
 34.0 664.67 اتري

 100 1956.87 جمهورية
 م  ( بالممحق0الجدو  رقم   4 جمعي وحسبي م  بيانايالمصدر

 

الههههه  طهههههدا ،  هههههم جهههههالي  6م760% بمتوسهههههط قهههههدر بحهههههوالز 2م1التامسهههههة بنسهههههبة بميهههههي نحهههههو 
% بمتوسههههههههط قههههههههدر بحههههههههوالز 6م1رتبههههههههة السادسههههههههة بنسههههههههبة بميههههههههي نحههههههههو بنههههههههى سههههههههوي  طههههههههز الم

% 0م1الهههه  طههههدا ، بينمهههها جههههالي المنوطيههههة طههههى المرتيههههة السههههابعة بنسههههبة بميههههي نحههههو  20م743
وقههههههههههد بمهههههههههها متوسههههههههههط الجم وريههههههههههة نحههههههههههو  الهههههههههه م طههههههههههدا ، 41م740بمتوسههههههههههط قههههههههههدر بحههههههههههوالز 

  ل  طدا م 21م7363

لنسههههههههههبية لممسههههههههههاحة ي حههههههههههظ ممهههههههههها سههههههههههبق ا  ترتيههههههههههص المحاطظههههههههههاي وطىهههههههههها ل  ميههههههههههة ا
المزروعهههههة بالههههه رة الشهههههامية يتمهههههق الهههههى حهههههد كبيهههههر مهههههف ترتيب ههههها وطىههههها ل  ميهههههة النسهههههبية ل نتهههههاا، 
ت طهههههاو ل نتاجيهههههة المدانيهههههة، ومههههه   لههههه  يمكههههه  الىهههههو  ا  المسهههههاحة المزروعهههههة كههههها  ل ههههها التههههها ير 

 االكبر عمى افنتاا ع  افنتاجية المدانيةم
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مون الوذرة الشوامية فوي محافظوات مصور خوالل  االهمية النسبية لالنتاجية الفدانيوة
 (:2019-2017الفترة )

المدانيهههههههة ط هههههههى حاصههههههه  قسهههههههمة االنتهههههههاا عمهههههههى مسهههههههاحة الههههههه رة  افنتاجيهههههههةامههههههها عههههههه  
نوطيههههههة تحتهههههه  المرتبههههههة الم( تبههههههي     4باسههههههتعراض بيانههههههاي الجههههههدو   بكهههههه  محاطظههههههة و ية الشههههههام

 31م0يىههههدر بحههههوالز محاطظههههاي مصههههر مهههه  حيههههب متوسههههط انتاجيههههة المههههدا  والهههه ي االولههههى بههههي  
طهههههههه / طههههههههدا  بنحههههههههو  0م0يمههههههههوق متوسههههههههط انتاجيههههههههة الجم وريههههههههة والبههههههههالا نحههههههههو و  طهههههههه / طههههههههدا 

طههههه   63م0ة طهههههى المرتبهههههة ال انيهههههة بمتوسهههههط انتاجيهههههة يىهههههدر بنحهههههو الشهههههرقي،  هههههم تهههههتتى % 31م70
 ، وبعهههههههد  لههههههه  تهههههههتتى% 66م73يزيهههههههد ايضههههههها عههههههه  متوسهههههههط انتهههههههاا الجم وريهههههههة بنحهههههههو /طهههههههدا  

بزيهههههادة قهههههدري  طههههه  /طهههههدا  43م0 هههههة بمتوسهههههط انتاجيهههههة يىهههههدر بحهههههوالز البحيهههههرة طهههههى المرتبهههههة ال ال
طدانيهههههة تبمهههههها طهههههى المهههههه ترة بمتوسهههههط انتاجيههههههة بنههههههى سهههههوي   ة هههههم تههههههتتى محاطظههههه%م46م1بنحهههههو 
 ط  /طدا م 44م0نحو 

 من الذرة الشامية باهم المحافظات خالل لالنتاجية الفدانية االهمية النسبية : (4جدول رقم )
 طن/فدان( 2017-2019رة )الفت                 

