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 وأثرها على الدخول المزراعيه بمحافظه الدقهلية الزراعيةاقتصاديه للسعات  دراسة

 لخصالم

ة أبووا  سسوبا ا الداددوة التوى ت تووى علوى الدلوحلة الب  سوة بعتنطوى هذه الدراسة على س

 واألهووداا الب  سووة وابسوولو  الب  ووى وديووادر البسانووا  ل سووة تد لوو  الدلووحلة الب  سووة  ووى

 سوة   اسوء إستغالل ويغر  جم ال سازا  الزراعسة وتفتت ا ل    ود دودسة األراضي الزراعسة  

يو  دوف  وداف ب ووالي األتادر دسا ة األرض الزراعسوة  وي د ا  وة الدي لسوة للفاوا  ال سازسوة 

دف إجدالي الدسا ة علي دستوي الد ا  ة والدادر   %28,9ألا  داف بدا سعاد  ن و    969,03

% دوف إجدوالي  64,25ن وو  د لووفألا  ااز س 1636ألا  داف س وزها ن و   2872,2بن و  

ل أي أف يرابوة  ل وي عودد ال واازسف 2014ألا  ااز عام   1997,11عدد ال اازسف وتبلغ بن و  

لألراضي الزراعسة س ووزوف  أيو  دوف  لوة دسوا ة األرض   وهوو دوا سعحو  إرتفوا   واهر  

عسوة و اوا  ا  الزرالتفت  ال سازي األدور الوذي سسوتدعي ضورور  التعورا علوي ديوادر الود و

والسوعة  سوةعازرلي العالية بسف الود و  الأل جام السعا  الزراعسة الد تلفة ل وحذلك التعرا ع

عي ددحف  ي إطار الدتغسرا  االيتيوادسة ازرالتي ست اق دف  الل ا أحبر د    الدزرعة الد لي

  واألنداط ابنتاجسة الااادة

عسة وعاليت ا  ازردستوسا  الد و  ال   دراسةويد إست د   هذه الدراسة بيفه راسسسة  

السااد    الد تلفة  الدزرعسة  والتعرابالسعا   الدي لسة  د ا  ة  الد و      ي  بسف  العالية  علي 

الزر الد و   دعد   ت سسف  إلي  سؤدي  يد  الذي  األدر  ل  الدزرعسة  دف اوالسعة  ستتبعه  ودا  عسة 

اال والتندسة  بيفة  اية  الزراعسة  التندسة  علي  عادةتأ سرا   بيفة  واالجتداعسة  ل    يتيادسة 

الد يولي  ي   الترحس   الدي لسةل  د ا  ة  االيتيادسة  ي  الدوارد  دراسة  دف  ال   وذلك 

 د ا  ة الدي لسةل الت لس  اب يااى للسعا  الدزرعسة وأ رها علي الد و  الدزرعسة  

الويوفسة والحدسوة ة وبجراء هذه الدراسة تم إست دام العدسد دف األسالس  الت لسلسة اب يااس

ل  سة تم إست دام بعض األسالس  الت لسلسة اب يااسة حت لسو  السالسو  الزدنسوة ل و دعوادال  

حدوا االن دار البسسط ل واالرتباطل وا تبارا  الدعنوسة لدراسة طبسعسة العالية بوسف الدتغسورا  ل 

داواسس  إسورادا  التعواد    سا  الدااسس  الدطلاة ل دااسس  الرب سة النسبسة و  طرقتم إست دام  

 و د األداف للد   الزراعى لح   اة دف  اا  ال ساز  للعسنة الب  سة 

ألهوم الدراسوا  والب ووة العلدسوة  ابستعراض الدرجعىداددة وال الباب األولتناو     سة 

وذلك للتعرا علوى طبسعوة الدلواح   2016إلى    2000 ال  الفتر     الدراسةالدتعلاة بدوضو   



2 
 

لجت ووا هووذه الدراسووا  والب وووة واألهووداا الب  سووة وأسووالس  الت لسوو  الدسووت ددة  ووي التووي عا

 الويو  إلى النتااج لحي تحوف درلداً ودلسالً للبا ة  ي تناوله لدوضو  الدراسة  

ل  سة    الموارد اإلقتصادية في محافظة الدقهليةأهمية   س تص بدراسة    الباب الثانىأدا   

ل  أف  تبسف   ل دس  غدر هي أهم الدراحز  دراحز  بلاا   ل لربسف  الدنزلة ل الدنيور  ل طل ا 

