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 امللخص 

تعترب تقنية زراعة ال نسجة واخلالاي النباتية أ حد اجملالت الرئيس ية للتقنية ، و سامهت التقنية احليوية يف ال زدهار الاقتصادي دلول العامل اخلارىجلقد 

لنبااتت، ويعترب حمصول املوز من أ مه احملاصيل البس تانية الىت تس تخدم فهيا تقنية زراعة ال نسجة حيُث بلغت املساحة  ل  الرسيع كثارال  احليوية واملفيدة يف 

براز دور التطور التقين يف اجملال  2018-2016)مكتوسط لفرتة ادلراسة أ لف فدان، 21,4املزروعة بتقنية زراعة ال نسجة حواىل  م(.واس هتدف البحث ا 

نتاج حمل واعمتد البحث ىف حتقيق اهدافه عىل اس تخدام اسلوب التحليل  . تقنية زراعة ال نسجة صول املوز ابس تخدام البيولويج وأ مهيته يف رفع كفاءة ال 

من   مفردة 200كام اعمتد البحث عىل البياانت امليدانية لعينة عشوائية مكونة من  . نتاجية والاقتصاديةمؤرشات الكفاءة ال   بعضقياس و  المكى والوصفى،

مزارعى املوز املُنتج بتقنية زراعة من خالل النتاجئ املتحصل علهيا أ ن  وتبني. م 2018/2019ملومس الزراعى ا منطقىت ادلراسة) القليوبية_ النوابرية( خالل

أ لف جنية/فدان، عن الرحب الصاىف دلى مزارعى املوز املنتج  60أ لف جنية/ فدان، بزايدة بلغت حواىل  112ال نسجة قد حققوا رحبًا صافيًا قدر حبواىل 

كام اتضح من خالل اس تخدام حتليل التباين وجود فرق معنوى بني طريقة تقنية زراعة ال نسجة  .أ لف جنية/فدان 52ابلطريقة التقليدية واذلى بلغ حواىل 

نتاجيةب  توىص ادلراسةو والطريقة التقليدية لزراعة حمصول املوز.  وحتسني جودة  ، رضورة ادخال التقنيات احليوية احلديثة ىف القطاع الزراعى لرفع ال 

نقراضاملنتجات الزراعية وتعظمي العائد الا  مزارع املوز التقليدية ، ابدال قتصادى، رضورة تفعيل تقنية زراعة ال نسجة ىف احلفاظ عىل احملاصيل املهددة ابل 

 لتوفري املياه. تقنية زراعة ال نسجةاس تخدام  زارع تقوم عىل مب

مؤرشات الكفاءة الانتاجية   –مؤرشات ادلخل املزرعى  –زراعة ال نسجة  -التقنية احليوية –التطور التقىن  -املوز   : الاسرتشادية اللكامت 

 معامل الرحبية.   –والاقتصادية 

 ومشلكة البحث   املقدمة 

لقد سامه التطور التقين يف مجيع جمالت احلياة يف العامل يف رفع  

مس توى املعيشة وحتسني جودة احلياة، وقد برز دور التقنية احليوية 

زدهار  سامهت التقنية احليوية يف ال   حيثُ  ،ك حد مظاهر التطور التقين

الاقتصادي لدلول اليت أ دخلت هذه التقنية يف املنظومة الاقتصادية  

اخلاصة هبا، وذكل ل ن التقنية احليوية بتطبيقاهتا العديدة قادرة عىل حل  

 ُ   متثةل يف نقص الغذاء، وسوء التغذية وال مراض الكثري من املشالك امل

مداد الصناعة ابل دوات  ، الناجتة عن سوء التغذية كام أ هنا قادرة عىل ا 

الالزمة لتحسني العائد الاقتصادي وتقليل بعض اخملاطر البيئية لهذه 

 .(1)الصناعة واليت غالبًا ما ترتبط ابس تخدام الطرق التقليدية

وتعترب تقنية زراعة ال نسجة واخلالاي النباتية أ حد اجملالت الرئيس ية  

كثار النباات للتقنية احليوية واملفيدة وقد خرجت هذه   تيف جمال ا 

ىل دائرة التطبيق العميل ومن احلزي الضيق   الطريقة من دائرة ال حباث ا 

ىل ال فق ال وسع وهو اجملال التجاري. فهذه الطريقة )تقنية زراعة  ا  

ال نسجة( تُس تخدم أ ساسًا يف ال كثار الرسيع للنبااتت وذكل للحصول  

ت ل ميكن حتقيقه بأ ي طريقة من طرق  عىل أ كرب عدد ممكن من النباات

، وأ قل حزي  أ قل التاكثر التقليدية يف أ ي وقت من الس نة، وىف وقت 

جراء معليات اخلدمة ابلنس بة للنبااتت بسهوةل   ممكن، ومن مث ميكن ا 

 . (2)ويرس

ويعترب حمصول املوز من أ مه احملاصيل البُس تانية الىت تس تخدم فهيا  

غت املساحة املزروعة بتقنية زراعة تقنية زراعة ال نسجة حيُث بل

% من متوسط  26,2متثل حواىل  أ لف فدان، 21,4ال نسجة حواىل 

م(،  2018-2016املساحة املزروعة ابلطريقة التقليدية. مكتوسط للفرتة ) 

نتاج اللُكى  81,7والىت بلغت حواىل  حملصول  أ لف فدان، ىف حني بلغ ال 

أ لف طن،   492نسجة حواىل ابس تخدام تقنية زراعة ال  املوز املُنتج 

نتاج ابلطريقة التقليدية  38,12متثل حواىل  % من متوسط مكية ال 

أ لف طن، خالل نفس الفرتة. جدول   1290,8والىت بلغت حواىل 

 (. 5رمق)

حمدودية املوارد الزراعية وخباصة  وتنحرص مشلكة البحث ىف 

زراعة واليت ل رق التقليدية يف ال، واس تخدام الطُ واملائية املوارد ال رضية

ابدلرجة الاكفية ملواهجة الطلب املزتايد عىل املنتجات الزراعية  قادرة  تُعد

ويُعترب حمصول املوز من   اكنية املضطردة يف مرص،نتيجة للزايدة السُ 

احملاصيل الرشهة لس تخدام املياه، ال مر اذلى يتطلب تقليص املساحة 

ملتوقع، مع ال حتفاظ  املزروعة منه ىف ظل العجز املاىئ احلاىل وا

 . ابلمكيات املنتجة من املوز وعدم اس ترياده من اخلارج 

ىل  براز دور التطور التقين يف اجملال البيولويج  و هيدف البحث ا  ا 

نتاج  من حمصول املوز ابس تخدام تقنية زراعة وأ مهيته يف رفع كفاءة ال 

نتاج نبااتت مقاومة لل مراض، ومدى تأ ثريها   ال نسجة، ودورها ىف ا 
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نتاجية احملصول، وتقليص املساحة املزروعة من املوز لتوفري  عىل رفع ا 

 املوارد ال رضية واملائية.

 الطريقة البحثية ومصادر البياانت: 

لوب التحليل المكي  د البحث ىف حتقيق أ هدافه، عىل أ ساعمت

والوصفي للبياانت اليت مت مجعها، واس تخدام التحليل ال حصايئ دلوال  

نتاجية والاقتصادية لها،   نتاج والتاكليف، ومقاييس الكفاءة ال  ال 

ىل اس تخدام بعض وسائل التحليل المكي املناس بة للبياانت  ابل ضافة ا 

لزراعة واس تصالح  الثانوية الصادرة من اجلهات الرمسية ومهنا: وزارة ا

ىل ال رايض. احلصول علهيا من  البياانت ال ولية اليت مت  وابل ضافة ا 

ملنطقىت ادلراسة لستيفاء قوامئ ال س تقصاء   خالل عينتني عشوائيتني 

 الىت مصمت خلدمة أ غراض البحث. 

 أ سلوب املعاينة واختيار عينة البحث: 

يف   هاملس تخدم عمتد عىل التقنيات احليوية احلديثةبحث ي ملا اكن ال  

س تانية واحلقلية  الزراعة والرغبة يف تطبيقها يف مجيع احملاصيل البُ 

فقد مت اختيار   واخلرضية وزراعهتا يف مجيع ال رايض الصاحلة لمنوها، 

تعمتد   حيثُ . لدلراسة امليدانية ل جراء املقارنة بيهنام عينتني عشوائيتني 

نتاج  حداهام عىل ا  رق  كثارها ابلطُ ا  مت  اليت  حمصول املوز ابلكورماتا 

عىل حمافظة القليوبية لمتثل الزراعات   ختيار التقليدية وقد وقع ال  

الثانية فتعمتد يف زراعهتا عىل اس تخدام التقنية العينة أ ما  .التقليدية

ابس تخدام ش تالت املوز املنتجة  احليوية املمتثةل يف تقنية زراعة ال نسجة

لمتثل التقنية احليوية يف  ختيار عىل منطقة النوابريةوقد وقع ال  معمليًا. 

   رضها.أ  زراعة 

 نتاجئ البحث ومناقش هتا: 

املساحة اللُكية حملصول املوز املُنتج ابلطريقة التقليدية عىل مس توى  

 امجلهورية: 

املساحة اللُكية (، أ ن 1توحض البياانت الواردة ابجلدول رمق) 

املزروعة مبحصول املوز يف مجهورية مرص العربية، قد اس مترت يف  

م(، حيُث بلغت احلد  2018-2000الزايدة من عام ل خر خالل الفرتة )

م، وبلغ احلد  2000أ لف فدان خالل عام  52,49ال دىن لها حواىل 

م، بزايدة  2018أ لف فدان، وذكل عام  82,02ال قىص لها حواىل 

% من متوسط  45,5أ لف فدان، مثلت حواىل  29,53واىل بلغت ح

  64,896املساحة اللُكية املزروعة خالل تكل الفرتة، والبالغة حواىل 

 أ لف فدان. 

