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 مقدمة 
 مـن ججمـال  مسـاحة ٪ ٤٤مربـ  بمـا يعـادو حـوال   كـ  ٤٤٤ة الوادي الجديد من أكبر محافظات مصر مساحة حيث تبلغ   حــوال  تعتبر محافظ     

واحـات مـن مساحة الصحراء الغربية وهذه المسـاحة تمـمو ثـوث واحـات هـ  ال ارجـة والدا لــة وال رافــرإ وتخسـ  جلـ   مـ   ٪ ٦٦وحـوال   الجمهورية 
بــوو والعاصـــمة هــ  ال ارجـــة وتعتبـــر الميــاه الجوفيـــة المــورد المـــاا  الوحيــد المتـــا  لكافــة ا  ــــرا   مــــر   ال ارجــو والدا لـــة وال رافــرإ وبـــاري  و –

را  هميــة صــااةة  رراةـةب بالمحافظــة ح ويحتـو اوــاع الرراةـة المكااـة ا ولــ  بـين الخواةــات اةاتاجيـة المكواـة للبايــان ا،اتصـادي بالمحافظــة   واظـ
 اتصـادية التـ  تتولـ  رفـ  معـد،ت ا،اتـا من الغذاء وا سـلحة ا، ال جوإمحاصيو ا،ستراتيجية الهامة الت  تست د  لسد محصوو الخمح لكواو أحد ال

 ح1.1./102.ألف فدان موسـ   02ح.1.بمكو مستمر لسد ال جوإ بين اةاتا  وا،ستهوك  حيث بلغت مساحتو حوال  
 
 :  البحث شكلةم

ألــف فــدان    ٨٥١,٨مليون فدان يررع ماهـا فعليـاح حـوال   ٣ح٣الجديد بتوافر ا راض  الصالحة للرراةة والت  تبلغ حـوال  تمتار محافظة الوادي      
ات ج، جن محدوديـة المـوارد الماايـة بالمحافظة وةد  تجددها وظهور بعـ  الـد،،ت ةلـ  بـدء اضـو  ال ـران الجـوف  بـبع  ماـاوا السـح  كالواحـ

سـاتيمتر   فـ  العـا  وتـرك الحريـة للمـرارةين لح ـر اسبـار السـوحية   باةضـافة جلــ   ,١ - ,معدو هبوو مااسي  المياه الجوفية من ال ارجة لريادإ 
لرراةـ  هـو الميـاه ولـي  ااسـت دا  أســالي  الــري التخليديـة ومـا يترتـ  ةليـو مـن اسـتاراف لهـذا المـورد الحيـوي   جعـو العامـو ا ساسـ  فـ  ا،سـتغوو 

      .ر    ا مر الذي أد  جل  اا  ا  كميو ا،راض  الماررةـة بالاسبة ال  ا،راض  الصالحة للرراةةا 
 :  البحثأهداف 

محافظـــة الـــوادي الجديــد كمحــد أهــ  المحاصــيو الحخليــة بالمحافظــة وذلــك ب   ااتصــاديات جاتــا  محصــوو الخمــح لضــوء ةلــيســتهدف البحــث جلخــاء ا  
 حمن  وو التخدير الخياس  لدالت  اةاتا  والتكاليف لمحصوو الخمح بمست دا  المياه الجوفية العميخة والـسوحية 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
أسلو  التحليو ا،حصاا  الوص   مثو مؤمرات ا همية الاسبية والمتوسوات الحسابية وأسـلو  التحليـو ا،حصـاا  الكمـ  مثـو  البحثاست د       

اســـت دا   امــاذ  ا،احــدار البســيو  لوتجــاه العـــا  لــبع  متغيــرات الدراســة  امـــاذ  ا،احــدار المتعــدد لتخــدير دواو اةاتـــا  والتكــاليف  باةضــافة جلــ 
باسـت دا  وريخـة المربعـات الصـغر  العاديـة Panel Dataالصورية لتخدير اماذ  ا،احدار  ير المخيدإ لبيااات السوسـو الرمايـة المخوعيـة المتغيرات 

Least Square Dummy Variables ٥ كمـا اةتمـدت الدراسـة ةلـ  مصـدرين للبيااـات أولهـا البيااـات الثااويـة ومصـدرها الجهـار المركـري للتعباـة
مديريـة الرراةـة بمحافظـة الـوادي  مركـر المعلومـات ودةـ  ات ـاذ الخـرار فـ  محافظـة الـوادي الجديـد٥ -ورارإ الرراةة واستصـو  ا راضـ   –واةحصاء
 الجديدح

مح بمحافظة الواد  الجديد الخلعياة ةموااية بسيوة من مرارة   وثاايهما البيااات ا،ولية وت  الحصوو ةليها ةن وريا استي اء استمارإ استبيان  
 للباحثحوت  جمعها ةن وريا المخابلة الم صية  البحث  والت  صممت  صيصا لهذ  1.1./102.بالموس  الرراة  

 
  مناقشة النتائج  

 :االهمية النسبية لمحصول القمح وعدد الحائزين بمراكز محافظة الوادي الجديداوال : 
ان حيث تبين من الجدوو  102.للموس   لمحصوو الخمح وةدد الحاارين بمراكر محافظة الوادي الجديد ا،همية الاسبيةب 0  يوضج الجدوو    

