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 اآلثار االقتصادية لتفتت الحيازة الزراعية فى محافظة الدقهلية 

نوران عبد الحميد إبراهيم عبد الجوادد /   

 والتكنولوجيا والنقل البحري  ماألكاديمية العربية للعلو -أستاذ مساعد 

ث البح بيانات ص    ل خ ت س م ل  ا

 

2202/   7 /  30  استالم  
2022/  10  /    6    قبول  

 الحيازى   للتفتت  االقتـصادية  اآلثار  دراسةل   الدقهلية  لمحافظة  الحالي  الحيازي  الهيكل  دراسة  إلى  البحث  يهدف 

  فى   (  واألرز،    القمح )    لمحصولي  الزراعي  اإلنتاج  على  ذلك   وأثر ،    الزراعية   الحيازات  حجم  وصغر

  الفئة ( ،    أفدنة   3  -   1)  الثانية  الفئة( ،  فدان  من   اقل )  األولى   الفئة:    التالية  الحيازية   للفئات  وفقا ،    المحافظة

  الوصفي   التحليل  أسلوبي  على  البحث  واعتمد( .   فأكثر  أفدنة  5)  الرابعة  الفئة  وأخيرا( ،  أفدنة  5  -  3)  الثالثة

 تقديرو،     واالقتصادية  اإلنتاجية  الكفاءة  ومؤشرات،    اإلحصائية  األساليب  بعض  استخدام  تم  حيث.    والكمي

  وفقا   التسويقية الكفاءة وتقدير،  المستهلك جنيه من  والوسطاء المنتج نصيب وحساب،   االرتباط معامالت

 البيانات  على  تحتوى  استبيان  استمارة  من  المستمدة  األولية  البيانات   على  البحث  اعتمد  كما.    االربعة  للفئات

  مزارعي   من  تجميعها  تم  مشاهدة  200  حجمها   بلغ  طبقية  عشوائية  لعينة  الدراسة  أهداف  لتحقيق  الالزمة

 الثانوية   البيانات   وثانيهما.    2021/    2020  الزراعي  للموسم  واألرز  القمح  لمحصولي  الدقهلية  محافظة

بمحافظة   الحيازى   الهيكل  اتسامواظهرت النتائج    .   الحكومية  الجهات  مختلف   من  المنشورة  وغير  المنشورة

   الرابعة   الحيازية  الفئة  حققتو  .السعة  اقتصاديات  مزايا  مع  يتفق  ال  بما  المزرعية  سعته  وضيق  بتفتته  الدقهلية

  وقد   .الثالثة،    الثانية،    األولى  الحيازية  للفئات  نظيرتها  عن  إنتاجية  متوسط  أعلى ، واالرز     القمح  لمحصولي

لمحصولي لهذين المحصولين كل     األربعة  الحيازية  الفئات  بين  الفدانية  اإلنتاجية  في  االختالف  معنوية  ثبتت

للفئة  التكاليف اإلنتاجية الكلية لمحصول القمح     رتفاعاواتضح  ,   0.01  اإلحتمالى  المستوى  على حده عند

  الزراعية   األرض  حيازة  تفتت  أثر  يوضح  مما  .األولى عن نظيرتها للفئات الثانية ، الثالثة ، الرابعةالحيازية  

 .  المختلفة الحيازية للفئات  الفدانية اإلنتاجية على

 :الكلمات المفتاحية

 –التفتت الحيازي 

 –إنتاجية األراضي 

الكفاءة  –الفئات الحيازية 

الكفاءة   –اإلنتاجية 

 التسويقية . 

                                              نوران عبد الجواد /دالباحث المسئول: 

  Nabdelhamid@egypt.aast.edu:اإللكتروني البريد 
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 This research aims to study the the current Agricultural possession segments in 

Dakahlia Governorate. The study knowledge resulting from the economic 

effects of the possessory segments through the most important major grain crops 

(rice and wheat) according to segments, (less than an Feddan, (acres or less than 

three), (three acres or less than five), (five acres and more) For the agricultural 

season 2020/2021. The research relied on both descriptive and quantitative 

analysis methods, indicators of production and economic efficiency, estimation 

of correlation coefficients, calculating the share of the producer and 

intermediaries from the consumer's pound, and estimating marketing efficiency 

according to the four categories. The research also relied on the primary data 

derived from a questionnaire containing the data necessary to achieve the 

objectives of the study for a stratified random sample of 200 views collected 

from farmers in Dakahlia Governorate for the wheat and rice crops for the 

agricultural season 2020/2021. The results showed that the tenure structure in 

Dakahlia Governorate was characterized by its fragmentation and the 

narrowness of its agricultural capacity, inconsistent with the advantages of the 

economies of scale. The fourth holding category of wheat and rice achieved the 

highest average productivity compared to the first, second and third holding 

categories. The significant difference in feddan productivity between the other 

four holding classes of the two crops of these two crops was demonstrated 

separately at the probability level of 0.01 Which illustrates the impact of the 

fragmentation of agricultural land tenure on the feddan productivity of the 

different tenure categories. 
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  : مقدمةال

يعتبر القطاع الزراعي ركيزة من الركائز الرئيسية للتنمية اإلقتصادية  واالجتماعية فى مصر ،  كما يعد مصدرا       

الزراعة المصووورية بعدة   هاما للحصوووول على النقد ابجنبي ، كما يسووواه  باوووكل فعال في الد ل القومي .  وتتميز

ظاهرة وأيضووووا  ،   وغيرها....وضوووو  يد ، و وإيجاراً ،  ملكاً  الزراعية   الحيازة    أنماطظاهرة تعدد   منها صووووائ   

، الواحدة إلى أكثر من قطعة  الزراعية  حيث تنقسووو  الحيازة ،    الزراعية وظاهرة تفتت الحيازات ، الحيازات القزمية

 يترتو  عليوف فقود جزب كبير،  قط   تفتوت الحيوازة الواحودة إلى عودة حيوث أن  ،    ث  تتبعثر هوه  القط  في أكثر من مكوان

تكاليفها ،  ومن ث  زيادة، للموارد الزراعية   اإلنتاجيةنق  الكفابة    إلىيؤدى . وهها  الزراعية  ابراضوي  من مسواحة 

فى الزراعة    ابسوالي  التكنولوجية الحديثةتطبيق  صوعوبة  ، و  السوعة االقتصوادية  تاسوت دا  وفورا   عد  إلى  باإلضوافة

ً  ، وأثرها على  . زيادة إنتاجية الوحدة المساحية ابرضية من الحاصالت الزراعية كماً ونوعا

تاوكل ، حيث تعانى منها مصور منه سونوات طويلة التي هامة ال اياقضو من الالزراعية   الحيازاتتفتت    وتعد قضوية    

تطوير قطاع الزراعة بصفة وسياسات وبرامج ،  أما  سوياسات التنمية اإلقتصادية المستدامة بصفة عامة   أحد العقبات

وإصودار الدولة لقوانين اإلصوالا الزراعي  هو نتاج توريث ابراضوي الزراعية ،   الحيازة الزراعية  وتفتت   ،   اصوة

، وارتفاع معدالت الزيادة السكانية م  محدودية ابرض الزراعية ، وتأجير المساحة المملوكة لمالك واحد فى منطقة 

وزيادة الطل  على ابرض الزراعية كنوع من االسووتثمار العقارم من فض الم اطرة ، معينة بكثر من مسووتأجر ، 

  لتحرير العالقة اإليجارية بين المالك والمستأجر . 1992لسنة  96وتطبيق القانون رق  

زراعية  ، وهلك لما تاغلف من مساحة  في الجمهورية    الرائدة  المحافظات الزراعيةأه   تعتبر محافظة الدقهلية من  و    

، وتنوع فى أنماط االستغالل الزراعي    والحيواني  النباتيالزراعي باقيف    عكبير بالقطاوتقد     ومحصوليف ااسعة ، 

% من المساحة الزراعية    8,3  نحوتمثل  ،  فدان  ألف    642,3حوالى    مساحة محافظة الدقهلية الزراعية  بها . وتبلغ

،  حيازة زراعية    ألف       440حوالى  عدد الحيازات بمحافظة الدقهلية  ، كما يبلغ  لألراضي الزراعية بالجمهورية  

المساحة    إجماليبلغ  ، كما  % من اجمالى الجمهورية  9,93  نحو، و  البحرم  الوجف% من اجمالى  16,9يمثل نحو  

البحرم    الوجفمالى  % من اج12,54  نحو  تمثل  ،  فدان  ألف  743,5حوالى    بمحافظة الدقهليةالزراعية  الكلية للحيازات  

 .( 11)  2020/2021عا   % من اجمالى الجمهورية7,64 ، وحوالي

 :   الدراسة مشكلة

ضوب محدودية ابرض الزراعية المتاحة ، ووجود زيادة سكانية مضطردة بمعدالت تفوق الزيادة في مساحة    فى      

أه  المااكل التي تواجف الزراعة المصرية    منالحيازى ، والتي تعد  التفتت    ظاهرةانتاار  و  ابراضي الزراعية ،  

،  ابمر الهم يؤدم إلى نق  في المساحات المزروعة عالية الجودة .  بصفة  اصة  الدقهليةومحافظة ، بصفة عامة 

، وارتفاع متوسط تكاليف زراعتها   ان فاض في إنتاج المحاصيل  موردم ابرض والميا  ، مما يسب زيادة الفاقد من  و

، وان فاض صافى العائد منها . هها باإلضافة الى صعوبة تطبيق التقنيات الحديثة فى الزراعة المصرية ،  وصعوبة 

است دا  المكينة الزراعية . وهها بدور  أدى إلى ان فاض د ول المزارعين بصفة  اصة ، والمقتصد الوطني بصفة  

لتفتت الحيازة الزراعية  فى محافظة الدقهلية كدراسة حالة ،  دراسة اآلثار اإلقتصادية    ستلز   يابمر الهم    عامة .