 2حم   3471.13أف الدسا ة ابجدالسة لد ا  ة الدي لسة    بسفابدارسة دف  سة الدسا ة  سة ت 

ن و    دجدل ا  سعاد   2حم2274.01 ي  الحلسة  %65.51بدا  الدسا ة  أف  .دف  الدسا ة    تبسف 

الدي لسة عام   بد ا  ة  تراو   بسف  د     سةألا  داف    646.1ن و  غ   بل  2014الدزروعة 

بلغ   سعاد     24.032أدني  بدا  دحرن   درحز  بلغ  والي  ل   %3.71ألا  داف  ي  أييي  و د 

    عة بالد ا  ةورز % دف إجدالي الدسا ة الد7 19ألا  داف  ي درحز بلاا  بنسبة   127

أف تبسف  االرز  حدا  البلدي    -األذر   –الاطف    -الادح    -د ايس   أهم    –البنجر  -الفو   البرسسم 

ألا  داف   8 725  الى وت ا  إجدالي دسا  ل  سة بلغ   الد ايس  الدزروعة بد ا  ة الدي لسة  

د يو  الادح  ي داددة      سة جاءدف إجدالي الدسا ة الد يولسة ل    %79.5بدا سعاد  ن و  

دف الدسا ة    %32.9  بلغ   والى  ألا  داف بنسبة  291.9ا ة بلغ   الد ايس  الدزروعة بدس 

ألا  داف بنسبة بلغ    270.4د يو  األرز بدسا ة بلغ   والي  هالدزروعة بالد ا  ة ل سلس

  م د ايس  البرسسم ل بنجر السحر ل األذر     %30.5ن و 

نيور  ل دس  غدر ل  الدحدا تبسف أف أح ر الدراحز إستسعابآ للسحاف  ي د ا  ة الدي لسة   

ل السنبالوسف ل طل ا   دلسوف نسدة بدا   3.132146 سة تستوع   ي دجدل ا  والي  ل  بلاا  

الدنيور   ي    %52.64سعاد    درحز  جاء  ويد  الدي لسة  د ا  ة  السحاف  ي  عدد  إجدالي  دف 

ب والي  ألا نسدة بنسبة تادر    962840داددة دراحز الد ا  ة  سة يدر عدد السحانه ب والي  

الدي لس  16.18% السحاف  ي د ا  ة  تبسف أف  ة دف إجدالي عدد  العد  بد ا  ة     ى  سف  يو  

دف اجدالى العادلسف على دستوى    %0.17ألا نسدة تد   ن و  46.77  يدر  ب والى الدي لسة  

  بالرسا الدلتغلسف  عدد  ل  ى  سف تي  نسبة  ألا نسدة    20  270والذي يدر بن و  الجد ورسة  

ن و    12.45 والى   تد    نسدة  الدلتغلسف  %0.05ألا  عدد  اجدالى  دستوى    بالرسا  دف 

بن و  الجد ورسة   يدر  نسدة    23596والذي  بال ضر  و  ل ألا  الدلتغلسف   34.31  ب والىعدد 

ل وتي   ألا نسدة    3424والذي يدر بن و  على دستوى الجد ورسة    %1  ألا نسدة تد   ن و

البطالة ن و    بالرسا  نسبة  والى  والىعلى    %3.18الى  ل  الد ا  ة  على    %12.7دستوى 

    دستوى الجد ورسة
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 ال     التركيب المحصولي في محافظة الدقهلية  بدراسة  لثالباب الثاس تص   ى  سف  

دف  ال  إستعراض دحونا  هذا الترحس  دف د ايس  ال ا  وال ضر والفاح ة    2014عام  

د ا  دستوي  علي  وذلك  والعطرسة  الطبسة  النباتا   ابدارسة  ودسا ا   والدراحز  الدي لسة   ة 

ل ا   الدي لسة  ال  عام   سة تبسف    التابعة  الد يولسة  ي د ا  ة  الدسا ة   2014أف إجدالي 

بن و   ن و    2782.2يدر   تعاد   الجد ورسة    30.6ألا  داف  دستوي  علي  ن سرت ا  دف   %

العام    9082.53والبالغة ن و   ستحوف دف  ل وأف  ألا  داف  ي نف   الد يولي  أربع  الترحس  

هى دجدوع راسسسة  ل  دجدوعة    ا   ال ا   ل  دجدوعة  د ايس   ال ضر  دجدوعة  د ايس  

د ايس  ال ا     ل  سة تبسف أف إجدالى النباتا  الطبسة والعطرسة  دجدوعة  د ايس  الفاح ة ل  

