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 العرب   امللخص 

نتاجية اليت تزتايد ندرهتا عامًا بعد أ خر. جراء معليات التحسني  تُعد الأرايض الزراعية أأحد أأمه املوارد ال  الأمر  ،الزراعية رايضللأ وتقوم وزارة الزراعة ب 

ومتثلت مشلكة البحث يف اخنفاض كفاءة اس تخدام املوارد الأرضية الزراعية وضعف  اذلى من شأأنه رضورة تقيمي أأثر معليات حتسني الأراىض الزراعية. 

  برامج  تنفيذ بعد  الأرضية املوارد اس تخدام  كفاءة  عل  التعرف  البحث  ال نتاجية. واس هتدف صيانهتا، مما يرتتب عليه تدهور خصوبهتا ومن مث ضعف مقدرهتا 

نتاج  عل  الربامج هذه  أأثر وتقيمي الزراعية، الأرايض حتسني جراء بأأمهية الزراعيني املنتجني توعية بغرض مص يف  القمح حمصول ا    الأرايض حتسني معليات ا 

مزارعا   160مزارعًا مهنم  320 مكونة من  عينـة طبقية متعددة املراحل،ل  لعينة امليدانية البياانت عل البحث  اعمتد كام  الفدانية.  ال نتاجية لزايدة الزراعية

ىل  مزارعًا )حقول مقارنة( ل يس تخدموا برامج حتسني الرتبة حملصول القمح للمومس الزراعي  160اس تخدموا برامج حتسني الرتبة، بل ضافة ا 

نتاجية الفدانية وصايف العائد الفداين, والعائد عل ال : اكلتالواكنت أأمه النتاجئ  م.2019/2020 نيه املستمثر، بزايدة كفاءة العمليات املس تخدمة،  زايدة ال 

  جنيه عل الرتتيب.  5169,2اردب،  3,46بلغ أأثر حتسني الرتبة عل الانتاجية الفدانية، وصاىف العائد حنو كام وزايدة عدد العمليات املس تخدمة. 

نتاجية احملاصيل اخملتلفة.التوسع يف برامج حتسني وصيانة الرتبة الزراعية عل مس توى ارضورة يوىص البحث ب و  جيابية عل ا   مجلهورية ملا لها من أ اثر ا 

نتاجية , صيانة الأرايض الزراعية  ,برامج حتسني الرتبة    : الاسرتشادية اللكامت    . حتليل مقارن -صايف العائد الفداين ,  التاكليف ال 

 قدمة: امل

تعد املوارد الأرضية من أأمه عنارص ال نتاج الزراعي، وتزداد هذه  

الأمهية يف ادلول ذات املوارد الأرضية احملدودة واليت من بيهنا مص.  

ونتيجة للعديد من املشالكت اليت تتعرض لها الأرايض الزراعية وتؤثر 

عل كفاءة اس تخداهما، وبلتال تدهور خصوبهتا، ويف ظل حمددات  

الزراعي الأفقي فا ن الأمر يتطلب حتقيق قدر من الكفاءة يف   التوسع

ختصيص هذا املورد بني أأوجه اس تعاملته البديةل، ودراسة التغريات 

نتاجية للأرايض الزراعية، وذكل نتيجة ملا   اليت طرأأت عل القدرة ال 

تتعرض هل الأرايض الزراعية من فقد يف اخلصوبة نتيجة العمليات  

ة، الأمر اذلي تطلب دراسة كفاءة اس تخدام الأرايض  الزراعية اخلاطئ

الزراعية حملصول القمح كأحد أأمه حماصيل احلبوب الرئيس ية يف مص  

واذلي يعمتد عليه املواطن يف غذائه، كام يس تخدم تنب القمح كغذاء  

رئييس للحيواانت الزراعية، ونتيجة للزايدة املس مترة يف أأعداد الساكن  

نتاج والاس هتالك، ذلا فا ن ادلوةل توىل أأمهية توجد جفوة كبرية بني  ال 

خاصة لزايدة ال نتاج من خالل تشجيع املزارعني عل زراعته، مع القيام  

نتاج بغرض تلبية متطلبات   بتحسني خصائص الرتبة الزراعية لزايدة ال 

السوق احمليل، وخفض المكيات املس توردة منه لتخفيف العبء عل  

 مزيانية ادلوةل.  

مشلكة البحث يف أأن القطاع الزراعي املصي يواجه  تمتثلو 

العديد من املعوقات واليت من بيهنا اخنفاض كفاءة اس تخدام املوارد  

الأرضية الزراعية وضعف صيانهتا، الأمر اذلي قد ترتب عليه تدهور  

نتاجية.    الرتبة  لأن ونظراً يف خصوبة الرتبة ومن مث ضعف مقدرهتا ال 

  احملدد  الأساس  العامل  يه وكمييائية طبيعية صفات  من  لها  وما  الزراعية

جامل الفدانية الانتاجية  زايدة  ل ماكانت    فقد  الزراعي  الانتاج  وا 

  عل  للحفاظ  الرتبة وصيانة حتسني لرسعة ماسة حاجة هناك  أأصبحت

 الزراعية التمنية أأهداف حتقيق مث  ومن الانتاجية، كفاءهتا ورفع خصوبهتا

 .املس تدامة

ىل  التعرف عل كفاءة اس تخدام  هيدف البحث بصفة أأساس ية ا 

املوارد الأرضية بعد تنفيذ برامج حتسني الأرايض الزراعية، وتقيمي أأثر 

نتاج حمصول القمح يف مص كأحد احملاصيل   هذه الربامج عل ا 

جراء معليات حتسني  الاسرتاتيجية بغرض توعية املزارعني بأأمهية ا 

نتاجية الفدانية، والعائد املتوقع مهنا لزايدة  الأرايض الزراعية لزايد ة ال 

نتاج الزراعي عل   دخوهلم ورفع مس توى معيش هتم من انحية، وزايدة ال 

ىل حتقيق أأكرب قدر من الأمن الغذايئ.  املس توى القويم  مبا يؤدي ا 

   : البياانت الطريقة البحثية ومصادر  

الوصفي  د البحث يف حتقيق أأهدافه، عل أأسلويب التحليل اعمت

مت اس تخدام اختبار" ت " لقياس الفرق بني متوسط  وقد والمكي، 

مجموعة مس تخديم معليات حتسني الأرايض الزراعية ومتوسط مجموعة  

غري مس تخديم معليات حتسني الأرايض الزراعية حملصول القمح بعينة  

ىل النسب املئوية البس يطة لتوضيح مدى الزايدة يف   ،البحث بل ضافة ا 

جراء معليات حتسني الأرايض.  نتاجية الفدان من حمصول القمح نتيجة ا    ا 

 Leastاملعدل  Fisherكام مت اس تخدام حتليل التباين، واختبار 

significant deference (L.S.D)   ل جراء املقارانت املتعددة لأقل

 فرق معنوي.  

وقد اعمتد البحث عل البياانت الثانوية، والبياانت الأولية، حيث  

مت توفري البياانت الأولية من خالل اس امترات الاس تبيان، لعينة من  

زراع القمح يف مص، أأما البياانت الثانوية، فقد مت احلصول علهيا من  

وزارة الزراعة واس تصالح الأرايض، والهاز التنفيذي للهيئة العامة 
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ملرشوعات حتسني الأرايض، ومعهد حبوث الاقتصاد الزراعي، ، فضاًل  

عض البياانت غري املنشورة، اليت حتتفظ هبا هذه الهات يف  عن ب 

جسالهتا، كام مت الاس تعانة ببعض املؤلفات وادلراسات وثيقة الصةل  

ل لك مهنا يف موضعه.    مبوضوع البحث، واليت أأشري ا 

  الأسلوب  مت اس تخدام  أأسلوب املعاينة واختيار عينة البحث: 

ة املراحل، ومتثلت طبقات  العشوايئ عند حسب العينة الطبقية متعدد

العينة يف فئات املزارعني اذلين يس تخدمون برامج معينة للتحسني 

والتطوير وكذكل اذلين ل يس تخدمون أأي وسائل للتحسني، ففى  

ممثةل حملافظات الوجه البحري،  املرحةل الأول، مت اختيار حمافظة الرشقية

وىف  قبيل عشوائًيا. ومت اختيار حمافظة أأس يوط ممثةل حملافظات الوجه ال

مت اختيار املراكز بطريقة عشوائية، حيث مت اختيار  املرحةل الثانية، 

مركزين يه مركز فاقوس، ومركز منيا القمح، من مراكز حمافظة  

الرشقية، ومت اختيار مركز منفلوط، ومركز أأس يوط، من مراكز حمافظة  

من  وىف املرحةل الثالثة م. 2020/ 2019أأس يوط، وذكل خالل مومس 

مت اختيار قريتني من لك مركز من املراكز اخملتارة بطريقة  املعاينة، 

عشوائية. حيث مت اختيار قرييت الطويةل، وأأكياد مبركز فاقوس، وقرييت  

س هنوت، وس هنوا مبركز منيا القمح مبحافظة الرشقية، وقرييت احلواتكة، 

وط،  وعرب العاممي مبركز منفلوط، وقرييت منقباد، ُدرنكة مبركز أأس ي 

فقد مت حسب مفردات العينة من  . وىف املرحةل الرابعة، مبحافظة أأس يوط

لك قرية، ومت اختيار املفردات عشوائيًا من خالل جسالت ال حصاء  

مزارعاً   320بل دارات الزراعية بملراكز اخملتارة،. وقد مت اختيار عدد 

اس امترة من لك   160من احملافظات اخملتارة، حيث مت جتميع عدد 

اس امترة للك قرية من القرى   40افظة من احملافظات اخملتارة، بواقع حم

( اختيار عينة ادلراسة مومس  1اخملتارة بحملافظات. ويوحض جدول رمق)

 م. 2019/2020

ويف أ خر مرحةل مت تقس مي جممتع احلائزين اخملتارين لطبقات  

وهو ما يعين تقس مي العينة  Post Stratificationبس تخدام أأسلوب

ىل  طبقات بعد حسب مفرداهتا، تبًعا لنوع التحسني اذلي مت يف ا 

 أأراضهيم.

 نتاجئ البحث ومناقشاهتا 

نتاج   أأثر تنفيذ برامج حتسني وصيانة الأرايض الزراعية عل اول:  ا 

 حمصول القمح يف مص: 

نتاجية الفدانية:   أأثر تنفيذ برامج التحسني عل ال 

نتاجية  ( 2يتضح من بياانت الدول رمق )  ارتفاع متوسط ال 

الفدانية من حمصول القمح بلأردب بعينة ادلراسة داخل املعامالت للك  

املعامالت اليت نفذت هبا معليات التحسني عن مثيالهتا اليت ل ينفذ هبا  

ىل زايدة هذا املتوسط بزايدة عدد   معليات التحسني، بل ضافة ا 

حصيح. وقد تراوحت  معليات التحسني يف املعامةل الواحدة والعكس 

نتاجية الفدانية من الناجت الرئييس بلأردب   نس بة الزايدة يف متوسط ال 

  تراوحت  فقد  الثانوي  الناجت . أأما% 20,23 - % 3,74ما بني حوال 

وذكل وفقًا لنوع برانمج   %35,62-4,48 بني ما الزايدة نس بة

 التحسني املس تخدم يف ادلراسة. 

ضافة البس   معامةل التسوية بللزير مع تطهري اجملاري املائية مع ا 
   الزراعي مع احلرث العميق حتت الرتبة: 

( أأن ال نتاجية الفدانية من الناجت  2تبني من بياانت الدول رمق )

ة بللزير، وتطهري اجملاري  الرئييس حملصول القمح مبعامةل احلرث التسوي

ضافة البس الزراعي، واحلرث العميق حتت الرتبة، قد   املائية، وا 

أأردًب/فدان مبجموعة غري مس تخديم هذه   17,10تزايدت من حوال 

ىل حوال  أأردًب/فدان، مبجموعة مس تخديم تكل  20,56املعامةل ا 

س بة زايدة  أأردًب/فدان، وبن  3,46املعامةل، مبقدار زايدة بلغ حوال 

نتاجية الفدانية . كام % 20,23مثلت حوال    الناجت  من  تزايدت ال 

  دلى  محل/فدان 10,50 حوال من أأيضًا  بتكل املعامةل  الثانوي

  محل/فدان  14,24 حوال ا ىل املعامةل املس تخدمني لهذه املزارعني غري

  حوال  مثلت محاًل/فدان، 3,74 حوال بلغت بزايدة للمس تخدمني،

حصائيًا بني  . % 35,62 ومن نتاجئ اختبار)ت( ثبت معنوية الفروق ا 

 مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم تكل املعامةل. 

