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 The subject of this study is the analysis of disparities of wheat production costs 

among different governorates in Egypt.  Identification of sources of variation of 

production costs could shed the light on possible ways to make wheat production in 

Egypt more cost effective. The study relies on a panel of data that includes 19 

governorates with 5 yearly observations for each governorate covering the period 

2015/16: 2019/20.  The study shows that the average land productivity of 18 ardab 

per feddan costs about L.E. 8752 in Aswan governorate while the same yield is 

achieved with cost of production reaching L.E. 10298 in Sharqeya governorate. 

That is wheat production costs 17.7 % more in Sharqeya than in Aswan.  

The study reveals that the cost of chemical fertilizer shows the least variation 

among governorates while the cost of manure shows the largest variation among 

governorates.  Obviously chemical fertilizer is subject to heavy governmental 

regulations and its subsidized prices are uniform across all governorates. The cost 

of land rent is also very uneven among governorates. For example, the average rent 

of one feddan during the season of wheat production varies from L.E. 3200 in 

Aswan to L.E. 4640 in Minya governorate. The variations in the cost of rent among 

governorates are statistically significant at the level of 1 %.  

The costs of production for most crops have increased substantially after the 

adoption of economic reform measures in November 2016. It is evident from the 

study that the total cost of wheat production has increased by 62 % after the 

enactment of economic reform policy at the national level. The percentage increase 

in wheat cost of production after the adoption of economic reform policy varied 

from 23 % in Fayoum governorate to 57 % in Aswan governorate.  

The study concludes with a few recommendations. It is recommended that the 

government should make sure that chemical fertilizer is available to farmers at 

affordable prices when they need it. As the study indicates chemical fertilizer is 

pivotal for the enhancement of wheat production. In general there should be more 

active role for the government extension service in order to guide the farmers 

through the best practices for wheat production. There is a need to augment 

government efforts by provision of attractive prices that are at least equivalent to 

international wheat prices. 
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محصول القمح فى مصر إنتاج تكاليفل التباين الجغرافى  

 هويدا يوسف بطرس

مركز البحوث الزراعية -قتصاد الزراعي إلباحث بمعهد بحوث ا  

ث البح بيانات ص    ل خ ت س م ل  ا

 
2202/    8 /  6   استالم  
2022/    9/    18     قبول  

الهامة    اإلستراتيجية  المحاصيل  من  القمح  محصول  واضعى يعتبر  من  كبير  اهتمام  على  تستحوذ  التى 

ايسال فى مصر.  إلاسة  أوجةقتصادية  تحليل  الحالية   الدراسة  تحاول  فى    ولذلك  الجغرافى  تكاليف  التباين 

و  و    نتاجاإل المزروعة  و  يةنتاجاإلالمساحة  القمح   لمحصول  و  الفدانية  المحافظات  بين    األقاليم ذلك 

مدة خمس سنوات خالل محافظة ل  19مكونة من    Panel dataلقد اعتمت الدراسة على بيانات  و  المختلفة.  

الى .  (  2019/2020-2015/2016)لفترة  ا الدراسة  أكبر   وتشير  البحرى  الوجه  فى  اإليجار  تكاليف  أن  

كما يتضح أن    جنيه/فدان وأن هذا الفرق معنوى احصائياً  .  624من تكاليف اإليجار فى مصر العليا بنحو  

جنيه/فدان ،وهذا    421ليا بنحو  ى مصر العاإليجار ف  من تكاليف  اإليجار فى مصر الوسطى أكبر  تكاليف

التكاليف  إجمالى  أن  الدراسة  وتبين  المألوفة.   المعنوية  مستويات  عند  أيضاً  احصائياً   معنوى  الفرق 

جنيه/فدان وأن هذا الفرق    510باإليجار فى الوجه البحرى أكبر من تكاليف اإليجار فى مصر العليا بنحو  

أن إجمالى التكاليف باإليجار فى مصر الوسطى أكبر من إجمالى   التحليل  كما يبين  غيرمعنوى احصائياً  .

     .معنوى احصائياً  هذا الفرق غيرلكن جنيه/فدان ،و 523التكاليف باإليجار فى مصر العليا بنحو 

سعار معقولة ألن التسميد أاجات السمادية لمحصول القمح بيتوصى الدراسة بأهمية العمل على توفير االحت

على  الكي تأثيرا  االكثر  هو  على    يةنتاج اإلماوى  العمل  الضرورى  فمن  لذلك  و  القمح  لمحصول  الفدانية 

بتطبيق   أيضا  الدراسة  توصى  و   . الدعم  لهذا  المستحقين  الزراع  صغار  الى  المدعوم  السماد  توصيل 

ية مثل كفر  إنتاجل  ية فى المحافظات األقإنتاج لى  المحققة ألع  نتاجاإلالممارسات الزراعية الجيدة و أساليب  

االقصر و  الىالشيخ  الدراسة  وتشير  مس  .  شراء  على  المزارع  قدرة  المناسب    نتاجاإل تلزمات  أن  بالقدر 

يؤدىإو المناسب  الوقت  فى  المستلزمات  تلك  زيادة    ستخدام  و  يةنتاج اإلالى  لم  إالعكس صحيح  الفدانية  ن 

 . نتاجاإل  تمويل احتياجاتة من مستلزماتيتمكن المزارع من 

 الكلمات المفتاحية

    –التباين الجغرافى 
  -تحليل التباين 

 -التكاليف المتغيرة
-التكاليف الثابتة 

  -العائد الصافى
  اإلصالح سياسة 

  -االقتصادى 
السياسات  

 . السعرية و يةنتاجاإل
 

 

 هويدا يوسف بطرس الباحث المسئول: 

  howayda.y@yahoo.com  :اإللكتروني البريد 

 

 

 

 مقدمة  

مليون فدان سنوياً ، وتعمل  3من المحاصيل الرئيسية فى الزراعة المصرية ألنه يشغل مساحة تربو على  يعتبر محصول القمح

 .يومى لغالبية الشعب المصرى راً ألهميته فى توفير الغذاء الالتوسع فى زراعة هذا المحصول نظفى  الدولة على تشجيع الزراع 

وبوجه خاص األسمدة األزوتية التى يحتاجها محصول القمح وكذلك تتبع الدولة   نتاجاإلدعم مستلزمات  على تعمل الدولةلذلك و

   اإلستيراد. سياسة محفزة لتشجيع الزراع على التوسع فى المساحة المزروعة من القمح وتقليل اإلعتماد على

األخيرة   فظات مصرخالل فترة الخمس سنواتمحصول القمح فى جميع محا إنتاجتكاليف يتناول هذا البحث بالدراسة  سوف

التكاليف المختلفة لمحصول القمح .وكذلك دراسة التباين هيكل  لتعرف على أوجة التباين فى بنود(  ل2015/2016-2019/2020)

مصر العليا و مصر الوسطى و   أقاليمالفدانية لمحصول القمح  وتحليل التباين بين  يةنتاجاإلة وفى الجغرافى فى المساحة المزروع

https://meae.journals.ekb.eg/
mailto:dina_hena@yahoo.comالبريد
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مكن الوقوف على العالقات التشابكية بين و من ثم ي، وصافى العائد لمحصول القمحالكلية العائد الكلى والتكاليف   دراسةو الدلتا. إقليم

القمح فى مصر  إنتاجو السياسات الالزمة لزيادة أخرى و التوصل الى بعض المقترحات  من ناحية وبنود التكاليف من ناحية  نتاجاإل

   .حتى يتمكن المزارع الصغير من تحقيق عائد مجزى من زراعة محصول القمح نتاجاإلو امكانيات تخفيض تكاليف 

   :مشكلة البحث

وهوما .  حاصيل المنافسةجعلة أقل ربحية من بعض الممحصول القمح فى مصر مما ي  إنتاجتكاليف    إرتفاعفى  تكمن مشكلة البحث  

الرغ على  المنافسة  المحاصيل  الى  الصغير  المزارع  تحول  الى  يؤدى  لزيادة  قد  الدولة  محاوالت  من  ذلك   نتاجاإلم  من  المحلى 

تكاليف   دراسة  التركيز على  يتم  لذلك  األدمى.  للغذاء  فى جميع محافظا  إنتاجالمحصول األساسى  القمح   ت مصر حتى محصول 

وزيادة اقبال    نتاجاإلالمختلفة حتى يمكن لمتخذ ى القرار وضع سياسات من شأنها تخفيض تكاليف    األقاليمبين    يمكن معرفة التبيان

 المزارع على زراعته. 