بن و   دسا ات ا  ن و    1926.69تادر  تعاد   الدسا ة    69.25ألا  داف  إجدالي  دف   %

البالغة  والجد ورسة  دف ن سرت ا على دستوى    %54.9الد ا  ة ون و  لد يولسة علي دستوي  ا

ألا  داف   وتاسم جدلة الد ايس  ال السة إلي  ال ة دجدوعا   رعسة وهي    4938.32ن و  

دف    % 35.9ألا  داف تعاد  ن و    979.18د ايس  ال ا  اللتوسة والتي يدر  دسا ت ا بن و  

الد ي الدسا ة  الد ا  ة  جدلة  دستوي  علي  دستوي    %46.9ن و  وولسة  علي  ن سرت ا  دف 

الا  داف   598.51الجد ورسة ل ود ايس  ال ا  اللتوسة وبلغ  الريعة الدزروعة ب ا  والي  

ن و   ون و    %21.51تعاد   ل  الد ا  ة  دستوي  علي  الد يولسة  الدسا ة  دف   %32.6دف 

ال ا  ا ل ود ايس   الجد ورسة  ألا    349لنسلسة ويدر  دسا ت ا بن و  ن سرت ا علي دستوي 

ل ون و    %12.54 داف تعاد  ن و   الجد ورسة  الد يولسة علي دستوي  الدسا ة    %34.2دف 

 دف ن سرت ا علي دستوي الجد ورسة   

ألا   404.41ن و    2014بلغ   ي عام   ى  سة تبسف أف إجدالى د ايس  ال ضر  

ن و  ب داف   سعاد   الد يولسة    %14.5دا  الدسا ة  العام  دف  نف   الد ا  ة  ي  دستوي  علي 

ون و   ل  إلس ا  ابلار   الجد ورسة    %22.8والسابق  دستوي  علي  ن سرت ا  ن و  دف  والبالغة 

دن ا  1772.83 بنسبة    207.74ن و    ألا  داف  لتوسة  الدسا ة   %7.4ألا  داف  ضر  دف 

   دف ن سرت ا علي دستوي الجد ورسة  %28.7الد يولسة علي دستوي الد ا  ة ون و 

 187.31لد ايس  ال ا  اليسفسة  اد بلغ  الدسوا ة الدزروعوة ب وا  ووالي لوبالنسبة    

دووف  %25ل ون ووو  علووى دسووتوى الد ا  وة دووف الدسووا ة الد يوولسة %6.7بنسوبة  ألوا  ووداف

ألوا  وداف سعواد   9.36ن سرت ا علي دستوي الجد ورسة ل ويدر  دسا ة ال ضر النسلسة بن و 

دف ن سرت ا علي دسوتوي   %3.1ون و    على دستوى الد ا  ة  دف الدسا ة الد يولسة  0.33%

ألوا  وداف  330.18الدسا ة الدزروعة بالفاح ة يدر  بن وو حدا تبسف أف إجدالى    الجد ورسة  
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دوف  %25.18دف الدسوا ة الد يوولسة علوي دسوتوي الد ا  وة ل ون وو   %11.86تعاد  ن و  

الدسا ة ألا  داف ل  ى  سف تبسف أف   1315.18والبالغة ن و  ن سرت ا علي دستوي الجد ورسة  

 %4.34ألوا  وداف سعواد  بن وو   120.92ب ووالي  يدر   الدزروعة بالنباتا  الطبسة والعطرسة  

دوف ن سرت وا علوي دسوتوي  %11.4ة علوي دسوتوي الد ا  وة ل ون وو دف الدسا ة الد يوولس

  ألا  داف  ى نف  العام 1056.21والبالغة ن و   الجد ورسة  

الس تص  و   الزراعى    بدراسة  رابعالباب  الفي   الدخل  ستناو   إلى  يلسف  ساسم   سة 

دراسة الدقهلية  األو   محافظة  في  الزراعي  لتطور    ، الدخل  إستعراض  ستناو   الد     سة 

الزراعي بالوجة الب ري ل الد   الزراعي بد ا  ة الدي لسة بابضا ة الي الد   الزراعي دف  

 ( 2014   -  2001ابنتاج النباتي وال سواني بالدراحز ابدارسة بد ا  ة الدي لسة  ال  الفتر  )