وبتقدير معادةل ال جتاه الزمىن العام للمساحة املزروعة ابملوز خالل  

(،  2م(، تبني من تقديرات اجلدول الوارد رمق) 2018-2000الفرتة)

قد تزايدت   ( أ ن املساحة اللُكية املزروعة مبحصول املوز1) واملعادةل رمق

حصائيًا، بلغ حواىل  أ لف فدان س نواًي،   1,72مبقدار معنوي قُدر ا 

حصائيًا حبواىل  % من املتوسط العام  2,64ومبعدل تغري س نوى قُدر ا 

م(،  2018-2000للمساحة اللكية املزروعة مبحصول املوز خالل الفرتة ) 

معامل  أ لف فدان خالل نفس الفرتة. وقد بلغ  64,89والبالغة حواىل 

% من التغريات اللُكية ىف 85,6، مما يعىن أ ن حواىل 0,856التحديد 

  يعكسها  اليت العوامل تأ ثري ا ىل ترجعاملساحة املزروعة مبحصول املوز 

 املس توى عند  املُقدر  المنوذج معنوية ثبت الزمن، وقد  عامل 

 (. 0,01)ال حامتيل

املساحة املمثرة حملصول املوز املُنتج ابلطريقة التقليدية عىل مس توى  

 : ة امجلهوري 

( أ ن املساحة املمثرة من  1أ وحضت البياانت السابقة ابجلدول رمق)

  عام  من  الزايدة  يف  اس مترت قد العربية، مرص مجهورية املوز يف حمصول

  لها  ال دىن  احلد بلغت حيثُ  ،(م 2018-2000)الفرتة  خالل ل خر

  لها  ال قىص م، وبلغ احلد2000 خالل عام فدان أ لف 45,8 حواىل

  بلغت  بزايدة  م، 2017فدان خالل عام  أ لف 72,04 حواىل

  املساحة متوسط من% 46,2 حواىل  مثلت فدان، أ لف 26,24حواىل

 . فدان  أ لف 56,82 حواىل والبالغة الفرتة، تكل  خالل  املمثرة اللُكية

العام للمساحة املمثرة من املوز خالل   الزمىن ال جتاه معادةل وبتقدير

  واملعادةل  ،(2)رمق  اجلدول تقديرات من  تبني م(،2018-2000الفرتة )

قُدر   مبقدار معنوي تزايدت قد املوز املمثرة مبحصول  املساحة أ ن( 2)رمق 

حصائيًا،   قُدر  س نوي تغري ومبعدل فدان س نواًي، أ لف 1,33حواىل بلغ ا 

  املوز  املمثرة مبحصول اللُكية للمساحة العام  ن املتوسط% م2,33حبواىل

  فدان  أ لف 56,82 حواىل والبالغة ،(م2018-2000)الفرتة  خالل

  أ ن  يعىن  مما  ،0,890التحديد  معامل  بلغ  وقد . الفرتة  نفس خالل

  املوز  اللُكية املمثرة مبحصول  املساحة يف اللُكية التغريات من % 89حواىل

ىل  ترجع   معنوية ثبت  الزمن، وقد  عامل  يعكسها  اليت العوامل  تأ ثري  ا 

 (. 0,01)ال حامتيل املس توى عند  املُقدر  المنوذج

نتاجية الفدانية حملصول املوز املُنتج ابلطريقة التقليدية عىل مس توى   ال 

 امجلهورية: 

نتاجية الفدانية  ،(1ابجلدول رمق)  سابقةالبياانت ال  أ شارت أ ن ال 

بني حد أ دىن بلغ   ما قد تذبذبت املوز عىل مس توى امجلهورية،حملصول 

  حواىل حد أ قىص بلغ بني و  م. 2000عام خالل  طنًا للفدان،  16,6حواىل

  3,47حوايل ، بزايدة بلغت م 2015عام  طنًا للفدان، خالل  20,07

نتاجية متوسطمن  %،18,8حواىل مثل تُ  أ طنان للفدان،  الفدانية ال 

-2000)مكتوسط لفرتة ادلراسة،  طنًا للفدان، 18,39البالغة حواىل 

 م(.  2018

نتاجية املوز خالل   وبتقدير معادةل ال جتاه الزمىن العام ل 

(، واملعادةل رمق  2م(، اتضح من اجلدول السابق رمق)2018-2000الفرتة)

نتاجية الفدانية حملصول املوز قد تزايدت مبقدار م 3) عنوي  ( أ ن ال 

حصائيًا بلغ حواىل طن للفدان، ومبعدل تغري س نوي قُدر حبوايل   0,131ا 

نتاجية الفدانية خالل الفرتة )0,71 -2000% من املتوسط العام لال 

طنًا للفدان، مكتوسط لنفس الفرتة.   18,39م( والبالغة حواىل 2018

% من  59,6، مما يعىن أ ن حواىل 0,596وقد بلغ معامل التحديد 

ىل تأ ثري  التغريات ا نتاجية الفدانية حملصول املوز ترجع ا  للُكية يف ال 

العوامل اليت يعكسها عامل الزمن، وقد ثبت معنوية المنوذج املُقدر عن  

 (. 0,01املس توى ال حامتيل)
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نتاج حمصول املوز املُنتج ابلطريقة التقليدية عىل مس توى امجلهورية:   ا 

نتاج اللُكى  1أ ظهرت البياانت السابقة ابجلدول رمق) (، أ ن ال 

حملصول املوز عىل مس توى امجلهورية، قد تذبذب ما بني الزايدة  

م(، حيُث بلغ احلد ال دىن هل  2018-2000والنقصان خالل الفرتة ) 

م، بيامن بلغ احلد ال قىص  2000أ لف طن خالل عام  760,51حواىل 

م، بزايدة بلغت حواىل  2017عام  أ لف طن خالل  1365,6حواىل 

نتاج  57,54أ لف طن، مثلت حواىل  605,1 % من املتوسط العام لال 

أ لف   1051,6اللُكى حملصول املوز عىل مس توى امجلهورية، والبالغ حواىل

   طن مكتوسط لفرتة ادلراسة. 

نتاج املوز خالل   وبتقدير معادةل ال جتاه الزمىن العام ل 

( واملعادةل  2من اجلدول السابق رمق) م(، اتضح 2018-2000الفرتة)

نتاج اللُكى حملصول املوز قد تزايد مبقدار معنوي  4رمق) (، أ ن ال 

حصائيًا، بلغ حواىل  أ لف طن، ومبعدل تغري س نوي قُدر حبوايل   31,45ا 

نتاج حمصول املوز، خالل الفرتة ) 2,99 -2000% من متوسط العام ل 

توسط لنفس الفرتة.  أ لف طن، مك  1051,6م(، والبالغ حواىل 2018

% من  91,7، مما يعىن أ ن حواىل 0,917وقد بلغ معامل التحديد 

ىل تأ ثري العوامل   نتاج اللُكى حملصول املوز ترجع ا  التغريات اللُكية يف ال 

اليت يعكسها عامل الزمن، وقد ثبت معنوية المنوذج املُقدر عند  

 (. 0,01املس توى ال حامتيل )

 الاقتصادية حملصول املوز بعينة ادلراسة: مؤرشات الكفاءة  

نتاج املوز أ مراً اقتصاداًي هامًا لتحقيق الكفاءة  ا  عد دراسة تاكليف تُ 

ل دىن حد ممكن ابل عامتد عىل   نتاجال  الاقتصادية، وختفيض تاكليف 

نتاجية، ومن املفرتض أ ن ختتلف التاكليف  ترش يد اس تخدام املوارد ال 

نتاجية بني املزارعني ىف ختالف طريقة الزراعة ا   العينة ابلتوازى مع ال 

املس تخدمه سواء اكنت الطريقة التقليدية أ و طريقة تقنية زراعة  

نتاجية ابتداًء من تقدير ذلك مت  .ال نسجة   خمتلف بنود التاكليف ال 

ضافة ا ىل قياس مؤرشات الرحبية، ابل   الزراعة حىت جىن احملصول،

 تتيح التعرف عىل الكفاءة  وغريها من املؤرشات الاقتصادية الىت 

نتاج  املوز عند اس تخدام الش تالت الناجتة من  حمصول الاقتصادية ل 

ُ و الكورمات  وأ  تقنية زراعة ال نسجة،  نتجة ابلطريقة اخللفات امل

 التقليدية.

بتقنية زراعة  نتاجية حملصول املوز ال مهية النسبية لبنود التاكليف ال  

 :  النوابرية مبنطقة  ال نسجة  

نتاجية حملصول  مهية النسبية لبنود التاكليف ال  ل  اقترصت دراسة ا

جيارية ابلسعر احلر  املوز ىف تقدير التاكليف الثابتة الىت تشمل القمية ال  

فتشمل قمية الش تالت وتاكليف  ،ما التاكليف املتغريةأ   .وش بكة الرى

مسدة الكاميوية،  ل  ىل، قمية اقمية العمل البرشى وقمية العمل ال  ، النقل

قمية املبيدات، قمية السامد البدلى، مرصوفات نرثية وتشمل) قمية  

العنارص   املبيدات، كياس الىت تس تخدم ىف معلية التكييس،ال  

 الصغرى، السامد الورىق، سامد مغنس يوم(. 

