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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2018، 783-775، خاص سبتمبر عدد ،(A2)دد، ع26جلدم

 
 (2017سبتمبر  27)سلم البحث فى 

 (2017أكتوبر  25)المراجعة على البحث 
 (2017 نوفمبر 5 )الموافقة على البحث

  

 فى إنتاج محصول القمحتقييم إقتصادى لكفاءة تشغيل الميكنة الزراعية 
]61[ 

 1محمد عبدالنبي دسوقي -2إيمان فريد أمين -2صالح محمود مقلد -1عزيزة إبراهيم حسين
 مصر - جيزة – مركز البحوث الزراعية - معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى -1
 مصر  - القاهرة – جامعة عين شمس - كلية الزراعة - قسم االقتصاد الزراعي -2

 

مفهوم التكنولوجيا، تصنيف التقنيات  الكلمات الدالة:
الزراعية الحديثة، نماذج االنحدار البسيط والمتعدد، 

   الكفاءةمقاييس ،التقييم االقتصادي 
 

 زــــــالموجـ
 

يعتبر القطاع الزراعى من أهم قطاعات النشاط 
الدخل  زيادة ور هام فىاإلقتصادى المصرى التى لها د

 لذا فإن الدولة تولى قطاع الزراعة إهتماما   ،القومى
فى جميع المجاالت التنموية الرأسية منها واألفقية،  كبيرا  

وذلك عن طريق تنمية الموارد الزراعية المستغلة 
أو  ،وهو مايسمى بالتنمية الزراعية الرأسية والقائمة فعل  

جديدة وهو مايسمى عن طريق إضافة موارد زراعية 
بالتنمية الزراعيةاألفقية، وفى كل هذه المجاالت تلعب 

ومباشرٌا فى تحقيق التنمية  رئيسيا   الميكنة الزراعية دورا  
أن  الزراعية الرأسية واألفقية، حيث أنه من المعلوم جيدا  

التوسع الزراعى األفقى يعتمد إعتمادٌا كليٌا على الميكنة 
لمتطورة والحديثة منها بصفة الزراعية بصفة عامة وا

خاصة، أما بالنسبة للتوسع الزراعى الرأسى فإن الميكنة 
 ،الزراعية تلعب دورٌا حيويٌا وفعااٌل فى زيادة اإلنتاج

مكانية اإلستفادة من مزايا  ،وتدنية التكاليف اإلنتاجية وا 
التوسع فى إستخدام وتطبيق  من خلل ،وفورات السعة

مثل التسوية  ،لحديثة فى الزراعةاألساليب التكنولوجية ا
 والحصاد اآللى.  ،بالليزر

وجود فجوة غذائية فى  فىتتبلور مشكلة الدراسه 
نخفاض العائد الصافى للمزارعين،  محاصيل الحبوب، وا 
وتمسكهم بإستخدام العمليات الزراعية باألساليب 
التقليدية التى ال تتماشى مع التنمية الزراعية، ونظرا  

المستوى التكنولوجى كعنصر هام من  ألهمية دور
عناصر اإلنتاج الزراعى، يأتى إستخدام التكنولوجيا 
الحديثة من بين أهم الوسائل التى يمكن أن تزيد من 
اإلنتاجية الفدانية باإلستخدام اإلقتصادى األمثل للموارد 

 .المحدودة
الميكنة  إستخدام على التعرفت الدراسه فدهتسوقد إ

، لتحقيق القمح محصول  قة فى إنتاجالزراعية والمطب
أعلى قدر  الحصول عليأعلى إنتاجية بأدنى تكاليف و 

،ودراسة المؤشرات اإلنتاجيه  من صافى العائد الفدانى
واإلقتصاديه لمحاصيل الدراسة وتطورها علي مستوي 
الجمهوريه، ومقارنة إثر المعاملت التكنولوجيه علي 

حيث الجدوي انتاجية الفدان ومدي تاثيرها من 
 االقتصادية.

