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 زــــــــــــــــالموجـ
  

تعتبر الموارد االرضية الزراعية من أهم عوامل  
االنتاج الزراعى وتزداد أهميتها فى الدول ذات الموارد 
االرضية المحدودة، كما فى الحاله المصرية باالضافة 
لما حدث فى السنوات االخيرة من زيادة التعدى على 

الزراعية، وفى ظل األستراتيجيات الزراعية االراضى 
التى تسعى لزيادة الرقعه الزراعية خاصة من 
المحاصيل االستراتيجية فان االهتمام بالموارد االرضية 

لتحقيق زيادة اإلنتاج من  الزراعية يعد عاماًل اساسياً 
هذا المحصول اإلستراتيجى. ويعتبر محصول القمح فى 

، حيث يعتمد المواطن مصر من المحاصيل الرئيسية
المصرى عليه للحصول على غذائه االساسى، حيث 
تستخدم حبوبه فى إنتاج الخبز والمكرونة والفطائر 
والحلويات، كما يستخدم تبن القمح "منتجه الثانوى" 
كغذاء أساسى للحيوانات المزرعية ويدخل فى بعض 
الصناعات الخشبية. ونتيجة للزيادة المطردة فى أعداد 

ن وعدم كفاية االنتاج المحلى من القمح توجد السكا
فجوة كبيرة بين كمية االنتاج المحلى واالحتياجات 

السكانية وتقوم الدولة بإستيراد كميات كبيرة من القمح 
لتلبية احتياجات السوق المحلى، مما يزيد االعباء على 
الموازنة العامه للدوله خاصة فى ظل دعم الحكومة 

للمزارعين من ناحية ولمستهلكى  السعار محصول القمح
 الخبز من ناحية أخرى. 

تتمثل مشكلة البحث فـى إنخفـاض االنتاجيـة الفدانيـة  
لمحصول القمح بمحافظة كفـر الشـيو ومـن ثـم إنخفـاض 
صــافى العائــد لمــزراح القمــح بمحافظــة كفــر الشــيو ممــا 
ادى الــــى عــــزو  الكثيـــــر مــــن المـــــزراعين عــــن زراعـــــة 

ت مســــاحة المزروعـــــة محصــــول القمـــــح. حيــــث انخفضـــــ
الـــ  فـــدان عـــام  229.10بـــالقمح بالمحافظـــة مـــن نحـــو 

الــــ  فــــدان عــــام  216.7 إلــــى حــــوالى  2005/2006
 %.  5.4نخفاض قدره إب 2014/2015
يهـــد  البحـــث بصـــفة عامـــه إلـــى دراســـة أثـــر بـــرام   

ــــة  ــــى االنتاجي التحســــين وصــــيانه االراضــــى الزراعيــــة عل
ـــة لمحصـــول القمـــح بمحافظـــة كفـــر ال شـــيو موســـم الفداني

، وهـــــو مـــــا يشـــــجخ المـــــزارعين ومتخـــــذى 2015/2016
القرار علـى زيـادة المسـاحات االرضـية الزراعيـة المطبقـة 

 لبرام   تحسين وصيانه االراضى.
ــــخ عمليــــات         ــــى ان جمي ــــت أهــــم النتــــائ  : ف وتمثل

التحسين األراضى قد أدت الى حدوث زيـادة فـى صـافى 
ـــــخ اشـــــارات  ـــــد لمحصـــــول القمـــــح كمـــــا جـــــاءت جمي العائ
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المتغيــرات االنتقاليــة ذات عالقــة موجبــة وثبتــت معنويتهــا 
االحصائية. وكذلك اوضحت نتائ  تحليل التبـاين أهميـة 

انة االراضـى الزراعيـة تأثير استخدام برام  تحسين وصي
علــي زيــادة صــافى العائــد لمحصــول للقمــح، كمــا إتضــح 
مــن التقــديرات المتحصــل عليهــا أن صــافى العائــد يتزايــد 
كلمــا تــم اســتخدام أكثــر مــن برنــام  مــن بــرام  التحســين 
المختلفة، وهو ما يعنـى احتيـاج االراضـى بمحافظـة كفـر 
ة الشــيو الجــراء عمليــات التحســين وهــو مــا يعكــس طبيعــ

نوعية االراضى الزراعية بالمحافظة والتى تتص  كونها 
 . اراضى طينية ثقيلة

 
 مقدمة

 
تعتبـــر المــــوارد االرضــــية الزراعيـــة مــــن أهــــم عوامــــل  

االنتــاج الزراعــى وتــزداد أهميتهــا فــى الــدول ذات المــوارد 
االرضــية المحــدودة، كمــا فــى الحالــه المصــرية باالضــافة 

زيـادة حـاالت التعـدى لما حدث فى السنوات االخيـرة مـن 
علــــــى االراضــــــى الزراعيــــــة، وفــــــى ظــــــل األســــــتراتيجيات 
الزراعيـة التــى تسـعى لزيــادة الرقعـه الزراعيــة خاصـة مــن 
المحاصـيل االسـتراتيجية فــان االهتمـام بـالموارد االرضــية 
ـــاج هـــذه  ـــق زيـــادة إنت ـــة يعـــد عـــاماًل اساســـيًا لتحقي الزراعي

فـــى  المحاصـــيل االســـتراتيجية. ويعتبـــر محصـــول القمـــح
مصـــر مـــن المحاصـــيل الرئيســـية، حيـــث يعتمـــد المـــواطن 

عليـــه للحصـــول علـــى غذائـــه االساســـى، حيـــث  المصــرى
تســــتخدم حبوبــــه فــــى إنتــــاج الخبــــز والمكرونــــة والفطــــائر 

" منتجــه الثــانوى"  والحلويــات، كمــا يســتخدم تــبن القمــح
كغذاء أساسى للحيوانات المزرعية كما يـدخل فـى بعـض 

ة للزيــادة المطــردة فــى أعــداد الصــناعات الخشــبية. ونتيجــ
السكان وعدم كفاية االنتاج المحلى من القمح فقد حدثت 
فجــــوة كبيـــــرة بـــــين كميـــــة االنتـــــاج المحلـــــى واالحتياجـــــات 
الســكانية وتقــوم الدولــة بإســتيراد كميــات كبيــرة مــن القمــح 
لتلبية احتياجات السوق المحلى، ممـا يزيـد االعبـاء علـى 

فـــى ظـــل دعـــم الحكومـــة الموازنـــة العامـــه للدولـــة خاصـــة 
ـــــــــة  الســـــــــعار محصـــــــــول القمـــــــــح للمـــــــــزارعين مـــــــــن ناحي

 ،ولمستهلكى الخبز من ناحيه اخرى. 
وتـولى الدولـة أهميـة خاصـة لتنفيـذ بـرام  تحســين        

وصـــــيانه التربــــــة الزراعيـــــة مــــــن خـــــالل جهــــــاز تحســــــين 
االراضــى الزراعيــة لمــا لهــا مــن اثــار علــى رفــخ الجــدارة 

بزيــــادة االنتاجيــــة الفدانيــــة  االنتاجيـــة لالراضــــى الزراعيــــة

وخفض التكالي  االنتاجيـة وزيـادة صـافى العائـد الفـدانى 
للمــزارعين، خاصـــة فــى ظـــل االجهـــاد الــذى تتعـــرض لـــه 
االراضى الزراعيـة نتيجـة سياسـة التكثيـ  الزراعـى نظـرًا 
لمحدوديــــة المــــوارد االرضــــية الزراعيــــة. وتشــــتمل بــــرام  

مليات الحرث تحسين وصيانة االراضى الزراعية على ع
ـــــر المجـــــارى  ـــــق واضـــــافة الجـــــبس الزراعـــــى وتطهي العمي
المائية والتسوية بالليزر، وقـد تـتم تلـك العمليـات لـالرض 
ــــ  اجمــــالى  ــــة. وبل ــــاكثر مــــن عملي ــــردة أو ب الزراعيــــة منف
المســـــاحة المنفــــــذة لبــــــرام  تحســــــين وصــــــيانه االراضــــــى 

ال  فدان، 713.48حوالى 2015/2016الزراعية عام 
الـــــــــــ  فـــــــــــدان عـــــــــــام  300.23ووذلـــــــــــك مقابـــــــــــل نحـــــــــــ

 % خالل تلك الفترة.57.9بزيادة قدرها  2000/2001
 مشكلة البحث: 

مــن أهــم التحــديات التــى تواجــه التنميــة الزراعيــة فــى  
ــــادة كفــــاءة إســــتغالل  جمهوريــــة مصــــر العربيــــة كيفيــــة زي
المــوارد االرضــية الزراعيــة إعتمــادًا علــى الطــرق العلميــة 