 والتوصل إلى حلول ومقترحات للتغل  عليها .
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 : الدراسة أهداف

للوقوف على مدى وجود تفتت   الدقهليةالهيكل الحيازم الحالي لمحافظة دراسوة  إلى  بصوفة رئيسوية  البحثهدف ي     

، وأثر هلك على  وصوغر حج  الحيازات الزراعية    الحيازىلتفتت  ل  االقتووووووصوادية ، ودراسوة اآلثار  مسواحاتفي هه  ال

، وفقوا للفئوات الحيوازيوة التواليوة : الفئوة ابولى )اقول من  محوافظوة فى ال  اإلنتواج الزراعي لمحصوووووولي ) القمأل ، وابرز (

أفدنة فأكثر( . هها باإلضافة    5أفدنة( ، وأ يرا الفئة الرابعة )  5 -  3أفدنة ( ، الفئة الثالثة )  3 -  1فدان( ، الفئة الثانية )

 الحيازى .القرار علي عالج ماكلة التفتت  مت همتساعد التي  توصياتالوض  الى  

 :  البيانات ومصادر البحثية  الطريقة

اعتمد البحث على أسوولوبي التحليل الوصووفي والكمي . حيث ت  اسووت دا  بعض ابسووالي  اإلحصووائية ، وبعض      

تتمثل فى كل من : االنتاجية الفدانية ، التكاليف االنتاجية الكلية  ، مؤاووورات الكفابة  اإلنتاجية واالقتصوووادية  والتي 

، تكلفة الوحدة المنتجة ، الفائض   الكلى ، صوافى العائد الفدانى ، وكها ربحية الجنيف المنفق د، اإليرا  ىالسوعر المزرع

الحدى اإلجمالي ، معدل الكفابة االقتصووادية ، نسووبة هامر الربأل للمنتج . هها باإلضووافة إلى حسووا  نصووي  المنتج 

لحيازية لمحصوولي القمأل وابرز بعينة الدراسوة  التسوويقية وفقا للفئات ا  ةوالوسوطاب من جنيف المسوتهلك ، وتقدير الكفاب

.  كما اعتمد البحث على  مصوووودرين للبيانات ، أولهما البيانات 2021/ 2020بمحافظة الدقهلية  للموسوووو  الزراعي  

عنقودية ابولية الميدانية المسووتمدة من اسووتمارة اسووتبيان تحتوى على البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسووة لعينة 

ت  تجميعهوا من زين واربعوة قرم( طبقيوة )اربعوة فئوات حيوازيوة( عاووووووائيوة )ا تيوار المزارعين دا ول كول قريوة( )مرك

مزارعي محوافظوة الودقهليوة  . وثوانيهموا البيوانوات الثوانويوة المناوووووورة وغير المناوووووورة من الجهوات الحكوميوة ومنهوا :  

، مديرية الزراعة  )مركز المعلومات ودع  ات اه   وزارة الزراعة واستصالا ابراضي  )قطاع الائون االقتصادية(

 القرار( بمحافظة الدقهلية . باإلضافة إلى بعض الدراسات والبحوث االقتصادية المتعلقة بموضوع البحث .

 الميدانية بمحافظة الدقهلية :   ةاختيار وتوصيف عينة الدراس

لفئوات الحيوازيوة ، حيوث ت  تقسوووووي  المحوافظوة إلى  اعتمودت الودراسوووووة على عينوة عنقوديوة طبقيوة ممثلوة لم تلف ا     

منطقتين جغرافيتين تضووو  كل منطقة عددا من المراكز اإلدارية ، حيث ت  ا تيار مركزم ميت غمر ، السووونبالوين 

% 25.3ألف حيازة ، تمثالن حوالى   81.3،   93.1ممثلين لعينة الدراسووة وفقا لعدد الحيازات الزراعية البالغة نحو  

حيوازة زراعيوة ،   368.5من اجموالى عودد الحيوازات الزراعيوة بوالمحوافظوة البوالغوة نحو     لى الترتيو % ع22.1،  

%   20% ،  17.7ألف فودان ، يمثالن نحو   55.1،    48.7بوججموالي مسووووواحوة لتلوك الحيوازات الزراعيوة بلغوت حوالى 

،  كما تم اختيار (  12) 2021/  2020ألف فدان  عا    274.7على الترتي  من اجمالى مسواحة المحافظة البالغة  نحو 

القرى من كل مركز وفقا لألهمية النسـبية لعدد الحيازات ، حيث تم اختيار قريتي بشـال ، صـهرجت الكبرى من مركز 

من سووجل حصوور  مفردات العينة ت  إ تيار وقد ميت غمر ، وقريتي شــبرا ســندى ، الرمزية من مركز الســنبالوين .  

 98،   102بواق   مااهدة 200عدد   ا تيارت  ، حيث    بكل مركز من الفئات الحيازية  يةالزراع  باإلدارات  المزارعين

 دمات بالجمعيات  2من سووجل ماوواهدة بمركزم ميت غمر ، السوونبالوين على الترتي  . كما ت  ا تيار أفراد العينة 

الم توارة بطريقوة عاووووووائيوة ،  كموا ت  توزي  عدد   القرى  منموزعة وفقوا لألهميوة النسوووووبيوة للفئوة الحيوازية  الزراعيوة  

مفردات العينة  بالفئات الحيازية وفقا لألهمية النسوبية لعدد الحائزين بكل فئة حيازية ،  وقد بلغت عدد المااهدات فى 

ماواهدة ،  50فدان (   3 - 1ماواهدة، وبلغت  فى الفئة الحيازية الثانية من  ) 96الفئة الحيازية ابولى )اقل من فدان(  



 ان عبدالجواد نور           1029-1009        2022 ، 3العدد ،  32 ، مجلد المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي

    10.21608/MEAE.2022.153295.1078 

- 1013 - 
 

فدان فأكثر(   5ماووووواهدة ، وبلغوت فى الفئوة الحيوازية  الرابعوة ) 32فدان(   5 -  3وبلغوت فى الفئوة الحيوازية الثوالثوة من )

ماوووواهدة . وقد ت  إجراب ا تبار تحليل التباين لمتوسووووط اإلنتاجية الفدانية لمحصووووولي القمأل وابرز بين الفئات   22

( . واسوووووتنواداً لوهلوك ت  التعوامول م  L.S.Dيوف ت  إجراب ا تبوار أقول فرق معنوم )ابربعوة وتبين معنويوة الفروق ، وعل

( توزي  مفردات العينوة بوالفئوات الحيوازيوة بمراكز وقرى عينوة 1كول فئوة حيوازيوف على حودهوا . ويوضوووووأل الجودول رق  )

 .2021/ 2020الدراسة بمحافظة الدقهلية لعا  

 . 2020/2021ئات الحيازية  بمراكز وقرى عينة الدراسة بمحافظة الدقهلية عام( : توزيع مفردات العينة بالف1جدول )       

 اجمالى المركز
أقل من   القرية عينة الدراسة  

 فدان 
1-  3 

 فدان 
 3- 5 
 فدان 

 فدان 5 
 فأكثر 

عدد 
 المفردات

 102 ميت غمر 

 57 7 9 15 26 صهرجت الكبرى 
 55 8 8 14 25 بشال

 98 السنبالوين 

 45 4 7 11 23 الرمزية 
 43 3 8 10 22 شبرا سندى

 200 22 32 50 96 - 200 اإلجمالي
 المصدر: جمعت وحسبت من :  بيانات مديرية الزراعة ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،  بمحافظة الدقهلية   ،               

 بيانات غير منشورة .                                             

 ومناقشاتها  البحث نتائج

 :  الدقهلية بمحافظة الحيازية للفئات وفقا الحيازية والمساحة الحائزين لعدد النسبية األهمية :  أوال

  للفئات الحيازية بمحافظة الدقهلية وفقا    الزراعية  النسبية لعدد ومساحة الحيازات  ابهمية  :  (2جدول رق  )ال  يوضأل  

 ، حيث تبين أن :    2021/ 2020عا  

ألف حائز ،    614.6  نحوألف فدان ، يحوزها    364.4تبلغ حوالي    الدقهلية محافظة  ب  الحيازات الزراعية مساحة     

%   0.02ألف فدان تمثل حوالي    0.071  حوالى  )اقل من فدان( بلغتابولي    الفئة  ،  حيازيففئات   سبعةموزعة علي  

دان تمثل  ف  ألف  181.9  فدان( نحو  3  –  1)بلغت الفئة الثانية    بينمابالمحافظة ،    الحيازات الزراعيةمساحة   من إجمالي

   بلغت   بينما ،% 18.63 نحوألف فدان تمثل  67.9بلغت نحو  فدان( 5 - 3)في حين الفئة الثالثة % ، 49.93حوالي 

بلغت  فدان( 20 - 10) ال امسةالفئة  بينما، %14.74 نحوألف فدان تمثل  53.7نحو فدان(   10 – 5) الفئة الرابعة 

  نحوألف فدان تمثل  14نحو فدان(  30 -  20) السادسةالفئة  بلغت ا% ، بينم9.15ألف فدان تمثل حوالي  33.4نحو 

من  %  3.68حوالى  ألف فدان تمثل    13.4فدان فأكثر( حوالى     30)  السابعة واب يرة  بينما بلغت الفئة% ،  3.85

  614.6  نحو  الحيازيةبينما بلغ اجمالى عدد الحيازات لجمي  الفئات  .    بالمحافظة   الحيازات الزراعيةمساحة    إجمالي

تمثل   الفئة الثالثة   ، فى حين  %22,60نحو  تمثل  بينما الفئة الثانية    ,   %71.34  نحو  ابولىالفئة    ، تمثللف حيازة  أ

 % ، فى حين 0.43ال امسة تمثل نحو  الفئة     بلغت  ، بينما%  1,47  نحو  تمثلالفئة الرابعة    ، بينما%  4.01حوالى  

من اجمالى  %  0.05  نحوفدان فأكثر( فتمثل    30)  السابعة واب يرة  الفئة  % ،  أما0.10تمثل حوالى     السادسة الفئة  

 الزراعية بالمحافظة.   عدد الحيازات
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 . 2020/2021عام لبمحافظة الدقهلية المختلفة : عدد الحائزين والمساحة الحيازية وفقا للفئات الحيازية   (2جدول رقم )

أقل من   الوحدة  البيان 
 فدان 

1-  3 
 فدان 

 3- 5 
 فدان 

 5- 10 
 فدان 

10- 20 
 فدان 

20- 30 
 فدان 

 فدان  30
 الجملة فأكثر 

 614.7 0.308 0.605 2.6 9.0 24.6 138.9 438.6 ألف حيازة  عدد الحيازات 

 100 0.05 0.10 0.43 1.47 4.01 22.60 71.34 % اإلجمالي
 364.4 13.4 14.0 33.4 53.7 67.9 181.9 0.071 ألف فدان مساحة الحيازات

 100 3.68 3.85 9.15 14.74 18.63 49.93 0.02 % اإلجمالي
 ، بيانات غير منشورة .  القرار  ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ   واستصالح األراضي : مديرية الزراعة بالدقهلية: وزارة الزراعة  المصدر

  أفدنة  ثالث   عن  لالزراعية بمحافظة الدقهلية التي تق للفئات الحيازية    الحائزين   عدد ومما سبق يتضح أن      
،    ز ألف حائ  615البالغ حوالى    الحائزين  عدد  اجمالى  من%  94  نحو  مثلألف حائز ي   578بلغ حوالى  

ألف    364.4البالغة نحو    الحيازية  المساحة  اجمالى  من %  50  ألف فدان تمثل نحو  182حوالى    يمتلكون 
نتيجة زيادة    وهلك.    الحيازى   بالتفتت  الدقهلية  محافظة  تأثر  شدة  على   يدل  ما  وهو  ،   2020/2021فدان عام  

 .  اإلرث زيادة   إلىمما يؤدى المستمرة ، عدد السكان 

 : الدقهلية محافظة بمراكز الحيازية للفئات وفقا الحيازات ومساحة لعدد النسبية األهمية : ثانيا

الم تلفة بالمراكز البالغة  النسبية لعدد ومساحة الحيازات وفقا للفئات الحيازية    ابهمية  :(  3جدول رق  )ال  يبين     

 .  حيث تبين أن :  2021/ 2020محافظة الدقهلية لعا  ب اثني عار مركزا

 277.34نحو    بلغوتحيث  محافظة  الاحتل المرتبة ابولى بالنسبة للمساحة المزروعة على مستوم    ز ميت غمرمرك    