أظهرررررت نتررررائأ البحررررث أنرررره بتقرررردير معادلررررة االتجرررراه 
الزمنررري العرررام لاسرررعار المزرعيرررة الجاريرررة للقمرررح خرررلل 

 ( تبررين انهررا تزايرردت بمعرردل سررنوى 2015-2000الفترررة  
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 جنيهررررا لرررراردب، 24.147معنرررروي إحصررررائيا بلرررر  نحررررو 
% مرن متوسرط االسرعار للفتررة موضروع 9.82يمثل نحرو 

راسررة. وبتقرردير معادلررة االتجرراه الزمنرري العررام إليرررادات الد
الفدان من محصول القمح باالسعار الجارية خلل الفترة 

(، تبرررين تزايررردها بمعررردل سرررنوى معنررروى 2015 -2000 
جنيهررا للفرردان تمثررل نحررو  546.724إحصررائيا بلرر  نحررو 

% مرررررن متوسرررررط اإليرررررررادات لفتررررررة الدراسررررررة.وبتقدير 9.7
منرري العررام لتكرراليف إنترراج فرردان القمررح معادلررة االتجرراه الز 

(، تبررين 2015 -2000باالسررعار الجاريررة خررلل الفترررة  
 292.5تزايردها بمعردل سرنوى معنروى إحصرائيا بلر  نحرو 

% مرررن متوسرررط التكررراليف 9.5جنيهرررا للفررردان تمثرررل نحرررو 
لفترررررررة الدراسررررررة.وبتقدير معادلررررررة االتجرررررراه الزمنرررررري العررررررام 

سررعار الجاريرة خررلل لصرافى عائرد الفرردان مرن القمرح باال
(، وجرررد أنهرررا قرررد تزايررردت بمعررردل 2015 -2000الفتررررة  

جنيهرا للفردان  254.91سنوى معنروى إحصرائيا بلر  نحرو 
.وبتقرردير معادلررة االتجرراه الزمنرري العررام لعائررد الجنيرره مررن 

(، 2015 -2000القمح باالسعار الجارية خلل الفتررة  
ائيا وجد أنها قد تزايدت بمعردل سرنوى غيرر معنروى إحصر

 جنيها للفدان. 0.013بل  نحو 
أن اإلنتاجية الفدانية من القمح وكما بين البحث 

طن/فدان نتيجة  3.7قدرت فى المتوسط بحوالى 
استخدام الحزم التكنولوجية، بينما بلغت نظيرتها للنظم 

طن/فدان، ويستدل من ذلك أن  2.8حو بنالتقليدية 
التكنولوجية اإلنتاجية الفدانية نتيجة استخدام الحزم 

حو نتفوق نظيرتها التقليدية، حيث قدرت هذه الزيادة ب
 % عن النظم التقليدية.32طن/فدان تمثل نحو  0.9

القمح  اإليراد الكلى لمحصولكما بين البحث أن 
المنزرع باستخدام الحزم التكنولوجية بل  فى المتوسط 

ألف  9.560جنيه/فدان، مقابل ألف  12.440حو ن
صول القمح المنزرع بالطرق التقليدية، جنيه/فدان لمح

ويتبين من ذلك أن اإليراد الكلى لمحصول القمح 
% عن 30باستخدام الحزم التكنولوجية يتفوق بنسبة 

تضح من البحث أن نظيره المنزرع بالطرق التقليدية .  وا 
إجمالى التكاليف المتغيرة لمحصول القمح للحزم 

االنتاج  ناصرالتكنولوجية والموزعة على مستلزمات ع
جنيه/فدان، مقابل  3915تقدر فى المتوسط بحوالى 

% 39جنيه/فدان للطرق التقليدية بزيادة قدرها  6390

عند استخدام الميكنة، التكاليف الكلية قدرت فى 
فدان لمحصول القمح  جنيه/ 5915المتوسط بحوالى 

 8390المنزرع باستخدام الحزم التكنولوجية، مقابل 
%، وهذا ما 29ق التقليدية بزيادة قدرها جنيه/فدان للطر 

 يوضح كفاءة استخدام الحزم التكنولوجية .
أن صافى العائد الفدانى وتوصل البحث إلى 

لمحصول القمح المنزرع باستخدام الحزم التكنولوجية 
جنيه/فدان مقابل  6525قدر فى المتوسط بحوالى 