 :هدف البحث 

لبنود تكاليف   النسبية  األهمية  ، ودراسة     فى مصرمحصول القمح    إنتاجيهدف البحث الى التعرف على التباين الجغرافى لتكاليف  

،و القمح  فىالتغيمحصول  النسبى  اإلقتصادى،  إنتاج تكاليف    ر  اإلصالح  سياسة  تطبيق  بعد  القمح  الكلى   دراسةو  محصول  العائد 

ية فدان القمح فى إنتاجمحصول القمح و  إنتاجدراسة العالقة بين مستلزمات  كذلك  و،وصافى العائد لمحصول القمحالكلية  والتكاليف  

  محصول القمح بإستخدام نموذج المتغيرات الصورية.ود تكاليف  دراسة اإلختالفات بين بنمصر، و

 

 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات: 

  والبيانات المقطعية  ، Time Series Data توليفة من بيانات السالسل الزمنية    وهى  ،  Panel Data   بياناتاعتمد البحث على  

Cross Section Data،تقد نموذوتم  تجميعىير  من    Polled Model  ج  يتكون  والنموذج  محافظة  عشر  مشاهدة      57للتسعة 

اعتمد البحث على   كما    .(  2019/2020-2017/2018)ولكل محافظة     ثالث مشاهدات عبارة عن الثالث سنوات خالل الفترة  

النماذج الخطية واللوغاريتمية والمتغيرات الصورية  دراسة على البحث    عتمد  اكما    ،  Dummy Variables  التكاليف باستخدام 

المنشورة   الزراعيةالمنشورة  وغير  البيانات  لإلحصاءات  المركزية  واإلدارة   ، األراضى  واستصالح  الزراعة  قطاع    ،بوزارة 

   .الشئون اإلقتصادية

 

 النتائج والمناقشة :

 

   محصول القمح فى مصر إنتاجكاليف ت

فى  محافظات    4،ومحافظات فى الوجه البحرى  10فظات التسعة عشرالمنتجة للقمح منها  كل المحا  القمح فى   إنتاجتكاليف    دراسة تم  

الوسطى   العليا  فى  محافظات    5و    مصر  تم      مصر  حيث  لإل  حساب،  ونتاجمتوسط   والمساحة  وإجمالى    نتاجاإلية  واإليجار 

  خالل الفترة  المختلفةافظات حمالظة من لكل محاف  األخيرة  سنواتالخمس محصول القمح خالل التكاليف ل

  النتائج التالية:لى إ( 1ويشير جدول )،   ( 2015/2016-2019/2020)

حوالى ، وبحد أعلى بلغ    اإلسكندريةبمحافظة أردب /فدان      17حوالى  حد أدنىالفدانية لمحصول القمح  بلغت    يةنتاجاإلمتوسط  أن    

،وبمتوسط بلغ   أردب/فدان  18حوالى  بمتوسط جمهورية بلغ    ووالجيزة ،وفية  والمن  الدقهليةمحافظات  أردب /فدان فى كل من     20

بلغ    أردب/فدان  18 وبمتوسط  البحرى،  الوجه  بلغ    أردب/فدان  19فى  وبمتوسط   ، الوسطى   فى مصر   أردب/فدان  18فى مصر 

 . العليا

  384  حوالى  حد أعلى بلغوحافظة دمياط  ألف فدان بم  25حوالىحد أدنى بلغ  الفدانية لمحصول القمح فى مصرحة  المسا  متوسط  بلغ

مليون فدان فى الوجه البحرى ،  1.6  حوالىمليون فدان وبمتوسط بلغ    3  حوالىبمتوسط جمهورية بلغ  ،  ألف فدان بمحافظة الشرقية

 . فى مصرالعليا لف فدانأ  643، وبمتوسط بلغ نحو  ألف فدان فى مصر الوسطى   534 حوالى وبمتوسط بلغ 

، بمحافظة الشرقية    أردبمليون       7وحد أعلى بلغ  ،    بمحافظة  دمياط    أردبألف      434حوالىحد أدنى    القمح    تاج نإبلغ متوسط  

  11  حوالىأردب  فى الوجه البحرى ، وبمتوسط بلغ  مليون      30,1وبمتوسط بلغ  أردب ،    مليون  58  حوالىبمتوسط جمهورية بلغ  

    .أردب فى مصر العليا مليون  11,2  لىواح أردب  فى مصر الوسطى ، وبمتوسط  بلغ مليون

 

 



 

 هويدا بطرس                              869-850                  2022 ، 3العدد ،  32  ، مجلد لمصرية لالقتصاد الزراعي المجلة ا
10.21608/meae.2022.154732.1082 

853 
 

خالل  محافظات مصر لكل  للتركيب المحصولى والتكاليف اإلجماليه لمحصول القمح  سنواتمتوسط الخمس :   (1جدول )

 (2019/2020-2015/2016الفترة)

  يةنتاجاإل المحافظة 

 أردب/فدان 

 المساحة 

 فدان 

نتاج اإل  

 أردب 

 اإليجار 

فدان  جنيه/  

يف  جملة التكال

  اإليجار جنيه/ ب

 فدان 

جملة  

التكاليف  

بدون   

 اإليجار 

فدان  جنيه/  

 6,133 9,933 3,800 1,228 72,589 17 اإلسكندرية

 5,959 9,959 4,000 6,622 355,717 19 البحيرة 

 6,169 10,009 3,840 2,357 133,984 18 الغربية

 5,748 9,608 3,860 3,913 227,618 17 كفر الشيخ 

 5,790 9,710 3,920 4,662 236,855 20 الدقهلية

 5,922 9,902 3,980 443 25,322 18 دمياط 

 6,198 10,298 4,100 6,916 383,753 18 الشرقية

 6,186 9,986 3,800 713 40,474 18 اإلسماعلية 

 6,054 10,334 4,280 2,574 127,701 20 المنوفية

 5,750 10,050 4,300 954 50,803 19 القليوبية

الوجه البحرى   متوسط  18 1,658,646 30,174 4,002 9,995 5,991 

 5,876 10,096 4,220 715 35,362 20 الجيزة 

 5,880 10,079 4,200 2,563 124,367 19 بنى سويف 

 5,897 9,797 3,900 3,613 190,548 18 الفيوم 

 5,768 10,207 4,640 4,418 233,759 19 المنيا

 5,839 10,115 4,277 10,760 584,036 19 متوسط مصر الوسطى 

 6,145 9,985 3,840 4,262 226,599 19 أسيوط

 5,917 9,717 3,800 3,758 201,371 19 سوهاج

 5,827 9,226 3,400 1,821 101,504 18 قنا 

 5,597 9,117 3,520 629 38,675 16 األقصر

 5,552 8,752 3,200 1,021 56,813 18 أسوان 

 5,933 9,611 3,678 11,240 642,963 18 متوسط مصر العليا 

 5,947 9,935 3,988 57,500 2,999,897 19     سط العام توالم

حسبت وجمعت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضى، ، قطاع الشئون اإلقتصادية ، نشرات إحصائيات  :المصدر 

 التكاليف وصافى العائد ، أعداد مختلفة.
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جنيه/فدان   4640حد أعلى بلغ  و  ،جنيه/فدان    3200  حوالى    أسوانفى محافظة  دنى  ألبلغ حدة االقمح  إيجار فدان  أن متوسط قيمة  

بلغ  و،     المنيابمحافظة   جمهورية  بلغ     ،  جنيه/فدان   3988  حوالىبمتوسط  ،     4002وبمتوسط  البحرى  الوجه  فى  جنيه/فدان 

 .  جنيه/فدان فى مصر العليا  3678بلغ    جنيه/فدان  فى مصر الوسطى ، وبمتوسط  4277 حوالىوبمتوسط بلغ 

 

  جنيه/فدان   10334بلغ  ، وبحد أعلى    أسوانجنيه/فدان بمحافظة    8752   حوالىحدة االدنى  يجار  باإل   متوسط إجمالى التكاليف  بلغ  

وجه البحرى ، جنيه/فدان فى ال  9995  حوالىتوسط  بلغ  جنيه/فدان ، وبم   9935  حوالىوبمتوسط جمهورية بلغ    المنوفيةبمحافظة  

   .ان فى مصر العلياجنيه/فد 9611 حوالىجنيه/فدان فى مصر الوسطى ، وبمتوسط بلغ   10115 حوالىتوسط بلغ وبم

إيجار  تكاليفالإجمالى  بلغ   القمح  ل  بدون  أدنى  جنيه/فدان    5552  حوالىمحصول  بلغ    أسوانبمحافظة  كحد  أعلى  وبحد   حوالى ، 

بمحافظة    6198 بلغ  متو وب  الشرقيةجنيه/فدان  وبمتوسط    5947  حوالىسط جمهوريه   ، /فدان  فى    5991  حوالىجنيه  جنيه/فدان 

 جنيه/فدان فى مصر العليا   5933حوالىجنيه/فدان فى مصر الوسطى ، وبمتوسط بلغ  5839 حوالىالوجه البحرى ، وبمتوسط 

 

    محصول القمح فى مصر إنتاجمستلزمات تكاليف 

 ( جدول  تكاليف   2يوضح  متوسطات  القمح      إنتاجمستلزمات  (  سنواتمحصول  خمس  التسعة   خالل  المحافظات  كل  فى 

لل تم    قمحعشرالمنتجة  حيث  أ متوسط   ال  حساب،  تكاليف  الكيماوى لبنود  والسماد  البلدى  والسماد  والتقاوى  واآلآلت  جورالعمالة 

   .المختلفةمحافظات اللكل محافظة من   خمس سنواتنفس فترة الخالل  والمبيدات والمصروفات العمومية 

 النتائج التالية:  (2من جدول ) تبيني حيث 

وبحد أعلى   القليوبية،جنيه /فدان بمحافظة      2034تكاليف أجور العمالة للفدان لمحصول القمح فى مصر بحد أدنى بلغ   متوسط  أن  

بمحافظة  2442    بلغ للفدان  بلغ    أسيوط  جنية  بمتوسط جمهورية  وبمتوس     2192،   ، بلغ  جنيه/فدان  جنيه/فدان     2176  حوالىط 

 . جنيه/فدان  بمصر العليا    2332جنيه/فدان بمصر الوسطى ، وبمتوسط بلغ نحو  2104 حوالىبالوجه البحرى ، وبمتوسط بلغ 

جنيه     1574وبحد أعلى بلغ      اإلسكندريةجنيه /فدان بمحافظة    1381حد أدنى بلغ  ب  القمح    محصولل أجور اآلآلت    متوسط  بلغ  

بلغ    .    المنيا  بمحافظة  فدان/ جمهورية  بلغ    1500    حوالىوبمتوسط  وبمتوسط   ، /فدان  بالوجه   1502حوالى  جنيه  /فدان  جنيه 

 . جنيه /فدان بمصر العليا   1528 حوالىجنيه /فدان بمصر الوسطى ، وبمتوسط بلغ  1470 حوالىالبحرى ، وبمتوسط بلغ 

