
 

 

 (دور األسمدة الكيماوية وأهميتها في الزراعة المصرية )دراسة حالة بمحافظة أسيوط
 1إيهاب مريد شرابين ميخائيل

 

 asejaiqjsae.2022.230867 10.21608/ معرف الوثيقة الرقمى:

 1 باحث أول – معهد بحوث االقتصاد الزراعى – مركز البحوث الزراعية 
 2022ابريل 14 ى، الموافقة على النشر ف2022مارس  05 استالم البحث فى

تكمن مشكلة البحث بالرغم من وجود فائض من األسمدة 
الكيماوية وخصوصًا اآلزوتية والفوسفاتية، حيث يصدر منهما 

، %24.8ألف طن يمثالن حوالي  109.9، 1045.4حوالي 
(، إال 2021-2000من اإلنتاج المحلي خالل الفترة ) 20.4%

أن المصانع ال توفي بالتزاماتها وتوريد الكميات المتفق عليها 
لوزارة الزراعة مما تسبب فى أزمة ان هناك كثير من الجمعيات 
الزراعية لم تفي بمتطلبات الزارعين الحائزين حيث أنها لم تقم 

أو جزئيًا وذلك لمحصولي القمح بتسليم الحصة للمزارعين كليًا 
بمحافظة أسيوط، مما  2020/2021والذرة الشامية للموسم 

تسبب فى ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج الذي ُتعد األسمدة 
من أهمها، ناهيك على أن الدولة تنادي بالتكثيف الزراعي ومن 
أحد جوانبه توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي للمحاصيل لزراعة 

من محصول فى العام، األمر الذي يستلزم الوقوف على أهم  أكثر
مشاكل الحصول على األسمدة الكيماوية للمزارعين وأثر ذلك على 
محصولي القمح والذرة الشامية بمحافظة أسيوط بإعتبارهما 

 محاصيل إستراتيجية هامة وطرق حل هذه المشكالت. 
مصر،  دراسة تطور األسمدة الكيماوية فيلى إيهدف البحث 

ومصادر الحصول عليها وطرق توزيعها )مثل الكارت الذكي 
للفالح(، ودراسة األهمية النسبية للتكاليف والتقدير اإلحصائي 
لدول اإلنتاج والتكاليف لمحصولي القمح والذرة الشامية، ومقياس 
ريكارت ألظهار أثر األسمدة الكيماوية على محصولي الدراسة، 

المقترحة لألسمدة الكيماوية خالل ودراسة المشكالت والحلول 
. وتوصلت الدراسة للعديد من 2020/2021الموسم الزراعي 

 النتائج منها ما يلي: 
يتبين من الدراسة أن نسبة الحاصلون على الكارت الذكي  -1

، %82.4، %87.5للفالح بقري العينة بلغت نسبتهما 
بقري موشا، وريفا، وناحية منفلوط،  88.2%، 84.6%

كة لمحصول القمح، فى حين بلغت نسبتهما والحوات
لمحصول الذرة  94.1%، 92.9%، 85.7%، 88.9%

الشامية بنفس القري على الترتيب للموسم الزراعي 
2020/2021. 

كما أوضحت الدراسة أن من أهم العوامل تاثيرًا على إنتاج   -2
القمح هى عدد العمال، كمية التقاوي، المبيدات المذابة فى 

اآلزوت الفعالة، وحدات الفوسفات الفعالة،  الماء، وحدات
تؤدي إلى زيادة  %1حيث ان زيادة تلك العوامل بنسبة 

، %0.99، %0.02، %0.95، %3.63اإلنتاج بنسبة 
على الترتيب. في حين أن العوامل المؤثرة على  0.02%

زوت العمل اآللي، العمل البشري، وحدات اآلالذرة الشامية هي 
حيث ان وسفات الفعالة، األسمدة البلدية، الفعالة، وحدات الف

 تؤدي إلى زيادة اإلنتاج بنسبة %1زيادة تلك العوامل بنسبة 
على  0.04%، 0.02%، 0.53%، 2.29%، 0.82%
 .الترتيب

كما تبين من تحليل البيانات الناتجة من مقياس ليكارت  -3
لتقدير معامل االنحدار الظهار أثر األسمدة الكيماوية على 

لدراسة أن من أهم العوامل المؤثرة حسب أهميتها محصولي ا
اإلنتاجية، النواحي التصديرية  والمرتبة تنازليًا هي النواحي

 واإلستيرادية، النواحي اإلدارية، وأخيرًا النواحي التوزيعية.