بــرام  تحســين وصــيانه الحديثــة والتــى تشــمل العديــد مــن 
االراضــــــى الزراعيــــــة والتــــــى يظهــــــر أثرهــــــا علــــــى زيــــــادة 
االنتاجيــــة الفدانيــــة وصــــافى العائــــد للمــــزراعين، وتتمثــــل 
مشكلة البحث فى إنخفـاض االنتاجيـة الفدانيـة لمحصـول 
القمـــح بمحافظـــة كفـــر الشـــيو ومـــن ثـــم إنخفـــاض صـــافى 
العائد لمـزراح القمـح بمحافظـة كفـر الشـيو ممـا ادى الـى 

ــــر مــــن المــــزراعين عــــن زراعــــة محصــــول عــــز  و  الكثي
القمــــــح. حيــــــث انخفضــــــت مســــــاحة المزروعــــــة بــــــالقمح 

ــــــــدان عــــــــام  229.10بالمحافظــــــــة مــــــــن نحــــــــو  ــــــــ  ف ال
الـــــ  فـــــدان عـــــام  216.7إلـــــى حـــــوالى  2005/2006
 %. 5.4بانخفاض قدره  2014/2015

 
 هدف البحث

 
يهــد  البحــث بصــفة عامــه إلــى دراســة أثــر التوســخ  

تحســـين وصـــيانه االراضـــى الزراعيـــة فـــى تطبيـــق بـــرام  
علــى االنتاجيــة الفدانيــة لمحصــول القمــح بمحافظــة كفــر 

، وهــو مــا يشــجخ المــزارعين 2015/2016الشــيو موســم 
ومتخذى القرار على زيادة المساحات االرضـية الزراعيـة 
المطبقــــة لبــــرام   تحســــين وصــــيانه االراضــــى. ويتحقــــق 

 :ية التاليةاالهدا  الفرع هد  الدراسة من خالل تحقيق
التعــــر  علــــى أســــبات إنخفــــاض االنتاجيــــة الفدانيــــة  -1

 لمحصول القمح بمحافظة كفر الشيو.
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ـــــزراح  -2 ـــــى تواجـــــه ال ـــــى أهـــــم المشـــــاكل الت التعـــــر  عل
عنـــــــد تطبيـــــــق بـــــــرام  تحســـــــين وصـــــــيانه االراضـــــــى 

 الزراعية بمحافظة كفر الشيو.
ـــــرام  تحســـــين وصـــــيانه  -3 ـــــر تنفيـــــذ ب ـــــى أث التعـــــر  عل

نتاجيـــــــــــة الفدانيـــــــــــة االراضـــــــــــى الزراعيـــــــــــة علـــــــــــى إال
لمزارعــــــى محصــــــول القمــــــح بمحافظــــــة كفــــــر الشــــــيو 

 2015/2016موسم 
ـــــرام  تحســـــين وصـــــيانه  -4 ـــــر تنفيـــــذ ب ـــــى أث التعـــــر  عل

ــــــــــــاج  ــــــــــــي تكــــــــــــالي  االنت ــــــــــــة عل االراضــــــــــــى الزراعي
ـــــــر  ـــــــد مزارعـــــــى القمـــــــح بمحافظـــــــة كف وصـــــــافى العائ

 .2015/2016الشيو موسم 
 

 ومصادر البيانات البحثياألسلوب 
 

تحقيـــــق أهدافـــــه علـــــى اســـــاليت إعتمـــــد البحـــــث فـــــى  
التحليــــــــل الوصــــــــفي والكمــــــــي، واإلســــــــتعانة بــــــــالمتغيرات 
االنتقالية وتحليل التباين وذلك للتعـر  علـى معنويـة أثـر 
لزيـــــادة الناتجـــــة عـــــن عمليـــــات بـــــرام  تحســـــين وصـــــيانه 
االراضــى الزراعيــة علــى انتاجيــة وتكــالي  انتــاج والعائــد 

الشـيو. الصافى لمزارعى محصول القمح بمحافظـة كفـر 
أمــا بالنســبة لمصــادر البيانــات، فقــد اعتمــد البحــث علــى 
مصــــدرين تمثــــل األول فــــي البيانــــات الثانويــــة المنشـــــورة 
وغير المنشورة من وزارة الزراعة والدراسات وثيقة الصلة 
بموضـــــوح البحــــــث، بينمــــــا تمثـــــل المصــــــدر الثــــــاني فــــــي 
البيانــات األوليــة المتحصــل عليهــا مــن الدراســة الميدانيــة 

م إجرائهــا علــى عينــه مــن مزارعــى القمــح بمحافظــة الــى تــ
كفر الشيو ، تم تجميعهـا بالمقابلـة الشخصـية مـن خـالل 
ــــــق هــــــد   ــــــممت خصيصــــــا لتحقي اســــــتمارة اســــــتبيان صت
الدراســة، حيــث تــم أخــذ عينــه عمديــة لــبعض مســتخدمى 
بـرام  تحســين وصـيانه االراضــى الزراعيـة وعينــه مقارنــه 

ـــرام  بمح ـــر المســـتخدمين لهـــذه الب افظـــة كفـــر الشـــيو لغي
 .2015/2016موسم 

 
 عينه الدراسة

 
تشــــــير المبــــــادل اإلحصــــــائية إلــــــي تفضــــــيل إعتمــــــاد  

الدراسات على اسـتخدام أسـلوت المعاينـة للحصـول علـي 
ــة للمجتمــخ موضــخ الدراســة تمثــياًل جيــدًا، لــذا  عينــة ممثل
فقد إعتمـدت هـذه الدراسـة  علـى اسـتخدام أسـلوت العينـة 

العمدية عند اختيار المزارح علي مستول مراكز محافظة 
ــــــار أن يكــــــون  ــــــد االختي ــــــث روعــــــى عن كفــــــر الشــــــيو حي
المــــزارعين المطبقــــين لبــــرام  التحســــين وغيــــر المطبقــــين 
يزرعــون نفــس الصــن  وفــى نفــس الحــوض حتــى يكــون 
ــــة التحســــين  ــــة راجــــخ لعملي التغيــــر الحــــادث فــــي االنتاجي

يانه االراضــــى المطبقــــة. وتتمثــــل عمليــــات تحســــين وصــــ
ــــــر  ــــــة، وباضــــــافة غي ــــــة فــــــى اربعــــــة عشــــــر عملي الزراعي
المستخدمين لتلك البرام  كعينـه مقارنـة ممـا يعنـى وجـود 

إسـتمارة بواقـخ  525خمسة عشر معاملة. وقد تم تجميخ 
اســـــتمارة للخمســــــة عشـــــر معاملــــــة، وتتضـــــمن تلــــــك  35

 المعامالت ما يلى: 
 بة. عملية الحرث العميق تحت التر  البرنامج االول: -1
 عملية إضافة الجبس الزراعى. البرنامج الثانى: -2
 عملية تـطهير المجارى المائية. البرنامج الثالث: -3
 عملية تسوية التربة بأشعه الليزر. البرنامج الرابع: -4
عمليــــة الحــــرث العميــــق تحــــت  البرنــــامج الخــــام : -5

 التربة مخ إضافة  الجبس الزراعى.
ـــامج الســـاد : -6 حـــت عمليـــة الحـــرث  العميـــق ت البرن

 التربة مخ تطهير المجارى المائية.
عملية الحرث العميـق تحـت التربـة  البرنامج السابع: -7

 مخ تسوية التربة الليزر.    
عملية إضافة الجـبس الزراعـى مـخ  البرنامج الثامن: -8

 تطهير المجارى المائية.
عملية إضافة الجبس الزراعى مـخ  البرنامج التاسع: -9

 تسوية التربة بأشعه الليزر.
عملية تطهير المجارى المائية  رنامج العاشر:الب -10

 مخ تسوية التربة الليزر.
عمليات الحرث العميـق  البرنامج الحادى عشر: -11

تحــت التربــة مــخ تطهيــر المجــارى المائيــة باالضــافة الــى 
 تسويه التربة بالليزر.

عمليـات الحـرث العميـق  البرنامج الثـانى عشـر: -12
تحــت التربــة مــخ تطهيــر المجــارى المائيــة باالضــافة إلــى 

 إضافة الجبس الزراعى.
عمليــات تســـوية التربـــة  البرنــامج الثالـــث عشـــر: -13

بـــــالليزر مـــــخ تطهيـــــر المجـــــارى المائيـــــة باالضـــــافة إلـــــى 
 إضافة الجبس الزراعى.

عمليـــات تســـوية التربـــة  البرنـــامج الرابـــع عشـــر: -14
المجــارى المائيــة مــخ إضــافة الجــبس  بــالليزر مــخ تطهيــر

 الزراعى مخ الحرث العميق تحت التربة.
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غيــــر المســــتخدمين  البرنــــامج الخــــام  عشــــر: -15
 إطالقًا لبرام  تحسين وصيانه االراضى الزراعية.