جنيه  659على بلغ  وبحد أ، األقصرجنيه /فدان بمحافظة  508 بنحو دنىألا هاحدبلغت   القمح لمحصول التقاوى تكاليفمتوسط أن 

جنيه /فدان بالوجه البحرى  ،   599  حوالىسط بلغ  وجنيه /فدان ، وبمت  568حوالى  وبمتوسط جمهورية بلغ  .البحيرة    ةفدان بمحافظ/

 .بمصر العليا فدان/جنيه  521 حوالىجنيه /فدان  بمصر الوسطى ، وبمتوسط بلغ   534وبمتوسط بلغ  

 468وبحد أعلى بلغ      سوهاج،جنيه /فدان بمحافظة    128حد أدنى بلغ    لمحصول القمح  للفدان  لسماد البلدىتكاليف ابلغت متوسط  

بمحافظة   /فدان  بلغ        اإلسكندريةجنيه  جمهورية  /  228  حوالىوبمتوسط  بلغ    ،  فدان  جنيه  /  261    حوالىوبمتوسط   فدان جنيه 

 جنيه/فدان بمصر العليا.  133 حوالىجنيه/فدان بمصر الوسطى، وبمتوسط بلغ   231 حوالىلغ ى ، وبمتوسط ببالوجه البحر
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-2015/2016خالل الفترة) ()جنيه/فدانمصر  فى المتغيرة لمحصول القمح نود التكاليفبل سنواتمتوسط الخمس :   (2ول )جد

2019/2020) 

جور عمال أ المحافظة   

 

سماد ثمن    ىتقاوثمن   جور آآلتأ

 بلدى 

السماد ثمن 

 الكيماوى 

ثمن 

 مبيدات

المصاريف 

 العمومية 

 558 145 795 468 646 1,381 2,140 اإلسكندرية

 542 154 777 250 659 1,531 2,046 البحيرة 

 561 131 730 326 638 1,465 2,318 الغربية

 523 158 625 254 574 1,495 2,120 كفر الشيخ 

 526 148 712 231 603 1,420 2,150 الدقهلية

 539 132 762 232 570 1,511 2,176 دمياط 

 564 154 859 232 564 1,514 2,187 الشرقية

 563 156 770 354 521 1,537 2,285 اإلسماعلية 

 551 142 807 280 544 1,600 2,130 المنوفية

 519 123 722 166 582 1,568 2,034 القليوبية

 545 149 842 261 599 1,502 2,176 متوسط الوجه البحرى 

 534 181 820 266 521 1,473 2,081 الجيزة 

 534 171 847 256 531 1,441 2,099 بنى سويف 

 536 206 826 318 518 1,358 2,061 الفيوم 

 524 165 718 146 549 1,574 2,085 المنيا

 531 182 787 231 534 1,470 2,104 متوسط مصر الوسطى 

 559 168 792 138 519 1,527 2,442 أسيوط

 538 88 720 128 510 1,564 2,330 سوهاج

 529 112 751 130 518 1,546 2,239 قنا 

 509 93 764 134 508 1,474 2,115 األقصر

 504 101 794 135 547 1,395 2,075 أسوان 

 539 123 760 133 521 1,528 2,332 متوسط مصر العليا 

 541 151 767 228 568 1,500 2,192     سط العام توالم

، نشرات إحصائيات التكاليف قطاع الشئون اإلقتصاديةالزراعة واستصالح األراضى، وزارة بياناتحسبت وجمعت من  :المصدر 

 .  وصافى العائد ، أعداد مختلفة

 هى رسوم خدمة األرض من ضرائب وإرشاد زراعى وأى أمور إدارية أخرى.  المصاريف العمومية: ملحوظة

 

الكيماوى  متوسط  أن   السماد  فى مصرلفدان    تكاليف  القمح  األدنىبلغت    محصول  كفر   625  حوالى   حدها  بمحافظة  /فدان  جنيه 

  حوالى ، وبمتوسط بلغ  جنيه /فدان     767  حوالىبمتوسط جمهورية بلغ  و  الشرقية جنيه /فدان بمحافظة    859وبحد أعلى بلغ     ،الشيخ

 .بمصر العليا 760 حوالىبمصر الوسطى ، وبمتوسط بلغ  جنيه /فدان 787متوسط بلغ  فى الوجه البحرى ، وبجنيه /فدان  842
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وبحد أعلى بلغ    سوهاج،جنيه /فدان بمحافظة    88  بنحونى  بلغت حدها األد  تكاليف المبيدات لمحصول القمح فى مصرمتوسط  أن  

/فدان    206 فدان،  151بلغ     جمهوريةبمتوسط  الفيوم. وبمحافظة  جنيه  بلغ  متوب  جنيه/  /فدان    149   حوالىوسط  الوجه  جنيه  فى 

 .بمصر العليا  123 حوالىبمصر الوسطى ، وبمتوسط بلغ  جنيه /فدان 182البحرى ، وبمتوسط بلغ  

،   أسوانجنيه /فدان بمحافظة    504  حوالى  نىاألد  هابلغت حد  لمحصول القمح فى مصرالمصاريف العمومية  تكاليف امتوسط    أن

 545   حوالىوبمتوسط بلغ    جنيه/ فدان،  541بلغ     جمهوريةبمتوسط    ،  الشرقيةبمحافظة   جنيه /فدان  564  حوالىوحدها األعلى  

 .  بمصر العليا  539 حوالىبمصر الوسطى ، وبمتوسط بلغ  جنيه /فدان 531فى الوجه البحرى ، وبمتوسط بلغ  جنيه /فدان 

    محصول القمحرة لالمتغي نتاجاإل تكاليفهيكل لبنود التحليل اإلحصائى الوصفى  

 الجدول   يوضحو   .  نتاج اإلالتكاليف التى تتغير بتغير حجم    المتغيرة أى أنها  نتاجاإلتكاليف عناصر      بأنهاالتكاليف المتغيرة  تعرف    

 للقمح خالل فترةفى كل المحافظات التسعة عشرالمنتجة      محصول القمحلتكاليف  تلك اللبنود    التحليل اإلحصائى الوصفى    (3)رقم  

   . الدراسة

 النتائج التالية: ( 3من جدول ) تبيني

العمالة لمتغيرأجور  الحسابى  المتوسط  دنيا  جنيه/فدان     2164  حوالى   بلغ  بقيمة  بلغت   920بلغت    ،  عظمى  وبقيمة   ، جنيه/فدان 

   .%  28نحو  الف جنيه/فدان ، وبلغ معامل اإلخت 596 حوالىألجور العمالة جنيه/فدان ، ولقد بلغ االنحراف المعيارى   3120

                   

مصر  فى المتغيرة لمحصول القمح التكاليفهيكل نود لب  التحليل اإلحصائى الوصفى :  (3)جدول                    

(2019/2020-2015/2016خالل الفترة) ()جنيه/فدان  

اإلنحراف  معامل اإلختالف 

 المعيارى 

المتوسط  القيمة الدنيا  القيمة العظمى

سابى الح  

 بند التكاليف 

العمالةأجور 2164 920 3120 596 28  

اآلآلتثمن  1493 650 1960 351 23  

التقاوى ثمن  559 250 1100 208 37  

السماد البلدى ثمن  234 0 630 164 70  

السماد الكيماوى ثمن  768 310 1000 145 19  

المبيداتثمن  144 0 350 69 48  

 (2: حسب من بيانات جدول ) المصدر

  

لمتغيراآلآلت   الحسابى  المتوسط  بلغت   1493  حوالىبلغ  دنيا  بقيمة   ، بلغت  650  حوالى  جنيه/فدان  وبقيمة عظمى   ،  جنيه/فدان 

 % .  23جنيه/فدان ، وبلغ معامل اإلختالف 351جنيه/فدان ، ولقد بلغ االنحراف المعيارى  1960 حوالى

لمتغيرالتقاوى  الحسابى  المتوسط  بلغت   559   حوالى   بلغ  دنيا  بقيمة   ، بلغت   250  حوالى  جنيه/فدان  ، وبقيمة عظمى   جنيه/فدان 

المعيارى  1100حوالى   االنحراف  بلغ  ولقد   ، اإلختالف  208  حوالى  جنيه/فدان  معامل  وبلغ   ، بلغ  و  ،%    37  نحو  جنيه/فدان 

 حوالى  جنيه/فدان ، وبقيمة عظمى بلغت   0  جنيه/فدان ، بقيمة دنيا بلغت حوالى   234  حوالى  المتوسط الحسابى لمتغيرالسماد البلدى

 .% 70 نحو  جنيه/فدان ، وبلغ معامل اإلختالف164حوالى  رى جنيه/فدان ، ولقد بلغ االنحراف المعيا 630

الكيماوى   المتوسط الحسابى لمتغيرالسماد  جنيه/فدان ، وبقيمة عظمى   310  حوالى  جنيه/فدان ، بقيمة دنيا بلغت   768  حوالىبلغ 

   % . 19 نحو جنيه/فدان ، وبلغ معامل اإلختالف145حوالى جنيه/فدان ، ولقد بلغ االنحراف المعيارى  1000بلغت  

حوالى  جنيه/فدان ، وبقيمة عظمى بلغت    0  حوالى  جنيه/فدان ، بقيمة دنيا بلغت   144  حوالىبلغ المتوسط الحسابى لمتغيرالمبيدات   

 % .  48  نحو جنيه/فدان ، وبلغ معامل اإلختالف 69 لىحوا جنيه/فدان ، ولقد بلغ االنحراف المعيارى 350

ثمن    هى  فى التباين  القيم  أصغر    ما يمكن فى ثمن السماد البلدى بين المحافظات المختلفة وأن    أكبرومما سبق يتضح أن اإلختالفات  

ار مدعومة وأن تلك األسعار موحدة  ن جزء كبير من السماد الكيماوى يقدم للمزارع بأسعوقد يعزى ذلك الى أالكيماوى ،  السماد  

