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 الدراسة ممخص
==== 

عمى ركيزتين أساسيتين أوليما التوسع الزراعي األفقي  الزراعي تتركز تنمية القطاع
في مجال إنماء األول وثانييما التوسع الزراعي الرأسي. وعمى الرغم من أىمية النوع 
الصعوبات والمشاكل  اقتصاديات الزراعة ، إال أن ىذا النوع اإلنمائي يواجو العديد من

التي تحد من االعتماد عميو. وعمى ذلك أصبح من الضروري االتجاه إلى التوسع الزراعي 
الرأسي من خالل التكنولوجيات الحديثة بيدف زيادة إنتاج الوحدة من الموارد اإلنتاجية 

 المتاحة والتي تتسم بالندرة.
ذلك باعتبارىا تؤثر بشكل قدرا كبيرا من اىتمام الدولة و  وتأخذ مجموعة الحبوب

مباشر أو غير مباشر عمى سياسة الدولة وسيادتيا الوطنية. ولما كان إنتاج الحبوب 
بصفة عامة يتأثر بالظروف الطبيعية وتتحكم في تجارتو العالمية األىداف والعالقات 

اتيا السياسية ، لذا فأن اعتماد الدولة عمى استيراد الحبوب وخاصة القمح الستيفاء احتياج
أمرا محفوف بالمخاطر وييدد مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة. وعمى ذلك 
فقد ركزت الدولة في إنتاج تمك المحاصيل عمى التوسع الزراعي الرأسي والمتمثل في زيادة 
اإلنتاجية الفدانية لوحدة المساحة عن طريق االىتمام بإنتاج األصناف الحديثة ، ونشر 

 الفنية التكنولوجية بين المزارعين في جميع المحافظات. ومن ثم فإن الدراسةالتوصيات 
إىتمت باختيار محصولين من محاصيل الحبوب وىما القمح والذرة الشامية باعتبارىما من 

 أىم محاصيل الحبوب اإلستراتيجية في مصر.
ل إنتاج في مجاوخاصة الرغم من اىتمام الدولة باألساليب التكنولوجية الحديثة بو 

الحبوب إال أن الدولة مازالت تستورد كميات كبيرة منيا مما يحمميا عبئ عمى ميزان 
مدفوعاتيا في الوقت الذى تحتاج فيو إلى كل مواردىا في عممية التنمية لمواكبة التطورات 
السريعة. األمر الذى أوجب دراسة األساليب التكنولوجية التي تم تطبيقيا لموقوف عمى 

اقتصادية لعناصر اإلنتاج المتاحة والتي تتسم بالندرة بالنسبة  ءهمن كفا وتمدى ماحقق
لمحصولى الدراسة. والبحث في الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة في المجتمع 
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ستخدام األساليب التكنولوجية المختمفة تبنى و  ين فيعالريفي المؤثرة عمى قدرة المزار  ا 
يا الحديثة عمى دخول المزارعين وعمى المساىمة في تحقيق ومعرفة آثر استخدام التكنولوج

 التنمية الريفية .
 تحددت أىداف الدراسة فيما يمي:و 

  التعرف عمى اإلنتاجية الفدانية لمحصولين من أىم محاصيل الحبوب )القمح
 .والذرة الشامية الصيفي( من خالل استخدام الموارد المتاحة

  لوجية ومراحميا المختمفة واألساليب التكنولوجية التعرف عمى عممية التنمية التكنو
 الزراعية المستخدمة في مصر وعناصر نقميا وتطويرىا.

 محصولى الدراسة من خالل البيانات عمى  بقياس أثر نقل واستخدام تمك األسالي
 .ةالثانوية وعينة الدراس

  صري في العوامل االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر عمى المزارع المأىم تحديد
 .ستخدام الحزم التكنولوجية بمحصولي الدراسةتبنى و ا
ومصادر وأىدافيا والطريقة البحثية  ةلمقدمة ومشكمة الدراسا الدراسة عميوتشتمل  

يحتوي الباب األول منيا عمي االستعراض المرجعي  ،البيانات باإلضافة إلي خمسة أبواب 
 لمدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة.