م جنيه/فدان للطرق التقليدية، وهذا يعنى أن الحز  1170
التكنولوجية تحقق صافى عائد يفوق نظيره للطرق 

العائد فوق و جنيه . 5355التقليدية بزيادة بلغت حوالى 
التكاليف المتغيرة لمحصول القمح المنزرع باستخدام 

جنيه/فدان فى  8525الحزم التكنولوجية يقدر بحوالى 
جنيه/فدان للطرق  3170المتوسط، مقابل 

القمح المنزرع باستخدام  لمحصول طنتكلفه ال.التقليدية
جنيه/فدان فى  3362الحزم التكنولوجية يقدر بحوالى 

جنيه/فدان للطرق التقليدية، وهذا 3414المتوسط مقابل 
. وأظهر %2يعنى تفوق الحزم التكنولوجية بما يوازى 

جنيه  1.10أن الجنيه المستثمر قد بل  حوالى البحث 
ق التقليدية، جنيه للطر  0.14للحزم التكنولوجية مقابل 

ويستدل من ذلك علي أن الحزم التكنولوجية المستخدمة 
النتاج القمح تعد أفضل من الوجهة الفنية واالقتصادية، 
وهذا يعنى أن الحزم التكنولوجية الجديدة المستخدمة فى 
االنتاج تتسم بتغطية التكاليف الكلية وتحقيق فائض، 

ج محصول مما يدل على كفاءة استخدام الموارد فى إنتا
القمح المنزرع بالحزم التكنولوجية، وأن كل جنيه ينفق 
أو يستثمر فى الزراعة بالحزم التكنولوجية يحقق دخل  

جنيه مقابل جنيه للطرق التقليدية، 10يقدر بحوالى 
وبمعنى آخر فإن األربحية للحزم التكنولوجية تبل  

 .% للطرق التقليدية0.1% مقابل 10 حوالى
 

 مقدمة
 

التقدم التكنولوجى فى مجال الزراعة من أهم يعتبر 
األساليب التى تستخدم فى اإلرتقاء بمستوى اإلنتاج 
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ستخدام التقنيات الحديثة وخاصة فى إنتاج  الزراعى، وا 
المحاصيل الغذائية لتقليل حجم الفجوة الغذائية لهذه 
المحاصيل اإلستراتيجية الهامة، ولذلك فإن إستخدام 

فى الزراعة يعتبر أحد الموضوعات  التكنولوجيا الحديثة
الهامة التى لها تأثير على إقتصاديات اإلنتاج الزراعى 
من حيث التكاليف والعائد بما يخدم المنتأ فى القطاع 
الزراعى، باإلضافة إلى أن من أهم أهداف السياسة 
الزراعية المصرية هو العمل على النهوض بالمحاصيل 

حبوب الغذائية لرفع اإلستراتيجية، ومنها محاصيل ال
نسبة اإلكتفاء الذاتى من خلل العمل على نشر 

 وتطبيق األساليب والمستحدثات التكنولجية الحديثة.
 

 مشكلة البحث
 
وجررررررود فجرررررروة غذائيررررررة فررررررى محاصرررررريل الحبرررررروب،    

نخفاض العائد الصرافى للمرزارعين، ونظررا  ألهميرة دور  وا 
اج المسررتوى التكنولرروجى كعنصررر هررام مررن عناصررر اإلنترر

الزراعى، يأتى إستخدام التكنولوجيا الحديثة من بين أهرم 
الوسرررررائل الترررررى يمكرررررن أن تزيرررررد مرررررن اإلنتاجيرررررة الفدانيرررررة 
باإلستخدام اإلقتصادى األمثرل للمروارد المحردودة، ولرذلك 
يعتبر التوسع فى إستخدام األساليب التكنولوجية الحديثرة 
ل الملئمة لظروف اإلنتاج الزراعى المصرى، هو المدخ

الرئيسرررى لزيرررادة نررراتأ الوحررردة األرضرررية مرررن المحاصررريل 
  اإلستراتيجية الهامة.

