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بمحافظة  يدة على كفاءة إنتاج نخيل البلح أثر بعض الممارسات الزراعية الج
 الجديد  يالواد

 ( 1)*مهابه عبد المعطى السيد أحمد مهابه
 .، القاهرة ، مصر مركز بحوث الصحراء  ، قسم الدراسات االقتصادية(. 1) 
 ( mahaba_agr11@yahoo.comالبريد اإللكترونى :  .لة : مهابه عبد المعطىللمراس*)

 2021 /10   /10   تاريخ القبول:                 2021 /27/06  تاريخ االستالم:

 الملخص 
على   التعرف  إلى  البحث  الراهن إليهدف  االوضع  الوادي  نتاج  في محافظة  ،  الجديدلتمور 

  ( في السيوي نخيل البلح صنف الصعيدي )نتاج فدان  تكاليف إ  تبين زيادة قيمة إجماليحيث  
الممارسات  هذه  تطبيق  عدم  بحالة  مقارنة  المستهدفة  الزراعية  الممارسات  تطبيق  حالة 

بمقدار   والثالثة    الحيازية  للفئاتجنيه    3053،    3009،    3279الزراعية  والثانية  األولى 
ارسات الزراعية المستهدفة  حالة تطبيق المم   أن زيادة اإلنتاجية الفدانية في، إالعلى الترتيب
بحالة بمقدار  مقارنة  الممارسات  هذه  تطبيق  طن/فدان    0.436،    0.432،    0.433عدم 

  المزرعي أضافة إلى زيادة السعر  ، هذا  األولى والثانية والثالثة على الترتيب  الحيازية  للفئات
ال  فيللمحصول   بحالة عدم تطبيق هذه  الزراعية مقارنة  الممارسات  ممارسات  حالة تطبيق 

  ب عليه زيادة صافي العائد الفداني في ترت  الذيجنيه/طن األمر    73،    70،    77بمقدار  
عدم تطبيق هذه الممارسات بمقدار   حالة تطبيق الممارسات الزراعية المستهدفة مقارنة بحالة

حوالى    ت نسبة زيادة صافي العائد الفدانيجنيه/فدان حيث بلغ  2212،    2154،    1679
 . األولى والثانية والثالثة على الترتيب الحيازية للفئات%   %4.05 ،   %4.24 ،   3.55

المفتاحية البلح  :الكلمات  الصعيدينخيل  صنف  الزراعية،  الممارسات  الكفاءة الجيدة  ،   ،
 .، مصراإلنتاجية

 : مقدمةال
الوادي لما  تعتبر محافظة  لتنمية جنوب مصر نظرًا  البوابة االستراتيجية  مقومات تنموية واستثمارية ه من  تملك الجديد 

أكبرو   متنوعة سواء زراعية أو صناعية أو سياحية . الجديد  الوادي  العربية   تعتبر محافظة  محافظات جمهورية مصر 
نحو   تبلغ  حيث  نحو    كيلو  440098مساحة  تمثل  مربع  الجمهورية  44متر  مساحة  إجمالي  من  كما%  أقل    ،  أنها 

بالسكانم إزدحاما  الجمهورية  تبلغح  حافظات  السكانية  يث  فرد/  الكثافة  )واحد  عماد  (٢كمبها  هي  الزراعة  وتعتبر   ،
المحلي إمكانيات  االقتصاد  وجود  مع  خاصة  لل  بالمحافظة  الجزءهائلة  مساحة  تبلغ  حيث  الزراعي  من    توسع  المأهول 
إلي م  0.3متر مربع بنسبة    كيلو  1202المحافظة حوالي   المحافظة تنقسم  بنسبة   كنيةس  ناطق% من إجمالي مساحة 

 . ( 2020، للتعبئة العامة واألحصاء  )الجهاز المركزي  % 97.5% وأراضي زراعية بنسبة  2.5
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تعتبر شجرة النخيل من األشجار المباركة والتي ال تحتاج إلي تعريف بقيمتها وأهميتها فقد كرمت وذكرت في جميع  و 
 الكتب 

التي عرفها اإلنسان وعمل علىالسماوية، وهي من األ فقد ارتبطت بحياة اإلنسان منذ    شجار  العصور  أقدم  زراعتها منذ 
 القدم نظرا

واستعماالتها منافعها  األبيض لتعدد  البحر  ساحل  من  الجمهورية  مناطق  جميع  في  النخيل  زراعة  تنتشر  مصر  وفي   .
لدخلة ، البحرية ،  ، كذلك في واحات الصحراء الغربية )الفرافرة ، الخارجة ، اط شماال وحتى حدود السودان جنوباالمتوس

سيوه(، وأيضا في شمال وجنوب سيناء وتنمو أشجار النخيل في جميع أنواع األراضي المصرية بما فيها األراضي الملحية  
ا في  كبيرة  بدرجة  يجود  ولكنه  المرتفع،  األرضي  الماء  مستوي  وذات  العميقةوالقلوية  والخفيفة  الرملية  ومقدار ألراضي   .

األرض والعناية بالخدمة، ويفضل أن تكون األرض جيدة الصرف، ولو أنه ال يوجد بين   ةخصوبالمحصول يتناسب مع  
النخيل مثل  الرطوبة  يقاوم  ما  الفاكهة  الجافة  أشجار  الصحراوية  البيئة  تطويع  في  هامًا  دورًا  النخيل  أشجار  تؤدي  كما   ،

على مجابهة قدرة  تعطيها  تركيبية  لها من صفات وخصائص  لما  التصحر  المناطق   ومكافحة  في  البيئة  وتحمل ظروف 
وتثبيت الكثبان الرملية ومصدات للرياح   ها أشجار تعمل على  تثبيت التربةالصحراوية، فضاًل عن االستفادة منها في جعل

األخ الزراعات  جانب  ري وحماية  إلى  هذا  والمتنوعة،  المتعددة  ومنتجاته  البلح  نخيل  لثمار  الغذائية  األهمية  على  ، عالوة 
 . (1993)ابراهيم وخليفة،  ات القائمة على منتجات النخيل الثانوية من جريد وأوراق وليف وخالفهالصناع
البلح من أهم األغذية لسكان وتع ، حيث يحتل مركز  الوادي الجديد  ظة المناطق الصحراوية وخاصة محاف  تبر ثمار 

،  راعي ويمثل حاضر ومستقبل المحافظةيعد من التراث الز  كمامتميز بين المنتجات الزراعية األخرى،    الصدارة بشكل
مساحة   بلغت  الجديد  البلح  نخيلحيث  الوادي  نحو    23.381نحو    بمحافظة  تمثل  فدان  إجمالي    20.07ألف  من   ٪

البلح  مساحة   نحو    فينخيل  والبالغة  العربية  مصر  فدان  116.664جمهورية  )  ألف  الفترة  خالل    -2017كمتوسط 
٪    11.56نخلة تمثل نحو    مليون   1.625لوادي الجديد نحو  محافظة ان النخيل ب، وبلغ عدد اإلناث المثمرة م(2019

نحو   والبالغة  العربية  بجمهورية مصر  المثمرة  اإلناث  عدد  إجمالي  نخلة    14.033من  الفترةخالل  مليون  أما نفس   ،
ب النخلة  إنتاجية  لمتوسط  ابالنسبة  نحو  محافظة  بلغت  فقد  الجديد  ن/كجم  79.24لوادي  تمثل  من    %  70.26حو  نخلة 

 لنخيل، وأما بالنسبة لإلنتاج الكلى  نخلة /كجم  112.83بجمهورية مصر العربية والبالغة نحو    متوسط إنتاجية نخيل البلح
  في   البلح  نخيل٪ من إجمالي إنتاج    8.13  الىحولف طن يمثل  أ   128.923لوادي الجديد فقد بلغ نحومحافظة اب  البلح

 ( . 2019 -2017الفترة )خالل كمتوسط مليون طن وذلك  1.583جمهورية مصر العربية والبالغ نحو 
 :مشكلة البحث

المناطق الصحراوية ونظرا ألهمية زراعة   البيئيةالنخيل في  للظروف والعوامل  المناطق باإل  مالئمتها  ضافة  بهذه 
ومات اإلنتاجية الرغم من توفر جميع المقللحد من ظاهرة التصحر، وعلي  إلى كون زراعة النخيل أحد الوسائل الجيدة  

، وعدد اإلناث المثمرة إال أن متوسط إنتاجية د من حيث زيادة المساحة المزروعةلنخيل البلح في محافظة الوادي الجدي
  حولى ، حيث بلغ متوسط إنتاجية النخلة بها  ج مع وفرة هذه المقومات اإلنتاجيةالنخلة ال تعكس المأمول من هذا اإلنتا

  112.83  حوالى  خالل نفس الفترة، في حين بلغ متوسط إنتاجية النخلة  (2019  -2017خالل الفترة )نخلة  /كجم  79,24
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التعرف علي أهم أسباب اإلنخفاض في   ، األمر الذي يستلزم ضرورةجمهورية مصر العربية  مستوي على  نخلة  /كجم
ا إنتاجية  الجديد.متوسط  الوادي  محافظة  في  الم  لنخيل  الزراعية  السياسة  إهتمام  تزايد  من  بالنهوض  وبالرغم  صرية 

ضوء    بالمحاصيل الزراعية وتنفيذ السياسات اإلنتاجية التي من شـأنها زيادة اإلنتاج من تلك المحاصيل أفقيا ورأسيا في
والموارد    المتـاح مـن المـوارد اإلنتاجية الزراعية، إال أنه في ظـل التنـافس الشديد بين المحاصيل على المساحة األرضية

الت  المائية الفنية من حيث  المتاحة يصعب  بالنواحي  االهتمام  يتطلب  األمر  فإن  لذا  المزروعة منها،  المساحة  وسع في 
الراهنة حتى يمكن تعظيم   اإلنتاج  أساليب  في  الحديثة  التقنيات   األمثل   ستخدام الا  خالل  االقتـصادية من  الكفاءةتطبيـق 

 الزراعية.     للموارد
 :هدف البحث

من خالل  الـوادي الجديد ،  محافظة في البلح لمحصول الراهن اإلنتاجي  الوضع على الضوء إلقاء علي بحثال هدفي
 : تحقيق األهداف التالية

ل  التعرف على -1 الراهن  البلحالوضع  وذلك من خالل  نخيل  الجديد،  الوادي  الم  في محافظة  على  اإلنتاجية التعرف    ؤشرات 
 المتعلقة

 محافظة الوادي الجديد.ب بإنتاج البلح
ممن يطبقون حزمة   (السيوي )  صعيديصنف الالبلح    نخيلمزارعى    لعينة من  ادية لعناصر اإلنتاجالكفاءة االقتص  تقدير  -2

 من
التقدير اإلحصائي  ، وذلك من خالل  ممن ال يطبقون هذه الحزمة من الممارسات  ري الممارسات الزراعية الجيدة وعينة أخ

 . لدوال اإلنتاج
الم  -3 العوامل  أهم  البلؤثرة على  تحديد  اإلنتاجية    (السيوي )  الصعيديصنف    ح إنتاج محصول  التكاليف  بمحافظة ، وهيكل 

 . الوادي الجديد
 . حزمة الممارسات الزراعية الجيدة تقييم أثر تطبيق  -4

 :لطريقة البحثيةا
الوص التحليل  أسلوب  أستخدام  على  البحث  متغيرات    في أعتمد  لتوصيف  الوصفية  المؤشرات  بعض  تقدير  تم  حيث 

كال الحسابمتالدراسة  النسبية  ىوسط  كما  واألهمية  الكم،  التحليل  األسلوب  أستخدام  اال  يتم  تقدير معادالت  تم  تجاه  حيث 
الصورة اللوغاريتمية ومعايير الكفاءة    ينحدار المتعدد فالنماذج القياسية مثل معادالت االالزمنى العام كما تم تقدير بعض  

المتو  الحدية واإلنتاجية  في اإلنتاجية  المتمثلة  اإلنتاجيةاإلنتاجية  التحليل في سطة والمرونة  نتائج  النظرية   ، وتفسير  ضوء 
حالة تطبيق حزمة الممارسات الزراعية المستهدفة مع    ي، ومقارنة بنود تكاليف اإلنتاج فقتصاديالاقتصادية والمنطق  الا

الزراعيةحالة ع  الممارسات  هذه  تطبيق  الوادي  دم  بمحافظة  البلح  نخيل  إلى بعض   ،الجديد  لعينة من مزارعي  باإلضافة 
 . قتصادية إلنتاج البلحشرات والمعايير لقياس الكفاءة االالمؤ 
إلى سلع وخدمات أخ  الخدمات وتسمى مدخالت  السلع أو  والتي تسمي   ري ويعرف اإلنتاج بأنه عملية تحويل بعض 

ستخدام  كان أو زمن االم  ، ويتضمن اإلنتاج كثيرَا من األنشطة والتي تشمل إما تغير شكل، أو (1995مخرجات )صالح،  
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للمنتجات، وتعرف الدالة اإلنتاجية بـأنها العالقة المادية أو الفيزيقية بين كميات الموارد الداخلة في اإلنتاج وبين ما تنتجه 
العالقة بين   الموارد، أي  المنتجات، أو أسعار  النظر عن أسعار  المنشأة من سلع وخدمات في فترة زمنية معينة، بغض 