اإلطار النظري لألساليب التكنولوجية الحديثة حيث عمى الباب الثاني  ويشتمل
الحديثة وعالقتيا  المفاىيم المختمفة لمتكنولوجيايتضمن فصمين يتناول الفصل األول 

باإلضافة إلى التعرف عمى عممية التنمية التكنولوجية ومراحميا المختمفة،  ،بالتنمية الريفية
األنواع المختمفة لمتكنولوجيا الزراعية في مصر والحزم ويختص الفصل الثاني ب

التكنولوجية المتبعة حديثا ومتطمباتيا، باإلضافة إلى التعرف عمى العناصر المسئولة عن 
 نقل وتطوير التكنولوجيا الزراعية في مصر.
أثر تكنولوجيا األصناف عمى إنتاج  دراسةأما الباب الثالث فيشتمل عمي 

ذرة الشامية الصيفي فى مصر، كما تناول إنتاج محصولي الدراسة محصولي القمح وال
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( و 6811-6811من خالل مقارنة المساحة واإلنتاج واإلنتاجية الفدانية خالل الفترتين )
األىمية النسبية لمحافظات الجميورية من حيث مساحة (، باإلضافة إلي 2002-2001)

نتاج محصول الجميورية وفقا لإلنتاجية الفدانية  الدراسة، فضال عن ترتيب محافظات يوا 
خالل نفس الفترة، كما  وكذلك تطور التركيب الصنفى لممحصولين الدراسة، يلمحصول

تناول دراسة أثر تكنولوجيا األصناف عمى اإلنتاجية الفدانية لمحصولي الدراسة خالل 
ألصناف (، وقد تم تطبيق طريقة دنكن لمقارنة متوسطات إنتاجية ا2001-2000الفترة )

أثر إدخال األصناف الحديثة لمحصولي ىذا وقد تناول الباب الثالث موضع الدراسة. 
القمح والذرة الشامية الصيفي عمى انتقال دوال عرضيما، حيث تم االستعانة بالنموذج 
دوارد شو في قياس االنتقال في دالة عرض القطن بالبرازيل.  الذي استخدمو ىارى إير وا 

عينة طبقية عشوائية استخدام وقد تم الميدانية  عينة الدراسة بعالرا الباب تناولو 
تم اختيار محافظة الشرقية كنطاق مكاني وقد ، لتوفير البيانات القطاعية متعددة المراحل

إلجراء الدراسة، كما تم اختيار مركزي الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية وفقا لألىمية 
نتاج محصولي القمح والذرة الشامية الصيفي في الموسم الزراعي  النسبية لمساحة وا 

(، وقد تم اختيار قريتي ىرية وبني عامر بمركز الزقازيق وقريتي سنيوا 2002/2002)
تصميم استمارة لجمع البيانات ىذا الباب كما تناول . والسعديين بمركز منيا القمح

   .القطاعية
دي ألثر تطبيق الحزم واالقتصا يالتقييم اإلحصائ وتناول الباب الخامس

متناول في ذلك الحزم  بعينة الدراسةالتكنولوجية الزراعية عمى محصولي الدراسة 
إلى التحميل اإلحصائى ألثر التكنولوجية المستخدمة لكل من المحصولين، باإلضافة 

تطبيق الحزم التكنولوجية عمى محصولى القمح والذرة الشامية الصيفى بعينة الدراسة 
فضال عن نتائج تحميل الميزانية الجزئية لمستخدمي  .4002/4002راعى لمموسم الز 

الحزمة التكنولوجية وغير المستخدمين ليا لمحصولى الدراسة بالعينة لمموسم الزراعي 
4002/4002 . 
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قياس أثر استخدام الحزم التكنولوجية عمى الكفاءة اإلنتاجية باستخدام  كما تناول
دوال اإلنتاج لمحصولي الدراسة في كل من مزارع المستخدمين وقد تم تقدير ، دوال اإلنتاج

التكنولوجية وذلك لمتعرف عمى كفاءة كل فئة في استغالل  ةوغير المستخدمين لمحزم
 الموارد اإلنتاجية. 