حاار وان المساحة المرروةة  023.2من اجمال  ةدد الحاارين البالغ احو  %.ح22يمثو احوحاار  7216ةدد الحاارين بمركر ال ارجو بلغ احو 
فدان وان ةدد الحاارين بمركر  3612من اجمال  المساحة المرروةو والبالغ احو %2ح37احو تمثو فدان   0372بمحصوو الخمح بلغت حوال  

فدان  تمثو احو  0.62من اجمال  ةدد الحاارين وان المساحة المرروةة بمحصوو الخمح بلغت حوال  %2ح36يمثو احو 3337موو بلغ احو 
من اجمال  ةدد الحاارين وان المساحة %2ح02يمثو احو 177.خصربلغ احو من اجمال  المساحة المرروةو وان ةدد الحاارين بمركر ال%3ح32

 حمن اجمال  المساحة المرروةو %7ح2.فدان  تمثو احو  0171المرروةة بمحصوو الخمح بلغت حوال  
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102.للموس   ا،همية الاسبية لمحصوو الخمح وةدد الحاارين بمراكر محافظة الوادي الجديد. 1جدول   

مساجة% حائز% المساحة عدد الحائزين االدارة / مركز مساحة  % 
 ىالوسط الهندس الوسط الهندسى حائزين

 المعدل
     

 42.1 42.1 1775.1 36.8 48.2 13640 6907 الخارجة
 35.9 35.9 1290.8 34.5 37.4 12791 5356 موط

 20.3 20.3 413.0 28.6 14.4 10609 2066 القصر
االجمالى  
 الواب الجديد

14329 37040 100 100 3479 100 100 
  ( 9101بيانات غير منشورة ) –مديرية الزراعة  –: محافظة الوادي الجديد المصدر   

 
 :بمحافظة الوادى الجديدالقمح :التقدير اإلحصائى لدوال إنتاج محصول ثانيا

 فدان(:  -لى ،الحيازات صغيرة  الحجم)اقل الفئة ااالو  -ا
ا سمدإ اسروتية  ب اة الحيارات الصغيرإ وكو من : محخالب العواة الوردية المعاوية جحصاايا بين  جاتا  .ب بالجدوو  0المعادلة  توضح اتااج    

كمية مياه الري بالمتر المكع  /  X٥)6(العمو اسل  بالساةة / ال دان    X)5(العمو البمري رجو/يو  ةمو    X)3(بالوحدإ ال عالة/ ال دان
  وهو ما يمير جل  سيادإ العواة اةاتاجية 760ح0وبلغ معامو المرواة اةاتاجية اةجمالية للموارد المتضماة بدالة اةاتا  حوال   بX8ال دان 

،  فدان 3 باسبة أكبر من اسبة ريادإ الموارد   بمعا  أن مرارة  ال اات الحيارية الصغيرإ الت  تخو ةن  الخمحالمترايدإ الت  يترايد فيها جاتا  
من التغير ف  اةاتا  يرج  جل   %72يرالون ياتجون ف  المرحلة اةاتاجية ا ول   ير اةاتصادية٥وتمير ايمة معامو التحديد المعدو جل  أن 

لدالة٥واد أوضحت ايمة من التغير ف  اةاتا  ترج  جل  ةوامو أ ر   ير مخيسة با %.3لت  يتضماها الاموذ    بياما التغير ف  العوامو الم سرإ ا
 معاوية تمثير تلك العوامو المخيسة بالاموذ ح.ح2.إ  فب المخدر 

 
 دواو ا،اتا  باست دا  ا،احدار المتدر  المرحل  بالصورإ اللو اريتمية المردوجو ح 2 جدول
 المرواة 2R F المعادلة البيان المعادلةرا  

 هـ3 لو  .03ح1+  12ح.= هـلوص^  ال اة ا ول  0
 (2.1)* 

                  هـ 2لو   02.ح1+   هـ 7لو   07ح0+ هـ3لو  020ح1+
  (2.6)*         (8.2) **     (2.4)**                 

0.68 29.2 1.671 

 هـ3 لو  373ح1+ .6ح1=هـلوص^  ال اة الثااية .
(6.8)** 

                           **(7.9)هـ 2لو   023ح1+ هـ7 لو  36ح1+ 
      (3.1) **       

0.80 67.1 0.93 

 هـ3 لو  2.3ح1+ 13ح0=هـلوص^  ال اة الثالثة 3
(4.01)** 

                          *(2.1)هـ 2لو   022ح1+ هـ6 لو  .2.ح1+ 
       (3.1) **       

0.66 16.8 0.81 

اجمال   2
 العياة

 هـ0 لو  032ح1+ 230ح1= هـلوص^ 
 (4.1)* * 

                   هـ 2لو  003ح1+   هـ 7لو  373ح1+ هـ3لو  .06ح1+
 (3.1)* *         (6.3) **     (2.4)*                **         

     