ضع العالقة بين كمية  . وتخ(1971ستخدمة )اليماني والزليطى،  اج الكلي من المحاصيل، وعناصر اإلنتاج المكمية اإلنت
عي، وكمية عناصر اإلنتاج الداخلة في العملية اإلنتاجية لقانون تناقص الغلة، والذي ينص على أنه بإضافة  ا ر اإلنتاج الز 

يد أواًل، زافإن كمية الناتج تزداد بمعدل مت  ثابتة، ري ء العناصر األخوحدات متتالية ومتساوية من عنصر إنتاج متغير مع بقا
الدالة ال يصلح   ذلك, وهذه  بعد  الكلي  اإلنتاج  يتناقص  ثم  العظمى،  النهاية  إلى  أن يصل  إلى  متناقص  بمعدل  تزداد  ثم 

لتي يتم وضعها في الصورة "، واpotential functionدالة القوي "  من هذه الدواللتمثيلها إال عدد محدود  من الدوال،  
 "، والصورة العامة لها هي :  cob-doglassاللوغاريتمية إلمكانية تقديرها، وهي الدالة التي  يطلق عليها "

Y = a x1B1 x2B2 x3B3 ……… xnBn 
،.....، س ن تعبر عن المتغيرات المستقلة ، 3، س2، س1حيث ص المتغير التابع، ويعبر عن كمية اإلنتاج، بينما س

،......، ب ن، تمثل المرونات اإلنتاجية  3، ب2، ب1هي العناصر اإلنتاجية المستخدمة في اإلنتاج، أما المعامالت  بو 
 وتكون الصورة اللوغاريتمية للدالة في الصورة التالية :   لكل من عناصر اإلنتاج المختلفة،

LnŶ = Ln a + B1LnX1+ B2LnX2+ B3LnX3+ ……… + BnLnXn  
 ,Headyوذلك لمحدودية عدد المتغير المستقلة )دوجالس"    -ة "كوبعي استخدام دالا ر دوال اإلنتاج الز   يفضل عند تقديرو 

1968).   
 : مصادر البيانات

 :على البيانات من مصدرين رئيسيين  الحصول عتمد البحث فيأ 
التي -1 البيانات  وتشمل  الثانوية:  قط  البيانات  االيصدرها  الشئون  و   قتصاديةاع  الزراعة  وبيانات  األراضي  ستصالحابوزارة   ،

 الجهاز
 ألبحاث وثيقةضافة إلى الدراسات واباال الجديد ات مديرية الزراعة بمحافظة الواديوبيان ،للتعبئة العامة واإلحصاء  المركزي 

 .الصلة بموضوع البحث
ا -2 ميدانية  ألوليةالبيانات  دراسة  خالل  من  مز :  من  لعينة  أجراؤها  الصعيدي  البلح  نخيل  ارعيتم  ركز  بم  (السيوي )  صنف 

لمزارعين ممن يطبقون حزمة الممارسات من خالل المقابلة الشخصية  مفردة    266لعدد    الجديد   فظة الواديحاارجة بمالخ
  وفقا ،    2019/2020  للسنة الزراعيةوذلك  الزراعية المستهدفة وكذلك ممن ال يطبقون هذه الحزمة من الممارسات الزراعية  

 الستمارة  
 . ًا لتحقيق هدف الدراسةصممت خصيص ستبيانا

 النتائج والمناقشة

   :بمحافظة الوادي الجديد تطور المؤشرات اإلنتاجية لنخيل البلح:  أولا 
 :يل البلح في محافظة الوادي الجديدتطور المساحة المزروعة بنخ -1

( رقم  الجدول  أن 1يوضح  في  (  البلح  بنخيل  المزروعة  الوادي   المساحة  في   الجديد  محافظة  أخذت  بين  ا  قد  لتذبذب 
،  2019ألف فدان عام    25.936، وحد أعلى بلغ  2000ألف فدان عام    10.77بلغ    دة والنقصان ، وذلك بحد أدنيالزيا

أخذت أتجاها   ( أنها2( بالجدول رقم )1، تبين من المعادلة رقم ) ه الزمنى العام للمساحة المزروعة تجاوبتقدير معادلة اال
  4.35بلغ نحو    ألف فدان بمعدل زيادة سنوي   0.67حوالى    بلغ مقدار الزيادة السنوي ئيا وقد  إحصا  عاما متزايدا ومعنوي 

، وتشير قيمة معامل (2019  -2000الفترة )ألف فدان خالل    15.410% من متوسط المساحة المزروعة والبالغة حوالى 
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البلح ت  % من التغيرات في  84أن    إلي   ( 2R)التحديد   العالمساحة المزروعة بنخيل  ، وقد  وامل التي يعكسها الزمنفسرها 
 ( . 0.01) ت معنوية النموذج المستخدم عند مستوى معنويةثبت 

 : دالجدي اإلناث المثمرة من نخيل البلح في محافظة الوادي تطور عدد  -2
الجدول رقم ) البلح في  ( أن عدد 1يوضح  المثمرة من نخيل  التذبذب بين    فيالجديد قد أخذ    الواديمحافظة    اإلناث 

  2019مليون نخلة عام    1.758، وحد أعلى بلغ    2000مليون نخلة عام   0.752والنقصان ، وذلك بحد أدنى بلغ    الزيادة
( أنها أخذت أتجاها  2( بالجدول رقم )2، وبتقدير معادلة األتجاه الزمنى العام لعدد اإلناث المثمرة ، تبين من المعادلة رقم ) 

  4.57مليون نخلة بمعدل زيادة سنوى بلغ نحو    0.05الزيادة السنوى حوالى    عاما متزايدا ومعنوى إحصائيا وقد بلغ مقدار
 % من متوسط عدد  

الجديد خالل الفترة   الوادي جمهورية مصر العربية ومحافظة لمؤشرات اإلنتاجية لنخيل البلح في( : تطور ا1جدول رقم )
(2000-  2019 ) 

 السنة 
 المساحة )ألف فدان( 

عدد اإلناث المثمرة )مليون 

 نخلة( 
 اإلنتاج )ألف طن(  اإلنتاجية )كجم/نخلة( 

 الجمهورية 
 الوادي

 الجديد
 الجمهورية  %

 الوادي

 الجديد
 الجمهورية  %

 الوادي

 الجديد
 الجمهورية  %

 الوادي

 الجديد
% 

2000 68.980 10.770 
15.6

1 
9.464 0.752 7.95 106.37 69.07 

64.9

3 
1006.71 

51.97

6 

5.1

6 

2001 70.132 11.356 
16.1

9 
10.230 0.786 7.69 108.83 72.51 

66.6

3 
1113.27 

57.02

4 

5.1

2 

2002 70.524 11.815 
16.7

5 
10.378 0.813 7.83 105.03 80.84 

76.9

7 

1090.00

4 

65.71

5 

6.0

3 

2003 78.074 11.925 
15.2

7 
10.736 0.903 8.42 104.50 79.94 

76.5

0 
1121.89 

72.22

2 

6.4

4 

2004 82.176 12.459 
15.1

6 
11.210 0.879 7.84 104.03 79.94 

76.8

4 

1166.18

2 

70.28

6 

6.0

3 

2005 86.083 12.736 
14.8

0 
11.403 0.908 7.96 101.70 79.78 

78.4

5 

1159.68

9 

72.41

8 

6.2

4 

2006 85.187 12.341 
14.4

9 
11.888 0.896 7.54 111.77 73.61 

65.8

6 

1328.72

1 

65.94

5 

4.9

6 

2007 86.787 12.033 
13.8

6 
12.039 0.904 7.51 109.12 50.02 

45.8

4 

1313.69

6 

45.22

5 

3.4

4 

2008 87.685 12.573 
14.3

4 
12.183 0.931 7.64 108.85 49.45 

45.4

3 

1326.13

3 

46.03

6 

3.4

7 

2009 87.915 13.498 
15.3

5 
12.143 0.986 8.12 104.62 50.10 

47.8

8 

1270.47

8 

49.38

4 

3.8

9 

2010 99.867 13.881 
13.9

0 
12.177 0.970 7.96 111.10 53.21 

47.9

0 

1352.95

4 

51.59

7 

3.8

1 

2011 99.171 14.366 
14.4

9 
12.262 1.046 8.53 112.02 81.97 

73.1

7 
1373.57 

85.75

4 

6.2

4 

2012 91.673 16.115 
17.5

8 
12.535 1.159 9.25 111.69 81.77 

73.2

1 

1400.07

2 

94.80

1 

6.7

7 

2013 90.292 16.065 
17.7

9 
12.297 1.153 9.38 108.04 72.04 

66.6

8 

1328.46

8 

83.09

1 

6.2

5 

2014 104.851 17.542 
16.7

3 
12.827 1.227 9.57 114.21 81.73 

71.5

6 
1465.03 

100.3

13 

6.8

5 

2015 115.610 18.482 
15.9

9 
14.956 1.262 8.44 112.66 81.68 

72.5

0 
1684.92 

103.1

2 

6.1

2 

2016 118.440 20.104 
16.9

7 
13.618 1.409 10.35 113.76 81.23 

71.4

0 
1549.26 

114.4

58 

7.3

9 

2017 119.698 20.420 
17.0

6 
13.625 1.431 10.50 113.18 76.89 

67.9

4 

1542.11

1 

110.0

47 

7.1

4 

2018 113.220 23.787 
21.0

1 
14.093 1.686 11.96 110.95 82.64 

74.4

9 

1563.68

7 

139.3

02 

8.9

1 

2019 117.073 25.936 
22.1

5 
14.380 1.758 12.22 114.36 78.17 

68.3

6 

1644.41

7 

137.4

2 

8.3

6 

المتوس

 ط
93.672 15.410 

16.1

5 
12.222 1.093 8.73 109.34 72.83 

65.6

5 

1340.06

32 

80.80

7 

5.7

3 
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   : وزارةالمصدر  ،   اإلحصاءات  نشرة  ،  قتصاديةاال  الشئون  قطاع  ،  األراضي   استصالحو  الزراعة  جمعت وحسبت من  الزراعية 

 . أعداد متفرقة

 -2000الجديد خالل الفترة ) يمحافظة الواد يلمؤشرات اإلنتاجية لنخيل البلح ف( : معادلت األتجاه الزمنى العام ل2دول رقم )ج
2019 ) 

 المتوسط  R2 F المعادلة  الوحدة المتغير  م
معدل التغير  

 السنوى %

المساحة  1

 المزروعة

 Ŷt = 8.33 + 0.67 Xt ألف فدان

(9.89)** 

0.84 97.8 15.410 4.35 

عدد اإلناث   2

 المثمرة

مليون 

 نخلة

Ŷt = 0.613 + 0.05 Xt 

(10.91)** 

0.87 119.15 1.093 4.57 

 Ŷt = 68.19 + 0.44 Xt كجم/نخلة  اإلنتاجية 3

(0.95) 

ــ  72.83 0.9 0.05  ـــــ

اإلنتاج  4

 الكلى 

 Ŷt = 38.67 + 4.01 Xt ألف طن

(5.96)** 

0.66 35.55 80.807 4.96 

 0.01 مستوي** معنوى عند                         0.05  مستويى عند *معنو      

 .  ( 1من بيانات الجدول رقم )حسبت المصدر :       
المثمرة بمحافظة   الفترة )  1.093الجديد والبالغة حوالى    الوادياإلناث  ( ، وتشير 2019  -2000مليون نخلة خالل 

التحديد   معامل  أن    (2R)قيمة  التغ  87إلى  من  العوامل    فييرات  %  تفسرها  البلح  نخيل  من  المثمرة  اإلناث    التي عدد 
 ( . 0.01) ت معنوية النموذج المستخدم عند مستوى معنويةيعكسها الزمن ، وقد ثبت

 الجديد : الواديمحافظة  فيتطور اإلنتاجية الفدانية من نخيل البلح  -3
( رقم  الجدول  البلح  1يوضح  نخيل  إنتاجية  أن  بين  يالوادمحافظة    في (  التذبذب  في  أخذت  قد  الزيادة    الجديد 
أدن بحد  وذلك  عام  /كجم  49.45  نحو  بلغ  ىوالنقصان،  أعل ،    2008نخله  عام  /كجم  82.64  نحو  بلغ  ىوحد  نخله 

حوالى  2018 البلح  نخيل  إنتاجية  متوسط  وبلغ   ،72.83  ( الفترة  خالل  معادلة  (2019  -2000كجم/نخلة  وبتقدير   ،
إلنت العام  الزمني  البلح  االتجاه  نخيل  تثبت    الواديمحافظة    فياجية  لم  متزايدا  عاما  اتجاها  أخذت  إنها  تبين  الجديد، 