الحيازية  ات  يليها الفئ،    لمساحتف المزروعةبالنسبة    لابولى )أقل من فدان( المركز ابومثلت الفئة الحيازية  ألف فدان ،  

%  1.345% ،  1.60% ،  5.47  بنسبة بلغت نحوفدان(    5-3، الثالثة )  فدان فأكثر( 5فدان( ، الرابعة )  3-1الثانية )

  حوالى  بمساحة مزروعة بلغتبلقاس المرتبة الثانية مركز  . بينما احتل من إجمالي المساحة المزروعةعلى الترتي  

  يليهوا % ، 46.66بنسبة بلغت نحوو  لمساحتف المزروعة بالنسبة   المركز ابولالفئة الحيازية  مثلوتألف فدان  71.88

إجمالي  مون% على الترتي  15%، 15.12% ، 23.21نحو بنس  بلغت الرابعة ، الثالثة ، ابولى الحيازية  اتالفئ

 .  المساحة المزروعة

  الفئة الحيازية  مثلوتألف فدان   56.50  نحو  بمساحة مزروعة بلغتفى حين احتل مركز المنصورة المرتبة الثالثة     

الثانية ، الرابعة  الحيازية  اتالفئ يليهوا% ، 37.50بنسبة بلغت نحوو  لمساحتف المزروعةابول بالنسبة المركز  ابولى

. بينما احتل   إجمالي المساحة المزروعة  مون% على الترتي   12%  18.94% ،   31.79بلغت نحو    بنس ، الثالثة  

المركز    الثانيةالفئة الحيازية   مثلوتألف فدان    55.06  نحو  لغتبمساحة مزروعة بمركز السنبالوين المرتبة الرابعة  

بنس  ، الثالثة    ةابولى ، الرابعالحيازية    اتالفئ  يليهوا% ،  36.37بنسبة بلغت نحوو  لمساحتف المزروعة ابول بالنسبة  

ربين فقد  . أما مركز ا  إجمالي المساحة المزروعة  مون% على الترتي   11.64% ،  15.95%  ،  36.05بلغت نحو  

ابول بالنسبة المركز    ابولىالفئة الحيازية   مثلوتألف فدان    51.08  نحو  بمساحة مزروعة بلغتاحتل المرتبة ال امسة  

بنس  بلغت نحو  الرابعة ، الثانية ، الثالثة  الحيازية    اتالفئ  يليهوا% ،  30.99بنسبة بلغت نحوو  لمساحتف المزروعة 

.  فى حين احتل مركز المنزلة     إجمالي المساحة المزروعة   مون% على الترتي   %15.47 ،  %25.45  ،  28.09

السادسة   بلغتالمرتبة  فدان    49.95  نحو  بمساحة مزروعة  الحيازية   مثلوتألف  بالنسبة المركز    الثانيةالفئة  ابول 
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% 29.47  نحو  بنسبة بلغتالرابعة ، ابولى ، الثانية  ية  الحياز  اتالفئ  يليهوا% ،  32.41بنسبة بلغت    لمساحتف المزروعة

بمساحة . بينما احتل مركز أجا المرتبة السابعة    إجمالي المساحة المزروعة  مون% على الترتي   %16.79 ،  21.34،  

ة بنسب  لمساحتف المزروعة ابول بالنسبة  المركز    ابولىالفئة الحيازية   مثلوتألف فدان    42.54  نحو  مزروعة بلغت

،  36.38بلغت   الرابعالحيازية    ات الفئ  يليهوا%   ، الثالثة    ةالثانية  بلغت  ،  ،  34.52  حوالىبنسبة   %17.98 ،  %

 .  إجمالي المساحة المزروعة  مون%  على الترتي  11.12

الفئة الحيازية   مثلوتألف فدان    40.41  نحو  بمساحة مزروعة بلغتفى حين احتل مركز ميت سويد المرتبة الثامنة     

ابولى ، الرابعة  الحيازية    اتالفئ  يليهوا% ،  33.74  بنسبة بلغت نحوو  لمساحتف المزروعةابول بالنسبة  المركز    الثانية

. بينما   إجمالي المساحة المزروعة   مون% على الترتي   15.19% ،  5.31% ،  25.75بنسبة بلغت نحو  ، الثالثة  

  الرابعة الفئة الحيازية   مثلوتألف فدان    36.98نحو    بمساحة مزروعة بلغتسعة  مركز منية النصر احتل المرتبة التا

الثانية ، ابولى ، الثالثة  الحيازية    اتالفئ  يليهوا% ،  34.64  بنسبة بلغت نحوو  لمساحتف المزروعةابول بالنسبة  المركز  

. بينما مركز طل ا    زروعةإجمالي المساحة الم  مون% على الترتي   12.05% ،  23.57%،  29.73بنس  بلغت نحو  

ابول بالنسبة  المركز    الثانيةالفئة الحيازية   مثلوتألف فدان    29.11  نحو  بمساحة مزروعة بلغتاحتل المرتبة العاارة  

بلغت نحو   بنس ابولى ، الرابعة ، الثالثة  الحيازية    اتالفئ  يليهوا% ،  33.29  بنسبة بلغت نحوو  لمساحتف المزروعة

 .   إجمالي المساحة المزروعة مون%  على الترتي  10.35 % ،%23.74 ، 32.62

الفئة   مثلوتألف فدان    24  نحو  بمساحة مزروعة بلغتفى حين احتل مركز تمى االمديد  المرتبة الحادية عارة       

الثانية الحيازية    اتالفئ  يليهوا% ،  38.55  بنسبة بلغت نحوو  لمساحتف المزروعةبالنسبة    لالمركز ابو  ابولىالحيازية  

  إجمالي المساحة المزروعة   مون%  على الترتي   12.04% ،  12.58% ،  36.81بنس  بلغت نحو  ، الرابعة ، الثالثة  

  نحو  بمساحة مزروعة بلغتلمساحتف المزروعة بالنسبة   . أما  مركز دكرنس فقد احتل المركز الثاني عار )اب ير(

%  36.77 المرتبة ابولى بالنسبة للمساحة المزروعة بنسبة بلغت نحوو الثانيةالفئة الحيازية  مثلوتألف فدان  22.35

%  على الترتي  11.67% ، 18.84% ، 32.72بنس  بلغت نحو  ابولى  ، الرابعة ، الثالثة الفئة الحيازية  يليهوا، 

 .  إجمالي المساحة المزروعة مون

انتاارا فى مراكز ميت غمر ، تمى االمديد ،  السنبالوين ، ومما سبق تبين أن ظاهرة التفتت الحيازى تعد أكثر      

أجا ،  دكرنس ،  المنصورة  ،  ميت سويد ، حيث تبين مساحات الحائزين فى الفئتين ابولى )أقل من فدان( والفئة  

% ،  69.48% ،  70.90% ،  72.41% ،  75.39% ،  97.06أفدنة تبلغ نسبتها حوالى    3الثانية والتي تقل عن  

المزروعة  مون%  %59.48 ،  69.07 المساحة  . يليها مركزم اربين ومنية   إجمالي  المراكز على الترتي   بتلك 

فدان فأكثر( تبلغ نسبتها إلى   5النصر حيث تبين مساحات الحائزين فى الفئتين ابولى )أقل من فدان( والفئة الرابعة )

كز على الترتي  . وأ يرا مراكز بلقاس ، بتلك المرا  إجمالي المساحة المزروعة% من  58.21% ،  59.09نحو  

فدان فأكثر(   5فدان( والفئة الرابعة )  5-  3المنزلة ، منية النصر ، حيث تبين مساحات الحائزين فى الفئتين الثالثة )

 بتلك المراكز على الترتي .  إجمالي المساحة المزروعة% من  58.21%  ،  61.88% ،  69.78تبلغ نسبتها إلى نحو  
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 . 2020/2021بمراكز محافظة الدقهلية عام الزراعية وعدد الحائزين وفقا للفئات الحيازية  مساحة األراضي المنزرعة مقسمة :( 3جدول رقم )

. بيانــات غيــر منــشورة ،مركــز المعلومــات ودعــم اتحــاد القــرار  ، بالدقهليةمديريــة الزراعــة  :وزارة الزراعــة واستــصالح األراضــي   :المــصدر  

مراكز  

 المحافظة 

 المختلفة بمراكز محافظة الدقهلية وفقا للفئات الحيازية الحائزين والمساحة المنزرعةعدد 

 اجمالى
 المساحة
 المنزرعة 
 ألف فدان

 الفئة الحيازية الرابعة  الثالثة الفئة الحيازية  الفئة الحيازية الثانية  الفئة الحيازية األولى
 العدد 

ألف 

 حائز 

 المساحة

ألف 

 فدان 

 % من

 المساحة

 العدد 

ألف 

 حائز 

 المساحة

ألف 

 فدان 

 % من

 المساحة

 العدد 

 ألف حائز 

 المساحة

 ألف فدان

 % من

 المساحة

 العدد 

ألف 

 حائز 

 المساحة

ألف 

 فدان 

 % من

 المساحة

 277.34 1.60 4.44 0.5 1.34 3.71 1.05 5.47 15.18 10.12 91.59 254.02 81.40 ميت غمر 

 42.54 17.98 7.65 0.79 11.12 4.73 6.17 34.52 14.69 9.88 36.38 15.48 48.24 أجا

 55.06 15.95 8.78 1.08 11.64 6.41 2.09 36.37 20.02 14.87 36.05 19.85 63.21 السنبالوين 

 24.00 12.58 3.02 0.35 12.04 2.89 0.83 36.81 8.84 5.75 38.55 9.25 23.53 تمى االمديد

 56.50 18.94 10.7 1.19 12.00 6.78 1.75 31.79 17.96 14.73 37.28 21.06 59.86 المنصورة 

 22.35 18.84 4.21 0.42 11.67 2.61 0.70 36.77 8.22 5.11 32.72 7.31 21.10 دكرنس 

 40.41 25.31 10.23 1.19 15.19 6.14 2.00 33.74 13.63 9.62 25.75 10.41 23.51 ميت سويد

 36.98 34.64 12.81 1.24 12.05 4.46 1.12 29.73 11.00 8.05 23.57 8.72 23.48 منية النصر

 49.95 29.47 14.72 1.65 16.79 8.38 2.43 32.41 16.19 9.48 21.34 10.66 24.20 المنزلة

 29.11 23.74 6.91 0.67 10.35 3.01 0.85 33.29 9.69 7.20 32.62 9.49 25.61 طلخا 

 51.08 28.09 14.35 1.68 15.47 7.90 2.01 25.45 13.00 11.36 30.99 15.83 31.09 شربين 

 71.88 23.21 16.68 1.82 15.12 10.87 3.62 46.66 33.54 32.79 15.00 10.78 13.33 بلقاس 

 757.18 15.12 114.5 12.57 8.97 67.88 24.63 24.03 181.94 138.94 51.88 392.85 438.55 اإلجمالي
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 : الدقهلية بمحافظةالخصائص االجتماعية لمزارعي القمح واألرز بعينة الدراسة   بعض:    ثالثا

( : بعض ال صووائ  االجتماعية لمزارعي عينة الدراسووة الميدانية بمحافظة الدقهلية والبالغ حجمها 4يوضووأل الجدول رق  )     

 الي :.  وسيت  تناولها على النحو الت 2020/2021مزارع  الل الموس  الزراعي  200

 : الدراسة عينة لمزارعي  خاصة  بيانات)ا( 

 :  المبحوث عمر -١

سووونة  60سووونة( ،  60 – 40سووونة ) 40أمكن تقسوووي  المزارعين من حيث عمر المبحوث إلى ثالث فئات عمرية هي  اقل من     

%  من اجموالى عودد مزارعي عينوة 15% ،  61.5% ،  23.5مزارعوا ، تمثول نحو   30،   123،   47فوأكثر ، بوأعوداد بلغوت حوالى 

 الدراسة لتلك الفئات العمرية على الترتي  .

