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 الملخص:

 ةتعددت أنماط وأساليب استخدام الزراع للبرسيم المستديم مثل زراعته وتأجيره بالحشة للغير وزراعته وتغذية حيوانات اللبن عليه باإلضاف  
الحشة األخيرة إلنتاج التقاوي. وفي الوقت الذي بلغ متوسط المساحة المزروعة بمحصول البرسيم إلي زراعته واستخدامه في تغذية الحيوانات مع ترك 

مليون فدان  151,من إجمالي المساحة علي مستوي الجمهورية والبالغ متوسطها  %,210,ألف فدان تمثل  4,151,المستديم بمحافظة الشرقية 
 .02,2عام 

الزراعية وانخفاض دخل الزراع عامة والصغار منهم خاصة وضعف قدرتهم علي مواجهة ارتفاع ولقد تبين زيادة تفتت وتقزم الحيازات 
دراسة لي إقد هدف البحث تكاليف المعيشة. األمر الذي ترتب عليه تعدد طرق وأساليب استخدام البرسيم المستديم وذلك لزيادة دخل الزراع. و 

وانحصرت مصادر البيانات في مصدرين  نماط استخدامه.ألزراعية لمحصول البرسيم المستديم وفقاً االستغالل األمثل للموارد والمدخالت االقتصادية ال
الوصفي  نرئيسيين وهما بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة، وبيانات أولية لدراسة ميدانية. واستخدمت الدراسة في تحليل وعرض البيانات األسلوبي

 والكمي. 
 
 إلي العديد من النتائج أهمها: البحث ولقد توصل

لرباية ا وجود نقص وتدهور في المساحة واإلنتاج لكاًل من البرسيم المستديم والرباية، في حين يوجد زيادة سنوية في اإلنتاجية الفدانية للبرسيم (,)
 مقابل نقص في اإلنتاجية الفدانية للبرسيم المستديم.

 رأس جاموس/ فدان برسيم. 2,.0خضراء علي مستوي المحافظة بلغ تبين أن متوسط الحمولة الحيوانية العلفية ال (0)
جاموس لبن محملة علي فدان  0بمقارنة العائد الكلي ألساليب استخدام البرسيم المستديم فقد تبين أنه ارتفع ليصل أقصاه في النمط الثاني )عدد  (1)

 222,,حشات بيع للغير( وبلغ المتوسط  4لوب األول ) عدد جنيهًا، وانخفض المتوسط ليصل أدناه في األس 05222برسيم( وبلغ المتوسط 
 . %54.11جنيهًا للفدان، وهذا يعني أن العائد الكلي لألسلوب األول يمثل 

الث نماط الثبمقارنة مؤشرات الكفاءة االقتصادية وفقًا لصافي العائد الفداني والقيمة المضافة فقد اتضح إن النمط الثالث )برسيم الرباية( أفضل األ (5)
حيوان لبن محمل علي فدان برسيم مستديم(، وأخيرًا النمط األول.  0من حيث الكفاءة االقتصادية )صافي العائد(، يليه النمط الثاني )تربية عدد 

 أما من حيث القيمة المضافة فقد اتضح أن أفضل األنماط الثالثة النمط الثاني، يليه النمط الثالث، وأخيرًا النمط األول.  
السترشاد بها في ا يمكن لمتخذ القرار االقتصادي عند وضع السياسات والبرامج االقتصاديةهناك فوائد تطبيقية للبحث  ضوء ما سبق فإنوعلي 

أهمية استصالح واستزراع المزيد من األراضي وذلك للتوسع في زراعة أهم المحاصيل المتنافسة علي الموارد والمدخالت الزراعية يأتي في مقدمتها 
عته حيث ال العروة الشتوية )القمح والبرسيم المستديم(، وكذلك أهمية تقديم دعم عيني )األسمدة الكيماوية( لمحصول البرسيم المستديم لتشجيع زر خال

سيم يشجع ر ال يوجد له تجارة خارجية، ويعتبر المصدر الرئيسي لتغذية الحيوانات خالل الشتاء، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن زيادة مساحة الب
ث أهمية لعلي زيادة عدد الحيوانات الحالبة والذي يشجع بدوره علي زيادة إنتاج اللبن والحد من استيراده من الخارج، من جانب ثاني. ومن جانب ثا

رأس جاموس لبن  0عدد القيام بدور نشط وفعال لالرشاد الزراعي لتوجيه الزراع علي إختيار النمط األمثل الستخدام البرسيم والذي يتحقق بتغذية 
 علي فدان البرسيم، ويلي ذلك إنتاج تقاوي البرسيم )البرسيم الرباية( وبالتالي توفير التقاوي والحد من إرتفاع أسعارها. 

 
  المقدمة:

ة واالجتماعية االقتصاديشهدت العقود القليلة السابقة العديد من السياسات والبرامج االصالحية للقطاع الزراعي والذي يعتبر قاطرة التنمية 
يد من اآلثار منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. وفي ظل قانون اإلرث دوالمستدامة لالقتصاد القومي، ولقد أفرزت تلك السياسات والبرامج الع

ستغالل األمثل أن يتجه الزراع نحو اال معه يستلزماتجهت الحيازات الزراعية إلي التفتت والتقزم مما  اوغيرهوالتعدي علي األراضي الزراعية الشرعي 
 تشجيعو إتجاه الدولة نحو زيادة معدل اإلكتفاء الذاتي من القمح للموارد والمدخالت االقتصادية الزراعية وذلك للحصول علي دخل أعلي، وفي ظل 

 يضتخفوعة منه عام بعد آخر علي حساب مما أدي إلي زيادة المساحة المزر وذلك من خالل تحديد سعر ضمان قبل زراعته بمده كافية ه تزراع
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والذي يؤثر بدوره علي عدد الحيوانات الحالبة وبالتالي علي إنتاج اللبن الخام ومنتجاته مما أدي إلي ارتفاع أسعار  محصول البرسيم المستديممساحة 
 اللبن وتلك المنتجات.