 
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 المالمح الرئيسية لمزارعى عينة الدراسة  - أ
 

جــدول رقــم طبيعــة ملكيــة الحيــازة الزراعيــة: يوضــح  
ــــــه الدراســــــة  (1) ــــــة لعين ــــــة الحيــــــازة الزراعي طبيعــــــة ملكي

 2015/2016بمحافظـــة كفـــر الشـــيو للموســـم الزراعـــى 
حيـــــث بلغـــــت نســـــبة مـــــن يمتلكـــــون االراضـــــى ويقومـــــون 

%، بينمــا تقــدر نســبة المســتأجرون 57.1بزراعتهــا نحــو 
% مــن إجمــالى عينــه الدراســة. وفيمــا يتعلــق 42.8بنحــو

يالحظ ان جميـخ مـزارح العينـه بأسلوت الرى المستخدم، ف
ــــــالغمر. وبالنســــــبه الســــــلوت الصــــــر   ــــــرى ب تســــــتخدم ال
 المستخدم بالمزارح، فتبل  نسبة مزارح الصر  المكشو 

% مـــن 20.9%، والصـــر  المغطـــى نحـــو 79.1 نحـــو
إجمـــالى عينـــه الدراســـة. كمـــا أوضـــحت العينـــه ايضـــا أن 
ــة، ممــا يزيــد  جميــخ االراضــى بالعينــه اراضــى طينيــة ثقيل

بـات التكنولـوجى المســتخدم. وأخيـر درجـة الثقـة فــى مـن ث
أن بــــرام  التحســــين والصــــيانه ســــو  تــــ دى الــــى زيــــادة 
االنتاجية، حيث أشـار غالبيـة المـزراعيين إلـى إعتقـادتهم 
بأنهــا ذات أثــر كبيــر علــى االنتاجيــة الفدانيــة لمحاصــيل 

% مـــنهم اليعتقـــدون 19%، بينمـــا 80.9الدراســـة بنســـبة 
 ذلك.

 
زارعى عينة الدراسة على بـرامج وسائل تعرف م - ت

  تحسين وصيانه االراضى الزراعية
 

مصـــادر تعـــر  مزارعـــى  (2)الجـــدول رقـــم يوضـــح  
عينــــة الدراســــة علــــى بــــرام  تحســــين وصــــيانه االراضــــى 
الزراعيـــة بعينــــه الدراســــة بمحافظـــة كفــــر الشــــيو للموســــم 

، ويالحظ انـة قـد تـم تحديـد عـدة 2016/ 2015زراعى 
مصادر يقوم مزارح عينة الدراسـة بإختيـار االهـم بالنسـبة 
لــــــه ، ويبــــــين الجــــــدول ان الجيــــــران تعتبــــــر أهــــــم بنســــــبة 

مـزارح،  380% من إجمـالى عينـه الدراسـه يمثلـوا 72.3
مزارح من قبل المرشدين الزراعيين بنسبة  95فقد إعتمد 

% مــــن إجمــــالى عينــــه الدراســــة امــــا مصــــدر وســــائل 18
% مــــن إجمــــالى 6.7مزارعــــًا بنســــبة  35االعــــالم تعــــر 

مــزارح علــى معلومــاتهم  15عينــة الدراســة، بينمــا حصــل 
%   2.9بنســـبة  عـــن هـــذا الموضـــوح مـــن مصـــادر أخـــرى

 من إجمالى عينه الدراسة. 
 

المالمح الرئيسية لمزارعى عينه الدراسة . 1جدول رقم 
 بمحافظة كفر الشيو

 

1 
 إيجار ملك طبيعة الحيازة

 225 300 العدد
% 57.1% 42.9% 

2 
 تنقيط غمر أسلوب الرى

 0 525 العدد
% 100% 0% 

3 
 مكشوف مغطى أسلوب الصرف

 415 110 العدد
% 21% 79% 

4 
 اخرى طينية ثقيلة نوع التربة
 0 525 العدد
% 100% 0% 

5 
 

ثقة المزارع فى أن برامج 
التحسين والصيانه سوف 
 تؤدى الى زيادة االنتاجية

 ال نعم

 100 425 العدد
% 81% 19% 

جمعت وحسبت من عينه الدراسة بمحصول القمح المصدر: 
 2015/2016موسم 

 
وســـائل التعـــر  علـــى بـــرام  التحســـين  .2رقـــم جـــدول 

ـــــــة الدراســـــــة موســـــــم  وصـــــــيانه االراضـــــــى الزراعيـــــــة بعين
2015/2016 

 

جمعت وحسبت من عينه الدراسة بمحصول القمح المصدر: 
 2016/ 2015م موس

 % العدد   البيان
 72.3 380 الجيران

 18 95 المرشد الزراعى
 6.7 35 موسائل االعال
 2.9 15 مصادر أخرى

 100 525 االجمالى
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 الفئات الحيازية للمزارع لمزارعى عينة الدراسة   -ج
 

الفئات الحيازية لعينه  (3)الجدول رقم يوضح  
الدراسة، بالنسبة لمستخدمى وغير مستخدمي برام  

والذين بل  عددهم  تحسين وصيانه االراضى الزراعية
مزارح ، تتوزح للفئه من  35مزارح،  490على الترتيت 

مزرعه للمستخدمين بنسبة  235فدان بعدد  1-3
 20% لغير المستخدمين بعدد 57.1% مقابل 48

فدان  5 -3مزرعة، بينما كانت الفئات الحيازية من 
% 22.9%، وعدد 27.6 مزرعة بنسبة 135نحو 
ينه الدراسة على الترتيت، مزارح من إجمالى ع 8بعدد 

 120افدنه فأكثر نحو  5اما بالنسبة للفئة الحيازية من 
% من إجمالى عينه الدراسة وعدد 24.4مزرعة بنسبة 

% من إجمالى عينه الدراسة 20مزارح بنسبة  7
 بمحافظة كفر الشيو.

 
ـــم جـــدول ـــة  .3 رق ـــات الحيازي ـــة الدراســـة  لمـــزارحالفئ عين
 2015/2016موسم 

 

الفئات 
 الحيازية

 مستخدمى برامج
تحسين وصيانه 

 االراضى 

غير مستخدمى 
 برامج

تحسين وصيانه 
 االراضى

العدد 
العدد  % التكرارى

 % التكرارى
3-1 235 48 20 57.1 
5-3 135 27.6 8 22.9 
-5 120 24.4 7 20 

 100 35 100 490 االجمالى
جمعت وحسبت من عينه الدراسة بمحصول القمح  المصدر:
 2015/2016موسم 

 
أسباب إنخفاض االنتاجية الفدانية  لمزارعى عينه   -د

 الدراسة
 

للتعر  على أسبات إنخفاض االنتاجية لمحصول  
، تم 2015/2016القمح لمزارعى عينة الدرسة موسم 

تحديد عدة أسبات وفقا الراء المتخصصين الزراعيين 
فظة على ان يختار المزارح بعينة الدراسة سبت بالمحا

الجدول رقم واحد هو االكثر أهمية بالنسبة له، ويبين 
أن عدم تطهير للمجارى المائية سواء الترح او  (4)

المصار  هو االكثر أهمية بالنسبة لمزارعى عينة 
% من إجمالى 22.7مفردة بنسبة  111الدراسة، بعدد 

عينه الدراسة للمستخدمين ولغيرمستخدمى البرام  بعدد 
وجاء  فى المرتبة الثانية  %،14.3مفردة بنسبة  5

لمستخدمى برام  تحسين عدم دراية المرشد الزراعى 
 % بعدد11.4 مفرده وبنسبة71% بعدد  14.5بنسبة 

 (4) بجدولمفرده لغيرمستخدمى برام ، كما موضح  4
بالدراسة بينما جاء فى المرتبة الثالثة ارتفاح ملوحة مياه 

% من 14.3مفردة بنسبة 70التربة الزراعية بعدد 
% 8.6إجمالى عينه الدراسة لمستخدمى برام  وبنسبة 

مفرده لغير مستخدمى برام  وفى المرتبة  3بعدد 
الرابعة إنتشار االمراض واالفات الزراعية بنسبة 

 4% بعدد11.4مفرده وبنسبة  56% بعدد 11.4
وفى المرتبة الخامسة ارتفاح  مفرده لغيرمستخدمى برام 

مفردة وبنسبة  52منسوت الماء االراضى بعدد 
 مفرده لغير 4% بعدد 11.4% وبنسبة 10.6

مستخدمى برام  وفى المرتبة السادسة عدم التطهير 
مفردة بنسبة  41للمجارى وارتفاح ملوحة التربه بعدد

% بعدد 8.6إجمالى عينه الدراسة وبنسبة % من 8.4
مفرده لغيرمستخدمى برام  وفى المرتبة السابعة عدم  3

التطهير للمجارى وانتشار االمراض واالفات الزراعية 
إجمالى عينه  من % 6.3مفردة بنسبة  31بعدد 