لدقهلية لعام  ( : بعض الخصائص االجتماعية لمزارعي محصولي القمح واألرز بعينة الدراسة بمحافظة ا4جدول رقم )

2020/2021 

 األهمية النسبية %  العدد  البيان 

 عمر المبحوث -1

 23.5 47 سنة  40اقل من 

 61.5 123 سنة  60 - 40من 

 15.0 30 سنة فأكثر  60

 100 200 اإلجمالي

 المستوى التعليمي -2

 24 48 مؤهل عالي

 45.5 91 مؤهل متوسط

 25 50 يقرأ ويكتب 

 5.5 11 امى

 100 200 اإلجمالي

 الحالة االجتماعية -3
 93.5 187 متزوج

 6.5 13 أرمل

 المهنة   -4

 26.8 53 يعمل بالزراعة 

 78.5 157 يعمل بمهنة بجانب الزراعة

 100 200 اإلجمالي

 28.2 346 عدد العاملين بالزراعة عدد أفراد األسرة العاملين بالزراعة -5

 نوع الحيازة الزراعية -6

 100 200 ملك

 49 98 إيجار 

 26 52 بالمشاركة 

 100 200 اإلجمالي

 مصدر الحيازة الزراعية -7

 81.5 163 الميراث

 15.5 31 الشراء

 8.5 17 الميراث والشراء

 100 200 اإلجمالي

 .     2020/2021للموسم الزراعي   الدراسة  عينة  استبيان  استمارات من  وحسبت جمعت:   المصدر   

 :  التعليمي المستوى -٢

ت  تقسوي  المزارعين وفقا للمسوتوى التعليمي  للمبحوث إلى أربعة مسوتويات هي مؤهل عالي ، مؤهل متوسوط ، يقرأ ويكت  ،  

%  من اجموالى عدد  5.5% ، 25% ، 45.5% ، 24مزارعا ، تمثول نحو   11،   50،  91،   48أمي ، بأعداد بلغوت حوالى  

 لترتي  .مزارعي عينة الدراسة على ا
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 الحالة االجتماعية :  -٣

ت  تقسووي  المزارعين  وفقا للحالة االجتماعية الى ثالث فئات هي : متزوج ، أرمل ، أعز  ، حيث ااووتملت عينة الدراسووة    

% من 6.5% ،  93.5مزارعوا ، بنسوووووبوة بلغوت حوالى    13،    187فئتين هموا : متزوج ، أرمول ، بعودد زراع بلغ نحو    ىعل

 ارعي عينة الدراسة. اجمالى عدد مز

 المهنة :  -٤

% ، بينما بلغ نظيره  الهين يجمعون  26.8مزارعا ، بنسوووبة بلغت نحو  53بلغ عدد المزارعين العاملين بالزراعة حوالى     

 % من إجمالي عدد مزارعي العينة . 78.5مزارعا ، يمثلون نحو  157بين العمل الزراعي وعمل آ ر حوالى 

 عدد أفراد األسرة العاملين بالزراعة : -٥

% 28.2فرد ، يمثلون نحو   346فرد ،  يعمول منه  بالزراعة نحو    1226ى عدد أفراد أسووووور المزارعين حوالى بلغ اجموال   

 . من اجمالى أفراد ابسرة العاملين بالزراعة

 نوع الحيازة الزراعية : -٦

 52،    98مزارع ،  بينموا بلغ نظيره  للحيوازة اإليجوار بوالماووووواركوة نحو    200بلغ عودد المزارعين للحيوازة الملوك حوالى    

 مزارعا على الترتي  ، وهلك فى وجود الحيازة الزراعية بكثر من قطعة ت تلف فيها نوع الحيازة.

 مصدر الملك للحيازة الزراعية :  -٧ 

% من اجمالى مزارعي عينة الدراسة  81.5مزارعا ،  بنسبة بلغت نحو   163يق الميراث حوالى  بلغ عدد الحائزين عن طر  

%  ،  بينما بلغ نظيره  عن طريق الميراث 15.5مزارعا بنسوبة بلغت نحو  31، بينما بلغ نظيره  عن طريق الاوراب نحو   

 % .8.5مزارعين ، بنسبة بلغت  حوالى  17والاراب معا حوالى 

سوووبق  تبين أن : لبعض ال صوووائ  االجتماعية لمزارعي  محصوووولي القمأل واالرز بعينة الدراسوووة الميدانية بمحافظة ومما        

. وجود اثر للسوعة المزرعية على مسوتوى د ل المزارع ، كما تبين أيضوا وجود اثر  2020/2021الدقهلية  الل الموسو  الزراعي  

بالزراعة  . كما اتضوأل أيضوا أن الميراث لحيازة ابراضوي الزراعية هو المصودر   للسوعة المزرعية على عدد أفراد ابسورة العاملين

%  . لها يعد الميراث سووببا رئيسوويا لتفتت الحيازة الزراعية ، فى حين بلغت 90الرئيسووي للتملك بعينة الدراسووة بنسووبة بلغت نحو 

 % . 8.5نظيرتها عن طريق الاراب والتملك معا بنسبة بلغت حوالى 

 : الدراسة لمزارعي القمح واألرز بعينة التكنولوجي واالستخدام والحيوانية اآللية  بالحيازة  خاصة  اتبيان)ب( 

فئات للوفقا الدراسووووة   عينة    لمزارعي  التكنولوجيوالحيوانية واالسووووت دا    اآلليةالحيازة  : ( 5جدول رق  )بيانات الضووووأل وت    

 5فودان( ، الرابعوة  )   5  -3فودان( ، الثوالثوة )  3  -1)أقول من فودان( ، الثوانيوة ) ولى، حيوث تمثول الفئوة الحيوازيوة اب    الزراعيوة  الحيوازيوة

 ويمكن تناولها كما يلي : .2020/2021 للموس  الزراعيالدقهلية  بمحافظة فدان فأكثر(
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الحيازية  للفئات وفقاالدراسة  عينة القمح واألرز ب لمزارعي التكنولوجيواالستخدام ( : الحيازة اآللية والحيوانية 5جدول رقم  )

 ,  2020/2021  مالدقهلية لعا الزراعية بمحافظة

 البيان 

 عدد الحائزين وفقا للفئات الحيازية بالعينة 

 اإلجمالي 

األهمية النسبية  

من اجمالى العينة 

% 

الفئة 

الحيازية  

 األولى

الفئة 

الحيازية  

 الثانية 

الفئة 

الحيازية  

 الثالثة 

الفئة 

الحيازية  

 الرابعة

 الحيازة 

 اآللية 

 35.5 71 22 20 17 12 ماكينة ري

 13.0 26 20 4 2 0 جرار زراعي

 22.5 45 16 9 13 7 موتور رش

 17.5 35 11 12 8 4 توريسكل 

 11.5 23 20 2 1 0 عربة نقل 

 100 200 89 47 41 23 اإلجمالي

% 11.5 20.5 23.5 44.5 100 - 

الحيازة 

 الحيوانية

 38.0 76 21 14 16 25 جاموس

 30.0 60 15 13 12 20 أبقار 

 9.50 19 2 4 5 8 أغنام

 8.50 17 3 5 2 7 ماعز

 14.0 28 14 7 5 2 حصان 

 100 200 55 43 40 62 اإلجمالي

% 31 20 21.5 27.5 100 - 

استخدام 

 التكنولوجيا 

 الميكانيكية

فى الزراعة  

 والحصاد 

 31.0 52 19 16 11 5 التسوية بالليزر 

 16.0 30 12 9 6 3 السطارة 

 28.5 56 1 8 24 23 الضم بالشراشر 

 24.5 63 30 23 10 0 الضم بالكومباين 

 100 200 62 56 51 31 اإلجمالي

% 15.5 25.5 28 31 100 - 

 .   2020/2021 للموسم الزراعي الدراسة عينة استبيان استمارات من وحسبت جمعت:  المصدر

ــة بعينة اآللية  الحيازة -1  ,  رم  ماكينة  محصوووولي القمأل وابرز بعينة الدراسوووة إلى  لمزارعيلية  تنوعت الحيازة اآل  :  الدراسـ

 اتفى الفئو  اآلليوة  اآلالتعودد   أن اآلليوةيتضوووووأل من الحيوازة . حيوث   , موتور رر , توريسوووووكول , عربيوة نقول  زراعيجرار 

% ، 11.5، تمثول نحو    زراعيوة  آلوة   89،    47،    41،    23بلغوت حوالى  ، الثوانيوة  ، الثوالثوة ، الرابعوة      ابولىالحيوازيوة  

المسووووواحة الحيازية    ازدادتكلما أنف   وهها يعنى  على الترتيو  .    عينوةال  % من اجموالى مزارعي%44.5 ، %23.5 ،  20.5

  . الزراعية المملوكة اآلالتمعها عدد  ازدادت

جاموس ،   الىمحصوولي القمأل وابرز بعينة الدراسوة    لمزارعي الحيوانيةتنوعت الحيازة  : الدراـسة بعينة الحيوانية  الحيازة -2

، الثانية ،  ابولىالحيازية   اتفى الفئ الحيواناتن عدد  أ الحيوانيةيتضوأل من الحيازة  أبقار ، أغنا   ، ماعز ، حصوان ، حيث  

% من 27.5% ،  21.5% ،  20% ،  31حيوان م تلف ، تمثول نحو    55،    43،    40،    62بلغوت حوالى    الثوالثوة ، الرابعوة  

 . الحيوانات المملوكة كلما تفاوت عدد الحيوانات  تفاوت معها عدد أنف على الترتي  . أم عينةال اجمالى مزارعي
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ــاد بعينة  -3 ــتخدام التكنولوجي فى الزراعة والحص ــةاس ــتخدام التكنولوجي فى الزراعة والحصــاد لمزارعيتنوع    :  الدراس   اس

يتضح التسوية بالليزر ، السطارة ، الضم بالشراشر أو المناجل ، الكومباين ، حيث   لىامحصولي القمأل وابرز بعينة الدراسة  

 نحوبلغت  الثانية ، الثالثة ، الرابعة ،  األولىالحيازية    اتفى الفئ  دعدد مفردات اســتخدام التكنولوجيا فى الزراعة والحصــا  أن

ل نحو      مفردة  75،    51،    43،    31 .   على الترتـيب  عينوةال  من اجموالى مزارعي%   31% ،  28% ،  25.5% ،  15.5، تمـث

ــاحة الحيازية   ازدادتكلما   أي انه   ــاد   ازدادالمســ ــتخدام التكنولوجيا فى الزراعة والحصــ . ومن نفس معها عدد مفردات اســ

 بين النتائج التالية :الجدول يت

.  يزداد الطلب على اســـتخدام التكنولوجي الميكانيكي ي اي كل من التســـوية بالليزر والســـطارة والكومباين ل في العمليات  1

 الزراعية مع زيادة حجم الحيازة الزراعية .