ضافة البس   احلرث العميق حتت الرتبة مع تطهري اجملاري املائية مع ا 
 : زراعي ل ا

نتاجية الفدانية من الناجت  2تبني من بياانت الدول رمق)  ( أأن ال 

تطهري  و  ،احلرث العميق حتت الرتبةلرئييس حملصول القمح مبعامةل ا

ضافة البس او  ،اجملاري املائية ، قد تزايدت من حوال  زراعيلا 

ىل حوال   17,10 أأردًب/فدان مبجموعة غري مس تخديم هذه املعامةل ا 

أأردًب/فدان مبجموعة مس تخديم تكل املعامةل، وذكل مبقدار بلغ   20,15

  . كام % 17,84دًب/فدان، وبنس بة زايدة مثلت حوال أأر  3,05حوال 

نتاجية الفدانية   حوال  من  املعامةل  بتكل  الثانوي الناجت من  تزايدت ال 

ىل  املعامةل لهذه املس تخدمني غري املزارعني دلى محل/فدان 10,50   ا 

  2,87 حوال  بلغت  بزايدة  للمس تخدمني، محل/فدان 13,37 حوال

ومن نتاجئ اختبار)ت( ثبت معنوية  . % 27,33 حنو مثلت محاًل/فدان،

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا اليت ل   الفروق ا 

 تس تخدم تكل املعامةل. 

احلرث العميق حتت الرتبة مع تطهري اجملاري املائية مع التسوية ادلقيقة  
 : بللزير

( أأن ال نتاجية الفدانية من الناجت  2تبني من بياانت الدول رمق )

تطهري  و  ،احلرث العميق حتت الرتبةالرئييس حملصول القمح مبعامةل  

، قد تزايدت من حوال  التسوية ادلقيقة بللزيرو  ،اجملاري املائية

ىل حوال   17,10 أأردًب/فدان مبجموعة غري مس تخديم هذه املعامةل ا 

ًب/فدان مبجموعة مس تخديم تكل املعامةل، وذكل مبقدار بلغ  أأرد 19,75

  . كام % 15,50أأردًب/فدان، وبنس بة زايدة مثلت حوال  2,65حوال 

نتاجية الفدانية   حوال  من  املعامةل  بتكل  الثانوي الناجت من  تزايدت ال 

ىل  املعامةل لهذه املس تخدمني غري املزارعني دلى محل/فدان 10,50   ا 

  2,59 حوال  بلغت  بزايدة  للمس تخدمني، محل/فدان 13,09 حوال

ومن نتاجئ اختبار)ت( ثبت  . % 24,67 حوال  مثلت  محاًل/فدان،
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حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا   معنوية الفروق ا 

 اليت ل تس تخدم تكل املعامةل. 

ضافة البس الزراعي مع تسوية الرتبة بأأشعة اللزير:   معامةل ا 

الفدانية من الناجت   ال نتاجية أأن ( 2) رمق الدول بياانت  من تبني

ضافة البس الزراعي مع تسوية الرتبة   مبعامةل القمح حملصول الرئييس ا 

أأردًب/فدان مبجموعة غري   17,10 حوال  من تزايدت قد بأأشعة اللزير،

ىل حوال  أأردًب/فدان مبجموعة   19,61مس تخديم هذه املعامةل ا 

أأردًب/فدان،   2,51كل املعامةل، وذكل مبقدار بلغ حوال مس تخديم ت

نتاجية الفدانية  . كام %14,68وبنس بة زايدة مثلت حوال    تزايدت ال 

مبجموعة   محل/فدان  10,50 حوال  من املعامةل بتكل  الثانوي الناجت من

ىل  مبجموعة   محل/فدان  12,69 حوال غري مس تخديم هذه املعامةل ا 

  محاًل/فدان، 2,19 حوال  بلغت  بزايدة  املعامةل، مس تخديم تكل 

ومن نتاجئ اختبار)ت( ثبت معنوية الفروق   .% 20,86 مثلت حوال 

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم   ا 

 تكل املعامةل. 

ضافة البس الزراعي مع تطهري اجملاري املائية:    معامةل ا 

الفدانية من الناجت   ال نتاجية أأن ( 2) رمق لالدو  بياانت  من تبني

  قد  التسوية بللزير وتطهري اجملاري املائية مبعامةل القمح حملصول الرئييس

أأردًب/فدان مبجموعة غري مس تخديم هذه   17,10 حوال  من  تزايدت

ىل حوال  أأردًب/فدان مبجموعة مس تخديم تكل   19,43املعامةل ا 

أأردًب/فدان، وبنس بة زايدة   2,33حوال املعامةل، وذكل مبقدار بلغ 

نتاجية الفدانية . كام % 13,63مثلت حوال    الناجت  من  تزايدت ال 

مبجموعة غري   محل/فدان 10,50 حوال من  املعامةل  بتكل  الثانوي

ىل  مبجموعة   محل/فدان 12,45 حوال مس تخديم هذه املعامةل ا 

  /فدان،محالً  1,95 حوال  بلغت  بزايدة  مس تخديم تكل املعامةل، 

ومن نتاجئ اختبار)ت( ثبت معنوية الفروق  . % 18,57 مثلت حوال 

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم   ا 

 تكل املعامةل. 

 احلرث العميق حتت الرتبة مع تسوية الرتبة بللزير:   معامةل 

الفدانية من الناجت   ال نتاجية أأن ( 2) رمق الدول بياانت  من تبني

والبس   الرتبة، حتت العميق احلرث مبعامةل  القمح حملصول الرئييس

أأردًب/فدان مبجموعة غري   17,10 حوال  من  تزايدت  قد  الزراعي

ىل حوال  أأردًب/فدان مبجموعة   19,23مس تخديم هذه املعامةل ا 

أأردًب/فدان،   2,13مس تخديم تكل املعامةل، وذكل مبقدار بلغ حوال 

نتاجية الفدانية  . كام %12,46وبنس بة زايدة مثلت حوال    تزايدت ال 

مبجموعة   محل/فدان  10,50 حوال  من املعامةل بتكل  الثانوي الناجت من

ىل  مبجموعة   محل/فدان  12,42 حوال غري مس تخديم هذه املعامةل ا 

  محاًل/فدان، 1,92 حوال  بلغت  بزايدة  مس تخديم تكل املعامةل، 

ومن نتاجئ اختبار)ت( ثبتت معنوية الفروق  . %18,29 مثلت حوال

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل، ومثيالهتا اليت ل تس تخدم   ا 

 تكل املعامةل. 

 

 معامةل احلرث العميق حتت الرتبة وتطهري اجملاري املائية: 

الفدانية من الناجت   ال نتاجية أأن ( 2) رمق الدول بياانت  من تبني

الرتبة وتطهري اجملاري   حتت العميق احلرث مبعامةل القمح حملصول الرئييس

أأردًب/فدان مبجموعة غري   17,10 حوال من تزايدت قد املائية

ىل حوال  أأردًب/فدان مبجموعة   19,12مس تخديم هذه املعامةل ا 

أأردًب/فدان،   2,02مس تخديم تكل املعامةل، وذكل مبقدار بلغ حوال 

نتاجية الفدانية  . كام %11,81مثلت حوال  وبنس بة زايدة    تزايدت ال 

مبجموعة   محل/فدان  10,50 حوال  من املعامةل بتكل  الثانوي الناجت من

ىل  مبجموعة   محل/فدان  12,11 حوال غري مس تخديم هذه املعامةل ا 

  محاًل/فدان، 1,61 حوال  بلغت  بزايدة  مس تخديم تكل املعامةل، 

ومن نتاجئ اختبار)ت( ثبتت معنوية الفروق   . %15,33 مثلت حوال

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل، ومثيالهتا اليت ل تس تخدم   ا 

 تكل املعامةل. 

ضافة البس الزراعي:   معامةل   احلرث العميق حتت الرتبة مع ا 

نتاجية أأن ( 2) رمق الدول  بياانت  من  تبني الفدانية من الناجت   ال 

ضافة   مبعامةل  حالقم حملصول  الرئييس احلرث العميق حتت الرتبة مع ا 

أأردًب/فدان مبجموعة   17,10 حوال  من تزايدت  البس الزراعي قد 

ىل حوال  أأردًب/فدان مبجموعة   19,01غري مس تخديم هذه املعامةل ا 

أأردًب/فدان،   1,91مس تخديم تكل املعامةل، وذكل مبقدار بلغ حوال 

نتاجية الفدانية  . كام %11,17وبنس بة زايدة مثلت حوال    تزايدت ال 

مبجموعة   محل/فدان  10,50 حوال  من املعامةل بتكل  الثانوي الناجت من

ىل  مبجموعة   محل/فدان  11,81 حوال غري مس تخديم هذه املعامةل ا 

  محاًل/فدان، 2,19 حوال  بلغت  بزايدة  مس تخديم تكل املعامةل، 

ثبتت معنوية الفروق  ومن نتاجئ اختبار)ت(  . %12,48 مثلت حوال

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل، ومثيالهتا اليت ل تس تخدم   ا 

 تكل املعامةل. 

ضافة البس الزراعي:   معامةل ا 

الفدانية من الناجت   ال نتاجية أأن ( 2)رمق  الدول بياانت  من تبني

  حوال  من  تزايدت  البس الزراعي قد  مبعامةل  القمح حملصول  الرئييس

ىل حوال   17,10 أأردًب/فدان مبجموعة غري مس تخديم هذه املعامةل ا 

أأردًب/فدان مبجموعة مس تخديم تكل املعامةل، وذكل مبقدار بلغ   17,74

  . كام % 3,74أأردًب/فدان، وبنس بة زايدة مثلت حوال  0,64حوال 

نتاجية الفدانية   حوال  من  املعامةل  بتكل  الثانوي الناجت من  تزايدت ال 

ىل ل/فدان مح 10,50   حوال  مبجموعة غري مس تخديم هذه املعامةل ا 

  بلغت  بزايدة مبجموعة مس تخديم تكل املعامةل، محل/فدان 10,97

هذا ول تثبت   . %4,48 مثلت حوال محاًل/فدان،  0,47 حوال

حصائيًا للناجت الرئييس والناجت الثانوي.   معنوية هذه الزايدة ا 

نتاجية الفدانية للناجت   جراء اختبار الفروق بني متوسطات ال  وب 

 Leastالرئييس حملصول القمح بس تخدام طريقة أأقل فرق معنوي 

Significant Difference (L.S.D )( 3. تبني من الدول رمق  )
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حصائًيا عند مس توى )  ( مجليع متوسطات  0,01وجود فروق معنوية ا 

ضاف ة البس الزراعي وبني مجموعة غري  املعامالت، ماعدا معامةل ا 

حصائيًا   مس تخديم برامج التحسني. واتضح أأيضًا، وجود فروق معنوية ا 

ضافة البس الزراعي ومتوسطات معامالت لك   بني متوسط معامةل ا 

من معامةل التسوية والتطهري والبس واحلرث، ومعامةل احلرث والتطهري  

ومعامةل البس   والبس، ومعامةل احلرث والتطهري والتسوية،

(، يف  0,01والتسوية، ومعامةل البس والتطهري عند مس توى معنوية )

ضافة   حصائيًا بني متوسط معامةل ا  حني تبني وجود فروق معنوية ا 

البس الزراعي ومتوسط معامةل احلرث العميق والتسوية، عند 

(. ول تثبت املعنوية بني متوسطها وبيق  0,05مس توى معنوية )

أأما معامةل احلرث والبس فقد ثبتت املعنوية بني متوسطها   املعامالت. 

واحلرث، عند مس توى   والبس والتطهري ومتوسط معامةل التسوية

(، يف حني ل تثبت املعنوية بني متوسطها وبيق  0,05معنوية )

حصائيا ملتوسط معامةل احلرث   العميق  املعامالت. كام ثبتت املعنوية ا 

واحلرث، عند   والبس والتطهري ةل التسويةوالتطهري وبني متوسط معام 

(، يف حني ل تثبت املعنوية بني متوسطها  0,05مس توى معنوية )

 وبيق املعامالت. 