بينما السماد البلدى اليخضع ألى سياسة زراعية ومن ثم فان المزارع لة كامل الحرية فى استخدام السماد   .مهوريةلجميع مناطق الج

 البلدى وفقا لظروفة الخاصة. 
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   :لمحصول القمحاالجمالية  يةنتاجاإلفى التكاليف اإلختالف 

البياني   الرسوم  التفتوضح  التالية درجة  المختلفة    نتاج اإلاوت فى تكاليف  ة  المحافظات  القمح فى  من شكل   فمثال يتبين  .لمحصول 

فى    اأدناه  تجنيه /فدان ، وبلغ    4640   حوالى  المنيا( أن متوسط ايجار الفدان لمحصول القمح وصلت الى أقصاها فى محافظة  1)

)    3200  حوالى  أسوان شكل  ويشير   ، /فدان  أقصاة(  2جنيه  بلغ  باإليجار  التكاليف  متوسط  فى    10334  حوالى  أن  /فدان  جنيه 

  أسوان .جنيه /فدان فى محافظات   8752 حوالى وبلغ أدناه المنوفية محافظة
 

 

 ( 2019/2020-2015/2016)خالل الفترة   الفدان من القمح  وفقا للمحافظاتإيجار (: متوسط تكاليف ا1شكل )                   

 

 (1حسبت وجمعت من الجدول رقم ) :المصدر             

 

 ( 2019/2020-2015/2016)خالل الفترة    (: متوسط تكاليف االفدان من القمح  باإليجار وفقا للمحافظات2شكل )                  

 
 (1حسبت وجمعت من الجدول رقم ): المصدر         

 

  حوالى أسيوطمتوسط التكاليف بدون إيجار لمحصول القمح وصلت الى أقصاها فى محافظة   أنفيشير الى  (3) أما الشكل رقم

 . جنيه /فدان 5748 حوالى كفر الشيخفى  اأدناه توبلغجنيه /فدان ، 6545
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 ( 2019/2020-2015/2016)خالل الفترة   يجار وفقا للمحافظات دون إ(: متوسط تكاليف الفدان من القمح  ب3شكل )              

 
 ( 1: حسبت وجمعت من الجدول رقم )المصدر      

                 

  االجمالية  بنود التكاليف ل األهمية النسبية 

النسبية(  4)جدول    يوضح القمحل  نتاجاإلتكاليف  هيكل  بنود  ل  األهمية  تكاليف  محصول  إجمالى  ة تسعلل  باإليجار  الفدان     من 

 ومن الجدول يتبين النتائج التالية:  فترة الدراسةعشرمحافظة خالل 

بمحافظة  جنيه    8752وبلغت أدناها بنحو   ،  المنوفيةجنيه/فدان بمحافظة    10334  حوالىأقصاها    بااليجارإجمالى التكاليف    تبلغ 

   .أسوان

أ  تساهم  العمالة  بمحافظة    24بنحو    قصاهاأجور  بنحو  و،    أسيوط%  بمحافظ  20  أدناها  والقليوبية %  والمنوفية   البحيرة  ات 

  .محصول القمح  إنتاجمن إجمالى تكاليف  والجيزة وبنى سويف

قنا    بمحافظتى%  37  ت أدناها بنحو بلغو  ،  المنيابمحافظة    %45  بنحو  أقصاهالمحصول القمح فى مصر    الفدان  إيجارتكاليف  بلغت  

 . واألقصر

من   والفيوم وبنى سويف  اإلسكندرية  ى% بمحافظ  14% بمحافظتى قنا ، و أدناها بنحو    17أقصاها بنحو  ساهمت أجور اآلآلت   

 . محصول القمح  إنتاجإجمالى تكاليف 

بنسبة  ساهمت   محافظتى    7أقصاها  التقاوى  فى  بنحو    اإلسكندرية %   أدناها  و   ، محافظات    5والبحيرة  من  كل  فى  الشرقية % 

 .  محصول القمح  إنتاجوسوهاج من إجمالى تكاليف  والمنيا ويف وأسيوطواإلسماعلية والمنوفية والجيزة وبنى س

بمحافظة    أقصاه  البلدى  السماد  ساهم  بنسبة5بنسبة    اإلسكندريةكما  وأدناه   ، وقنا   %  %1  وسوهاج  وأسيوط  المنيا  بمحافظات 

  .محصول القمح إنتاجواألقصر من إجمالى تكاليف 

الغربية وكفر الشيخ % فى كل من محافظات  7أسوان ، وأدناه بنسبة    ة%  فى محافظ  9  ساهم ثمن االسماد الكيماوى أقصاه بنسبة

 . ول القمحمحص  إنتاجوالقليوبية والمنيا وسوهاج من إجمالى تكاليف  والدقهلية

بنحو   أقصاها  المبيدات  ابمحافظا  %2ساهمت  وت  وأسيوطلفيوم  والمنيا  سويف  وبنى  والشرقية   الجيزة  والدقهلية  والبحيرة 

  .% فى باقى المحافظات1أدناها بنحو بلغت واإلسماعلية ، و

%    6  واألقصر وأسوان بنحووقنا  سوهاح  أسيوط وو  والغربية واإلسماعلية  اإلسكندريةالعمومية أقصاها فى    اريفساهمت المص 

 % فى باقى المحافظات .  5محصول القمح وبلغت أدناها بنحو   إنتاجمن إجمالى تكاليف 
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   ف الكلية باأليجاريمن إجمالى التكالالتكاليف لمحصول القمح  مية النسبية لبنودهاأل :( 4ل )جدو

  

 المحافظة 

 

أجورعمال %  

 

 

أجورآآلت %  

 

 %التقاوى

 

 

 

%السماد  

 البلدى 

 

%السماد  

  الكيماوى

 

 %المبيدات

 

 

% 

مصاريف  

 عمومية 

 

 %اإليجار 

 

اجمالى    

تكاليف  ال

ر بااليجا  

 9,933 38 5.62 1.46 8.01 4.71 6.50 13.90 21.5 االسكندريه

 9,959 40 5.44 1.55 7.80 2.51 6.62 15.37 20.54 البحيرة 

 10,009 38 5.60 1.31 7.29 3.26 6.37 14.64 23.16 الغربية

 9,608 40 5.44 1.64 6.50 2.64 5.97 15.56 22.06 كفر الشيخ 

 9,710 40 5.42 1.52 7.33 2.38 6.21 14.62 22.15 الدقهلية

 9,902 40 5.44 1.33 7.70 2.34 5.76 15.26 21.98 دمياط 

 10,298 40 5.47 1.50 8.34 2.25 5.48 14.70 21.24 الشرقية

 9,986 38 5.63 1.56 7.71 3.55 5.22 15.39 22.88 اإلسماعلية 

 10,334 41 5.33 1.37 7.81 2.71 5.26 15.48 20.61 المنوفية

 10,050 43 5.17 1.22 7.18 1.65 5.79 15.60 20.24 القليوبية

 10,096 42 5.29 1.79 8.12 2.63 5.16 14.59 20.61 الجيزة 

بنى  

 سويف

20.82 14.30 5.27 2.54 8.40 1.70 5.31 42 10,080 

 9,797 40 5.47 2.10 8.43 3.25 5.29 13.86 21.04 الفيوم 

 10,208 45 5.14 1.62 7.03 1.43 5.38 15.42 20.43 المنيا

 9,985 38 5.60 1.68 7.94 1.38 5.20 15.29 24.46 أسيوط

 9,717 39 5.54 0.91 7.41 1.32 5.25 16.10 23.98 سوهاج

 9,227 37 5.74 1.21 8.14 1.41 5.61 16.76 24.27 قنا 

 9,117 39 5.58 1.02 8.38 1.47 5.57 16.17 23.20 األقصر

 8,752 37 5.77 1.15 9.07 1.54 6.25 15.94 23.71 أسوان 

 ( 2) جدول بيانات منوجمعت  تحسبدر:مصال    

   بدون إيجار االجمالية بنود التكاليف ل األهمية النسبية

)  يشير  النسبيةالى  (  5جدول  تكاليف  ل  األهمية  القمح  إنتاجبنود  عشر  محصول  للتسعة  إيجار  بدون  الفدان  تكاليف  إجمالى   من 

المإبلغت  حيث    ،   الدراسةخالل فترة  محافظة   التكاليف  وبلغت   ،  جنيه/فدان   6198  حوالى  الشرقيةة  ظأقصاها بمحافتغيرة  جمالى 

أجور وبلغت    وأسيوط      ةمحافظ% فى    40أقصاها بنحو  أجور العمالة    تمثل  و،    محافظة أسوانفى    جنيه/فدان  5552  حوالىأدناها  

 .بمحافظة البحيرة  % 34بنحوأدناها   العمالة 

 

 

 

 

 



 

 هويدا بطرس                              869-850                  2022 ، 3العدد ،  32  ، مجلد لمصرية لالقتصاد الزراعي المجلة ا
10.21608/meae.2022.154732.1082 

860 
 

 بدون إيجار لمحصول القمح لتكاليف ود التكاليف المختلفة من إجمالى انبمتوسطات ل األهمية النسبية: ( 5جدول )

 (2015/2016-2019/2020 )  

 

 

 المحافظة 

 

أجور %

 عمال

 

 

أجور %

آلتآلآ  

 

ثمن %

 تقاوى 

 

ثمن %

 سماد بلدى 

 

ثمن % 

سماد 

 كيماوى 

 

ثمن %

مبيداتال  

 