ومن دراسة المشكالت التي يعاني منها مزارعي محصولي  -4
ة بين تلك القمح والذرة الشامية تبين ان هناك فروق معنوي

المشكالت وبعضها، كما يتضح من تحليل التباين فى اتجاه 
واحد، ولترتيب هذه المشكالت فقد تم أستخدام اختبار دانكن 

عدم توفير ، حيث تبين ان مشكلتي  L.S.Rأقل مدي معنوي
صرف األسمدة ، و الحصة المقررة من قبل الجمعية الزراعية
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جاءت  معية الزراعيةاآلزوتية عن ميعادها المقرر من قبل الج
 فى المرتبة األولي.

كما يتضح من دراسة الحلول المقترحة للحصول على  -5
األسمدة الكيماوية لمحصولي الدراسة تبين ان هناك فروق 
معنوية بين تلك الحلول وبعضها كما يتضح ذلك من تحليل 
التباين فى اتجاه واحد، ولترتيب هذه الحلول فقد تم استخدام 

 صرف، حيث يتضح ان  L.S.Rأقل مدي معنوياختبار دانكن 
جاء  للمزارعين المناسبين والسعر بالكمية اآلزوتية األسمدة

 فى المرتبة األولي.

الكلمات المفتاحية: األسمدة اآلزوتية، األسمدة الفوسفاتية، 
 L.S.R اختبار ليكارت، أقل مدى معنوي 

 المقدمة
ي االقتصاد يعتبر القطاع الزراعي أحد الركائز األساسية ف

المصري، حيث يعتمد عليه في توفير الغذاء لإلنسان 
والحيوان من ناحية، وأحد القطاعات الهامة التي تساهم في 
الدخل من ناحية أخرى. وتعتبر األسمدة الكيماوية من أهم 
مستلزمات اإلنتاج وتساعد على زيادة اإلنتاجية الفدانية 

شامية، حيث للمحصول وخصوصًا محصولي القمح والذرة ال
تمد المحصول بالمكونات المختلفة من العناصر الغذائية 
سواء كانت كبرى الممثلة في تسعة عناصر والتي من أهمها 
النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم ...الخ، أو العناصر 
، الصغرى وأهم ما يمثلها الحديد، والمنجنيز، والبورون ...الخ

يشكالن أهمية  ونظرًا ألهمية هذين المحصولين حيث
إستراتيجية كبيرة فى اإلنتاج الزراعي فإن الدولة تولي اهتماما 
كبيرًا بهما، حيث تقوم بإنتاجهما وتوفير األسمدة الكيماوية 
الالزمة لهما عن طريق االهتمام بانشاء المصانع، وليس هذا 
فحسب بل تقوم أيضًا شركات من القطاع الخاص بإنتاج هذه 

شركة منها  13 في هذا القطاع حوالياألسمدة، حيث يعمل 
الفوسفاتية بالعين السخنة، وشركة أبو زعبل  األسمدة مجمع

 واإلسكندرية لألسمدة والصناعات لألسمدة، وأبوقير لألسمدة،
، وتسمح الحكومة لمصنعي .....الخ الكيماوية المصرية كيما

بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلي،  األسمدة بالتصدير
 .من اإلنتاج لصالح وزارة الزراعة %55من خالل توريد نحو 

 البحثيةمشكلة ال
بالرغم من وجود فائض من األسمدة الكيماوية وخصوصًا 

، 1045.4يث يصدر منهما حوالي اآلزوتية والفوسفاتية، ح
من  %20.4، %24.8ألف طن يمثالن حوالي  109.9

 أن (، إال2021-2000اإلنتاج المحلي خالل الفترة )
المصانع ال تفي بالتزاماتها وتوريد الكميات المتفق عليها لوزارة 
الزراعة مما تسبب في أزمة تتمثل في أن هناك كثير من 

تطلبات الزارعين الحائزين حيث الجمعيات الزراعية لم تفي بم
أنها لم تقم بتسليم الحصة للمزارعين كليًا أو جزئيًا وذلك 