 % اإلنتاجية الفدانية بالطن المحافظوات
 114.13 3.675 المنوطية

 110.585 3.566 الشرقية

 107.56 3.468 البحيرة

 90.181 2.905 المنيا

 89.555 2.88 سو اا

 87.983 2.83 اسيوط

 82.717 2.66 بنى سوي 

 100 3.22 جمهورية

 م  ( بالممحق0الجدو  رقم   ي4 جمعي وحسبي م  بياناالمصدر
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 الكفاءة لمحصول الذرة الشامية في ظل نظم الري المختمفة
دراسهههههههة الكمهههههههالة االقتصهههههههادية والمنيهههههههة وااالقتصهههههههادية لمحصهههههههو   الجهههههههزليتنهههههههاو   ههههههه ا 

الههههه رة الشهههههامية تحهههههي نظهههههم الهههههري المتتممهههههة  الهههههري السهههههطحز ، الهههههري بهههههالتنىيط ، الهههههري بهههههالرش(  
افنتاجيههههههة واالقتصههههههادية، ولتحىيههههههق  هههههه ا ال ههههههد  تههههههم  الكمههههههالة   و لهههههه  باالعتمههههههاد عمههههههز تحميهههههه

االعتمهههههههاد عمهههههههز مهههههههن   تحميههههههه  الهههههههدت  والتكهههههههالي  لمهههههههزارع العينهههههههة، باسهههههههتتدام مجموعهههههههة مههههههه  
 المعايير لمىياس تشم 4 

  متوسط افنتاجية المدانيةم 
  التكالي  المتييرةم  –العا د طوق التكالي  المييرة = االيراداي الكمية 
 التكالي  الكميةم  –ا د المدانز = االيراداي الكمية صاطز الع 
  )م733× االربحية النسبية =  صاطز العا د المدانز / التكالي  المتييرة 
  نسبة افيراداي قلز التكالي  = االيراداي الكمية / التكالي  الكميةم 
  العا د عمز الجنيم المست مر = صاطز العا د المدانز / التكالي  الكميةم 

 
 :(توزيا حجم العينة المختارة )مراكز العينة

تتوقههههههه  طريىهههههههة اتتيهههههههار العينهههههههة عمهههههههز عهههههههدغ عناصهههههههر تهههههههدت  طهههههههز االعتبهههههههار عنهههههههد 
ا  ميهههههة النسهههههبية لمراكهههههز محاطظهههههة البحيهههههرة وطبىههههها لعهههههدد المهههههزارعي  والمسهههههاحة  اتتيار ههههها   م ههههها

الىههههري المتتههههارة بههههم  عمههههىومهههه   ههههم تههههم توزيههههف  طههههراد العينههههة بكهههه  مركههههز  الههههري،نظههههام  المزروعههههة،
وطىههههها ل  ميهههههة النسهههههبية لعهههههدد مزارعهههههز، والمسهههههاحة المزروعهههههة وعهههههدد المهههههزارعي  وعهههههدد الهههههروابط 

و صهههههب  حجهههههم العينهههههة الن ههههها ز والمتعمهههههق باسهههههتمارة المهههههزارعي  بكههههه  مركهههههز   والمهههههراويملممسهههههاقز 
مزارعههههها بكههههه  مههههه  قهههههري كمهههههر نكههههه  واريمهههههو  الىصهههههر بمركهههههز المحموديهههههة  03حيهههههب تهههههم  تتيهههههار

مزارعهههها بكهههه  مهههه  قههههري منشههههتة دمسههههتا ، العبايههههدة ،   43طظههههة البحيههههرة ، كمهههها تههههم اتتيههههار بمحا
  .ز بمركز ابوحمص بمحاطظة البحيرةالح ط
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( اتهمية النسبية لعدد الحائزين والمساحة المزروعة في بعض مراكز محافظة5جدول رقم)  
(2019/2020البحيرة خالل الموسم الزراعي )                    

 المركز ةحافظالم
 إجمال 
 مساحة
 )ف(

 االهمية
 النسبية
% 

 إجمال  عدد
 الحائزين

 االهمية
 النسبية
% 

 البحيرة
 60م6 72142 43م0 46021 المحمودية
 70م77 01131 13م2 773323 أبوحمص
 16.66 338773 12.16 1334955 االجمالي