 
 هدف البحث

 
أفضل المستويات التكنولوجية المطبقة  على التعرف -1

أعلى إنتاجية ، لتحقيق القمحمحصول  فى إنتاج
أعلى قدر من صافى  الحصول عليبأدنى تكاليف و 
 العائد الفدانى.

إلقتصاديه لمحصول دراسة المؤشرات اإلنتاجيه وا -2
 القمح.

مقارنة إثر المعاملت التكنولوجيه  الحصاد اآللى  -3
والتسوية بالليزر( علي انتاجية الفدان لمحصول 
 القمح، ومدي تاثيرها من حيث الجدوي االقتصادية.

 
   الطريقة البحثية ومصادر البيانات

 
اسررررتخدام أسرررراليب التحليررررل  إعتمرررردت الدراسررررة علررررى

ممثلرة فرى األهميرة النسربية بيانرات الوصفي للاإلحصائى 
كمرررا والمتوسرررطات الحسرررابية، وطررررق العررررض الجررردولى، 

طررررق التحليرررل اإلحصرررائي أسررراليب ترررم اسرررتخدام بعرررض 
لتقرررردير  منهررررا طرررررق تحليررررل اإلنحرررردار البسرررريط والمتعرررردد

معادالت اإلتجاه الزمنى العرام لمتغيررات الدراسرة، فضرل 
ة إلختبررررار عررررن إسررررتخدام المقرررراييس اإلحصررررائية المألوفرررر

كفرراءة التقررديرات، كإختبررارات معنويررة معرراملت اإلنحرردار 
( للحكرررررررم علرررررررى معنويرررررررة Fالبسررررررريطة بجانرررررررب إختبرررررررار  

النمرررررروذج ككررررررل وكفاءترررررره فررررررى تنرررررراول الظرررررراهرة موضررررررع 
كما اعتمرردت الدراسررة فرري تحقيررق أهرردافها علررى الدراسررة.

البيانررررات الثانويرررررة الترررري ترررررم الحصررررول عليهرررررا مرررررن وزارة 
حرررررروث الهندسررررررة الزراعيررررررة والبيانررررررات الزراعررررررة ومعهررررررد ب

المتواجررردة فررري بعرررض الدراسرررات العلميرررة واألبحررراث ذات 
  الصلة بموضوع الدراسة.   

 
ـــة  أوال: ـــة الفداني تطـــور المســـاحة المزروعـــة والنتاجي

  والنتاج الكلى لمحصول القمح فى مصر
 
تطــور المســاحة المزروعــة بمحصــول القمــح فــى  -1

  مصر
 

جرررررراه الزمنرررررري العررررررام للمسرررررراحة وبتقرررررردير معادلررررررة االت
-2000المزروعرررررررة بمحصرررررررول القمرررررررح خرررررررلل الفتررررررررة  

يتبرررين أن المسررراحة  (،1بالجـــدول )( والموضرررحة 2015
 71.64تزايدت بمعردل سرنوي معنروي إحصرائيا بلر  نحرو 

% من متوسط المسراحة للفتررة 2.45ألف فدان بما يمثل 
 موضع الدراسة.
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تطور المساحة معادالت االتجاه الزمنى العام ل. 1 جدول
المزروعة واالنتاجيه الفدانية واالنتاج الكلى لمحصول 

 (2015-2000القمح  خلل الفترة  
 

 المتغير  المعادلة 2ر ف

97.90 0.87 
 هر س71.46+2310.075ص^ه=

     33.078    )9.895) 
المساحه  الف 

 فدان(
 س هر 0.021+  17.873ص^هر=  0.03 0.39

 53.919    )0.622) 
تاجيه اإلن
 فدان(  أردب/

 س هر1358.466+ 41137.475ص^ه= 0.81 59.69
 24.195    )7.726) 

اإلنتاج الكلى 
  الف أردب(
متغيرررر عنصرررر الرررزمن  هررررس     .القيمرررة التقديريرررة للمتغيرررر.  هررررحيرررث ص^
    16، ...، 3،  2،  1حيث هر  
 (.1:جمعت وحسبت من بيانات ملحق  المصدر
 

ـــح فـــى تطـــور النتاج -2 ـــة الفدانيـــة لمحصـــول القم ي
 مصر

 

وتشررررررير معادلررررررة االتجرررررراه الزمنررررررى العررررررام للنتاجيررررررة 
 (1بالجــدول )الفدانيررة مررن القمررح لتلررك الفترررة والموضررحة 

الرررى أن االنتاجيرررة الفدانيرررة لمحصرررول القمرررح تررردور حرررول 
 .متوسط اإلنتاجية الفدانية خلل فترة الدراسة.