مستخدمى  مفرده لغير4% بعدد 11.4الدراسة وبنسبة 
طهير المجارى برام  وفى المرتبة الثامنة عدم الت
مفردة بنسبة  27وارتفاح منسوت الماء االراضى بعدد 

% بعدد 8.6% من إجمالى عينه الدراسة وبنسبة 5.5
مفرده لغير مستخدمى برام  وفى المرتبة التاسعه  3

ارتفاح منسوت االراضى وانتشار االمراض واالفات 
% من إجمالى 4.5مفردة بنسبة  22الزراعية بعدد 
 مفرده لغير 3% بعدد 8.6بنسبة عينه الدراسة و 

مستخدمى برام  وفى المرتبة العاشره ارتفاح منسوت 
مفردة  9االراضى وارتفاح ملوحة التربة الزراعية بعدد 

% 5.7% من إجمالى عينه الدراسة وبنسبة 1.8بنسبة 
مفرده لغير مستخدمى برام  على الترتيت من  2بعدد 

بمحافظة  2015/2016إجمالى عينه الدراسة لموسم 
 كفر الشيو.
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 2015/2016أسبات إنخفاض االنتاجية الفدانية بعينه الدراسة بمحافظة كفر الشيو موسم  .4جدول رقم 

 

 انيــــــــــــــــــــــــــــــالب م

 مستخدمى 
 برامج تحسين

 وصيانه االراضى 

مستخدمى  غير
 برامج تحسين

 وصيانه االراضى 
العدد 
العدد  % التكرارى

 % التكرارى
 14.3 5 22.7 111 عدم تطهير المجارى المائية 1
عدم الدراية الكفاية للمرشد الزراعى ببرام  تحسين وصيانه  2

 11.4 4 14.5 71 االراضى
 8.6 3 14.3 70 ارتفاح ملوحة التربة الزراعية 3
 11.4 4 11.4 56 الزراعيةإنتشار االمراض واالفات  4
 11.4 4 10.6 52 ارتفاح منسوت الماء االراضى 5
 8.6 3 8.4 41 عدم التطهير للمجارى وارتفاح ملوحة التربه 6
 11.4 4 6.3 31 عدم التطهير للمجارى وانتشار االمراض واالفات الزراعية 7
 8.6 3 5.5 27 عدم التطهير للمجارى وارتفاح منسوت الماء االراضى 8
 8.6 3 4.5 22 ارتفاح منسوت االراضى وانتشار االمراض واالفات 9
 5.7 2 1.8 9 ارتفاح منسوت االراضى وارتفاح ملوحة التربة الزراعية 10

 100 35 100 490 االجمالى
 .2015/2016جمعت وحسبت من عينه الدراسة بمحصول القمح موسم المصدر: 

 
 مزارعى عينه الدراسةالمشاكل التى تواجه  -ه
 

أهم المشاكل التى تواجه  (5)الجدول رقم بين ي 
برام  تحسين وصيانه  يمستخدمى وغير مستخدم

االراضى الزراعية بمحافظة كفر الشيو موسم 
وفقا الراء  مشاكلتم تحديد عدة و  ،2015/2016

المتخصصين الزراعيين بالمحافظة على ان يختار 
االكثر أهمية  ىه ةواحد مشكلةالمزارح بعينة الدراسة 

عدم توافر وجاءت فى المرتبة االولى  ،بالنسبة له
االالت والمعدات الالزمة لعمليات تحسين وصيانه 

% 15.1االراضى الزراعية فى االوقات المناسبة بنسبة 
% ، 8.6مستخدمى البرام  بنسبة  ولغيرللمستخدمين 

بينما جاءت فى المرتبة الثانية صغر حجم الحيازة 
للمستخدمين ولغير مستخدمى  %14.5الزراعية بنسبة 
% بينما فى المرتبة الثالثة صغر 14.3البرام  بنسبة 

حجم الحيازة الزراعية وارتفاح تكالي  تحسين وصيانة 

لغير مستخدمى % للمستخدمين و 12.5بنسبة التربة 
في المرتبة الرابعة جاءت و ،% 2.8البرام  بنسبة 

عدم القيام بعمليات التحسين والصيانه بدقة  مشكلة
 مستخدمى البرام  و لغيرللمستخدمين % 10.6بنسبة 
بينما جاء فى المرتبة الخامسة ارتفاح ،% 11.4بنسبة 

% 10.2بنسبة التربة تكالي  تحسين وصيانه 
%، بينما 8.6ولغير مستخدمى البرام  للمستخدمين 

جاءت فى المرتبة السادسة عدم توافر االالت والمعدات 
% 8.4وصغر حجم الحيازة الزراعية بنسبة 

% 8.6ولغير مستخدمى البرام  بنسبة للمستخدمين 
بينما جاءت فى المرتبة السابعه صغر حجم الحيازة 

 بدقة الزراعية وعدم القيام بعمليات التحسين والصيانه
% للمستخدمين ولغير مستخدمى البرام  7.3بنسبة 
% ،وبينما جاءت فى المرتبة الثامنه عدم 5.7بنسبة 

توافر االالت والمعدات وعدم توفر معامل تحاليل للتربة 
% للمستخدمين ولغير مستخدمى البرام  6.3بنسبة 
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%، وبينما جاءت فى المرتبة التاسعه عدم 5.7بنسبة 
معدات وارتفاح تكالي  تحسين وصيانه توافر االالت وال

% للمستخدمين ولغير مستخدمى 5.5بنسبة التربة 
وجاءت فى المرحلة العاشره  % ،17.1البرام  بنسبة 

عدم توفر معامل تحاليل للتربة الزراعية قريبة بنسبة 
% للمستخدمين ولغير مستخدمى البرام  بنسبة 5.1

م وجاءت فى المرحلة االخيرة صغر حج %،8.6
الحيازة الزراعية وعدم توفر معامل تحاليل للتربة بنسبة 

للمستخدمين ولغير مستخدمى البرام  بنسبة  4.5%
% من إجمالى عينه الدراسة بمحافظة كفر الشيو 8.6

 .2015/2016موسم 
 
 

 المستخدمين لبرام  تحسين وصيانه االراضى الزراعيةالمشاكل التى تواجه مستخدمى وغير . 5جدول رقم 
 2015/2016بمحافظة كفر الشيو موسم 

 

 المشاكل والعقبات م
مستخدمى 

 البرامج
غير 

 المستخدمين
 % العدد % العدد

 8.6 3 15.1 74 عدم توافر االالت والمعدات فى االوقات المناسبة   1
 14.3 5 14.5 71  صغر حجم الحيازة الزراعية  2
 2.8 1 12.5 61 صغر حجم الحيازة الزراعية و ارتفاح تكالي  تحسين وصيانة 3
 11.4 4 10.6 52 عدم القيام بعمليات التحسين والصيانه بدقة 4
 8.6 3 10.2 50 ارتفاح تكالي  تحسين وصيانه 5
 8.6 3 8.4 41 عدم توافر االالت والمعدات وصغر حجم الحيازة الزراعية 6
حجم الحيازة الزراعية وعدم القيام بعمليـات التحسـين والصـيانه صغر  7

 5.7 2 7.3 36 بدقة
 5.7 2 6.3 31 عدم توافر االالت والمعدات وعدم توفر معامل تحاليل للتربة 8
 17.1 6 5.5 27 عدم توافر االالت والمعدات وارتفاح تكالي  تحسين وصيانه 9
 8.6 3 5.1 25 الزراعية قريبةعدم توفر معامل تحاليل للتربة  10
 8.6 3 4.5 22 صغر حجم الحيازة الزراعية وعدم توفر معامل تحاليل للتربة 11

 100 35 100 490 االجمالى
 .2015/2016جمعت وحسبت من عينه الدراسة بمحصول القمح موسم المصدر: 

 
المـدة الزمنيـة لتــ ثير عمليـات التحسـين والصــيانه   -و

 :على االراضى الزراعية
 

االثر رأى الخبراء عن  (6)الجدول رقم يوضح  
على  الزمنى لعمليات تحسين وصيانه االراضى الزراعية

عمليات الحرث يكون تاثير حيث  األراضى القديمة،
بينما أضافة الجبس  ،نيالعميق للتربة الزراعية سنت

تطهير اما  ،ثالث سنوات ي ثر لمدةراعى لالراضى الز 
فال يتجاوز المجارى المائية سواء للترح او المصار  

أهم العمليات وهى حين يكون تاثير  ، فىشهور 6تاثيره 

 .سنوات 4-3 التسوية بالليزر لالراضى الزراعية حوالى
االثر الزمنى لعمليات فى لرأى المزارعين  أما بالنسبة
وصيانه االراضى الزراعية على االراضى تحسين 

عمليات الحرث لثالثة سنوات  فيكون الزراعية القديمة ،
بينما أضافة الجبس الزراعى  ،العميق للتربة الزراعية