0.66 44.1 1.01 

 = كمية اةاتا  التخديرية بالون/ال دانحهـص^  حيث:
 = كمية التخاوي بالكيلوجرا /ال دانحهـ0 
 = كمية السماد البلدي بالمتر المكع /ال دان ح هـ. 
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 = = كمية ا سمدإ اسروتية بالوحدإ ال عالة/ ال دانح هـ3 
 =  كمية ا سمدإ ال وس اتية بالوحدإ ال عالة / ال دانح هـ2 
 = كمية العمو البمري رجو/يو  ةموح هـ3  
 = كمية العمو اسل  بالساةة / ال دانح هـ7 
 = ايمة المبيدات المست دمة جايو/ ال دانح ـ26 
 ي بالمتر المكع  / ال دانح= كمية مياه الر  هـ2 

   *ب تمير جل  معاوية  10ح1  ححححح ةدد الرراع ف  الماوخة  **ب تمير جل  معاوية معامو ا،احدار ةاد مستو  معاوية3 . 0هـ= 
 13ح1معامو ا،احدار ةاد مستو  معاوية 

 المصدر : جمعت وحسبت من بيااات استمارإ ا،ستبيان لعياة البحث ح
 

 فدان(: 3-1الثانية ،الحيازات متوسطة الحجم )الفئة  -ب 
: كمية ا سمدإ  ب اة الحيارات المتوسوة وكو من : الخمحب العواة الوردية المعاوية جحصاايا بين  . ب بالجدوو .توضح اتااج المعادلة       

وبلغ معامو المرواة ب  X8مياه الري بالمتر المكع  / ال دان كمية   بX6  العمو اسل  بالساةة / ال دان ب X3اسروتية بالوحدإ ال عالة/ ال دان  
وهو ما يمير جل  سيادإ العواة اةاتاجية المتاااصة الت  يترايد فيها الخمح باسبة   23ح1اةاتاجية اةجمالية للموارد المتضماة بدالة اةاتا  حوال  

٥وتمير ايمة معامو متوسوة الحج  ياتجون ف  المرحلة اةاتاجية الثااية اةاتصاديةأاو من اسبة ريادإ الموارد بمعا  أن مرارة  ال اات الحيارية
من التغير ف   % 1.من التغير ف  اةاتا  يرج  جل  التغير ف  العوامو الم سرإ الت  يتضماها الاموذ    بياما  %21التحديد المعدو جل  أن 

  .معاوية تمثير تلك العوامو المخيسة بالاموذ 0ح76إ مخدر واد أوضحت ايمة  فب الاةاتا  ترج  جل  ةوامو أ ر ٥ 
 (:فأكثر فدان 3 ة ،الحيازات كبيرة  الحجم)الفئة الثالث -ج 

كمية ا سمدإ ب اة الحيارات الكبيرإ وكو من :  الخمحب العواة الوردية المعاوية جحصاايا بين  جاتا  .  ب بالجدوو3لمعادلة  توضح اتااج ا     
    وبلغ  X)8(كمية مياه الري بالمتر المكع  / ال دانح    X)7(ايمة المبيدات المست دمة جايو/ ال دان    X)3(اسروتية بالوحدإ ال عالة/ ال دان 

صة الت  يترايد اةاتاجية المتااا   وهو ما يمير جل  سيادإ العواة20ح1معامو المرواة اةاتاجية اةجمالية للموارد المتضماة بدالة اةاتا  حوال  
أفداة ياتجون ف  المرحلة  3باسبة أاو من اسبة ريادإ الموارد   بمعا  أن مرارة  ال اات الحيارية كبيرإ الحج  الت  تريد ةن  فيها جاتا  الخمح

تا  يرج  جل  التغير ف  العوامو الم سرإ الت  من التغير ف  اةا %77اةاتاجية الثااية اةاتصادية٥وتمير ايمة معامو التحديد المعدو جل  أن 
معاوية  2ح07 إايمة  فب المخدر من التغير ف  اةاتا  ترج  جل  ةوامو أ ر   ير مخيسة بالدالة٥واد أوضحت  %32يتضماها الاموذ    بياما 

 تمثير تلك العوامو المخيسة بالاموذ ح 
 
 إجمالى العينة -د 

كمية التخاوي بإجمال  العياة وكو من :  الخمحب العواة الوردية المعاوية جحصاايا بين  جاتا  . ب بالجدوو 2توضح اتااج المعادلة        
تر ب   كمية مياه الري بالمX6العمو اسل  بالساةة / ال دان   ب  X3ب  كمية ا سمدإ اسروتية بالوحدإ ال عالة/ ال دان  X1بالكيلوجرا /ال دان  
 وهو ما يمير جل  سيادإ ةواة  10ح0وبلغ معامو المرواة اةاتاجية اةجمالية للموارد المتضماة بدالة اةاتا  حوال  ب   X8المكع  / ال دانح  

٥وتمير ايمة ، يرالون ياتجون ف  المرحلة اةاتاجية ا ول   ير اةاتصاديةلمحصوو الخمح ال ارجة  مركرالمترايد بالسعة   بمعا  أن مرارة  
من التغير  % 32من التغير ف  اةاتا  يرج  جل  التغير ف  العوامو الم سرإ الت  يتضماها الاموذ   بياما  %77معامو التحديد المعدو جل  أن 