ولقد تعددت أنماط وأساليب استخدام الزراع للبرسيم المستديم مثل زراعته وتأجيره بالحشة للغير وزراعته وتغذية حيوانات اللبن عليه  
ل ة بمحصو عباإلضافة إلي زراعته واستخدامه في تغذية الحيوانات مع ترك الحشة األخيرة إلنتاج التقاوي. وفي الوقت الذي بلغ متوسط المساحة المزرو 

 151,من إجمالي المساحة علي مستوي الجمهورية والبالغ متوسطها  %,210,ألف فدان تمثل  4,151,البرسيم المستديم بمحافظة الشرقية حوالي 
  .      (2)02,2مليون فدان عام 

 
 : البحثمشكلة 

 عامة والقمح خاصة وذلك من خالل تحديد اتجاه الدولة لدعم المحاصيل المنافسة لمحصول البرسيم المستديمتكمن مشكلة الدراسة في  
لك ذسعر ضمان لتوريده للدولة باإلضافة إلي توفير مستلزمات اإلنتاج المدعمة خاصة األسمدة الكيماوية للقمح دون البرسيم، فقد ترتيب علي 

اد األمور تعقيدًا إذا وتزد .اللبن الخام ومنتجاتهلبرسيم المستديم والذي يؤثر بدوره في عدد الحيوانات الحالبة وكمية اإلنخفاض المستمر في مساحة ا
يشة. عما تبين زيادة تفتت وتقزم الحيازات الزراعية وانخفاض دخل الزراع عامة والصغار منهم خاصة وضعف قدرتهم علي مواجهة ارتفاع تكاليف الم

 ل الزراع. األمر الذي ترتب عليه تعدد طرق وأساليب استخدام البرسيم المستديم وذلك لزيادة دخ
 

 :البحثوأهمية هدف 
والتي  ستخدامها ألساليبتهدف الدراسة إلي االستغالل األمثل للموارد والمدخالت االقتصادية الزراعية لمحصول البرسيم المستديم وفقًا  

من حيث هيكل بنود التكاليف وهيكل بنود العائد الكلي وبالتالي مؤشرات الكفاءة االقتصادية والتي يمكن عن طريقها الحكم علي كفاءة كل  تختلف
 ثم مقارنة وتريب تلك األنماط وفقًا لمؤشرات الكفاءة موضع الدراسة.  هالدراسة علي حد أساليبمن  أسلوب

خذي القرار االقتصاد الزراعي بما تتوصل إليه من نتائج عند تحليل الوضع الحالي ورسم السياسات إلي استرشاد مت البحثوترجع أهمية  
 والبرامج االقتصادية والزراعية مستقباًل.

 
 مصادر البيانات: 

الشئون ، قطاع ( بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة واستصالح األراضي,تنحصر مصادر البيانات في مصدرين رئيسيين: )
( بيانات أولية لدراسة ميدانية 0نشرة االحصاءات الزراعية، وأخري من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من مديرية الزراعة بالشرقية. ) االقتصادية،

الث مراكز ثمن خالل استمارة استبيان صممت خصيصًا لذلك جمعت بالمقابالت الشخصية مع زراع محصول البرسيم المستديم حيث تم اختيار 
شمال، لتمثيل قطاعات المحافظة الثالثة )ال ،الحسينية وديرب نجم وبلبيسهي و  من كل قطاع من قطاعات المحافظة الثالث بطريقة عشوائيةإدراية 

يف بمركز بلبيس( سد ، وتم اختيار قرية بنفس الطريقة )األخيوة مركز الحسينية، المناحريت بمركز ديرب نجم، أوالعلي الترتيب والوسط، والجنوب(
الثالثة موضع الدراسة من كل قرية ليصبح إجمالي عدد المشاهدات  ساليبمن األ أسلوبمشاهدات )زراع( لكل  2,ة تم اختيار عدد وبطريقة عمدي

 . 02,1/02,0 الزراعي الموسم، وذلك خالل وذلك لتسهيل المقارنة فيما بينهما الدراسةساليب مشاهدة موزعة بالتساوي علي القري وأ 02
 

 األسلوب والطريقة البحثية: 
نسب المئوية، ومؤشرات ، والمعدل النموتعتمد الدراسة في تحليل البيانات وعرض ما تتوصل إليه من نتائج علي األسلوبين الوصفي والكمي متمثالً في 

 الكفاءة االقتصادية ألنماط االستخدام المختلفة.  
 
 :ومناقشتهانتائج ال

 :بمحافظة الشرقية المساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي لمحصولي البرسيم المستديم والربايةتطور أواًل: 
نية وذلك من خالل المساحة المزروعة باأللف فدان واإلنتاجية الفدافي محافظة الشرقية يهتم الجزء التالي بدراسة كل من البرسيم المستديم والرباية 

 وذلك علي النحو التالي:بمحافظة الشرقية بالطن للبرسيم المستديم واألردب للرباية وأخيرًا اإلنتاج الكلي لكاًل منهما 
رة خالل الفت م المستديم في محافظة الشرقيةرسي( إلى أن متوسط المساحة المزروعة بمحصول الب,: تشير بيانات جدول )البرسيم المستديم (,)

 18.,1. وبالنسبة لمتوسط اإلنتاجية الفدانية بالطن فقد بلغ %5152 سنوي بلغ نحو انخفاضبمعدل  ألف فدان 4,100,( بلغ 02,2 – 0224)
أما بالنسبة لمتوسط اإلنتاج الكلي للبرسيم المستديم في محافظة الشرقية فقد بلغ خالل  .%2102 سنوي بلغ نحوانخفاض بمعدل  طن للفدان