ــر والمناجلل في عم2 ــراش ــتخدام الش ــتخدام التكنولوجي التقليدي ياي اس لية الحصــاد مع زيادة حجم . ينخفض الطلب على اس

 الحيازة الزراعية

 ومما سبق يمكن استخالص النتائج التالية :        

األثر السلبي للتفتت الحيازى على كفاءة استخدام المورد التكنولوجي . ألمر الذي يؤكد انخفاض الكفاءة االقتصادية الستخدام  -1

 المورد التكنولوجي . 

ى الحيازة الحيوانية ، ويرجع ذلك إلى شدة المنافسة بين اإلنسان والحيوان على االستخدام األثر السلبي للتفتت الحيازى عل  -2

 الزراعي للحيازة الزراعية المتاحة . 

الضم   -3   ، بالشراشر  الضم    ، بالليزر  التسوية   : اآلتية  للحاالت  التكنولوجي  استخدام  على  الحيازى  للتفتت  السلبي  األثر 

 الترتيب . بالكومباين  على 

استخدام   -4 الزراعة  الزراعية    المكينةصعوبة  فى  الحديثة  التكنولوجية  واألساليب  القزمية،  المساحات  حيازة  ،    في  تفتت 

 . في اإلنتاج الزراعي لهذه المساحاتات الحديثة والتقني، وبالتالي عدم التمتع بالمزايا التكنولوجية األراضي الزراعية ، 

 : الدراسة بعينة الحيازية للفئات  وفقا الدراسة لمحاصيل واالقتصادية اإلنتاجية  الكفاءة مؤشرات: رابعا

 : القمح محصول (أ)

واالقتصادية لمحصول القمأل وفقا للفئات الحيازية الم تلفة بعينة الدراسة   ة( مؤارات الكفابة اإلنتاجي  6يوضأل الجدول رق  )   

 .  ويمكن است ال  النتائج كما يلي : 2020/2021بمحافظة الدقهلية للموس  الزراعي 
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 )جنية / فدان( 2020/2021االقتصادية لمحصول القمح وفقا للفئات الحيازية بعينة الدراسة عام  ة( : مؤشرات الكفاء6جدول رقم  )       

 مؤشرات الكفاءة 

 اإلنتاجية واالقتصادية  

 الفئة الحيازية الرابعة  الحيازية الثالثة الفئة  الفئة الحيازية الثانية  الفئة الحيازية األولى 

 %  القيمة %  القيمة %  القيمة % القيمة

 56.9 6459 57.8 6690 58.9 7023 60.1 7415 )جنيه(                   التكاليف المتغيرة 

 43.1 4887 42.2 4892 41.1 4900 39.9 4925 )جنيه( التكاليف الثابتة                       

 100 11346 100 11582 100 11923 100 12340 التكاليف الكلية                       )جنيه(

            متوسط إنتاجية الفدان

 - 17.10 - 16.24 - 15.35 أردب/فدان( )

18.97 - 

 - 662.57 - 727.49 - 759.54 - 770.78 متوسط السعر المزرعى     )جنيه / أردب( 

قيمة الناتج الرئيسي                      

 83.3 12440 83.6 12335 83.3 11985 ( جنيه)

12569 83.3 

متوسط الناتج الثانوي                    

 - 10.16 - 9.64 - 8.72 ( حمل)

10.48 - 

قيمة الناتج الثانوي                       

 16.7 2490 16.4 2413 16.7 2396 ( جنيه)

2516 16.7 

 - 272.89 - 270.65 - 268.11 - 266.52 متوسط السعر المزرعى       )جنيه / حمل( 

 100 15085 100 14930 100 14748 100 14381 اإليراد الكلى                          )جنيه(

 - 3739 - 3348 - 2825 - 2041 صافى العائد الفدانى                 )جنيه(

 - 0.33 - 0.29 - 0.24 - 0.17 أربحية الجنيه المنفق                    )جنيه(

 - 598.10 - 677.31 - 734.17 - 803.91 تكلفة الوحدة المنتجة                    )جنيه(  

 - 6459 - 6690 - 7023 - 7415 الفائض الحدي  اإلجمالي           )جنيه(

 - 133.0 - 128.9 - 123.7 - 116.5 %               االقتصادية معدل الكفاءة

 - 24.8  - 22.4 - 19.2  - 14.2 %             هامش الربح للمنتجنسبة 

  .   2020/2021للموسم الزراعي  الدراسة عينة استبيان استمارات:  من وحسبت جمعت:  المصدر

 : القمح محصول)أ( 

اإلنتاجية فى  وجود ا تالفات  ، حيث تبين  عتبر اإلنتاجية الفدانية مؤاراً هاماً للكفابة الفنية والتكنولوجية  ت:    اإلنتاجية الفدانية .1

،   17.10،  16.24،  15.35  حيوث بلغوت نحوو ،بين الفئات الحيازية ابولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة بعينة الدراسة الفدانية 

 جنيها لتلك الفئات الحيازية على الترتي  .  12569،  12440،  12335،  11985 نحو، بقيمة بلغت  / فدان  أرد  18.97

تتضوووومن التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة . وقد ت  حسووووا  التكاليف الثابتة على أسوووواس القيمة   اإلنتاجية الكلية :  فالتكالي .2

غيرة فت  حسووابها وفقا لتكاليف العمليات الزراعية وأجور اإليجارية وابموال ابميرية والصوورف الزراعي  . أما التكاليف المت

جنيهوا / فودان  ، ث     12340الكليوة للقمأل بوالفئوة الحيوازيوة االولى نحو     فومسوووووتلزموات اإلنتواج الم تلفوة . وقود بلغوت التكوالي

االمر الهى  ترتي  . جنيف / فدان على ال  11346، 11582، 11923تناقصووووت فى الفئات الحيازية الثالث  اال رى  الى نحو   

 االنتاجية الكلية . تكاليف الياير الى تأثير التفتت الحيازى على 

على كل  اإليراد الكلى  تعتبر ابسعار من ابدوات الهامة التي توجف اإلنتاج الزراعي بمصر، حيث يتوقف    :اإليراد الكلى للفدان   .3

جنيف / فدان ، ث  تزايد    14381بلغ اإليراد الكلى بالفئة الحيازية ابولى حوالى    وقد  المزرعى .سعر  المن اإلنتاجية الفيزيقية و
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جنيف لتلك الفئات الحيازية   15085،    14930،    14748بالتدرج فى الفئات الحيازية الثانية ، الثالثة ، الرابعة حيث بلغ حوالى   

 لفدان القمأل على الترتي  .  

. ويفيد فى التعرف على اال تالف   الااملة للكفابة االقتصادية  سافى العائد من المقاييمقياس ص  يعتبر  :  الفدانى  العائد  صافى .4

جنيف /   2041بلغ صافى العائد الفدانى فى الفئة الحيازية ابولى حوالى  فى العوائد والمتحصالت من المحاصيل الم تلفة . وقد

ً   3739،    3348،    2825ة ، الرابعة حيث بلغ حوالى  فدان ، ث  تزايد بالتدرج فى الفئات الحيازية الثانية ، الثالث لتلك الفئات   جنيها

كفابة   من حيث  المدروسة  اإلنتاجية  الفئات  أكثر  تعد  الرابعة  الحيازية  الفئة  أن  يوضأل  الهى  ابمر   . الترتي   على  الحيازية 

% من نظير  للفئات 111.7% ،    132.4% ,  183.2، حيث بلغت نسبة صافى العائد منها نحو    ةاست دامها للمد الت اإلنتاجي

 الحيازية الثالث على الترتي  .

يفيد هها المقياس فى التعرف على الجنيف المنفق فى العملية اإلنتاجية . وقد بلغت بالفئة الحيازية ابولى   :  المنفق  الجنيه  أربحية .5

ً   0.33،    0.29،    0.24لرابعة حيث بلغ نحو  جنيها ، ث  تزايد بالتدرج فى الفئات الحيازية الثانية ، الثالثة ، ا  0.17نحو    جنيها

 لتلك الفئات الحيازية على الترتي  . 

والعائد   الفدانىتفوق صافي العائد  وتاير نتائج مؤارم صافى العائد الفدانى ، وأربحية الجنيف المنفق لمحصول القمأل إلى        

ويتمااى   االقتصادم، مما ينطبق م  المنطق  والثانية    ابولى  تينعن نظيرته  في الفئ   والرابعة   لثةعلى الجنية المستثمر للفئتين الثا

 ً  . م  تحقيق )وفورات السعة( للفئات الحيازية ابكبر حجما

 الحيازية   بالفئة  بلغت  وقد  ية للعناصر االنتاجية مجتمعة ،يفيد هذا المقياس فى التعرف على الكفاءة اإلنتاج   :  المنتجة  الوحدة  تكلفة .6

،  677.31،    734.17  نحو  بلغ  حيث  الرابعة،    الثالثة،    الثانية  الحيازية  الفئات  فى  تناقص  ثم،    لألردب  جنيها   803.91  نحو  األولى

  للوحدة   تكلفة  أعلى  حقت  قد  األولى  الحيازية  الفئة  أن  يوضح  وهذا.    الترتيب  على  الحيازية  الفئات  لتلك  لألردب  جنيها    598.10

  وحجم   الحيازى  التفتت  أثر  يوضح  مما  .   الرابعة  ،   الثالثة ،    الثانية  الحيازية   الفئات  في    لنظيرتها  بالنسبة    القمح  لمحصول  المنتجة

   .المنتجة الوحدة  تكلفة على الحيازة

 بلغ   حيث. ،  للفدان  المتغيرة  التكاليف  من  الفدانى  العائد  صافى  على  التعرف  فى  هذا المقياس  يفيد:    اإلجمالي  الحدي  الفائض .7

  على   الحيازية  الفئات  لتلك  جنيها    6459،    6690،    7023  ،  7415  نحو  الرابعة،    الثالثة،    الثانية،    األولى  الحيازية  للفئات

 .  الترتيب

%، ث  تزايد بالتدرج فى الفئات الحيازية الثانية ، الثالثة ، الرابعة  116.5بلغ بالفئة ابولى حوالى    : االقتصادية  الكفاءة  دلمع .8

 % جنيف لتلك الفئات الحيازية على الترتي  .  133% ، 128.9% ، 123.7حيث بلغ حوالى  

% ، ث  تزايد بالتدرج فى الفئات الحيازية الثانية ، الثالثة ، الرابعة  14.2ابولى نحو    ةللفئ  بلغت :  للمنتج  الربح  هامش  نسبة .9

 % جنيف لتلك الفئات الحيازية على الترتي  .   24.8% ، 22.4% ، 19.2حيث بلغ حوالى  

 :  األرز محصول ( ب)

ازية الم تلفة بعينة الدراسة  واالقتصادية لمحصول ابرز وفقا للفئات الحي  ة( مؤارات الكفابة اإلنتاجي7يوضأل الجدول رق  )    