تطهير  اما ،لالراضى يبل  حوالى خمسة سنوات
يبل  حوالى فالمجارى المائية سواء للترح او المصار  

يبل  فلالراضى الزراعية التسوية بالليزر اما  ،شهور 6
ق  ذلك حست نوح التربة ودرجة تو وي سنتينحوالى 

 قلويتها وحساسيتها لبرام  التحسين والصيانه.
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المدة الزمنية لتأثير عمليات تحسين . 6جدول رقم 
عينه الدراسة بمحصول  وصيانه االراضى الزراعية

 .2015/2016 القمح موسم
 

                       معامالت التحسين                م
 وصيانه االراضى الزراعية

المدة 
 الزمنية وفقا

 لرأى
 الخبراء 

 المدة
 الزمنية وفقا 

لرأى 
 المزارعين

الحرث العميق تحت  1
 ثالث سنوات سنتان التربة

ثالث  إضافة الجبس الزراعى 2
 سنوات 5 سنوات

 شهور 6 شهور 6 تطهير المجارى المائية 3

بالليزر لالراضى التسويه  4
 الزراعية

3 – 4 
 سنتان سنوات

 عبد العزيز العشرل،تكنولوجيا التسوية بالليزرالمصدر: 
وزارة الزراعة  باالدارة العامة لليزر، لألراضي الزراعية،
 .2005 واستصالح االراضى،

 
 مما سبق يمكن استخالص عدة توصيات

 
تفعيـــل دور االرشـــاد الزراعـــى فـــى توجيـــه المـــزراعين  -

فـــى تحســـين وصـــيانه  نحـــو أهـــم البـــرام  المســـتخدمة
 االراضى الزراعية.

ــــــة الالزمــــــة والمتابعــــــة لطبيعــــــه  - ــــــل الترب إجــــــراء تحالي
 لالراضى الزراعية.

تطبيق نظم الرى والصر  الحديثة والمناسبة حست   -
 طبيعة كل أرض.

ويمكـــــن مـــــن خـــــالل تطبيـــــق تلـــــك التوصـــــيات زيـــــادة  
 االنتاجية الفدانية وتحقيق صافى عائد مرتفخ.  

 
ثانيا: أثر تنفيذ برامج تحسين وصيانه االراضى 
الزراعية على مزارعى محصول القمح بعينة الدراسة 

 2015/2016محافظة كفر الشيخ موسم 
 

لدراســـة أثـــر تنفيـــذ بـــرام  تحســـين وصـــيانه االراضـــى  
راعيـــة علـــى مزارعـــى محصـــول القمـــح بعينـــة الدراســـة الز 

، تم إسـتخدام 2015/2016بمحافظة كفر الشيو موسم 

أسلوبى المتغيرات الصورية وتحليل التباين للتعر  على 
أثــــــر تلــــــك البــــــرام  علــــــى كــــــل مــــــن االنتاجيــــــة الفدانيــــــة 
ـــد الفـــدانى لمحصـــول  ـــة وصـــافى العائ والتكـــالي  االنتاجي

ن االراضــــــى الزراعيـــــــة القمــــــح لبــــــرام  صــــــيانه وتحســــــي
 . 2015/2016بمحافظة كفر الشيو موسم 

ويعتمـــد اســـتخدام اســـلوت المتغيـــرات الصـــورية علـــى  
إمـا  اجراء تحليل انحدار متعدد، يكون فيه المتغير التابخ

االنتاجية الفدانية أو التكالي  االنتاجية أو صافى العائـد 
 الفــدانى، امــا المتغيـــرات المســتقلة فتكـــون الخمســة عشـــر
برنـام  ااربعــة عشــر برنــام  لتحســين وصــيانة االراضــى 

المستخدمين لتلك البـرام ..  الزراعية باالضافة الى غير
ووفقـــــًا لقاعـــــدة التحليـــــل ســـــيتم اســـــتبعاد أحـــــد المتغيـــــرات 
المستقلة وسـيتم فـى جميـخ المحـاوالت اسـتبعاد المـزارعين 

المســـتخدمين لبـــرام  تحســـين وصـــيانة االراضـــى  غيـــر
 الزراعية.

اما استخدام اسلوت تحليل التباين فسيتم باجراء  
تحليل التباين فى اتجاة واحد لقيمة كل المتغيرات 
التابعة للخمسة عشر برنام  المستخدم، وفى حالة 
ثبوت المعنوية االحصائية للفروق بين القيم يتم اجراء 

للتعر  على اى من تلك القيم يعزى  L.S.Dاختبار 
 اليها تلك الفروق. 

 
تنفيذ برامج تحسين وصيانه األراضى على  أثر - أ

االنتاجية الفدانية لمحصول القمح بعينة الدراسة 
 2015/2016بمحافظة كفر الشيخ موسم 

 
أثر تنفيذ بـرام  تحسـين وصـيانه األراضـي الزراعيـة  -1

 علي االنتاجية الفدانية للنات  الرئيسي: 
لقيــــــــاس أثــــــــر التكنولــــــــوجى المســــــــتخدم علــــــــى النــــــــات    

ى بإســـــتخدام أســـــلوت المتغيـــــرات الصـــــورية، تـــــم الرئيســـــ
 تقدير المعادلة كما يلى :

y= 14.66 +  2.05Di1 + 1.56Di2 + 1.72Di3 + 3.8Di4  

    (248.1)
** 

 (24.53)
** 

(18.69)
**   

 (20.63)
**    

(45.47)
**  

    + 3.37Di5  + 3.56Di6  +  4.6Di7  +   3.65Di8 

     (40.42)
**   

  (42.63)**   (55.04)** (43.67)               

    + 4.24Di9  + 4.44Di10+ 4.8Di11+ 5.1Di12+5.73Di13 

        (50.83)
**
 (53.19)

**
 (57.43)

**
 (61.02)

**
 (68.56)

**
    

    + 6.8Di14 

      (81.36)
**
 

 R
2
 = 96.07                 F = 891.58

**
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Y = .االنتاجية الفدانية للنات  الرئيسي اردت/للفدان 
D  متغير صورى يأخذ القيمة واحد فى حالة إستخدم =

اى من البرام  االربعة عشر لتحسين وصيانه االراضى 
الزراعية، وياخذ القيمة صفر فى حالة عدم االستخدام 

 لهذا البرنام .
 . 0.01. ثبوت المعنوية مستوى معنوية **ا   
 

ان متوســـــــط التقـــــــديرات المتحصـــــــل عليهـــــــا  وتشـــــــير 
االنتاجيـــــــــة الفدانيـــــــــة لمزارعـــــــــى عينـــــــــة الدراســـــــــة غيـــــــــر 
المســتخدمين لبــرام  تحســين وصــيانة االراضــى الزراعيــة 

اردت للفـــدان، كمـــا ان جميـــخ بـــرام  14.66بلغـــت نحـــو
التحســين تــ دى الــى حــدوث زيــادة فــى االنتاجيــة الفدانيــة 

المتغيرات  للمحصول الرئيسى حيث كانت جميخ اشارات
ذات عالقـــــــــــة موجبـــــــــــة وثبتـــــــــــت معنويتهـــــــــــا االنتقاليـــــــــــة 

االحصــائية. وتعكــس تلــك النتيجــة أهميــة تــأثير اســتخدام 
بـــرام  تحســـين وصـــيانة االراضـــى الزراعيـــة علـــي زيـــادة 
النــــــات  الرئيســــــي للقمــــــح، كمــــــا يالحــــــظ مــــــن التقــــــديرات 
ــــم  ــــد كلمــــا ت ــــة الفدانيــــة تزي المتحصــــل عليهــــا أن االنتاجي

ن برنـام  مـن بـرام  التحسـين المختلفـة، استخدام أكثر م
وهـــو مـــا يعنـــى احتيـــاج االراضـــى بمحافظـــة كفـــر الشـــيو 

الجــراء عمليــات التحســين وهــو مــا يعكــس طبيعــة نوعيــة 
االراضـــــى الزراعيـــــة بالمحافظـــــة والتـــــى تتصـــــ  بكونهـــــا 

 اراضى طينية ثقيلة.
ـــــات  إوبـــــ  جراء تحليـــــل التبـــــاين لالنتاجيـــــة الفدانيـــــة للن

الخمســــة عشــــر لمحصــــول القمــــح فــــي  الرئيســــي للبــــرام 
 (7بالجـدول رقـم )محافظة كفر الشيو تبـين مـن النتـائ  

ثبوت معنويـه الفـروق إحصـائيا بـين مجموعـه مسـتخدمى 
معــــــامالت تحســــــين وصــــــيانة االراضــــــى الزراعيــــــة عــــــن 
مثيالتهــا التــى لــم تســتخدم تلــك المعــامالت ،حيــث تشــير 

، 0.01المحســوبة لمعنويــة الفــروق عنــد مســتوى  Fقيمـة 
وهــذا يعنــي عــدم تســاول متوســطي المعــامالت. وبــاجراء 