بجدالى يسدة ابنتاج النباتى وال سوانى  ة  النسبسلألهدسة    اً إستعراض  ى  سف ستناو  الفي  ال انى  

عام   الزراعى  الد    يسدة  إجدالى  دف  النسبسة  ل    2014والسدحى  الدي لسة  األهدسة  لد ا  ة 

ال السة   الد ايس   يسدة  إجدالى  دف  الب رى  الب رى  والوجه  الوجه  د ا  ا   على  ل  دوزعة 

دوزعة على    نباتى ابنتاج الى يسدة  لد ا  ة الدي لسة والوجه الب رى دف إجدالاألهدسة النسبسة  

لد ا  ة الدي لسة والوجه الب رى دف إجدالى  األهدسة النسبسة  ل وأ سراً  د ا  ا  الوجه الب رى  

   2014 ال  عام  دوزعة على د ا  ا  الوجه الب رى ال سوانىابنتاج يسدة 

إ أف  تبسف  الزراعي  ي دير  ابيسدة    ىجدالحدا    ار لسد  305.414  بلغ   والىنتاج 

دن ا  والى  جنسه   الادسدة  األراضى  نيس   حاف  بنسبة  والى    247.531 سة  جنسه  دلسار 

دلسار جنسه بنسبة بلغ   والى    57.883ل بسندا حاف نيس  األراضى الجدسد   والى    81.05

عام    18.95% الزراعى  ال   ابنتاج  يسدة  إجدالى  إ ت    2014دف  النباتي اب  ل  سة    نتاج 

باس األو   بلغ   والى  الدرحز  بلغ   والى    170.953دة  بنسبة  جنسه  دف   55.97دلسار   %

 121.96ل  سة حاف نيس  األراضى الادسدة دن ا  والى  2014إجدالى ابنتاج الزراعى عام  

دلسار    170.953ل بسندا حاف نيس  األراضى الجدسد   والى    71.34دلسار جنسه بنسبة  والى  

بلغ   والى   بنسبة  إ  %28.66جنسه  النباتى دف  ابنتاج  يسدة  إ ت   جدالى  نتاج  اب ى  سف  

 36.73دلسار جنسه بنسبة بلغ   والى    112.181 سوانى الدرحز ال انى باسدة بلغ   والى  ال

الزراعى عام   الادسدة دن ا  والى  2014% دف إجدالى ابنتاج  ل  سة حاف نيس  األراضى 

بنسبة  والى    104.242 جنسه  الجدسد   والى  ل    92.92دلسار  األراضى  نيس   حاف  بسندا 

 دف إجدالى يسدة ابنتاج ال سوانى   %7.08دلسار جنسه بنسبة بلغ   والى  7.939
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تبسف أف   الابحدا  يد  نتاج  باسدة بلغ   والى  إ ت   سدحى  ال الة  دلسار    22.28الدرحز 

حاف نيس   ل  سة  2014% دف إجدالى ابنتاج الزراعى عام    7.3جنسه بنسبة بلغ   والى  

الادسدة دن ا  والى   بنسبة  والى    21.329األراضى  بسندا حاف نيس     95.74دلسار جنسه  ل 

الجدسد   والى   بلغ   والى    0.951األراضى  بنسبة  جنسه  يسدة   %4.26دلسار  إجدالى  دف 

 سدحى  الابنتاج 

الخامس تحليل    وستناو  الميدانيةالباب  الدراسة  ي   وذلك  ى  يلسف ستناو  الف   عينة 

دراسة   ال انى  الفي   ستناو   ل  ى  سف  الدسدانسة  الدراسة  عسنة  إ تسار  درا    دراسة  األو  

    2014ال يااص االيتيادسة وابجتداعسة لعسنة الدراسة الدسدانسة بد ا  ة الدي لسة عام 

 

الموارد اإلنتاجية  تكلفة  ها على  أثرالسعات المزرعية وبدراسة  الباب السادسوس تص 

ا عينة  الميدانية  فى  دراسة  لدراسة  ستناو   الدوارد   سة  تحلفة  على  الدزرعسة  السعا   تأ سر 

لتحلفة   اآللى  البلرىلالعد   العد   سواء  الدسدانسة  الدراسة  عسنة  ودراحز  يرى  ابنتاجسة  ى 

دستلزدا  ابنتاج دف  ال  دراسة هسح  التحالسا لح   اة  سازسة  م دراسة التباسف بسف الفاا   