 معاوية تمثير تلك العوامو المخيسة بالاموذ ح 0ح22إ واد أوضحت ايمة  فب المخدر  ف  اةاتا  ترج  جل  ةوامو أ ر   ير مخيسة بالدالة٥
 

 الكفاءة االقتصادية ألهم العناصر اإلنتاجية المؤثرة على إنتاج محصول القمح فى محافظة الوادي الجديد:ثانيا : 
 الكفاءة االقتصادية لمحصول القمح وفقا للفئات الحيازية بعينة الدراسة: -أ

   12ح1اـــــدرت باحـــــو   ااـــــو مـــــن فـــــدانببال اـــــة ا ولـــــ   الخمـــــحءإ ا،اتصـــــادية لعااصـــــر جاتـــــا  محصـــــوو ب أن الك ـــــا3يتبـــــين مـــــن الجـــــدوو         
ـــ   لعااصـــر ا02ح0   03ح1 112ح1 ـــة الميـــاه  العمـــو البمـــري    العمـــو اسلـــ  الســـماد ا،روت ـــ  الترتيـــ   بيامـــا اـــدرت الك ـــاءإ  كمي لكـــو مـــاه  ةل

لكــو مــاه  ةلــ  الترتيــ    22ح1   13ح1   ..ح1باحــو  الثاايــة فــ  ال اــة الحياريــةكميــة الميــاه  العمــو اسلــ      ا،اتصــادية لعااصرالســماد ا،روتــ 
الثالثـــة بال اـــة الحياريـــة    وايمـــة المبيـــدات وكميـــة الميـــاه لعااصـــر الســـماد ا،روتـــ  62ح1  .1ح1  2.ح1بياما بلغت الك اءإ ا،اتصادية حوال  

ةلـ  والعمـو اسلـ  وكميـة الميـاه والسـماد ا،روتـ   التخـاو لعااصـر  76ح0  .1ح1  00ح1  .1ح1 حوةل  الترتي   كما ادرت الك اءإ ا،اتصادية با
 مستوي أجمال  العياةح 
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ا مـــر الـــذي يتولـــ  ريـــادإ الخـــدر  بال اـــات الحياريـــة الثوثلمحصـــوو الخمـــح ا مـــر الـــذي يوضـــح ارت ـــاع الك ـــاءإ ا،اتصـــادية لعااصـــر اةاتـــا         
 العااصر وبما يت ا والمعايير ال اية للوصوو جل  الك اءإ ا،اتصادية الخصويحتلك المست د  من 

 
 وفقا للفئات الحيازية بعينة الدراسة: القمح الناتج الحدي لعناصر إنتاج محصول -ب

جيـث تبـين أن الاـاتج الحـد   ب 3وفخا لل اات الحيارية كمـا فـ  الجـدوو  الخمح  ت  امتخاا الااتج الحدي لعااصر اةاتا  من دالة جاتا  محصوو       
لعااصــــر الســــماد ا،روتــــ    العمــــو البمــــري    العمــــو  162ح1   0ح.  122ح1 122ح1 لعااصر جاتا  محصوو الخمح بال اة ا ول  ادرت باحو

باحـو الثاايـة لسماد ا،روت   العمو اسلـ    كميـة الميـاه فـ  ال اـة الحياريـة اسل  كمية المياه لكو ماه  ةل  الترتي   بياما ادر الااتج الحد   لعااصرا
لعااصـر السـماد ا،روتـ   وايمـة  .13ح1  0.6ح1  73.ح1كو ماه  ةل  الترتي   بياما بلـغ الاـاتج الحـد   حـوال   176ح1  733ح1  07.ح1 و

لعااصــر التخــاو   003ح1  33ح1  012ح1  0ح1   كمــا اــدر الاــاتج الحــد   باحــو لكــو ةلــ  الترتيــ الثالثــة  المبيــدات وكميــة الميــاه  بال اــة الحياريــة
 العياةح ل  وكمية المياه ةل  مستويوالسماد ا،روت  والعمو اس

 
 محافظة الوادي الجديدلمؤثرإ ةل  جاتا  محصوو الخمح بالك اءإ ا،اتصادية  ه  العااصر اةاتاجية ا . 3جدول 

 التقاوى العنصراالنتاجى اليان

 (1)س

السماد 

 (3االزوتى)س

عمل بشرى 

 (5)س

 عمل الى

 (6)س

 مبيدات

 (0)س

 (8كمية المياه)س

الفئة 

 االولى

 0.074  2.100 0.098 0.088  الناتج الحدى
 0.295  7.560 0.354 0.32  قيمةالناتج الحدى