 معنويته إحصائيا.
 الجديد :  الواديمحافظة  فيتطور اإلنتاج الكلى من نخيل البلح  -4

ن الزيادة  أخذ في التذبذب بيقد    الجديد  الواديمحافظة    في   لمحصول البلح   الكلىاإلنتاج    ( أن 1تبين من الجدول رقم ) 
أ بحد  وذلك  عام    45.225بلغ    دنىوالنقصان،  أ2007ألف طن  وحد  عام  أ  139.302بلغ    على،  ،  2018لف طن 

أخذ    ن اإلنتاج الكلى قدأ   (2بالجدول رقم )   (4)رقم  المعادلة    من  تبين  ،الكلىاالتجاه الزمني العام لإلنتاج  وبتقدير معادلة  
ألف طن بمعدل زيادة سنوي بلغ   4.01غ مقدار الزيادة السنوي حوالي  وقد بل،  اها عاما متزايدا ومعنوي إحصائيااتج
الل  خ  لف طن أ  80.807  والبالغ حوالي   الجديد  الواديمحافظة    فيلنخيل البلح    الكلى% من متوسط اإلنتاج    4.96نحو

( التحديد    .(2019  -2000الفترة  معامل  نحو2R)ويشير  أن  إلى  اإلنتاج    66  (  في  التغيرات  من  رها  فست  الكلى% 
 .   (0.01معنوية ) ىعنوية النموذج المستخدم عند مستو، وقد ثبت مالعوامل التي يعكسها الزمن

 :(GAPالجيدة )الممارسات الزراعية : اا ثاني
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التغير سريع  الغذائي  االقتصاد  سياق  في  األخيرة  السنوات  في  الجيدة  الزراعية  الممارسات  مفهوم  والنمو  ظهر 
مجموع  كنتيجةو والتزامات  وسالمةلهموم  وأمن  األغذية  إنتاج  حول  الشأن  أصحاب  من  واسعة  األغذية  ة  وجودة 

قبل مجموعة من المنتجين  من 1997واالستدامة البيئية للزراعة. وقد تم وضع معايير الممارسات الزراعية الجيدة عام  
 EUREP) بمواصفة  ما يسمى "اتحاد تجار التجزئة األوروبي" والتي عرفت    كونوالتجزئة األوروبيين ، الذين  وتجار ا
GAP) إلى   2007عام  فىوالتى تغيرت 

(GLOBAL GAP) (2007 ،نظمة العربية للتنمية الزراعيةمال) . 
الجيو  الزراعية  الخطوات  (Good Agricultural Practices) دةالممارسات  من  مجموعة  عن  عبارة  أو    هي 

وت  الممارسات إتباعها  المزارعين  على  ينبغي  التي  الزراعية  الطرق  يحققأو  بما  الغذاء  طبيقها  العّمالو ،  سالمة    ، رفاهية 
وهي أيضا عبارة عن شهادة معتَمدة عالميًا، ُتمَنح للَمزارع التي تطّبق هذه  .  قتصاديات اإلنتاجاو ،  اإلدارة المستدامة للبيئةو 

الحديثة والسليمة.   الو المعايير  الممارسات  إلى تطوير  الجيدة يؤدي  الزراعية  الممارسات  زراعية وتطبيق معايير  إن تطبيق 
 . (2009عبد الحق،  فيحن)اإلنتاج الزراعي معتمدة لجودة 

الزراعية   العمليات  أو  أثر تطبيق عدد من الممارسات  البحث بدراسة  البلح مثل    ري تج  التيويهتم  على أشجار نخيل 
عملية    الري عملية   مقابل  السباطابالغمر  الري بالتنقيط  تكييس)تكميم(  أو  تغطية  وعملية  أوعملية  ،  عدم  ت  مقابل  الزماط 

السباطات قطعها تكييس  ثم  العراجين  هز  عملية  مقابل  أسفل  إلى  أعلى  من  بالحبال  وإنزالها  العراجين  قطع  وعملية   ،  
 .  وسقوطها على األرض

 :  ( 2008، عبد اللله وأخرون ) حالة بساتين النخيل فيبالتنقيط  الري ومن أهم مميزات 
راوية مثل  المناطق الصح  في، وبصفة خاصة  بالغمر  الري المستخدمة مقارنة بطريقة    ي الر توفير كمية كبيرة من مياه  

و الجديد  الواديمحافظة   للشجر   فيالتحكم  ،  المضافة  المياه  الواكمية  مقاومة ة  وسهولة  الصرف،  مشاكل  من  والحد  حدة 
ستخدام  التقليل من أضرار ا، و من كميتهاالترشيد  و   الري ماء    فيالعاملة بإضافة األسمدة الكيماوية    توفير األيدي، و الحشائش

 والتسميد . الري ستفادة الكاملة من مياه كمية اإلنتاج نتيجة اال فيحدوث زيادة ، و ري ذات ملوحة عالية نسبياَ مياه 
 :(El-Assar, 2011)األصناف النصف الجافة  في)التكميم(  التكييس عملية إجراء  ومن أهم فوائد

الثمار عقد  نسب  و تحسين  اتح ،  التلوينسين  وأنتظام  الثمرية  و لصفات  م  تحمي،  المحملة  الثمار  وخاصة  الرياح  ن 
الثمار    يتحم، و المناطق الجافة  فيأضرار الجفاف  حفظ الثمار من  ، و ثمار من اآلفات الفطرية الحشريةتحمى ال، و بالرمال

 .الثمار فيلقلة حدوث التساقط  تؤدي، و نضج الثمار في، والتبكير من الطيور ولسعة الشمس
 : (2018 ، الشرباصي)ومن أهم فوائد إجراء عملية قطع العراجين 

ل وذلك  التكييس  بعملية  مرتبطة  العراجين  قطع  عملية  أن  العمليتينيالحظ  من  المزدوجة  االستفادة  فتحقيق  حالة    في، 
يت  الذيالنخيل   ثم  البلح  من  محتوياتها  تفريغ  ثم  األكياس  فك  يتم  له  التكييس  عملية  إجراء  وإنزالها   متم  العراجين  قطع 
لم يتم إجراء عملية التكييس له يتم جمع البلح على مرحلتين عن طريق هز العراجين    الذيحالة النخيل    في، بينما  بالحبال

  -10م يتم قطع العراجين بعد فترة )، ثلى األرض مما يعرضه للخدش والتلفنضج حيث يسقط البلح ع   الذيلجمع البلح  
 الجوية .  يوما( حسب الظروف 20
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 : عينة الدراسة الميدانية: اا ثالث 
على أساس األهمية النسبية للمساحة المزروعة من هذا الصنف وأعداد  (  السيوي )  الصعيديتم أختيار صنف نخيل بلح  

وذلك خالل  الجديد  الواديأصناف نخيل البلح بمحافظة  يمقارنة بباقكمية اإلنتاج من هذا الصنف  يوإجمال ةاإلناث المثمر 
)ا حوالى  (2020  –  2016لفترة  الصنف  هذا  من  المزروعة  المساحة  مثلت  حيث  إجمال  71.03،  من  المساحة   ي% 

  إجمالي % من  76.78، كما مثل عدد اإلناث المثمرة من هذا الصنف حوالى الجديد الواديمحافظة   فيالمزروعة بالنخيل 
النخيل بمحافظة   المثمرة لجميع أصناف  البلح من هذا الصنف حوالى  دالجدي  الواديعدد اإلناث  ، كما مثلت كمية إنتاج 

 الجديد . الوادينخيل البلح بمحافظة  إنتاج  ي% من إجمال 74.25
تراوح  الوادي الجديد ويمحافظة  نصف الجافة وأكثرها انتشارًا في    البلح  من أهم أصناف  (يعتبر الصنف الصعيدي )السيوي و 

سنتيمتر   4  -  3.5 إذ يصل طولها حوالي  ما  ة الحجم نوعاالثمرة كبير و ،  جرام  كيلو  120  -  80  من  إنتاج النخلة  متوسط
، لونها أصفر عند اكتمال النمو ويمكن أن تستهلك في هذا الطور، وبعد أن تجف الثمرة قليال سنتيمتر  2.5  -  2 وقطرها

تلئة طولها يعادل نصف واة مم ، النيد الحالوة وسميك وقليلة األليافيتحول لونها إلى البنى الداكن عند النضج، اللحم شد
طقس في هذه بأنه يجفف على النخلة وذلك لمالئمة ال  دلتاالمنزرع في الواحات يمتاز عن المنزرع بال  ، والصنفطول الثمرة

الشرباصي  )  كما يمكن حفظ ثماره بعد جمعها لمدة طويلة  ،ألصناف الصالحة للتصنيع والتعبئةا  المنطقة، وهو من أجود
 . (2019ورزق، 

بمحافظة  و  الخارجة  بمركز  الميدانية  الدراسة  إجراء  البلح    الواديتم  نخيل  لتركز زراعة صنف  نظرًا   الصعيديالجديد 
بنسبة    في (  السيوي ) الخارجة  من    59.51مركز  بالم  إجمالي %  الصنف  بهذا  المزروعة  الفترة المساحة  خالل  حافظة 
عدد    إجمالي % من    64.47ف بمركز الخارجة حوالى  ، كما مثل عدد اإلناث المثمرة من هذا الصن(2020  -  2016)

  حوالى  الخارجة  بمركز  الصنف  هذا  من  اإلنتاج  كمية  مثلت  كما  المحافظة،  مراكز  بجميع  هذا الصنف  اإلناث المثمرة من
 . البلح إنتاج كمية إجمالي  من%  62.86

خالل الفترة   الجديد الواديمحافظة في  لنخيل( : األهمية النسبية لمساحة وعدد أشجار النخيل المثمر ألهم أصناف ا3جدول ) 

(2016-2020 ) 

 الصنف م
 عدد اإلناث المثمرة المساحة

 % المتوسط بالنخلة % المتوسط بالفدان 
 76.78 1247744 71.03 16426 الصعيدي 1
 15.53 252440 13.27 3070 المنتور 2
 4.14 67295 4.45 1030 تمر  3
 3.55 57618 11.24 2598 ى ر أصناف أخ 4

 100 1625097 100 23123 جمالياإل
  : بمحافظة  المصدر  الزراعة  مديرية  من  وحسبت  ،    الواديجمعت  البستانية  الخدمات  إدارة   ،  قسم  سجالتالجديد 

 اإلحصاء ، سنوات متفرقة .
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الجديد خالل الفترة    الوادي محافظةفي  ( : األهمية النسبية لإلنتاج الكلى ومتوسط إنتاج النخلة ألهم أصناف النخيل4جدول ) 

(2016-2020 ) 

 متوسط إنتاج النخلة اإلنتاج   الصنف  م

 % المتوسط )كيلو جرام/نخلة(  % المتوسط )الطن( 

 102.13 85.71 74.25 109682.54 الصعيدي  1

 107.23 90 15.30 22601.067 المنتور 2

 83.40 70 3.27 4823.770 تمر 3

 107.23 90 7.18 10610.828 ري أصناف أخ 4

 100 83.93 100 147718.208 جمالياإل

اإلحصاء   قسم  سجالتالجديد ، إدارة الخدمات البستانية ،    الواديجمعت وحسبت من مديرية الزراعة بمحافظة    المصدر :

 ، سنوات متفرقة .

الجديد خالل الفترة   الوادي بمراكز محافظة الصعيدي( : األهمية النسبية لمساحة وعدد أشجار النخيل المثمر لصنف 5جدول ) 

(2016-2020 ) 

 عدد اإلناث المثمرة )نخلة( المساحة )فدان(  المحافظة كزامر م

 %  المتوسط %  المتوسط

 64.47 804448 59.91 9841 الخارجة 1

 5.38 67173 7.86 1290 باريس  2

 1.20 14946 1.75 288 بالط  3

 20.24 252578 18.13 2979 موط 4

 6.63 82702 6.75 1108 القصر  5

 1.95 24271 5.13 842 الفرافرة  6

 0.13 1626 0.47 78 شرق العوينات  7

 100 1247744 100 16426 جمالياإل

اإلحصاء ، سنوات    قسم   سجالتالجديد ، إدارة الخدمات البستانية ،    الواديالمصدر : جمعت وحسبت من مديرية الزراعة بمحافظة  

 متفرقة . 