   وجود و ورا  دزرعسة أد  إلى إن فاض التحالسا وت دسد ددى

دف دراسة هسح  التحالسا الدتغسر  لد ايس  العسنة الب  سة )الادح ل األرز ل   اد تبسف   

دف  اة   وإ تالا  تباسف  الب  سة وجود  العسنة  دراحز  ال سازسة  ى  الفاا   دستوى  على  البنجر( 

بزس  الدتغسر   التحالسا  إن فاض  تبسف  ل  سة  دع  أل رى  ستفق  دا  وهذا  الدزرعسة  السعة  اد  

الفاة األولى   ال انسة عف  ال سازسة  للفاة  الدتغسر   التحالسا  ل  سة إن فض   الن رسة االيتيادسة 

ن و   سعاد   ل    84.7بدا  ل    %57  الفاة    %77.6  أدا  الترتس ل  على  ال ال ة  للد ايس    %

% لد يو     50.8% ل    69.9 و  ال سازسة ال ال ة  اد إن فض  عف الفاة األولى بدا سعاد  ن

ن و   سعاد   بدا  ال انسة  الفاة  عف  ال ال ة  الفاة  إن فض   ل  ى  سف  الترتس   على  واألرز  الادح 

 % لد يو  الادح واألرز على الترتس    89.2% ل  82.6

دف    ابستفاد   ددى  لت دسد  التحالسا  بنود  على  الدزرعسة  السعا   أ ر  وبدراسة  هذا 

ل تبسف   البلرى إن فض  للفاة ال سازسة ال انسة عف الفاة األولى  و ورا  السعة  أف تحلفة العد  

ل    84.5بدا سعاد  ن و   ل    %62.2  % للد ايس  ال ال ة على الترتس ل أدا الفاة    %77.3 

% لد يولى    56.5% ل    67.2ال سازسة ال ال ة  اد إن فض  عف الفاة األولى بدا سعاد  ن و  
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ل   الترتس   على  واألرز  ن و  الادح  سعاد   بدا  ال انسة  الفاة  عف  ال ال ة  الفاة  إن فض    ى  سف 

 % لد يولى الادح واألرز على الترتس    91.1ل  79.7%

 ى  سف إن فض  تحلفة العد  اآللى دع زساد  السعة الدزرعسة وهو أدر دنطاى أسضاً   

% ل   59.6ل  %    85.8 سة إن فض  للفاة ال سازسة ال انسة عف الفاة األولى بدا سعاد  ن و  

الفاة    80.6 عف  إن فض   ال ال ة  اد  ال سازسة  الفاة  أدا  الترتس ل  على  ال ال ة  للد ايس    %

% لد يولى الادح واألرز على الترتس  ل  ى  سف    56.7% ل    75.2األولى بدا سعاد  ن و  

بدا سعاد  ن و   % لد يولى الادح   95.0% ل    87.6إن فض  الفاة ال ال ة عف الفاة ال انسة 

حذلك تبسف تأ سر إن فاض التحالسا على زساد  السعة الدزرعسة ل  سة   واألرز على الترتس   

  86.8إن فض  تحالسا دستلزدا  ابنتاج للفاة ال سازسة ال انسة عف الفاة األولى بدا سعاد  ن و  

ل   ل    %53.3  ال ال ة  اد    %76.4  ال سازسة  الفاة  أدا  الترتس ل  على  ال ال ة  للد ايس    %

% لد يولى الادح واألرز على    47.8% ل    69.3فض  عف الفاة األولى بدا سعاد  ن و  إن 

%    90.1% ل    80.0الترتس  ل  ى  سف إن فض  الفاة ال ال ة عف الفاة ال انسة بدا سعاد  ن و  

 لد يولى الادح واألرز على الترتس   

تناول   السابع  الوقد  وا  دراسةباب  المزرعية  مقاييس  لسعات  على    الدخل أثرها 

الميدانية  المزرعي  الدراسة  عينة   سة إلتد  هذا البا  على  يلسف تناو  الفي  األو     فى 

دراسة أ ر السعا  الدزرعسة على دااسس  الد   لد ايس  الدراسة  ى عسنة الدراسة الدسدانسة  

والتى تد ل   ى  سا    الزراعى  للد    الدطلاة  الدااسس   الناتج ابجدالى  ل دف  ال   سا  

التلغسلى   الد    يا ى  ل  الحلى  ابسراد  الب  سة(ل  للعسنة  ال ساز   دف  اا   )لح   اة  للدزرعة 