 0.25  50 80 3.5  سعر لعنصر)جنيه(
 1.18  0.15 0.004 0.09  الكفاءة االقتصادية

 0.067  0.635  0.216  الناتج الحدى الفئة الثانية

 0.248  2.35  0.802  قيمةالناتج الحدى

 0.25  50  3.7  سعرالعنصر)جنيه(
 0.99  0.05  0.22  الكفاءة االقتصادية

 0.051967 0.126516   0.265297  الناتج الحدى الفئة الثالثة

 0.197476 0.480761   1.008128  قيمةالناتج الحدى

 0.25 25   3.5  سعرالعنصر)جنيه(
 0.79 0.02   0.29  الكفاءة االقتصادية

اجمالى 

 العينة

 0.113  0.330  0.104 0.100 الناتج الحدى

 0.4181  1.222  0.385 0.372 قيمةالناتج الحدى

 0.25  50  3.5 20 سعرالعنصر)جنيه(
 0.11 1.67  0.02  0.11 الكفاءة االقتصادية

 بالدراسة ب.   المصدر : حسبت من الجدوو
 

 بمحافظة الوادى الجديد القمحالتقدير اإلحصائى لدوال تكاليف محصول رابعا : 
الدالية لتخدير العواة  Ordinary Least Square (OLS)جست دمت الدراسة أسلو  اةاحدار المتعدد بوريخة المربعات الصغر  العادية       
 والحيارات كبيرإ فدانب   3-0ب  والحيارات متوسوة الحج  فدان - ااولل اات الحيارية الثوثة: : الحيارات صغيرإ الحج    جاتا  وتكاليف الخمحبين 
 ب بالصورإ الرياضية التكعيبية التالية:فمكثر فدان 3   الحج 

 𝒚 = 𝜶 + 𝒃𝟏𝒙 + 𝒃𝟐 𝒙𝟐 + 𝒃𝟑 𝒙𝟑 
 حيث:

 𝒚  جايو/فدانب٥ لمحصوو الخمح =التكاليف ا،اتاجية الكلية  
 𝒙  ون/فدانب محصوو الخمح = كمية اةاتا  ال عل  من  

 𝜶, 𝒃𝟏, 𝒃𝟐,𝒃𝟑 معلمات الدالة المخدرإح 
 الفئة ااالولى ،الحيازات صغيرة  الحجم)اقل من  فدان(: -ا 

وتوضح لل اات الحيارية الثوثة   التربيعيةال ارجة ف  الصورإ  محصوو الخمح بمركرب اتااج التخدير اةحصاا  لدواو تكاليف 2  يوضح الجدوو
اتا  0  المعادلة ف    حيث ثبتت المعاوية اةحصااية لمعلمات متغير اةاتا  الخمح ب  العواة الوردية المعاوية جحصاايا بين  التكاليف الكلية وا 

والت     كما جاءت جماراتها مت خة م  الماوا اةاتصاد  و ثبتت المعاوية اةحصااية لخيمة  فب%0صوره التربيعية  وذلك ةاد مستو  معاوية ال
تعر   الخمحمن التغير ف  تكاليف فدان  % ٥32 وتمير ايمة معامو التحديد جل  ان حوال  %0  وذلك ةاد مستو  معاوية  7ح02بلغت حوال  

 لتغير ف  اةاتا  حجل  ا
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 بمحافظة الواد  الجديد  وماو يتبين ما يل :بمركر ال ارجة الحج  ا مثو والحج  المعظ  للربح  ب تخدير مرواة التكاليف و2  ويوضح الجدوو
 بال اة الحيارية الخمح /فدان  ويمير ذلك أن مرارة ارد .ح.0ةاد مستو  ا،اتا  ال عل   والذ  بلغ حوال   720ح1بلغت مرواة التكاليف حوال  

حوال  ر باد تخديرالحج  ا مثو ا ول  مارالوا ياتجون بالمرحلة ا ول   ير اةاتصادية اظرا ةرت اع التكاليف المتوسوة ةن التكاليف الحدية ٥وب
 /فدان حارد 2ح06   ادر باحوارد جايو/ 332 ادر باحو /فدان ٥ وبتخديرالحج  المعظ  للربح ارد 2ح03

  102.بعياة الدراسة الموس   الرراة   الخمحدواو التكاليف اةاتاجية لمحصوو   .4 رقمجدول 
 را  المعادلة

 المرواة ف .ر المعادلة البيان

0 

 ال اة ا،ول 

 هـ .ص2ح3.ص هـ + 3ح27.-7ح3332ت ك=
                (3.3 )**      (2.6)** 

 ص هـ 2ح3.+ 3ح27.-/ ص هـ 7ح3332ت  =
 ص هـ 2ح27+3ح27.- =ت 

0.58 
 

الحج  
 المدا 

 
15.4 

14.6 
 

الحج  
 المعظ 

 
17.4 

0.681 
 

متوسو 
 اةاتا 

 
12.2 

. 