ويرجع النقص والتدهور السنوي في اإلنتاج . %5182سنوي بلغ نحو  انخفاضبمعدل  ألف طن 5158.52( حوالي 02,2 - 0224الفترة )
 واإلنتاجية الفدانية. الكلي لمحصول البرسيم المستديم إلي نقص كل من المساحة المزروعة
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( إلى أن متوسط المساحة المزروعة بمحصول البرسيم الرباية في محافظة الشرقية خالل الفترة ,توضح بيانات جدول )البرسيم الرباية:  (0)
 0.20بلغ . وبالنسبة لمتوسط اإلنتاجية الفدانية باألردب فقد %0.12 سنوي بلغ نحوانخفاض ألف فدان بمعدل  0.04,( بلغ 02,2 – 0224)

. أما بالنسبة لمتوسط اإلنتاج الكلي للبرسيم الرباية في محافظة الشرقية فقد بلغ خالل الفترة %2.12نحو  بمعدل نمو سنوي بلغ أردب للفدان
والتدهور السنوي في كمية إنتاج  االنخفاض. ويرجع %82.,سنوي بلغ نحو انخفاض ألف أردب بمعدل  0,.02( حوالي 02,2 - 0224)

يم سنوي في مساحة كل من البرسيم المستدانخفاض في المساحة المزروعة. ومما سبق يتضح وجود  االنخفاضيم الرباية باألردب إلي البرس
 ، وذلك إلنتهاج الدولة لسياسة سعر الضمان لمحصول القمحوالرباية ويرجع ذلك لمنافسة المحاصيل الشتوية األخري عامة والقمح بصفة خاصة

 لتشجيع زراعته.
 

 (.02,2 -0224تطور أهم المتغيرات االقتصادية للبرسيم المستديم والرباية في محفظة الشرقية خالل الفترة )(: 1جدول )

 السنوات
 برسيم رباية برسيم مستديم

 المساحة
 )ألف فدان(

 االنتاجية
 )طن/ فدان(

 االنتاج
 )ألف طن(

 المساحة
 )ألف فدان(

 االنتاجية
 / فدان(أردب)

 االنتاج
 (أردب)ألف 

5002 ,22.01 1,.11 45,1.04 01.24 0.02 40.12 
5002 ,10.0, 1,.80 82,1.82 ,,.0, ,.02 0,.12 
5002 ,04.00 1,.51 8,48.21 ,2.5, ,.08 02.52 
5002 ,02.15 11.2, 8010.55 ,1.18 0.24 01.50 
5002 ,51.25 11.,2 5011.80 ,,.2, ,.00 0,.10 
5010 ,45.81 1,.82 5108.42 ,2.08 0.20 02.25 
5011 ,51.4, 1,.12 5421.,4 ,1.24 ,.02 08.,2 
5015 ,05.22 1,.10 1081.01 ,2.81 0.21 00.02 
5012 ,10.84 1,.5, 5,88.11 ,0.10 0.0, 02.14 
5012 ,,,.05 1,.52 1400.21 ,0.21 0.24 08.,1 
5012 ,1,.21 1,.81 5,24.15 ,0.50 0.,8 08.10 
5012 ,12.,2 1,.54 520,.00 ,2.28 0.08 05.02 
5012 ,4,.51 1,.80 5200.02 ,4.20 0.11 14.0, 
 0,.02 0.20 0.04, 5158.52 18.,1 00.,4, المتوسط
 82., - 2.12 0.12 - 5.82 - 2.02 - 5.52 - (1)معدل النمو

 Spssحسبت باستخدام برنامج  (,)
 ، أعداد متفرقة.االحصاءات الزراعية"نشرة  الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،"وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع المصدر: 

 
ومما سبق يتضح انخفاض المساحة واإلنتاج الكلي لكاًل من البرسيم المستديم والرباية بمحافظة الشرقية، في حين يوجد زيادة سنوية في  

افسة قابل انخفاض في اإلنتاجية الفدانية للبرسيم المستديم، ويرجع نقص المساحة للبرسيم المستديم والرباية إلي المناإلنتاجية الفدانية للبرسيم الرباية م
القوية من جانب محصول القمح والتي ترجع إلي سياسات وبرامج الدولة التي تشجع علي زرعته ومن أهمها اإلرتفاع المستمر في سعر الضمان 

 المدعمة. وصرف األسمدة الكيماوية 
 

 الحمولة الحيوانية العلفية الخضراء )رأس جاموس/ فدان(: ثانيًا: 
تتوقف المساحة المزروعة بمحصول البرسيم المستديم علي عدد رؤوس الحيوانات المرباه لدي المزارع، ويهتم الجزء التالي بالتركيز علي 

 العالقة بين مساحة محصول البرسيم المستديم وعدد رؤوس الجاموس فقط بغض النظر عن باقي الحيوانات التي يحوزها المزارع. 
انية العلفية الخضراء بعدد رؤوس الجاموس لوحدة فدان البرسيم المستديم، أما بالنسبة لمتوسط نصيب رأس الجاموس يقصد بالحمولة الحيو و 

( إلي أن 0من العلف الحيواني األخضر فيقصد بها المساحة المزروعة بمحصول البرسيم مقسومة علي عدد رؤوس الجاموس. وتشير بيانات جدول )
ألف فدان، ارتفع المتوسط  15.14,بلغ  02,1/02,0 -02,4/02,8لمتوسط الفترة رسيم بمحافظة الشرقية المساحة المزروعة بمحصول الب

ألف فدان.  1.22ألف فدان، وانخفض المتوسط ليصل أدناه في مركز مشتول السوق حيث بلغ  2,.00حيث بلغ  الحسينيةليصل أقصاه في مركز 
 0,.50ألف رأس، ارتفع المتوسط ليصل أقصاه في مركز منيا القمح حيث بلغ  0,.001 لمحافظةوبالنسبة لعدد رؤوس الجاموس فقد بلغ المتوسط ل