 . وسيت  تناولها على النحو التالي : :  2020/2021بمحافظة الدقهلية للموس  الزراعي 

لألرز بين الفئات الحيازية ابولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة  اإلنتاجية الفدانية  فى  وجود ا تالفات  تبين  :    الفدانية  اإلنتاجية .1

،    15350،    15113  نحو، بقيمة بلغت    طن / فدان    4.09،    3.60،  3.45،    3.27  ت نحووحيوث بلغو  ،بعينة الدراسة

 جنيها لتلك الفئات الحيازية على الترتي  . 16020،  15894

جنيها / فدان  ،  12575اإلنتاجية الكلية لمحصوول ابرز  بالفئة االولى حوالي   فبلغت التكالي  اإلنتاجية الكلية :  فالتكالي .2

االمر  جنيف / فدان على الترتي  .   11614،  11898، 12038ث  تناقصت فى الفئات الحيازية الثالث  اال رى  الى نحو   

 االنتاجية الكلية . تكاليف الالهى ياير الى تأثير التفتت الحيازى على 

جنيف / فدان ، ث  تزايد بالتدرج فى الفئات الحيازية الثانية   15711بلغ بالفئة الحيازية ابولى حوالى    :  للفدان  الكلى  داإليرا  .3

 جنيف لتلك الفئات الحيازية لفدان ابرز على الترتي  .  16581،  16423،  15932، الثالثة ، الرابعة حيث بلغ حوالى  
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 )جنية / فدان( 2020/2021االقتصادية لمحصول األرز وفقا للفئات الحيازية بعينة الدراسة عام  ة( : مؤشرات الكفاء7جدول رقم  )

 مؤشرات الكفاءة 

 اإلنتاجية واالقتصادية  

 الفئة الحيازية الرابعة  الفئة الحيازية الثالثة  الفئة الحيازية الثانية  الفئة الحيازية األولى 

 %  القيمة %  القيمة %  القيمة % القيمة

 57.8 6718 59.9 7126 61.7 7423 63.5 7985 )جنيه(                  التكاليف المتغيرة 

 42.2 4896 40.1 4772 38.3 4615 36.5 4590 )جنيه( التكاليف الثابتة                     

 100 11614 100 11898 100 12038 100 12575 التكاليف الكلية                      )جنيه(

            متوسط إنتاجية الفدان

 - 3.60 - 3.45 - 3.27 طن/فدان()

4.09 - 

 - 3916.9 - 4415.0 - 4449.3 - 4621.7 متوسط السعر المزرعى    )جنيه / أردب( 

قيمة الناتج الرئيسي                    

 96.8 15894 96.3  15350 96.2  15113 ( جنيه)

16020 96.6  

متوسط الناتج الثانوي                  

 - 9.86 - 9.71 - 9.25 ( حمل)

10.23 - 

قيمة الناتج الثانوي                     

 3.2  529 3.7  582 3.8  598 ( جنيه)

561 3.4  

 - 54.64 - 53.65 - 59.94 - 64.65 متوسط السعر المزرعى     )جنيه / حمل( 

 100 16581 100 16423 100 15932 100 15711 اإليراد الكلى                        )جنيه(

 - 4967 - 4525 - 3894 - 3136 صافى العائد الفدانى                )جنيه(

 - 0.43 - 0.38 - 0.32 - 0.25 أربحية الجنيه المنفق                  )جنيه(

 - 2839.6 - 3305.0 - 3489.3 - 3845.6 تكلفة الوحدة المنتجة                  )جنيه( 

 - 9863 - 9297 - 8509 - 7726 الفائض الحدي اإلجمالي           )جنيه(              

 - 142.8 - 138.0 - 132.3 - 124.9 %              االقتصادية معدل الكفاءة

 - 30.0 - 27.6 - 24.4 - 19.9 %            هامش الربح للمنتجنسبة 

   .   2020/2021 للموسم الزراعي الدراسة عينة استبيان استمارات:  من وحسبت جمعت:  المصدر

جنيف / فدان ، ث  تزايد بالتدرج فى   3136بلغ صافى العائد الفدانى فى الفئة الحيازية ابولى حوالى  : الفدانى العائد صافى .4

ً   4967،    4525،    3894الحيازية الثانية ، الثالثة ، الرابعة حيث بلغ  الفئات   لتلك الفئات الحيازية على الترتي  .   جنيها

للمد الت   است دامها  المدروسة من حيث كفابة  اإلنتاجية  الفئات  أكثر  الرابعة تعد  الحيازية  الفئة  أن  الهم يوضأل  ابمر 

% من نظير  للفئات الحيازية ابولى 109.8% ،    127.6% ,  158.4ا نحو  ، حيث بلغت نسبة صافى العائد منه  ةاإلنتاجي

 ، الثانية  ، الثالثة على الترتي .

جنيها ، ث  تزايد بالتدرج فى الفئات الحيازية الثانية ،    0.25فقد بلغت بالفئة الحيازية ابولى نحو    :  المنفق  الجنيه  أربحية .5

ً  0.43،  0.38،  0.32الثالثة ، الرابعة حيث بلغ نحو   لتلك الفئات على الترتي  جنيها

إلى       المنفق لمحصول ابرز  الجنيف  ، وأربحية  الفدانى  العائد  نتائج مؤارم صافى  العائد  وتاير    الفدانىتفوق صافي 

الثا للفئتين  المستثمر  الجنية  على  الفئ  والرابعة  لثةوالعائد  في  نظيرته   الوالثانية    ابولى  تينعن  م   ينطبق  مما  منطق  ، 

ً  االقتصادم  . ويتمااى م  تحقيق )وفورات السعة( للفئات الحيازية ابكبر حجما

جنيها  للطن ، ث  تناق  فى الفئات الحيازية الثانية ،    3845.6بلغت بالفئة الحيازية ابولى نحو    :  المنتجة  الوحدة  تكلفة .6

ً   2839،    3305،    3489.3الثالثة ، الرابعة حيث بلغت نحو   أن الفئة األولى قد  للطن على الترتي  . وهها يوضأل     جنيها
مما يوضح أثر    الرابعة .  ،  الثالثة،  في الفئات الثانيةتكلفة للوحدة المنتجة لمحصول األرز بالنسبة لنظيرتها  أعلى    حقت

 تكلفة الوحدة المنتجة.  وحجم الحيازة على  الحيازى التفتت 
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جنيف / فدان لفدان ابرز ، ث  تزايد فى الفئات الحيازية    7726ية ابولى حوالى  بلغ بالفئة الحياز  اإلجمالي  الفائض الحدي .7

 جنيف على الترتي  . 9863،  9297،   8509الثانية، الثالثة ، الرابعة حيث بلغ حوالى  

% لفدان ابرز ، ث  تزايد فى الفئات الثانية ، الثالثة ،  124.9بلغ بالفئة الحيازية ابولى حوالى  : اديةاالقتص الكفاءة معدل .8

 % جنيف على الترتي  . 142.8% ، 138% ، 132.3الرابعة حيث بلغ حوالى 

الحيازية الثانية  % لفدان ابرز ، ث  تزايد فى الفئات  19.9بلغت بالفئة الحيازية ابولى حوالى   :  للمنتج  الربح  هامش   نسبة .9

 % على الترتي  . 30% ، 28.6% ، 24.4، الثالثة ، الرابعة حيث بلغت حوالى 

 : الدقهلية بمحافظة الزراعية الحيازة لتفتت  االقتصادية اآلثار:  خامسا

  السعة المزرعية على   أثرالزراعية فى محافظة الدقهلية من  الل دراسة كل من :    الحيازة  لتفتت  اآلثار االقتصاديةيمكن تناول     

الجملة وتاجر التجزئة )الوسطاب( من جنيف  رالفدانى ، وتقدير نصي  المنتج وتاجصافي العائد  اإلنتاجية الفدانية والتكاليف الكلية و

،    2020/2021المستهلك ، وأثر التفتت الحيازى على الكفابة التسويقية لمحصولي القمأل وابرز بعينة الدراسة للموس  الزراعي  

 وسيت  تناولها على النحو التالي : 

   :الدراسة بعينة الفدانى العائد صافي و  الكلية والتكاليف الفدانية اإلنتاجية على المزرعية  السعة أثر. 1

القمأل لمحصولي    الفدانى التكاليف الكلية، صافي العائد    نتائج تحليل التباين المقارن لمتوسطات اإلنتاجية،(  8الجدول رق  )يوضأل     

 : بين ما يليبعينة الدراسة . حيث تللفئات الحيازية وابرز وفقا 

القمح واألرز  لمحصوليالفدانى  صافي العائد  الكلية ، ، التكاليف الفدانية نتائج تحليل التباين لمتوسطات اإلنتاجية( : 8رقم )جدول 

 2020/2021للموسم الزراعي  بعينة الدراسة للفئات الحيازيةوفقاً  

 المؤشرات  

 اإلنتاجية واالقتصادية

 مصدر

 االختالف

 درجات 

 الحرية

 مجموع

 المربعات

 متوسط

 المربعات

(F ) 

 المحسوبة

 محصول القمح 

 . اإلنتاجية الفدانية1

 للقمح )أردب( 

 ** 13.58 3814.26 11442.79 3 بين الفئات 

  230.03 45086.26 196 الفئات داخل 

 - 56529.05 199 المجموع

 . التكاليف الكلية 2

 للقمح )جنيه(    

 ** 21.43 2663224.67 7989674 3 بين الفئات 

  674831.56 132266985 196 داخل الفئات 

 - 140256659 199 المجموع

 . صافى العائد الفدانى 3

 للقمح )جنيه( 

 ** 6.29  31294.67 93884 3 بين الفئات 

  370814.38 72679618 196 داخل الفئات 

 - 72773502 199 المجموع

 محصول األرز

 . اإلنتاجية الفدانية1

 لألرز )طن( 

 ** 18.68 198.22 594.67 3 بين الفئات 

  10.61 2080.00 196 داخل الفئات 

 - 2674.67 199 المجموع

 . التكاليف الكلية 2

 لألرز )جنيه(      

 ** 22.03 2732526.33 8197579 3 بين الفئات 

  696217.48 136458627 196 داخل الفئات 

  144656206 199 المجموع

 . صافى العائد الفدانى 3

 لألرز )جنيه( 

 ** 5.21  648579.67 1945739 3 بين الفئات 

  432496.86 84769384 196 داخل الفئات 

 - 86715123 199 المجموع

 ٠,٠١معنوي عند مستوى المعنوية *               0.05 معنوي عند مستوى المعنوية **      

  ٢٠20/2021بيانات استمارة استبيان عينة الدراسة للموسم الزراعي  :  جمعت وحسبت من  : المصدر    
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 :  الدراسة بعينة واألرز القمح لمحصولي الفدانية اإلنتاجية على الحيازية الفئة أثر (أ)

القمح  -   لمحصول   تبين وجوود  :  محصول  الفدانية  اإلنتاجية  في  الحيازية    القمألا تالف  الفئات  ا،    ابربعةبين  لفئة  حيث حققت 

% 16.81% ،  23.58نحو  بنس  بلغت    الرابعة أعلى متوسط إنتاجية عن نظيرتها للفئات الحيازية ابولى ، الثانية ، الثالثة الحيازية  

ت  إجراب ا تبار  ،    ابربعةوال تبار معنوية الفروق بين متوسط اإلنتاجية الفدانية للفئوات    % لتلك الفئات على الترتي  .10.99،  

  ٠,٠١مؤكد إحصائيا عند مستوى المعنوية   ا وتالف  ، وجود  13.58نحو    البالغةالمحسوبة    ( F)قيمة    توضألتحليل التباين ، حيث  

 ابربعة .للفئات  القمألول بين إنتاجية محص

لمحصول   تبين وجوود  :  األرز  محصول  - الفدانية  اإلنتاجية  في  الحيازية    ابرز ا تالف  الفئات  لفئة ا  حيث حققت،    ابربعةبين 

بلغت  الحيازية   الثالثة بنس    ، الثانية   ، ابولى  الحيازية  للفئات   إنتاجية عن  نظيرتها  أعلى متوسط  ،  25.08نحو  الرابعة    %

ت  إجراب ،    ابربعةوال تبار معنوية الفروق بين متوسط اإلنتاجية الفدانية للفئوات    % لتلك الفئات على الترتي  .%13.61 ،  18.55

مؤكد إحصائيا عند مستوى المعنوية  ا وتالف  ، وجود  18.68نحو   البالغةالمحسوبة    (F)قيمة    وضألتا تبار تحليل التباين ، حيث  

اإلنتاجية ابرض الزراعية على  حيازة    أثر تفتتابربعة . ومما سبق يتضأل  للفئات الحيازية    ابرزبين إنتاجية محصول    ٠,٠١

 الفدانية للفئات الحيازية الم تلفة . 