اضز ، مديرية الزراعة 4 جمعي وحسبي م  بياناي وزارة الزراعة واستص   االر  المصدر
 ، بياناي منشورةمأدارة االحصاء والدورة الزراعيةبالبحيرة ، 

 
مقووواييس الكفووواءة اإلنتاجيوووة واالقتصوووادية لمحصوووول الوووذرة الشوووامية النمووواط الوووري 

 المتطور: 
(، لتحديهههههد مصهههههادر االتت طهههههاي بهههههي  3 رقهههههم ( بالجهههههدو  Fتبهههههي  مههههه  نتههههها   اتتبهههههار  

و لههههههه  بعهههههههد  الههههههه رة الشهههههههاميةنتاجيهههههههة واالقتصهههههههادية لمحصهههههههو  متوسهههههههطاي مىهههههههاييس الكمهههههههالة اف
ترتيب ههههها تنازليههههها  لممىارنهههههة بهههههي  كههههه  مههههه   نمهههههاط الهههههري المتتممهههههة و هههههز الهههههري السهههههطحز التىميهههههدي 

 والمتطور والري بالرش والري بالتنىيط، ما يمز4

  اإلنتاجية الفدانية :
 نمههههاط الهههههري  تبههههي  وجههههود طههههرق معنهههههوي قحصهههها ياو بههههي  متوسههههطاي افنتاجيهههههة المدانيههههة

المتتممههههة و هههههز الهههههري السهههههطحز التىميهههههدي والمتطهههههور والهههههري بهههههالرش والهههههري بهههههالتنىيط، حيهههههب بمههههها 
  كبهههههرو هههههو  طههههه  6م3متوسهههههط افنتاجيهههههة المدانيهههههة لممهههههزارعي  طهههههز ظههههه  الهههههري بهههههالتنىيط حهههههوالز 

والهههههري السهههههطحز المتطهههههور البهههههالا  ،طههههه   6مههههه  نظههههها رغ طهههههز ظههههه  الهههههري بهههههالرش البهههههالا حهههههوالز 
 مط  6م4والري السطحز التىميدي البالا حوالز  ،ط  6حوالز 

   العائد فوق التكاليف المتغيرة:
تبهههههي  وجهههههود طهههههرق معنهههههوي قحصههههها ياو بهههههي  متوسهههههطاي العا هههههد طهههههوق التكهههههالي  المتييهههههرة 
 نمهههههههاط الهههههههري المتتممههههههههة و هههههههز الهههههههري السههههههههطحز التىميهههههههدي والمتطهههههههور والههههههههري بهههههههالرش والههههههههري 

كههههالي  المتييههههرة لممههههزارعي  طههههز ظهههه  الههههري بههههالتنىيط بههههالتنىيط، حيههههب بمهههها متوسههههط العا ههههد طههههوق الت
 م  نظا رغ طز ظ  الري بالرش ال ابي البالا حوالز   كبرو و  جني ا، 3333حوالز 
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جني ههههههههها، والهههههههههري السهههههههههطحز  1036جني ههههههههها، والهههههههههري بهههههههههالرش النىهههههههههالز البهههههههههالا حهههههههههوالز  3216
 مجني او  6123المتطور البالا حوالز 

  :صافي العائد الفداني
تبهههههي  وجهههههود طهههههرق معنهههههوي قحصههههها ياو بهههههي  متوسهههههطاي صهههههاطز العا هههههد المهههههدانز  نمهههههاط 
الهههههري تممهههههة و هههههز الهههههري السهههههطحز التىميهههههدي والمتطهههههور والهههههري بهههههالرش والهههههري بهههههالتنىيط، حيهههههب 

 2102بمهههههها متوسههههههط صههههههاطز العا هههههههد المههههههدانز لممههههههزارعي  طههههههز ظههههههه  الههههههري بههههههالتنىيط حهههههههوالز 
جني ههههها، والهههههري  3073مههههه  نظههههها رغ طهههههز ظههههه  الهههههري الهههههرش البهههههالا حهههههوالز جني ههههها، و هههههو اكبهههههر 