 ألف رأس.  11.,ألف رأس، وانخفض المتوسط ليصل أدناه في مركز مشتول السوق حيث بلغ 
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الخضراء ومتوسط نصيب رأس الجاموس من مساحة البرسيم المستديم بالفدان وفقًا للمراكز اإلدارية  العلفيةالفدانية الحمولة الحيوانية  (:5) جدول
 .02,1/02,0 – 02,4/02,8 الفترة لمتوسطبمحافظة الشرقية 

 مساحة البرسيم المستديم المركز
 )ألف فدان(

 عدد الجاموس
 )ألف رأس(

الحمولة الحيوانية 
 (1)البرسيم المستديم

 الحيوانمتوسط نصيب 
 (5) البرسيم المستديممن 

 2.50 0.20 01.12 5.01, الزقازيق
 2.52 0.50 10.08 4.25, بلبيس

 2.15 02., 0.11 2.12 أبو حماد
 2.01 22., 2.21, 2.20, أبو كبير

 0,.2 4.05 00.10 5.18 اإلبراهيمية
 2.18 2,., ,11.0 2,.00 الحسينية
 2.40 ,0., 04.,, 4.02 أوالد صقر
 2.14 0.14 10.40 1.02, ديرب نجم
 2.41 11., 1.02, 2.20, فاقوس

 2.48 20., 1.04 ,5.8 كفر صقر
 2.10 1,.1 8,.0, ,,.8 ههيا

 02., ,2.4 11., 1.22 مشتول السوق 
 0,.2 4.10 0,.50 0.04 منيا القمح

 0422 5412 522412 122422 إجمالي المحافظة
 لمزروعة بمحصول البرسيم المستديم باأللف فدان. عدد الجاموس باأللف رأس/ المساحة (,)
 المساحة لمزروعة بمحصول البرسيم المستديم باأللف فدان/ عدد الجاموس باأللف رأس.  (0)

مديرية الزراعة بالشرقية، اإلدارة العامة للشئون الزراعية، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، سجالت رسمية، بيانات ثانوية غير : المصدر
 .02,1/02,0شورة، الموسم الزراعي من

 
رأس جاموس/ فدان برسيم،  2,.0ولقد ترتب علي ما سبق أن متوسط الحمولة الحيوانية العلفية الخضراء علي مستوي المحافظة بلغ 

رأس جاموس/ فدان برسيم، وانخفض المتوسط ليصل أدناه في مركز مشتول  4.10ارتفع المتوسط ليصل أقصاه في مركز منيا القمح حيث بلغ 
ذلك فإن متوسط نصيب رأس الجاموس من المساحة المزروعة من البرسيم س جاموس/ فدان برسيم. وعلي العكس من رأ ,2.4السوق حيث بلغ 

فدان  02.,فدان برسيم/ رأس جاموس، ارتفع المتوسط ليصل أقصاه في مركز مشتول السوق حيث بلغ  2.58المستديم بلغ علي مستوي المحافظة 
 فدان برسيم/ رأس جاموس.    0,.2في مركز منيا القمح حيث بلغ برسيم/ رأس جاموس، وانخفض ليصل أدناه 

ومما سبق يتضح أن اختالف الحمولة الحيوانية )رأس جاموس/ فدان(، ومتوسط نصيب رأس الجاموس من المساحة المزروعة بالبرسيم  
 ز، أبل ، دواب( وليس لعدد الجاموس فقط.ترجع إلي أن المساحة المزروعة بالبرسيم ترتبط بهيكل قطيع الحيوانات )جاموس، أبقار، ماع

 
 البرسيم المستديم:محصول ًا: تكاليف إنتاج لثثا 

ار جتشمل تكاليف إنتاج البرسيم المستديم كٍل من تكلفة مستلزمات االنتاج الزراعى وتكلفة عمليات الخدمة الزراعية )تكاليف متغيرة(، واإلي
 ويهتم الجزء التالى بدراسة هذه البنود بشئ من اإليجاز. )تكاليف ثابتة(، وهما معًا إجمالي التكاليف.

( إلى التكلفة واألهمية النسبية لبنود مستلزمات اإلنتاج الزراعي للبرسيم المستديم والتي 1تشير بيانات جدول )تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي:  -1
  تشمل كل من التقاوي واألسمدة الكيماوية بأنماطها وصورها المختلفة.

، واإلسمدة الفوسفاتية متمثلة في سوبر فوسفات الجير %10.51جنية تمثل  8,0بلغ  للعينة ككل بيانات إلي أن متوسط تكلفة التقاويالتشير 
، وذلك من إجمالي %82.42جنيه تمثل  052، وهما معًا %04.22جنيه تمثل  522اآلزوتي سوبر تربل بلغ  ، والسماد%15.20جنيه تمثل  452

علمًا بأن تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي ثابتة ألنماط  جنيه للفدان. 440,والتي بلغت  للبرسيم المستديمتكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي 
 رع بالكامل.االستخدام الثالثة ويتحملها المزا
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خالل الموسم الشرقية  بمحافظةلبرسيم المستديم بعينة الدراسة الميدانية فدان االتكلفة واألهمية النسبية لبنود مستلزمات اإلنتاج الزراعي ل(: 2جدول )
 .02,0/ 02,1الزراعي 

 البرسيم المستديم المستلزم
 %)*( / فدانجنية

 10.51 8,0 التقاوي
 األسمدة
 الكيماوية

 15.20 452 سوبر فوسفات
 04.22 522 سوبر تربل

 82.42 052 جملة األسمدة
 22, 440, جملة تكاليف المستلزمات

 *تكلفة كل مستلزم إنتاجي منسوبة إلجمالي تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي.
 .02,0/ 02,1: بيانات أولية لدراسة ميدانية خالل الموسم الزراعي المصدر