دعد    تد ل   ى  النسبسة  اد  الرب سة  دااسس   أدا  ل  الدزرعى  الد    يا ى  الحلى(ل  )ال ادش 

الدتغسر /دتوسط ابنتاج   العااد/التحالسا ل إجدالى ابسراد الحلى/التحالسا الدتغسر  ل يسدة التحالسا

و د   التعاد   إسرادا   دااسس   أدا  )بالطف(   الدنتجة  الو د   رب سة  ل  الدنفق  الجنسه  رب سة  ل 

األداف  اد تد ل   ى  سا  إسرادا  التعاد  ل  جم التعاد  ابنتاجى لسعر التعاد  ل د األداف  

 ابنتاجى ل د األداف السعرى   

لد يو  الادح  ى    الد  أ رها على دااسس   رعسة ولسعا  الدزويد تبسف دف دراسة ا 

بسف   وتراو  ا  ال الة  ال سازسة  للفاا   الفدانسة  ابنتاجسة  تاار   الب  سة  العسنة   14.91إجدالى 

 داف( ح د أييى    5-3أرد / داف للفاة )  15.09أرد / داف للفاة )أي  دف  داف( ح د أدنى ل  

بلغ   والى   لل  14.925ل  ى  سف  ) أرد / داف  التلغس     3-1فاة  أف يا ى  تبسف   داف( حدا 
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ل) دف  داف(  )أي   ال الة  للفاا   يدر  الدزرعسة  سة  السعة  بزساد   )  3-1سزداد  ل    5-3 داف( 

جنس اً على الترتس  ل  ى  سف بلغ دؤلر يا ى الد      4240ل    3724ل    3254 داف( بن و  

لى الترتس  للفاا  ال الة   جنس اً ع  2240ل    1724ل    1254الدزرعى لو د  الدسا ة  والى  

حدا تبسف إرتفا  يسدة دؤلر دعد  العااد إلى التحالسا دع زساد  السعة الدزرعسة  سة يدر للفاة  

 1.55 داف(  والى    5-3جنس اً ح د أدنى وللفاة ال سازسة )  1.25ال سازسة )أي  دف  داف( بن و  

 داف( أى أف ح  جنسه ستم إنفايه   3-1جنس اً للفاة )  1.38جنس اً ح د أييى  ى  سف يدر بن و  

جنس اً للفاا  ال سازسة   1.55ل  1.38ل   1.25 ى إنتاج د يو  الادح س اق عااد يدره  والى 

 ال الة على الترتس   

الدتغسر   اد بلغ  والى    التحالسا  إلى  الحلى  نسبة ابسراد  بالنسبة لدؤلر  ل    2.08أدا 

للفاا  )أي  دف  داف(  3.02ل    2.47 ل حدا    5-3 داف(ل )  3-1ل )  جنس اً  الترتس    داف( على 

تبسف إن فاض نيس  الو د  الدنتجة دف التحالسا الدتغسره دع زساد   جم السعة الدزرعسة  سة  

 داف( حان  أي  الفاا  ال سازسة  سة يدر نيس  األرد     5-3تبسف أف الفاة ال سازسة ال ال ة )

 سف يدر  ى الفاة األولى )أي  دف  داف(  والى    جنس اً  ى   139دف التحالسا الدتغسر   والى  

202.7  ( ال انسة  وللفاة  رب سة    170.7 داف(  والى    3-1جنس اً  يسدة  إرتفا   تبسف  حدا  جنس اً  

بلغ  والى   الدزرعسة  سة  السعة  زساد   دع  الدست در  جنس اً    0.55ل    0.38ل    0.25الجنسه 

ل) دف  داف(  )أي   ال سازسة  )  3-1للفاا   رب سة    5-3 داف(ل  يدر   ويد  الترتس     داف(على 

 جنس اً على الترتس    148.2ل  115.2ل   82.3األرد  دف الادح للفاا  ال الة 

حدا تبسف إن فاض  جم التعاد  دع زساد  السعا  الدزرعسة  سة تراوح  جم التعاد    

أدنى بلغ  والى   ال ال ة )  7.12بسف  د  للفاة   9.24لى   داف( و د أييى بلع  وا  5-3أرد  

أرد / داف للفاة ال سازسة األولى )أي  دف  داف( ل ويد بلغ  إسرادا  التعاد  للفاا  ال الة ن و  

بن و    2989.5ل     3376.9ل    3881.8 التعاد   سعر  بلغ  ل  ى  سف  الترتس   على  جنس اً 