نتاجية الفدانية للناجت   جراء اختبار الفروق بني متوسطات ال  وب 

.  (L.S.D) الثانوي حملصول القمح بس تخدام طريقة أأقل فرق معنوي 

حصائيًا بني مجموعة غري  ( و 3تبني من الدول رمق ) جود فروق معنوية ا 

مس تخديم برامج التحسني وبني مجيع متوسطات املعامالت عند  

  ، ومعامةل احلرث العميق والتسوية (، ماعدا معامةل0,01مس توى )

(،  0,05، فقد ثبتت معنويهتا عند مس توى )احلرث العميق والتطهري

ضافة البس ال زراعي. كام اتضح أأيضًا،  بيامن ل تثبت املعنوية ملعامةل ا 

حصائيًا بني متوسط معامةل ا ضافة البس الزراعي   وجود فروق معنوية ا 

ومتوسطات معامالت لك من معامةل التسوية والتطهري والبس  

واحلرث، ومعامةل احلرث والتطهري والبس، ومعامةل احلرث والتطهري 

وية، (، ومعامةل البس والتس0,01والتسوية، عند مس توى معنوية ) 

ضافة   حصائيًا بني متوسط معامةل ا  يف حني تبني وجود فروق معنوية ا 

البس الزراعي ومعامةل البس والتطهري، ومعامةل احلرث العميق  

(. ول تثبت املعنوية بني  0,05والتسوية، عند مس توى معنوية )

متوسطها وبيق املعامالت. أأما معامةل احلرث والبس فقد ثبتت  

  والبس والتطهري سطها ومتوسط معامةل التسويةاملعنوية بني متو 

(، ومعامةل احلرث والتطهري  0,01واحلرث، عند مس توى معنوية )

(، يف حني ل تثبت املعنوية بني 0,05والبس عند مس توى معنوية)

حصائيًا ملتوسط معامةل   متوسطها وبيق املعامالت. كام ثبتت املعنوية ا 

  والبس  والتطهري معامةل التسوية والتطهري وبني متوسط العميق احلرث

(، يف حني ل تثبت املعنوية بني  0,01واحلرث، عند مس توى معنوية)

حصائيًا ملتوسط معامةل   متوسطها وبيق املعامالت. كام ثبتت املعنوية ا 

والتطهري، ومعامةل البس والتسوية، وبني متوسط معامةل   البس

(، يف  0,05ى معنوية)واحلرث، عند مس تو  والبس والتطهري التسوية

 حني ل تثبت املعنوية بني متوسط املعاملتني وبيق املعامالت. 

نتاجية الفدانية للناجت الرئييس  وبناًء عليه، تبني زايدة املتوسط يف ال 

والناجت الثانوي حملصول القمح بزايدة العمليات املس تخدمة، وبلتال فا ن  

للزير، وتطهري اجملاري املائية، املعامةل اليت نفذت هبا معامةل )التسوية ب

ضافة البس الزراعي، واحلرث العميق حتت الرتبة( من أأكفأأ   وا 

نتاجًا. الأمر اذلي يتطلب رضورة  التوسع ىف معليات  املعامالت ا 

 التحسني اخملتلفة عل مس توى مجيع حمافظات امجلهورية. 

نتاجية  أأثر تنفيذ برامج حتسني الأرايض الزراعية عل  التاكليف ال 

 : وصايف العائد الفداين 

ضافة البس مع   معامةل التسوية بللزير مع تطهري اجملاري املائية مع ا 
   احلرث العميق حتت الرتبة: 

نتاجية الفدانية: يتبني من بياانت   أأثر املعامالت عل التاكليف ال 

نتاجية للفدان من حمصول القمح مب4الدول رمق) عامةل  ( أأن التاكليف ال 

ضافة  مع املائية اجملاري تطهري  مع بللزير التسوية   مع  الزراعي  البس  ا 

  11685الرتبة، قد تزايدت من حوال  حتت العميق احلرث

ىل حوال   جنهيًا/فدان مبجموعة غري مس تخديم برامج التحسني ا 

جنهيًا/فدان مبجموعة مس تخديم برامج التحسني، وذكل   13177

جنهيًا/فدان، وبنس بة زايدة مثلت   1492حوال مبقدار زايدة بلغ 

حصائيًا  ت. ومن نتاجئ اختبار)%12,8حوال  ( ثبتت معنوية الفروق ا 

بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم تكل  

 املعامةل. 

(  4يتبني من الدول رمق)  أأثر املعامالت عل صايف العائد الفداين: 

ين من حمصول القمح هبذه املعامةل قد تزايد من  أأن صايف العائد الفدا

جنهيًا/فدان مبجموعة غري مس تخديم برامج التحسني   3142,5حوال 

ىل حوال  جنهيًا/فدان مبجموعة مس تخديم برامج التحسني،   5169,2ا 

جنهيًا/فدان، وبنس بة مثلت   2026,7وذكل مبقدار زايدة بلغ حوال 

حصائيًا  ( ت. ومن نتاجئ اختبار)%17,3حوال  ثبتت معنوية الفروق ا 

بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم تكل  

 املعامةل. 

ضافة  مع  املائية  اجملاري  تطهري  مع  الرتبة  حتت  العميق  احلرث    البس  ا 
 : الزراعي 

نتاجية الفدانية: يتبني من بياانت   أأثر املعامالت عل التاكليف ال 

نتاجية للفدان من حمصول القمح هبذه  4الدول رمق) ( أأن التاكليف ال 

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري   11685املعامةل، قد تزايدت من حوال 

ىل حوال  جنهيًا/فدان، مبجموعة   12894مس تخديم برامج التحسني، ا 

  1209مس تخديم برامج التحسني، وذكل بزايدة تبلغ حوال 

. ويتبني من نتاجئ  %10,35/فدان، وبنس بة زايدة متثل حوال جنهياً 

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه  تاختبار) ( ثبوت معنوية الفروق ا 

 املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم تكل املعامةل. 

(  4يتبني من الدول رمق ) أأثر املعامالت عل صايف العائد الفداين: 

الفداين من حمصول القمح هبذه املعامةل قد تزايد من  أأن صايف العائد 

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري مس تخديم برامج   3142,5حوال 
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ىل حوال  جنهيًا/فدان مبجموعة مس تخديم برامج   4898,3التحسني، ا 

جنهيًا/فدان،   1755,8التحسني، وذكل مبقدار زايدة يبلغ حوال 

( ثبوت  ت ن نتاجئ اختبار ). ويتبني م% 15وبنس بة زايدة متثل حوال 

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا   معنوية الفروق ا 

 اليت ل تس تخدم تكل املعامةل.  

  ادلقيقة  التسوية  مع  املائية  اجملاري  تطهري  مع  الرتبة  حتت  العميق  احلرث 
 بللزير: 

نتاجية الفدانية: يتبني من  بياانت  أأثر املعامالت عل التاكليف ال 

نتاجية للفدان من حمصول القمح هذه  4الدول رمق)  ( أأن التاكليف ال 

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري   11685املعامةل، قد تزايدت من حوال 

ىل حوال  جنهيًا/فدان، مبجموعة   12703مس تخديم برامج التحسني، ا 

  1018مس تخديم برامج التحسني، وذكل بزايدة تبلغ حوال 

. ويتبني من نتاجئ  %8,7س بة زايدة متثل حوال جنهيًا/فدان، وبن 

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه   اختبار)ت( ثبوت معنوية الفروق ا 

 املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم تكل املعامةل. 

أأثر املعامالت عل صايف العائد الفداين: يتبني من بياانت الدول  

قمح هبذه املعامةل، قد  ( أأن صايف العائد الفداين من حمصول ال4رمق )

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري مس تخديم   3142,5تزايد من حوال 

ىل حوال  جنهيًا/فدان مبجموعة مس تخديم   4731,4برامج التحسني، ا 

جنهيًا/فدان،   1588,9برامج التحسني، وذكل بزايدة تبلغ حوال 

  ( ثبوتت. ويتبني من نتاجئ اختبار)%13,6وبنس بة زايدة متثل حوال 

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا   معنوية الفروق ا 

   اليت ل تس تخدم تكل املعامةل.

ضافة   معامةل   : اللزير   بأأشعة   الرتبة   تسوية   مع   الزراعي   البس   ا 

نتاجية الفدانية: يتبني من بياانت   أأثر املعامالت عل التاكليف ال 

نتاجية الفدانية من حمصول القمح هذه  ( أأن التاكليف 4الدول رمق)  ال 

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري   11685املعامةل، قد تزايدت من حوال 

ىل حوال  جنهيًا/فدان، مبجموعة   12562مس تخديم برامج التحسني، ا 

  877مس تخديم برامج التحسني، وذكل بزايدة تبلغ حوال 

 من نتاجئ  . ويتبني%7,5جنهيًا/فدان، وبنس بة زايدة متثل حوال 

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه  تاختبار) ( ثبوت معنوية الفروق ا 

 املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم تكل املعامةل. 

أأثر املعامالت عل صايف العائد الفداين: يتبني من بياانت الدول  

( أأن صايف العائد الفداين من حمصول القمح هبذه املعامةل، قد  4رمق )

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري مس تخديم   3142,5وال تزايد من ح

ىل حوال  جنهيًا/فدان مبجموعة مس تخديم   4650,2برامج التحسني، ا 

جنهيًا/فدان،   1507,7برامج التحسني، وذكل بزايدة تبلغ حوال 

( ثبوت  ت. ويتبني من نتاجئ اختبار)%12,9وبنس بة زايدة متثل حوال 

حصائيًا بني مجمو  عة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا  معنوية الفروق ا 

     اليت ل تس تخدم تكل املعامةل.

ضافة البس الزراعي مع تطهري اجملاري املائية:    معامةل ا 

نتاجية الفدانية: يتبني من بياانت   أأثر املعامالت عل التاكليف ال 

نتاجية للفدان من حمصول القمح هبذه  4الدول رمق) ( أأن التاكليف ال 

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري   11685املعامةل، قد تزايدت من حوال 

ىل حوال  جنهيًا/فدان، مبجموعة   12463مس تخديم برامج التحسني، ا 

  778امج التحسني، وذكل بزايدة تبلغ حوال مس تخديم بر 

. ول تثبت معنوية تكل  %6,7جنهيًا/فدان، وبنس بة زايدة متثل حوال 

حصائيًا.   الزايدة ا 

أأثر املعامالت عل صايف العائد الفداين: يتبني من بياانت الدول  

( أأن صايف العائد الفداين من حمصول القمح هبذه املعامةل، قد  4رمق )

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري مس تخديم   3142,5حوال تزايد من 

ىل حوال  جنهيًا/فدان مبجموعة مس تخديم   4551,6برامج التحسني، ا 

جنهيًا/فدان،   1409,1برامج التحسني، وذكل بزايدة تبلغ حوال 

( ثبوت  ت. ويتبني من نتاجئ اختبار)%12,1وبنس بة زايدة متثل حوال 

حصائيًا بني مجم وعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا  معنوية الفروق ا 

 .    اليت ل تس تخدم تكل املعامةل 

 احلرث العميق حتت الرتبة مع تسوية الرتبة بللزير:   معامةل 

نتاجية الفدانية: يتبني من بياانت الدول رمق)  ( أأن  4التاكليف ال 

نتاجية للفدان من حمصول القمح هبذه املعامةل، قد تزايدت   التاكليف ال 

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري مس تخديم برامج   11685ال من حو 

ىل حوال  جنهيًا/فدان، مبجموعة مس تخديم برامج   12352التحسني، ا 

جنهيًا/فدان، وبنس بة زايدة   667التحسني، وذكل بزايدة تبلغ حوال 

( ثبوت معنوية الفروق  ت. ويتبني من نتاجئ اختبار)% 5,7متثل حوال 

حصائيًا بني مجموعة مس ت  خديم هذه املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم  ا 

    تكل املعامةل.  

( أأن صايف  4صايف العائد الفداين: يتبني من بياانت الدول رمق )

جنهيًا/فدان، مبجموعة غري   3142,5العائد الفداين قد تزايد من حوال 

ىل حوال  جنهيًا/فدان، مبجموعة   4518,9مس تخديم هذه املعامةل، ا 

جنهيًا/فدان، وبنس بة   1376,4املعامةل، وذكل حبوال  مس تخديم تكل 

( ثبوت  ت. ويتبني من نتاجئ حتليل اختبار)%11,8زايدة متثل حوال 

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه املعامةل ومثيالهتا   معنوية الفروق ا 

 اليت ل تس تخدم تكل املعامةل. 

 : املائية   اجملاري   وتطهري   الرتبة   حتت   العميق   احلرث   معامةل 

نتاجية الفدانية: يتبني من بياانت الدول رمق)  ( أأن  4التاكليف ال 

نتاجية للفدان، قد تزايدت من حوال    11685التاكليف ال 

ىل حوال   جنهيًا/فدان، مبجموعة غري مس تخديم برامج التحسني، ا 

جنهيًا/فدان، مبجموعة مس تخديم تكل املعامةل، وذكل بزايدة   12201

. ول  % 4,4جنهيًا/فدان، وبنس بة زايدة متثل حوال  516وال تبلغ ح

حصائيًا.   تثبت معنوية تكل الزايدة ا 

( أأن صايف  4صايف العائد الفداين: يتبني من بياانت الدول رمق )

  3142,5العائد الفداين قد حملصول القمح قد تزايد من حوال 

ىل حوال   جنهيًا/فدان، مبجموعة غري مس تخديم هذه املعامةل، ا 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (2) December (2021) 240-257 Salem et al. 