جني ههههها، والهههههري السهههههطحز التىميهههههدي البهههههالا حهههههوالز  3076السهههههطحز المتطهههههور البهههههالا حهههههوالز 
 جني اوم 6723

  االربحية النسبية :
تبهههههي  وجهههههود طهههههرق معنهههههوي قحصههههها ياو بهههههي  متوسهههههطاي االربحيهههههة النسهههههبية  نمهههههاط الهههههري 

بمهههههها  بههههههالتنىيط، حيههههههبالتىميههههههدي والمتطههههههور والههههههري بههههههالرش والههههههري تممههههههة و ههههههز الههههههري السههههههطحز 
  كبهههههر% و هههههو 2م034متوسهههههط االربحيهههههة النسهههههبية لممهههههزارعي  طهههههز ظههههه  الهههههري بهههههالتنىيط حهههههوالز 

%، والهههههههري السهههههههطحز المتطهههههههور 3م723مههههههه  نظههههههها رغ طهههههههز ظههههههه  الهههههههري بهههههههالرش البهههههههالا حهههههههوالز 
 %م4م760%، والري السطحز التىميدي البالا حوالز 7م006البالا حوالز 

  نسبة اإليرادات إل  التكاليف :
تبهههههي  وجهههههود طهههههرق معنهههههوي قحصههههها ياو بهههههي  متوسهههههطاي نسهههههبة افيهههههراداي قلهههههى التكهههههالي  

 بهههههالتنىيط، نمهههههاط الهههههري تممهههههة و هههههز الهههههري السهههههطحز التىميهههههدي والمتطهههههور والهههههري بهههههالرش والهههههري 
حهههههوالز  طههههز ظهههه  الههههري بههههالتنىيط حيههههب بمهههها متوسههههط نسههههبة افيههههراداي قلههههى التكهههههالي  لممههههزارعي 

والههههري السههههطحز  ،63م0، و ههههو  كبههههر مهههه  نظهههها رغ طههههز ظهههه  الههههري بههههالرش البههههالا حههههوالز 30م0
 م03م0والري السطحز التىميدي البالا حوالز  ،30م0المتطور البالا حوالز 

  :ئد عمي الجنيه المستثمرالعا
تبهههههي  وجهههههود طهههههرق معنهههههوي قحصههههها ياو بهههههي  متوسهههههطاي العا هههههد عمهههههى الجنيهههههم المسهههههت مر 

ي تممهههههة و هههههز الهههههري السهههههطحز التىميهههههدي والمتطهههههور والهههههري بهههههالرش والهههههري بهههههالتنىيط ،  نمهههههاط الهههههر 
حيهههههب بمههههها متوسهههههط العا هههههد عمهههههز الجنيهههههم المسهههههت مر لممهههههزارعي  طهههههز ظههههه  الهههههري بهههههالتنىيط حهههههوالز 

جنيههههههم ،  63م7جنيههههههم و ههههههو  كبههههههر مهههههه  نظهههههها رغ طههههههز ظهههههه  الههههههري بههههههالرش البههههههالا حههههههوالز  30م7



                                          
 
                                            J. Product. & Dev., 27(2), 2022                                  233 

 

 
 

 

جنيهههههههم، والهههههههري السهههههههطحز التىميهههههههدي البهههههههالا  30م7والهههههههري السهههههههطحز المتطهههههههور البهههههههالا حهههههههوالز 
 جنيمم 03م7حوالز 

مسهههههههههههتوياي الكمهههههههههههالة افنتاجيهههههههههههة  عمهههههههههههىونسهههههههههههتتمص ممههههههههههها سهههههههههههبق  نهههههههههههم بهههههههههههالتعر  
واالقتصههههادية المدانيههههة لمحصههههو  الهههه رة الشههههامية المزروعههههة بعينههههة الدراسههههة طههههز ظهههه   نمههههاط الههههري 