إجمالى  

  تكاليف ال

بدون  

ر اليجاا  

 جنيه/فدان

 6133 2 13 8 11 23 35 اإلسكندرية

 5958.8 3 13 4 11 26 34 البحيرة 

 6169 2 12 5 10 24 38 الغربية

 5748.4 3 11 4 10 26 37 كفر الشيخ 

 5790 3 12 4 10 25 37 الدقهلية

 5921.6 2 13 4 10 26 37 دمياط 

 6198.4 2 14 4 9 24 35 الشرقية

 6185.6 3 12 6 8 25 37 اإلسماعلية 

 6053.6 2 13 5 9 26 35 المنوفية

 5750 2 13 3 10 27 35 القليوبية

 5876 3 14 5 9 25 35 الجيزة 

 5879.8 3 14 4 9 25 36 بنى سويف 

 5897.4 3 14 5 9 23 35 الفيوم 

 5767.6 3 12 3 10 27 36 المنيا

 6145.4 3 13 2 8 25 40 أسيوط

 5917 1 12 2 9 26 39 سوهاج

 5826.6 2 13 2 9 27 38 قنا 

 5597.4 2 14 2 9 26 38 األقصر

 5551.8 2 14 2 10 25 37 أسوان 

 .  (2)، (1)جدول  بيانات حسب من المصدر:

من  إجمالى الفيوم و اإلسكندرية% بمحافظة  23وبلغت أدناها بنحو ، قنا ة% بمحافظ 27بنحو أقصاها  أجور اآلآلت تساهم   و

   .المتغيرة لمحصول القمح  نتاجاإلتكاليف 

  بلغو،   وأسيوط االسماعلية تىمحافظ ب%  8 و أدناه بنحو،والبحيرة ، اإلسكندرية% بمحافظة  11نحو اه بأقص ثمن التقاوى بلغ 

من   ات أسيوط وسوهاج وقنا واألقصر وأسوان% فى محافظ2أدناه بنحو و،  اإلسكندرية%  بمحافظة 8بنحو  أقصاهالسماد البلدى  

 .المتغيرة لمحصول القمح  نتاجاإلإجمالى تكاليف 

  أدناه بلغو ،واألقصر ،وأسوان ، والفيوم، ،وبنى سويفوالجيزة  ،% بمحافظات  الشرقية 14أقصاه بنحو السماد الكيماوى  بلغ كما 

 .المتغيرة لمحصول القمح  نتاجاإلمن إجمالى تكاليف % فى محافظة كفر الشيخ 11 بنحو
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، واإلسماعلية ، والجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا   قهليةالبحيرة وكفر الشيخ والد% بمحافظة  3أقصاها بنحوالمبيدات  بلغت

 المتغيرة لمحصول القمح.  نتاجاإلتكاليف إجمالى  من  سوهاجبمحافظة % 1نحوب أدناها و  ،وأسيوط

 

  فى مصر صافى العائد لمحصول القمح 

  فترة الدراسةقمح  للتسعة عشرمحافظة خالل إلى متوسط العائد الكلى والتكاليف الكلية والعائد الصافى لمحصول ال( 6جدول ) يشير

بمحافظة    /فدان الف جنيه 12 بحوالى أدناهو،  بمحافظة المنوفيه  جنيه /فدان لفأ 15بحوالى أقصاه   الكلى حيث بلغ العائد،

  حوالىبو  انجنيه /فد لفأ 13 حوالىوبمتوسط جمهورية بلغ وكفر الشيخ ودمياط  واإلسماعلية واألقصر وأسوان ،   اإلسكندرية

 . الوجه البحرى فى  جنيه /فدان لفأ 13

بلغت التكاليف الكلية    بينما  بمصر العليا. جنيه /فدان ألف 13 حوالى و  جنيه /فدان لفأ 13,1 حوالى وبلغ متوسط مصر الوسطى 

  بمحافظة أسوان ،  نيه /فدانج 8876حوالى وأدناها ب ، جنيه /فدان 10408 حوالىالمنيا  للفدان لمحصول القمح  أقصاها بمحافظة 

 .  الوجه البحرى  فى  جنيه /فدان 9994 حوالىو ، جنيه /فدان 9935حوالى وبمتوسط جمهورية بلغ 

  بلغ صافى عائد الفدان و .بمصر العليا جنيه /فدان 9611  حوالىو  جنيه /فدان 10115 حوالى الوسطى بلغ متوسط مصر 

  اإلسكندريةبمحافظة   جنيه /فدان 1698 بحوالىوأدناه ، المنوفية   تىبمحافظ فدان/جنيه  لفأ 4224 حوالىالقمح أقصاه لمحصول 

 حوالىوبمتوسط بلغ   بالوجه البحرى، جنيه /فدان 2901 حوالىوبمتوسط بلغ   جنيه /فدان 3094 حوالىوبمتوسط جمهورية بلغ ،

 بمصر العليا. جنيه /فدان 3674 حوالى ومصر الوسطى .ب  جنيه /فدان 3027

 وصافى العائد لمحصول القمح الكلية للعائد الكلى والتكاليف  سنواتمتوسط الخمس :   (6دول )ج

جنيه/فدان  (2015/2016-2019/2020)   

 العائد الصافى  التكاليف الكلية العائد الكلى  المحافظة 

 1,698 9,933 11,631 اإلسكندرية

 3,102 9,959 13,061 البحيرة 

 2,628 10,009 12,637 الغربية

 2,875 9,608 12,483 كفرالشيخ 

 4,222 9,710 13,932 الدقهلية

 2,507 9,902 12,408 دمياط 

 2,719 10,298 13,018 الشرقية

 2,158 11,186 12,144 االسماعلية 

 4,224 10,334 14,557 المنوفية

 3,218 10,195 13,413 القليوبية

 2,901 9,994 12,894 متوسط الوجه البحرى 

 3,590 10,096 13,686 الجيزة 

 3,068 10,080 13,148 بنى سويف 

 3,682 9,797 13,479 الفيوم 

 2,369 10,408 12,777 المنيا

 3,027 10,115 13,143 متوسط مصر الوسطى 

 3,698 9,985 13,683 أسيوط

 3,752 9,717 13,469 سوهاج

 4,071 9,227 13,298 قنا 

 2,388 9,117 11,505 األقصر

 3,492 8,876 12,244 أسوان 

 3,674 9,611 13,285 متوسط مصر العليا 

 3,094 9,935 13,028 المتوسط العام 

إحصائيات    لشئون اإلقتصادية،نشرات قطاع ااضى، حسبت وجمعت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األر :المصدر     

 التكاليف وصافى العائد ،أعداد مختلفة.

   اإلقتصادى اإلصالحج برنامبعد  نتاجاإلتكاليف 

التى أعقبت تطبيق   الفترة  المصرى    اهكان من أهم  اإلصالح اإلقتصادى تغيرات كبيرةسياسة  شهدت  الجنيه  تحرير سعر صرف 

ولذلك قام البنك المركزى    .واإللغاء التدريجى للدعم على الطاقة والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة بدالً من ضريبة المبيعات
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 بعد هذا التاريخ  نتاج اإل تغيرات الكبيرة التى طرأت على تكاليف  المما تسبب فى    2016عر الصرف فى الثالث من نوفمبر  بتعويم س

  خالل تلك الفترة موضع الدراسة   وبعده  اإلصالح اإلقتصادىمحصول القمح قبل    إنتاجتكايف  مقارنة بين    (8)و  (7)ول  االجد  تبينو،

األعل المنيا  محافظة  أن  تبين  اإليجار  ،حيث  تكاليف  فى  اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان  4100  بحوالىى  الىاإلصالح  حوالى   زادت 

 بحوالى، وتمثل محافظة أسوان األقل فى تكاليف اإليجار  اإلصالح اإلقتصادى  % بعد  37بنسبة تغير بلغت نحو  جنيه/فدان  5000

وبلغ  ،اإلصالح اإلقتصادى  بعد     %4ير بلغت نحو  بنسبة تغ  3250حوالى    زادت الى  اإلصالح اإلقتصادى  قبل  جنيه/فدان  3125

اإليجار لتكاليف  الجمهورية  اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان  حوالى   3699متوسط  الى  اإلصالح  زاد  بعد   جنيه/فدان   4180  حوالى ، 

اإلقتصادى بلغت  اإلصالح  تغير  وبنسبة  الفترتين  13.  بين  اإليجار  .%  لتكاليف  البحرى  الوجه  متوسط    3718  حوالى  وبلغ 

% بين   13وبنسبة تغير بلغت  اإلصالح اإلقتصادى  بعد    جنيه/فدان   4192  حوالى   زادت الى   .اإلصالح اإلقتصادىقبل    جنيه/فدان 

 4533  حوالى  زادت الىاإلصالح اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان   3862  حوالىالفترتين وبلغ متوسط مصر الوسطى لتكاليف اإليجار

اإلقتصادى  بعد    جنيه/فدان  بلغت  اإلصالح  تغير  اإليجار  16وبنسبة  لتكاليف  العليا   مصر  متوسط  وبلغ  الفترتين  بين    حوالى   % 

%   11وبنسبة تغير بلغت  اإلصالح اإلقتصادى  بعد    جنيه/فدان  3824  حوالى  زادت الىاإلصالح اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان  3457

   .بين الفترتين  

 

 حوالى  زادت الىاإلصالح اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان  4809بحوالى  ون إيجار  كما تبين أن محافظة أسيوط األعلى فى التكاليف بد 

نحو  جنيه/فدان  7037 بلغت  تغير  بعد  46بنسبة  اإلقتصادى  %  إيجار  ،اإلصالح  بدون  التكاليف  فى  األقل  أسوان  وتمثل محافظة 

اإلقتصادى  قبل  جنيه/فدان      3388  بحوالى الى اإلصالح  نحو  بنس  جنيه/فدان  6994  حوالى  زادت  بلغت  تغير  بعد %   106بة 

الى   ت، زاداإلصالح اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان   8037  حوالى   بدون إيجاروبلغ متوسط الجمهورية للتكاليف  اإلصالح اإلقتصادى  