245 
 

جنهيًا/فدان، مبجموعة منفذي هذه املعامةل، وذكل حبوال   4496,7

. ويتبني من  %11,6جنهيًا/فدان، وبنس بة زايدة متثل حوال 1354,2

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم  تنتاجئ اختبار) ( ثبوت معنوية الفروق ا 

 هذه املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم تكل املعامةل. 

ضافة   مع   الرتبة   حتت   لعميق ا   احلرث   معامةل   : الزراعي   البس   ا 

نتاجية الفدانية: يتبني من بياانت الدول رمق)  ( أأن  4التاكليف ال 

نتاجية للفدان، قد تزايدت من حوال    11685التاكليف ال 

ىل حوال   جنهيًا/فدان، مبجموعة غري مس تخديم برامج التحسني، ا 

امةل، وذكل بزايدة  جنهيًا/فدان، مبجموعة مس تخديم تكل املع 12150

. ول  %3,98جنهيًا/فدان، وبنس بة زايدة متثل حوال  465تبلغ حوال 

حصائيًا.   تثبت معنوية تكل الزايدة ا 

( أأن صايف  4صايف العائد الفداين: يتبني من بياانت الدول رمق )

العائد الفداين قد حملصول القمح قد تزايد من حوال جنهيًا/فدان،  

ىل حوال  مبجموعة غري مس تخديم   4377,7هذه املعامةل، ا 

  1235,2جنهيًا/فدان، مبجموعة منفذي هذه املعامةل، وذكل حبوال 

. ويتبني من نتاجئ  %10,6جنهيًا/فدان، وبنس بة زايدة متثل حوال 

حصائيًا بني مجموعة مس تخديم هذه  تاختبار) ( ثبوت معنوية الفروق ا 

 مةل. املعامةل ومثيالهتا اليت ل تس تخدم تكل املعا

ضافة البس الزراعي:   معامةل ا 

نتاجية الفدانية، وصايف العائد   بلغت الزايدة يف لك من التاكليف ال 

جنهيًا/فدان، وبنس بة متثل حوال   473،  107الفداين حوال 

عل الرتتيب، ولكن ل تثبت معنوية تكل الزايدة  4,05%، 0,92%

حصائيًا.   ا 

نتاجية وكذكل   جراء اختبار الفروق بني متوسطات التاكليف ال  وب 

صايف العائد الفداين للربامج العرش حملصول القمح بس تخدام طريقة أأقل  

. تبني من  Least Significant Difference (L.S.D )فرق معنوي 

حصائيًا بني مجموعة  5نتاجئ الدول رمق ) ( ثبوت معنوية الفروق ا 

سني وصيانة الأرايض عن مثيالهتا اليت ل تس تخدم  مس تخديم برامج حت 

تكل املعامالت حيث يظهر الدول وجود فروق ما بني املعامالت  

( ووجود فروق ما  0,01واليت تظهر هبا )**( عند مس توى معنوية )

( ول  0,05بني املعامالت واليت تظهر هبا )*( عند مس توى معنوية )

 تضمن تكل العالمة.  توجد فروق بني املعامالت اليت ل ت 

يتبني أأن املعامالت تزداد كفاءهتا بزايدة عدد   وبناًء عل ما س بق

أأن اس تخدام حزمة متاكمةل من برامج   ، أأيالعمليات املس تخدمة فهيا

ضافة املائية اجملاري وتطهري  بللزير التسويةالتحسني مبعامةل    البس  وا 

ىل زايدة  الرتبة حتت العميق واحلرث الزراعي صايف  متوسط  يفأأدى ا 

  ، العائد الفداين حملصول القمح، نتيجة ملعالة أأس باب تدهور الرتبة

نتاج اللكي من هذا   وحتسني صفاهتا، مما انعكس أأثره عل زايدة ال 

معامالت   بيقيل ذكل  .حتسني ادلخول الصافية للمزارعنيو  احملصول،

عتبار أأن للك نوعية من  الا  يفالرتتيب، مع الوضع  يف التحسني الأخرى 

ومعرفة   ،الأرايض لها ما يالمئها من برامج التحسني طبقًا لتحليل الرتبة

نتاجية.  كفاءهتا معالهتا ورفع   وبلتالمشالك تدهورها.    ال 

  عل  العائد  متوسط  عل  الزراعية  الأرايض  حتسني  برامج  تنفيذ  أأثر 

نتاج   يف (  املستمثر )   املنفق   النيه   القمح بعينة ادلراسة:   حمصول   ا 

( ارتفاع متوسط العائد عل  6يتضح من بياانت الدول رمق )

النيه املنفق حملصول القمح بعينة ادلراسة داخل املعامالت اليت نفذت  

هبا برامج التحسني اخملتلفة عن مثيالهتا اليت ل يمت فهيا تنفيذ برامج  

ىل زايدة هذا املتوسط بزايدة  عدد برامج التحسني  التحسني، بل ضافة ا 

والعكس حصيح. هذا وقد تراوحت نس بة الزايدة يف متوسط العائد  

وفقًا   %45,87 - %14عل النيه املنفق حملصول القمح ما بني حوال 

لنوع التحسني املس تخدم يف ادلراسة. وقد حقق متوسط العائد عل  

 اجملاري  وتطهري النيه املنفق أأعل قمية هل عند معامةل التسوية بللزير

ضافة البس الزراعي  املائية واحلرث حتت الرتبة، وذكل حبوال   وا 

جنهيًا عن مثيالهتا اليت ل يمت فهيا تنفيذ برامج التحسني واذلي   0,39

جنهيًا، مما يشري   0,12جنهيًا، أأي بزايدة تبلغ حوال  0,27بلغ حوال 

ىل القمية الاقتصادية احملققة من تنفيذ برامج حتسني وص  يانة الأرايض  ا 

 الزراعية.

اثنيًا: املشالكت اليت تواجه اس تخدام املوارد الأرضية الزراعية يف  

 مص: 

العديد من   املوارد الأرضية الزراعية املصية اس تخدام واجهي

نتاجيةعل كفاءهتا  تؤثراملشالكت اليت  حتد من   واليت الاقتصادية،و ال 

نتاج الزراعي نتاجية،بزايدة  أأس ّياً التوسع ر ، سواء اكن زايدة ال  أأو   ال 

لقاء  ييل فاميو  .بزايدة سعات املزارع اً أأفقيّ  س باب  عل أأمه الأ  الضوءا 

، من  الأرايض الزراعية حائزيمن  اعلهي التعرف متاليت  واملشالكت

ت  خالل الاس تبيان، واملقابةل الشخصية، والزايرات امليدانية اليت    تَمَّ

ىل  ايفهتصن  مت  قد و  . لهذه املزارع   اليت  الأس باب: ةي س  مجموعات رئي  ثالثا 

ىل تؤدي ىل  تؤدي اليت الأس باب، و الزراعية الأرايض يف المكي الفقد ا    ا 

 ،الصيانة والتحسنيمشالكت و  الزراعية، الأرايض يف النوعي الفقد

زاةل أ اثر تكل الأس باب.  تتكل املشالك لعالج املقرتحة  لول وأأمه احل  وا 

ويس تخدم أأسلوب حتليل التباين يف اجتاه واحد، ملعرفة الفروق بني  

، وقد مت اس تخدام طريقة أأقل  الزراعأأس باب املشالكت، اليت تواجه 

وذكل   L.S.D Least Significant Differences)فرق معنوي ) 

لرتتيب الأس باب وفقًا لأولوايهتا وأأمهيهتا النسبية للمزارع، وتوضيح  

معنوية الفروق بني تكل الأس باب، ويرجع اس تخدام أأسلوب  

(L.S.D) ىل أأن ترتيب منا يس هتدف يف   الأس باب، ا  وفقا لأولوايهتا، ا 

الأساس ترتيب تكل املشالكت يف وضع أأولوايت احللول للتغلب عل  

ل أأن اس تخدام طريقة أأقل فرق معنوي، قد ينتج   هذه املشالكت، ا 

، اليت ل توجد بيهنا فروق معنوية، أأي أأهنا  الأس بابعهنا وجود بعض 

حتتل مرتبة واحدة، الأمر اذلي يتطلب توفري ال ماكانت حلل تكل  

املشالكت يف نفس الوقت، نظراً لأهنا متثل نفس الأولوية بلنس بة  

تاجه بس تخدام الأمهية النسبية فقط.  للمزارع، وهو ما ل ميكن اس تن

(، معنوية المنوذج بلاكمل، يف حني ل يعين ذكل  Fويوحض اختبار)
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بلرضورة وجود فروق معنوية بني لك املشالكت، وللتغلب عل هذه  

املشلكة، فقد يتطلب ذكل اس تخدام طريقة "أأقل فرق  

(، لتوضيح الفروق بني أأس باب املشلكة وترتيب  L.S.Dمعنوي") 

ع، ويمت اس تخدام  راس باب وفقًا لأمهيهتا وأأولوايهتا من وهجة نظر الز الأ 

 (. Fهذه الطريقة فقط يف حاةل ثبوت معنوية اختبار)

ىل  تؤدي  اليت  الأس باب  لأمه  الاقتصادي  التحليل    يف  المكي  الفقد  ا 
 ادلراسة:   بعينة   الزراعية   الأرايض 

ىل تؤدي اليت الأس باب أأمه(، 7توحض بياانت الدول رمق)  الفقد ا 

عينة ادلراسة،  يفزراع الواهجت  واليت الزراعية، الأرايض يف المكي

  حتلييل  ضعر  ييل وفامي (.م 2020/ 2019) الزراعي خالل املومس 

ىل حدوث تكل املشالكت املتعلقةاليت  والأس باب للمشالكت  أأدت ا 

 ادلراسة.  عينةيف  بلأرايض الزراعية

(، تبني  8التباين، واملوحضة بلدول رمق )وبس تعراض نتاجئ حتليل 

ىل تؤدي اليت الأس باب أأمه أأن  بعينة  الزراعية الأرايض يف المكي الفقد ا 

مراتب فقط، كام    ست، قد احتلت سببًا ثالثة عرش مثلت  ادلراسة

وبعضها، عند مس توى   س بابتبني أأن هناك فروقًا معنوية بني تكل الأ 

من حيث الأمهية النسبية،  ا بيهن وملعرفة مدى التداخل 0,01معنوية 

( واملوحض  معنوي)أأقل فرق  L.S.Dفقد مت اس تخدام أأسلوب التحليل 

تنازليًا، حسب   لأس باب(، حيث أأمكن ترتيب ا9بلدول رمق)

  الأرسة عدد أأفراد  كربمتوسطات ترتيهبا وفقًا ل راء الزراع، وقد تبني أأن 

 مشالكت  وحدوث ،(4X) القدمي السكن توسعة يف والرغبة الريفية

  مسكن  وتوفري  ،(6X)الأرسة داخل املسكن الواحد أأفراد بني اجامتعية

  الأرسة  عن  الاس تقالل  يف  الأبناء بعض  الأبناء ورغبة لزواج جديد

(5X قد جاءت ،)ىل حدوث فقد مكي   اليت س بابمقدمة الأ  يف تؤدي ا 

ويالحظ أأن مجيع هذه   من حيث الأمهية النسبية، يف الأرايض الزراعية

الأس باب اجامتعية مما يوحض أأمهية الأس باب الاجامتعية يف حدوث تكل  

ىل من الريف الهجرة  معدلت زايدة وجاءت  املشلكة. (،  9X)احلرض ا 

يف املرتبة   (،1X) الزراعية وغري الزراعية املرشوعات يف والتوسع

  البناء أأرض بأأسعار  مقارنة الزراعية الأرض سعر  بيامن اخنفاض  الثانية.