 
 ( إلى أن عمليات الخدمة الزراعية للبرسيم المستديم تشمل5تشير بيانات جدول ): وفقًا لمصادر طاقة التشغيل تكلفة عمليات الخدمة الزراعية -0

 .الري والتسميدوخدمة المحصول القائم بالحقل وهي لزراعة، واإعداد األرض  مرحلتي
ح، عمل قني )الحرث والثني، التصلي تكلفة إعداد األرض للزراعةجملة بالنسبة لعمليات الخدمة الزراعية للبرسيم المستديم فقد تبين أن 

في حين بلغت تكلفة عملية التسميد ورية  ،%1.12جنيه للفدان تمثل  22, الزراعة بلغتكلفة ، و %12.04 جنيه للفدان تمثل 222, تبلغ وبتون(
وذلك من إجمالي تكلفة العمليات  %58.81جنيه، تمثل  012,. وأخيرًا بالنسبة لعملية الري بلغت تكلفتها %42.,,جنيه تمثل  124 معاً  اةالمحاي

 تكما أن جملة العمل البشري للبنود السابقة بلغ .، وذلك لألساليب الثالثة علي السواءجنيه للفدان 0814والتي بلغت قبيل الحش الزراعية للفدان 
 من جملة تكلفة العمليات السابقة والسابق اإلشارة إليها. %41.04جنيهًا للفدان تمثل  414,العمل اآللي و ، %24.,5جنيهًا للفدان تمثل  22,,

الثالثة  لألساليب، وذلك إلي مرحلة ما قبل الحش يتحملها المزارع بالكاملعلمًا بأن تكلفة عمليات الخدمة الزراعية بدًأ من إعداد األرض للزراعة 
 .موضع الدراسة

 
بمحافظة الشرقية يدانية بعينة الدراسة المالقائم بالحقل قبيل الحش  للبرسيم المستديمالتكلفة واألهمية النسبية لبنود عمليات الخدمة الزراعية  :(2) جدول

 .02,0/ 02,1خالل الموسم الزراعي 

 العملية
تكلفة العمل 
 (1)% البشري )جنيه(

العمل تكلفة 
 (1)% اآللي )جنيه(

 لة ــالجم
 (5)% )جنيه(

إعداد االرض 
 للزراعة

 00.22 822 10.20 822 2.22 2 الحرث والثني
 2.40 022 1.21, 022 2.22 2 التصليح

 2.40 022 2.22 2 1,.1, 022 عمل قني وبتون
 12.04 222, 0,.40 122 1,.1, 022 جملة إعداد األرض للزراعة

 1.12 22, 2 2 0.20 22, الزراعة
 42.,, 124 8.15 24, 1,.1, 022 التسميد ورية المحاياة

 58.81 012, 25.,5 812 45.44 822 ريــــــال
 22.22, 0814 22.22, 414, 22.22, 22,, جملة العمليات

 مصدر الطاقة منسوب لتكلفة العمليات الزراعية                      -,
 منسوبة إلجمالي تكلفة العمليات الزراعيةتكلفة العمليات الزراعية  -0
 .02,0/ 02,1: بيانات أولية لدراسة ميدانية خالل الموسم الزراعي المصدر

 
 :استخدام البرسيم ساليبتكاليف وفقًا ألإجمالي ال -2

 المختلفة الستخدام البرسيم والتي يمكن حصرها في ثالث أنماط رئيسية:  وفقًا لألساليب يهتم الجزء التالي بدراسة هيكل بنود التكاليف
: وفيه يتم زراعة األرض بالبرسيم المستديم ويتم تأجيرها للغير ويتحمل المزارع تكلفة جميع عمليات الخدمة الزراعية باستثناء عملية األول األسلوب

بيع فدان البرسيم ) ، وفي هذه الحالة فإن البرسيم المستديم يعطي خمس حشاتمستديمللبرسيم ال يتحمل تكلفتها المستأجربها و الحش حيث يقوم 
 .المستديم(
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تم ارع ويتحمل تكلفة جميع عمليات الخدمة الزراعية بما فيها عملية الحش، ويز : وفيه يتم زراعة محصول البرسيم المستديم ويقوم المالثانياألسلوب 
علي البرسيم الناتج من الفدان، وفي هذه الحالة فإن البرسيم المستديم يعطي خمس الميدانية البحثعينة  وفقًا لمتوسطجاموس لبن  0تغذية عدد 

: وفيه يقوم المزارع بزراعة البرسيم المستديم ويتحمل المزارع تكلفة جميع عمليات الخدمة الزراعية عدا تكلفة عملية الحش، األسلوب الثالث حشات.
حشات يتم تأجير األرض بالنسبة لها، أما الحشة الخامسة تترك بعد ذلك ألخذ التقاوي منها )برسيم  5البرسيم المستديم يعطي وفي هذه الحالة فإن 

 ( إلي اآلتي:4وتشير بيانات جدول ) رباية(.
 

/ 02,1رقية خالل الموسم الزراعي إجمالي التكلفة واألهمية النسبية ألسلوب استخدام البرسيم بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الش(: 2جدول )
02,0. 