 :   القمح واألرز بعينة الدراسةلمحصولي   التكاليف اإلنتاجية الكليةعلى  زيةالفئة الحياأثر )ب( 

  تبين ارتفاع  حيث  ،  األربعةبين الفئات الحيازية    القمح  لفدان  التكاليف اإلنتاجية الكليةاختالف في   تبين وجـود    محصول القمح :    -

% 6.54% ،  3.50نحو  بنسب بلغت    للفئات  الحيازية الثانية ، الثالثة ، الرابعةاألولى عن  نظيرتها  للفئة الحيازية  التكاليف الكلية  

  % لتلك الفئات على الترتيب .8.76، 

  تبين ارتفاع  حيث  ،  األربعةبين الفئات الحيازية    األرز  لفدان  التكاليف اإلنتاجية الكليةاختالف في   تبين وجـود:     محصول األرز   -

%   4.46نحو  بنسب بلغت    األولى عن  نظيرتها للفئات  الحيازية الثانية ، الثالثة ، الرابعةللفئة الحيازية    التكاليف اإلنتاجية الكلية

  % لتلك الفئات على الترتيب .%8.27  ، 5.69، 

تم إجراء اختبار  ،    األربعة  للفئـات الحيازيـة  القمح واألرز كل على حده    التكاليف الكلية لمحصوليوالختبار معنوية الفروق بين        

 اخـتالف لهذين المحصولين على الترتيب وجود   22.03،  21.43نحو  البالغةالمحسوبة  (F)قيمة  توضحتحليل التباين ، حيث 

يوضأل وهها    األربعة .ة  للفئات الحيازي، ولفدان  األرز      القمح  التكاليف الكلية لفدانبين    ٠,٠١مؤكد إحصائيا عند مستوى المعنوية  

 التكاليف اإلنتاجية  الكلية لفدان القمأل واالرز  للفئات الحيازية الم تلفة ..  ابرض الزراعية على  حيازة  أثر تفتت 

 :  الدراسة بعينة واألرز القمح لمحصولي الفدانى العائد صافى  على الحيازية الفئة أثر )ج(  

القمأل وابرز بعينة الدراسة  لمحصولي    ابربعة  ا تالف في صافي العائد بين الفئات الحيازية   الدراسوة وجوودتبين من نتوائج         

تم إجراء  ،    لتلك الفئات  الفدانىمتوسطات صافي العائد    وال تبار معنوية الفروق بين  .  2020/2021بمحافظة الدقهلية عا   

الترتي   لمحصولي ابرز والقمأل على  (  7.69( ، )8.47)  حوالى  البالغةالمحسوبة    لفيقيمة    توضحاختبار تحليل التباين ، حيث  

  إلى ابرز  لمحصولي القمأل ووترجو  معنوية الفروق في صافي العائد  ،مؤكد إحصائيا عند مستوى المعنوية  اخـتالف ، وجود

 الحيازية ابربعة .للفئات  من الناتج الرئيسيا تالف ابسعار المزرعية 

بزيادة حج  الحيازة في ،وصافى العائد الفدانى    االنتاجية الكلية  وان فاض التكاليف،  الكلى  ارتفاع اإليراد  ومما سبق يتبين :         

زيادة الكفابة االقتصادم ، و،مما ياير إلى تحقيق وفورات السعة بزيادة أحجا  المزارع تمااياً م  المنطق    نظ  الحيازة الم تلفة

االقتصادم . هها  الصغيرة وهلك تمااياً م  المنطق  بنظيرتها  الكبيرة مقارنة    الزراعية  للسعات الحيازية  قتصاديةواالاإلنتاجية  

 اقتصاديات السعة. وضيق سعتف المزرعية بما ال يتفق م  مزايا  بتفتتف بمحافظة الدقهلية الحيازىالهيكل باإلضافة الى اتسا  

توزي  ما قيمتف جنيف  يقصوود بتوزي  جنيف المسووتهلك :  :   الدراســة لمحاصــيل  والوســطاء  المنتج بين  المســتهلك جنيه توزيع  -٢

. وتكمن أهميتف فى مدى   واحد دفعف المسووتهلك بين المنتج الزراعي ، والهيئات التسووويقية الم تلفة المعنية بتسووويق هه  السوولعة

 لم تلفة من ارتفاع ابسعار .  وسيت  تناولف كما يلي :( اةاستفادة المنتج الزراعي ، والوسطاب ) الهيئات التسويقي
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 :   الدراسة بعينة القمح لمحصول  المستهلك جنيه )ا( توزيع

( : توزي  جنيف المستهلك بين كل من المنتج ، تاجر الجملة ، تاجر التجزئة لمحصول القمأل وفقا للفئات 9يبين الجدول رق  )    

 .  حيث تبين أن : 2020/2021للموس  الزراعي الحيازية بعينة الدراسة 

عينة وفقا للفئات الحيازية ب  القمحلمحصول  وتاجر الجملة وتاجر التجزئة  المنتج  بين  جنيه المستهلك  ( : توزيع  9جدول رقم )
 .  2020/2021للموسم الزراعي  الدقهليةالدراسة في محافظة 

 بيان ال
 

 الحيازية اتالفئ

 %  جنيه المستهلك توزيع ( اردب / جنيه)السعر متوسط 

 مستهلكال جملةال منتجال
 نصيب
 المنتج

 نصيب
 تاجر الجملة 

 نصيب
 الجملة تاجر التجزئة

 100 9.47 2.13 88.40 750 679 663 األولىالحيازية الفئة 
 100 9.34 2.50 88.16 760 687 670 الثانيةالحيازية  الفئة 
 100 9.51 2.86 87.63 768 698 673 الثالثة الحيازية الفئة 
 100 10.08 3.02 86.90 779 715 690 الحيازية الرابعة الفئة 

 .   2020/2021 للموسم الزراعي الدراسة عينة استبيان استمارات:  من وحسبت جمعت:  المصدر     

،   715،    690حيث بلغ  نحو  أقصى حد له   قد بلغ    الرابعةفي الفئة الحيازية    سعر المستهلك  ،  سعر الجملة  ،    المزرعىالسعر  

بنسبة    انيةالث،    ابولى  تينفي الفئ  لف أعلى حد    نصي  المنتج من جنيف المستهلك    في حين بلغالترتي  .   ارد  على    /  جنيف    779

سبة بلغت بن  الرابعةفي الفئة    أعلى حد لف   في حين بلغ نصي  تاجر الجملة من جنيف المستهلك%،  88.16  % ،88.40  بلغت نحو

%  9.51  بنسبة بلغت نحو  والرابعة  الثالثة  تينفي الفئأعلى حد لف    بلغ نصي  تاجر التجزئة من جنيف المستهلك    % ، بينما3.02  نحو

 % على الترتي  .10.08، 

 :   الدراسة بعينة األرز لمحصول  المستهلك جنيه توزيع ( ب)

( : توزي  جنيف المستهلك بين كل من المنتج ، تاجر الجملة ، تاجر التجزئة لمحصول ابرز للفئات الحيازية 10يبين الجدول رق  )   

  الرابعة في الفئة    سعر المستهلك  ، سعر الجملة  ،    المزرعى السعر  .  حيث تبين أن : 2020/2021بعينة الدراسة للموس  الزراعي 

في حين بلغ نصي  المنتج مون جنيف الترتي  .   ارد  على    /  جنيف    5480،    4347،    4100يث بلغ نحو  حأقصى حد له   قد بلغ  

في حين بلغ نصي  تاجر الجملة من % ،  78.78  % ،  81  بنسبة بلغت حوالى  انيةالث،    ابولى  تينفي الفئ  أعلى حد لف  المستهلك

أعلى  بلغ نصي  تاجر التجزئة من جنيف المستهلك    % ، بينما4.51بنسبة بلغت حوالي    الرابعةفي الفئة  أعلى حد لف    جنيف المستهلك  

 % على الترتي  .20.68% ، 18.87 بنسبة بلغت نحو  والرابعة الثالثة تينفي الفئحد لف  

المنتج من جنيف المستهلك   قيمة لنصي ، وأقل  أعلى قيمة للتكاليف التسويقية    حققتالفئة الحيازية ابولى قد  ومما سبق يتبين أن :       

يوضأل أثر التفتت ابمر الهم    ، الرابعة .   الثالثة ،  في الفئات الحيازية الثانية    بالنسبة بالمقارنة بنظيرتها  لمحصولي القمأل وابرز 

 . على التكاليف التسويقيةالزراعية وحج  الحيازة  الحيازى

   الدراسة بمحافظة الدقهلية : أثر التفتت الحيازى على الكفاءة التسويقية لمحاصيل.  3

يعتبر التسويق من أهم العمليات ألي نشاط اقتصادي ، نظرا لما يقوم به الجهاز التسويقي من عمليات وخدمات تسويقية تجعل      
كفابة العملية التسويقية العامل   كما تعتبرالناتج المسّوق يظهر فى الشكل والحجم والمكان والوقت والسعر الذي يناسب المستهلك.  