(2X،)  للمباين اخملالفة املرافق  بتوصيل والسامح(7X،)  العائد   قمية وتدن

 ،لثةالثا املرتبة ، جاءت يف(3X)أأسعارها  وارتفاع الزراعية الأرض من

ذ ل يوجد فرق     الأرايض بعض  وجود جاءت لك من  كام  . بيهنام  معنويا 

  املدارس من  الأرايض وقرب(، 12X)  للزراعة الصاحلة غري

ذ ل يوجد  الرابعةاملرتبة  يف(،  13X) الأخرى واملرافق واملستشفيات ، ا 

مما يدل عل أأن موقع الأرض وقرهبا من اخلدمات  بيهنام،   معنويفرق 

ونوعيهتا عامالن متقاربن يف حدوث مشلكة التعدي عل الأرايض  

 تبويرها متهيداً لبيعها ومن مث  الزراعية حيث يشجع ماكل الأرض عل 

رتفاع حني جاءت  اس تخداهما يف اس تعاملت غري زراعية. يف    لك من ا 

جيارات   انتشار  وحمدودية (،11X)   اجملاورة واملدن بلقرى السكن ا 

املرتبة   يف ( 10X)الريفية املناطق يف السكنية املباين تـأأجري ظاهرة

  أأخرى حرفًا  وامهتاهنم الزراعة همنة املزارعون  ترك وأأخرياً جاء امسة.  اخل

(8X ،) .يف املرتبة السادسة 

ىل احللول املقرتحة  ومن خالل التحليل السابق مي  كن التوصل ا 

ىل  تؤدي اليت للأس باب ، وفقًا ل راء الزراعية الأرايض يف  المكي الفقد ا 

 هذا الكثري من املزارعني يف عينة ادلراسة، وكذكل املهمتني والباحثني يف

اجملال، فضاًل عن رأأي فريق العمل يف هذا البحث أأيضًا، وذكل حماوةل  

ىل حلول منطقية التوسع يف قرى  يف متثلت هذه احللول  وقد ، للتوصل ا 

الزراعية،  يضاالظهري الصحراوي، للتغلب عل مشلكة البناء عل الأر 

ىل املدن الديدة الصحراوية اليت جيب  أأن  ونقل النشاط الاقتصادي ا 

تمتتع باكفة اخلدمات الرضورية للحياة الكرمية حىت ميكن أأن تكون هذه  

ىل  ،املدن مناطق جذب للتوسعات غري الزراعية زايدة   بل ضافة ا 

عل   التعدياحلد من  يفغرامات البناء لتكون رادعة وأأكرث فعالية 

قامة مرشوعات املنفعة العامة  أأو مصادرة احليازة الزراعية. الأرايض . وا 

تقع  اليتالزراعية  الأرايضعل  الزراعيختدم الانتاج  اليتملرشوعات وا

عدم السامح  و  الفئات الانتاجية )الرابعة واخلامسة( املنخفضة. يف

الزراعية،   الأرايضعل  بلتعدياقامهتا مت  اليت للمباينبتوصيل املرافق 

جياد ال و  ،من خالل التنس يق بني مجيع الوزارات والهيئات املعنية بدائل ا 

مثل السامح بتعدد الطوابق يف القرى،   الزراعية يضار للبناء عيل الأ 

وتفعيل   والبناء عل املتخلالت للمساعدة يف حل املشالكت الاجامتعية.

دور ال رشاد الزراعي يف توعية املزارعني خبطورة التعدي والأثر السليب  

   هل عل الناجت القويم.

ىل  تؤدي  اليت  الأس باب  لأمه  الاقتصادي  التحليل    يف  النوعي  الفقد  ا 
 ادلراسة:   بعينة   الزراعية   الأرايض 

اليت   شالكتمن امل   ديديف مص الع املوارد الأرضية الزراعية واجهت

ىل الفقد النوعي يف الأرايض الزراعية واليت تمتثل يف اخنفاض   تؤدي ا 

نتاجية الفدانية، واليت حتدث بسبب العديد من الأس باب من وهجة   ال 

  ليل حت  بس تخدام(. و10رمق )  الدوليف  امكنظر املزارعني، ويه 

وجود تباين بني أأس باب   دىللتعرف عل م دواح اجتاهالتباين يف 

ىل الفقد النوعي يف الأرايض الزراعية بعينة اليت  تشالكامل  تؤدي ا 

 املس توى الاحامتلعند  بة( احملسو Fثبت معنوية )  فقد ،ادلراسة

فروق   وجود وهذا يعين(، 11كام هو موحض بلدول رمق )  ،(0,01)

نتاجية الفدانية اخنفاض مشالكت ابمعنوية بني أأس ب    . املتعلقة بلرتبة ال 

  لدول هو موحض ب كام ، (L.S.D) معنويطريقة أأقل فرق  بس تخدام و

  وارتفاع  ، X)18) الأريض  املاء منسوب ارتفاعتبني أأن  ،(12رمق ) 

  اهامتمات  من املرتبة الأوىل أأخذات ، X)13)الزراعية  الرتبة ملوحة

  ، X)15) اليد  الزراعي  الصف  توفر  عدم  حني  يف . املزارعني وأأولوايت

،  X)5)زراعية دورة  وجود وعدم  ، X)17)وال فات  الأمراض  انتشار 

  اس تخدام  يف  والارساف ،X)19)الرتبة يف الغذائية العنارص  ونقص

  بيامن جاءت مشلكتا ضعف  . ، جاءوا يف املرتبة الثانيةX)6)املبيدات

هاملX)3) الري احلديثة نظم  اس تخدام   الأرض يف  اخلدمة معليات ، وا 

هاملوجاءت  .، يف املرتبة الثالثةX)16)لرتفاع تاكليفها    اخلدمة  معليات ا 
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لوجود تداخل بني املرتبة الثالثة  X)16)تاكليفها  لرتفاع الأرض يف

  بلمكيات  احملس نة الأصناف توفر  وعدم  والرابعة يف هذه املشلكة،

 يف القدمية بس تخدام الأساليب  متسك املزارع ،X)14)املناس بة

بيامن  . املزارعني أأولوايتو  اهامتمات منالرابعة  املرتبةيف  ،X)20)الزراعة

  مزارع منط وانتشار الزراعية ملس تحداثت الكفء التطبيق عدم

  مياه  وتلوث  الرتع  يف املنازل خملفات رصف  ، X)9)اذلات  الاكتفاء

جاءوا يف   ،X)8)املدربة الفنية ال رشادية الكوادر  نقص  ،X)4)الري

نتاج  مدخالت  يف حني أأن مشلكة ترسب . املرتبة اخلامسة   أأو  فاسدة ا 

  الرئيس ية واملصارف الرتع وتطهري صيانة يف  وال هامل  ،X)2) متعارضة

  برامج  املرتبة السادسة. وجاءت مشلكة قصور  ، احتلتا X)1)والفرعية

  دلى  املايئ الوعى نقص الالزمة ملواهجة والتوجيه ال رشاد

، يف  X)7)الاكيف بلشلك احلديثة التقنيات توفر وعدم ،X)12)املزارعني

 املساحة من  الفرد نصيب اخنفاض املرتبة السابعة. كام جاءت لك من 

والرتع   الري ش باكت لصيانة الالزمة املزيانيات وضعف   ،X)11)املزروعة 

(10(X .يف املرتبة الثامنة والأخرية ، 

ىل احللول املقرتحة  ومن خالل التحليل السابق مي  كن التوصل ا 

ىل  تؤدي  اليت  للأس باب وفقًا ل راء   ،الزراعية الأرايض يف  النوعي  الفقد ا 

الكثري من املزارعني يف عينة ادلراسة، وكذكل املهمتني والباحثني يف هذا 

اجملال، فضاًل عن رأأي فريق العمل يف هذا البحث أأيضًا، وذكل حماوةل  

ىل حلول منطقية   التدهور  يف وقفمتثلت هذه احللول و ، للتوصل ا 

  تطوير  مرشوعات تعممي من خالل الزراعية، الرتبة خصوبة يف املس متر

دخال  والصف، الري   بدًل  احملس نة، والأصناف  احلديثة، التقنيات وا 

نتاجية،  منخفضة والأصناف التقليدية، الأساليب من ومس تلزمات  ال 

اتحهتا يف أأول   املقاومة احليوية بلقدر الاكيف، ويف املواعيد املناس بة، وا 

يل دور التعاونيات من خالل اس تقالل التعاونيات  وتفع  مومس الزراعة،

عن الهات ال دارية اخملتلفة، وتطوير هيلكها ال داري واملؤسيس 

نتاج الزراعي هبدف الوصول به   نشاء رشاكت لال  والمتوييل، وتشجيع ا 

ىل اقتصادايت احلجم وحتقيق الاس تغالل الأمثل للموارد، وكذكل   ا 

نشاء بنك الأرايض ليقوم بتدعمي  معلية جتميع احليازات الصغرية وحتويلها  ا 

ىل حيازات كبرية احلجم، ورضورة الاهامتم بصيانة املصارف الزراعية،  ا 

زاةل احلشائش املائية بلطرق  ب لتخلص من احلشائش عن طريق ا 

وعدم القاء نواجت الصف عل جانيب   ،املالمئة للك نوع من احلشائش

ات والقوارض، وتضييق املصف حىت ل تكون بيئة صاحلة للحرش 

الطريق، وتغليظ العقوبت عل القاء اخمللفات الصلبة ورصف املنازل  

معليات التطهري  عل  تدريب الكوادر بملصارف الزراعية، وكذكل 

عل   التعديمتنع  اليتتفعيل القوانني ، و للحصول عل النتاجئ املطلوبة

رك نس بة مالمئة  تو وىف جمال حتسني نوعية املياه بملصارف،  املصارف.

من احلشائش املائية املتواجدة بملصف وخاصة نبات ورد النيل ملا لها  

جراء  ، و من تأأثري يف تنقية مياه املصارف تعممي الصف املغطى بعد ا 

الفحوص الالزمة ذلكل والتأأكد من حاجة الأرايض لهذا املرشوع احليوي  

توجيه قدر  رضورة ، يضالهام مما هل من تأأثري كبري يف رفع كفاءة هذه الأرا

كبري من الاستامثر الزراعي للتوسع يف مرشوعات تطوير الري احلقيل،  

نتاجية   ىل الري املطور، ملا هل من أأثر واحض عل ا  من الري التقليدي ا 

العمل عل تشجيع الزراع لتبين أأفضل الرتاكيب و  احملاصيل اخملتلفة.

وذكل من خالل اخلدمات   ،احملصولية مبا حيقق الصاحل اخلاص والعام 

ال رشادية مع الاهامتم بتحسني منط ال نتاج وجودة املنتج مع مطابقته  

للمواصفات القياس ية العاملية وتشجيع ذكل عن طريق التوسع يف  

تطوير برامج ال رشاد وربط البحوث بل رشاد،  و الزراعات النظيفة، 

نتاج ذات جودة عالية، و  ر ادلوةل يف  رضورة اس مترا وتوفري مس تلزمات ا 

نتاج، وحماربة التلوث، سواء ملس تلزمات   مراقبة أأسواق مس تلزمات ال 

نتاج، أأو للرتبة الزراعية، والاهامتم بلرتقاء بكفاءة عنص ال دارة يف   ال 

الزراعة املصية لتحقيق الكفاءة الانتاجية والاقتصادية للعنارص  

نتاج احملاصيل السائدة يف  نتاجية املس تخدمة يف ا  والعمل عل  ة الزراعال 

   تزويدها بلأهجزة الفنية واملهندسني واملرشدين الزراعيني. 