مههههه  متوسههههههطاي المتتممهههههة باسهههههتتدام مجموعههههههة معهههههايير الههههههدت  والتكهههههالي  اتضهههههه  ارتمهههههاع كهههههه  
الجنيهههههم المسهههههت مر  عمهههههىافنتاجيهههههة المدانيهههههة، صهههههاطز العا هههههد المهههههدانز، االربحيهههههة النسهههههبية، العا هههههد 

يميههههم الههههري السههههطحز المتطههههور والههههري بههههالرش  نظا ر هههها،لممههههزارعي  طههههز ظهههه  الههههري بههههالتنىيط عهههه  
 والري السطحز التىميدي عمى الترتيصم

 الممخص :
ا كبر م  الموارد الما ية عمى المستوي الىومز، وتتتم  الىطاع الزراعز المصري الجزل يست م   

االحتياجاي الما ية الزراعية طبىاو لممساحة المحصولية المنزرعة، حيب بميي االحتياجاي الما ية 
% م  قجمالز استتداماي 3م20بما يم   نسبة 0372/03733عام  0مميارم 30الزراعية حوالز 

  الشروع طز تطوير نظم و ساليص الري طز ا راضز الزراعية المياغ طز مصر، وم   نا كا  البد م
بك  قطرة م  المياغ المتاحة ومما ال ش  طيم    مورد المياغ م    م موارد  االستمادةالىديمة لتعظيم 

االنتاا الزراعى بحكم ندرتم ومحدوديتم م  ناحية وبحكم عدم احتساص قيمتم المعمية طز تىدير تكممة 
ية  تري، ويعتبر افستي   افقتصادي ا م   لمموارد الزراعية  حد ا  دا  الر يسية افنتاا م  ناح

  ، لمسياسة الزراعية لتحىيق استمرارية التنمية الزراعية
ت ههههههد  الدراسههههههة بصههههههمة عامههههههة الههههههز قيههههههاس كمههههههالة انتههههههاا محصههههههو  الهههههه رة الشههههههامية طههههههز و 

 والمتطههههورة، مهههها تحههههي نظههههم الههههري التىميديههههة المحاطظههههاي انتاجههههاو لههههم ومىارنههههة الكمههههالة االنتاجيههههة ل  كبههههر
 ههههه ا االنتهههههاا ومرونتهههههم ممههههها يعطهههههز لممنهههههت  طرصهههههة مههههه  زيهههههادة  عمهههههىوتحديهههههد ا هههههم العوامههههه  المههههه  رة 

 م  محاطظة البحيرةطز  لرنتااالعوام  المحددة  عمىوالسيطرة الشامية كمالة انتاا ال رة 
( 0373-0337 وبدراسهههههههههة تطهههههههههور افنتهههههههههاا لمحصهههههههههو  الههههههههه رة الشهههههههههامية تههههههههه   المتهههههههههرة 

  %6م77-نحههههههو  الهههههه  طهههههه  يم هههههه  2م306نحههههههو توصههههههمي الدراسههههههة الههههههى الههههههنىص السههههههنوي والبههههههالا 
وقهههههههد بمههههههها معامههههههه   ههههههه ا  الدراسهههههههة،الههههههه رة الشهههههههامية تههههههه   طتهههههههرة متوسهههههههط افنتهههههههاا لمحصهههههههو  مههههههه  

الهههه  طهههههدا    22م32-امهههها عهههه  المسههههاحة طىههههد اتضههههه  الههههنىص السههههنوي المىههههدر بنحههههو  66م3التحديههههد
وانعكههههههس  لهههههه  عمههههههى االنتاجيههههههة المدانيههههههة حيههههههب اتج ههههههي  وسههههههط االمسههههههاحةمتمهههههه    %00م6-يم هههههه  

لمهههههنىص ايضههههها  وا  ا هههههم المحاطظهههههاي المنتجهههههم البحيهههههرة والمنيههههها والشهههههرقية مواتضههههه  مههههه  نتههههها   عينهههههة 
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وجهههههههود طهههههههرق معنهههههههوي قحصههههههها ياو بهههههههي  الدراسهههههههة بمركهههههههزي المحموديهههههههة وابهههههههوحمص بمحاطظهههههههة البحيهههههههرة 
المتتممههههههة و ههههههز الههههههري السههههههطحز التىميههههههدي والمتطههههههور  متوسههههههطاي افنتاجيههههههة المدانيههههههة  نمههههههاط الههههههري