( : التكاليف  11ويوضأل الجدول رق  )  ، ومن هنا تبرز أهمية تقدير الكفابة التسويقية ،االقتصادية  المحدد لنجاا الكثير من ابناطة  

ولها على النحو .  وسيت  تنا2020/2021التسويقية لمحصولي القمأل وابرز وفقا للفئات الحيازية بعينة الدراسة للموس  الزراعي  

 التالى : 
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بمحافظة  عينة الدراسة وفقا للفئات الحيازية ب واألرز القمح لمحصوليهمية النسبية لبنود التكاليف التسويقية ( : األ11جدول رقم )

 . 2020/2021 الدقهلية عام

 التكاليف التسويقية 

 لمحصولي القمح واألرز

 الفئة الحيازية الرابعة  الفئة الحيازية الثالثة  الثانية الفئة الحيازية  الفئة الحيازية األولى 

 األهمية النسبية لبنود التكاليف التسويقية لمحصول القمح ) جنيه / أردب ( 

 % القيمة  % القيمة  % القيمة  % القيمة 

 14.1 13 15.5 16 16.7 19 17.5 22  التعبئة

 18.5 17 18.4 19 18.4 21 19.0 24   النقل

 13.0 12 12.6 13 12.3 14 11.9 15   الفاقد والتالف

 54.3 50 53.4 55 52.6 60 51.6 65 عمولة البيع  

 100 92 100 103 100 114 100 126 إجمالي التكاليف التسويقية 

 األهمية النسبية لبنود التكاليف التسويقية لمحصول األرز ) جنيه / طن (                       

 9.4 20 10.0 22 10.5 24 10.9 26  التعبئة

 42.0 89 41.8 92 41.5 95 40.8 97   النقل

 23.6 50 22.7 50 21.8 50 21.0 50  التخزين

 25.0 53 25.5 56 26.2 60 27.3 65 عمولة البيع   

 100 212 100 220 100 229 100 238 إجمالي التكاليف التسويقية 

 .   2020/2021للموسم الزراعي  الدراسة عينة استبيان استمارات:  من وحسبت جمعت:  المصدر

ليد المسووتهلك فى الاووكل   با  المزرعةيقصوود بها النفقات الفعلية الالزمة لتحريك السوول  وال دمات من  : التســويقية  )ا( التكاليف 

والزمان والمكان المرغو  فيف . وتاومل التكاليف التسوويقية تكاليف أداب الوظائف وال دمات التسوويقية مضوافا إليها هوامر الربأل  

 اولها على النحو التالي :وسيت  تنالمناسبة للهيئات التسويقية الم تلفة . 

بدراسة بنود تكاليف العمليات التسويقية التي تجرى على محصول القمأل   : الدراسة  بعينة القمح لمحصول التسويقية التكاليف  .1

ا  ،  تبين أن أه  بنود تكاليف العمليات التسويقية تتمثل فى كل من تكلفة عمولة البي  ، يليها تكلفة النقل ، ث  تكلفة التعبئة ، وأ ير

% ،   51.6جنيف/ أرد  ، تمثل نحو    15،    22،    24،    65حوالي    الفئة الحيازية ابولى   ، حيث بلغت فى  تكلفة الفاقد والتالف 

جنيف / أرد  . فى    126% لتلك البنود على الترتي  من إجمالي تكاليفف التسويقية البالغة حوالى    %11.9 ،    %17.5 ،    19

%    16.7،  %    18.4% ،    52.6جنيف / أرد  ، تمثل نحو    14،  19،    21،    60الثانية  حوالي  الفئة الحيازية    حين بلغت فى

البالغة حوالى    12.3،   التسويقية  الترتي  من إجمالي تكاليفف  البنود على  لتلك  . بينما بلغت فى  %114  الفئة   جنيف / أرد  

% لتلك البنود   12.6% ،    15.5% ،    18.4% ،    53.4جنيف / أرد  ، تمثل نحو    13،  16،    19،    55الثالثة حوالي  الحيازية  

الرابعة حوالي  الفئة الحيازية    جنيف / أرد  . فى حين بلغت فى  103ليفف التسويقية البالغة حوالى  على الترتي  من إجمالي تكا

% لتلك البنود على الترتي  من إجمالي   13% ،    14.1% ،    18.5% ،    54.3جنيف / أرد  ،  تمثل نحو    12،  13،    17،    50

 جنيف / أرد  .  92تكاليفف التسويقية البالغة حوالى 

 : الدراسة بعينة األرز لمحصول التسويقية التكاليف .2

التسويقية تتمثل  بدراسة بنود تكاليف العمليات التسويقية التي تجرى على محصول األرز ،  تبين أن أهم بنود تكاليف العمليات      

الفئة الحيازية   حيث بلغت فىفى كل من تكلفة النقل ، يليها عمولة البي  ، تكلفة النقل ، ث  تكلفة الت زين ، وأ يرا تكلفة النقل ،  

% لتلك البنود على الترتي  من   10.9% ،  21% ،  27.3% ،   40.8جنيف/ طن ، تمثل نحو  26،  50،  65،  97نحو  ابولى

 24،  50،  60،   95الثانية  حوالي الفئة الحيازية   جنيف / طن .       فى حين بلغت فى 238إجمالي تكاليفف التسويقية البالغة نحو 
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% لتلك البنود على الترتي  من إجمالي تكاليفف التسويقية البالغة   10.5% ،    21.8% ،  26.2% ،     41.5جنيف / طن ، تمثل نحو  

% ،    25.5% ،    41.8جنيف / طن ، تمثل نحو    22،  50،    56،    92الثالثة نحو  الفئة    جنيف / طن . بينما بلغت فى     229نحو  

الفئة  جنيف / طن .     فى حين بلغت فى  220الترتي  من إجمالي تكاليفف التسويقية البالغة نحو % لتلك البنود على %10 ،  22.7

% لتلك البنود على الترتي  9.4%،  23.6%،  25% ،    42جنيف / طن ، تمثل نحو    20،    50،    53،    89الرابعة حوالي  الحيازية  

 جنيف / طن .  212من إجمالي تكاليفف التسويقية البالغة نحو 

 :  الدقهلية محافظة  في الدراسة بعينة الدراسة لمحاصيل التسويقية الكفاءةا( )

يقصد بالكفابة التسويقية النسبة بين ناتج النااط التسويقي وإجمالي نفقات الموارد اإلنتاجية المست دمة فى أداب العمليات وال دمات     

وتجدر اإلاارة إلى أن تقدير الكفابة التسويقية يتأثر بكل من سعر المزرعة )المنتج( ،    التسويقية واإلنتاجية لهها الناتج الزراعي .

وقد اعتمدت  الدراسة لتقدير الكفاءة التسويقية على استخدام الصيغة  وسعر التجزئة )المستهلك( ، هها فضال عن التكاليف اإلنتاجية ،  

    التالية :

 )   – 100 =   ة التسويقيةءالكفا
 التسويقية التكاليف

 × )100 
 التكاليف اإلنتاجية + التكاليف التسويقية

( الكفابة التسويقية لمحصولي القمأل ، ابرز وفقا للفئات الحيازية بعينة الدراسة بمحافظة الدقهلية  للموس   12ويبين الجدول رق  )     

 .  ويمكن تناولها كما يلي :2020/2021الزراعي 

القمح  12جدول رقم ) التسويقية لمحصول  الكفاءة  الحيازية ب( معامل  الدراسة في محافظة  وفقا للفئات  للموسم   الدقهليةعينة 
 .  2020/2021الزراعي 

 الفئة الحيازية  البيان 

 األولى  

 الفئة الحيازية  

 الثانية 

الفئة الحيازية  

 الثالثة 

الفئة الحيازية  

 الرابعة 

 محصول القمح                  
 598 677 7340 804 اردب( / )جنية  التكاليف اإلنتاجية

 92 103 114 126               اردب( / )جنيةالتكاليف التسويقية 
 86.7 86.8 86.6 86.5 )%(                      الكفاءة التسويقية

 محصول األرز                 
 1643 1979 2152 2442 (طن / )جنية   التكاليف اإلنتاجية

 92 103 229 238               (طن / )جنيةالتكاليف التسويقية  
 94.7 95.1 90.4 91.1 )%(                        الكفاءة التسويقية

   ( بالدراسة .11،  7،  6أرقام  ): الجدولين  من وحسبت جمعت:  المصدر       

 بعينة الدراسة:    الكفاءة التسويقية لمحصول القمح .1
والرابعة   الحيازية الثانية والثالثة للفئات ، وبلغت  %86.5الكفاءة التسويقية لمحصول القمح للفئة الحيازية األولى حوالي  قدرت

، أدنى حد لمعامل الكفاءة التسويقية  قد حققت    الفئة الحيازية األولى% على الترتيب . أي أن  86.7%  ،  86.8،    %86.6حوالي  
الزراعية  وحجم الحيازة    الحيازى مما يعكس أثر التفتت    .  الكفاءة التسويقية  قد حققت أقصى حد لمعامل  الثالثةالفئة الحيازية  بينما  

 .   قمح لمحصول العلى الكفاءة التسويقية 
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 رز بعينة الدراسة:   الكفاءة التسويقية لمحصول األ  .2
والرابعة   الحيازية الثانية والثالثة للفئات ، وبلغت %91.1للفئة الحيازية األولى حوالي  األرزالكفاءة التسويقية لمحصول  قدرت

، أدنى حد لمعامل الكفاءة التسويقية الثانية  قد حققت  الفئة الحيازية  % على الترتيب . أي أن  94.7%  ،  95.1،    %90.4حوالي  
الزراعية  وحجم الحيازة    الحيازى مما يعكس أثر التفتت    .  الكفاءة التسويقية  قد حققت أقصى حد لمعامل  الثالثةالفئة الحيازية  بينما  

 .  األرز لمحصول على الكفاءة التسويقية 
ً   الزراعية   للفئات الحيازيةإلى تحقيق وفورات السعة  وتشير نتائج تقدير الكفاءة التسويقية لمحصولي القمح واألرز      ابكبر حجما

 . االقتصادي تماشيًا مع المنطق 

 المراجع:

،  والتعدي عفى األراضااا ال راعيل  ى محا  ل أواايو   ىاآلثار االقتصاااديل لفتتتا الحيا أشرررف عبد النعيم عبد المنعم :  .1

 . 2016رسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد الز راعى ، كلية الزراعة ، جامعة أسيوط ، 

اآلثار اإلقتصااديل لننما  الحيا يل عفى الفتاة  اإلنتاجيل والتواويةيل ألهم المحاصايم بمحا  ل    شرحاتة :أميرة محمد علي  .2

 .2012،  ، جامعة عين شمس الزراعي، كلية الزراعة االقتصاده، قسم  ، رسالة دكتورام روح

عفى عوائد الوااعل وو وراا الحجم ألهم   الحيا ىقياس أثر التتتا  :  أحمد محمد فراج )دكتور(،  دينا محمد الشرراعر)دكتور( .3

 .2012، 3، العدد 38، مجلد العلوم الزراعية المستدامةمجلة  ،  محاصيم الحبوب  ا محا  ل البحير 

دراوال تحفيفيل لفتييراا الييففيل  ى البنيان الحيا ى ال راعا ودرجل انتااار المفينل سرناء محمد حسرن صرادد )دكتورة( :  .4

 .2018( , 4( , العدد )9، مجلة العلوم الزراعية , جامعة المنصورة ، المجلد ) ل راعا المصريال راعيل  ى الة اع ا

أثر حجم ن اام الحياا   عفى إنتااجيال وتفاالي  أهم :  ، سرررررهرام عبرد العزيز مروان )دكتور(  عزة محمود عبردالقرادر غزالرة .5

 .2002، (  2)، العدد ( 12)، المجلد  الزراعي  لالقتصاد، المجلة المصرية المحاصيم ال راعيل  ا محا  ل البحير 

(  2010 –  2000) ر خالم تعدادي دراوال اقتصااديل مةارنل لت ور الحيا اا ال راعيل  ا مصا عالء محمد سرب  )دكتور( :  .6
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