  الأرايض  وصيانة  بتحسني  املتعلقة  للمشالكت  الاقتصادي  التحليل 
 : الزراعية 

من نتاجئ الاس تبيان لعينة ادلراسة وجود العديد من   تبني

، مما الزراعيةتواجه معليات حتسني وصيانة الأرايض اليت  املشالكت

نتاجية يؤثر عل  بلدول   املشالكت املوحضة يف تمتثل واليتكفاءهتا ال 

اه يفأأسلوب حتليل التباين  وبس تخدام ،(13رمق ) ملعرفة   ،واحد اجّتج

  عل  اخلاصة بعمليات التحسني تأأثري املشالكت يفوجود تباين  مدى

( احملسوبة عند املس توى Fثبوت معنوية )  تبني ، القيام بتكل العمليات

 املشالكتبني  ةفروق معنوي وجود  يعين  وهذا(، 0,01)  الاحامتل

  الأمر (، 14كام هو موحض بلدول رمق ) ،تعوق معليات التحسني اليت

ىل  ييؤد اذلي نتاجية للأرايض الزراعيةا  .  مصيف  اخنفاض الكفاءة ال 

" لرتتيب  معنويقة "أأقل فرق طري  م اس تخدا ،(15الدول رمق )  ويوحض 

تبني أأن    حيث ،املزارعنيأأمهيهتا من وهجة نظر  ديدوحت ،شالكتتكل امل 

  وىل املرتبة الأ  حتتل  )1X)  والصيانة التحسني أأهجزة  أأعطال  كرثة  مشلكة

  أ لت وجاءت مشالكت عدم توافر  املزارعني، وأأولوايت اهامتماتمن 

وعدم دقة القيام بعمليات   ، )3X(التحسني يف الأوقات املناس بة 

  يف املرتبة الثانية. ،)4X(وضعف دور الارشاد الزراعي  ،)2X(التحسني

، ارتفاع  )5Xمشالكت ارتفاع تاكليف معليات التحسني )يامن احتلت ب

وضعف الاستامثرات الزراعية  ،(7Xتاكليف حتليل الرتبة الزراعية)

املرتبة الثالثة، لعدم وجود  يف  ،(6X)لتحسني وصيانة الأرايضاملوهجة 

فروق معنوية بيهنام, وجاءت لك من مشلكة اخنفاض أأعداد الكوادر  

( ومشلكة نقص  9Xالفنية الالزمة للقيام مبهام الصيانة والتشغيل)

  املرتبة( يف 8X)الرتبة وصيانة حتسني جمال  البحوث وادلراسات يف

  صغر جحم  بيامن اكنت مشلكة . وجود فروق معنوية بيهنام لعدم  ابعةالر 

  القيام  عل املس تأأجرين اقبال عدم ، ومشلكة (10X) الزراعية احليازات

وجود فروق معنوية  لعدم امسةاخل  تبةاملر يف  ،(11X)التحسني بعمليات

   . بيهنام

ىل احللول املقرتحة  ومن خالل التحليل السابق مي  كن التوصل ا 

، وفقًا ل راء الزراعية الأرايض وصيانة بتحسني املتعلقة للمشالكت

الكثري من املزارعني يف عينة ادلراسة، وكذكل املهمتني والباحثني يف هذا 

اجملال، فضاًل عن رأأي فريق العمل يف هذا البحث أأيضًا، وذكل حماوةل  

ىل حلول منطقية  يف التوسع يف أأمهيةمتثلت هذه احللول و ، للتوصل ا 

  حمافظات  مجيع مس توى عل الزراعية الرتبة وصيانة  حتسني  برامج
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  الزراعية،  للرتبة الالزمة الكاميئية التحاليل ا جراء خالل من امجلهورية،

 ال نتاجية، وقدرهتا وخصائصها، صفاهتا،  عل  التعرف  ميكن  حىت

 لنتاجئ طبقاً  التحسني برامج أأنسب اختيار  وبلتال ومشالكهتا،

ل  تؤدي  واليت التحليل،   الاقتصادية  العوائد  وزايدة  الرتبة، خصوبة  رفع  ا 

ترش يد اس تخدام الكاميوايت الزراعية، والعمل عل  .مهنا الفدانية

دلورة  ل ، والعودة وترش يد اس تخدام مياه الري والصف الزراعي

، به وزارة الزراعة أأو تفعيل التخطيط التأأشريي اذلي تقوم الزراعية

الزراعية بصورة دورية ومنتظمة ملنع تدهور   الأرايض وصيانة وحتسني 

الزراعية، ووضع نظام محلاية الأرايض من التدهور، وزراعة   يضاالأر 

احملاصيل اليت جتود يف لك منطقة زراعية، والاهامتم بتعممي الزراعة 

تتعرض لها   والزراعة العضوية للتخلص من املشالكت اليت ،احليوية

الزراعية، وزايدة الاستامثرات الزراعية مبا يتناسب مع نس بة  يضاالأر 

زايدة قمية  ب ، وذكلمسامهة القطاع الزراعي يف الاقتصاد القويم

الاستامثرات املوهجة ملرشوعات حتسني الأرايض، وزايدة ادلمع املوجه 

نتاجية جيابية عل ا  احملاصيل   لعمليات حتسني الرتبة، ملا لها من أ اثر ا 

تكرار معليات  . ورضورة اخملتلفة، خاصًة احملاصيل الاسرتاتيجية

مع الاهامتم بعمل مراكز لصيانة ال لت   التحسني لك ثالث س نوات،

كذا مراكز  و  واملعدات اخلاصة بعمليات التحسني بشلك دوري، 

حتسني تدريب الفنيني والقامئني عل تنفيذ معليات التحسني اخملتلفة، و 

عداد الكوادر الفنية املدربة والربامج   ل رشاد الزراعي نظام ا من خالل ا 

 . الارشادية املناس بة 

 امللخص والتوصيات: 

نتاجية القومية غري  تُعد الأرايض الزراعية أأحد أأمه املوارد ال 

جراء   املتجددة واليت تزتايد ندرهتا عامًا بعد أ خر. وتقوم وزارة الزراعة ب 

معليات التحسني للأراىض الزراعية ىف خمتلف احملافظات الأمر اذلى  

من شأأنه رضورة تقيمي أأثر معليات حتسني الأراىض الزراعية عل  

حمصول القمح. متثلت مشلكة البحث يف أأن القطاع الزراعي املصي  

اءة اس تخدام  يواجه العديد من املعوقات واليت من بيهنا اخنفاض كف

املوارد الأرضية الزراعية وضعف صيانهتا، الأمر اذلي قد ترتب عليه  

  تدهور يف خصوبة الرتبة ومن مث ضعف مقدرهتا ال نتاجية. وهيدف 

ىل أأساس ية بصفة البحث   الأرضية  املوارد اس تخدام كفاءة عل التعرف ا 

 عل الربامج هذه أأثر وتقيمي الزراعية، الأرايض حتسني برامج تنفيذ بعد

نتاج   بأأمهية  الزراعيني املنتجني توعية بغرض مص يف القمح حمصول  ا 

جراء نتاجية لزايدة الزراعية الأرايض حتسني معليات ا  وقد  الفدانية.  ال 

  160مزارعًا مهنم  320عددها  مت اختيار عينـة طبقية متعددة املراحل،

مزارعًا   160مزارعًا اس تخدموا برامج حتسني الرتبة، بل ضافة اىل 

)حقول مقارنة( ل يس تخدموا برامج حتسني الرتبة حملصول القمح للمومس  

ىل النتاجئ التالية: 2019/2020الزراعي   م. وقد أأمكن التوصل ا 

جراء معليات  حتسني الأرايض تبني أأن أأمه ال اثر املرتتبة عل ا 

الأريض،  اخنفاض منسوب املاء زايدة مكية احملصول،  يه: الزراعية

اخنفاض ملوحة الرتبة، سهوةل اجراء معليات اخلدمة، وفر يف مكية مياه  

 . الري، وحتسني الانبات

نتاجية الفدانية وصايف العائد الفداين  تبني زايدة متوسط لك من ال 

بزايدة كفاءة العمليات املس تخدمة، وبلتال فا ن الرتبة الزراعية اليت  

ت الرتبة والتسوية بللزير وتطهري  نفذت هبا معامةل )احلرث العميق حت 

نتاجا  واضافة البس الزراعي  اجملاري املائية ( تعد من أأكفأأ املعامالت ا 

 وصايف عائد فدان. 

أأنه بتنفيذ برامج حتسني الأرايض الزراعية أأنعكس أأثر ذكل  تبني 

جامل العائد الفداين، والعائد عل النيه  عل زايدة الغةل الفدانية، وا 

 بزايدة عدد العمليات املس تخدمة. الكفاءة تزداد و  ،املستمثر

بلغ أأثر حتسني الرتبة عل الانتاجية الفدانية، وصاىف العائد حنو  

 جنيه عل الرتتيب.  5169,2اردب،  3,46

جراء   أأمه املشالك اليت واهجت زراع عينةتبني أأن  ادلراسة قبل ا 

ارتفاع  ، ارتفاع منسوب املاء الأريض بأأراضهيم علمية التحسني يه:

وقت   ني الزراعي  املرشدين ملوحة الرتبة الزراعية بأأراضهيم، عدم وجود 

 . احلاجة، وانتشار الأمراض وال فات

معامالت  أأمه املشالك اليت واهجت زراع عينة مس تخديم تبني أأن 

غياب املرشد الزراعي،  ، أأعطال الأهجزة حتسني الأرايض الزراعية يه: 

فر ال ت التحسني، وصغر جحم ارتفاع تاكليف التحسني، عدم توا

 .املزروعة املساحة

التوسع يف قرى الظهري الصحراوي، للتغلب عل  يف متثلت احللول 

ىل  الزراعية،  يضامشلكة البناء عل الأر  ونقل النشاط الاقتصادي ا 

املدن الديدة الصحراوية اليت جيب أأن تمتتع باكفة اخلدمات الرضورية  

كون هذه املدن مناطق جذب للتوسعات  للحياة الكرمية حىت ميكن أأن ت

 .غري الزراعية

 وبناًء عليه فا ن البحث يوىص بل ىت:  

زايدة مسامهة املرشدين الزراعيني املتخصصني ىف جمال حتسني  

الأراىض حىت ميكن تعريف املزارعني واقناعهم بفوائد برامج التحسني من  

 دورية. خالل النرشات واحملارضات والندوات ال رشادية بصفة 

زاةل اكفة املعوقات الىت تقف عقبة ىف سبيل   رضورة العمل عل ا 

التوسع ىف معليات التحسني اخملتلفة خاصة مع حتمل صغار املزارعني  

لتاكليف التحسني والىت قد تكون أأحد الأس باب للعزوف عن  

 اس تخدام برامج التحسني لأراضهيم. 

حسني اخملتلفة العمل عل وضع خطة متاكمةل للتوسع ىف برامج الت 

عل مس توى مجيع حمافظات امجلهورية، مع رضورة اجراء التحاليل  

الكاميئية الالزمة للرتبة الزراعية، حىت ميكن التعرف عل صفاهتا  

وخصائصها وقدرهتا الانتاجية، وبلتاىل اتباع معامالت التحسني  

 املالءمة لها ومن مث زايدة العوائد الاقتصادية الفدانية.  

الرتبة )حتاليل كاميوية  عينات املعميل ل تحليل دمات ال تقدمي خ

لتحديد الاحتياجات الفعلية للرتبة  بأأسعار مناس بة وطبيعية وبيولوجية( 

نتاجيهتا وصيانهتا من  الالزمة لوضع التوصيات الفنية الالزمة ل رفع ا 

 .التدهور والتلوث
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 املراجع: 

ييل، مكتبة دار  أأمحد عبادة رسحان)دكتور(، مقدمة يف ال حصاء التحل 

 م. 1962املعارف، الطبعة الأوىل،  

)دكتور( وأ خرون، قسم حبوث اقتصادايت الأرايض   أأمل عبد العظمي محمد 

واملياه، معهد حبوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، 

..   دراسة اقتصادية لأثر تنفيذ برامج حتسني الأرايض الزراعية يف مص

 م. 2015، مايو دراسة حاةل مبحافظة ادلقهلية

  الأرايض حتسني وصيانة دراسة اقتصادية لأثر تنفيذ  ، أأمل عبد العظمي محمد

نتاج  رساةل دكتوراه، قسم الاقتصاد   ،مص يف  الزراعيالزراعية عل ال 

 . م2006، لكية الزراعة، جامعة الأزهر، الزراعي

عيل أأبوضيف محمد مطاوع، دراسة اقتصادية للعوامل املؤثرة عل كفاءة  

نتاج الزراعي يف الأرايض الديدة، رساةل دكتوراه، قسم الاقتصا  د  ال 

 م. 2002الزراعي، لكية الزراعة بلقاهرة، جامعة الأزهر، 

الهيئة العامة للجهاز التنفيذي وزارة الزراعة واس تصالح الأرايض، 

دارة العامة للتخطيط والتقيمي، بياانت  ملرشوعات حتسني الأرايض، ال  

 . م 2015،  غري منشورة

ال دارة  وزارة الزراعة واس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الاقتصادية، 

 حصاءات الزراعية، أأعداد متفرقة. املركزية لالقتصاد الزراعي، نرشة ال  

Earlo, Heady, Economic of Agricultural 
Production and Resource use, Englewood Cliff 
, N,J, Prentic-Hall, 1952. 

Raleigh Baslowe , Land Resource  Economics, The 
Economic Of  Real Estate, Michigan State 
University, Prentice –Hall, inc, Englewood 
Cliffs , New Jersey, 1978. 