والهههههري بههههههالرش والههههههري بههههههالتنىيط، حيههههههب بمهههههها متوسههههههط افنتاجيههههههة المدانيههههههة لممههههههزارعي  طههههههز ظهههههه  الههههههري 
 طههههه  ، 6مهههه  نظههههها رغ طههههز ظهههه  الهههههري بههههالرش البهههههالا حههههوالز   كبهههههرو ههههو  طههههه  6م3بههههالتنىيط حههههوالز 

 6م4التىميههههههدي البههههههالا حههههههوالز  والههههههري السههههههطحز طهههههه ، 6والههههههري السههههههطحز المتطههههههور البههههههالا حههههههوالز 
وجههههود طههههرق معنههههوي قحصهههها ياو بههههي  متوسههههطاي العا ههههد عمههههى طهههه  وتبههههي  ايضهههها  مهههه  مىههههاييس الكمههههالة 

ممهههههة و هههههز الهههههري السهههههطحز التىميهههههدي والمتطهههههور والهههههري بهههههالرش المتتالجنيهههههم المسهههههت مر  نمهههههاط الهههههري 
  طههههههز ظهههههه  الههههههري والههههههري بههههههالتنىيط ، حيههههههب بمهههههها متوسههههههط العا ههههههد عمههههههز الجنيههههههم المسههههههت مر لممههههههزارعي

 63م7جنيهههههم و هههههو  كبهههههر مههههه  نظههههها رغ طهههههز ظههههه  الهههههري بهههههالرش البهههههالا حهههههوالز  30م7بهههههالتنىيط حهههههوالز 
جنيههههههم، والههههههري السههههههطحز التىميههههههدي البههههههالا  30م7جنيههههههم ، والههههههري السههههههطحز المتطههههههور البههههههالا حههههههوالز 

 يمكهههه  ترشههههيد ميههههاغ الههههري و لهههه  بتىميهههه  الماقههههد طههههز ميههههاغوتوصههههى الدراسههههة بتنههههم جنيههههمم  03م7حههههوالز 
الهههههري ب تبهههههاع  سهههههاليص ونظهههههم الهههههري الحدي هههههة طهههههز ظههههه  وجهههههود نظهههههام الهههههري السهههههطحز المتطور داتههههه  
روابههههههط مسههههههتتدمز الميههههههاغ(، وبالتههههههالز تعظههههههيم الههههههوطر طههههههز الميههههههاغ مىارنههههههة بتسههههههموص الههههههري السههههههطحز 
التىميهههههدي  الهههههري بهههههاليمر(، ويهههههتم توجيهههههم  ههههه ا الهههههوطر مههههه  الميهههههاغ قلهههههى استصههههه   واسهههههتزراع  راضهههههز 

 ت ا قلى الرقعة الزراعية الحاليةمجديدة يمك  قضاط

يمكههههه  ترشهههههيد ميهههههاغ الهههههري و لههههه  بتىميههههه  الماقهههههد طهههههز ميهههههاغ الهههههري وتوصهههههى الدراسهههههة التوصوووووية: 
ب تبهههههاع  سهههههاليص ونظهههههم الهههههري الحدي هههههة طهههههز ظههههه  وجهههههود نظهههههام الهههههري السهههههطحز المتطور داتههههه  

لسههههطحز روابههههط مسههههتتدمز الميههههاغ(، وبالتههههالز تعظههههيم الههههوطر طههههز الميههههاغ مىارنههههة بتسههههموص الههههري ا
ومحاولهههههة توجيهههههم المنتجهههههي  الهههههى اسهههههتتدام طهههههرق الهههههري الحدي هههههة حتهههههى  التىميهههههدي  الهههههري بهههههاليمر(

، يمكهههه  الترشههههيد طههههى تههههوطير الميههههاغ طههههى ظهههه  الظههههرو  الحاليههههة والتههههى اصههههب  طي هههها طىههههر مهههها ى  
توجيهههههههم  ههههههه ا الهههههههوطر مههههههه  الميهههههههاغ قلهههههههى استصههههههه   واسهههههههتزراع  راضهههههههز جديهههههههدة يمكههههههه   مكههههههه  وي