% بين الفترتين وبلغ متوسط الوجه البحرى للتكاليف   39. وبنسبة تغير بلغت  اإلصالح اإلقتصادىبعد    جنيه/فدان  11200  حوالى

إيجاربدو اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان  7980  حوالى  ن  الىاإلصالح  اإلقتصادى  بعد    جنيه/فدان  11339  حوالى  زادت  اإلصالح 

بلغت   تغير  إيجار  42وبنسبة  بدون  للتكاليف  الوسطى  مصر  متوسط  وبلغ  الفترتين  بين  اإلصالح قبل    جنيه/فدان  8437  % 

الىاإلقتصادى   اإلقتصادى  اإلبعد    جنيه/فدان  11233  حوالى  زادت  بلغت  صالح  تغير  الفترتين وبلغ متوسط   33وبنسبة  بين   %

إيجار بدون  للتكاليف  العليا   اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان  7815  حوالىمصر  الى اإلصالح  بعد   جنيه/فدان  10808  حوالى  زادت 

 % بين الفترتين  .  38وبنسبة تغير بلغت اإلصالح اإلقتصادى 

 

هى   المنوفية  محافظة  أن  بإإليجار    وتبين  التكاليف  فى  اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان  8727بحوالىاألعلى  الى اإلصالح  زادت 

نحو  جنيه/فدان  11405 بلغت  تغير  بعد  31بنسبة  اإلقتصادى  %  التكاليف   ،اإلصالح  فى  األقل  أسوان  محافظة   بإإليجاروتمثل 

اإلصالح  بعد     %57بنسبة تغير بلغت نحو    فدان/جنيه  10244زادت الى    ،اإلصالح اإلقتصادى  قبل  جنيه/فدان      6513  بحوالى

باإليجار  .اإلقتصادى للتكاليف  الجمهورية  متوسط  اإلقتصادىقبل    جنيه/فدان  4338وبلغ  زاد     اإلصالح   7020  حوالىالى  ت  ، 

اإلقتصادىبعد    جنيه/فدان بلغت  اإلصالح  تغير  وبنسبة  الفترتين62نحو  .  بين  للتكالي   .%  البحرى  الوجه  متوسط  ف وبلغ 

اإلقتصادىقبل    جنيه/فدان   4262  حوالىباإليجار الى  اإلصالح  اإلقتصادى  بعد    جنيه/فدان  7144  حوالى  زادت  وبنسبة اإلصالح 

الفترتين  68نحو  تغير بلغت   بين  للتكاليف باإليجار  .%  الوسطى  اإلصالح اإلقتصادى قبل    جنيه/فدان  4548  وبلغ متوسط مصر 

الى اإلقتصادى  بعد    جنيه/فدان  6700  حوالى  زادت  بلغت  اإلصالح  تغير  العليا     47وبنسبة  متوسط مصر  وبلغ  الفترتين  بين   %

وبنسبة  اإلصالح اإلقتصادى  بعد    جنيه/فدان  6984  حوالى  زادت الىاإلصالح اإلقتصادى  قبل    جنيه/فدان  4356  للتكاليف باإليجار

  .% بين الفترتين 60تغير بلغت 
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( )جنيه/فدان اإلصالح اإلقتصادىلمحصول القمح بعد  نتاجاإلف التغير فى تكالي:   (7دول )ج  

 

 المحافظة 

اإلصالح اإلقتصادى قبل  نتاجاإلتكاليف   

 (2015/2016-2016/2017 )  

اإلقتصادى اإلصالح بعد    نتاجاإلتكاليف   

2017/2018-2019/2020) ) 

التكاليف   اإليجار 

بدون  

 اإليجار 

التكاليف  

 باإليجار 

التكاليف   اإليجار 

دون  ب

 اإليجار 

التكاليف  

 باإليجار 

 11,152 7,152 4,000 8,105 4,605 3,500 االسكندريه

 11,308 7,108 4,200 7,935 4,235 3,700 البحيرة 

 11,225 7,225 4,000 8,185 4,585 3,600 الغربية

 10,937 6,937 4,000 7,616 3,966 3,650 كفر الشيخ 

 11,300 7,200 4,100 7,326 3,676 3,650 الدقهلية

 11,281 7,081 4,200 7,833 4,183 3,650 دمياط 

 11,656 7,356 4,300 8,263 4,463 3,800 الشرقية

 11,169 7,169 4,000 8,211 4,711 3,500 اإلسماعلية 

 11,405 6,905 4,500 8,727 4,777 3,950 المنوفية

 11,405 6,905 4,500 8,018 4,018 4,000 القليوبية

ى الوجه البحر  3,718 7,980 4,262 4,192 11,339 7,144 

 11,304 6,804 4,500 8,285 4,485 3,800 الجيزة 

 11,231 6,731 4,500 8,354 4,604 3,750 بنى سويف 

 10,575 6,575 4,000 8,632 4,882 3,750 الفيوم 

 11,439 6,773 5,000 8,360 4,260 4,100 المنيا

 6,700 11,233 4,533 4,548 8,439 3,892 مصر الوسطى 

 11,037 7,037 4,000 8,409 4,809 3,600 أسيوط

 10,943 6,943 4,000 7,878 4,378 3,500 سوهاج

 10,529 7,029 3,500 7,273 4,023 3,250 قنا 

 10,376 6,776 3,600 7,229 3,829 3,400 األقصر

 10,244 6,994 3,250 6,513 3,388 3,125 أسوان 

 6,984 10,808 3,824 4,356 7,815 3,459 مصر العليا 

 7,020 11,200 4,180 4,338 8,037 3,699 المتوسط العام  
 . (1)جدول حسبت وجمعت من بيانات  :المصدر 
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اإلصالح اإلقتصادى بعد   لمحصول القمح نتاجاإل تكاليف فى  النسبى التغير:   (8دول )ج  

 اإليجار%  المحافظة 

 

جار اإلي ب نتاجاإل% تكاليف  بدون   نتاجاإلتكاليف   

 %اإليجار 

 55 38 14 االسكندريه

 68 43 14 البحيرة 

 58 37 11 الغربية

 75 44 10 كفر الشيخ 

 96 54 12 الدقهلية

 69 44 15 دمياط 

 65 41 13 الشرقية

 52 36 14 اإلسماعلية 

 45 31 14 المنوفية

 72 42 13 القليوبية

 42 68 13 الوجه البحرى 

 52 36 18 الجيزة 

 46 34 20 بنى سويف 

 35 23 7 الفيوم 

 59 37 22 المنيا

الوسطى مصر   16 47 33 

 46 31 11 أسيوط

 59 39 14 سوهاج

 75 45 8 قنا 

 77 44 6 األقصر

 106 57 4 أسوان 

 38 60 11 مصر العليا 

 39 62 13 المتوسط العام  
. (7من بيانات حدول )حسبت  :المصدر          

 

   ية فدان القمحإنتاجو نتاجاإلبين مستلزمات العالقة 

تأثي القمح    يةنتاجاإلعلى    نتاجاإل مستلزمات  ر  لدراسة  لمحصول  الفترة   االعتمادتم  الفدانية  خالل  فقط  سنوات  ثالث  على 

ا  .   (2017/2018-2019/2020) برنامج  أعقبت تطبيق  التى  الفترة  العملة إلوتلك هى  االقتصادى و تحرير سعر صرف  صالح 

 بعد هذا التاريخ.  نتاجاإلو ذلك نظرا للتغيرات الكبيرة التى طرأت على تكاليف  ،2016 نوفمبرالوطنية فى 

مشاهدة  ولكل محافظة ثالث مشاهدات     57للتسعة عشر محافظة والنموذج يتكون من    Polled Model  وتم تقدير نموذج تجميعى

 نتاج اإلتلزمات  هذا و يعتقد أن قدرة المزارع على شراء مس،(  2019/2020-2017/2018)عبارة عن الثالث سنوات خالل الفترة  

و المناسب  يؤدىبالقدر  المناسب  الوقت  فى  المستلزمات  تلك  زيادة    استخدام  و  يةنتاجاإلالى  صحيح  الفدانية  يتمكن  إالعكس  لم  ن 

 . نتاجاإل المزارع من تمويل احتياجاتة من مستلزمات 

 

 

التأثيرات تم التجميعى  استخدام    وللوقوف على تلك  طريقة المربعات  وباستخدام    ياللوغاريتمشكله  فى    Polled Modelالنموذج 

 .  OLSالصغرى العادية 

 

                                       iƐ  +4Xln 4 Β +3X ln 3Β + 2X ln 2Β + 1X ln 1Β +α Y= ln 

 

   Ɛ   ،المبيدات  تكاليف    X4 ،  السماد الكيماوى تكاليف    3X،آلتاآلتكاليف   X2 ، العمالة  تكاليف     X1،  ية الفدانإنتاج Yحيث  

iتغير الخطأ العشوائىم  ،Ln  الطبيعىاللوغاريتم . 
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و متغيرالسماد البلدى ولكن النتائج لم تكن متمشية مع المنطق    محصول القمحل  الفدان    تم عمل محاوالت أخرى إلدخال متغيرتقاوى

    .اإلقتصادى 

للسماد الكيماوى    % 5مستوى    تقديرات  معنوية احصائياً عند  الحيث يتضح أن    ،( نتائج التقدير لتلك المعادلة9)هذا ويبين  جدول  

مستلزمات   باقى  أما  على    نتاج اإل فقط  ايجابى  تأثير  احصائيا.إنتاجفلها  معنوى  غير  ولكن  القمح  من  الفدان  ان    ية  التقديرات أى 

 متسقة مع توقعات النظرية اإلقتصادية من حيث اإلشارات. الفدانية  يةنتاجاإلعلى  نتاجاإلاالحصائية لتأثير مستلزمات 