 L.S.D .1ااختبــــار المقارنــــة بــــين المتوســــطات باختبــــار
القـــل فـــرق معنـــول لتحديـــد أل المعـــامالت المســـبت فـــى 
ظهــــور معنويــــة اختبــــار تحليــــل التبــــاين بإســــتخدام الحــــد 

وجـــود  (8جـــدول رقــم )بالاالدنــى للفــرق، تظهـــر النتــائ  
فـــرق مــــا بــــين المعــــامالت والتــــي تظهــــر العالمــــةا*. وال 
توجـــــد فــــــروق بــــــين المعــــــامالت التــــــي ال تتضــــــمن تلــــــك 

 العالمةا*..
 

t(n-m.a)s√𝟐𝒏 =LSD 
  = 1.96*0.349*0.239=0.163الحرجة(   )القيمة

 
 

 2015/2016حافظة كفر الشيو لموسم الرئيسي لمحصول القمح بم للنات تحليل التباين  .7جدول 
 

ANOVA 
Source of Variation Df SS MS F sig 

Regression 14 1525.556 108.9683 891.5871 0.00 
Residual 510 62.33134 0.122218   
Total 524 1587.887    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(
1
) Least significant difference. 
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اختبــار الفــروق بــين المتوســطات االنتاجيــة الفدانيــة للنــات  الرئيســي لمحصــول القمــح باســتخدام بــرام   .8جــدول رقــم 

 2015/2016لدراسة للموسم الزراعى التحسين المختلفة لعينة ا
 

x2 x3 x1 x5 x6 x8 x4 x9 x10 x7 x11 x12 x13 x14 
 متوسط

16.2 16.4 16.7 18 18.2 18.3 18.5 18.9 19.1 19.3 19.4 19.8 20.4 21.5 

             

*1.1 20.4 x13 

            

*0.6 *1.7 19.8 x12 

           

*0.4 *1 *2 1.  19.4 x11 

          

0.1 *0.5 *1.1 *2.2 19.3 x7 

         

*0.2 *0.3 *0.7 *1.3 *2.4 19.1 x10 

        

*0.2 *0.4 *0.5 *0.9 *2.5 *2.6 18.9 x9 

       

*0.5 *0.6 *0.9 *1 *1.3 *1.9 *3 18.5 x4 

      

*0.2 *0.6 *0.8 *1 *1.1 *1.5 *2.1 *3.2 18.3 x8 

     

0.10 *0.3 *0.7 *0.9 *1.1 *1.2 *1.5 *3.2 *3.3 18.2 x6 

    

*0.2 *0.3 *0.5 *0.9 *1.1 *1.3 *1.4 *1.8 *2.4 *3.5 18 x5 

   

*1.3 *1.5 *1.6 *1.8 *2.2 *2.4 *2.6 *2.7 *3.1 *4.7 *4.8 16.7 x1 

  

*0.3 *1.6 *1.8 *1.9 *2.1 *2.5 *2.7 *2.9 *3.0 *3.4 *5.0 *5.1 16.4 x3 

 

*0.2 *0.5 *1.8 *2 *2.1 *2.3 *2.7 *2.9 *3.1 *3.2 *3.6 *5.2 *5.3 16.2 x2 

*1.6 *1.8 *2.1 *3.4 *3.6 *3.7 *3.9 *4.3 *4.5 *4.7 *4.8 *5.2 *6.8 *6.9 14.6 x0 

 تحليل التباين لمعامالت التحسين المختلفة بالدراسة الميدانية.المصدر: 
 
 
: أثر تنفيذ برامج تحسين وصيانه األراضـي الزراعيـة 2

 ثانوىللناتج العلي االنتاجية الفدانية 
 

لقيـــــاس االثـــــر التكنولـــــوجى المســـــتخدم علـــــى النـــــات   
ــــــم  ــــــرات الصــــــورية، ت ــــــانوى بإســــــتخدام أســــــلوت المتغي الث

 تقدير المعادلة كما يلى :
Y= 7.53  + 2.61Di1  + 1.45 Di2 + 1.69 Di3  + 2.76 Di4  

    (126.3)
**
 (25.70)

**  
 (17.20)

** 
    (20.11)

**
   (32.74)

**
  

     +3.31Di5 +  3.40Di6+   3.90Di7 

       (39.28)
**
  (40.29)

**
   (46.22 )** 

     +2.70Di8 + 3.20 Di9  + 3.63 Di10 + 4.0 Di11  

      (32.00)**  (37.92)**   (43.11)**   (47.41)** 

     + 4.39 Di12 +  4.60 Di13 +  5.40Di14 

         (52.11)**    (54.62)**    (64.10)** 

R
2
 = 0.94        F =533.9 ** 

Y .االنتاجية الفدانية للنات  الثانوى حمل/للفدان = 

D  متغير صورى يأخذ القيمة واحد فى حالة إستخدم =
اى من البرام  االربعة عشر لتحسين وصيانه االراضى 
الزراعية، وياخذ القيمة صفر فى حالة عدم االستخدام 

 لهذا البرنام .
 . 0.01. ثبوت المعنوية مستوى معنوية **ا
 

ان متوســـــــط وتشـــــــير التقـــــــديرات المتحصـــــــل عليهـــــــا  
االنتاجية من النات  الثانوى لمزارعـى عينـة الدراسـة غيـر 
المســتخدمين لبــرام  تحســين وصــيانة االراضــى الزراعيــة 

ــــرام   7.53بلغــــت نحــــو ــــخ ب ــــدان، كمــــا ان جمي حمل/للف
تاجيــة الفدانيــة التحســين تــ دى الــى حــدوث زيــادة فــى االن

للمحصول الثانوى حيـث كانـت جميـخ اشـارات المتغيـرات 
ذات عالقـــــــــــة موجبـــــــــــة وثبتـــــــــــت معنويتهـــــــــــا االنتقاليـــــــــــة 

االحصــائية. وتعكــس تلــك النتيجــة أهميــة تــأثير اســتخدام 
بـــرام  تحســـين وصـــيانة االراضـــى الزراعيـــة علـــي زيـــادة 
النــــــات  الثــــــانوى للقمــــــح، كمــــــا يالحــــــظ مــــــن التقــــــديرات 

ــــم المتحصــــل عليهــــ ــــد كلمــــا ت ــــة الفدانيــــة تزي ا أن االنتاجي
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استخدام أكثر من برنـام  مـن بـرام  التحسـين المختلفـة، 
وهـــو مـــا يعنـــى احتيـــاج االراضـــى بمحافظـــة كفـــر الشـــيو 
الجــراء عمليــات التحســين وهــو مــا يعكــس طبيعــة نوعيــة 
االراضـــــى الزراعيـــــة بالمحافظـــــة والتـــــى تتصـــــ  بكونهـــــا 

 اراضى طينية ثقيلة.
ـــــات   وبـــــاجراء تحليـــــل  التبـــــاين لينتاجيـــــة الفدانيـــــة للن

ــــرام  الخمســــة عشــــر لمحصــــول القمــــح فــــي  ــــانوى للب الث
 (9بالجـدول رقـم )محافظة كفر الشيو تبـين مـن النتـائ  

ثبوت معنويـه الفـروق إحصـائيا بـين مجموعـه مسـتخدمى 
معـــــامالت تحســـــين وصـــــيانة االراضـــــى الزراعيـــــة وعـــــن 

المحسـوبة  Fمثيالتها التى لم تستخدم، حيث تشير قيمة 

،وهــــذا يعنــــي عــــدم 0.01لمعنويـــة الفــــروق عنــــد مســـتوى 
تســـاول متوســـطي المعـــامالت. وبـــاجراء اختبـــار المقارنـــة 

القــل فــرق معنـــول  L.S.D .1ابــين المتوســطات باختبـــار
لتحديــــــد أل المعــــــامالت المســــــبت فــــــى ظهــــــور معنويــــــة 
اختبــــار تحليــــل التبــــاين بإســــتخدام الحــــد االدنــــى للفــــرق، 

. وجـــود فـــرق مـــا بـــين 10جـــدول رقـــم اتظهـــر النتـــائ  بال
المعامالت والتي تظهر العالمـةا*. وال توجـد فـروق بـين 

 المعامالت التي ال تتضمن تلك العالمة ا*..
 

t(n-m.a)s√𝟐𝒏 =LSD 
  = 1.96*0.352*0.239=0.164)القيمة الحرجة(   
 

 2015/2016لمحصول القمح بمحافظة كفر الشيو لموسم  ثانوىال للنات تحليل التباين  .9جدول 
 