 

  فى مصر تطور النتاج الكلى لمحصول القمح -3
 

وتشير معادلة االتجاة الزمنى العام للنتاج الكلى 
بالجدول من القمح خلل الفترة المذكورة والموضحة 

الى تزايد االنتاج الكلى من محصول القمح  بمعدل  (1)
لف أردب أ 1358.466سنوى معنوى احصائيا بل  نحو

% من متوسط االنتاج للفترة 2.58بما يمثل نحو 
 .موضع الدراسة

 

ثانبــا: تطـــور ا ســعار المزرعيـــة واليــرادات والتكـــاليف 
 فى العائد الفدانى لمحصول القمحوصا

 

تطـــور أســـعار محصـــول القمـــح مقـــدرة باالســـعار  -1
   الجارية

 

وبتقرررررردير معادلررررررة االتجرررررراه الزمنرررررري العررررررام لاسررررررعار 
( 2015-2000المزرعيرررة الجاريرررة للقمرررح خرررلل الفتررررة  

ي إحصرررائيا بلررر  معنرررو  يتبرررين انهرررا تزايررردت بمعررردل سرررنوى
% مررن 9.82أردب ،يمثررل نحررو  جنيهررا / 24.147نحررو 

والجــدول رقــم  ،متوسررط االسررعار للفترررة موضرروع الدراسررة
 يوضح ذلك. (2)

 
تطــــــور اليــــــرادات المزرعيــــــة لمحصــــــول القمــــــح  -2

 باالسعار الجارية
 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام إليرادات الفدان 
ار الجارية خلل الفترة من محصول القمح باالسع

(، تبين تزايدها بمعدل سنوى معنوى 2000-2015 
مثل نحو جنيها للفدان ت 546.724إحصائيا بل  نحو 

فترة الدراسة، % من متوسط اإليرادات خلل 9.7
 بوضح ذلك. (2والجدول رقم )

 
معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور . 2جدول 

تاجية واإليرادات األسعار المزرعية والتكاليف اإلن
وصافى العائد والعائد على الجنيه لمحصول القمح  

 (2015-2000خلل الفترة  
 

 المتغير  المعادلة 2ر ف

99.35 0.88 
 هر س24.147+40.313=ص^هر

    1.721    )9.968) 
السعر 

  جنيه/أردب(

287.51 0.95 
 س هر292.519+592.49ص^ه= 

          3.552    )16.956) 

يف التكال
  جنيه/ فدان(

115.87 0.89 
 هر س546.724+986.505ص^ه=

    2.009    )10.764) 

االيرادات 
  جنيه/ فدان(

30.80 0.69 
 س هر254.191+394.015ص^هر=

  0.889    )5.549) 

صافى العائد 
 للفدان

  جنيه/ فدان(

0.761 0.05 
 س هر 0.013+ 0.701ص^هر  = 

          4.919    )0.872) 

د على العائ
 الجنيه
متغيررر عنصررر الررزمن …...…هرررس   القيمررة التقديريررة للمتغيررر.…….  هرررحيررث ص^

   16، ...، 3،  2،  1...حيث هر  

 (.2  حسبت من بيانات ملحق: المصدر 
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  تطور التكاليف المزرعية لمحصول القمح -3
 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتكاليف إنتاج 
 -2000ار الجارية خلل الفترة  فدان القمح باالسع

(، تبين تزايدها بمعدل سنوى معنوى إحصائيا بل  2015
% من 9.5جنيها للفدان تمثل نحو  292.5نحو 

 (2والجدول رقم )فترة الدراسة، خلل متوسط التكاليف 
 يوضح ذلك.