ية ن مجموع التاكليف اللكُ أ   (3رمق)جلدول توحض البياانت الواردة اب

نسجة قد س تخدام ش تالت منتجة بتقنية زراعة ال  املوز اب فداننتاج ل  

أ لف   15 أ لف جنية، وبلغت التاكليف الثابتة حواىل 131بلغت حواىل 

تاكليف اللكية. ىف  ل جامىل اا  %، من 11,47، مثلت حواىل للفدان جنية

أ لف جنية، مثلت  116 نتاجية املتغرية حواىلحني بلغت التاكليف ال  

كام تشري بياانت نفس   جامىل التاكليف اللكية.ا  % من 88,5حواىل 

  13ىف الزراعة بلغت حواىل  هاملس تخدم ن قمية الش تالتأ  اجلدول 

آلآف 6,5زوتية بلغت حواىل لف جنية، قمية ال مسدة ال  أ   جنية، بلغت   أ

أ لف جنية، بلغت قمية ال مسدة   12مسدة البواتس ية حواىل قمية ال  

آ  5لفوسفورية حواىل أ لف جنية، بلغت قمية السامد البدلى حواىل ا لآف  أ

آلآف  5,4جنية، بلغت قمية مياه الرى حواىل  جنية، بلغت قمية  أ

آ  6املرصوفات النرثية حواىل  لآف جنية، بلغت قمية العمل البرشى  أ

جنية.   لآف أ   7,1ىل حواىل أ لف جنية، بلغت قمية العمل الآ  60حواىل 

%،  9,1%، 4,9%، 9,9مثلت عىل الرتتيب حواىللك هذه البنود 

جامىل  ا  % من %5,4، %45,8، %4,5، %4,1، %3,8، 0,7

  يتضح أ ن تلكفة العمل البرشى متثل أ عىل نس بة يف كام  التاكليف اللكية.

جامىل التاكليف اللكية، تلهيا التاكليف الثابتة، مث قمية الش تالت ىف  ا 

 املرتبة الثالثة.

لطريقة التقليدية  صول املوز اب الفدانية حمل د التاكليف مهية النسبية لبنو ال  

 : مبحافظة القليوبية 

الفدانية  نتاجية مهية النسبية لبنود التاكليف ال  دراسة ال  اقترصت 

جيارية  حملصول املوز ىف تقدير التاكليف الثابتة الىت تششمل القمية ال  

كورمات  الما التاكليف املتغرية فتشمل قمية أ  ابلسعر احلر وش بكة الرى، 

ىل، قمية  وتاكليف النقل، قمية العمل البرشى وقمية العمل الآ أ و اخللفات 

مسدة الكاميوية، قمية املبيدات، قمية السامد البدلى، مرصوفات نرثية  ال  

س تخدم ىف معلية التكييس، العنارص  كياس الىت تُ وتشمل) قمية ال  

 ، سامد مغنس يوم(. السامد الورىق الصغرى،

أ ن مجموع التاكليف ( 3وأ وحضت البياانت السابقة ابجلدول رمق )

، طريقة التقليديةالحمصول املوز ابس تخدام الفدان من نتاج ية ل  اللكُ 

آ  7وبلغت التاكليف الثابتة حواىل  أ لف جنية، 83بلغت حواىل  لآف  أ

  جامىل التاكليف اللكية. ىف حني ا  %، من 8,4جنية، مثلت حواىل 

أ لف جنية، مثلت   76نتاجية املتغرية حواىل بلغت التاكليف ال  

  جامىل التاكليف اللكية.ا  من  %92حواىل

ن قمية الكورمات املس تخدمه ىف  أ  كام تشري بياانت نفس اجلدول 

آلآ  3,5الزراعة بلغت حواىل،  ف جنية، قمية ال مسدة ال زوتية بلغت  أ

آلآ  6,7حواىل  آ  7ف جنية، بلغت قمية ال مسدة البواتس ية حواىل أ لآف  أ

جنية، بلغت قمية   500جنية، بلغت قمية ال مسدة الفوسفورية حواىل 

آ  8السامد البدلى حواىل    3,8لآف جنية، بلغت قمية مياه الرى حواىل أ

آلآ  آ  3املرصوفات النرثية حواىل  بلغت قمية، ف جنيةأ لآف جنية، بلغت  أ

ىل  أ لف جنية، بلغت قمية العمل ال   40اىل قمية العمل البرشى حو 

آلآ  3,5حواىل  ف جنية. لك هذه البنود مثلت عىل الرتتيب حواىل  أ

4,2 ،%8,1 ،%8,4 ،%0,6،% 9,6،%4,6،% 3,6  ،%
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جامىل التاكليف اللكية. مما س بق  ا  من %، %8,4، %4,2، 48,2

جامىل التاكليف ا  يتضح أ ن تلكفة العمل البرشى متثل أ عىل نس بة يف 

 .مث قمية السامد البدلى ىف املرتبة الثالثة ية، تلهيا التاكليف الثابتة،اللك 

 مؤرشات ادلخل املزرعى: 

نتاج حمصول  مت اس تخدام عدداً من املؤرشات الاقتصادية ل   لقد

)التقليدية، تقنية زراعة ال نسجة(، مع ابس تخدام الًك من الطريقة املوز 

يرادات من وهجة نظر  ال  عتبار مجيع بنود التاكليف و ال خذ ىف ال  

التحليل الاقتصادى الوصفى، معمتدين ىف حساب هذه املؤرشات عىل  

 (. 3البياانت اجلدول رمق)

 . متوسط السعر املزرعى  Xنتاج ل  جامىل= مكية االناجت ال  

 + التاكليف الثابتة. نتاجية اللكية= التاكليف املتغريةالتاكليف ال  

جامىل التاكليف  –جامىل الناجت ال  جامىل الصاىف= الناجت ال   )مبا فهيا  ا 

 ريع الارض(. 

 التاكليف املتغرية.  -جامىلجامىل= الناجت ال  ال  هامش ال

الفائدة  +  التاكليف اللكية( -جاميلادلخل املزرعى= )قمية الناجت ال  

 عىل رأ س املال. 

 التاكليف اللكية. –جامىل للفدان الواحد= الناجت ال  عائد صاىف ال

احملقق/  عائد )ال نتاجية=ال   للتاكليفلنس بة الرحبية اب معامل 

 x 100نتاجية(التاكليف ال  

 . عائدجامىل التاكليف اللكية / صاىف الا  الكفاءة الاقتصادية= 

نتاجية  نتاجية(= التاكليف ال  ا  اس تعادة رأ س املال)دورة  فرتة 

 . عائداملتغرية/ صاىف ال

املزارعني اذلين يس تخدمون  (، أ ن 4وتوحض بياانت اجلدول رمق)

جامليًا صافيًا بلغ   ش تالت منتجة بتقنية زراعة ال نسجة قد حققوا انجتًا ا 

أ لف  97أ لف جنية/ فدان، بزايدة بلغت حواىل  222قميته حواىل 

جنية/ فدان، عن قمية الناجت ال جامىل الصاىف دلى ُمزارعى حمصول املوز  

أ لف جنية/ فدان. كام   125ابلطريقة التقليدية، واذلى بلغ حواىل 

ارتفعت كفاءة اس تخدام املوارد الزراعية املُتاحة، واذلى يعرب عهنا  

أ لف جنية دلى   127,25ابلهامش ال جامىل، حيث بلغت حواىل 

بزايدة بلغت حواىل   تقنية زراعة ال نسجة، ُمزارعى املوز بطريقة

  59% أ لف جنية/ فدان، عن الهامش ال جامىل اذلى بلغ حواىل 68,25

 دلى ُمزارعى حمصول املوز ابلطريقة التقليدية. أ لف جنيه/ فدان،

كام أ ظهرت بياانت نفس اجلدول أ ن ُمزارعى حمصول املوز املُنتج 

أ لف  112بتقنية زراعة ال نسجة قد حققوا رحبًا صافيًا قدر حبواىل 

أ لف جنية/فدان، عن الرحب   60جنية/ فدان، بزايدة بلغت حواىل 

رعى حمصول املوز ابلطريقة التقليدية واذلى بلغ حواىل  الصاىف دلى ُمزا

أ لف جنية/فدان. كام بينت مقاييس كفاءة الاستامثر ابملقارنة بني   52

الك الطريقتني أ ن طريقة تقنية زراعة ال نسجة قد حقق معامل رحبية  

% عن  68,4%، مقابل  96,7ابلنس بة للتاكليف املتغرية حواىل 

 ية. الزراعة ابلطريقة التقليد

ُ حمصول نتاجية ا  نتاجئ تفوق كام أ ظهرت ال  نتج بتقنية زراعة املوز امل

ُ حمصول نتاجية ا  نسجة، عىل ال   بلغ   نتج ابلطريقة التقليدية، حيثً املوز امل

عىل   فدان،/ اً طن 18فدان، /اً طن 27نتاجية ىف الك الطريقتني ال  متوسط 

املوز  حمصول فدان، لصاحل /انطن أ   9 حواىل  الرتتيب. بزايدة قدرها 

 ُ نسجة، وىه زايدة معنوية، كام أ ن السعر نتج بتقنية زراعة ال  امل

 ُ نتج ومدى الش بع وجحم  املزرعى حملصول املوز يتحدد وفقًا جلودة امل

آلآف  7,5ملوز التقليدى حملصول ابلغ متوسط السعر  حيثُ  . ال صابع   أ

ُ وفقًا لس امترة ال س تبيان. أ ما  جنية للطن راعة نتج بتقنية ز ىف املوز امل

آلف جنية للطن،  9حواىل املزرعى  سعرال ال نسجة اكن متوسط  أ

ُ ا  ىل أ ن اختالف السعر يرجع ا  وهذا يؤدى ىف الهناية  نتج، ىل جودة امل

 ُ س تخدمه  واختالف مؤرشات ادلخل املزرعى تبعًا لنوع الطريقة امل

نتاجية طريقة الزراعة ا  ىل اختالف ا  سوف يعود بشلك أ سايس 

 ُ  ه.س تخدمامل

بني زراعة حمصول املوز ابلطريقة التقليدية وطريقة تقنية زراعة   مقارنة 

 ال نسجة: 

لىك تتضح أ مهية طريقة تقنية زراعة ال نسجة وما حتدثه من تطور  

يف الزراعة من حيُث توفريها لعدد أ كرب من الش تالت يف الوقت  

نتاج وأ كرث مقاومة لل مراض اخملتلفة. فال   املناسب، واحلصول عىل أ عىل ا 

جراء مقارنة بني املؤرشات الاقتصادية الرئيس ية املمُتثةل يف  بُد  من ا 

نتاج، وذكل ابس تخدام البياانت الثانوية املنشورة   نتاجية وال  املساحة وال 

من اجلهات الرمسية، ملعرفة مدى أ مهية اس تخدام هذه التقنية يف 

 الزراعة.