   

                                  (2019/2020 -2017/2018) الفدانية يةنتاجاإلعلى  نتاجاإللتأثير مستلزمات :نتائج التقدير اإلحصائي (9جدول )          

 

 

 

 

 

 

 .  (2، )(1حسبت من بيانات جدول )المصدر :

بنحو ية الفدان لمحصول القمح إنتاج تزيد %  10ر العمالة بنحو أنه بزيادة اإلنفاق على أجو وتشير نتائج التقدير االحصائى الى

كما أن زيادة  ،  %0.2ية الفدان لمحصول القمح بنحو إنتاج% تزيد 10بزيادة اإلنفاق على أجور اآلآلت بنحو  ة، وأن  0.4%

، وأنه بزيادة اإلنفاق على  %2.1لفدان لمحصول القمح بنحو ية اإنتاج يؤدى الى زيادة% 10على السماد الكيماوى بنحو  االنفاق

%.و هنا تبرز أهمية التسميد الكيماوى ألنة االكثر تأثيرا على  0.4ية الفدان لمحصول القمح بنحو إنتاج% تزيد 10المبيدات بنحو 

هذا   لزراعة القمح.معقولة  بأسعارالكيماوى  ادلعمل على توفير السمالفدانية لمحصول القمح و لذلك فمن الضرورى ا  يةنتاجاإل

ية إنتاج% تودى الى زيادة  10  بنحو  ربعةألا نتاجاإلمستلزمات من  الى أن زيادة كل وتشير المرونة االجمالية فى الجدول السابق

الزراعى عموما  نتاجاإلالقمح وهى نتيجة متوقعة الن  إنتاجأى ان هناك عائد متناقص للسعة فى ، % 3.1محصول القمح بنحو 

 صة للسعة .يتصف بالعوائد المتناق

    المختلفة قاليملأل تقدير نموذج المتغيرات الصورية

   ،حرى ، ومصر الوسطى ، ومصر العلياالوجه البوهى الثالثة  قاليملأل تكاليف محصول القمحلبنود  تباينالتحليل ل نموذج تم عمل 

، والسماد ت ، والتقاوى ، والسماد البلدى العمالة ، واآلآلوهى وذلك إليضاح اإلختالفات بينهم من حيث بنود التكاليف الستة 

باستخدام المتغيرات الصورية فى  فترة الدراسة ومحافظة خالل ت التسعة عشراناالكيماوى ، والمبيدات وتم اإلعتماد على بي

 كما يتضح من المعادلة التالية:   التحليل 

i+Ɛ iME 2+ β iLE 1+ β 0= β iY 

 .  ( i)ليف موضع الدراسة بالجنيه فى المحافظة عبارة عن قيمة بند التكا=   iYحيث 

 iLE       =صفر( لباقى المحافظات( لمحافظات الوجه البحرى ، والقيمة 1(متغير صورى يأخذ قيمة(.   

 iME     = ( لباقى المحافظات 1متغير صورى يأخذ القيمة )( لمحافظات مصر الوسطى ، والقيمة )صفر. 

0β مصر العليا( إقليم)المحزوف  قليماإلب الخاص = متوسط التكاليف.  

 1β =  مصر العليا(. إقليم) المحزوف قليمالوجه البحرى واإل إقليمالفرق بين التكاليف فى 

2  β  مصر العليا(. إقليم) المحزوف قليممصر الوسطى واإل إقليم= الفرق بين التكاليف فى 

  iƐ     متغير الخطأ العشوائى =. 

    العمالةأجور: أوالا  

معنوى احصائياً ، وأن تكاليف  جنية وهو  2251 حوالىيبلغ مصر العليا  إقليمالعمالة فى  اليفتكمتوسط أن  ،(10)من جدول تبين ي

  .ير معنوى احصائياً  جنيه/فدان وأن هذا الفرق غ 175 بحوالىالعمالة فى الوجه البحرى أقل من تكاليف العمالة فى مصر العليا 

t قيمة   p قيمة المحسوبة    Β C 

0.51 0.66 0.66 Intercept 

0.34 0.97   0.04 Ln X1 

0.77 0.30 0.02 X2   ln  

0.04 2.14 0.21 X3   ln 

0.54 0.61 0.04 X4  ln 

  110.  R2 

0.18  0.61 F statistic 



 

 هويدا بطرس                              869-850                  2022 ، 3العدد ،  32  ، مجلد لمصرية لالقتصاد الزراعي المجلة ا
10.21608/meae.2022.154732.1082 

866 
 

جنيه/فدان ،وهذا الفرق   93 حوالىتكاليف العمالة فى مصر الوسطى أقل من تكاليف العمالة فى مصر العليا ب أنالجدول بين كما ي 

مصر   أقاليمالى أن الفروق فى تكاليف العمالة بين  Fوتوضح قيمة  مستويات المعنوية المألوفة. عند  أيضا معنوى احصائياً  غير 

 . حصائياإغير معنوية  الثالثة

 

 الثالاثة  األقاليمبين  محصول القمحالعمالة ل نتائج التقدير اإلحصائى لبيانات تكاليف :  (10جدول )

(2019/2020-2015/2016خالل الفترة)فى مصر   

 

 

 

 

 

 ( 2(، )1جدول ):حسبت من بيانات المصدر         

 اآلآلت : يا ثان

جنية وهو معنوى احصائياً ، وأن تكاليف   1517 حوالىمصر العليا يبلغ  إقليم، أن متوسط تكاليف اآلآلت فى (11)يتبين من جدول 

كما    جنيه/فدان وأن هذا الفرق غير معنوى احصائياً  . 71 بحوالىمن تكاليف العمالة فى مصر العليا األآلت فى الوجه البحرى أقل 

فدان ،وهذا الفرق غير  جنيه/ 14 حوالىاألآلت فى مصر الوسطى أقل من تكاليف العمالة فى مصر العليا ب يبين الجدول أن تكاليف

ً معنوى احصائياً  أيض   مصر الثالثة أقاليمالى أن الفروق فى تكاليف األالت بين  Fوتوضح قيمة  .فةعند مستويات المعنوية المألو ا

 .غير معنوية احصائيا

   محصول القمحاآلآلت ل نتائج التقدير اإلحصائى لبيانات تكاليف:   (11دول )ج

 (2019/2020-2015/2016الفترة)خالل فى مصر 

 

 

 

 

 

 ( 2(، )1جدول )حسبت من بيانات المصدر :

ا   : التقاوى  رابعا

جنية وهو معنوى احصائياً ، وأن تكاليف   530 الىحومصر العليا يبلغ  إقليم، أن متوسط تكاليف التقاوى فى (12)جدول  يتبين من

  جنيه/فدان وأن هذا الفرق غير معنوى احصائياً  . 11 حوالىالتقاوى فى الوجه البحرى أقل من تكاليف التقاوى فى مصر العليا ب

جنيه/فدان ،وهذا الفرق   61 حوالىالتقاوى فى مصر الوسطى أكبر من تكاليف التقاوى فى مصر العليا ب كما يبين الجدول أن تكاليف

مصر  أقاليمكاليف التقاوى بين الى أن الفروق فى ت  Fوتوضح قيمة غير معنوى احصائياً  أيضاً عند مستويات المعنوية المألوفة.  

 .غير معنوية احصائيا الثالثة

        

 

 

 

 

 

t قيمة   p قيمة المحسوبة      المعامل 

0.00 18.41 2251.54 Intercept 

0.33 0.98 -   175.35- الوجه البحرى  إقليم   

0.53 0.62-  92.94 -  إقليم مصر الوسطى  

  0.01 R2 

0.62  0.48 F statistic 

t قيمة  p قيمة المحسوبة     المعامل 

0.00 21.027 1516.63 Intercept 

0.51 0.67 -   70.67 - الوجه البحرى  إقليم   

0.87 0.16-   14.46-  إقليم مصر الوسطى  

  0.01 R2 

0.77  0.26 F statistic 
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 الثالاثة قاليماألبين  محصول القمحتقاوى  نتائج التقدير اإلحصائى لبيانات تكاليف:   (12جدول )

  (2019/2020-2015/2016خالل الفترة)فى مصر 

      

 

 

 

 

 . (2(، )1جدول )حسبت من بيانات المصدر :               

ا   السماد البلدى  : خامسا

جنية وهو معنوى احصائياً ، وأن    139  حوالى بلغ  تمصر العليا    إقليم ، أن متوسط تكاليف السماد البلدى فى  (13)يتبين من جدول  

العليا مصر  فى  البلدى  السماد  تكاليف  من  أكبر  البحرى  الوجه  فى  البلدى  السماد  الفرق   96  حوالىب  تكاليف  هذا  وأن  جنيه/فدان 

الجدول أن    معنوى احصائياً  . العليا   تكاليفكما يبين  البلدى فى مصر  السماد  أكبر من تكاليف  الوسطى  البلدى فى مصر  السماد 

الفروق فى   الى أن   Fوتوضح قيمة  جنيه/فدان ،وهذا الفرق معنوى احصائياً  أيضاً عند مستويات المعنوية المألوفة.     141  حوالىب

 . %1عند مستوى معنوية احصائيا    مصر الثالثة أقاليمتكاليف السماد البلدى بين 

الثالاثة   األقاليمبين  محصول القمحالسماد البلدى ل نتائج التقدير اإلحصائى لبيانات تكاليف:   (13جدول )  

  (2019/2020-2015/2016خالل الفترة)فى مصر 

 

 

 

 

 ( 2(، )1جدول )المصدر :حسبت من بيانات 

ا     السماد الكيماوى: سادسا

جنية وهو معنوى احصائياً ، وأن  772 حوالىبلغ تمصر العليا  إقليمفى  اوىالكيم، أن متوسط تكاليف السماد (14)يتبين من جدول 