 البــــنــــد
 (2)األسلوب الثالث (5)األسلوب الثاني (1)األسلوب األول

جنية/ 
 فدان

جنية/  %
 فدان

 % جنية/ فدان %
 8.10, 440, 1.01 440, 0.01, 440, تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي

 02.11 0814 5.24, 0814 11.15 0814 تكلفة العمليات الزراعية
 2.24, 812, - - - - (2)تكلفة الحصاد والدراس والتذرية

 02.,8 4182 00.11 5,12 41.22 5,12 (2)جملة التكاليف المتغيرة
 11.21 1822 0.02, 1822 58.01 1822 (2)اإليجار والمصروفات األخري

 22, 0582 41.,5 2212 22, 2212 إجمالي التكاليف
 - - 52 2422 - - (2))عليقة خضراء( تكلفة البرسيم المستديم

 - - 51 0222 - - (2)باقي تكلفة التغذية
 - - 11 8422, - - جملة تكلفة التغذية
 - - 0, 0042 - - (2)تكلفة رعاية الحيوان

 - - 22, 1242, - - (01)إجمالي التكلفة
 
( في حالة انتاج تقاوي من البرسيم الرباية وذلك 1، )سرأس جامو  0عدد ( في حالة استخدام البرسيم في تغذية 0في حالة بيع البرسيم للغير، ) (,)

( تشمل تكلفة المستلزمات والعمليات الزراعية إلي ماقبل الحش والحش والحصاد والدراس 4) ( خاصة بالبرسيم الرباية فقط.5من الحشة الخامسة، )
( تكلفة 2. )02,1/02,0ول البرسيم المستديم باألرض الزراعية )الموسم الشتوي( ( القيمة اإليجارية لفترة مكث محص8) والتذرية للبرسيم الرباية.
( وتشمل متوسط تكلفة العالئق المقدمة بخالف 1حيث يدخل في تكلفة رعاية الحيوان. )ة الخامسة حيث يتم رعي الحيوان إنتاج الفدان بدون الحش

لبيطرية ورعاية الحيوان والرعاية ا الحيوان المستخدم في رعي الحيوان للحشة الخامسةمل البشري المستخدم في رعي ( وتشمل تكلفة الع0) البرسيم.
هالك األدوات وغيرها. ) يجار الحظيرة وا   ( تشمل تكلفة التغذية بشقيها الخضراء واألخري وتكلفة رعاية الحيوان.2,وا 

 .02,0/ 02,1: بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجرائها خالل الموسم الزراعي المصدر
 
جنيهًا للفدان  0814، وعمليات الخدمة بلغ %0.01,جنيهاً للفدان تمثل  440,بالنسبة لألسلوب األول فإن متوسط تكلفة مستلزمات اإلنتاج بلغ  -,

ثلة في القيمة ، والتكاليف الثابتة متم%41.22جنيهًا للفدان تمثل  5,12، وبالتالي فإن جملة التكاليف المتغيرة بلغ متوسطها %11.15تمثل 
وذلك من إجمالي تكلفة األسلوب األول والذي بلغ إجمالي تكاليف الفدان  %58.01جنيهًا للفدان تمثل  1822اإليجارية والمصروفات األخري 

 .02,1/02,0جنيهًا عام  2212
ا في النمط ة بالجدول والسابق اإلشارة إليهأما بالنسبة لألسلوب الثاني فإن إجمالي تكلفة إنتاج فدان البرسيم والتي تشمل البنود الموضح -0 -0

رأس جاموس لبن كما وردت بالعينة الميدانية خالل فترة حش البرسيم  0جنيهًا للفدان وهي تكلفة البرسيم المقدمة لعدد  2212األول بلغ متوسطها 
جتيها(، أما  012ث يتم رعي الحيوانات وتبلغ )بدون تكلفة الحشة الخامسة حي %52جنيهًا للفدان تمثل  2422حشات والبالغ متوسطها  4عدد 

. وأخيرًا %51رأس جاموس حالب تمثل  0جنيهًا لعدد  0222بالنسبة لباقي تكلفة التغذية مع البرسيم )علف مركز وخلطة وكمرة( بلغ متوسطها 
هالك األدوات  ة مضافًا إليها وتكلفة الحظيرة والخدمات البيطريتكلفة رعاية الحيوان والتي تشمل توصيل الحيوان للحقل أو نقل البرسيم للمنزل وا 
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وذلك من إجمالي تكلفة تربية عدد  %0,جنيهًا للفدان تمثل  0042ىتكلفة العمل البشري لرعي الحيوانات في الحشة الخامسة فقد بلغ متوسطها 
 جنيهًا للفدان. 1242,رأس جاموس لبن علي فدان برسيم مستديم والبالغ متوسطه  0

، وعمليات الخدمة %8.10,جنيهًا للفدان تمثل  440,الثالث فقد تبين أن متوسط تكلفة مستلزمات اإلنتاج بلغ   باألسلوبيتعلق أما فيما  -1
جنيهًا للفدان  812,، وتكلفة كل من الحصاد والدراس والتذرية بلغت %02.11جنيهًا للفدان تمثل  0814الزراعية حتي قبيل حش البرسيم بلغ 

. أما بالنسبة للتكاليف الثابتة متمثلة %02.,8جنيهًا للفدان تمثل  4182التالي فإن جملة التكاليف المتغيرة بلغ متوسطها ، وب%2.24,تمثل 
وذلك من إجمالي تكلفة النمط الثالث والذي  %11.21جنيهًا للفدان تمثل  1822في القيمة اإليجارية والمصروفات األخري فقد بلغ متوسطها 

 جنيهًا للفدان. 0582بلغ متوسطه 
 تم توحيد التكاليف خالل مرحلتي إعداد األرض للزراعة وخدمة المحصول الثالث موضع الدراسة فقد لألساليبإجمالي التكاليف  ولتسهيل مقارنة -5

ط الثالثة ممثلة نماأن األحيث يقوم بها المزارع وهي ال تختلف من نمط ألخر حيث أنه عند اختيار العينة تم اختيارها علي أساس  القائم باألرض
ع ليصل تبين أن المتوسط ارتفو  في مشاهدة واحدة وتحت ظروف بيئية موحدة، وبمقارنة باقي أنماط التكاليف ألنماط االستخدام الثالثة فقط.

 والخاص بإنتاجالثالث  األسلوبجاموس لبن محمل علي فدان برسيم مستديم، يليه  0جنيهًا لعدد  1242,الثاني حيث بلغ  األسلوبأقصاه في 
يم للغير تم تأجير البرساألول والذي فيه ي األسلوبجنيهًا للفدان، وانخفض المتوسط ليصل أدناه في  282,,البرسيم الرباية حيث بلغ المتوسط 

ن مثيله في م %41.,5األول يمثل حوالي  لألسلوبجنيهًا للفدان، وهذا يعني أن إجمالي التكاليف  2212ات في الموسم حيث بلغ حش 4بعدد 
 النمط الثاني.