األداف    198.2ل    226.9ل    263.2 بلغ  د  الترتس     ى  سف  على  ال الة  للفاا   جنس اً 

ل    37.3تاجى  والى  ابن ل    %46  ل و  د األداف   %52.8  التوالى  ال الة على  للفاا    %

 % للفاا  ال الة على التوالى   52.8% ل  46% ل  37.3السعرى  والى 

لد يو  األرز    الد  أ رها على دااسس   لسعا  الدزرعسة و ى  سف تبسف دف دراسة ا 

الف ابنتاجسة  تاار   الب  سة  العسنة  إجدالى  بسف   ى  وتراو  ا  للفاة)  6.06دانسة   5-3طف/ داف 

  6.14 داف( ح د أييى ل  ى  سف بلغ   والى    3-1طف/ داف للفاة )  6.26 داف( ح د أدنى ل  
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-1أرد / داف للفاة )أي  دف  داف(  حدا تبسف أف يا ى التلغس  للفاا  ال الة )أي  دف  داف( ل)

جنس اً على الترتس  ل  ى    10932ل    11123ل     8824 داف( يد بلغ  والى    5-3 داف( ل )  3

الدزرعى ن و   الد    للفاا     8832ل    9023ل     6724 سف بلغ يا ى  الترتس   على  جنس اً 

 ال الة  

حدا تبسف إرتفا  يسدة دؤلر دعد  العااد إلى التحالسا دع زساد  السعة الدزرعسة  سة بلغ للفاة  

 2.96 داف(  والى    5-3أدنى وللفاة ال سازسة )جنس اً ح د    1.99ال سازسة )أي  دف  داف( بن و  

  داف(  3-1جنس اً للفاة )  2.90جنس اً ح د أييى  ى  سف يدر بن و 

الدتغسر   اد بلغ  والى    التحالسا  إلى  الحلى  نسبة ابسراد  بالنسبة لدؤلر  ل    2.89أدا 

ترتس  ل حدا بلغ   داف( على ال  5-3 داف(ل )  3-1جنس اً للفاا  )أي  دف  داف( ل )  5.56ل  5.22

الجنسه الدست در  والى   ال سازسة )أي  دف  داف(    1.96ل    1.90ل    0.99رب سة  للفاا   جنس اً 

)  3-1ل) ل  ال الة    5-3 داف(  للفاا   األرز  دف  الطف  رب سة  يدر   الترتس   ويد  على   داف( 

التعاد  بسف    1457.0ل    1440.9ل    1092.9 الترتس    ى  سف تراوح  جم  على  د  جنس اً 

بلغ  والى   )  1.16أدنى  ال ال ة  للفاة  بلع  والى    5-3طف  أييى  طف/ داف    1.46 داف( و د 

ن و   ال الة  للفاا   التعاد   إسرادا   بلغ   دف  داف(   ى  سف  )أي   األولى  ال سازسة  للفاة 

ل    526.0جنس اً على الترتس  ل ويد يدر سعر التعاد  بن و    2561.8ل    2600.3ل    3220.9

جنس اً للفاا  ال الة على الترتس      ى  سف بلغ  د األداف ابنتاجى  والى    422.9ل    416.4

ل    81.1ل    76.1% السعرى  والى    %80.8  األداف  ل و د  التوالى  على  ال الة  للفاا    %

 للفاا  ال الة على التوالى   %80.8% ل  81.1% ل  76.1

ا  دراسة  دف  تبسف  و ى  سف  الدزرعسة  دااسس  لسعا   على  لد يو     الد    أ رها 

الفدانسة وتراو  ا بسف   الب  سة تاار  ابنتاجسة  العسنة  للفاة    34.4البنجر  ى إجدالى  طف/ داف 

ل    3-5) أدنى  للفاة )  35.23 داف(ح د  تبسف أف يا ى    3-1طف/ داف   داف( ح د أييى  حدا 

بلغ  والى   يد  )  12262ل    11892التلغس   للفاا   الترتس   على  ل    3-1جنس اً    5-3) داف( 

جنس اً   10462ل    10092 داف( ل ويد بلغ دؤلر يا ى الد   الدزرعى لو د  الدسا ة ن و  

)  3-1للفاا  ) ل  إلى    5-3 داف(  العااد  يسدة دؤلر دعد   تبسف إرتفا   الترتس   حدا   داف(على 