دراسة )نموذج الموجيت( ل االنحدار االحتماليةنماذج أحد  كما تناول ىذا الباب
دور التكنولوجيا و . بمحافظة الشرقية جيا لدى المزارعينالعوامل المؤثرة عمى تبنى التكنولو 

ىذا باإلضافة إلي ممخص الدراسة بالمغة العربية، المراجع  الزراعية في التنمية الريفية.
 العربية واألجنبية والمالحق وأخيرا ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية.

 وقد توصمت الدراسة لمنتائج التالية:
اسة آثر تكنولوجيا األصناف عمى اإلنتاجية الفدانية لمحصولى در أوال: فيما يتعمق ب

  0222-0222الدراسة خالل الفترة من 

  في اإلنتاجية عن  تفوق الصنفين سوىاج وبني سويف معنوياأشارت الدراسة الى
، 611، جيزة 1، بمدي ، سخا 612، جيزة 655التالية جيزه  باقي أصناف القمح

بينما كان ىذا  615، جيزة 6، سدس 18خا ، س1، سدس 611، جيزة 16سخا 
، 2، وسوىاج 1، جميزة 1، سدس  82التفوق غير معنوي مع األصناف سخا 

في المرتبة األخيرة حيث  612، جيزة 655. كما يأتي الصنفين جيزه 8جميزة 
 611، جيزة 1تفوقت عمييم جميع األصناف فيما عدا األصناف بمدي سخا 

فروق غير معنوية. وحيث أن كل من الصنف سوىاج، الذين تفوقوا عمييم ولكن ب
والصنف بني سويف أعمى األصناف إنتاجية فإنو يمكن التوصية بإحالل ىذه 
األصناف محل األصناف األخرى األقل إنتاجية في المناطق التي تجود فييا 

 زراعة ىذه األصناف.

 أصناف معنويا عمى كل  60تفوق الصنف ىجين فردى  كما أشارت الدراسة الى
، 2051، 222فيما عدا األصناف ىجين ثالثي  الذرة الشامية الصيفي

. بينما جاء في المرتبة األخيرة  622،622،628، ىجين فردى 226، 220،221
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الصنف بمدي حيث تفوقت عميو جميع األصناف معنويا. لذلك ترى الدراسة 
في مناطق إنتاجو حيث يزرع في معظم  60تعميم الصنف ىجين فردى 

 .حافظات مصر )باستثناء محافظات الحدود(م

ثانيا: فيما يتعمق بدراسة اثر تكنولوجيا األصناف عمى إنتقال دوال عرض محصولى 
 0222-0992الدراسة خالل الفترة من 

   أوضحت الدراسة أن أعمى معامل انتقال نسبى فى دالة عرض القمح حققتو
ليم  (K)غت قيمة حيث بم 18، سخا 16، سخا 1، سخا 655األصناف جيزة 

 10001نحو  (K)حيث بمغت قيمة  611% . يمييم الصنف جيزة  6605نحو
موجبة لجميع األصناف. مما يشير إلى زيادة الكمية المعروضة  (K)%. وقيم 

القمح المتاح لالستيالك اآلدمي والحيواني واألغراض الصناعية  من محصول
مكانية سد الفجوة القمحية بمصر.  وا 

  حققو الصنف  انتقال نسبى فى دالة عرض الذرة الشامية الصيفيأعمى معامل
% ، يميو الصنف ىجين  81001نحو  (K)حيث بمغت قيمة  260ىجين 
، 622%، يميو األصناف ىجين  21101نحو  (K)حيث بمغت قيمة  60فردى

. %61802ليم نحو  (K)حيث بمغت قيمة  1، ىجين فردى وطنية 226ىجين 
موجبة لجميع األصناف. مما يشير إلى  (K)ى أن قيم كما أشارت النتائج إل

الذرة الشامية الصيفي المتاح لالستيالك  زيادة الكمية المعروضة من محصول
 اآلدمي والحيواني واألغراض الصناعية.