 م. 2020/ 2019اختيار عينة ادلراسة خالل مومس : 1جدول  
 البيان

 عدد املشاهدات  القرى املراكز احملافظة

 الرشقية
 40 س هنوت منيا القمح

 40 س هنوا

 40 الطويةل فاقوس 
 40 أأكياد

جامل احملافظة   160 ا 

 أأس يوط
 40 درنكة أأس يوط

 40 منقباد

 40 عرب العاممي  منفلوط 
 40 احلواتكة

جامل احملافظة   160 ا 
جامل عدد املشاهدات يف عينة ادلراسة  320 ا 

 م. 2019/2020مومس املصدر: مجعت وحسبت من: بياانت البحث امليداين خالل 

   م(. 2019/2020بعينة ادلراسة خالل املومس الزراعي )ل نتاجية الفدانية حملصول القمح أأثر تنفيذ برامج حتسني وصيانة الأرايض الزراعية عل ا : 2جدول  

 البيان م 
 نوع الناجت املعامةل 

 مس تخدم 
 برامج 

 التحسني

 غري مس تخدم 
 برامج التحسني 

 ت الزايدة
 % املقدار )***(احملسوبة

 ** 6,840 20,23 3,46 17,10 20,56 رئييس التسوية والتطهري والبس واحلرث 1
 ** 8,423 35,62 3,74 10,50 14,24 اثنوي

 ** 5,996 17,84 3,05 17,10 20,15 رئييس البس و تطهري وال احلرث  2
 ** 6,215 27,33 2,87 10,50 13,37 اثنوي

 ** 5,058 15,50 2,65 17,10 19,75 رئييس التسويةو تطهري وال احلرث  3
 ** 4,503 24,67 2,59 10,50 13,09 اثنوي

 ** 4,721 14,68 2,51 17,10 19,61 رئييس البس والتسوية 4
 ** 3,489 20,86 2,19 10,50 12,69 اثنوي

 ** 5,149 13,63 2,33 17,10 19,43 رئييس البس والتطهري  5
 ** 3,198 18,57 1,95 10,50 12,45 اثنوي

 ** 5,291 12,46 2,13 17,10 19,23 رئييس احلرث والتسوية 6
 ** 3,109 18,29 1,92 10,50 12,42 اثنوي

 ** 3,554 11,81 2,02 17,10 19,12 رئييس احلرث والتطهري 7
 * 2,317 15,33 1,61 10,50 12,11 اثنوي

 ** 4,302 11,17 1,91 17,10 19,01 رئييس والبس احلرث  8
 * 2,428 12,48 1,31 10,50 11,81 اثنوي

 1,170 3,74 0,64 17,10 17,74 رئييس البس الزراعي  9
 0,996 4,48 0,47 10,50 10,97 اثنوي

 - - - 17,10 17,10 رئييس غري مس تخدم لربامج التحسني 10
 - - - 10,50 10,50 اثنوي



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (2) December (2021) 240-257 Salem et al. 

250 
 

مجعت وحسبت من: بياانت ادلراسة امليدانية عام املصدر: ". ت"  اختبار حتليل )***( نتاجئ, 0,05عند مس توى   معنوي)*( , 0,01عند مس توى   معنوي )**(
 م.2019/2020
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نتاجية الفدانية حملصول القمح بس تخدام برامج التحسني اخملتلفة لعينة ادلراسة للمومس الزراعي )  )***(اختبار الفروق: 3جدول    م(. 2020/ 2019بني متوسطات ال 

 نوع الناجت املعامالت 

التسوية 
والتطهري 
والبس  

 واحلرث

احلرث  
والتطهري 

 والبس 

احلرث  
والتطهري 
 والتسوية

البس  
 والتسوية

البس  
 والتطهري

احلرث العميق  
 والتسوية

احلرث العميق  
 والتطهري

احلرث  
 والبس 

البس  
 غري مس تخدم  الزراعي

التسوية والتطهري والبس  
 واحلرث

 ** 3,46 ** 2,83 * 1,47 * 1,44 1,33 1,13 0,95 0,82 0,42 - رئييس

 ** 3,74 ** 3,27 ** 2,43 ** 2,13 * 1,82 * 1,80 * 1,56 1,15 0,87 - اثنوي

 والتطهري والبس احلرث 
 ** 3,05 ** 2,41 1,05 1,03 0,92 0,72 0,54 0,40 -  رئييس

 ** 2,87 ** 2,40 * 1,56 1,25 0,95 0,92 0,68 0,28 -  اثنوي

 احلرث والتطهري والتسوية
 ** 2,65 ** 2,01 0,65 0,62 0,52 0,32 0,13 -   رئييس

 ** 2,29 ** 2,13 1,28 0,98 0,68 0,65 0,41 -   اثنوي

 البس والتسوية
 ** 2,51 ** 1,88 0,52 0,49 0,38 0,18 -    رئييس

 ** 2,19 * 1,72 0,87 0,27 0,27 0,24 -    اثنوي

 البس والتطهري 
 ** 2,33 ** 1,69 0,33 0,31 0,20 -     رئييس

 ** 1,97 * 1,48 0,63 0,33 0,03 -     اثنوي

 احلرث العميق والتسوية
 ** 2,13 * 1,49 0,13 0,11 -      رئييس

 * 1,92 1,45 0,61 0,30 -      اثنوي

 احلرث العميق والتطهري
 ** 2,02 1,39 0,27 -       رئييس

 * 1,61 1,15 0,30 -       اثنوي

 احلرث والبس 
 ** 1,99 1,36 -        رئييس

 1,31 0,84 -        اثنوي

 البس الزراعي 
 0,64 -         رئييس

 0,47 -         اثنوي

 غري مس تخدم 
 -          رئييس

 -          اثنوي
 (. 0,05)*(  معنوي عند مس توى ) ,(. 0,01)**( معنوي عند مس توى )  ,. Least Significant Difference  (L.S.D))***( اختبار أأقل فرق معنوي  

 م(. 2019/2020مجعت وحسبت من: حتليل التباين ملعامالت التحسني اخملتلفة بدلراسة امليدانية للمومس الزراعي )  املصدر:
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نتاجية الفدانية وصايف العائد الفداين حملصول القمح للمومس الزراع  4جدول    م(. 2020/ 2019) ي أأثر تنفيذ برامج حتسني وصيانة الأرايض الزراعية عل التاكليف ال 

 البيان مسلسل 
مس تخدم برامج   البنود املعامةل 

 التحسني
غري مس تخدم برامج  

 التحسني
 ت الزايدة

 (***)احملسوبة
 % املقدار

 التسوية والتطهري والبس واحلرث 1
نتاجية  ** 3,793 12,77 1492 11685 13177 التاكليف ال 

 ** 7,672 17,34 2026,74 3142,5 5169,24 صايف العائد 

 احلرث والتطهري والبس  2
نتاجية  ** 2,762 10,35 1209 11685 12894 التاكليف ال 

 ** 6,640 15,03 1755,77 3142,5 4898,27 صايف العائد 

 احلرث والتطهري والتسوية 3
نتاجية  * 2,210 8,71 1018 11685 12703 التاكليف ال 

 ** 6,292 13,60 1588,89 3142,5 4731,39 صايف العائد 

 البس والتسوية بللزير  4
نتاجية  * 2,241 7,51 877 11685 12562 التاكليف ال 

 ** 7,791 12,90 1507,69 3142,5 4650,19 صايف العائد 

 البس وتطهري اجملاري املائية  5
نتاجية  1,737 6,66 778 11685 12463 التاكليف ال 

 ** 7,485 12,06 1409,05 3142,5 4551,55 صايف العائد 

 احلرث والتسوية بللزير  6
نتاجية  * 2,045 5,71 667 11685 12352 التاكليف ال 

 ** 7,910 11,78 1376,42 3142,5 4518,92 صايف العائد 

 احلرث وتطهري اجملاري املائية 7
نتاجية  1,482 4,42 516 11685 12201 التاكليف ال 

 ** 8,374 11,59 1354,21 3142,5 4496,71 العائد صايف 

ضافة البس  8  احلرث وا 
نتاجية  1,173 3,98 465 11685 12150 التاكليف ال 

 ** 5,027 10,57 1235,21 3142,5 4377,71 صايف العائد 

ضافة البس الزراعي  9  ا 
نتاجية  0,244 0,92 107 11685 11792 التاكليف ال 

 ** 3,204 4,05 472,67 3142,5 3615,17 صايف العائد 

 غري مس تخدم لربامج التحسني 10
نتاجية  - 0,00 0 11685 11685 التاكليف ال 

 - 0,00 0 3142,5 3142,5 صايف العائد 

 ".   ت"   اختبار حتليل  )***( نتاجئ  ,  0,05عند مس توى    معنوي)*(   ,  0,01عند مس توى    معنوي )**( 
 م.   2019/2020مجعت وحسبت من: بياانت ادلراسة امليدانية عام   املصدر:
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 م(. 2020/ 2019بني متوسطات التاكليف وصايف العائد حملصول القمح بس تخدام برامج التحسني اخملتلفة لعينة ادلراسة للمومس الزراعي )  )***(: اختبار الفروق5جدول  

 نوع الناجت املعامالت 

التسوية 
والتطهري 
والبس  

 واحلرث

احلرث  
والتطهري 

 والبس 

احلرث  
والتطهري 
 والتسوية

البس  
 والتسوية

البس  
 والتطهري

احلرث العميق  
 والتسوية

احلرث العميق  
 غري مس تخدم  البس الزراعي  احلرث والبس  والتطهري

التسوية والتطهري 
 والبس واحلرث 

نتاجية  ** 1492,40 ** 1384,92 * 1027,44 * 976,48 824,92 714,64 615,44 474,60 283,64 - التاكليف ال 

 ** 2026,74 ** 1554,01 ** 791,53 * 672,530 * 650,33 * 617,68 519,05 437,85 270,97 - صايف العائد 

احلرث والتطهري  
 والبس 

نتاجية  ** 1208,76 * 1101,28 743,80 692,84 541,28 431,00 331,80 190,96 -  التاكليف ال 

 ** 1755,77 ** 1283,09 520,56 401,56 379,36 346,71 248,08 166,89 -  صايف العائد 

احلرث والتطهري  
 والتسوية

نتاجية  * 1017,80 * 910,32 552,84 501,88 350,32 240,04 140,84 -   التاكليف ال 

 ** 1588,89 ** 1116,21 353,68 234,68 212,48 179,84 81,20 -   صايف العائد 

 البس والتسوية
نتاجية  * 876,96 769,48 412,00 361,04 209,48 99,20 -    التاكليف ال 

 ** 1507,69 ** 1035,01 272,48 153,48 131,28 98,63 -    صايف العائد 

 البس والتطهري 
نتاجية  777,76 670,28 312,80 261,84 110,28 -     التاكليف ال 

 ** 1409,05 ** 936,38 173,85 54,85 32,64 -     صايف العائد 

احلرث العميق  
 والتسوية

نتاجيةالتاكليف   667,48 560,00 202,52 151,56 -      ال 

 ** 1376,41 ** 903,74 141,20 22,20 -      صايف العائد 

احلرث العميق  
 والتطهري

نتاجية  515,92 408,44 50,96 -       التاكليف ال 

 ** 1354,21 ** 881,53 119,00 -       صايف العائد 

 احلرث والبس 
نتاجيةالتاكليف   464,96 357,48 -        ال 

 ** 1235,20 ** 762,53 -        صايف العائد 

 البس الزراعي 
نتاجية  107,48 -         التاكليف ال 

 472,67 -         صايف العائد 

 غري مس تخدم 
نتاجية  -          التاكليف ال 

 -          صايف العائد 
 (. 0,05معنوي عند مس توى )  , )*( (. 0,01)**( معنوي عند مس توى ), . Least Significant Difference  (L.S.D))***( اختبار أأقل فرق معنوي  

 م(. 2019/2020مجعت وحسبت من: حتليل التباين ملعامالت التحسني اخملتلفة بدلراسة امليدانية للمومس الزراعي )  املصدر:
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 م(. 2019/2020: العائد عل النيه املنفق نتيجة تنفيذ برامج التحسني اخملتلفة حملصول القمح بدلراسة امليدانية للمومس الزراعي ) 6جدول  

 مسلسل 
 البيان
 

 التحسنينوع 

جامل التاكليف بلنيه  )*(العائد عل النيه املنفق بلنيه صايف العائد بلنيه ا 

 % الفرق بدون حتسني بلتحسني بدون حتسني بلتحسني بدون حتسني بلتحسني

 45,87 0,12 0,27 0,39 3142,5 5169,24 11685 13177 واحلرث والبس والتطهري التسوية 1

ضافة البس  والتطهري احلرث 2  41,26 0,11 0,27 0,38 3142,5 4898,27 11685 12894 وا 

 38,50 0,10 0,27 0,37 3142,5 4731,39 11685 12703 والتسوية بللزير  والتطهري احلرث 3

ضافة البس 4  37,65 0,10 0,27 0,37 3142,5 4650,19 11685 12562 والتسوية بللزير  ا 

ضافة البس 5  35,80 0,10 0,27 0,37 3142,5 4551,55 11685 12463 وتطهري اجملاري  ا 

 36,04 0,10 0,27 0,37 3142,5 4518,92 11685 12352 والتسوية بللزير  احلرث العميق 6

 37,04 0,10 0,27 0,37 3142,5 4496,71 11685 12201 اجملاري احلرث العميق وتطهري  7

ضافة البس احلرث العميق 8  33,98 0,09 0,27 0,36 3142,5 4377,71 11685 12150 وا 

ضافة البس 9  14,00 0,04 0,27 0,31 3142,5 3615,17 11685 11792 الزراعي  ا 

 0,00 0,00 0,27 0,27 3142,5 3142,5 11685 11685 التحسني لربامج  مس تخدم غري 10

جامل ÷  الفداين العائد صايف =  املنفق النيه عل  )*( العائد   ( 4مجعت وحسبت من: بياانت جدول رمق )  املصدر:  .التاكليف ا 
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ىل الفقد المكي يف الأرايض الزراعية: 7جدول    بعينة ادلراسة.  أأمه الأس باب اليت تؤدي ا 
 أأس باب الفقد المكي املتغري