مساحة  ( واذلى يوحض 5ابس تعراض البياانت الواردة ابجلدول رمق) 

حمصول املوز املزروع بلكتا الطريقتني)التقليدية_ تقنية زراعة 

ال نسجة(، يتضح أ ن متوسط املساحة املزروعة ابلطريقة التقيدلية بلغت  

م(. كام بلغت  2018-2016أ لف فدان، مكتوسط للفرتة )  81,69حواىل 

أ لف فدان، متثل   21,4املساحة املزروعة بتقنية زراعة ال نسجة حواىل 

% من متوسط املساحة املزروعة ابلطريقة التقليدية. وذكل 26,2ىل حوا

ىل حداثة هذه الطريقة وعدم معرفة بعض املزارعني هبا، ابل ضافة   يرجع ا 

ىل تركزيها يف مناطق معينة ابمجلهورية املمتثةل يف الوجه البحري.  ا 

نتاجية حمصول   كام يتبني من بياانت نفس اجلدول أ ن متوسط ا 

طنًا/ فدان،   18,56ع ابلطريقة التقليدية بلغت حواىل املوز املزرو 

نتاجية الفدانية  2018-2016مكتوسط للفرتة ) م(، بيامن بلغ متوسط ال 

طنًا للفدان،   23للموز املزروع بطريقة تقنية زراعة ال نسجة حواىل 

أ طنان/فدان عن املوز   4,4مكتوسط لنفس الفرتة، بزايدة بلغت حواىل 

س تخدام هذه  املُنتج ابلطريقة ا لتقليدية. وابلتايل تتضح مدى كفاءة ا 

التقنية احلديثة يف الزراعة وتعمميها عىل مس توى امجلهورية، والتوسع يف 

اس تخدام هذه التقنية يف مجيع أ نواع احملاصيل، البس تانية واحلقلية  

 واخلرض.  
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نتاج حمصول   كام يتضح من بياانت نفس اجلدول أ ن متوسط مكية ا 

أ لف طن،   1290,81ابلطريقة التقليدية بلغ حواىل املوز املزروع 

نتاج حمصول املوز  2018-2016مكتوسط للفرتة )  م(، بيامن بلغت مكية ا 

أ لف طن، مكتوسط   492املزروع بطريقة تقنية زراعة ال نسجة، حواىل 

نتاج ابلطريقة  38,1لنفس الفرتة، مثلت حواىل  % من متوسط مكية ال 

 التقليدية.

س تخدام حتليل  التباين ىف اجتاه واحد كام هو موحض ابجلدول  واب 

حصائيًا عند مس توى معنوية 6رمق)   0,01( تبني أ ن قمية )ف( معنوية ا 

نتاجية بطريقة تقنية زراعة   مما يدل عىل وجود فرق معنوى بني ال 

نتاجية ابلطريقة التقليدية لزراعة حمصول املوز خالل الفرتة   ال نسجة وال 

ى جيعل من تبىن التقنية احليوية ىف الزراعة م(. ال مر اذل2016-2018)

نتاج من   نتاحية وال  وخباصة تقنية زراعة ال نسجة أ مر هام لتعظمي ال 

 حمصول املوز بصفة خاصة واحملاصيل الزراعية بوجه عام. 

نتاجية تقدير  نتاج ىف عينة  ال  دوال حملصول املوز من خالل الكفاءة ال 

 ادلراسة: 

س تخدام داةل "كوب  : (5)جالس" الصورة اجلربية التاليةدو  -مت ا 

1ص= أ  س
2س  1ب

3س   2ب
نس -3ب

 نب 

نتاج حمصول املوز، وأ  اثبت يف ادلاةل.   حيث ص متثل مكية ا 

نتاج اخملتلفة، ب نس -.1س نتاجية  نب - 1عنارص ال  املرونة ال 

وحىت ميكن تقدير معامل هذه ادلاةل فا ن ال مر يتطلب حتويلها   للعنارص.

ىل الصورة  اللوغاريمتية واليت تأ خذ الصورة اجلربية التالية:  لوص= لو أ +  ا 

نتاجية   ،نلوس ن +ب 2لوس 2+ب1لوس 1ب ويرتكز تقدير ادلالات ال 

املزرعية من الناحية التطبيقية بصفة أ ساس ية عىل لك من املدخالت  

واخملرجات ووحدات القياس، وفامي ييل توصيف هذه املتغريات: مكية  

نتاج حمصول  (، ومكية  1املزروعة ابلفدان )س (، املساحةهـ1املوز)صا 

(، مكية السامد البدلى ابملرت املكعب  2 التقاوى )ش تةل/ كورمة( )س

(، ومكية مياه الرى  4(، مكية السامد الكاميوى ابلوحدة الفعاةل )س3 )س

(، العمل البرشي بعدد اايم  5ابلتنقيط /الغمر ابملرت املكعب )س 

 (.  7ابجلنية)س  (، نرثايت6 العمل)س

نتاج حمصول املوز املُنتج بتقنية زراعة ال نسجة يف صورة داةل  داةل  ا 

 دوجالس(: -القوة )كوب 

نتاج حمصول املوز  7توحض البياانت الواردة ابجلدول رمق ) ( دوال ا 

املُنتج بتقنية زراعة ال نسجة ىف صورة داةل القوة )كوب دوجالس(،  

نتاج. تبني  حيُث تعرب عن العالقة بني مكية ال   نتاج ومكيات عنارص ال 

من تقديرات ادلاةل أ ن تأ ثري املساحة املزروعة معنوى عند مس توى  

، وهذا يعىن أ ن زايدة  3,05، وتبلغ مرونة هذا العنرص0,01معنوية 

نتاجية بنس بة 1املساحة املزروعة بنس بة  ىل زايدة ال  % يؤدى ا 

نتاىج3,05  يعمل ىف  %، ويس تدل من ذكل عىل أ ن هذا املورد ال 

نتاج، وىه مرحةل غري اقتصادية ويتطلب   املرحةل ال وىل من مراحل ال 

نتاج   ال مر تكثيف هذا العنرص أ ى زايدة السعة املزرعية. أ ما عنرص ال 

الثاىن وهو الش تالت فاكن تقديره معنواًي عند املس توى ال حامتىل 

. أ ى أ ن زايدة عدد  1,052، وقد بلغت مرونة هذا العنرص 0,05

ىل زايدة ال نتاجية بنس بة  1ش تالت ىف الفدان بنس به ال  % يؤدى ا 

%. وبذكل يتضح أ ن هذا العنرص ما زال يعمل ىف املرحةل  1,052

نتاج وىه مرحةل غري اقتصادية، حيث جيب   ال وىل من مراحل ال 

نتاج  ،  X3تكثيف اس تخدام الش تالت أ كرث من ذكل. أ ما عنارص ال 

X4 ،X6 مكية السامد البدلى ومكية السامد  ، وىه عىل الرتتيب

الكاميوى، العمل البرشى، فاكنت لكها سالبة املرونة مما يعىن أ ن هذه  

نتاج، وىه مرحةل   العنارص الثالثة تعمل ىف املرحةل الثالثة من مراحل ال 

غري اقتصادية، وذلكل جيب ترش يد اس تخدام لك من هذه العنارص  

ضح أ ن مرونهتا بلغت حواىل  (، فيت X5الثالث. أ ما مكية مياه الرى)

ىل  1وهذا يعىن أ ن زايدة مكية مياه الرى بنس بة  0,058 %، يؤدى ا 

نتاجية بنس به  %، وبذكل يتضح أ ن هذا العنرص يعمل  0,058زايدة ال 

ىف املرحةل الثانية وىه املرحةل الاقتصادية وجيب الابقاء عىل هذا  

 املعدل من مكياه مياه الرى. 

امت املقدرة السابقة، عند مس توى معنوية  وقد تأ كدت معنوية املعل

للك من املساحة املزروعة، مكية مياه الري. بيامن ثبتت معنوية  0,01

نتاج )الش تالت، السامد البدلي، السامد الكاميوي، العامةل(،   عنارص ال 

، بيامن مل تثبت معنوية تأ ثري عنرص النرثايت 0,05عند مس توى معنوية 

نتاجية، وذكل كام  نتاج املُقدرة. عىل ال   ىف منوذج  داةل ال 

ويوحض معامل املرونة أ ن مكية مياه الرى ابلتنقيط يمت اس تخداهما ىف  

املرحةل الثانية من قانون الغةل املتناقصة، وىه تعترب املرحةل الرش يدة  

)الاقتصادية( ابلنس بة للمنتج. كام يوحض معامل املرونة أ ن املساحة، 

مت اس تخداهما ىف املرحةل ال وىل من قانون  مكية التقاوى)ابلش تةل( اكن ي

تناقص الغةل، وىه املرحةل غري الاقتصادية ابلنس بة للُمنتج وجيب  

تكثيف هذه العنارص. كام يوحض معامل املرونة أ يضًا أ ن مكية السامد 

البدلى، السامد الكاميوى، العامةل البرشية يمت اس تخداهمم ىف املرحةل  

تناقصة، وىه مرحةل غري اقتصادية، وابلتاىل  الثالثة من قانون الغةل امل 

 جيب ترش يد اس تخدام هذه العنارص. 