وقد تم اختيار عدد أربعة قري بمركز الخارجة وهي قرية الخارجة  مراكز المحافظة خالل نفس الفترة جميع الصنف ب من هذا
، قرية بوالق وذلك وفقا لألهمية النسبية لعدد الحائزين، والمساحة المزروعة، وأعداد  102إنتاج، قرية المنيرة، قرية الخارجة  

المم لوجود حاالت تطبيق  المثمرة، وكذلك  تم تجميع اإلناث  المستهدفة وكذلك حاالت عدم تطبيقها. وقد  الزراعية  ارسات 
منها   مقدار كل  متساويتين  عينتين عمديتين  الميدانية من خالل  )السيوي(   133البيانات  الصعيدي  نخيل  لصنف  مزارع 

 (، العينة األولى خاصة بالمزارعين الذين يطبقون 2019/2020وذلك للسنة الزراعية ) 

الجديد خالل الفترة   الواديبمراكز محافظة الصعيد همية النسبية لإلنتاج الكلى ومتوسط إنتاج النخلة لصنف ( : األ6جدول ) 

(2016-2020 ) 

 متوسط إنتاج النخلة )كيلو جرام/نخلة(  اإلنتاج )طن(  المراكز م

 %  المتوسط %  المتوسط

 93.33 80 62.86 68948.61 الخارجة 1

 93.33 80 5.54 6078.56 باريس  2

 93.33 80 1.11 1217.28 بالط  3

 105 90 20.81 22819.56 موط 4

 105 90 7.15 7839.96 القصر  5

 105 90 2.38 2614.47 الفرافرة  6

 105 90 0.15 164.10 شرق العوينات  7

 100 85.71 100 109682.54 جمالياإل

اإلحصاء ، سنوات    قسم  سجالتإدارة الخدمات البستانية ،    الجديد ،  الواديالمصدر : جمعت وحسبت من مديرية الزراعة بمحافظة  

 متفرقة . 
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   (السيوي )الصعيدي بلحنخيل  صنف : عدد الحائزين والمساحة المزروعة وأعداد اإلناث المثمرة ل  (7جدول )

 (2020بقري مركز الخارجة عام )
عدد   ري الق

 الحائزين

المساحة  

 بالفدان 

أعداد اإلناث 

 المثمرة 

الحائزين 

% 

مساحة  ال

% 

أعداد اإلناث 

 المثمرة % 

ترتيب  

 ري الق

 1 30.11 30.21 17.28 242212 3187 937 الخارجة إنتاج 

 2 13.30 13.17 11.36 106953 1389 616 المنيرة 

 3 9.32 9.35 10.82 74936 986 587 102الخارجة 

 4 9.09 9.12 10.31 73112 962 559 بوالق 

 5 7.41 7.43 9.92 59584 784 538 صنعاء 

 6 6.41 6.43 9.53 51528 678 517 فلسطين

 7 5.448 5.47 8.83 43829.2 577 479 55الشركة 

 8 5.446 5.39 7.76 43813 569 421 جناح 

 9 5.08 5.10 5.75 40888 538 312 ناصرالثورة

 10 4.55 4.57 5.42 36632 482 294 الجزائر 

 11 3.85 3.76 3.01 30961 397 163 شرق بوالق 

   100 100 100 804448 10549 5423 إلجماليا

 جمعت وحسبت من بيانات   المصدر :
  بيانات غير منشورةالخدمات البستانية ، إدارة اإلدارة الزراعية بمركز الخارجة ، سجالت  -1
 . منشورة غير بيانات  الخارجة، بمركز الزراعية الجمعيات -2

المما المستهدفةحزمة  المحسنة  الزراعية  بينمرسات  الزراعية  ،  الممارسات  حزمة  يطبقون  ال  الذين  بالمزارعين  خاصة  الثانية  العينة  ا 
% كسر معاينة من   10  تقريبا  مفردة تمثل  266، وبلغ إجمالى عدد مفردات العينتين  ختيار أفراد كل عينة عشوائياَ ، وقد تم اتهدفةالمس

 ثالث فئات حيازية حسب مساحة الحيازة  إلىعينة كل مفردات ، وتم تقسيم مركز الخارجةب  المختارة قرى الإجمالي عدد الحائزين ب 
 فدان( .  6 -  3ثالثة )الفئة الفدان(، و  3 - 1ثانية )الفئة ال، و ولى )أقل من فدان(األفئة ال االرضية المزروعة وهي

 : اا: توصيف متغيرات عينة الدراسة رابع
نخيل البلح صنف إنتاج    فيرات االقتصادية األساسية  ( مواصفات العينة المختارة بالنسبة للمتغي 8يبين الجدول رقم )

من حيث المساحة واإلنتاج وعناصر اإلنتاج األساسية لفئات   الجديد  الواديبمحافظة  ة  خارجبمركز ال  (السيوي )  الصعيدي
و   فيوالمتمثلة    العينة المثمرة،  اإلناث  اعدد  السماد  التقاوى لعضوي كمية  وكمية  ال ،  وعدد  ا،  من  الفعالة  لسماد  وحدات 
الوحدات  ياألزوت وعدد  الفوسفات،  السماد  من  الو يالفعالة  وعدد  البوتاس،  السماد  من  الفعالة  المبيداتيحدات  وكمية   ، ،

 . ، ومتوسط عمر النخيلالري ، وكمية مياه ي، والعمل اآللري والعمل البش
  305.75  قد بلغ   ة العينةحمسا  إجمالي ( أن  8تضح من الجدول رقم ) ي  :يق الممارسات الزراعية المستهدفةحالة تطب  في -1

إلى   موزعة  للفئات  163.5،    105،    37.25فدان  الترتيباألول  الحيازية  فدان  على  والثالثة  والثانية  عدد  ،  ى  وكان 
ى األول  الحيازية  للفئاتمشاهدة    33،    46،    54موزعة إلى  إلى ثالثة فئات    تم تقسيمهامشاهدة    133مشاهدات العينة  
والثالثة ع الترتيبوالثانية  للمشاهدة  ،  لى  للفئات  4.95،    2.83،    0.69بمتوسط مساحة  والثانية   الحيازية  فدان  األولى 

األولى    الحيازية  طن للفدان للفئات    7.230،      7.143،      7.106  نحو  والثالثة على الترتيب، وبلغ متوسط إنتاج الفدان 
 .  والثانية والثالثة على الترتيب

تطب  في  -2 الممارسحالة عدم  المستهدفةيق  الزراعية  )ي  :ات  رقم  الجدول  أن  8تضح من  العينةحمسا  إجمالي(  بلغ  ة    قد 
للفئات  139.5،    110.5،    35.5فدان موزعة إلى    285.5 وكان ،  ى والثانية والثالثة على الترتيباألول  الحيازية  فدان 



 2021األول/أكتوبر   تشرين 212234 - (:5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية    – مهابة

 

Mahaba - Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 212-234October 2021 

 

222 

العينة   تقسيمهامشاهدة    133عدد مشاهدات  فئات    تم  ثالثة  إلى  إلى  للفئات  33،    46،    54موزعة   الحيازية  مشاهدة 
األولى والثانية   الحيازية   فدان للفئات  4.23،    2.4،   0.66بمتوسط مساحة للمشاهدة ،  ية والثالثة على الترتيباألولى والثان

األولى    الحيازية  طن للفدان للفئات    6.794،      6.711،      6.673  نحو  والثالثة على الترتيب، وبلغ متوسط إنتاج الفدان 
 .  الترتيب نية والثالثة علىوالثا

  الجديد الواديمحافظة ( في  السيوي) الصعيدينخيل البلح صنف محصول لدراسة ال توصيف متغيرات عينة  : (8جدول رقم )

 ( 2019/2020للموسم الزراعى ) 

 البنود

 تطبيق  

 الممارسات الزراعية المستهدفة

 عدم تطبيق  

 الممارسات الزراعية المستهدفة

 ات الفئ الفئات 

 

 األولى

 

 الثانية 

 

 الثالثة 

 إجمالي

 العينة 

 

 األولى

 

 الثانية 

 

 الثالثة 

 إجمالي

 العينة

 133 33 46 54 133 33 46 54 عدد المشاهدات

37.2 مساحة المزروعة )فدان(  إجمالي

5 

105 163.

5 

305.7

5 

35.5 110.

5 

139.

5 

285.5 

 2.147 4.23 2.4 0.66 2.299 4.95 2.83 0.69 متوسط المساحة المزروعة )فدان(

76.2 76 76 متوسط عدد اإلناث المثمرة )نخلة/فدان( 

4 

76 76 76 76 76 

 4.36 4.39 4.35 4.33 4.35 4.4 4.32 4.33 متوسط عدد النخيل الذكور )نخلة /فدان( 

متوسط كمية األسمدة العضوية 

 /فدان( 3)م

18.0

4 

20.0

4 

24.3

6 

20.3 17.9

8 

20.1

1 

24.3

1 

20.27 

ة األسمدة األزوتية )وحدة متوسط كمي

 فعالة(

61.3 64.8 68.8

7 

64.37 61.7 64.9 68.1

7 

63.67 

متوسط كمية األسمدة الفوسفاتية )وحدة 

 فعالة(

24.7

5 

27.5

7 

30.6

2 

27.18 24.6

8 

27.2

8 

30.4 27.03 

 3.97 3.91 3.95 4 3.95 3.86 3.94 4 متوسط كمية المبيدات )لتر/فدان(

337 /فدان/سنه(3م) الريمتوسط كمية مياه 

3 

337

0 

338

7 

3375 570

3 

570

1 

588

5 

5748 

متوسط العمالة البشرية )رجل/يوم عمل/  

 فدان( 

68 62.2 58 63.5 72.4 68.9 64.9

8 

69.34 

متوسط ساعات العمل اآللى  

 )ساعة/فدان( 

43.2 43.2 43.2 43.2 22.4 22.4

4 

22.9 22.56 

20.9 متوسط عمر النخيل )سنه( 

3 

23.2

2 

23.1

2 

22.27 20.7

1 

22.8

1 

23.1

6 

22.18 

7.10 متوسط اإلنتاج )طن/فدان( 

6 

7.14

3 

7.23 7.15 6.67

3 

6.71

1 

6.79

4 

6.716 

 . 2019/2020 لسنةالجديد  الواديجمعت وحسبت من بيانات االستبيان لعينة الدراسة بمحافظة  المصدر : 
 :الجديد الواديمحافظة ب بعينة الدراسة  (سيوي ال)الصعيدينخيل البلح صنف  اإلحصائي لدوال إنتاج التقدير:اا خامس

  لى تحقيق اكبر قدر إبصفة اساسية    يويهدف المنتج الزراع  بمجموعة من المتغيرات االقتصادية  نخيل البلحيتأثر انتاج  
ممكن    االنتاجية المزرعيه المتاحة لديه استخداما كفأ للحصول على اكبر قدر  استخدام الموارد  لىإمن االنتاج لذلك يسعى  

المزرع   فيصا  من انتاج  ،  يالدخل  في  المستخدمة  للموارد  واالقتصادية  االنتاجية  الكفاءة  تقدير  صنف  وتم  البلح  نخيل 
الدراسة الميدانية لمجتمع   الحصول عليها من عينة  تم  التيبيانات  المن خالل    الجديد  الوادي  بمحافظة  (السيوي )الصعيدي

دالة االنتاج بهدف التعرف على طبيعة العالقة الفيزيقية بين الكمية   صة بتقديرالحصائية الخااالدراسة، وبتطبيق الطرق  
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المستقلة    البلح المنتجة من   المتغيرات  تابع ومجموعة من  المثمرة  هي تؤثر عليه و   التيكمتغير  اإلناث  كمية ،  (1X)  عدد 
  لالعم ،(5X) المبيدات المستخدمة كمية، (4X) يالفوسفات  كمية السماد، (3X) يكمية السماد االزوت (،2X) ي عضو السماد ال

اآل  عدد   (،6X)  ري البش العمل  النخيل(،  7X)  يلساعات  بفرض عدم  ،  (9X)   الري مياه  كمية    ،(8X)  متوسط عمر  وذلك 
باستخدام النموذج الخطي    يالمرحل  تحليل االنحدار المتعدد  إجراءوب  ،على مساحة زراعة النخيل  ري محاصيل أخ  أيتحميل  

النموذج  واللوغاريتمي،   ومعنوية  اإلحصائية  معنويتها  حيث  من  افضلها  واختيار  المقدرة  للمعادالت  المقارنة  وبعد 
وللوصول   واالحصائي  االقتصادي  المنطق  مع  تمشيها  عن  فضال  المعامالت،  إشارة  ومنطقية  المتغيرات  ومعنوية 

مصفوفة االرتباط بين جميع   العديد من المحاوالت لتقدير العوامل المحددة. وذلك بعد عمل   اءألفضل النماذج تم إجر
 . المزدوجةن أفضل نماذج االنحدار المتعدد المرحلي في الصورة اللوغاريتمية كاالعوامل الداخلة في الدراسة، و

 : يق الممارسات الزراعية المستهدفةحالة تطب في  -1
األولى  - 1-1 الحيازية  ب  يتبين من  :الفئة  )المعادلة  بين معموجبة  ة  طرديوجود عالقة    ( 9الجدول رقم  نوية إحصائيًا 

 ي ، والسماد الفوسفات(3X)   يوالسماد األزوت  ، (2X)  الكمية المضافة من السماد العضوي   اإلنتاجية الفدانية من البلح وبين
(4X)  إلى زيادة    تؤدي%    1، ومن المعادلة يتضح أن زيادة الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة

وتشير هذه القيم الى المرونات الجزئيه  ،  لكل منهم على الترتيب  %  0.423،  %  0.201،  %  0.591اإلنتاج بنسبة  
أننتاج،  لعناصراإل ككل    ةالمرونمعامل    قيمة  كما  للنموذج  نحو  قد  االجمالية  الدالة    1.215بلغ  ان  الى  يشير  مما 