 :استخدام البرسيم ألساليبالعائد الكلي وفقًا رابعًا: 
 استخدام البرسيم وذلك علي النحو التالي: ألساليبلي اختالف العائد الكلي وفقًا ( ا8)تشير بيانات جدول

جنيهًا للقيراط، بإجمالي عائد  22,قيراط( بسعر  00حشات من البرسيم للغير لفدان إيجاري ) 4: والذي يقتصر علي بيع عدد األول األسلوب -,
 جنيهًا للفدان. 222,,كلي بلغ 

كيلو جرام/ وحدة  1يوم( بواقع متوسط إنتاج لبن يومي  42,: ولهذا النمط ناتجين رئيسيين وهما اللبن خالل فترة حش البرسيم )الثانياألسلوب  -0
كيلو جرام خالل موسم حش البرسيم وبمتوسط سعر كيلو جرام  0522للبن حوالي جاموس لبن يصبح إجمالي إنتاج ا 0جاموس لبن، ولعدد 

جاموس لبن علي وحدة الفدان تمثل  0جنيهًا لعدد  05222ات للكيلو جرام فإن إجمالي قيمة الناتج الرئيسي بلغ متوسطه هجني 2,تجزئة 
 جنيهًا. 05522البلدي كناتج ثانوي وذلك من إجمالي يرجع للسماد  % 85.,جنيهًا يمثل  522، أما الباقي والذي بلغ 01.18%

، وتقاوي برسيم بقيمة %05.40جنيهًا تمثل حوالي  1122حشات برسيم أخضر بقيمة  5نواتج وهي عدد  1: ويشمل عدد الثالثاألسلوب  -1
لعائد الكلي للفدان واالبالغ متوسطه وذلك من ا %00.12جنيهًا تمثل حوالي  1822، وأخيرًا تبين برسيم بقيمة %2,.01جنيهًا تمثل  1252

 جنيهًا للفدان. 8,52,
جاموس لبن محملة علي فدان  0ارتفع ليصل أقصاه في النمط الثاني )عدد  ام البرسيم المستديم فقد تبين أنهاستخد ألساليببمقارنة العائد الكلي  -5

جنيهًا للفدان،  8,52,أخضر + إنتاج التقاوي( وبلغ المتوسط  حشات برسيم 5) جنيهًا، يليه النمط الثالث 05222برسيم( وبلغ المتوسط 
جنيهًا للفدان، وهذا يعني أن العائد الكلي  222,,وبلغ المتوسط  حشات بيع للغير( 4األول ) عدد  األسلوبوانخفض المتوسط ليصل أدناه في 

  .%54.11األول يمثل حوالي  لألسلوب
 

 .02,0/ 02,1ألساليب استخدام البرسيم بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي هيكل بنود العائد الكلي (: 2جدول )
 القيمة )جنيه( )جنيه( سعر الوحدة عدد الوحدات الوحدة نوع الناتج األسلوب
 222,, 22, 2,, فدان إيجاري حشة برسيم األول

 05222 2, 0522 كيلو جرام (1)لبن الثاني
 522 42 1 2م بلديسماد 

 05522 - - - - جملة األسلوب الثاني

 الثالث
 1122 22, 11 فدان إيجاري حشة برسيم

 1252 2, 002 كيلو جرام تقاوي
 1822 542 1 حمل تبن

 8,52, - - - - جملة األسلوب الثالث
 يوم. 12,كيلو جرام/ يوم لبن ولمدة حليب  8.22متوسط إنتاج رأس الجاموس  (,)

 .02,1/ 02,2بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجرائها خالل الموسم الزراعي  :المصدر
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 مؤشرات كفاءة اآلداء االقتصادي الستخدامات البرسيم المستديم:  خامسًا:
( إلي وجود العديد من امؤشرات االقتصادية التي يمكن بها التعرف علي مدي كفاءة أنماط استخدام البرسيم موضع 2وضح نتائج جدول )ي

علي أهم تلك المؤشرات وهي صافي العائد الفداني بالجنية وربحية الجنية بالقرش وأخيرًا القيمة المضافة وذلك بشيئ من  ركزتالدراسة، إال أن الدراسة 
 نحو التالي:اإليجاز وعلي ال

قرشًا، وأخيرًا بالنسبة  08.,5ألف جنيهًا، وربحية الجنية المستثمر  1.0,1األول فقد بلغ متوسط صافي العائد الفداني بالجنية  لألسلوببالنسبة  -,
 ألف جنيهًا للفدان. 2.0,1للقيمة المضافة 

قرشًا، وأخيرًا بالنسبة  01ألف جنيهًا، وربحية الجنية المستثمر  4.042الثاني فقد بلغ متوسط صافي العائد الفداني بالجنية  لألسلوبأما بالنسبة  -0
 ألف جنيهًا للفدان. 1.424,للقيمة المضافة 

قرشًا، وأخيرًا  52.01ة الجنية المستثمر ألف جنيهًا، وربحي 8.82الثالث فقد بلغ متوسط صافي العائد الفداني بالجنية  باألسلوبأما فيما يتعلق  -1
 ألف جنيهًا للفدان. 2.14,بالنسبة للقيمة المضافة 

امة والتجارية والتي تتوقف علي كل من إجمالي التكاليف عوبمقارنة مؤشرات الكفاءة االقتصادية وفقًا ألنماط استخدام البرسيم المستديم فقد تبين  -5
اية(، يليه النمط الثالث )برسيم ربالنمط أفضل األساليب الثالث قًا لصافي العائد الفداني والقيمة المضافة فإن منها خاصة والعائد الكلي فإنه وف