 2020/2021لمحصولي القمح والذرة الشامية للموسم 
بمحافظة أسيوط، مما تسبب في ارتفاع تكاليف مستلزمات 
اإلنتاج الذي ُتعد األسمدة من أهمها، كما أن الدولة تنادي 

ن أحد جوانبه توفير مستلزمات اإلنتاج بالتكثيف الزراعي وم
الزراعي للمحاصيل لزراعة أكثر من محصول في العام، 
األمر الذي يستلزم الوقوف على أهم مشاكل الحصول على 
األسمدة الكيماوية للمزارعين وأثر ذلك على محصولي القمح 
والذرة الشامية بمحافظة أسيوط بأعتبارهما محاصيل 

 حل هذه المشكالت. إستراتيجية هامة وطرق 

 البحثيةهداف األ
دور األسمدة الكيماوية وأهميتها في الزراعة المصرية مع 

 التركيز على األسمدة اآلزوتية من خالل:
  .اواًل: دراسة تطور األسمدة الكيماوية في مصر

ثانيًا: دراسة أهمية الكارت الذكي للفالح في صرف األسمدة 
 اآلزوتية.

لحصااااااول علااااااى األساااااامدة الكيماويااااااة ثالثااااااًا: دراسااااااة مصااااااادر ا
 )اآلزوتية( لمحصول القمح والذرة الشامية

 النسبية لتكاليف محصولي الدراسة رابعًا: دراسة األهمية 

https://www.masrawy.com/news/Tag/12371/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/12371/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/12371/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9#bodykeywords
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خامسًا: التقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج والتكاليف لمحصولي 
 الدراسة 

سادساااًا: مقيااااس ليكاااارت )التحليااال السااايكومتري( ألظهاااار أثااار 
 ة على محصولي الدراسة. األسمدة الكيماوي

سااااااابعًا: المشااااااكالت والحلااااااول المقترحااااااة لألساااااامدة الكيماويااااااة 
 لمحصولي الدراسة.

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على استخدام أسلوب 
التحليل اإلحصائي الوصفي والتحليل االقتصادي الكمي، 

الرياضية حيث تم من خالل استخدام بعض األساليب 
واإلحصائية مثل المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
وأسلوب تحليل االنحدار لتقدير معادلة االتجاه الزمني 
للمتغيرات االقتصادية لتطور األسمدة الكيماوية في مصر، 
واستخدام اسلوب االنحدار المتدرج لمحصولي الدراسة للوقوف 

نتاجية، واستخدام على أهم العوامل المؤثرة على العملية اإل
تحليل التباين في اتجاه واحد للوقوف على معنوية الفروق بين 
متوسطات المشكالت لألسمدة الكيماوية والحلول المقترحة لها 
لمحصولي الدراسة مع استخدام اختبار أقل مدى معنوي 

(L.S.R واستخدام اختبار ليكارت الخماسي للوقوف على ،)
 على محصولي الدراسة. أظهار أثر األسمدة الكيماوية

وفيما يلي توضيح اإلطار النظري لإلسلوبين المستخدمين 
 في الدراسة:

 أواًل: مقياس ليكارت الخماسي:

مقياس ليكارت هو أسلوب يستخدم لقياس السلوكيات 
والتفضيالت قام باستنباطه عالم النفس األمريكي رينسيس 

ميداني ، ويستخدم في استبيانات البحث ال1903ليكارت عام 
وذلك العتماده على ردود المبحوثين على الموافقة أو 
االعتراض على عبارة معينة، وقد يكون ثالثي أو خماسي، أو 
سباعي، وفي هذه الدراسة تم التركيز على المقياس الخماسي، 
حيث تم في هذا المقياس تقسيم أسئلة االستبيان إلى خمسة 

متوسط، صغير، خيارات لكل متغير وهي كبير جدًا، كبير، 
وليس له دور، وهو مقياس ترتيبي حيث يتم أدخال األرقام 

(، 4(، )كبير=5التي تعبر عن األوزان كاآلتي: )كبير جدا =
(، بعد ذلك يتم 1(، )ضعيف=2(، )صغير=3)متوسط=

حساب المتوسط المرجح، حيث يتم أواًل حساب طول الفترة 
حيث تمثل وهي خارج قسمة عدد المسافات/عدد االختيارات، 