أي مرحلة إنتاج غير   ولى أ  إنتاجية  رحلةدالة ذات عائد متزايد السعة )م  البلحاألولى لمحصول    فئة الحيازيةاالنتاجية لل
المستقلة    في%  1ان كل زيادة تقدر بنحو    يأ(  اقتصادي المتغيرات  المستخدمة من    في الى زيادة    تؤدينما  إالكميات 

انه   أي ،عليه هيثبات الظروف االنتاجية على ما بافتراضوذلك  % 1.215بنسبة اكبر تبلغ نحو من البلحكمية االنتاج 
بما   بعضها البعض بإعادة مزج العناصر االنتاجية معالبلح لمحصول  األولى فئة الحيازيةج الكلى من النتا اإل يمكن زيادة

ان   يعنيمما    19.0نحو    بلغت  (2R̅)قيمة معامل التحديد المعدل    المعادلة ان  كما تبين من،  يحقق االستخدام األكفأ لها
البلح  كمية االنتاج من محصول    فيتحدث    التي% من التغيرات    91عن    مسؤولةالمعادلة    فيعناصر االنتاج المذكورة  

. 
الثانية  - 1-2 الحيازية  )  :الفئة  بالجدول رقم  المعادلة  بين  موجبة  ة  طردي( وجود عالقة  9يتبين من  معنوية إحصائيًا 

 السماد الفوسفاتي (، و 3X)   (، والسماد األزوتي2X)  الكمية المضافة من السماد العضوي   اإلنتاجية الفدانية من البلح وبين
(4X)ري ، والعمل البش  (6X) ومن المعادلة يتضح أن زيادة الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة ،
ر هذه وتشي،  % لكل منهم على الترتيب  0.18  ، %  0.14، %  0.35،  %  0.274إلى زيادة اإلنتاج بنسبة    تؤدي%    1

مما    0.944بلغ نحو  قد  االجمالية للنموذج ككل    ةمعامل المرون  قيمةن  كما أنتاج،  إللعناصرا  ةالقيم الى المرونات الجزئي
 ثانية   إنتاجية  السعة )مرحلة   ناقصدالة ذات عائد مت  البلحلمحصول    ثانيةال  فئة الحيازيةيشير الى ان الدالة االنتاجية لل

  تؤدي نما  إستخدمة من المتغيرات المستقلة  الكميات الم  في%  1ان كل زيادة تقدر بنحو    أي(  اقتصاديمرحلة إنتاج    أي
  ي ثبات الظروف االنتاجية على ماه  بافتراض وذلك    %  0.944تبلغ نحو  أقلبنسبة    من البلحكمية االنتاج    في الى زيادة  
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من  ،عليه تبين  ان  كما  التحديد    المعادلة  معامل  يعن   89.0نحو    بلغت  (2R̅)المعدلقيمة  االنتاج   يمما  عناصر  ان 
 تحدث التي% من التغيرات  89عن  مسؤولةالمعادلة  فيالمذكورة 

 البلح . كمية االنتاج من محصول  في
الثالثة:  -1-3 الحيازية  )  الفئة  رقم  بالجدول  المعادلة  بين  9يتبين من  إحصائيًا  معنوية  ( وجود عالقة طردية موجبة 

 (، والسماد الفوسفاتي 3X)   والسماد األزوتي   (، 2X)  الكمية المضافة من السماد العضوي   اإلنتاجية الفدانية من البلح وبين
(4X)ري ، والعمل البش(6X) 1، ومن المعادلة يتضح أن زيادة الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة 

 إلى زيادة   تؤدي% 
وفقاا للفئات   عينة الدراسةفي محافظة الوادي الجديد ب نخيل البلح صنف الصعيدي)السيوي(( : تقدير دوال إنتاج  9جدول رقم )

 2020/   2019الحيازية المختلفة خالل الموسم الزراعى 
حالة  

 المقارنة

الفئات 

 الحيازية
 R̅2 F المعادالت 

فة 
هد

ست
لم

 ا
ية

ع
را

ز
 ال

ت
سا

ر
ما

لم
 ا
ق

بي
ط

ت
 

 األولى 

)أقل من  

 فدان( 

LnŶt = 0.57 + 0.591 LnX2 + 0.201 LnX3 + 0.423 LnX4 

(2.28)*           (2.31)*           (2.83)** 
0.91 238.5 

 الثانية 

 (1 -  3  

 فدان( 

LnŶt = 0.64 + 0.274 LnX2 + 0.35 LnX3 + 0.14 LnX4 + 0.18 

LnX6 

(3.17)**         (3.07)**       (2.43)*        (3.46)** 

0.89 167.7 

 الثالثة 

(3 - 6  

 فدان( 

LnŶt = 0.67 + 0.296 LnX2 + 0.26 LnX3 + 0.11 LnX4 + 0.21 

LnX6 

(2.88)**        (3.75)**       (2.61)*          (4.89)** 

0.86 94.2 

 إجمالي 

 العينة 

LnŶt =  0.72 + 0.301 LnX2 + 0.23 LnX3 + 0.19 LnX4 + 0.27 

LnX6 

(4.32)**        (3.29)**       (2.53)*        (5.81)** 

0.89 380.6 

ة  
عي

را
ز
 ال

ت
سا

ر
ما

لم
 ا
ق

بي
ط

 ت
دم

ع

ست 
لم

ا
فة 

هد
 

 األولى 

)أقل من  

 فدان( 

LnŶt = - 2.91 + 0.513 LnX2 + 0.627 LnX3 + 0.397 LnX6 

(2.51)*         (3.12)**          (2.47)* 
0.94 184.5 

 الثانية 

 (1 -  3  

 فدان( 

LnŶt = - 1.49 + 0.66  LnX2 + 0.49 LnX3 + 0.41 LnX4 

(3.65)**         (2.19)*         (2.41)* 
0.91 137.6 

 الثالثة 

(3 - 6  

 فدان( 

LnŶt =  0.43 + 0.21 LnX2 + 0.33 LnX3 + 0.16 LnX4 + 0.25 

LnX7 

(2.37)*         (2.05)*         (2.26)*        (2.11)* 

0.84 79.72 

 إجمالي 

 العينة 

LnŶt = - 2.05 + 0.61 LnX2 + 0.48 LnX3 + 0.29 LnX4 

(3.29)**       (2.16)*        (1.98)* 
0.89 294.7 

 حيث :       

 tŶ  = 7 إنتاج الفدان بالطنX     )العمل اآللي )ساعة/فدان = 

1X  )نخلة/فدان( 8 = عدد اإلناث المثمرةX   )عمر النخيل )سنه = 

2X   9 /فدان(3= كمية السماد العضوي )مX  فدان/سنه( 3= كمية مياه الري )م / 

3X  2 ان(   = كمية السماد األزوتي )وحدة فعالة/فدR̅   معامل التحديد المعدل  = 

4X     )كمية السماد الفوسفاتي )وحدة فعالة/فدان = F   قيمة معنوية النموذج  = 

5X     )0.01عند مستوي  يمعنو  )**( = كمية المبيدات )لتر/فدان   

6X     )0.05عند مستوي  ي معنو )*( = العمل البشري )رجل/يوم عمل/فدان 

 . 2019/2020  دراسة بمحافظة الوادي الجديد لسنةستبيان لعينة الالت وحسبت من بيانات اجمع المصدر :       

الترتيب  0.21  %،  0.11،  %  0.26،  %  0.296اإلنتاج بنسبة   الى المرونات وتشي،  % لكل منهم على  القيم  ر هذه 
  مما يشير الى ان الدالة   0.876نحو    بلغقد  االجمالية للنموذج ككل    ةمعامل المرون  قيمةن  كما أنتاج،  اإل  لعناصرة  الجزئي
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الحيازيةلل  االنتاجية مت  البلحلمحصول    ثالثةال  فئة  عائد  ذات  )مرحلة  ناقصدالة  إنتاج    أيثانية    إنتاجية  السعة  مرحلة 
كمية   فيالى زيادة    ينما تؤدإالكميات المستخدمة من المتغيرات المستقلة    في%  1ن كل زيادة تقدر بنحو  أ  أي(  اقتصادي

 كما تبين من   ، عليه  هيثبات الظروف االنتاجية على ما  بافتراضوذلك    %  0.876تبلغ نحو  أقل بنسبة    من البلحاج  االنت
ان المعدل  المعادلة  التحديد  معامل  نحو    (R̅2)  قيمة  المذكورة    يعنيمما    0.86بلغت  االنتاج  عناصر  المعادلة    فيان 

 البلح . ج من محصول كمية االنتا فيتحدث  التي% من التغيرات  86عن  مسؤولة
)   : العينة  إجمالي  -1-4 بالجدول رقم  المعادلة  بين اإلنتاجية 9يتبين من  ( وجود عالقة طردية موجبة معنوية إحصائيًا 

السماد   من  المضافة  الكمية  وبين  البلح  من  والسماد  (2X)   العضوي الفدانية  والسماد  (3X)  األزوتي،  ، (4X)  الفوسفاتي، 
البش بنسبة  ، ومن  (6X)ري والعمل  ذكرها  السابق  اإلنتاجية  العناصر  المضافة من  الكمية  زيادة  أن  يتضح  %   1المعادلة 

ر هذه القيم  وتشي،  % لكل منهم على الترتيب  0.27  ،%  0.19،  %   0.23%،    0.301إلى زيادة اإلنتاج بنسبة    تؤدي
مما يشير   0.991بلغ نحو  قد  موذج ككل  االجمالية للن  ةمعامل المرون  قيمةن  كما أنتاج،  لعناصراإل  ةالى المرونات الجزئي

دالة ذات    هييتم تطبيق الممارسات الزراعية المستهدفة بها    التيالبلح و لمحصول    العينة  جماليإلالى ان الدالة االنتاجية  
مت )مرحلة  ناقصعائد  إنتاج    أيثانية    إنتاجية  السعة  بنحو  أ  أي(  اقتصاديمرحلة  تقدر  زيادة  كل  الكميات   في%  1ن 
وذلك    %  0.991تبلغ نحو  أقلبنسبة    من البلحكمية االنتاج    فيالى زيادة    تؤدينما  إدمة من المتغيرات المستقلة  المستخ

  بلغت(  2R̅)  المعدلقيمة معامل التحديد    المعادلة ان  كما تبين من  ،  عليه  يثبات الظروف االنتاجية على ماه  بافتراض
 فيان عناصر االنتاج المذكورة  يعنيمما  0.89نحو 

 البلح . كمية االنتاج من محصول  فيتحدث  التي% من التغيرات  89عن  مسؤولة المعادلة 
 :يق الممارسات الزراعية المستهدفةحالة عدم تطب في -2
األولى  -2-1 الحيازية  )  :الفئة  رقم  بالجدول  المعادلة  من  بين 9يتبين  إحصائيًا  معنوية  موجبة  طردية  عالقة  وجود   )

، (6X)ري ، والعمل البش(3X)  األزوتي ، والسماد  (2X)  العضوي البلح وبين الكمية المضافة من السماد    الفدانية من   اإلنتاجية
إلى زيادة اإلنتاج    تؤدي%    1ومن المعادلة يتضح أن زيادة الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة  

الترتيب  0.397%،    0.627%،    0.513بنسبة   على  منهم  لكل  الجزئيه  وت،  %  المرونات  الى  القيم  هذه  شير 
مما يشير الى ان الدالة االنتاجية   1.537بلغ نحو  قد  االجمالية للنموذج ككل    ةمعامل المرون  قيمةن  كما أ  نتاج،لعناصراإل

  أي (  اقتصاديمرحلة إنتاج غير    أي  ولى أ إنتاجية  دالة ذات عائد متزايد السعة )مرحلة  البلحاألولى لمحصول   فئة الحيازيةلل
المتغيرات المستقلة    في%  1ان كل زيادة تقدر بنحو   من كمية االنتاج    في الى زيادة    تؤدينما  إالكميات المستخدمة من 

نحو  البلح تبلغ  اكبر  ما  بافتراضوذلك    %   1.537بنسبة  على  االنتاجية  الظروف  زيادة    أي  ،عليه  هيثبات  يمكن  انه 
النتااإل من  الكلى  الحيازية ج  معالبلح  ول  لمحص  األولى   فئة  االنتاجية  العناصر  مزج  البع  بإعادة  يحقق  بعضها  بما  ض 

ان عناصر    يعنيمما    0.94نحو    بلغت(  2R̅) قيمة معامل التحديد المعدل    المعادلة ان  كما تبين من،  االستخدام األكفأ لها
 البلح . محصول  كمية االنتاج من فيتحدث  التي% من التغيرات  94عن  مسؤولةالمعادلة  فياالنتاج المذكورة 

الثانية  -2-2 الحيازية  )الفئة  رقم  بالجدول  المعادلة  من  يتبين  بين  9:  إحصائيًا  معنوية  موجبة  طردية  عالقة  وجود   )
السماد   المضافة من  الكمية  البلح وبين  الفدانية من   الفوسفاتي، والسماد  (3X)   األزوتي، والسماد  (2X)  العضوي اإلنتاجية 