 راعية الحاليةمقضاطت ا قلى الرقعة الز 
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 : الممحق
 (2019-2001خالل الفترة ) مساحة وانتاجية وانتاج الذرة الشامية :(1)رقمجدول 

 السنوات
 االنتاج
 الف طن

 المساحة المزروعة
 الف فدان

 االنتاجية
 :طن/فدان

2001 6093.6 1773.5 3.44 

2002 5676.5 1668.5 3.4 

2003 5681.8 1657.8 3.43 

2004 5839.9 1685 3.47 

2005 6866.5 1940.3 3.54 

2006 6149.6 1708 3.6 

2007 6140.9 1781.8 3.45 

2008 6306.1 1860.4 3.39 

2009 6644.5 1977.5 3.36 

2010 6275.9 1998.2 3.14 

2011 5885.7 1758.6 3.35 

2012 7205.5 2157.1 3.34 

2013 7101.9 2139.2 3.32 

2014 7245.2 2185.5 3.32 

2015 7057.7 2259.7 3.12 

2016 7177.3 2214.7 3.24 

2017 7662.6 2299.7 3.33 

2018 4745 1489 3.2 

2019 4418 1365 3.2 
 3.35 1890.5 8134.2 المتوسط

: جمعتتتح بت تتتبح متتتو برة تتتةح ب واس وال اوالتتتي بو اعتتتشؤ و او تتت     تتتة  وال تتت و المصددددر

 ود مخالفي.و  اعةدري    اس وإلتعةءوح وال اوالري  والد
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 هوم المحافظواتت( اإلنتاج )الوف طون( والمسواحة )الوف فودان (واإلنتاجيوة )طن/فودان ( 2جدول رقم )
 (0371-2019لذرة الشامية لمتوسط الفترة )لمحصول ا المنتجة

اإلنتاجية 

 )طن/فدان(

المساحة )الف  المحافظة

 فدان(

اإلنتاج )الف  المحافظة

 طن(

 المحافظة

 والم رة 252.87 والم بفري 3.675
 والبتراس 734.7

 والم رة 733.6 والبتراس 212.33 وال ا ري 3.566

 وال ا ري 725.6 وال ا ري 203.97 والبتراس 3.468

 والم بفري 523.1 و رب  180.23 والم رة 2.905

 و رب  510.1  بهةج 153.5  بهةج 2.88

  بهةج 442.2 ب ى  برف 146.83 و رب  2.83

 ب ى  برف 390.7 بفريوالم  142.47 ب ى  برف 2.66

 وخاى 2235.2 وخاى 664.67 جمهورية 3.22

 الجمهورية 6295.1 جمهوريةال 1956.87  

4 جمعهي وحسهبي مه  بيانهاي وزارة الزراعهة واستصه   االراضهز، قطهاع الشه   المصدر
 االقتصادية، نشرة افحصالاي الزراعية، اعداد متتممةم

 
 قائمة المراجا

عموو   ثووار االقتصووادية لتكنولوجيووا اتصووناف الحديثووةاآلواتههرو (، ،  ابههرا يم السههيد عيسههى م7
، مع هههد بحهههوب إنتووواج محصوووول الوووذرة الشوووامية البيحووواء الصووويفي فوووي محافظوووة الغربيوووة

 0372، مركز البحوب الزراعية ، الزراعزاالقتصاد 
إتاحوة  االهمية االقتصادية لمياو الوري واسوترداد تكواليف ،صال  ايناس محمد عباس محمد م0

المصههرية لمبحههوب الزراعيههة، مركههز البحههوب  ، المجمههة ميوواو لمزراعووة المرويووة المصووريةال
 2018 (، العدد ال انز،33الزراعية، المجمد  