وتشري قمية معامل التحديد املُعدل، واذلى بلغت قميته حواىل  

ىل أ ن حواىل 0,968 نتاجية فدان 96,8، ا  حمصول  % من التغريات ىف ا 

املوز املُنتج ابس تخدام تقنية زراعة ال نسجة ىف عينة ادلراسة، اكنت  

نتاج الىت تضمهنا التقدير، وقد ثبت  تر  ىل التغري ىف عنارص ال  جع ا 

املعنوية لبعض العنارص املقدرة ىف المنوذج كلك عند مس توى معنوية 

0,01  ،0,05 .   

نتاج حمصول املوز املُنتج ابلطريقة التقليدية ىف صورة داةل القوة   داةل ا 

   )كوب دوجالس(: 

دية داخل الوادي يف  يمت زراعة حمصول املوز ابلطريقة التقلي 

ىل   ال رايض القدمية ابس تخدام الكورمات أ و اخللفات، وابلتايل حيتاج ا 

نتاج اليت تُس تخدم يف حاةل طريقة تقنية زراعة ال نسجة  نفس عنارص ال 

خبالف اختالف طريقة الري ومكية التقاوي املس تخدمه، حيُث يف  

ت أ و الكورمات، أ ما  الطريقة التقليدية يمت الري ابلغمر والزراعة ابخللفا

طريقة تقنية زراعة ال نسجة فيس تخدم الري ابلتنقيط، والزراعة ابلش تةل 
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نتاج يف الصورة  املنتجة معمليًا. ذلكل  فقد مت أ يضًا تقدير دالات ال 

ال س ية، واليت اعمتدت بياانهتا عىل البحث امليداين لعينة زارعى املوز  

 م. 2018/2019 ابخللفة أ و الكورمة، خالل املومس الزراعى

نتاج حمصول املوز  7وتوحض بياانت اجلدول السابق رمق ) ( داةل ا 

املُنتج ابلطريقة التقليدية ىف صورة داةل القوة، حيُث تعرب عن العالقة  

نتاج. وتبني من تقديرات ادلاةل أ ن   نتاج ومكيات عنارص ال  بني مكية ال 

، وتبلغ مرونة  0,01تأ ثري املساحة املزروعة معنوى عند مس توى معنوية 

، وهذا يعىن أ ن زايدة املساحة املزروعة بنس بة  0,93هذا العنرص 

نتاج من املوز بنس بة 1 ىل زايدة ال  %، ويس تدل من  0,93%، يؤدى ا 

نتاج   ذكل عىل أ ن املورد الانتاىج يعمل ىف املرحةل الثانية من مراحل ال 

وىه مرحةل اقتصادية ويتطلب ال مر احلفاظ عىل السعة املزرعية. أ ما  

نتاج الثالث والرابع وهام السامد البدلى والسامد الكاميوى عنرصى ا ل 

وقد بلغت مرونة   0,01فاكن تقديرمه معنواًي عند املس توى ال حامتىل 

، عىل الرتتيب. أ ى أ ن زايدة مكية  0,317، 0,313هذين العنرصين 

ىل زايدة  1السامد البدلى والسامد الكاميوى ىف الفدان بنس بة  % يؤدى ا 

نتاجية بن  %، عىل الرتتيب. وبذكل يتضح أ ن  0,317%، 0,313س به ال 

نتاج وىه   هذين العنرصين يعمالن ىف املرحةل الثانية من مراحل ال 

مرحةل اقتصادية، وبذكل جيب ال بقاء عىل اس تخدام هذا املعدل من  

نتاج  وىه   X2 ،X5 ،X6العنرصين ىف ال راىض القدمية أ ما عنارص ال 

كورمات أ و اخللفات(، مكية مياه الرى،  عىل الرتتيب مكية التقاوى)ال

العمل البرشى، اكنت لكها سالبة املرونة، مما يعىن أ ن هذه العنارص  

نتاج وىه مرحةل غري   الثالثة تعمل ىف املرحةل الثالثة من مراحل ال 

نتاجية   ىل ال س تخدام غري ال مثل للعنارص ال  اقتصادية، ويرجع ذكل ا 

 ُ ماكنية لزايدة المكية امل عادة مزج  وهناك ا  نتجة من احملصول من خالل ا 

نتاجية املس تخدمه مبا حيقق التوليفة املُثىل مهنا والاس تخدام   العنارص ال 

ىل املرحةل الاقتصادية، وذلكل جيب   الُكفء لها للوصول ابل نتاج ا 

 ترش يد اس تخدام لك من هذه العنارص الثالث ىف ال راىض القدمية.

نتاج  وقد تأ كدت معنوية املعلامت املقد رة السابقة، لعنارص ال 

)املساحة، السامد البدلي، السامد الكاميوي، مياه الري، العامةل، 

بيامن تثبت معنوية مكية التقاوي  0,01النرثايت(، عند مس توى معنوية 

. وذكل كام يف  0,05)الكورمة أ و اخللفة(، عند املس توى الاحامتىل 

نتاج املقدرة.    منوذج داةل ال 

واذلى بلغت قميته   ،امل التحديد املُعدل وتشري قمية مع

ىل أ ن حوايل 0,971حوايل نتاجية فدان  97,1، ا  % من التغريات يف ا 

يف عينة ادلراسة ابل رايض  حمصول املوز ابس تخدام الطريقة التقليدية 

نتاج اليت تضمهنا   ىل التغري يف عنارص ال  منا اكنت ترجع ا  القدمية، ا 

صائية للمنوذج املقدر كلك عند  التقدير، وقد ثبتت املعنوية ال ح

 . 0,01مس توى معنوية 

نتاجية من خالل التحليل ال حصايئ  تاكليف   دلالات تقدير الكفاءة ال 

 بعينة ادلراسة:   حمصول املوز 

ىل عالقة بني متغريين أ حدهام املتغري التابع   تشري داةل التاكليف ا 

نتاجية  نتاج  واملتغري املس تقل وهو مكية  حملصول املوزوهو التاكليف ال  ال 

نتايج،  ملوز، امن حمصول  وتصور داةل التاكليف اللكية ل ي مرشوع ا 

نتاجية،  طبيعة العالقة بني مكية الناجت من هذا املرشوع وتاكليفه ال 

نتاجية  ادللتاللكية عىل طبيعة  التاكليف دالاتوتتوقف طبيعة  ال 

نه ميكن احلصول عىل  املش تقة مهنا، ومن خالل داةل التاك ليف اللكية فا 

بعض املؤرشات الاقتصادية الهامة مثل التاكليف احلدية، ومتوسط  

ويس تعرض هذا اجلزء التقدير   التاكليف اللكية، ومرونة التاكليف. 

نتاج  دلالات ال حصايئ   القليوبيةة حمافظ حمصول املوز ىف تاكليف ا 

 .ومنطقة النوابرية

ن  نتاجئ قياس  حمصول املوز املُنتج بتقنية زراعة  تاج دالات تاكليف ا 

 : ال نسجة يف عينة ادلراسة 

اس تخدمت البياانت املس تخرجة من عينة ادلراسة حملصول املوز 

عىل   املُنتج بتقنية زراعة ال نسجة، يف تقدير داةل التاكليف اللُكية

نتاج املزرعة   جاميل مكية ا  آهتا، مكتغري اتبع، وا  مس توى املزرعة مبختلف فئأ

ىل معادةل من   آهتا مكتغري مس تقل. حيث أ مكن التوصل ا  أ يضًا مبختلف فئأ

ادلرجة ال وىل، ومعادةل من ادلرجة الثانية، وأ خرى من ادلرجة الثالثة، 

جام يل التاكليف وقد لوحظ أ ن أ نسب الامنذج للتعبري عن العالقة بني ا 

جاميل مكية ال نتاج، هو  Cubic) المنوذج التكعييب من انحية فئاهتا وا 

Form ،) ُكام هو موحض ابجلدول الوارد   عد من أ فضل الامنذجواذلي ي

 (.  8رمق )

العالقة  ( 1( واملعادةل رمق)8وتوحض البياانت الواردة ابجلدول رمق )

جاميل التاكليف اللُكية، وبني مك  نتاج الفعيل من  الطردية بني ا  ية ال 

بيامن   حمصول املوز املُنتج بتقنية زراعة ال نسجة يف الصورة الرتبيعية.

ىل وجود ارتباط سالب بني هذين املتغريين ىف   تشري نفس املعادةل ا 

الصورة اخلطية والتكعبية. وقد ثبت املعنوية الاحصائية للصورتني  

يامن ثبت معنوية ادلاةل  ، ب 0,01الرتبيعية والتكعيبية عند مس توى معنوية 

، وتدل قمية معامل  0,05يف صورهتا اخلطية عند مس توى معنوية 

نتاج،  التحديد املُعدل واملقدرة من ادلاةل، عىل أ ن التقلبات يف مكية ال 

منا اكنت تفرس حوايل  % من التقلبات اللُكية يف تاكليف حمصول  94ا 

 املوز املنتج بتقنية زراعة ال نسجة.

نتاج حمصول  1ابس تخدام املعادةل رمق ) وقد أ مكن  ( معرفة مكية ا 

املوز املزروع بتقنية زراعة ال نسجة هبذه املزارع اليت تعظم العائد للُمنتج 

الزراعي، وكذكل حتديد السعة املُثىل حلجم احليازة واليت تعظم الرحب  

للُمنتج أ يضًا، وقد مت تقدير ذكل عن طريق مساواة داةل التاكليف 

( ابل يراد احلدى، وقد أ مكن اش تقاق داةل التاكليف احلدية  Mcاحلدية ) 

نتاج   جياد التفاضل اجلُزيئ ال ول دلاةل التاكليف اللُكية ابلنس بة لمكية ال  اب 

(iq( كام  توحضها املعادةل رمق )8( بنفس اجلدول رمق)2 .) 