 ال اة الثااية

 هـ .ص.ح003ص هـ + 0ح30.1-02.20ت ك=ح
          (-5.3)**       (4.7)**  

 ص هـ .ح003+ 0ح30.1-/ ص هـ 02.20ت  =
 ص هـ2ح31.+0ح30.1-ت  =

0.63 
 

الحج  
 المدا 
12.9 

41 
 

الحج  
 المعظ 
16.03 

1.57 
 

متوسو 
 اةاتا 
12.6 

3 

 
 ال اة الثالثة

 هـ .ص 3ح3.ص هـ + 2ح0062-7ح3626ت ك=
                     (3.7)**       (2.2)*     

 ص هـ 3ح3.+ 2ح0062-/ ص هـ 7ح3626ت  =
 ص هـ 7ح31+2ح0062-ت  =

62 
 

الحج  
 0ح03المدا 

22.9 
 

الحج  
 المعظ 
34.5 

1.03 
 

متوسو 
 اةاتا 

15 
2 

اجمال  
 العياة

 هـ .ص 3ح00ص هـ + 002-0237ت ك=
                  (-2.5)**       (2.1)*     

 ص هـ 3ح00+ 002-/ ص هـ 0237ت  =
 ص هـ 3.+002-ت  =

0.51 
 

الحج  
 المدا 
12.6 

25.7 
 

الحج  
 المعظ 
29.5 

0.544 
 

متوسو 
 اةاتا 

13 
 ت ك هـ = الخيمة التخديرية ةجمال  التكاليف اةاتاجية لل دان  جايو/ فدانب ح 
 ص هـ = الخيمة التخديرية لمتوسو جاتا  ال دان من المحصوو با،رد ح 
 هـ    = ةدد الرراع لكو فاةح       الخيمة بين الخوسين ايمة  تب     
   13ح1* معاو  ةاد مستو       10ح1** معاوي ةاد مستو   

 حالبحثالمصدر : جمعت وحسبت من بيااات استمارإ ا،ستبيان لعياة 
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 فدان(: 3-1الفئة الثانية ،الحيازات متوسطة  الحجم)
اتا  الخمح   حيث ثبتت المعاوية اةحصااية لمعلمات ب 2  ب بالجدوو .  دلة توضح المعا العواة الوردية المعاوية جحصاايا بين  التكاليف الكلية وا 

  كما جاءت جماراتها مت خة م  الماوا اةاتصاد  و ثبتت المعاوية اةحصااية %0متغير اةاتا  ف  الصوره التربيعية  وذلك ةاد مستو  معاوية 
التغير ف  تكاليف  مما يمير ال  ان % .7 ايمة معامو التحديد باحو ر٥ واد%0  وذلك ةاد مستو  معاوية  20حوال  لخيمة  فبوالت  بلغت 

 فدان الخمح تعر  جل  التغير ف  اةاتا  ح
 :ماو يتبين الواد  الجديد  و الحج  ا مثو والحج  المعظ  للربح بمركر ال ارجة بمحافظة  ب تخدير مرواة التكاليف و2ويوضح الجدوو   

 ارد /فدان  ويمير ذلك أن مرارة  الخمح بال اة الحيارية7ح.0ةاد مستو  ا،اتا  ال عل   والذ  بلغ حوال  36ح0بلغت مرواة التكاليف حوال  ااو 
حج  ا مثو ادر باحو الوبتخدير ياتجون بالمرحلة اةاتصادية الثااية اظرا ةرت اع التكاليف التكاليف الحدية ةن التكاليف المتوسوة٥ ا ول  
 ارد /فدان ح13ح07  لربح ادر باحوارد /فدان ٥ وبتخديرالحج  المعظ  ل2ح.0

 (:فأكثر فدان 3 ة ،الحيازات كبيرة  الحجم)الفئة الثالث
اتا  الخمح   حيث ثبتت ب العواة الوردية المعاوية جحصاايا بين  التكاليف الكلية 2ب بالجدوو   3  توضح المعادلة  المعاوية اةحصااية لمعلمات وا 

  كما جاءت جماراتها مت خة م  الماوا اةاتصاد  و ثبتت المعاوية اةحصااية %0متغير اةاتا  ف  الصوره التربيعية  وذلك ةاد مستو  معاوية 
من التغير ف  تكاليف فدان  % ٥73 وتمير ايمة معامو التحديد جل  ان حوال  %0  وذلك ةاد مستو  معاوية 2ح..لخيمة  فبوالت  بلغت حوال  

 الخمح تعر  جل  التغير ف  اةاتا  ح
 :الواد  الجديد  وماو يتبين ب تخدير مرواة التكاليف و مستو  الحج  ا مثو والحج  المعظ  للربح بمركر ال ارجة بمحافظة 2  ويوضح الجدوو 

ارد /فدان  ويمير ذلك أن مرارة  الخمح بال اة 03 والذ  بلغ حوال  ةاد مستو  ا،اتا  ال عل  13ح0بلغت مرواة التكاليف حوال  ان بلغت 
ارد /فدان ٥ وبتخديرالحج  المعظ  للربح الحدية بسعر 0ح03 ادر باحو ٥ وبتخديرالحج  ا مثو ثااية ا ول  ياتجون بالمرحلة اةاتصادية ال الحيارية
 ارد /فدان ح3ح32   تبين أاو ادر باحو الااتج 

 العينةإجمالى 
اتا  الخمح   حيث ثبتت المعاوية اةحصااية لمعلمات ب العواة الوردية المعاوية جحصاايا بين  التكاليف الكلية 2ب بالجدوو  2  توضح المعادلة  وا 

لمعاوية اةحصااية   كما جاءت جماراتها مت خة م  الماوا اةاتصاد  و ثبتت ا%0متغير اةاتا  ف  الصوره التربيعية  وذلك ةاد مستو  معاوية 
من التغير ف  تكاليف فدان  %٥30 وتمير ايمة معامو التحديد جل  ان حوال  %0  وذلك ةاد مستو  معاوية  6ح3.لخيمة  فبوالت  بلغت حوال  