 و   داف( ن  5-3جنس اً ح د أدنى وللفاة ال سازسة )  3.0 داف( ن و    3-1التحالسا للفاة ال سازسة )

 جنس اً ح د أييى   3.46
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الدتغسر   والى    التحالسا  إلى  الحلى  ابسراد  نسبة  دؤلر  بلغ  ل    5.34 ى  سف 

5.06( للفاا   )  3-1جنس اً  ل  ل    5-3 داف(  الترتس   رب سة     داف(على  يسدة  إرتفا   تبسف  حدا 

                ال سازسة   جنس اً للفاا   2.46ل    2.0الجنسه الدست در دع زساد  السعة الدزرعسة  سة بلغ  والى  

(1-3  ( ل  للفاا     5-3 داف(  السحر  بنجر  دف  الطف  رب سة  يدر   ويد  ل  الترتس    داف(على 

جنس اً على الترتس   حدا تبسف أف  جم التعاد  يد تراوح بسف  د أدنى بلغ    303.9ل    286.4

) 5.06 والى   ال انسة  للفاة  بلع  والى    5-3طف  أييى  و د  للفاة   طف/ داف  5.34 داف( 

األولى ن و    3-1)            ال سازسة  التعاد   إسرادا   بلغ   ل  ى  سف  ل    2294.5 داف( 

جنس اً للفاا     63.4ل    65.1جنس اً للفاا   على الترتس  ل و يدر سعر التعاد  بن و    2175.8

% ل    84.8 داف( على الترتس     ى  سف بلغ  د األداف ابنتاجى  والى    5-3 داف( ل )  1-3)

 84.8داف( على التوالى ل و  د األداف السعرى  والى     5-3 داف( ل )  3-1% للفاا  )  85.3

 على التوالى                     للفاا   %85.3% ل 

الد و  الدزرعسة بد ا  ة  ب ا  عاليتلسعا  الدزرعسة و ى  سف ستناو  الفي  ال انى ا

ل    الدي لسة الدسدانسة  الدراسة  عسنة  الاساسى   ى  التادسر  دف  ال   تبسف  الدسا  سة  ة  أل ر 

  -1الدزروعة علي يا ي الد   الدزرعي علي دستوي عسنة الدراسة أف الفاة ال سازسة ال انسة )

هي أح ر الفاا  ت اساآ ليا ي العااد سلس ا الفاة األولي )أي  دف   داف(  م الفاة ال ال ة     داف(  3

د    دف الزساد   ي يا ي ال  %28.9ل    %73.6ل      %70.3ل حدا تبسف أف  والى   داف(    3-5)

دف   داف(للفاا   الدزرعي   )أي   األولي  )ل  ال سازسة  )  ل  داف(    3  -1ال انسة    داف(  5-3ال ال ة 

   الدزروعة  ترجع إلي الزساد   ي الدسا ة  على الترتس 

 ومن خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الدراسة توصى : 

هذه تركز الحديثة حيث تبين   باألساليب اإلنتاجيةالكبيرة  إدارة المزارع  العمل على رفع كفاءة و -1

 الملكيات الكبيرة نسبيآ في األراضي الجديدة.

 .نقل المعارف والمستحدثات التكنولوجيا إلي المزارعين فىالجهاز اإلرشادي   تفعيل دور -2

ا يتطلبه  الت ي اتبالكمي الالزمة والمبيدات  المختلفة،  توفير ودعم األسمدة الكيماوية    العمل على -3

 الزراعية المختلفة.  ليصاتحقق إنتاجية عالية للمحل  المزارع

محاص يل الزراعي ة وصاص ة المتعلق ة بتحقي ق األم ن زيادة إنتاج الوضع سياسة إنتاجية هدفها   -4

 الغذائى 
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العمل على إستنباط تقاوى محسنة وراثي ا  وعالي ة اإلنتاجي ة لن ماا زي ادة إنتاجي ة المحاص يل  -5

 زيادة إنتاج تلك المحاصيل وبالتالى رفع نسب اإلكتفاء الذاتى منها.الزراعية ومن ثم 

إتباع  -6 ضرورة  مع  الزراعية  األراضى  استصالح  مجال  في  اإلستثمارات  توجيه  على  العمل 

 االساليب الحديثة فى هذا المجال كمحاولة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية. 

والعد  -7 لدورها  للاسام  الزراعسة  التعاونسا   الزراعي  تلجسع  التجدع  سساسة  إتبا   علي    

 للدسا ا  اليغسر  

 