 
  تطور صافى عائد الفدان لمحصول القمح-4

 
صافى عائد وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام ل

الفدان من القمح باالسعار الجارية خلل الفترة 
(، وجد أنها قد تزايدت بمعدل سنوى 2015 -2000 

كما جنيها للفدان ،  254.91معنوى إحصائيا بل  نحو 
 (.2جدول رقم )يتضح من 

 

  تطور عائد الجنيه لمحصول القمح -5
 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لعائد الجنيه 
 -2000ن القمح باالسعار الجارية خلل الفترة  م

تدور حول متوسطها الحسابى (، وجد أنها قد 2015
 خلل فترة الدراسة.

 

تأثير استخدام الميكنة ى لاالقتصاد ثالثا: التقييم
 فى مصر محصول القمحإنتاج الزراعية على 

 

 متوسط النتاجية الفدانية –1
 

إلي أن  (،3م )بالجدول رقتشير البيانات الواردة 
اإلنتاجية الفدانية من القمح قدرت فى المتوسط بحوالى 

فدان نتيجة استخدام الحزم التكنولوجية، بينما  طن/3.7
طن/فدان،  2.8بلغت نظيرتها للنظم التقليدية حوالى 

ويستدل من ذلك أن اإلنتاجية الفدانية نتيجة استخدام 
حيث قدرت الحزم التكنولوجية تفوق نظيرتها التقليدية، 

% عن 32طن/فدان تمثل نحو 0.9هذه الزيادة بحوالى 
 النظم التقليدية.

 
 بعض المؤشرات االقتصادية الستخدام الحزم التكنولوجية إلنتاج محصول القمح   .3جدول 

 

بدون استخدام  الوحدة البيان
 الميكنة

باستخدام 
 % الفرق الميكنة

 32 0.9 3.7 2.8 طن /فدان اإلنتاجية /فدان
 0 0 3200 3200 جنيه/فدان السعر المزرعى
 إجمالى االيرادات
 30 2880 12440 9560 جنيه/فدان  الرئيسى+ الثانوى(
2475- 3915 6390 جنيه/فدان النكاليف المتغيرة  -39  
2475- 5915 8390 جنيه/فدان التكاليف الكلية  -29  
 458 5355 6525 1170 جنيه/فدان صافى العائد

لتكاليف المتغيرهالعائد فوق ا  169 5355 8525 3170 جنيه/فدان 
52- 3362 3414 جنيه/ طن تكلفه الطن  -2  
 691 1 1.10 0.14 جنيه عائد الجنيه

 
 جمعت وحسبت من : بيانات تجارب معهد بحوث الهندسة الزراعية, مركز البحوث الزراعية, وزارة الزراعة. :المصدر

 
 اليراد الكلى –2
 

إلي أن  (3بالجدول رقم ) الواردة وتشير البيانات
ع باستخدام الحزم و زر القمح الم اإليراد الكلى لمحصول

ألف  12.440التكنولوجية بل  فى المتوسط حوالى 

جنيه/فدان لمحصول القمح  9560جنيه/فدان، مقابل 
المنزرع بالطرق التقليدية، ويتبين من ذلك أن اإليراد 

التكنولوجية الكلى لمحصول القمح باستخدام الحزم 
% عن نظيره المنزرع بالطرق 30يتفوق بنسبة 

 التقليدية. 
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 إجمالي التكاليف المتغيرة  – 3
 

بالجدول رقم وفى هذا المجال تشير البيانات الواردة 
إلي أن إجمالى التكاليف المتغيرة لمحصول القمح  (3)

 للحزم التكنولوجية والموزعة على مستلزمات عناصر
فدان،  جنيه/ 3915لمتوسط بحوالى االنتاج تقدر فى ا

فدان للطرق التقليدية بزيادة قدرها  جنيه/ 6390مقابل 
% عند استخدام الميكنة، كما أشارت بيانات نفس 39

الجدول إلي أن التكاليف الكلية قدرت فى المتوسط 
جنيه/فدان لمحصول القمح المنزرع  5915بحوالى 

جنيه/فدان  8390باستخدام الحزم التكنولوجية، مقابل 
%، وهذا ما يوضح 29للطرق التقليدية بزيادة قدرها 

 كفاءة استخدام الحزم التكنولوجية.
 