1X التوسع يف املرشوعات الزراعية وغري الزراعية. 
2X سعر الأرض الزراعية مقارنة بأأسعار أأرض البناء اخنفاض. 
3X تدن قمية العائد من الأرض الزراعية وارتفاع أأسعارها . 
4X  توسعة السكن القدميكرب عدد أأفراد الأرسة الريفية والرغبة يف . 
5X   رغبة بعض الأبناء يف الاس تقالل عن الأرسة و توفري مسكن جديد لزواج الأبناء . 
6X داخل املسكن الواحد.   حدوث مشالكت اجامتعية بني أأفراد الأرسة 
7X .السامح بتوصيل املرافق للمباين اخملالفة 
8X ن همنة الزراعة وامهتاهنم حرفًا أأخرىوترك املزارع . 
9X ىل احلرض  .زايدة معدلت الهجرة من الريف ا 
10X  املناطق الريفية يفالسكنية  املباينحمدودية انتشار ظاهرة تـأأجري. 
11X   جيارات السكن بلقرى واملدن اجملاورة ا  رتفاع ا . 
12X للزراعة.  ةصاحلالغري  يضاالأر  وجود بعض 
13X الأخرى.  واملرافق واملستشفيات املدارس من  الأرض قرب 

 . م 2020/ 2019 الاس تبيان لعينة ادلراسة، بياانتوحسبت من    مجعت:  املصدر

ىل  تؤدي اليت الأس باب لأمه نتاجئ حتليل التباين :  8جدول    . عينة ادلراسة املزارعني يفواهجت  اليت الزراعية الأرايض  يف المكي الفقد ا 

متوسط مجموع مربعات   مجموع مربعات الاحنرافات درجات احلرية  مصدر الاختالف 
 الاحنرافات 

 قمية
 احملسوبة )ف( 

 1,216 5260,12 4326 شالكتداخل امل  ** 771,25 937,786 11253,43 12 املشالكتبني 
  16513,55 4338 اجملموع

 . م 2020/ 2019 الاس تبيان لعينة ادلراسة،  بياانتاملصدر: مجعت وحسبت من:   ( 0,01)  الاحامتل)**( معنوية عند املس توى 

ىل تؤدي  اليت  الأس باب أأمهترتيب :  9جدول    ( معنوي بس تخدام طريقة )أأقل فرق تنازليًا  الزراعية الأرايض يف المكي الفقد ا 

املرتبة  املرتبة الأوىل الرتتيب  املتوسط املشلكة
 الثانية

املرتبة 
املرتبة  املرتبة الرابعة الثالثة

 اخلامسة
املرتبة 

 السادسة
1X 1,000 4X 1,000      
2X 6,375 6X 1,022      
3X 5,983 5X 1,072      
4X 6,033 9X  2,009     
5X 3,150 1X  2,034     
6X 2,417 2X   3,072    
7X 7,992 7X   3,072    
8X 7,292 3X   3,128    
9X 8,283 12X    4,063   
10X 10,133 13X    4,072   
11X 9,867 11X     5,163  
12X 1,325 10X     5,203  
13X 5,183 8X      6,106 

 0,22=    0,01 معنويعند مس توى   L .S .Dقمية   ,  0,17=  0,05 معنويعند مس توى    L .S .Dقمية 
 . م2020/ 2019 الاس تبيان لعينة ادلراسة، بياانتاملصدر: مجعت وحسبت من: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (2) December (2021) 240-257 Salem et al. 

256 
 

ىل تؤدي اليت الأس باب أأمه  : 10  جدول     ادلراسة. بعينة الزراعية الأرايض يف النوعي الفقد  ا 
 أأس باب الفقد النوعي املتغري

1X ال هامل يف صيانة وتطهري الرتع واملصارف الرئيس ية والفرعية 
2X .نتاج فاسدة أأو متعارضة  ترسب مدخالت ا 
3X ضعف اس تخدام نظم الري احلديثة 
4X رصف خملفات املنازل يف الرتع وتلوث مياه الري 
5X  زراعية. عدم وجود دورة 
6X الارساف يف اس تخدام املبيدات. 
7X  .عدم توفر التقنيات احلديثة بلشلك الاكيف 

8X .نقص الكوادر ال رشادية الفنية املدربة 
9X  .عدم التطبيق الكفء ملس تحداثت الزراعية وانتشار منط مزارع الاكتفاء اذلاىت 
10X  والرتعضعف املزيانيات الالزمة لصيانة ش باكت الري 
11X اخنفاض نصيب الفرد من املساحة املزروعة 
12X قصور برامج ال رشاد والتوجيه الالزم ملواهجة نقص الوعى املايئ دلى املزارعني 
13X  ارتفاع ملوحة الرتبة الزراعية 
14X عدم توفر الأصناف احملس نة بلمكيات املناس بة 
15X  عدم توفر الصف الزراعي اليد 
16X  .اهامل معليات اخلدمة يف الأرض لرتفاع تاكليفها 
17X  .انتشار الأمراض وال فات 
18X  ارتفاع منسوب املاء الأريض 
19X نقص العنارص الغذائية يف الرتبة 
20X متسك املزارع بس تخدام الأساليب القدمية يف الزراعة 

 . م2020/ 2019 ادلراسة،الاس تبيان لعينة  بياانتوحسبت من    مجعت:  املصدر

ىل تؤدي  اليت لأمه الأس بابنتاجئ حتليل التباين :  11جدول    عينة ادلراسة.  املزارعني يفواهجت  اليتو  الزراعية الأرايض يف  النوعي الفقد ا 

متوسط مجموع مربعات   مجموع مربعات الاحنرافات درجات احلرية  ختالف مصدر الا
 )ف( احملسوبة  الاحنرافات 

 الأس باب بني 
 داخل الأس باب 

19 
6380 

45718,090 
31274,665 

2406,22 
4,902 490,87 ** 

  76992,755 6399 اجملموع
 . م2020/ 2019 الاس تبيان لعينة ادلراسة، بياانتاملصدر: مجعت وحسبت من:  ( 0,01)  الاحامتل)**( معنوية عند املس توى 

ىل تؤدي  اليت الأس باب ترتيب :  12جدول    . (معنوي بس تخدام طريقة )أأقل فرق  العينة يف  الزراعية الأرايض يف النوعي الفقد ا 

املرتبة  الرتتيب  املتوسط الأس باب
 الأوىل

املرتبة 
 الثانية

املرتبة 
 الثالثة

املرتبة 
 الرابعة

املرتبة 
 اخلامسة

املرتبة 
 السادسة

املرتبة 
 املرتبة الثامنة السابعة

1X 7,912 18X 1,991        
2X 7,737 13X 2,166        
3X 4,729 15X  3,756       
4X 7,203 17X  3,769       
5X 3,775 5X  3,775       
6X 3,831 19X  3,806       
7X 9,972 6X  3,831       
8X 7,244 3X   4,729      
9X 7,087 16X   5,019 5,019     
10X 10,716 14X    5,422     
11X 10,684 20X    5,516     
12X 9,766 9X     7,087    
13X 2,166 4X     7,203    
14X 5,422 8X     7,244    
15X 3,756 2X      7,737   
16X 5,019 1X      7,912   
17X 3,769 12X       9,766  
18X 1,991 7X       9,972  
19X 3,806 11X        10,684 
20X 6,456 10X        10,716 
 0,45=    0,01 معنويعند مس توى   L .S .Dقمية   ,  0,34=  0,05 معنويعند مس توى    L .S .Dقمية 

 . م2020/ 2019 الاس تبيان لعينة ادلراسة، بياانت : املصدر: مجعت وحسبت من
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 عينة الزراعةأأمه املشالكت واملعوقات اليت تواجه معليات حتسني وصيانة الأرايض يف  : 13  جدول 
 املــشــالكت املتغري
X1  .كرثة أأعطال أأهجزة التحسني والصيانة 
X2 عدم دقة القيام بعمليات التحسني . 
X3  .عدم توافر أ لت التحسني يف الأوقات املناس بة 
X4  .ضعف دور الارشاد الزراعي 
X5  .ارتفاع تاكليف معليات التحسني 
X6  املوهجة لتحسني وصيانة الأرايض. ضعف الاستامثرات الزراعية 
X7  .ارتفاع تاكليف حتليل الرتبة الزراعية 
X8  .نقص البحوث وادلراسات يف جمال حتسني وصيانة الرتبة 
X9  .اخنفاض أأعداد الكوادر الفنية الالزمة للقيام مبهام الصيانة والتشغيل 
X10 .صغر جحم احليازات الزراعية 
X11  املس تأأجرين عل القيام بعمليات التحسني.عدم اقبال 

 . م2020/ 2019 الاس تبيان لعينة ادلراسة، بياانت: من ت وحسب  مجعت:  املصدر

   . ادلراسة عينة معنوي يف فرق  أأقل طريقة بس تخدامبتحسني وصيانة الأرايض الزراعية  املتعلقة مشالكتلل نتاجئ حتليل التباين :  14جدول  

متوسط مجموع مربعات   مجموع مربعات الاحنرافات احلرية درجات  مصدر الاختالف 
 الاحنرافات 

 قمية
 )ف( احملسوبة 

 5,10 4433,40 869 شالكتداخل امل  ** 72,12 367,83 3678,30 10 املشالكتبني 
  8111,70 879 اجملموع

 . م2020/ 2019 الاس تبيان لعينة ادلراسة، بياانتاملصدر: مجعت وحسبت من:  ( 0,01)  الاحامتل)**( معنوية عند املس توى 

 .ادلراسة عينة معنوي يف  فرق  أأقل  طريقة بس تخدامبتحسني وصيانة الأرايض الزراعية  املتعلقة شالكتامل  ترتيب:  15  جدول 
 املرتبة اخلامسة املرتبة الرابعة املرتبة الثالثة املرتبة الثانية املرتبة الأوىل الرتتيب  املتوسط الأس باب

1X 1,325 1X 1,325     

2X 2,519 3X  2,417    

3X 2,417 2X  2,519    

4X 2,606 4X  2,606    

5X 5,983 5X   5,983   

6X 6,375 7X   6,033   

7X 6,033 6X   6,375   

8X 7,992 9X    7,292  

9X 7,292 8X    7,782  

10X 8,283 10X     8,273 

11X 8,525 11X     8,525 
 0,35( =0,05)  معنوية مس توى عند  L .S .D  قمية ,  0,46( = 0,01)  معنوية  مس توى عند  L .S .D قمية

 . م2020/ 2019 الاس تبيان لعينة ادلراسة، بياانت: من وحسبت   مجعت:  املصدر
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ABSTRACT 

Agricultural land is one of the most important productive resources, whose scarcity is increasing 
year after year. The Ministry of Agriculture conducts agricultural land improvement operations, 
which leads to the necessity of evaluating the impact of agricultural land improvement operations. 
The research problem was represented in the low efficiency of the use of agricultural land resources 
and poor maintenance, which results in the deterioration of its fertility and consequently the weakness 
of its productive capacity. The research aimed to identify the efficiency of the use of land resources 
after implementing agricultural land improvement programs, and to evaluate the impact of these 
programs on wheat crop production in Egypt in order to educate agricultural producers about the 
importance of conducting agricultural land improvement operations to increase feddan productivity. 
The research also relied on field data for a multi-stage stratified sample, consisting of 320 farmers, of 
whom 160 farmers used soil improvement programs, in addition to 160 farmers (comparative fields) 
who did not use soil improvement programs for wheat crop for the agricultural season 2019/2020. The 
most important results were as follows: increasing the feddan productivity, net feddan yield, and the 
return on the invested pound by increasing the efficiency of used processes and increasing the number 
of used processes. The effect of soil improvement on feddan productivity, and the net yield amounted 
to about 3.46 ardeb, 5169.24 pounds, respectively. The research recommends the need to expand 
agricultural soil improvement and maintenance programs at the level of the Republic because of their 
positive effects on the productivity of different crops. 

Key words: soil Improvement Programs, Agricultural Land Maintenance, Production costs, Net 
Yield Per Feddan- Comparative Analysis. 
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