( ابل يراد احلدى وهو عبارة عن سعر  2ومبساواة املعادةل رمق )

جنيه للطن، ويتحدد سعر الطن   9000ه، وهو يبلغ  الوحدة ابجلني 

حسب جودة احملصول وجحم ال صابع ودرجة الش بع للامثر، وتبني أ ن جحم 

نتاج ال مثل للمزرعة، واذلى يُعظم الرحب، قد بلغ حوايل    طنًا.  1698ال 

نتاجية الفعلية للفدان عىل   نتاج ال مثل عىل متوسط ال  وبقسمة جحم ال 

طنًا للفدان، أ مكن معرفة السعة  27ذلي بلغ حوايل مس توى العينة، وا
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فدااًن للمزرعة الواحدة.   62املُثىل اليت تُعظم الرحب، واليت بلغت حوايل 

وقد مت تقدير جحم الانتاج عند أ دىن نقطة عىل منحىن متوسط  

التاكليف اللُكية، وذكل عن طريق مساواة داةل التاكليف احلدية سالفة  

ط التاكليف اللكية واليت أ مكن احلصول علهيا عن  اذلكر، مع داةل متوس

نتاج ) ( كام توحضها  qطريق قسمة داةل التاكليف اللُكية عىل جحم ال 

 (. 8( بنفس اجلدول رمق)3املعادةل رمق )

نتاج عند أ دىن  3(،)2وقد اتضح من مساواة ادلالتني رمق )  ( أ ن ال 

طنًا   1417نقطة عىل منحىن متوسط التاكليف اللكية، قد بلغ حوايل 

نتاجية الفعلية لفدان املوز   للمزرعة، وبقسمة هذا احلجم عىل متوسط ال 

املُنتج بتقنية زراعة ال نسجة يف عينة ادلراسة، واذلى بلغ حوايل  

ىل أ ن املساحة اليت تُدىن التاكليف قد بلغت  27 طنًا، أ مكن التوصل ا 

 فدااًن.  52,5حوايل 

تُعرب عن خارج قسمة التاكليف وبتقدير مرونة التاكليف واليت 

نتاج ملزارع املوز   احلدية عىل التاكليف املتوسطة، عند متوسط جحم ال 

بتقنية زراعة ال نسجة عىل مس توى عينة ادلراسة، واذلى قدر حبوايل   

، ومبا أ ن قمية هذا املعامل أ كرب  2,5طنًا، تبني أ هنا بلغت حوايل  2285

نتاج اكنت تعمل   من الواحد الصحيح، فا ن ذكل يدل عىل  أ ن عنارص ال 

الرش يدة   يف املرحةل الثانية من قانون الغةل املتناقصة، وىه املرحةل 

 ابلنس بة ملُنتجي حمصول املوز بتقنية زراعة ال نسجة بعينة ادلراسة. 

نتاج حمصول املوز املُنتج ابلطريقة التقليدية   نتاجئ قياس دالات تاكليف ا 

 بعينة ادلراسة: 

ابس تخدام بياانت البحث امليداين بعينة ادلراسة خالل املومس  

ية بني متغريين  نتاجال  تاكليف ال مت تقدير داةل م، 2018/2019الزراعى 

جاميل التاكليف اللُكية عىل مس توى املزرعة مبختلف فئاهتا، مكتغري   هام: ا 

نتاج املزرعة، مبختلف فئاهتا أ يضًا، مكتغري مس ت  جاميل مكية ا  قل،  اتبع، وا 

ىل معادةل من ادلرجة ال وىل، ومعادةل من ادلرجة   حيُث أ مكن التوصل ا 

الثانية، وُأخرى من ادلرجة الثالثة، وقد لوحظ أ ن أ نسب الامنذج للتعبري  

نتاج ه  جاميل مكية ال  جاميل التاكليف من انحية، وا    عن العالقة بني ا 

كام   جعد من أ فضل الامنذواذلي يُ (، Cubic Form)المنوذج التكعييب

 (. 8هو موحض ابجلدول السابق رمق )

ىل وجود ارتباط  8ابجلدول السابق رمق)( 1وتشري املعادةل رمق ) (، ا 

نتاج الفعيل يف جاميل التاكليف اللُكية، ومكية ال  الصورة   موجب بني ا 

ىل وجود ارتباط سالب بني هاذين  الرتبيعية ، بيامن تشري نفس املعادةل ا 

وقد ثبتت املعنوية ال حصائية ة والتكعيبية، املتغريين يف صورتيه اخلطي 

، وتدل  0,01يف الصور اخملتلفة عند مس توى معنوية  ،مجليع معامل ادلاةل

قمية معامل التحديد املُعدل واملقدرة من ادلاةل، عىل أ ن التقلبات يف مكية  

منا اكنت تفرس حوايل  نتاج، ا   % من التقلبات اللُكية يف التاكليف.89ال 

نتاج املوز املُنتج وقد أ مكن اب س تخدام املعادةل السابقة معرفة مكية ا 

ابلطريقة التقليدية هبذه املزارع اليت تُعظم الرحب للُمنتج الزراعي، وقد مت  

حتديد السعة املثىل حلجم احليازة الواجب زراعهتا مبحصول املوز، وقد  

  ( ابل يراد Mcمت تقدير ذكل عن طريق مساواة داةل التاكليف احلدية )

جياد التفاضل اجلزيئ   احلدى، وقد أ مكن اش تقاق داةل التاكليف احلدية اب 

(، كام توحضها  qال ول دلاةل التاكليف اللُكية السابقة ابلنس بة للمكية )

  ( بنفس اجلدول السابق.2املعادةل رمق )

وهو عبارة عن سعر   ،( ابل يراد احلدى2ومبساواة املعادةل رمق ) 

تبني أ ن جحم ال نتاج   ، جنيه للطن 7500الوحدة ابجلنيه، وهو ميثل 

طنًا. وبقسمة  791واذلى يُعظم الرحب قد بلغ حوايل  ،ال مثل للمزرعة

نتاج ال مثل عىل متوسط ال نتاجية الفعلية للفدان، أ مكن  جحم ال 

ىل أ ن احلجم ال مثل للسعة قد حتقق عند مساحة  فدااًن   44التوصل ا 

للمزرعة الواحدة. وقد أ مكن احلصول عىل أ دىن نقطة عىل منحىن  

متوسط التاكليف اللُكية عن طريق مساواة داةل التاكليف احلدية سالفة 

اذلكر مع داةل متوسط التاكليف اللُكية حيُث أ مكن احلصول عىل داةل  

( بنفس اجلدول  3متوسط التاكليف اللُكية، كام توحضها املعادةل رمق) 

 السابق. 

نتاج عند أ دىن  3(،)2وقد اتضح من مساواة ادلالتني )  ( أ ن جحم ال 

طنًا للمزرعة،   632قد بلغ حوايل  ،نقطة عىل منحىن متوسط التاكليف

نتاجية فدان املوز املُنتج ابلطريقة  وبقسمة هذا احلجم عىل متوسط ا 

  طنًا، أ مكن التوصل  18واذلي بلغ حوايل  ،التقليدية يف عينة ادلراسة

ىل أ ن املساحة اليت تُدىن التاكليف قد بلغت حوايل    فدااًن.  35,1ا 

وبتقدير مرونة التاكليف وذكل بقسمة التاكليف احلدية عىل  

نتاج الفعىل للمزرعة عىل   التاكليف املتوسطة عند متوسط جحم ال 

طنًا، تبني أ هنا بلغت   786مس توى عينة ادلراسة، واذلى بلغ حوايل 

نت قمية هذا املعامل أ قل من الواحد الصحيح، فا ن  ، وملا اك0,91حوايل 

نتاج املوز ابلطريقة التقليدية هبذه املزارع اكن يمت يف   ذكل يؤكد عىل أ ن ا 

نتاج حمصول املوز   املرحةل ال ويل من قانون الغةل املتناقصة، ولزايدة ا 

نه ينبغي العمل عىل زايدة تكثيف املوارد املس تخدمه يف   هبذه املزارع، فا 

ن  تاج، واملُبينة بدالات ال نتاج اخلاصة مبحصول املوز التقليدي يف  ال 

عينة ادلراسة. وابلتاىل يتضح أ ن مزارع املوز قد ختطت مس توى  

املساحة الىت تدىن التاكليف، ولكن مازال أ ماهما الفرصة لتحصيل احلجم  

 .  ال مثل لالنتاج وهو املعظم للرحب 

 امللخص والتوصيات 

أ حد املكوانت ال ساس ية للبنيان الاقتصادى   يعترب القطاع الزراعى 

جاميل الناجت  11,5بنس بة حواىل  حيث يسامه  ،القوىم املرصي % من ا 

نتاج وفقًا لل نشطة الاقتصادية   احملىل ال جاميل بتلكفة عوامل ال 

تعترب تقنية زراعة ال نسجة و م. 2018/ 2017ابل سعار الثابتة عام 

واخلالاي النباتية أ حد اجملالت الرئيس ية للتقنية احليوية واملفيدة يف جمال  

كثار النبااتت، حمصول املوز من أ مه احملاصيل البس تانية الىت   يعتربكام  ا 

تس تخدم فهيا تقنية زراعة ال نسجة حيُث بلغت املساحة املزروعة بتقنية 

% من  26,2مثلت حواىل  أ لف فدان، 21,4زراعة ال نسجة حواىل 

-2016متوسط املساحة املزروعة ابلطريقة التقليدية. مكتوسط للفرتة )

 م(. 2018

براز  دور التطور التقين يف اجملال البيولويج  واس هتدف البحث ا 

نتاج حمل تقنية زراعة   صول املوز ابس تخداموأ مهيته يف رفع كفاءة ال 
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نتاج نبااتت مقاومة لل مراض، واعمتد البحث ىف   ال نسجة، ودورها يف ا 