 2021األول/أكتوبر   تشرين 212234 - (:5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية    – مهابة

 

Mahaba - Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 212-234October 2021 

 

226 

(4X)  إلى زيادة    تؤدي%    1أن زيادة الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة  ، ومن المعادلة يتضح
بنسبة   الترتيب  0.41%،    0.49%،    0.66اإلنتاج  على  منهم  لكل  هذه،  %  الجزئي  وتشير  المرونات  الى    ة القيم 

مما يشير الى ان الدالة االنتاجية   1.56بلغ نحو  قد  االجمالية للنموذج ككل    ة معامل المرون  قيمةن  كما أ  نتاج،لعناصراإل
 أي(  اقتصاديمرحلة إنتاج غير    أي  ولىأ  إنتاجية  دالة ذات عائد متزايد السعة )مرحلة  البلحلمحصول    ثانيةال  فئة الحيازيةلل
المتغيرات المستقلة    في%  1ن كل زيادة تقدر بنحو  أ من كمية االنتاج    في الى زيادة    تؤدينما  إالكميات المستخدمة من 

ج  نتاانه يمكن زيادة اإل  أي  ، عليه  ي ثبات الظروف االنتاجية على ماه  بافتراضوذلك    %  1.56بنسبة اكبر تبلغ نحو  البلح
ال الحيازيةالكلى من  االنتاجية معالبلح  لمحصول  ثانية  ال  فئة  العناصر  البع  بإعادة مزج  االستخدام بعضها  بما يحقق  ض 

ان عناصر االنتاج    يعنيمما    0.91نحو    بلغت(  2R̅)  تحديد المعدلمعامل ال  قيمة  المعادلة ان   كما تبين من،  األكفأ لها
 البلح . كمية االنتاج من محصول  فيتحدث  التي% من التغيرات  91عن  مسؤولةالمعادلة  فيالمذكورة 

الثالثة  -2-3 الحيازية  )  : الفئة  رقم  بالجدول  المعادلة  من  إحصا9يتبين  معنوية  موجبة  طردية  عالقة  وجود  بين (  ئيًا 
السماد   المضافة من  الكمية  البلح وبين  الفدانية من   الفوسفاتي، والسماد  (3X)   األزوتي، والسماد  (2X)  العضوي اإلنتاجية 

(4Xوالعمل اآللي ،)  (7X  ومن المعادلة يتضح أن زيادة الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة ، )1 
وتشير هذه القيم ،  % لكل منهم على الترتيب  0.25%،    0.16%،    0.33%،    0.21نسبة  إلى زيادة اإلنتاج ب  تؤدي%  

مما يشير   0.95بلغ نحو  قد  االجمالية للنموذج ككل    ةمعامل المرون  قيمةن  كما أنتاج،  اإل  الى المرونات الجزئيه لعناصر
مرحلة    أيثانية    إنتاجية  السعة )مرحلة  ناقصد متدالة ذات عائ  البلحلمحصول    ثالثة ال  فئة الحيازيةالى ان الدالة االنتاجية لل

 فيالى زيادة    تؤدينما  إ الكميات المستخدمة من المتغيرات المستقلة    في%  1ن كل زيادة تقدر بنحو  أ  أي(  اقتصاديإنتاج  
بين كما ت  ،عليه  هيثبات الظروف االنتاجية على ما  بافتراضوذلك    %  0.95تبلغ نحو  أقل بنسبة    من البلحكمية االنتاج  

المعادلة    فيان عناصر االنتاج المذكورة    يعنيمما    0.84نحو    بلغت(  2R̅)  قيمة معامل التحديد المعدل   المعادلة ان  من
 البلح . محصول  كمية االنتاج من فيتحدث  التي% من التغيرات  84له عن ئو مس
)   : العينة  إجمالي  -2-4 بالجدول رقم  المعادلة  بين اإلنتاجية ( وجود عالقة طردية موج9يتبين من  بة معنوية إحصائيًا 

، ومن  (4X)  الفوسفاتي، والسماد  (3X)  األزوتي، والسماد  ( 2X)  العضوي الفدانية من البلح وبين الكمية المضافة من السماد  
ة اإلنتاج بنسبة إلى زياد  تؤدي%    1المعادلة يتضح أن زيادة الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة  

ن  كما أ  نتاج،وتشير هذه القيم الى المرونات الجزئيه لعناصراإل،  % لكل منهم على الترتيب %0.29،   %0.48 ،    0.61
 مزارعيل  العينة  جماليإلمما يشير الى ان الدالة االنتاجية    1.38بلغ نحو  قد  االجمالية للنموذج ككل    ةمعامل المرون  قيمة

 أي  ولىأ  إنتاجية  دالة ذات عائد متزايد السعة )مرحلة  راعية المستهدفة هيالممارسات الز   البلح ممن ال يطبقون محصول  
  تؤدي نما  إالكميات المستخدمة من المتغيرات المستقلة    في%  1ن كل زيادة تقدر بنحو  أ  أي(  اقتصاديمرحلة إنتاج غير  

  هي ظروف االنتاجية على ماثبات ال  بافتراضوذلك    %  1.38بنسبة اكبر تبلغ نحو  من البلحكمية االنتاج    فيالى زيادة  
بعضها البعض بما يحقق   بإعادة مزج العناصر االنتاجية معالبلح  ج الكلى من محصول  نتا انه يمكن زيادة اإل  أي  ،عليه
ان عناصر    يعنيمما    0.89نحو    بلغت(  2R̅)   المعدلقيمة معامل التحديد    المعادلة ان  كما تبين من،  تخدام األكفأ لهااالس

 البلح . كمية االنتاج من محصول  فيتحدث  التي% من التغيرات  89له عن ئو المعادلة مس في االنتاج المذكورة
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 : اا: الكفاءة القتصاديةسادس
  الوحدة سعر إلى العنصر هـذا  مـن واحدة وحدة إستخدام  نتيجة الحدي العائد لنسبة وفقاً قتصاديةاال ةفاءالك لدراسة 

 :  (2020خليل، ) اليةالت  بالمعادلة تمثيلها يمكن والتى،  منه
 .  العنصر  إنتاج متوسط×  للعنصر اإلنتاجية المرونة=  للعنصر  الحدى الناتج -
 .  المحصول  من الطن سعر ×  للعنصر  الحدى الناتج= للعنصر الحدى الناتج قيمة -
 .  المورد  من الوحدة سعر ÷  صرللعن الحدي  الناتج قيمة  = االقتصادية  الكفاءة معامل -

  زيادة   حالة   ففى  اقتصادية،  كفاءة  تحقيـق  عدم   على   يدل  الصحيح،   الواحد   عن  النسبة  هذه  إنخفاض   أو  ةزياد  أن  حيث
 عن   النسبة  هذه  إنخفاض  حالة  المستخدم، وفى  العنـصر  تكثيف  لزيادة  فرصة  هناك  فإن  ،  الصحيح  الواحد  عن  النسبة
  المعادلة   ناتج  كان  إذا   أما  العنصر،  استخدام  ىف   إسراف  هناك  ألن  منه  المـستخدمة  الكميات  بتقليل  ينصح  الصحيح   الواحد
 . للعنصر ستخدامأل كفاءة أقصى يعنى فهذا الـصحيح، الواحد يساوى

المسته  في  -1 الزراعية  الممارسات  تطبيق  )  :دفةحالة  رقم  الجدول  من  اإلنتاجية 10يتضح  العناصر  كفاءة  معامل  أن   )
، إال أن  بين الفئات الحيازية  الدراسة قد تباين في قيمته  لعينة  (السيوي )  الصعيدينخيـل البلح صنف    إنتاج  في المستخدمة  

الفئات جميع  بين  المشتركة  العناصر  الحيازية  الصفة  بهذه  الخاص  الكفاءة  معامل  قيمة  الصحيح  أن  الواحد  من  ،  أكبر 
السماد   من  كل  أستخدام  تكثيف  يمكن  فإنه  والسماد  العضوي وبالتالى  والسماد  األزوتي،  الحيازية   يف  الفوسفاتي،  الفئة 

الفئة    في  ري ، والعمل البشالفوسفاتي، والسماد  األزوتي، والسماد  العضوي ، كما يمكن تكثيف أستخدام كل من السماد  األولى
 . ة الثانية والثالثةالحيازي

اجية ( أن معامل كفاءة العناصر اإلنت10يتضح من الجدول رقم )   :المستهدفة  الزراعية  الممارسات  تطبيق  عدم  حالة  في  -2
، إال أن  ين في قيمته بين الفئات الحيازيةالدراسة قد تبا  لعينة  (السيوي )  الصعيدينخيـل البلح صنف    إنتاج  في المستخدمة  

بهذ الخاص  الكفاءة  معامل  قيمة  أن  الحيازية  الفئات  جميع  بين  المشتركة  الصحيحالصفة  الواحد  من  أكبر  العناصر  ،  ه 
،  الفئة الحيازية األولى  في  ري ، والعمل البشاألزوتي، والسماد  العضوي من السماد    وبالتالى فإنه يمكن تكثيف أستخدام كل 

، بينما  الفئة الحيازية الثانية  في،  الفوسفاتي، والسماد  األزوتي، والسماد  العضوي كما يمكن تكثيف أستخدام كل من السماد  
 الفئة الحيازية الثالثة  في، والعمل اآللى فوسفاتيال، والسماد  األزوتي، والسماد العضوي يمكن تكثيف أستخدام كل من السماد 

محافظة الوادي الجديد  في  بالفئات الحيازية  نخيل البلح صنف الصعيدي )السيوي(أهم العوامل المؤثرة في انتاج  ( :10رقم )جدول 

 2019/2020للموسم الزراعى 

 مؤشر الكفاءة 

 عناصر اإلنتاج 

المرونة 

 االنتاجية

الناتج  

 المتوسط

 تج النا

 الحدي 

قيمة الناتج 

 الحدي 

سعر الوحدة  

 من العنصر

معامل الكفاءة  

 االقتصادية

 تطبيق الممارسات الزراعية المستهدفة

  الفئة الحيازية األولى 

 0.591 0.394 0.233 2394.77 125 19.16 (2Xالسماد العضوي ) 

 0.201 0.116 0.023 239.80 7.17 33.45 (3Xالسماد األزوتي )

 0.423 0.287 0.121 1249.33 13.6 91.86 ( 4Xفوسفاتي )السماد ال

  الفئة الحيازية الثانية 

 0.274 0.356 0.098 1044.37 120 8.70 (2Xالسماد العضوي ) 

 0.35 0.110 0.039 412.63 7.17 57.55 (3Xالسماد األزوتي )
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 0.14 0.259 0.036 387.93 13.60 28.52 ( 4Xالسماد الفوسفاتي )

 0.18 0.115 0.021 220.98 120 1.84 ( 6X)ري العمل البش

  الفئة الحيازية الثالثة 

 0.301 0.297 0.089 990.12 118 8.39 (2Xالسماد العضوي ) 

 0.23 0.105 0.024 267.66 7.17 37.33 (3Xالسماد األزوتي )

 0.19 0.236 0.045 497.28 13.60 36.56 ( 4Xالسماد الفوسفاتي )

 0.27 0.125 0.034 372.95 120 3.11 ( 6X)العمل البشري 

  إجمالي عينة الدراسة 

 0.296 0.352 0.104 1107.71 121.53 9.11 (2Xالسماد العضوي ) 

 0.26 0.111 0.029 306.85 7.17 42.80 (3Xالسماد األزوتي )

 0.05 0.263 0.013 139.76 13.60 10.28 ( 4Xالسماد الفوسفاتي )

 0.21 0.113 0.024 251.07 120 2.09 ( 6X)العمل البشري 

 عدم تطبيق الممارسات الزراعية المستهدفة

  الفئة الحيازية األولى 

 0.513 0.370 0.190 1937.44 125 15.5 (2Xالسماد العضوي ) 

 0.627 0.109 0.068 697.20 7.17 97.24 (3Xالسماد األزوتي )

 0.397 0.098 0.039 395.55 13.60 29.08 ( 6X) العمل البشري

  لفئة الحيازية الثانية ا

 0.66 0.335 0.221 2348.00 120 19.57 (2Xالسماد العضوي ) 

 0.49 0.104 0.051 539.19 7.17 75.20 (3Xالسماد األزوتي )

 0.41 0.243 0.100 1060.38 13.60 77.97 ( 4Xالسماد الفوسفاتي )

  الفئة الحيازية الثالثة 

 0.21 0.279 0.059 644.86 118 5.46 (2Xالسماد العضوي ) 

 0.33 0.099 0.033 358.51 7.17 50 (3Xالسماد األزوتي )

 0.16 0.222 0.035 390.93 13.60 28.74 ( 4Xالسماد الفوسفاتي )

 0.25 0.297 0.074 816.91 85 9.61 ( 7Xالعمل اآللى )

  إجمالي عينة الدراسة 

 0.61 0.331 0.202 2129.38 121.53 17.52 (2Xالسماد العضوي ) 