أما من حيث القيمة  حيوان لبن محمل علي فدان برسيم مستديم(، وأخيرًا النمط األول. 0الثاني من حيث الكفاءة االقتصادية )صافي العائد لعدد 
 أفضل األنماط الثالثة النمط الثاني، يليه النمط الثالث ، وأخيرًا النمط األول.  المضافة فقد اتضح أن 

 
سم الزراعي خالل المو بمحافظة الشرقية لبرسيم المستديم بعينة الدراسة الميدانية استخدام ا ألساليبمؤشرات كفاءة اآلداء االقتصادي (: 2جدول )

02,1 /02,0. 
 الثالثاألسلوب  الثانياألسلوب  األول األسلوب الوحدة المؤشر

 5,.8, 05.52 22.,, ألف جنيه العائد الكلي للنمط
 0.52 1.24, 2.21 ألف جنيه إجمالي التكاليف

 8.82 4.84 1.00 ألف جنيه (1) صافي العائد
 22., 12., 5,., - (5)نسبة العائد الكلي إلجمالي التكاليف

 52.01 01.22 08.,5 هقرش/ جني (2)ربحية الجنية المستثمر
 4.012 4.504 1.212 ألف جنيه (2)جملة التكاليف التجارية

 12,.5 1.104, 5.222 ألف جنيه (2)جملة التكاليف غير التجارية
 2.14, 1.424, 2.0,1 ألف جنيه (2)القيمة المضافة

 الكلي باأللف جنية علي إجمالي التكاليف باأللف جنية،( خارج قسمة العائد 0إجمالي التكاليف باأللف جنية، ) –العائد الكلي باأللف جنية  (,)
 ( عبارة عن إجمالي تكلفة البنود التي لها سعر وسوق عالمي،5( خارج قسمة صافي العائد باأللف جنية علي إجمالي التكاليف باأللف جنية، )1)
تة العائلي داخل عمليات الخدمة الزراعية والتكاليف الثاب ( إجمالي تكلفة البنود التي ليس لها سعر وال سوق عالمي مثل نصيب العمل البشري4)

األلف جنية مطروحًا منه تكلفة البنود ( العائد الكلي ب8ية البيطرية، )وتكلفة العليقة الخضراء ونصيب تكلفة العمل البشري العائلي في تكلفة الرعا
 التجارية. 
 .02,0/ 02,1لموسم الزراعي : بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجرائها خالل االمصدر

 
 المراجع

دراسة اقتصادية لمقارنة استخدام العالئق التقليدية وغير التقليدية )السيالج( لبعض ماشية األلبان إيهاب مريد شرابين ميخائيل )دكتور(، " (,
 .02,1 "، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثامن والعشرون، العدد الثاني، يونيوبمحافظة أسيوط

، "دراسة اقتصادية للتنافسية بين محصولي القمح والبرسيم المستديم في مصرسعيد محمد فؤاد أحمد )دكتور(، سلوي عامر خضر )دكتور(، " (0
 .02,1المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثالث والعشرون، العدد األول، مارس 

، الطبعة الثالثة، شركة ناس ”(Spssائي للعالقات االقتصادية )مدخل حديث باستخدام التحليل القياسي واالحص“محمد عبد السميع عناني،  (1
 .  ,,02للطباعة، 

مجلة  ،التقدير القياسي لدالة استجابة الرقعة المنزرعة بالبرسيم المستديم"محمد عبد الصادق السنتريسي )دكتور(، مصطفي عثمان )دكتور(، " (5
 .002,(، 5)(، العدد2,المجلد)لزقازيق للبحوث الزراعية، ا
رة، و مديرية الزراعة بالشرقية، اإلدارة العامة للشئون الزراعية، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، سجالت رسمية، بيانات ثانوية غير منش (4

 .02,2/02,1الموسم الزراعي 
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Summary 

There are many types and methods of using farmers for permanent clover such as planting, renting for others 

and breeding and feeding milk animals in addition to planting and use in feeding animals, leaving the last crop to 

produce seeds. While the average cultivated area of the clover crop in Sharkia was 151.43 thousand feddan, 

representing 10.21% of the total area 1.48 million feddan in 2017 at the level of the republic. 

The increase in the fragmentation and dwarfing of agricultural holdings and the low incomes of 

farmers in general and young people in particular, and their poor ability to cope with the rising cost of 

living have been shown. Which resulted in a multiplicity of methods of using permanent clover to 

increase the income of farmers. The study aimed to optimize the utilization of agricultural economic 

resources and inputs for the permanent clover crop according to its use patterns. Data sources were 

limited to two main sources, published and unpublished secondary data, and preliminary data for a field 

study. The study used in the analysis and presentation of data descriptive and quantitative methods. 
 

The study reached several results, the most important of which are: 

(1) There is a shortage and deterioration in the area and production of both the clover and the clover (For Seed 

Production), while there is an annual increase in the productivity of the clover of the fourth decimal in 

comparison with the decrease in the productivity of the permanent clover. 

(2) It was found that the average animal load of green fodder at the governorate level was 2.17 head of buffalo / 

feddan. 

(3) compared to the total yield of the methods of permanent clover use, it was found that it rose to a maximum in 

the second type (the number of 2 buffalo milk loaded on an feddan) and the average was 24000 pounds, and 

the average decreased in the first method (the number of 5 sold for others) to 11000 pounds per feddan, 

which means that the total return of the first method represents 45.83%. 

(4) By comparing the economic efficiency indicators according to the net yield and value added, the second pattern 

was the best of the three types of economic efficiency (net return) the third type (the clover for seed 

production), followed by (2 milk animals fed on a permanent clover feddan), and finally the first type. As 

for the added value, it became clear that the best of the three patterns is the second, followed by the third, 

and finally the first. 
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