 حتقيق اهدافه عىل اس تخدام اسلوب التحليل المكى والوصفى،

ات ادلالية بني املتغريات  وأ سلوب الاحندار املتعدد لتقدير العالق

الاقتصادية كدوال الانتاج والتاكليف وبعض مؤرشات الكفاءة  

 نتاجية والاقتصادية.  ال  

كام اعمتد البحث عىل البياانت امليدانية لعينة عشوائية مكونة من  

م، من منطقىت حمافظة  2018/2019مفردة للمومس الزراعى  200

ن خالل النتاجئ املتحصل علهيا أ ن  م وتبني. القليوبية، ومنطقة النوابرية

مزارعى املوز املُنتج بتقنية زراعة ال نسجة قد حققو رحبًا صافيًا قدر  

أ لف   60أ لف جنية/ فدان، بزايدة بلغت حواىل  112حبواىل 

جنية/فدان، عن الرحب الصاىف دلى مزارعى املوز ابلطريقة التقليدية 

مقاييس كفاءة   أ لف جنية/فدان. كام بينت  52واذلى بلغ حواىل 

الاستامثر ابملقارنة بني الك الطريقتني أ ن طريقة تقنية زراعة ال نسجة قد  

%، مقابل   96,7حقق معامل رحبية ابلنس بة للتاكليف املتغرية حواىل 

% عند الزراعة ابلطريقة التقليدية. كام اتضح من خالل اس تخدام  68,4

اعة ال نسجة حتليل التباين وجود فرق معنوى بني طريقة تقنية زر

والطريقة التقليدية لزراعة حمصول املوز، ال مر اذلى جيعل من تبىن  

التقنية احليوية ىف الزراعة وخباصة تقنية زراعة الانسجة أ مراً هامًا  

نتاج من حمصول املوز بصفة خاصة واحملاصيل   نتاجية وال  لتعظمي ال 

 الزراعية بصفة عامة. 

نتاج كام اتضح  املوز املنتج بطريقة  حملصول من تقديرات دالات ال 

% يؤدى  1أ ن زايدة املساحة املزروعة بنس بة تقنية زراعة ال نسجة، 

%. كام اتضح أ ن زايدة عدد  3,05اىل زايدة ال نتاج من املوز بنس بة 

%، يؤدى اىل زايدة الانتاجية بنس بة  1الش تالت ىف الفدان بنس بة 

السامد   %. أ ما مكيات عنارص الانتاج )السامد البدلى،1,052

% يؤدى اىل  1الكاميوى، العمل البرشى( فزايدهتم ىف الفدان بنس به 

 % عىل الرتتيب. 2,033، 0,319، 1,068اخنفاض الانتاجية بنسب 

ُ اوابلنس بة حملصول  نتج ابلطريقة التقليدية فأ وحضت  ملوز امل

ىل  1أ ن زايدة املساحة املزروعة بنس بة  التقديرات السابقة %، يؤدى ا 

نتا %، أ ما زايدة مكية السامد البدلى  0,93جية من املوز بنس بة زايدة ال 

نتاجية بنس به 1ىف الفدان بنس بة  ىل زايدة ال  %،  0,313% يؤدى ا 

بقاء عىل اس تخدام هذا املعدل من العنرص ىف الاراىض   وبذكل جيب ال 

نتاج  وىه عىل الرتتيب مكية   X2 ،X5 ،X6القدمية. أ ما عنارص ال 

التقاوى)الكورمات أ و اخللفات(، مكية مياه الرى، العمل البرشى،  

اكنت لكها سالبة املرونة، مما يعىن أ ن هذه العنارص الثالثة تعمل ىف  

نتاج وىه مرحةل غري اقتصادية وذلكل جيب   املرحةل الثالثة من مراحل ال 

 راىض القدمية.ترش يد اس تخدام لك من هذه العنارص الثالث ىف الا

ىف املوز  وأ ظهرت مؤرشات الكفاءة الاقتصادية ل جامىل العينة 

نتاج ال مثل اذلى يدىن  املزروع بتقنية زراعة ال نسجة  أ ن جحم ال 

نتاج املعظم للرحب   1417التاكليف بلغ حواىل  طنًا للمزرعة، وأ ن جحم ال 

متوسط  وحبساب مرونة التاكليف عند  طنًا للمزرعة، 1698بلغ حواىل 

جحم الانتاج ملزارع املوز ابلنسجة عىل مس توى عينة ادلراسة، تبني أ هنا  

، ومبا أ ن قمية هذا املعامل أ كرب من الواحد الصحيح،  2,5بلغت حواىل 

نتاج اكنت تعمل ىف املرحةل الثانية من   فا ن ذكل يدل عىل أ ن عنارص ال 

نتجى املوز  قانون الغةل املتناقصة، وىه املرحةل الرش يدة ابلنس بة مل 

وتوىص ادلراسة مبا يىل: رضورة ادخال   ابل نسجة بعينة ادلراسة. 

نتاجية كام نوعًا   التقنيات احليوية احلديثة ىف القطاع الزراعى لرفع ال 

وحتسني جودة املنتجات الزراعية وتعظمي العائد الاقتصادى، رضورة  

ابل نقراض،  تفعيل تقنية زراعة ال نسجة ىف احلفاظ عىل احملاصيل املهددة 

نتاج ش تالت خالية من   نشاء معامل تقنية زراعة ال نسجة ل  التوسع يف ا 

ستامثر نشاط معامل تقنية زراعة ال نسجة ملا   الفريوسات، التوسع ىف ا 

حيققه من عائد اقتصادى مرتفع مقارنة بغريه من ال نشطة الزراعية،  

ىل حد ما ىف حل مشلكة ال  ىل مسامهة هذا النشاط ا  بطاةل ملا ابل ضافة ا 

يوفره من فرض معل. رضورة تكثيف وتفعيل دور املرشدين الزراعيني  

نرش وتعريف املزارعني مبزااي الزراعة ابلش تالت الناجتة من تقنية زراعة ل 

 ال نسجة.

 املراجع: 
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مهية واملعوقات، مؤمتر الرشاكة بني اخلاص ىف جمال التقنية احليوية: الا

اجلامعات والقطاع اخلاص يف البحث والتطوير، قسم الانتاج النبايت، 

 م. 2005لكية علوم ال غذية والزراعة، جامعة املكل سعود،  
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 ( م2018-2000الفرتة) يف ج م ع خاللنتاجية حمصول املوز ا  نتاج و ا  مساحة و   1جدول  

 البيان
 الس نوات

 املساحة اللكية
 ابل لف فدان

 املساحة املمثرة
 ابل لف فدان

نتاجية  ال 
 طن/فدان 

نتاج   ال 
 ابل لف طن

2000 52،487 45,802 16,6 760,505 
2001 54,447 49,294 17,23 849,293 
2002 57,536 50,286 17,45 877,588 
2003 59,651 50,711 17,17 870,88 
2004 56,422 50,622 17,29 875,123 
2005 55,165 51,303 17,98 922,597 
2006 54,274 47,344 18,06 855,092 
2007 58,572 51,359 18,41 945,429 
2008 60 56,508 18,18 1062,453 
2009 62,916 57,007 19,656 1120,517 
2010 58,804 53,964 19,067 1028,946 
2011 62,318 55,941 18,846 1054,243 
2012 67,881 59,697 18,925 1129,777 
2013 72,953 60,090 19,275 1158,224 
2014 74,622 65,510 19,595 1283,644 
2015 79,857 65,497 20,065 1314,177 
2016 81,045 66,762 18,185 1214,077 
2017 81,997 72,044 18,954 1365,554 
2018 82,016 69,77 18,530 1292,812 

 1051,63 18,39 56,817 64,896 املتوسط
 ، اعداد متفرقة. ، نرشة ال حصاءات الزراعيةالزراعي، قطاع الش ئون الاقتصادية، ال دارة املركزية لالقتصاد ال رايضاملصدر: وزارة الزراعة واس تصالح 

 
نتاجية الفدان املوز يف ج م ع خالل الفرتة )معادلت   . 2جدول   نتاج وا   م( 2018-2000الاجتاه الزمىن العام ملساحة وا 

  رمق 
دةل 

ملعا
ا

 

متوسط   احملسوبة ف   ت  2ر  املعادةل  الظاهرة 
 الظاهرة 

  معدل 
 التغري 

الس نوي  
 % 

 املساحة اللكية ( 1)
 )ابل لف فدان( 

=  1^هـ1ص
 2,64 64,89 (** 100,66) (** 10,04) 0,856 هـ س47,678+1,721

 املساحة املمثرة ( 2)
 )ابل لف فدان( 

 = 2هـ^2ص
 2,33 56,82 (** 137,603) (** 11,73) 0,890 ه  س 43,570+1,325

نتاجية ( 3)  ال 
 )طن/ فدان( 

 = 3^هـ3ص
 0,71 18,39 (** 25,127) (** 5,013) 0,596 هـ س  17,082+0,131

نتاج  ( 4)  ال 
 )ابل لف طن( 

 = 4^هـ4ص
 2,99 1051,63 (** 187,553) (** 13,7) 0,917 س ه 31,45+ 737,08

معدل التغري =  ,  ( 0,01)**(  معنوي عند مس توى ) 
ب^

 ص−
 x 100  ,وز. التقديرية للمساحة اللكية حملصول امل( القمية 1^هـ 1)ص 

نتاجية الفدانية حملصول امل3^ه3)ص,. املوز حملصول  للمساحة املمثرة التقديرية القمية( 2هـ ^2ص)   وز. ( القمية التقديرية لال 
نتاج اللكي حملصول امل4^ه4)ص  (. 1نتاجئ حتليل بياانت اجلدول رمق)  املصدر: ,وز. ( القمية التقديرية لال 

 
 

نتاجية فدان حمصول املوز املزروعة ابلطريقة التقليدية وطريقة تقنية زراعة ال نسجة خالل الفرتة)   6. جدول    م( 2016-2018حتليل التباين ل 

مجموع مربع   درجات احلرية  مصدر ال ختالف 
 ال حنرافات 

 متوسط مجموع
 )ف( احملسوبة  مربع ال حنرافات 

 0.094 0,38 4 داخل اجملموعات  314,47 29,66 29,66 1 بني اجملموعات 
   30,04 5 اجملموع