 0.48 0.104 0.050 528.43 7.17 73.70 (3Xالسماد األزوتي )

 0.29 0.247 0.072 756.12 13.60 55.60 ( 4Xالسماد الفوسفاتي )
 . 2019/2020 في محافظة الوادي الجديد لسنةة دراسستبيان لعينة الالجمعت وحسبت من بيانات االمصدر : 

 : الجديد الواديبمحافظة  (السيوي ) الصعيدينف البلح صنخبل  الفدان من تكاليف إنتاج: اا سايع
، وتكاليف عمليات الخدمة الزراعية حيث يمثالن معظم  تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعىتشمل تكاليف اإلنتاج كل من  

ف  ، وتبين عند حساب متوسط تكالي(2002)عمارة،  اإليجارية تمثل التكاليف الثابتةحين أن القيمة    فيالتكاليف المتغيرة  
 المختلفة أثناء العملية اإلنتاجية ما يلى:   البنود

  تكاليف مستلزمات اإلنتاج إجمالي أن( 11) رقم الجدول من يتضح :المستهدفة الزراعية الممارسات  تطبيق حالة في -1
نحو    (السيوي )  الصعيدي  صنف  البلح  إنتاج  في  المستخدمة بلغت    الحيازية   للفئات  جنيه  4709،    4191،    3993قد 

  التكاليف الكلية   إجمالي % من    18.89،  %  16.87%،    15.76ث مثلت نسبة  ، حيوالثانية والثالثة على الترتيب  ىولاأل
الترتيب  الحيازية  للفئات على  والثالثة  والثانية  قدر  األولى  بينما  ال  إجمالي،  العمل  ،    11773بحوالى    مزرعيتكاليف 

  44.85،  %  46.45، حيث مثلت نسبة  نية والثالثة على الترتيباألولى والثا  الحيازية  للفئاتجنيه    10763،    11144
الكلية  إجمالي من    %  43.18،  % الترتيب  الحيازية   للفئات  التكاليف  على  والثالثة  والثانية  قدر  األولى  كما    إجمالي ، 
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، حيث  الترتيب  األولى والثانية والثالثة على  الحيازية  للفئاتجنيه    19925،    19850،    20343التكاليف المتغيرة بحوالى
األولى والثانية والثالثة على    الحيازية  للفئات  التكاليف الكلية  إجمالي% من   79.94،  %  79.88،  %  80.27مثلت نسبة  

الكلية بحوالى    إجمالي، كما قدر  الترتيب األولى والثانية    الحيازية  للفئاتجنيه    24925،    24850،    25343التكاليف 
 . والثالثة على الترتيب

الجديد   الواديمحافظة في   بعينة الدراسة الميدانية  (السيوي) الصعيدينخيل البلح صنف لفدان بنود التكاليف   ( :11قم )رجدول 

 2019/2020خالل الموسم الزراعى 

 تطبيق   بنود التكاليف 

 الممارسات الزراعية المستهدفة

 عدم تطبيق  

 الممارسات الزراعية المستهدفة

 لحيازية الفئات ا الفئات الحيازية 
 العينة  إجمالي الثالثة  الثانية  األولى  العينة  إجمالي الثالثة  الثانية  األولى 

                 مستلزمات إنتاج

 2457 2869 2414 2248 2461 2875 2405 2255 العضويالسماد 

 457 489 466 442 462 494 465 439 األزوتي السماد 

 368 413 371 336 370 416 375 337 الفوسفاتي السماد 

 793 781 790 800 791 772 788 800 مبيدات  

 0 0 0 0 156 152 158 162 أكياس )شكاير( بالستيك  
 4075 4552 4041 3826 4240 4709 4191 3993 تكاليف مستلزمات اإلنتاج  إجمالي

                 عمليات زراعية

 360 360 360 360 360 360 360 360 العضوي التسميد 

 240 240 240 240 0 0 0 0 تسميد الكيماوىال

 1551 1463 1531 1609 1540 1451 1525 1606 التقليم 

 761 761 763 760 760 759 762 760 التلقيح

 1381 1372 1449 1524 1373 1366 1441 1520 التقويس )الدالوة( 

 0 0 0 0 1140 1138 1144 1140 التكييس )التزميط( 

 825 780 840 840 360 360 360 360 مقاومة حشائش 

 430 360 420 480 323 180 240 480 مكافحة اآلفات 

 1264 1218 1280 1279 1116 1004 1102 1206 الري 

 1917 1908 1912 1946 3234 3225 3231 3240 العمل األلى 

 761 759 760 764 380 380 379 381 الجنى أو الجمع 

 645 552 612 722 634 540 600 720 الفرز 
 10135 9773 10167 10524 11220 10763 11144 11773 مزرعيتكاليف العمل ال إجمالي

 1036 972 1028 1084 1035 972 1026 1080 النقل 

 0 0 0 0 1715 1715 1715 1715 %( 15قيمة األهالك السنوى )

 1250 1250 1250 1250 1500 1500 1500 1500 الري صيانة شبكة  

 358 325 355 380 278 266 274 282 مصاريف نثرية 

 16854 16872 16841 17064 19988 19925 19850 20343 التكاليف المتغيرة إجمالي

 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 اإليجار

 21854 21872 21841 22064 24988 24925 24850 25343 تكاليفال إجمالي

 جنيه . 2سنوات وبالتالى تبلغ تكلفته السنوية  3فتراضى له والعمر األ نيهج 6 - 5سعر الكيس البالستيك  *
 أجور عمال لعملية التسميد الكيماوى .  أيوبالتالى ال يتم وضع  الريمياه  في الفوسفاتيو األزوتيبالتنقيط يتم إذابة السماد  الريحالة  في* 
النهاية يتم قطع العراجين وبالتالى تزداد تكلفة الجنى   فيالسباطات ثم  حالة عدم إجراء عملية التكييس يتم الجنى على عدة مرات حيث يتم هز في* 

 هذه الحالة .  في

 سنويا . %  15 بنسبة إهالك مخصص وضع يتم وبالتالى سنوات 7 - 6 من بالتنقيط الري لشبكة األفتراضى العمر *

 . 2020/ 2019 لسنةديد الج  الواديدراسة بمحافظة لعينة الستبيان الا جمعت وحسبت من بياناتالمصدر : 

تكاليف مستلزمات    إجمالي  أن (  11)  رقم   الجدول   من  يتضح   :المستهدفة  الزراعية  الممارسات  تطبيق  عدم  حالة  في -2
نحو    (السيوي )  الصعيدي  صنف  البلح  إنتاج  في  المستخدمة  اإلنتاج بلغت   للفئات  جنيه  4552،    4041،    3826قد 

الاألول  الحيازية على  والثالثة  والثانية  نسبة  ترتيبى  مثلت  حيث  من    20.81،  %  %18.50،    17.34،    إجمالي % 
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الكلية الترتيب  الحيازية  للفئات  التكاليف  على  والثالثة  والثانية  قدر  األولى  بينما  المزرعي   إجمالي،  العمل  بحوالى    تكاليف 
%،    47.70مثلت نسبة  ، حيث  األولى والثانية والثالثة على الترتيب  الحيازية  للفئاتجنيه    9773،    10167،    10524
من    44.68،  %  46.55 الكلية  إجمالي%  الترتيب  الحيازية  للفئات  التكاليف  على  والثالثة  والثانية  قدر األولى  كما   ،
بحوالى    إجمالي المتغيرة  على    الحيازية  للفئاتجنيه    16872،    16841،    17064التكاليف  والثالثة  والثانية  األولى 
نسبة  الترتيب مثلت  حيث  من    77.14،  %  %77.11،    77.34،  الكلية  إجمالي%  األولى    الحيازية  للفئات  التكاليف 

وال الترتيبوالثانية  على  قدر  ثالثة  كما  بحوالى    إجمالي،  الكلية   للفئاتجنيه    21872،    21841،    22064التكاليف 
 . األولى والثانية والثالثة على الترتيب الحيازية

قيمة   زيادة  يتضح  فدتكال  إجماليمما سبق  إنتاج  البلح صنف  ن    يف  تطبيق   في(  السيوي )  الصعيديانخيل  حالة 
جنيه   3053،    3009،    3279الممارسات الزراعية المستهدفة مقارنة بحالة عدم تطبيق هذه الممارسات الزراعية بمقدار  

ممارسات الزراعية المستهدفة  ، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى تكاليف الاألولى والثانية والثالثة على الترتيب  الحيازية  للفئات
األولى والثانية    الحيازية  للفئاتجنيه    1138،    1144،    1140تقدر بحوالى    التيمثل إجراء عملية التكييس )التزميط( و 

جنيه لجميع الفئات    1715تقدر بحوالى    التيبالتنقيط و   الري ، وكذلك إلى قيمة األهالك السنوى لشبكة  والثالثة على الترتيب
، وأخيرا ألرتفاع تكاليف صيانة إجراء عملية التكييس )التزميط(  في، هذا باإلضافة إلى قيمة األكياس المستخدمة  الحيازية
 بالتنقيط . الري شبكة 

 : قتصاديةاا: مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية والثامن
  الصعيدي صنفلمحصول البلح   قتصاديواال بعض مؤشرات كفاءة األداء اإلنتاجي(  12توضح بيانات الجدول رقم ) 

 : الجديد الواديبمحافظة  2020/  2019خالل الموسم الزراعى   ( بعينة الدراسةالسيوي )
أن متوسط اإلنتاجية الفدانية قد بلغ  (  12)   رقم  الجدول  من  يتضح  :المستهدفة  الزراعية  الممارسات  تطبيق  حالة  في  -  1

الترتيباألولى والثا  الحيازية  للفئاتطن    7.230،    7.143،    7.106حوالى   ، كما قدر متوسط السعر نية والثالثة على 
الترتيب  الحيازية  للفئاتجنيه/طن    11085،    10695،    10285للبلح بحوالى    مزرعيال والثالثة على  ، األولى والثانية 

ثالثة  األولى والثانية وال  الحيازية  للفئاتجنيه/فدان    81751،    77774،    74363للفدان بحوالى    بينما قدر اإليراد الكلي
الترتيب قدر صا  في،  على  الفداني  فيحين    الحيازية   للفئاتجنيه/فدان    56826،    52991،    49020بحوالى    العائد 

الترتيب على  والثالثة  والثانية  بحوالى  األولى  البلح  من  الطن  إنتاج  تكلفة  قدرت  كما  جنيه     3447،    3479،    3566، 
 لترتيب .ا  على والثالثة والثانية األولى الحيازية للفئات

( أن متوسط اإلنتاجية الفدانية قد  12يتضح من الجدول رقم )  :المستهدفةحالة عدم تطبيق الممارسات الزراعية    في  -2
طن للفئات الحيازية األولى والثانية والثالثة على الترتيب، كما قدر متوسط السعر    6.794،   6.711،  6.673بلغ حوالى 

الترتيب،   11012،    10625،    10208للبلح بحوالى    مزرعيال والثالثة على  األولى والثانية  الحيازية  للفئات  جنيه/طن 
جنيه/فدان للفئات الحيازية األولى والثانية والثالثة    76486،    72678،    69405للفدان بحوالى    الكليبينما قدر اإليراد  

الترتيب،   قدر  فيعلى  الحيازية  ج  54614،    50837،    47341  بحوالي  الفدانيالعائد    فيصا  حين  للفئات  نيه/فدان 
 .الترتيب  على  والثالثةاألولى والثانية 
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بمحافظة  دراسة عينة ال  في  (السيوي) الصعيدينخيل البلح صنف ل: بعض مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واألقتصادية   (12جدول رقم )

 2020/  2019الجديد للموسم الزراعى  الوادي

 المؤشر

 تطبيق 

 هدفةالممارسات الزراعية المست

 عدم تطبيق 

 الممارسات الزراعية المستهدفة

 الفئات الحيازية  الفئات الحيازية 

 العينة  إجمالي الثالثة  الثانية  األولى  العينة  إجمالي الثالثة  الثانية  األولى 

 6.716 6.794 6.711 6.673 7.150 7.230 7.143 7.106 اإلنتاجية الفدانية )طن( 

 10552 11012 10625 10208 10625 11085 10695 10285 )جنيه/طن(   مزرعيالسعر ال

 16854 16872 16841 17064 19988 19925 19850 20343 التكاليف المتغيرة )جنيه/فدان( 

 21854 21872 21841 22064 24988 24925 24850 25343 التكاليف الكلية )جنيه/فدان( 

 72294 76486 72678 69405 77376 81751 77774 74363 اإليراد الكلى )جنيه/فدان( 

 50440 54614 50837 47341 52388 56826 52991 49020 العائد )جنيه/فدان(  فيصا

 3254 3219 3255 3306 3495 3447 3479 3566 تكلفة إنتاج الطن )جنيه( 

 التكاليف الكلية .  –العائد = اإليراد الكلى   في* صا

 الفدانية .  * تكلفة إنتاج الطن = التكاليف الكلية / اإلنتاجية

 .  2020/ 2019 لسنةالجديد  الواديدراسة بمحافظة ستبيان لعينة الالجمعت وحسبت من بيانات االمصدر :   