(، 2:1عدد المسافات بأربعة مسافات )المسافة األولى 
(، وأخيرًا 4:3(، أما )المسافة الثالثة 3:2)المسافة الثانية 
(، في حين أن عدد االختيارات خمسة، 5:4)المسافة الرابعة 

وعلى هذا األساس يكون التوزيع  0.8وبالتالي يكون الناتج 
 كاآلتي:

يكون متوسطه المرجح المستوى الذي ليس له دور  (1)
( المستوى الصغير يكون متوسطه المرجح 2(، )1.79: 1)
( المستوى المتوسط يكون متوسطه 3( ،)2.55: 1.8)

( المستوى الكبير يكون متوسطه 4(، )3.99: 2.6المرجح )
( المستوي الكبير جدًا متوسطه 5(، )4.19: 3.4المرجح )
 .(2021( )البدري، 5: 4.2المرجح )

 :L.S.R) قل مدى معنوي)ثانيًا: أ
تحليل التباين إما أن يكون غير معنوي وهو يعني أن 
المقارنة بين كل زوج من المتوسطات غير معنوية، أو يكون 
معنويًا وهو مما يعني وجود زوج من المتوسطات معنوي على 
األقل، وهذا يتطلب إجراء بعض االختبارات لتحديد ذلك الزوج 

عتماد على اختبار دانكن من المتوسطات، حيث يتم اال
(DUNCAN( اختبار أقل مدى معنوي )L.S.R وهو يختبر )

الفروق بين المتوسطات بعد ترتيبها بشكل تنازلي، وبمقارنة 
  L.S.Rكل فرق من هذه الفروق مع قيم المدى األصغر

المقابل له بعد أخذ عدد المتوسطات الداخلة في المقارنة في 
  L.S.Rين أكبر من قيمةاالعتبار فكل فرق بين متوسط

 (.2019المقابل له يعتبر فرق معنوي )صالح وآخرون، 
 مصادر البيانات: 
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اعتمد البحث بصفة أساسية في الحصول على بياناته 
على مصدرين أولهما: البيانات الثانوية والتي تم الحصول 
عليها من النشرة السنوية لإلحصاءات الزراعية والتي تصدرها 

ية لالقتصاد الزراعي التابعة لقطاع الشئون اإلدارة المركز 
االقتصادية بوزارة الزراعة واستصالح األراضي، وقسم 
اإلحصاء، واإلدارة الزراعية بمركزي أسيوط ومنفلوط التابعين 
لمديرية الزراعة بأسيوط، والجمعيات الزراعية بقرى العينة، 

، والنشرة السنوية FAOSTATومنظمة األغذية والزراعة 
اءات المساحة المحصولية واإلنتاج النباتي التابعة إلحص

للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وسجالت إدارة 
مستلزمات اإلنتاج التابعة لبنك التنمية واالئتمان الزراعي، أما 
المصدر الثاني يتمثل في البيانات األولية عن طريق استمارة 

القمح والذرة  االستبيان المعدة لذلك من مزارعي محصولي
 2020/2021الشامية من قرى العينة للموسم الزراعي 

 بمحافظة أسيوط.
 توصيف العينة:

األولية لتحقيق  بياناتهالحصول على  يف البحث اعتمد
صممت خصيصا لهذا  يوالت األستبيانستمارة اعلى  أهدافه

بلغ عشوائية طبقية مرحلية حيث تم سحب عينة  الغرض،
لمحصولي القمح والذرة الشامية  مفردة( 133) عدد مفرداتها

استمارة على  70، 63حيث بلغ عدد االستمارات لكل منهما 
 للمعادلةوقد تم تحديد عدد مفردات العينة وفقا الترتيب، 

 (.2018)شرابين،  :يةالتال

                           
               حجم العينة                                              Nحيث:
 σ  5االنحراف المعياري عند مستوى%   

Z   وقيمتاااة ثابتاااة  % 5درجاااة الثقاااة عناااد المساااتوى االحتماااالي
(1.96 )              

  d  0.0099حيث تقدر قيمته  خطأ التقدير   
 يجمالإمن  (أسيوط، ومنفلوط) مركزيوقد تم اختيار 