تحميل الميزانية الجزئية لمستخدمي الحزم التكنولوجية وغير ثالثا: فيما يتعمق بنتائج 
قياس ، و  0222/0222بعينة الدراسة لمموسم الزراعي  الدراسة ىالمستخدمين لمحصول

 فقد أثر استخدام الحزم التكنولوجية عمى الكفاءة اإلنتاجية باستخدام دوال اإلنتاج.
 توصمت الدراسة لآلتي:

  متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول القمح لمستخدمي الحزمة التكنولوجية بمركز
إردب/فـدان عن  1018ب/فدان بزيادة تقدر بنحو إرد 20068منيا القمح تبمغ نحو 
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إردب/فدان، كما  6501نظيرتيا لغير مستخدمي الحزمة التكنولوجية والبالغة نحو 
تبين أن متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول القمح لمستخدمي الحزم التكنولوجية 

 101إردب/فدان وىى بذلك تزيد بحوالي  2201بمركز الزقازيق بمغت نحو 
 61التكنولوجية والبالغة نحو  ةب/فدان عن نظيرتيا لغير المستخدمين الحزمإرد

 إردب/فدان. 

  أدت الزيادة في متوسط اإلنتاجية الفدانية لمستخدمي الحزم التكنولوجية بمركزي
منيا القمح والزقازيق إلى زيادة مناظرة في أجمالي العائد بالمقارنة بنظيرة لغير 

 لوجية. المستخدمين لمحزمة التكنو 

  بمركزي منيا القمح والزقازيق 6601% ، 111بمغ معدل العائد الحدي نحو %
عمى الترتيب. وىذا يشير إلى إمكانية تبنى الحزمة التكنولوجية بواسطة زراع 

 محصول القمح بكل من المركزين. 

  المرونة اإلنتاجية الخاصة بتأثير الحزمة التكنولوجية عمى اإلنتاج الفيزيقي
% بكل من 6عنيا بالمتغير الصوري )د( معنوية عند مستوى معنوية والمعبر 

مركزي منيا القمح والزقازيق، مما يشير إلى وجود تأثير معنوي لمحزمة 
التكنولوجية المسـتخدمة عمى الناتج الفيزيقي لمحصول القمح وعمى ذلك فيمكـن 
 الحصول عمى دالتي إنتاج لكل مركز إحداىما خاصة بمستخدمي الحزمة

 التكنولوجية واألخرى خاصة بغير المستخدمين لمحزمة التكنولوجية. 

  بتقدير الدوال اإلنتاجية اآلسية لمحصول القمح بمركز منيا القمح تبين أن مجموع
المرونات اإلنتاجية لمعناصر الداخمة في إنتاج القمح بمزارع المستخدمين لمحزمة 

 0081زايد لمسعة مقابل حوالي مما يعكس العائد المت 6011التكنولوجية حوالي 
 بمزارع غير المستخدمين لمحزمة التكنولوجية والعائد المتناقص لمسعة. 

  تشير التقديرات المتحصل عمييا إلى أن أىم المتغيرات التي تؤدى إلى حدوث
تغيرات ممموسة في إنتاج الفدان من القمح ىى التقاوي والعمل اآللي والعمل 

% في كمية أي من تمك العناصر 6حيث أن تغيرا قدرة  البشرى والتسميد اآلزوتي
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%، 0021%، 0050يؤدى إلى تغييرا في إنتاج الفدان من القمح يقدر بحوالي 
 % عمى التوالي بمزارع المستخدمين لمحزمة التكنولوجية. %0021، 0021

  بتقدير الدوال اإلنتاجية اآلسية لمحصول القمح بمركز الزقازيق تبين أن مجموع
ونات اإلنتاجية لعناصر اإلنتاج لمعناصر الداخمة في إنتاج القمح بمزارع المر 

مما يعكس العائد المتزايد لمسعة  6022المستخدمين لمحزمة التكنولوجية حوالي 
بمزارع غير المستخدمين لمحزمة التكنولوجية والعائد  0012مقابل حوالي 