ذات نوعيووة  رياالقتصووادية والبيئيووة السووتخدام ميوواو اآلثووار سههامية عبههد الحميههد قبههرا يم ،  م0
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طى الزراعة المصهرية مهف  الريمشروع الكمالة االقتصادية الستتدام مياغ  سعد زكى نصار، م4
لمجمهههس بحهههوب اليههه ال  السهههنوي، المههه تمر  داتههه  الحىههه  الهههريالتركيهههز عمهههى نظهههام توزيهههف 
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طرق الوري المختمفوة فوي  الستخداماآلثار االقتصادية د الموجود ، مصطمز  حمد جابر عب م6

االقتصههاد الزراعههز، كميههة  ، قسههم، رسههالة ماجسههتيراتراحووي الجديوودة فووي محافظووة سوووهاج 
 م0371، الزراعة، جامعة اسيوط
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والعمهههوم االجتماعيهههة الزراعيهههة، جامعهههة  الزراعهههز، مجمهههة االقتصهههاد  محافظوووة سووووهاج فوووي
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ABSTRACT    
         The Egyptian agricultural sector consumes the largest part of 

the water resources at the national level. The agricultural water 

needs vary according to the cultivated crop area. The agricultural 

water needs amounted to about 63 billion m3 in the year 

2018/2019, representing 82.9% of the total water use in Egypt. 

Hence, it was necessary to Initiating the development of irrigation 

systems and methods in the old agricultural lands to maximize the 

use of each drop of available water. Undoubtedly, the water 

resource is one of the most important agricultural production 

resources due to its scarcity and limitations on the one hand, and by 

virtue of not calculating its actual value in estimating the cost of 

production on the other hand. Economic exploitation is considered 

Optimizing agricultural resources is one of the main objectives of 

agricultural policy to achieve continuity of agricultural 

development . 
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   The study aims, in general, to measure the production 

efficiency of the maize crop in the largest producing governorates 

and compare the production efficiency of them under traditional 

and advanced irrigation systems, and to identify the most important 

factors affecting this production and its flexibility, which gives the 

product an opportunity to increase the efficiency of maize 

production and control the determinants of production in Beheira 

Governorate. 
 The study recommends that irrigation water can be 

rationalized by reducing irrigation water losses by following 

modern irrigation methods and systems in the presence of a 

developed surface irrigation system (within water user 

associations), and thus maximizing water savings compared to the 

traditional surface irrigation method (flood irrigation), and this 

savings is directed From water to the reclamation and cultivation of 

new lands that can be added to the existing agricultural area                                                                                                        

          By studying the production development of the maize crop 

during the period (2001-2019), the study found an annual decrease 

of about 935.8 thousand tons, representing about -11.5% of the 

average production of maize during the study period. The annual 

decrease estimated at -98.88 thousand feddans, representing -

5.22% of the average area, and this was reflected in the feddan 

productivity, as it tended to decrease as well. The most important 

producing governorates are Beheira, Minya and Sharqia 

       The results of the study sample in the centers of Mahmudiya 

and Abu Homs in the Buhaira governorate revealed a statistically 

significant difference between the average productivity per acre of 

different irrigation patterns, namely, traditional and advanced 

surface irrigation, sprinkler irrigation, and drip irrigation. 

Sprinkler irrigation of about 5 tons, advanced surface irrigation of 

about 5 tons, and traditional surface irrigation of about 4.5 tonsIt 

was also shown from the efficiency measures that there was a 

statistically significant difference between the average returns on 

the invested pound for the different irrigation patterns, namely the 

traditional and advanced surface irrigation, sprinkler irrigation 

and drip irrigation. With sprinkler of about 1.56 pounds, advanced 

surface irrigation of about 1.63 pounds, and traditional surface 

irrigation of about 1.30 pounds. 
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         Conclusively, the study recommends that irrigation water can 

be rationalized by reducing irrigation water losses by following 

modern irrigation methods and systems in the presence of a 

developed surface irrigation system (within water user 

associations), and thus maximizing water savings compared to the 

traditional surface irrigation method (flood irrigation). Saving 

water to reclamation and cultivation of new lands that can be added 

to the current agricultural area  

Key words:  Estimation Of The Economic, , Productive  Efficiency 

Of Maize Crop, Irrigation Conditions, Beheira 

Governorate 
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