 النسبية  وفقا لألهمية بالمحافظة وذلك عشر مركزاً  ىحدإ
 عدد المراكز يجمالإمن  للمركزين فى زراعة المحصولين

توزيع حجم العينة على أساس أكثر تم  حيث بالمحافظة،
القرى في زراعة محصولي القمح والذرة الشامية في كل مركز 
بطريقة عشوئية طبقية مرحلية، حيث تم توزيع العينة على 

، 18صول القمح، مزارعًا لمح 17، 16 المراكز المختارة بواقع
مزارعًا لمحصول الذرة الشامية بقريتي موشا، وريفا من  21

، 14مزارعا للمحصول األول، 17، 13مركز أسيوط، 
مزارعا للمحصول الثاني من ناحية منفلوط، والحواتكة 17

التابعين لمركز منفلوط على الترتيب للموسم الزراعي 
 (.1، كما هو موضح بالجدول )2020/2021
 تطور األسمدة الكيماوية في مصر:أواًل: 

 إنتاج األسمدة الكيماوية المصرية: -1

 يوالفوسفاتية من أهم األسمدة الت اآلزوتيةتعتبر األسمدة 
مصر ومن دراسة تطور هذه األسمدة يتبين من  يتنتج ف
الكمية المنتجة لهما بلغت ادني قيمة ن أ( 2) الجدول

زوتية، لألسمدة اآل 2000ألف طن عام   173، 1287.5
عام  4200والفوسفاتية على الترتيب، وبلغت أعلى قيمة 

 2014ألف طن عام  589.8لألسمدة اآلزوتية،  2019
لألسمدة الفوسفاتية، ومن دراسة معادلة االتجاه الزمني 

( للكمية المنتجة من األسمدة اآلزوتية، والفوسفاتية 3بالجدول)
 15.95، 110.2خالل فترة الدراسة تبين أنها تزايدت بحوالي 

، %4.6ألف طن، بمعدل سنوي معنوي احصائيا بلغ حوالي 
من متوسط الكمية المنتجة من األسمدة اآلزوتية،  4.69%

ألف طن على  339.8، 2397.5والفوسفاتية البالغة حوالي 
 الترتيب.
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 .2021/2020 الزراعي الموسم خالل أسيوط محافظة مراكز بنواحي الدراسة عينة اختيار .1 جدول

 الناحية المركز 

 المساحة المزروعة عدد الحائزين

الوسط 
 الهندسي

الوسط 
الهتدسي  

 المعدل

 عدد
فراد أ

 العينة

عدد استمارات 
 القمح

عدد استمارات 
 القمح لشاميةاالذرة 

الذرة 
 الشامية

 إجمالي
عدد 

 الحائزين

% لعدد 
 الحائزين

القمح 
 )فدان(

الذرة 
الشامية   

 )فدان(

ساحة إجمالي الم
 المزروعة

 )فدان( 

% 
للمساحة 
 المزروعة

 سيوطأ
 18 16 34 26 25.9 28 7516 3966 3550 24 4050 1900 2150 موشا
 21 17 38 28 28.2 27 7365 4025 3340 29 4900 2700 2200 ريفا

 منفلوط
 14 13 27 20 20.0 20 5360 2800 2560 20 3376 1929 1447 ناحية منفلوط

 17 17 34 26 25.8 26 6970 3470 3500 26 4310 2110 2200 الحواتكة

 70 63 133 100 100 100 27211 14261 12950 100 16636 8639 7997  جمالياإل

 المزروعة والمساحة الحائزين عدد من لكل النسبية األهمية ضرب لحاصل التربيعي الجذر=  الهندسي الوسط( 1)
  100*  الهندسي الوسط جملة /مركز لكل الهندسي الوسط=  المعدل الهندسي الوسط( 2)
  100/  العينة إجمالي*  مركز لكل المعدل الهندسي الوسط=  العينة أفراد عدد( 3)

 غير بيانات لهم، التابعين والحواتكة منفلوط وريفا، موشا احيبنو  الزراعية التعاونية الجمعيات ، ومنفلوط أسيوط بمركزي الزراعية اإلدارات بأسيوط، الزراعة مديرية األراضي، واستصالح الزراعة وزارة: المصدر
 منشورة.
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 استهالك األسمدة الكيماوية المصرية:  -2

( أن الكمية المستهلكة من 2كما يتضح من الجدول)
األسمدة اآلزوتية، الفوسفاتية، والبوتاسية تراوحت ما بين حد 

م ألف طن عا 32.5، 139.6، 1038.4أدنى بلغ حوالي 
، 1562.7، وحد أقصى بلغ حوالي 2000، 2002، 2006
على  2020، 2015، 2008ألف طن عام  125، 332.8
 الترتيب.