 المتناقص لمسعة. 
  أن أىم المتغيرات التي تؤدى إلى حدوث تشير التقديرات المتحصل عمييا إلى

تغيرات ممموسة في إنتاج الفدان من القمح ىى العمل اآللي والعمل البشرى 
% في كمية 6والتقاوي و التسميد البمدي والتسميد اآلزوتي حيث أن تغيرا قدرة 

أي من تمك العناصر يؤدى إلى تغييرا في إنتاج الفدان من القمح يقدر بحوالي 
% عمى التوالي بمزارع %0060 ،%0061، %0026، %0.26، 0018

 المستخدمين لمحزمة التكنولوجية

  متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول الذرة الشامية الصيفي لمستخدمي الحزمة
إردب/فـدان  101إردب/فدان بزيادة تقدر بنحو  2208بمركز منيا القمح تبمغ نحو 

 إردب/فدان.  6102ية والبالغة نحو عن نظيرتيا لغير مستخدمي الحزمة التكنولوج

  متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول الذرة الشامية الصيفي لمستخدمي الحزمة
إردب/فـدان وىى بذلك تزيد بحوالي  2106التكنولوجية بمركز الزقازيق بمغت نحو 

إردب/فدان عن نظيرتيا لغير مستخدمي الحزمة التكنولوجية والبالغة نحو  806
 ن .إردب/فدا 61

  أدت الزيادة في متوسط اإلنتاجية الفدانية لمستخدمي الحزمة التكنولوجية بمركزي
منيا القمح والزقازيق إلى زيادة مناظرة في أجمالي العائد بالمقارنة بنظيرة لغير 

 المستخدمين لمحزمة التكنولوجية. 
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 بمركزي منيا القمح  >8:07% ،  =7:;9عدل العائد الحدي بمغ نحو م %
زيق عمى الترتيب. وىذا يشير إلى إمكانية تبنى الحزمة التكنولوجية بواسطة والزقا

  زراع محصول الذرة الشامية الصيفي بكل من المركزين.

  يتضح أن جميع المؤشرات االقتصادية كانت في صالح مستخدمي الحزمة
التكنولوجية لمحصولي القمح والذرة الشامية الصيفي الموجية من قبل الجيات 

ة لممزارعين لمنيوض بإنتاجية المحصولين في ظل محدودية الموارد األرضية الفني
 والمائية بالزراعة المصرية.

  المرونة اإلنتاجية الخاصة بتأثير الحزمة التكنولوجية عمى اإلنتاج الفيزيقي
% بكل من 6والمعبر عنيا بالمتغير الصوري )د( معنوية عند مستوى معنوية 

حزمة ازيق، مما يشير إلى وجود تأثير معنوي لممركزي منيا القمح والزق
عمى الناتج الفيزيقي لمحصول الذرة الشامية الصيفي  ةالمستخدم ةتكنولوجيال

وعمى ذلك فيمكن الحصول عمى دالتي إنتاج لكل مركز إحداىما خاصة 
بمستخدمي الحزمة التكنولوجية واألخرى خاصة بغير المستخدمين لمحزمة 

 التكنولوجية.
 منيا بمركزالصيفي  الشامية اإلنتاجية اآلسية لمحصول الذرةالدوال  بتقدير 

تبين أن مجموع المرونات اإلنتاجية لمعناصر الداخمة في إنتاج الذرة  القمح،
الشامية الصيفي بمزارع المستخدمين وغير المستخدمين لمحزمة التكنولوجية 

 زايد لمسعة. تمما يعكس العائد الم 6011حوالي 
 ديرات المتحصل عمييا إلى أن أىم المتغيرات التي تؤدى إلى حدوث تشير التق

تغيرات ممموسة في إنتاج الفدان من الذرة الشامية الصيفي ىى العمل البشرى 
% 6والتسميد اآلزوتي والتقاوي والعمل اآللي والتسميد البمدي حيث أن تغيرا قدرة 

الفدان من القمح يقدر  في كمية أي من تمك العناصر يؤدى إلى تغييرا في إنتاج
عمى التوالي لكل منيا % 0026% 0021%، 0021%، 0011%، 0018بحوالي 