ANOVA 
Source of Variation 

SS Df MS F sig 

Between Groups 931.277 14 66.51979 533.9987 0.00 

Within Groups 63.53029 510 0.124569   

Total 994.8073 524    
 

لمحصــول القمــح باســتخدام بــرام   الثــانوىاختبــار الفــروق بــين المتوســطات االنتاجيــة الفدانيــة للنــات   .10جــدول رقــم 
 .2015/2016التحسين المختلفة لعينة الدراسة للموسم الزراعى 

x2 x3 x1 x8 x4 x9 x5 x6 x10 x7 x11 x12 x13 x14 
 متوسط

9.0 9.2 9.7 10.2 10.3 10.7 10.9 10.9 11.2 11.4 11.5 11.9 12.1 12.9 

 
            *0.8 12.1 x13 

           *0.2 *1.0 11.9 x12 

          *0.4 *0.6 *1.4 11.5 x11 

         0.10 *0.5 *0.7 *1.5 11.4 x7 

 

        *0.3 *0.4 *0.8 *1.0 *1.8 11.2 x10 

       *0.2 *0.5 *0.6 *1.0 *1.2 *2.0 10.9 x9 

      0.08 *0.3 *0.6 *0.7 *1.1 *1.3 *2.1 10.9 x4 

     0.12 *0.2 *0.4 *0.7 *0.8 *1.2 *1.4 *2.2 10.7 x8 

    *0.4 *0.6 *0.6 *0.9 *1.1 *1.2 *1.6 *1.8 *2.6 10.3 x6 

   0.07 *0.5 *0.6 *0.7 *0.9 *1.2 *1.3 *1.7 *1.9 *2.7 10.2 x5 

  *0.5 *0.6 *1.0 *1.2 *1.2 *1.5 *1.7 *1.8 *2.2 *2.4 *3.2 9.7 x1 

 *0.5 *1.0 *1.1 *1.5 *1.6 *1.7 *1.9 *2.2 *2.3 *2.7 *2.9 *3.7 9.2 x3 

*0.3 *0.7 *1.3 *1.3 *1.8 *1.9 *2.0 *2.2 *2.5 *2.6 *3.0 *3.2 *4.0 9.0 x2 

*1.5 *1.7 *2.2 *2.7 *2.8 *3.2 *3.3 *3.4 *3.6 *3.9 *4.0 *4.4 *4.6 *5.4 7.5 x0 

 تحليل التباين لمعامالت التحسين المختلفة بالدراسة الميدانية.المصدر: 
 

(
1
) Least significant difference. 
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ب: أثر تنفيذ برامج تحسين وصيانه األراضي الزراعيـة 
علي التكاليف االنتاجية لمحصول القمح بمحافظة كفر 

 2015/2016 الشيخ لموسم
 

لقيـــــــاس أثـــــــر تكنولـــــــوجى تحســـــــين االراضـــــــى علـــــــى  
ـــــــــرات  ـــــــــة بإســـــــــتخدام أســـــــــلوت المتغي التكـــــــــالي  االنتاجي

 الصورية، تم تقدير المعادلة كما يلى :
 

Y=  5785.45 + 80.57 Di1 + 42.85 Di2 + 65.85 Di3 

        (291.5)
**    

 (2.87)
**         

 (2.21)
** 

      (2.34)
**
 

    +146.85 Di4+127.71Di5 +131.45Di6+215.14Di7  

        (5.23)
**
        (4.55)

**
      (4.68)

**
       (7.66 )** 

   +107.68Di8+178.85 Di9 +288.22 Di10+172.28 Di11  

       (3.83)**     (6.37) **      (10.27)**       (6.14)**   

    + 271.85 Di12 +254.8 Di13 +330.14Di14 

       ( 9.68)**         (9.08)**      (11.76)** 

R
2
 = 0.39        F =22.1 ** 

Y  التكالي  االنتاجية بالجنية/فدان = 
D  متغير صورى يأخذ القيمة واحد فى حالة إستخدم =

اى من البرام  االربعة عشر لتحسين وصيانه االراضى 
الزراعية، وياخذ القيمة صفر فى حالة عدم االستخدام 

 لهذا البرنام .
 . 0.01. ثبوت المعنوية مستوى معنوية **ا   

 

وتشـــــــير التقـــــــديرات المتحصـــــــل عليهـــــــا ان متوســـــــط  
جيــــــــة لمزارعــــــــى عينــــــــة الدراســــــــة غيــــــــر التكــــــــالي  االنتا

المســتخدمين لبــرام  تحســين وصــيانة االراضــى الزراعيــة 
جنية للفدان، كمـا ان جميـخ بـرام   5785.4بلغت نحو 

التحسين ت دى الى حدوث زيـادة فـى التكـالي  االنتاجيـة 

ــــرات االنتقاليــــة ذات  ــــخ اشــــارات المتغي ــــت جمي ــــث كان حي
االحصـائية. وتعكـس تلـك عالقة موجبة وثبتـت معنويتهـا 

النتيجــــة أهميــــة تــــأثير اســــتخدام بــــرام  تحســــين وصــــيانة 
االراضـــــى الزراعيــــــة علـــــي زيــــــادة االنتاجيـــــة لمحصــــــول 
للقمــح، كمـــا يالحــظ مـــن التقــديرات المتحصـــل عليهـــا أن 
ــــم اســــتخدام أكثــــر مــــن  التكــــالي  االنتاجيــــة تزيــــد كلمــــا ت
برنــــام  مــــن بــــرام  التحســــين المختلفــــة، وهــــو مــــا يعنــــى 

يــاج االراضــى بمحافظــة كفــر الشــيو الجــراء عمليــات احت
التحسين وهو ما يعكس طبيعة نوعية االراضى الزراعيـة 

 بالمحافظة والتى تتص  بكونها اراضى طينية ثقيلة.
ـــرام    ـــة للب ـــاين للتكـــالي  االنتاجي ـــل التب وبـــاجراء تحلي

الخمسة عشر لمحصول القمـح فـي محافظـة كفـر الشـيو 
ثبــــوت معنويــــه  (11ل رقــــم )بالجــــدوتبــــين مــــن النتــــائ  

ــــين مجموعــــه مســــتخدمى معــــامالت  ــــروق إحصــــائيا ب الف
تحسين وصيانة االراضى الزراعية عن مثيالتها التى لـم 

المحسـوبة  Fتستخدم تلك المعـامالت، حيـث تشـير قيمـة 
، وهـــذا يعنـــي عـــدم 0.01لمعنويـــة الفـــروق عنـــد مســـتوى 

تســـاول متوســـطي المعـــامالت. وبـــاجراء اختبـــار المقارنـــة 
القــل فــرق معنـــول  L.S.D .1اين المتوســطات باختبـــاربــ

لتحديــــــد أل المعــــــامالت المســــــبت فــــــى ظهــــــور معنويــــــة 
اختبــــار تحليــــل التبــــاين بإســــتخدام الحــــد االدنــــى للفــــرق، 

وجـــود فــرق مــا بـــين  (12بالجـــدول رقــم )تظهــر النتــائ  
المعامالت والتي تظهر العالمـةا*. وال توجـد فـروق بـين 

 تلك العالمة ا*..المعامالت التي ال تتضمن 
 

t(n-m.a)s√𝟐𝒏 =L.S.D 
  = 1.96*117.38*0.239=54.98)القيمة الحرجة(  

 
 2015/2016حافظة كفر الشيو لموسم لمحصول القمح بم للتكالي  االنتاجيهتحليل التباين  .11جدول 

 

ANOVA 
Source of 
Variation 

SS df MS F sig 

Between Groups 4538962 14 324211.6 23.52923 0.00 

Within Groups 7027339 510 13779.1   

Total 11566301 524    

 
(1) Least significant difference. 
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اختبــار الفــروق بـــين المتوســطات للتكــالي  االنتاجيـــة  لمحصــول القمــح باســـتخدام بــرام  التحســـين  .12جــدول رقـــم 
 2015/2016لدراسة للموسم الزراعى لعينة االمختلفة 

 

x2 x3 x1 x8 x5 x6 x4 x11 x9 x7 x13 x12 x10 x14 
 متوسط

5828 5851 5866 5893 5913 5917 5932 5958 5964 6001 6040 6057 6074 6116 

             41.9 6074 X10 

            16.3 *58.3 6057 X12 

           17 33.4 *75.3 6040 X13 

          39.7 *56.7 *73.1 *115 6001 X7 

         36.3 *75.9 *93 *109.4 *151 5964 X9 

        6.55 42.9 *82.56 *99.6 *116 *158 5958 X11 

       25.3 31.9 *68.3 *108 *125 *141.4 *183 5932 X4 

      15.3 40.7 47.3 *83.7 *123.4 *140 *156.8 *199 5917 X6 

     3.72 19.1 44.5 51.13 *87.4 *127.1 *144 *160.5 *202 5913 X5 

    20.06 23.7 39.1 *64.5 *71.1 *107 *147.2 *164 *180.6 *222 5893 X8 

   27.07 47.17 50.8 *66.2 *91.6 *98.2 *135 *174.3 *191 *207.7 *250 5866 X1 

  14.7 41.79 *61.89 *65.5 *80.9 *106.4 *113 *149 *189 *206 *222.4 *264 5851 X3 

 22.99 37.7 *64.79 *84.89 *88.5 *104 *129.4 *136 *172 *212 *229 *245.4 *287 5828 X2 

42.84 *65.84 *80.5 *107.6 *127.7 *131.4 *146.8 *172.2 *178.8 *215 *254.8 *272 *288.2 *330 5785 X0 

 التحسين المختلفة بالدراسة الميدانية.تحليل التباين لمعامالت المصدر: 
 