وبدراسة االتجاه الزمني للكمية المستهلكة من األسمدة 
الكيماوية الثالثة السابقة يتضح أنهما أخذوا اتجاها متزيدا 

، ألف طن 3.93، 5.33، 12.2معنويا إحصائيًا بلغ حوالي 
من متوسط  %5.88، %2.67، %1.22تمثل حوالي 

 66.9، 199.7، 1303.9الكمية المستهلكة والبالغة حوالي 
ألف طن لألسمدة اآلزوتية، والفوسفاتية، والبوتاسية على 

 (.3الترتيب خالل فترة الدراسة، كما يتضح من الجدول )
 الفائض أو العجز من األسمدة الكيماوية المصرية:  -3

( أن هناك فائض في األسمدة 2ن الجدول )كما يتبين م
ألف طن  0.8، 83.9اآلزوتية والفوسفاتية بلغ حدهما األدنى 

على الترتيب، بينما بلغ حدهما  2006، 2005عامي 
، 2019ألف طن عامي  354.4، 2776.4األقصى حوالى 

 على الترتيب. 2012
وبدراسة معادلة االتجاه الزمني يتبين أن الفائض من 

اآلزوتية والفوسفاتية قد اتخذوا اتجاها متزايدا معنويا  األسمدة
ألف طن يمثالن  12.72، 94.29إحصائيا بلغ حوالي 

من متوسط الفائض من األسمدة  %11.98، %8.62حوالي 
ألف  140.1، 1093.6اآلزوتية والفوسفاتية والبالغ حوالي 
 طن على الترتيب خالل فترة الدراسة.

 سمدة الكيماوية: الصادرات المصرية من األ -4

( تبين أن 2باستعراض البيانات الواردة بالجدول)
الصادرات المصرية من األسمدة اآلزوتية والفوسفاتية قد 

ألف طن عام   25.7تذبذبت ما بين حد أدنى بلغ حوالي 

على الترتيب، وحد  2016ألف طن عام  7.9، 2004
 2018ألف طن عام  352.3،  2397.6أقصى بلغ حوالي 

 حد سواء على الترتيب.على 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني للصادرات المصرية من 
 األسمدة اآلزوتية والفوسفاتية يتبين أنهما اخذوا اتجاها متزيداً 

ألف طن،  13.5، 109.26بلغ حوالي  إحصائياً  معنوياً 
من المتوسط العام لهما  %11.97، %10.45يمثالن حوالي 
ألف طن على الترتيب، كما  109.9، 1045.4والبالغ حوالي 

يتبين أيضًا أن نسبة الصادرات المصرية من األسمدة اآلزوتية 
من الكمية  %20.4، %24.8والفوسفاتية تمثل حوالي 

ألف طن على  339.8، 2397.5المنتجة والبالغة حوالي 
 الترتيب خالل فترة الدراسة.

 الواردات المصرية من األسمدة الكيماوية: -5

ور الواردات المصرية من األسمدة ومن دراسة تط
( تذبذب الكميات المستوردة 2الكيماوية يتبين من الجدول )

من األسمدة بين الزيادة والنقصان حيث بلغت أقصاها 
، 10.8لألسمدة اآلزوتية،  2005ألف طن عام  367.6
 2019ألف طن لألسمدة الفوسفاتية، والبوتاسية عام  123.5

ألف طن لألسمدة  1.7أدناها على الترتيب، بينما بلغت 
ألف طن لألسمدة  1.9،  1.2،  2008اآلزوتية عام 

 على الترتيب. 2009الفوسفاتية والبوتاسية عام 
كما يتبين من دراسة معادلة االتجاه الزمني للكميات 
المستوردة من األسمدة الفوسفاتية والبوتاسية أنها تزيدات 