صنف   البلح  من  الطن  إنتاج  تكلفة  أرتفاع  من  بالرغم  أنه  يتضح  سبق  تطبيق   في(  السيوي )  الصعيديمما  حالة 
،   األولى والثانية والثالثة على الترتيب  الحيازية  للفئاته  جني  228،    224،    260الممارسات الزراعية المستهدفة بمقدار  

حالة تطبيق  فيوذلك نتيجة أرتفاع التكاليف اإلنتاجية المترتبة على تطبيق هذه الممارسات ، إال أن زيادة اإلنتاجية الفدانية 
طن/فدان    0.436،    0.432،    0.433الممارسات الزراعية المستهدفة مقارنة بحالة عدم تطبيق هذه الممارسات بمقدار  

حالة تطبيق   فيللمحصول    مزرعي، هذا باألضافة إلى زيادة السعر ال  األولى والثانية والثالثة على الترتيب  الحيازية  للفئات
يترتب عليه    الذيجنيه/طن األمر    73،    70،    77الممارسات الزراعية مقارنة بحالة عدم تطبيق هذه الممارسات بمقدار  

حالة تطبيق الممارسات الزراعية المستهدفة مقارنة بحالة عدم تطبيق هذه الممارسات بمقدار   في  ائد الفداني في العزيادة صا
  4.05% ،   4.24% ،   3.55حوالى   في العائد الفدانينسبة زيادة صا  جنيه/فدان حيث بلغت 2212،   2154،  1679

 . األولى والثانية والثالثة على الترتيب الحيازية للفئات% 
 : عينة الدراسة فيتقييم أثر الممارسات الزراعية المستهدفة المتبعة : اا عتاس

 :فيأظهرت نتائج الدراسة أن لتطبيق الممارسات الزراعية المستهدفة تأثير إيجابى يتمثل 
  2331،    2330بالغمر بمقدار    الري بالتنقيط مقارنة بطريقة    الري فدان النخيل عند أتباع طريقة    ري ض المقنن المائى لخف -1

  59.14المياه نسبة    في، حيث مثلت كمية التوفير  ى والثانية والثالثة على الترتيب/فدان للفئات الحيازية األول3م  2498،  
 . بالغمر الري % للفئات الحيازية األولى والثانية والثالثة على الترتيب مقارنة بطريقة  57.55، % 59.11، %

  الري يترتب على توفير كميات مياه  الجديد فإنه    الواديمحافظة    فيمية الزراعية  نظرا ألن الماء يعتبر المحدد الرئيسى للتن -2
تمثل حوالى  جديدة  مساحات    نخيل البلح بإضافة   زراعة   فيأنه يمكن التوسع  بالتنقيط    الري عند التحول إلى تطبيق طريقة  

  التي نية والثالثة على الترتيب و % من المساحات المزروعة للفئات الحيازية األولى والثا  73.75،  %  69.17،  69.08%
 .تروى بطريقة الغمر



 2021األول/أكتوبر   تشرين 212234 - (:5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية    – مهابة

 

Mahaba - Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 212-234October 2021 

 

232 

ية على  ينعكس من ناح  الذي، األمر  وتقليل عدد ووزن الثمار التالفة  تحسين صفات جودة ثمار البلح وزيادة وزن السباطه  -3
الفدانية اإلنتاجية  ال،  زيادة  السعر  أخ  مزرعيوزيادة  ناحية  التغطيري للمحصول من  )التكييس(  ، وذلك عند إجراء عملية  ة 

 . ع قطع العراجين مباشرة عند النضجللسباطات م
المبكر للمحصول ) -4 تطبيق هذه   يوم( عند إجراء عملية التغطية )التكييس( للسباطات مقارنة بحالة عدم   14  –  7النضج 

 يزيد من فرص تحقيق عائد أفضل .  الذي، األمر العملية
سينعكس إيجابيَا على األحوال المعيشية  الذي، و هذه الممارسات الزراعية عد تطبيقلنخيل البلح ب الفدانيالعائد  فيزيادة صا -5

فدان(  في المركز األول فى    6  –  3الفئة الحيازية الثالثة )  جاءت  حيث،  الجديد  الواديمحافظة    فيلمزارعى نخيل البلح  
فدان( حيث بلغ    3  –  1يازية الثانية )جنيه، يليها الفئة الح  2212  بحوالي  صافي العائد الفداني  مقدار الزيادة المتحققة في

جنيه ، ثم يليها الفئة الحيازية األولى )أقل من فدان( حيث بلغ مقدار   2154مقدار الزيادة فى صافي العائد الفداني حوالي 
 . تطبيق الممارسات الزراعية المستهدفةعدم حالة جنيه وذلك مقارنة ب 1679الزيادة فى صافي العائد الفداني حوالي  

 توصيات: ال
البحث فإنه يمكن صياغة بعض التوصيات التي قد تفيد متخذي القرار والقائمين على وضع السياسة    نتائجوفي ضوء  

 الزراعية المصرية بصفة عامة، وهي كالتالي: 
التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في مساحات جديدة من مزارع نخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد، وذلك   -1

لرفع الكفاءة الفني   اإلرشادية والمدارس الحقول  إقامة في الزراعية البحوث ومركز الصحراء بحوث مركز دور بزيادة
  المواعيد في والتقويس والتلقيح التقليم مثل خدمة أشجار النخيل عمليات جراءإ وتوعيتهم بضرورة ، لمزارعي نخيل البلح

 واصفات عالية الجودة.يساعدهم علي إنتاج منتج ذو م المناسبة، مما
 ض المقنن خفالتحول من طريقة الري بالغمر إلى طريقة الري بالتنقيط ، األمر الذى يترتب عليه  بضرورةالمزارعين  وعيةت -2

 ى والثانية والثالثة على الترتيب ./فدان للفئات الحيازية األول3م  2498،  2331،   2330فدان النخيل بمقدار   ري ل المائي
مساحة الرقعة الزراعية من نخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد بعد توفير مياه الري نتيجة التوسع في تطبيق    أمكانية زيادة -3

 من %  73.75 ،% 69.17  ،% 69.08 حوالى تمثل  جديدة مساحات إضافةيمكن الممارسات الزراعية الجيدة ، حيث 
 . الغمر بطريقة تروى  والتي الترتيب بعينة الدراسة الميدانية على والثالثة  والثانية األولى الحيازية للفئات المزروعة  المساحات

الجيدة   -4 الزراعية  الممارسات  أتباع  حالة  فى  الفداني  العائد  في صافي  المتحققة  الزيادة  بمقدار  النخيل  توعية زراع  ضرورة 
 ى الترتيب. جنيه للفئات الحيازية األولى والثانية والثالثة عل  2212،   2154،   1679والتى بلغت حوالى 

 مماثلة لكل أصناف نخيل البلح المزروعة بالمحافظات.  وأبحاث إجراء دراسات -5
 : المراجع
 . مصر، الكتاب اإلحصائى السنوى  (. 2020) واالحصاء العامة للتعبئة المركزى  الجهاز

شريفالشرباصي المصور  2018)  ،  الدليل  والتمور  في(.  البلح  نخيل  وخدمة  األغذيةزراعة  منظمة  لألمم  والزرا   ،  عة 
 ، مصر. المتحدة )الفاو(
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 . ، الجزائر العربية  الزراعة في  الجيدة الزراعية الممارسات لقاء خبراء حول  (.2007) الزراعية للتنمية العربية المنظمة
 الوطن العربى، السودان .   في(. دليل الممارسات الزراعية الجيدة 2007المنظمة العربية للتنمية الزراعية )

 -هـ  ريتشارد  عن  مترجم  كتاب.  الموارد  وتخصيص  األسعار  نظام.  (1971)  الزليطى  الحفيظ  وعبد   التواب  عبد  اليمانى،
 .  80:  45 ص ليبيا، غازي، بني جامعة منشوارت. ليفتوتيش

)وعاطف  ،  إبراهيم خليفة  نظيف  و   .(1993محمد  زراعتها  التمر  منشأة ر نخلة  دار   ، العربي  الوطن  في  وإنتاجها  عايتها 
 المعارف باإلسكندرية ، الطبعة األولى .

ة ،  (. التحليل اإلحصائي باستخدام برامج الحاسب اآللي ، دار الكتب المصرية ، القاهر 2020خليل، يحيى محمد متولي )
 مصر.

الزراعة ، جامعة أسيوط ،  1995صالح، صالح على )  الزراعى ، كلية  الزراعى ، قسم االقتصاد  (. أساسيات االقتصاد 
 مصر.

الحق )  (.2009) حنفي    ،عبد  الجيدة  الزراعية  البيوت  GAPالممارسات  في  المزروعة  للمحاصيل  الحيوية  والمكافحة   )
الراهن   الوضع  المحمية  الزراعة   ، نحو  المحمية  المستقبلية  غذائىأوالرؤية  الرياض  من   ، المملكة    ومائى   ،

 . العربية السعودية 
 . ، مصر البساتين بحوث ، معهد (2) رقم نشرة ، وخدمة زراعة التمر (. نخلة2008وآخرون )  يوسف ، منير هللا عبد

أحمد) السيد  الزراعي2002عمارة، رياض  اإلنتاج  إقتصاديات  الهانيال  –النظرية والتطبيق  –(.  دار  األول،  للطباعة    جزء 
 القاهرة، مصر . الطبعة الرابعة، والنشر،

األستثمار  (.  2020)  الجديد  الواديمحافظة   مقومات  بيانات   ، األلى  الحاسب  إدارة   ، المحافظة  معلومات   في مركز 
 المحافظة . 

 نشرة  ،  الزراعي  صادلالقت  المركزية  اإلدارة  ،  االقتصادية  الشئون  قطاع  ،  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة
 متفرقة .  أعداد   ، اإلحصاءات الزراعية

،   واستصالح  الزراعة  وزارة ب  مديرية  األراضي    غير   بيانات  ،اإلحصاء    قسم   البساتين،  إدارة  الجديد،  الواديالزراعة 
 . منشورة

El-Assar A. M. (2011). Effects of bunch covering on the ripening time. marketable yield and 

fruit quality of "Zaghloul‖" dates. Egypt. J. Hort., 38 (1):13 -21. 

Heady, E.O. (1968) . Economics’ of agricultural, production and resource. prentice– Holl, 

new Delhi.  

http://www.eurepgap.org/Languages/English/index_html 

 

 

The impact of some good agricultural practices on the 

efficiency of date palm production in the New Valley 

governorate 

Mahaba Abd El Moety ElSayed Ahmed Mahaba*(1) 

http://www.eurepgap.org/Languages/English/index_html


 2021األول/أكتوبر   تشرين 212234 - (:5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية    – مهابة

 

Mahaba - Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 212-234October 2021 

 

234 

(1). Department of Economic Studies, Socio-Economic Division, Desert 

Research Center, Cairo, Egypt. 

(*Corresponding Author : Mahaba Abd ElMoety ElSayed. Email:  

mahaba_agr11@yahoo.com) 

Received: 27 /06 /2021   Accepted:  10 / 10 / 2021 

Abstract 

The fruits of the date palm are considered one of the most important 

food for the inhabitants of the desert areas, especially the governorate 

of the New Valley, The research problem is that the average 

productivity of date Palm in the New Valley governorate is lower 

than the average productivity in the Republic. The research aims to 

study the current state of date production in the New Valley 

governorate, by identifying the economic and technical agricultural 

features related to the production of date palm in the New Valley 

governorate. Where two samples were taken from the farmers of date 

Palm Al-Saidi (Al-Siwa), the first sample apply a package of targeted 

agricultural practices, and the other sample do not apply this package 

of agricultural practices, each sample was divided into three 

categories, and shows an increase in the value of the total production 

costs of fedden date Palm Al-Saidi (Al-Siwa) in the case of target 

such as the procedure of stacking, which is estimated at about 1140     ،

1144, 1138 EGP for the first, second and third acquisition categories, 

respectively, as well as the value of the annual loss of the drip 

irrigation network, which is estimated at about 1715 EGP for all 

acquisition categories, in addition to the value of the bags used in the 

process of bagging, and finally the high cost of maintenance of the 

drip irrigation network, despite the high ranking, as a result of the 

high production costs resulting from the application of these 

practices, but the increase in individual productivity in The state of 

application of targeted agricultural practices compared to the case of 

non-application of these practices by 0,433, 0,432, 0,436 tons/fedden 

for the first, second and third possessory categories, respectively, this 

in addition to the increase of the agricultural price of the crop in the 

case of application of agricultural practices compared to the case of 

non-application of these practices by 77, 70, 73 pounds/fedden yield 

is approximately 3.55%, 4.24% and 4.05% for the first, second and 

third acquisition categories, respectively. The research recommended 

the need to expand the application of new agricultural practices in 

date palm farms in the New Valley Governorate. 

Keywords: Date palm, ElSaidi variety, Good gricultural practices,    

Productive efficiency, Egypt. 
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