 وأن هذا الفرق ،جنيه/فدان  19 حوالىفى مصر العليا ب الكيماوىفى الوجه البحرى أكبر من تكاليف السماد  الكيماوىتكاليف السماد 

فى مصر  الكيماوىمن تكاليف السماد  أقلمصر الوسطى فى  الكيماوىالسماد  كما يبين الجدول أن تكاليف  معنوى احصائياً  .غير 

الى أن   Fوتوضح قيمة معنوى احصائياً  أيضاً عند مستويات المعنوية المألوفة.  غير جنيه/فدان ،وهذا الفرق  16 بحوالىالعليا 

 . غير معنوية احصائيا مصر الثالثة أقاليمالفروق فى تكاليف السماد الكيماوى بين 

 

الثالاثة  األقاليمبين  محصول القمحل الكيماوىالسماد  التقدير اإلحصائى لبيانات تكاليفائج نت :   (41جدول )  

  (2019/2020-2015/2016خالل الفترة)فى مصر 

 

 

 

 

 ( 2(، )1جدول )حسبت من بيانات المصدر :

t قيمة  p قيمة المحسوبة     المعامل 

0.00 21.027 529.58 Intercept 

0.86 0.17 -  10.77 - الوجه البحرى  إقليم   

 إقليم مصر الوسطى   60.52 1.17 0.24

  0.03 R2 

0.31  1.20 F statistic 

t قيمة  p قيمة المحسوبة   املالمع    

0.00 4.39 138.54 Intercept 

0.04 2.08  96.22 الوجه البحرى  إقليم   

0.00 3.66  140.76  إقليم مصر الوسطى  

  0.13 R2 

0.00  6.71 F statistic 

t قيمة  p قيمة المحسوبة     المعامل 

0.00 25.99 772.29 Intercept 

0.66 0.45  19.47 الوجه البحرى  إقليم   

0.65 0.45-  16.43 -  إقليم مصر الوسطى  

  0.01 R2 

0.63  0.46 F statistic 
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ا     المبيدات: سابعا

جنية وهو معنوى احصائياً ، وأن تكاليف  110 حوالىبلغ تمصر العليا  إقليم، أن متوسط تكاليف المبيدات فى (15)يتبين من جدول 

كما   جنيه/فدان وأن هذا الفرق معنوى احصائياً . 70 حوالىتكاليف المبيدات فى مصر العليا بفى الوجه البحرى أكبر من المبيدات 

جنيه/فدان ،وهذا الفرق  34 حوالىالمبيدات فى مصر الوسطى أكبر من تكاليف المبيدات فى مصر العليا ب يبين الجدول أن تكاليف

  مصر الثالثة أقاليمالى أن الفروق فى تكاليف المبيدات بين  Fضح قيمة وتومعنوى احصائياً  أيضاً عند مستويات المعنوية المألوفة. 

 .%1معنوية احصائيا عند مستوى 

 

الثالاثة   األقاليمبين  القمحمحصول السماد البلدى ل نتائج التقدير اإلحصائى لبيانات تكاليف:   (51جدول )  

  (2019/2020-2015/2016خالل الفترة)فى مصر 

 

 

 

 

 ( 2(، )1جدول ):حسبت من بيانات لمصدر ا

ا     :اإليجار ثامنا

جنية وهو معنوى احصائياً ، وأن تكاليف  3567 حوالىبلغ تمصر العليا  ليمإقفى  اإليجار، أن متوسط تكاليف (16)يتبين من جدول 

كما   جنيه/فدان وأن هذا الفرق معنوى احصائياً  . 624 حوالىفى مصر العليا ب اإليجارمن تكاليف  أكبرفى الوجه البحرى  اإليجار

جنيه/فدان ،وهذا الفرق   421 حوالىمصر العليا بفى  اإليجار من تكاليف أكبرفى مصر الوسطى  اإليجار يبين الجدول أن تكاليف

 مصر الثالثة أقاليمالى أن الفروق فى تكاليف االيجار بين  Fوتوضح قيمة معنوى احصائياً  أيضاً عند مستويات المعنوية المألوفة. 

 .%1معنوية احصائيا عند مستوى 

 

 (2019/2020-2015/2016خالل الفترة)فى مصر  محصول القمحنتائج التقدير اإلحصائى لبيانات إيجار ل:   (16دول )ج

 

 

 

 

 . (2(، )1حسبت من بيانات جدول )المصدر :

 إجمالى التكاليف باإليجار  تاسعاا:

جنية وهو معنوى احصائياً ،   9426  حوالىمصر العليا يبلغ    إقليم، أن متوسط إجمالى التكاليف باإليجار فى  (17)يتبين من جدول  

 ق جنيه/فدان وأن هذا الفر   510  حوالىفى الوجه البحرى أكبر من تكاليف اإليجار فى مصر العليا بإجمالى التكاليف باإليجار  وأن  

الجدول أن    معنوى احصائياً  .غير التكاليف باإليجار  كما يبين  أكبر من  إجمالى  التكاليف باإليجار  فى مصر الوسطى  فى إجمالى 

الى   Fوتوضح قيمة    ، معنوى احصائياً  أيضاً عند مستويات المعنوية المألوفةغير  جنيه/فدان ،وهذا الفرق  523  حوالى مصر العليا ب

 .غير معنوية احصائيا مصر الثالثة أقاليمبين  بااليجارتكاليف لاجمالى اأن الفروق فى 

 

 

 

 

t قيمة  p قيمة محسوبةال     المعامل 

0.00 8.28 110 Intercept 

0.00 3.61  70.24 الوجه البحرى  إقليم   

0.04 2.12  34.30  إقليم مصر الوسطى  

  0.12 R2 

0.00  6.52 F statistic 

 p قيمة

 

t قيمة  المحسوبة     المعامل 

0.00 36.2 3567 Intercept 

0.00 4.33  624 الوجه البحرى  إقليم   

0.00 3.52  421  إقليم مصر الوسطى  

  0.18 R2 

0.00  10.2 F statistic 
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  محصول القمحنتائج التقدير اإلحصائى لبيانات أجمالى التكاليف باإليجار ل:   (17دول )ج

(2019/2020-2015/2016خالل الفترة)فى مصر   

 

 

 

 

 ( 2(، )1المصدر :حسبت من بيانات جدول )

   إجمالى التكاليف بدون إيجار عاشراا:

جنية وهو معنوى احصائياً  5860حوالى يا يبلغمصر العل إقليمفى إجمالى التكاليف بدون اإليجار ، أن متوسط (18)يتبين من جدول 

جنيه/فدان  61 حوالىفى مصر العليا بيجار إبدون إجمالى التكاليف فى الوجه البحرى أقل من اإليجار بدون إجمالى التكاليف ، وأن 

إجمالى من  كبرأ فى مصر الوسطىيجار إبدون إجمالى التكاليف   كما يبين الجدول أن وأن هذا الفرق غير معنوى احصائياً  .

جنيه/فدان ،وهذا الفرق غير معنوى احصائياً  أيضاً عند مستويات المعنوية   131حوالىفى مصر العليا بيجار إالتكاليف بدون 

 .غير معنوية احصائيا  مصر الثالثة أقاليميجار بين إالى أن الفروق فى اجمالى التكاليف بدون  Fوتوضح قيمة المألوفة.  

 

  محصول القمحأجمالى التكاليف بدون إيجار ل ئج التقدير اإلحصائى لبياناتنتا:   (18دول )ج

(2019/2020-2015/2016خالل الفترة)فى مصر   

 

 

 

 

 . (2(، )1حسبت من بيانات جدول )المصدر :

 

 التوصيات: 

على  اً االكثر تأثير هوالتسميد الكيماوى سعار معقولة ألن أ اجات السمادية لمحصول القمح بي حتإلالعمل على توفير اأهمية  -1

 .الفدانية لمحصول القمح يةنتاجاإل

ومن الجدير بالذكر أن سياسة دعم صغار لى صغار الزراع المستحقين لهذا الدعم .إماد المدعوم توصيل السالعمل على  -2 

    ودول أوروبا الغربية وفى الدول النامية مثل الهند . المزارعين معمول بها فى معظم دول العالم مثل الواليات المتحدة

ية  إنتاجية فى المحافظات األقل إنتاجالمحققة ألعلى  نتاجاإلاليب أسبيق الممارسات الزراعية الجيدة وبتطوتوصى الدراسة أيضا  -3

  االقصر.مثل كفر الشيخ و
 

 لمراجع:ا

ؤتمر الخامس والعشرون الم  الجمعية المصرية لإلقتصاد الزراعى ،، والتضخم فى مصرسعار الغذاء محمد بدير العراقى ،أ -1 

 .  2017نوفمبر  2-1 ،لإلقتصاديين الزراعيين

    الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون اإلقتصادية ، نشرات إحصائيات التكاليف وصافى العائد ،أعداد مختلفة. وزارة - 2

 . واستصالح األراضى، ، قطاع الشئون اإلقتصادية ، اإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعيةوزارة الزراعة  - 3 

4- Hill,R.C,W.E.Griffiths and G.C.Lim(2011), Principles of  Econometrics,Fourth Edition,John 

Wiley& Sons, Inc. 

 p قيمة

 

t قيمة  المحسوبة     المعامل 

0.00 26.20 9426 Intercept 

0.34 .970   510.27 الوجه البحرى  إقليم   

0.21 1.26  522.63  إقليم مصر الوسطى  

  0.02 R2 

0.43  0.85 F statistic 

 p قيمة

 

t قيمة  المحسوبة     المعامل 

0.00 19.92 5859.5 Intercept 

0.88 0.15 -   65.92 - الوجه البحرى  إقليم   

0.71 0.37  131.30  إقليم مصر الوسطى  

  0030.  R2 

0.85  0.16 F statistic 