معدل سنوي ألف طن، ب 1.51، 0.42بمقدار بلغ حوالي 
من متوسط  %3.48، %11.17إحصائيًا بلغ حوالي  معنوي

الكمية المستوردة من األسمدة اآلزوتية، والفوسفاتية والبالغة 
ألف طن على الترتيب، أما بالنسبة  43.34، 3.74حوالي 

إلى األسمدة اآلزوتية فإنها أتخذت اتجاها متناقصا غير 
الواردات من السماد معنوي إحصائيا مما يشير إلى تذبذب قيم 

خالل فترة الدراسة. اآلزوتي حول المتوسط الحسابي
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                                (.                    2020-2000مصر خالل الفترة ) يسمدة الكيماوية فتطور المؤشرات االقتصادية لأل .2جدول 

 السنة

 االنتاج 
 )ألف طن(

 االستهالك
 )ألف طن( 

عجز الفائض أو ال
 )ألف طن(    **

 الصادرات
 )ألف طن( 

 الواردات
 )ألف طن( 

% للصادرات 
بالنسبة إلى 

 االنتاج

 سعار األ
 طن( /ه)ألف جني

المساحة 
المحصولية 
 )مليون فدان(

المساحة 
المزروعة 
)مليون 
 فدان(

معامل 
التكثيف 

أسمدة  يالزراع
 أزوتية

أسمدة 
 فوسفاتية

أسمدة 
 زوتيةآ

أسمدة 
 فوسفاتية

دة أسم
 بوتاسية

أسمدة 
 زوتيةآ

أسمدة 
 فوسفاتية

أسمدة 
 زوتيةآ

أسمدة 
 فوسفاتية

أسمدة 
 زوتيةآ

أسمدة 
 فوسفاتية

أسمدة 
 بوتاسية

أسمدة 
 زوتيةآ

أسمدة 
 فوسفاتية

أسمدة 
 زوتيةآ

أسمدة 
 فوسفاتية

أسمدة 
 بوتاسية

2000 1287.5 173.0 1073.4 153.8 32.5 214.0 19.2 251.3 19.1 37.3 0 32.5 19.5 11.0 0.421 0.8 3.8 14.04 7.8 1.80 

2001 1578.2 193.8 1099.0 156.2 53.1 479.2 37.6 468.9 37.6 32.4 0 53.1 29.7 19.4 0.365 0.9 3.9 13.983 7.9 1.77 

2002 1557.5 187.0 1070.0 139.6 43.1 487.5 47.4 108.3 51.6 12.8 1.7 38.1 7.0 27.6 0.368 0.8 4 13.4 8.1 1.65 

2003 1558.8 190.5 1190.8 143.9 53.4 368.0 46.6 173.7 33.5 12.8 1.4 47.9 11.1 17.6 0.61 0.9 4.1 14.5 8.1 1.79 

2004 1584.4 253.0 1378.8 192.0 40.0 205.6 61.0 25.7 11.4 84.9 2.4 34.3 1.6 4.5 0.518 0.9 4.1 14.6 8.3 1.76 

2005 1552.0 288.8 1468.1 181.0 48.0 83.9 107.8 32.7 38.2 367.6 2.7 26.1 2.1 13.2 0.597 1.0 4.2 14.9 8.4 1.77 

2006 1751.0 240.8 1038.4 240.0 49.0 712.6 0.8 125.8 11.6 2.4 2.5 33.6 7.2 4.8 0.788 1.3 4.5 15.2 8.4 1.81 

2007 2286.5 264.7 1106.4 169.4 52.0 1180.1 95.3 276.7 24.8 5.4 2.3 75.8 12.1 9.4 1.108 1.2 4.3 15.2 8.4 1.81 

2008 2618.6 297.5 1562.7 180.4 55.0 1055.9 117.1 510.8 96.6 1.7 1.4 4.2 19.5 32.5 1.5 1.2 4.4 15.2 8.4 1.81 

2009 2723.6 243.4 1205.6 150.0 50.0 1518.0 93.4 2040.5 40.0 2.0 1.2 1.9 74.9 16.4 1.5 1.3 4.5 15.5 8.8 1.76 

2010 2800.0 379.6 1419.0 150.3 51.0 1381.0 229.3 1888.2 97.2 2.4 2.8 10.8 67.4 25.6 1.5 1.4 4.6 15.3 8.7 1.76 