 صافى العائد الفدانى  –4
 

بالجدول رقم وفى هذا الشأن تشير البيانات الورادة 
إلي أن صافى العائد الفدانى لمحصول القمح  (3)

ط المنزرع باستخدام الحزم التكنولوجية قدر فى المتوس
فدان  جنيه/ 1170فدان مقابل  جنيه/ 6525بحوالى 

للطرق التقليدية، وهذا يعنى أن الحزم التكنولوجية تحقق 
صافى عائد يفوق نظيره للطرق التقليدية بزيادة بلغت 

 جنيه . 5355حوالى 
 
 العائد فوق التكاليف المتغيرة –5

 

إلي أن ( 3بالجدول رقم )تشير البيانات الواردة 
التكاليف المتغيرة لمحصول القمح المنزرع  العائد فوق

 جنيه/ 8525باستخدام الحزم التكنولوجية يقدر بحوالى 
فدان للطرق  جنيه/ 3170فدان فى المتوسط، مقابل 

التقليدية، وهذا يعنى تفوق الحزم التكنولوجية بما يوازى 
%، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع اإليراد الكلى 169

 مقارنة بالطرق التقليدية.للحزم التكنولوجية 
 

  طنتكلفة ال –6
 

إلي أن  (3بالجدول رقم )تشير البيانات الواردة 
لمحصول القمح المنزرع باستخدام الحزم  طنتكلفه ال

جنيه/فدان فى  3362التكنولوجية يقدر بحوالى 
جنيه/فدان للطرق التقليدية، وهذا 3414المتوسط مقابل 

%، ويعزى 2ا يوازى يعنى تفوق الحزم التكنولوجية بم
هذا اإلنخفاض إلى ارتفاع اإلنتاجية الفدانيه للحزم 

  .التكنولوجية مقارنة بالطرق التقليدية
 
 عائد الجنيه  –7
 

إلي أن الجنيه ( 3الجدول رقم )وتشير بيانات 
جنيه للحزم التكنولوجية  1.10المستثمر قد بل  حوالى 

ن ذلك جنيه للطرق التقليدية، ويستدل م 0.14مقابل 
علي أن الحزم التكنولوجية المستخدمة النتاج القمح تعد 
أفضل من الوجهة الفنية واالقتصادية، وهذا يعنى أن 
الحزم التكنولوجية الجديدة المستخدمة فى االنتاج تتسم 
بتغطية التكاليف الكلية وتحقيق فائض، مما يدل على 
 كفاءة استخدام الموارد فى إنتاج محصول القمح المنزرع
بالحزم التكنولوجية، وأن كل جنيه ينفق أو يستثمر فى 
الزراعة بالحزم التكنولوجية يحقق دخل  يقدر بحوالى 

جنيه مقابل جنيه للطرق التقليدية، وبمعنى آخر فإن 10
% مقابل 10األربحية للحزم التكنولوجية تبل  حوالى 

 % للطرق التقليدية.0.1
 

 التوصيات
 
زراعية فى إنتاج محصول الإستخدام الميكنة يوصى ب -1

يؤدى إلى زيادة اإلنتاج وتقليل التكاليف  القمح ألنه
وزيادة صافى العائد الفدانى وزيادة ربحية الجنيه 

 .بالمقارنة بالطرق التقليدية المستثمر

ضرورة توفير التمويل اللزم لنشر وتطبيق  -2
 التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
 
 عــــــالمراج

 
أثر البرامأ البحثية على  ،2010 ،أحمد حسنى غنيمة
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الزراعة واستصلح األراضى، مركز البحوث 
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أحمد حسين عبد الحميد أمين عيد الرؤف الدقلة،
 ،2014 الغنيمى، رمضان أحمد محمد حسن،

ية ألثر إستخدام تكنولوجيا الميكنة دراسة إقتصاد
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