 الخمح تعر  جل  التغير ف  اةاتا  ح
 :الواد  الجديد  وماو يتبين ح بمركر ال ارجة بمحافظةب تخدير مرواة التكاليف و مستو  الحج  ا مثو والحج  المعظ  للرب2ويوضح الجدوو  

ا ول   ارد /فدان  ويمير ذلك أن مرارة  الخمح بال اة الحيارية7ح.0ا،اتا  ال عل   والذ  بلغ حوال   ةاد322ح1بلغت مرواة التكاليف حوال  
حوال   ادر باحوارد /فدان ٥ وبتخديرالحج  المعظ  للربح 03 ٥وبتخديرالحج  ا مثو ادر باحو   ير اةاتصادية مارالوا ياتجون بالمرحلة ا ول  

 حارد /فدان ح3ح2.
 

 بمحافظة الوادى الجديد: الدراسة عينة ب خامسا : المشكالت التى تواجه مزارعى القمح 
ب التكرار الاسب  للممكوت الت  تواجو مرارة  الخمح بال اات الحيارية الثوثة بالعياة بمحافظة الواد  الجديد  وماو يتبين 3  يوضح الجدوو    

 است :

 ب0معواات أساسية اد تتسب  ف  جا  ا  العااد اةاتصاد  لواتا  من وجهة اظر المبحوثين  وتتمثو ف :   7تاحصر ممكوت المرارةين ف  
ب ةد  توافر ا سمدإ الكيماوية وةد  توافر أصااف 3   ھب ةد  وجود ةمالة رراةية  كفء او اخص ال برإ لدی.ع اسبة ا مو  ف  التربة  ارت ا

ب صعوبة اخو المحصوو لألسواا اتيجة للبعد ةن 3ب ةد  وجود تسويا تعاوا  بالماوخة و ةد  توافر المعلومات التسويخية 2التخاوي الجيدإ 
 ح ات الم تصة التابعة لورارإ الرراةةھب ةد  توافر معدات الري المدةومة بالج7  ا بعد ا سواا ةن أماكن اةاتا با سوا
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 . أه  الممكوت الت  تواجو بال اات الحيارية الم تل ة بإجمال  العياة بمحافظة الواد  الجديد .  5 جدول
 ال اة ا ول  ال اة الثااية ال اة الثالثة

 بالعياةمرارة  الخمح الممكوت الت  تواجو 

ي 
لترت
ا

ب  
لاس
ر ا
كرا
الت

 

ي 
لترت
ا

ب  
لاس
ر ا
كرا
الت

 

ي 
لترت
ا

ب  
لاس
ر ا
كرا
الت

 

 ارت اع اسبة ا مو  ف  التربة  95.00 0 22ح26 . 22ح.2 .

 88.33 2 23ح21 2 23ح22 3 
   ھةد  وجود ةمالة رراةية  كفء او اخص ال برإ لدی

 وةد  توافر أصااف التخاوي الجيدإ ةد  توافر ا سمدإ الكيماوية 87ح90 3 23ح22 0 32ح22 0

 ةد  توافر المعلومات التسويخية ةد  وجود تسويا تعاوا  بالماوخة و 76.67 7 3.ح21 7 16ح20 3

 32ح26 3 11ح23 3 22ح23 2
صعوبة اخو المحصوو لألسواا اتيجة للبعد ةن ا سواا بعد ا سواا ةن 

 اةاتا ب أماكن

 .3ح.2 . 32ح23 3 73ح62 7
 ات الم تصة التابعة لورارإ الرراةةھةد  توافر معدات الري المدةومة بالج

 102.حسبت من بيااات جستمارإ اةستبيان بالموس  الرراة  المصدر:
 

 الملخص والتوصيات
ــ مربــ  كــ   ٤٤1٤٤حـــوال  ة الــوادي الجديــد مــن أكبــر محافظــات مصــر مســاحة حيــث تبلــغ   تعتبــر محافظــ      مــن ٪ 2ح٤٤  بمــا يعــادو   وال

مليــون فــدان يــررع ماهــا فعليــاح  ٣٥٣مصــر     تمتــار محافظــة الــوادي الجديــد بتــوافر ا راضــ  الصــالحة للرراةــة والتــ  تبلــغ حـــوال  ل المســاحة الكليــة 
ألـف فـدان   ج، جن محدوديـة المــوارد الماايــة بالمحافظـة وةـد  تجـددها وظهـور بعـ  الـد،،ت ةلـ  بـدء اضـو  ال ـران الجـوف  بـبع   .٨٥حوال  

سـاتيمتر   فـ  العـا  وتـرك الحريـة للمـرارةين لح ـر اسبـار  ,١ - ,مااوا السح  كالواحات ال ارجة لريادإ معدو هبوو مااسـي  الميـاه الجوفيـة مـن 
سـتغوو حية   باةضافة جلـ  اسـت دا  أسـالي  الــري التخليديـة ومـا يترتـ  ةليـو مـن اسـتاراف لهـذا المـورد الحيـوي   جعـو العامـو ا ساسـ  فـ  ا،السو