 املصدر: مجعت وحسبت من نرشة الاقتصاد الزراعي، قطاع الش ئون الاقتصادية، وزارة الزراعة، أ عداد متفرقة. 
 مجعت وحسبت من الادارة املركزية للمحاصيل البس تانية واخلرض، وزارة الزراعة، بياانت غري منشورة. 
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 م 2018/2019املوز)أ نسجة، تقليدى( للمومس الزراعى   فدان  نتاجا  مهية النسبية لبنود تاكليف ال    . 3جدول  

 البيان
 موز ابلطريقة التقليدية موز بتقنية زراعة ال نسجة

 ال مهية القمية ابجلنية
 ال مهية النسبية القمية ابجلنية % النسبية

% 

 مس تلزمات الانتاج  -أ   أ ول: التاكليف املتغرية

 4,2 3500 9,94 13000 الش تالت أ و الكورمات
 8,1 6700 4,9 6500 ال مسدة الازوتية

 8,4 7000 9,1 12000 ال مسدة البواتس ية
 0,6 500 0,7 1000 ال مسدة الفوسفورية 

 9,6 8000 3,8 5000 السامد البدلى
 4,6 3800 4,1 5400 الرى

 3,6 3000 4,5 6000 مرصوفات نرثية
جامىل مس تلزمات الانتاج)   (* 39,2) 32500 (* 37,3) 48900 ( 1ا 

 تلكيف العمليات الانتاجية -ب
 48,2 40000 45,8 60000 ( 2العمل البرشى)

 4,2 3500 5,4 7100 ( 3العمل الاىل) 
جامىل تاكليف العمليات الانتاجية)   (** 52,4) 43500 (** 51,21) 67100 ( 4ا 

جامىل   (*** 92) 76000 (*** 88,5) 115750 ( 5التاكليف املتغرية )ا 
 اثنيًا: لتاكليف الثابتة

جيار ال رض   (**** 8,4) 7000 (**** 11,5) 15000 ا 
جامىل التاكليف  الثابتة)  (**** 8,4) 7000 (**** 11,5) 15000 ( 6ا 
جامىل التاكليف اللكية )  100 83000 100 131000 ( 7ا 

(4( =)2 (+)3 ) ,(5 ( =)1(+)4  )  ,(7 ( =)5(+)6)    ,(=)*(1( / )5  )  , (=)**(4(/)7 )  ,(=)***(5 (/)7 ) , ( =)****(6(/)7 ) 
 م. 2018/2019املصدر: مجعت وحسبت من بياانت عينة ادلراسة للمومس الزراعى

 
 

 تقليدى()أ نسجة،  مؤرشات الكفاءة الاقتصادية لزراعة املوز بالك الطريقتني  4جدول  

 البيان 
 قمية موز 

 تقليدى  أ نسجة 
 83 131 التاكليف اللكية*

 18 27 متوسط ال نتاجية**
 7,5 9 متوسط السعر املزرعى* 

 59 127,25 الهامش ال جامىل* 
 52 112 صاىف ادلخل املزرعى 

 68,4 96,7 معامل الرحبية ابلنس بة للتاكليف املتغرية )%( 
 1,5 1,2 الكفاءة الاقتصادية   )%( 

نتاجية(   1.5 1,03 فرتة اس تعادة رأ س املال )دورة ا 
 125 222 الناجت ال جامىل الصاىف 

 135 243 الناجت ال جامىل 
 م. 2018/2019مجعت وحسبت من بياانت عينة ادلراسة للمومس الزراعى املصدر: , )**( طن/ فدان ,  )*( أ لف جنية / فدان   

 
 

نتاجية حمصول املوز) أ نسجة_ وتقليدي( ىف ج م ع خالل الفرتة)مقارنة بني مساحة   5جدول   نتاج وا   م( 2018-2016وا 
نتاجية )طن/فدان(  لف فدان( أ  املساحة ) البيان نتاج ) ال   لف طن( أ  ال 

 ( تقليديموز )
2016 81,045 18,185 1214,077 
2017 81,997 18,954 1365,554 
2018 82,016 18,530 1292,812 

 1290,814 18,56 81,686 املتوسط

 موز 
 ) أ نسجة( 

2016 20,094 22,8 458,2 
2017 21,4 23 492,2 
2018 22,6 23,2 524,3 

 492 23 21,4 املتوسط
 منشورة. املصدر: مجعت وحسبت من، )قطاع الش ئون الاقتصادية، الادارة املركزية للمحاصيل البس تاينة واخلرض(، وزارة الزراعة، بياانت غري 
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نتاج حمصول املوز ابس تخدام طريقة )تقنية زراعة ال نسجة، التقليدية( يف عينة ادلراسة ىف صورة داةل القوة   7جدول    داةل ا 
 2R 2-R F ادلاةل نوع ادلاةل  حمصول املوز 

تقنية زراعة 
 ال نسجة

داةل القوة  
)كوب  

 دوجالس( 

3.05        1.052          -1.068         -0.3199 
X2              X3               X4           1Y= 330.3     X 

(0.58)   (2.45)**   (7.63)*       (-6.19)*          (-3.49)* 
0.0584       -2.033       0.41 
X5             X6            X7 
(2.53)**   (-8.11)*     (0.35) 

0.971 0.96 470 

الطريقة 
 التقليدية

داةل القوة  
)كوب  

 دوجالس( 

0.930        -0.0484          0.3133         0.3701 
X2              X3               X4            1Y= 42.52     X 

(3.11)   (5.62)**  (-1.85)* (3.28)**   (9.82)** 
-0.4971       -0.3033       0.1995 

X5             X6            X7 
(-5.10)**   (-11.09)**     (6.15)** 

0.973 0.971 472.6 

 = القمية التقديرية املنتجة من احملصول Lny,    0,05)*( معنوي عند , 0,01حيث أ ن: )**( معنوي عند 
X1 =فدان(    املساحة( املزروعة, X3  املكعب( = مكية السامد البدلى )املرت   , X5   )مرت مكعب/فدان( مكية مياه الرى ابلتنقيط/ مغر =,x7 =  )نرثايت )جنية/فدان 
X2 )الش تةل/كورمات( مكية التقاوى = ,  X4  )وحدة فعاةل( مكية السامد الكاميوى =, X6  )ت من بياانت اس امترة عينة ادلراسة.   املصدر: مجعت وحسب  القمية بني الاقواس متثل قمية )ت( احملسوبة -= العمل البرشى )يوم معل/ فدان 

نتاج حمصول املوز ابس تخدام طريقة )تقنية زراعة ال نسجة   8جدول    التقليدية( ىف عينة ادلراسة –دوال تاكليف ا 

وز 
 امل

ول
ص

حم
 

دةل 
ملعا

مق ا
ر

 

 املرونة 2R 2-R F ادلاةل
جحم 

الانتاج  
 الفعىل*

احلجم  
املدىن 

لتاكليف 
 الانتاج* 

احلجم  
املعظم 

 للرحب*

ة 
راع

 ز
ية

تقن
جة

س
ل ن

ا
 

(1 ) 
30.000475qi-2 766qi+2.840qi-T^ci= 2998776 

(-0.62)*     (4.84)**      (-5.83)* 0.936 0.94 466** 2.5 2285 1417 1698 

(2 ) 2
i0.0001425q -i 766 + 5.68q-=  iMc  (3 ) 2

i0.000475q -i+766+2.84qi=2998776/qiAc 

ة 
ريق

لط
ا

دية
قلي

لت ا
 

(1 ) 
3
i0.0471q – 2i+ 111.7q 

i118912q -ci =20865257 ^T 
(-3.42)**   (3.66)**     (-3.62)** 0.896 0.89 323** 0.91 786 632 791 

(2 ) 2
i0.1412q -i 118912 + 223.34q-= iMc  (3 ) 0.0471 – i118912+111.7q-i=20865275/q iAc 

 احلجم ابلطن )*(      ( القمية بني ال قواس متثل قمية )ت( احملسوبة. -)     0,05)*( معنوية عند       0,01)**( معنوية عند   حيث أ ن: 
ci^T ( القمية التقديرية ل جاميل التاكليف الانتاجية اللكية ابجلنية ىف املشاهدة =i.)       qi ( مكية الانتاج الفعىل ابلطن عىل مس توى املزرعة ىف املشاهدة =i ) . 

 املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اس امترة عينة ادلراسة
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ABSTRACT: 

Biotechnology has contributed to the economic prosperity of the outside world. One of the 
major areas of biotechnology is tissue and plant cell culture. And useful in the rapid 
propagation of plants. The banana crop is one of the most important horticultural corps in 
which tissue culture technology is used. The area cultivated with tissue culture technology 
reached about 21.4 thousand acre. As an average for the period (2016-2018). The research 
aimed to highlight the role of technological development in the biological field and its 
importance in raising the production efficiency of the banana crop using tissue culture 
technology. In achieving its objectives, the research relied on using the method of quantitative 
and descriptive analysis, and measuring some indicators of productive and economic 
efficiency. The research also relied on field data for a random sample of 200 individuals from 
the two study areas (Qalyubia Governorate and Nub aria region) during the 2019/2018 
agricultural season. It was evident from the results obtained that the banana farmers 
produced with tissue culture technology achieved a net profit of about 112 thousand pounds / 
acre. An increase of about 60 thousand pounds / acre. On the net profit of banana farmers 
produced in the traditional way, which amounted to about 52 thousand pounds / acre. It was 
also revealed through the use of the analysis of variance that there is a significant difference 
between the method of tissue culture technique and the traditional method of growing 
banana crop. Recommendations: The necessity of introducing modern biological technologies 
in the agricultural sector to raise productivity, and improving the quality of agricultural 
products and maximize the economic return. 

Key words: Banana- Technical development- Biotechnology- Tissue culture- Indicators of 
farm income- Indicators of productive and economic efficiency- Profitability factor. 

 