 بمزارع المستخدمين لمحزمة التكنولوجية. 
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 الزقازيق، بمركزالصيفي  الشامية اإلنتاجية اآلسية لمحصول الذرةالدوال  بتقدير 
لذرة الشامية تبين أن مجموع المرونات اإلنتاجية لمعناصر الداخمة في إنتاج ا

مما يعكس العائد  6015الصيفي بمزارع المستخدمين لمحزمة التكنولوجية حوالي 
 بمزارع غير المستخدمين لمحزمة التكنولوجية.               6020زايد لمسعة مقابل حوالي تالم

  تشير التقديرات المتحصل عمييا إلى أن أىم المتغيرات التي تؤدى إلى حدوث
ي إنتاج الفدان من الذرة الشامية الصيفي ىى العمل البشرى تغيرات ممموسة ف

% في كمية أي من تمك 6واآللي والتقاوي  والتسميد اآلزوتي حيث أن تغيرا قدرة 
العناصر يؤدى إلى تغييرا في إنتاج الفدان من الذرة الشامية الصيفي يقدر 

% عمى التوالي بمزارع 0001% ،002%، 0021%، 0011%، 0018بحوالي 
 المستخدمين لمحزمة التكنولوجية. 

بمحافظة  العوامل المؤثرة عمى تبنى التكنولوجيا لدى المزارعينبدراسة : فيما يتعمق رابعا
  .الشرقية

 مساحة المحصولنتائج إلى معنوية كل من معامل المتغير الخاص بأشارت ال 
د % ، وق6ومعامل المتغير الخاص بالتعرض لمتكنولوجي عند مستوى معنوية 

وىى تشير إلى معنوية النموذج عند  85065بمغت قيمة مربع كاى لمنموذج 
بمركز  0011%، كما بمغت قيمة معـامل التحديـد نحـو 6مستوى معنوية 

ر النتائج في ىذه الحالة إلى زيادة احتمال استخدام أو تبنى يوتش الزقازيق.
ة المنزرعة كل من المساح تالتكنولوجيا الحديثة في الزراعة كمما أزداد

 بالمحصول موضع الدراسة والتعرض لمتكنولوجي. 
  أشارت النتائج إلى معنوية كل من معامل المتغير الخاص بحجم المزرعة

% ، وقد 6ومعامل المتغير الخاص بالتعرض لمتكنولوجي عند مستوى معنوية 
وىى تشير إلى معنوية النموذج عند  18001بمغت قيمة مربع كاى لمنموذج 

 بمركز منيا القمح . 0012% ، كما بمغت قيمة معامل التحديد نحو 6مستوى 
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ر النتائج في ىذه الحالة إلى زيادة احتمال استخدام أو تبنى التكنولوجيا يوتش
 الحديثة في الزراعة كمما أزداد كل من حجم المزرعة والتعرض لمتكنولوجي.

  ية الريفيةالتكنولوجيا الزراعية في التنم بمساهمة: فيما يتعمق خامسا
  أوضحت النتائج أن اتباع الزراع لمحزم التكنولوجية أدى إلى زيادة إنتاجيم ومن

ثم زيادة الدخل المتولد عنو ، كما أشار أغمب المبحوثين الى أنيم يوجيون ىذه 
الزيادة إلى تعميم األبناء، والمشروعات الصغيرة كتربية المواشي والطيور ، و 

شير الى مساىمة التكنولوجيا فى تنمية إقتصاديات المشروعات الحرفية. مما ي
المجتمع الريفى ومن ثم رفع مستوى معيشة المزارع وتحسين أحوالة اإلجتماعية. 
وتوصى الدراسة في ىذا المجال بتوفير مستمزمات اإلنتاج خاصة التقاوي 
واألسمدة اآلزوتية بأسعار مناسبة، وتقديم الخدمات العينية والقروض الميسرة 

تمام العمميات الزراعية باستخدام األالت الزراعية الحديثة وتشجيع المزارعين إل
      عمى زيادة المساحات المنزرعة من المحصولين. 