     .الرراة  هو المياه ولي  ا ر    ا مر الذي أد  جل  اا  ا  كميو ا،راض  الماررةـة بالاسبة ال  ا،راض  الصالحة للرراةة
محافظـــة الـــوادي الجديــد كواــو أهــ  المحاصــيو الحخليــة بالمحافظــة وذلــك ااتصــاديات جاتــا  محصــوو الخمــح ب يســتهدف البحــث جلخــاء ا لضــوء ةلــ   لــذا

يــد مــن بمســت دا  الميــاه الجوفيــة العميخــة والـــسوحية مــن  ــوو التخــدير الخياســ  لــدالت  اةاتــا  والتكــاليف لمحصــوو الخمــح  وتوصــو البحــث الــ  العد
 الاتااج من اهمها : 

لعااصـر التخـاو  والسـماد ا،روتـ  والعمـو اسلـ  وكميـة الميـاه ةلـ  مسـتوي  76ح0  .1ح1  00ح1  .1ح1أن الك اءإ ا،اتصادية اـدرت باحـو  -
 حأجمال  العياةح

لميــاه ةلــ  مســتوي أجمــال  لعااصــر التخــاو  والســماد ا،روتــ  والعمــو اسلــ  وكميــة ا 003ح1  33ح1  012ح1  0ح1اــدر الاــاتج الحــد   باحــو  -
 العياةحح  

ارد /فــدان  ويمــير ذلــك أن مرارةــ  الخمــح 7ح.0ةاــد مســتو  ا،اتــا  ال علــ   والــذ  بلــغ حــوال  322ح1بلغــت مرواــة التكــاليف حــوال   -
ليف الحديــة ٥واــدر بال اــة الحياريــة ا ولــ  مــارالوا ياتجــون بالمرحلــة ا ولــ   يــر اةاتصــادية اظــرا ةرت ــاع التكــاليف المتوســوة ةــن التكــا

ةلـ  مسـتوي أجمـال   ارد /فـدان3ح2.ارد /فـدان  وبـالحج  المعظـ  للـربح بحـوال  03الحج  ا مثـو الـذ  يـدا  التكـاليف الكليـة بحـوال  
 حالعياة
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 الملخص والتوصيات
 2ح٤٤بمـا يعـادو   والـ  كـ  مربـ    ٤٤1٤٤تعتبر محافظة الـوادي الجديـد مـن أكبـر محافظـات مصـر مسـاحة حيـث تبلـغ   حــوال        -

مليــون فــدان  ٣٥٣مــن المســاحة الكليــة  لمصــر     تمتــار محافظــة الــوادي الجديــد بتــوافر ا راضــ  الصــالحة للرراةــة والتــ  تبلــغ حـــوال  ٪
ةلــ  بــدء  ألـــف فـــدان   ج، جن محدوديـــة المـــوارد الماايـــة بالمحافظــة وةــد  تجــددها وظهــور بعــ  الــد،،ت .٨٥يــررع ماهــا فعليــاح حــوال  

سـاتيمتر   فـ   ,١ - ,اضو  ال ران الجوف  ببع  مااوا السح  كالواحات ال ارجة لريادإ معدو هبوو مااسـي  الميـاه الجوفيـة مـن 
ذا العـا  وتـرك الحريـة للمـرارةين لح ــر اسبـار السـوحية   باةضـافة جلــ  اســـت دا  أســالي  الــري التخليديـة ومـا يترتــ  ةليـو مـن اسـتاراف لهــ

رد الحيوي   جعو العامو ا ساس  ف  ا،سـتغوو الرراةـ  هـو الميـاه ولـي  ا ر    ا مـر الـذي أد  جلـ  اا  ـا  كميـو ا،راضـ  المو 
   .الماررةـة بالاسبة ال  ا،راض  الصالحة للرراةة
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Summery 

The exit from the narrow and densely populated old valley to the widest area of the Arab Republic of Egypt is the only way 

to build the future of Egypt, to absorb the growing population, and achieve progress and development. The New Valley 

Governorate is located in the southwest corner of the Arab Republic of Egypt, accounts about 440,098 thousand km 2, which 

represents about 44% of Egypt area, while the population density accounts  about 1 individual per 2 km 2. 

According to the recent  adopted policy to move towards new lands to relieve the pressure on the Old Valley, it was 

necessary to study the New Valley governorate as it is the largest governorate and there is an urgent need for its development 

due to economic and social considerations. Although it rich of  land and water resources, the cultivated area of the 

governorate is 342.923 thousand Fadden, representing only 32.9% of the total area suitable for agriculture, which has 

groundwater of about 1.040 Fadden, and represents only about 9.7% of the total area suitable for agriculture, which is 

estimated at about 3.5 million acres. 

According to the problem statement, the objective of the study is to identify the most important determinants and obstacles of 

agricultural development in the New Valley Governorate by surveying the agricultural economic resources available for the 

development and identifying the current status of agricultural production, and studying the determinants and obstacles of 

agricultural plant and livestock samples. 

In order to achieve the above objectives, the study used descriptive statistical methods such as indicators of relative 

importance, means, quantitative statistical analysis methods such as simple regression models for the trend of some study 

variables, multiple regression models    of production and costs functions, and   time series of Panel data using the Least 

Square Dummy Variables method. 

 

 