ج: أثر تنفيذ برامج تحسين وصيانه األراضي الزراعية 
علي صافى العائد لمحصول القمح بمحافظة كفر 

 2015/2016الشيخ لموسم 
 

لقياس أثر تكنولوجى تحسين االراضى علـى الصـافي    
العائــد بإســتخدام أســلوت المتغيــرات الصــورية، تــم تقــدير 

 المعادلة كما يلى :
Y= 1805.2+  1192.5Di1 +  889 Di2 +   980.8 Di3  

       (49.4)**     (23.1)**     (17.22)**     (19.01)**        

     +1974.1 Di4  + 1921 Di5  + 2010.9 Di6 

           (38.3)**        (37.2)**    (38.97)**        

     +2457.9Di7 +  1938.3Di8  +  2213.5 Di9  

         (47.6 )**        (37.6)**        (42.89)**  

     +2269.8 Di10  + 2603.7 Di11 + 2705.6 Di12  

         (43.99)**         (50.46)**      ( 52.43)**       

       +3027.4 Di13 +3553.5 Di14 

          (58.66)**     (68.86)** 

R
2
 = 0.95        F =621.8 ** 

Y .صافى العائد جنية /فدان = 
D  متغير صورى يأخذ القيمة واحد فى حالة إستخدم =

اى من البرام  االربعة عشر لتحسين وصيانه االراضى 
الزراعية، وياخذ القيمة صفر فى حالة عدم االستخدام 

 لهذا البرنام .
 . 0.01. ثبوت المعنوية مستوى معنوية **ا
 

ان متوســـــــط وتشـــــــير التقـــــــديرات المتحصـــــــل عليهـــــــا  
لصـافى العائـد لمزارعـى عينـة الدراسـة غيـر المســتخدمين 
لبـــرام  تحســـين وصـــيانة االراضـــى الزراعيـــة بلغـــت نحـــو 

ـــرام  التحســـين 1805.2 ـــدان، كمـــا ان جميـــخ ب جنيـــة للف
تـــ دى الـــى حـــدوث زيـــادة فـــى صـــافى العائـــد للمحصـــول 
القمـــح حيـــث كانـــت جميـــخ اشـــارات المتغيـــرات االنتقاليـــة 

وثبتت معنويتها االحصـائية. وتعكـس ذات عالقة موجبة 
تلك النتيجة أهمية تأثير استخدام برام  تحسـين وصـيانة 
االراضــى الزراعيــة علــي زيــادة صــافى العائــد لمحصــول 
للقمــح، كمـــا يالحــظ مـــن التقــديرات المتحصـــل عليهـــا أن 
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صافى العائد تزيد كلما تم استخدام أكثر من برنام  مـن 
ا يعنى احتياج االراضى برام  التحسين المختلفة، وهو م

بمحافظــة كفــر الشــيو الجــراء عمليــات التحســين وهــو مــا 
يعكس طبيعة نوعية االراضى الزراعية بالمحافظة والتـى 

 .اراضى طينية ثقيلة تتص  ب
وباجراء تحليل التباين لصافى العائد للبرام  الخمسة  

عشر لمحصول القمح في محافظة كفر الشيو تبـين مـن 
ـــــائ  ـــــم ) بالجـــــدول النت ـــــروق  (13رق ـــــه الف ـــــوت معنوي ثب

إحصــــائيا بــــين مجموعــــه مســــتخدمى معــــامالت تحســــين 
وصيانة االراضى الزراعية عن مثيالتها التى لم تستخدم 

المحسـوبة لمعنويـة  Fتلك المعامالت، حيـث تشـير قيمـة 

، وهـــذا يعنــــي عــــدم تســــاول 0.01الفـــروق عنــــد مســــتوى 
ين متوســـــطي المعـــــامالت. وبـــــاجراء اختبـــــار المقارنـــــة بـــــ

القـــــــل فـــــــرق معنـــــــول  L.S.D .1االمتوســـــــطات باختبـــــــار
لتحديــــــد أل المعــــــامالت المســــــبت فــــــى ظهــــــور معنويــــــة 
اختبــــار تحليــــل التبــــاين بإســــتخدام الحــــد االدنــــى للفــــرق، 

وجـــود فــرق مــا بـــين  (14بالجـــدول رقــم )تظهــر النتــائ  
المعامالت والتي تظهر العالمـةا*. وال توجـد فـروق بـين 

 تلك العالمة ا*..المعامالت التي ال تتضمن 
 

m.a)s√
𝟐

𝒏
 =LSD 

 -t(n = 1.96*215.87*0.239=101.12)القيمة الحرجة(  

 
 

 2015/2016تحليل التباين لصافى العائد الفدانى لمحصول القمح بمحافظة كفر الشيو لموسم . 13جدول 
 

ANOVA 

Source of 

Variation 

SS df MS F Sig. 

Between Groups 405671126.7 14 28976509 621.8032 0.00 

Within Groups 23766392.67 510 46600.77   

Total 429437519.4 524    

 
اختبــار الفــروق بــين المتوســطات لصــافى العائــد الفــداني لمحصــول القمــح باســتخدام بــرام  التحســين  .14جــدول رقــم 

 2015/2016الزراعى  لدراسة للموسمالمختلفة لعينة ا
 

x2 x3 x1 x5 x8 x4 x6 x9 x10 x7 x11 x12 x13 x14 
 متوسط

2694 2786 2998 3726 3744 3779 3816 4019 4075 4263 4409 4511 4832.7 5359 

             *526 4833 X13 

            *321.83 *848 4511 X12 

           101.9 *423.71 *950 4409 X11 

          *145.9 *247.7 *569.57 *1096 4263 X7 

         *188.1 *333.9 *435.8 *757.64 *1284 4075 X10 

        56.246 *244.3 *390.2 *492.1 *813.89 *1340 4019 X9 

       *202.6 *258.85 *446.9 *592.8 *694.7 *1016.5 *1543 3816 X6 

      36.9 *239.5 *295.7 *483.8 *629.6 *731.5 *1053.3 *1579 3779 X4 

     35.77 72.6 *275.2 *331.47 *519.5 *665.4 *767.3 *1089.1 *1615 3744 X8 

    17.3 53.09 89.9 *292.5 *348.79 *536.9 *682.7 *784.6 *1106.4 *1632 3726 X5 

   *728.5 *746 781.6 *818 *1021 *1077.3 *1265 *1411 *1513 *1835 *2361 2998 X1 

  *211.7 *940.2 *958 *993.3 *1030 *1233 *1289 *1477 *1623 *1725 *2046.6 *2573 2786 X3 

 91.73 *303.4 *1032 *1049 *1085 *1122 *1324 *1380.7 *1569 *1715 *1817 *2138.4 *2664 2694 X2 

*889 *980.8 *1192 *1921 *1938 *1974 *2011 *2214 *2269.8 *2458 *2604 *2706 *3027.4 *3553 1805 X0 

 تحليل التباين لمعامالت التحسين المختلفة بالدراسة الميدانيةالمصدر: 
 

(1) Least significant difference. 
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وفى ضوء النتائج التى توصل إليها البحث فانه 

 يوصى بما يلى:
 
زيادة الدورات التدريبية للمرشدين الزراعيين وتوعيتهم  -1

باثر بـرام  تحسـين وصـيانه االراضـى الزراعيـة علـى 
 االنتاجية الفدانية لنقلها للمزارعين. 

دعم المزارعيين المستخدمين لبـرام  تحسـين وصـيانه  -2
االراضى الزراعية عن طريق تخفيض اسعار تشغيل 

خ مراعـاه صـغار المعدات الالزمـة لبـرام  التحسـين مـ
 المزارعين.

توعيه المزارعين بأن تطبيـق بـرام  تحسـين االراضـى  -3
بمختل  أشكالها بما تحقق أعلى صافى عائد وأعلى 
إنتاجيــــة ممــــا ي كــــد فعاليــــة بــــرام  تحســــين االراضــــى 

 واالهتمام بها.
إنشــاء معامــل متخصصــة الجــراء التحلــيالت الالزمــة  -4

رشاد المزارعين ألفضل البرام   المستخدمة. للتربة وا 
استحداث ادارة الدعم االعالمى تكون مسئوله عن  -5

اعمال تنفيذ الدعاية والتروي  إلنشطة جهاز تحسين 
 االراضى.
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