2011 2687.4 410.2 1351.7 150.0 57.0 1335.7 260.2 1926.2 109.7 27.6 1.8 27.8 71.7 26.7 1.5 1.4 4.7 15.4 8.7 1.77 

2012 2391.8 517.4 1234.3 163.0 60.0 1157.5 354.4 1268.1 82.9 39.8 5.3 43.2 53.0 16.0 1.5 1.5 4.8 15.6 8.6 1.81 

2013 2660.0 424.9 1361.3 279.3 70.1 1298.7 145.6 1282.9 226.6 35.5 4.2 33.7 48.2 53.3 1.5 1.5 4.9 15.5 8.9 1.74 

2014 2660.0 589.8 1309.8 253.2 66.3 1350.2 336.6 892.6 177.4 15.2 5.3 44.0 33.6 30.1 1.5 1.6 5 15.7 8.9 1.76 

2015 2200.0 403.0 1329.8 332.8 79.9 870.2 70.2 518.2 123.2 50.8 5.0 37.8 23.6 30.6 1.875 1.6 5 15.7 9.1 1.73 

2016 1800.0 281.4 1479.8 226.4 76.1 320.2 55.0 1362.8 7.9 2.8 1.9 16.3 75.7 2.8 1.875 1.6 5 15.8 9.1 1.74 

2017 2800.0 408.4 1404.8 263.1 94.0 1395.2 145.3 2025.5 216.9 5.7 8.4 40.8 72.3 53.1 3.175 1.6 5 16 9.1 1.76 

2018 3700.0 462.8 1442.3 222.8 125.0 2257.7 240.0 2397.6 352.3 12.2 8.2 82.0 64.8 76.1 3.275 1.6 5 16.1 9.2 1.75 

2019 4200.0 462.8 1423.6 222.8 125.0 2776.4 240.0 2119.0 249.2 19.6 10.8 123.5 50.5 53.8 3.285 1.7 5.1 16.2 9.3 1.74 

2020*** 3950 463 1433 222.8 125 2517.1 240.0 2258 301 16 9 103 57.2 65.0 3.365 1.7 5.1 16.3 9.3 1.75 

 *1.8 8.6 15.2 4.6 1.3 1.5 *20.4 *25 43.3 3.7 37.5 109.9 1045.4 140.1 1093.6 66.9 199.7 1303.9 339.8 2397.5 المتوسط

 االستهالك     معامل التكثيف الزراعي = المساحة المحصولية / المساحة المزروعة                         –*المتوسط الهندسي   **الفائض أو العجز = اإلنتاج 
 المصدر: 

 عداد متفرقة.أ، نشرة مستلزمات اإلنتاج، يدارة المركزية لالقتصاد الزراعإلاالقتصادية، اراضي، قطاع الشئون وزارة الزراعة واستصالح األ (1)
       FAOStatمنظمة االغذية والزراعة   (2)

 عداد مختلفة.أحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات المساحة المحصولية واإلنتاج النباتي، للتعبئة العامة واإل يالجهاز المركز ( 3)

، سجالت إدارة مستلزمات اإلنتاج، بيانات غير منشورةيراضي، بنك التنمية واالئتمان الزراعراعة واستصالح األوزارة الز (4)   
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 (.2020-2000مصر خالل الفترة ) يسمدة الكيماوية فمعادالت االتجاة الزمني لتطور المتغيرات االقتصادية لأل .3جدول 

 البيان 
نوع 

 السماد
الوحدة 

 المستخدمة
A B 2B 

T 
2R F المتوسط 

مقدار 
 التغير

% معدل 
 T1 T2 التغير

  إنتاج األسمدة
 زوتياآل 

 ألف طن 

1185.35 110.20  6.487** 0.69 42.08** 2397.49 110.20 4.60 
 4.69 15.95 339.79 **36.81 0.66 **6.067  15.95 164.41 يالفوسفات

 األسمدة  استهالك
 1.22 15.91 1303.9 12.25 0.39 **3.50  15.91 1128.97 زوتياآل 

 2.67 5.33 199.66 **12.16 0.39 **3.486  5.33 141.05 يالفوسفات
 5.88 3.93 66.93 **59.72 0.76 **7.728  3.93 23.67 لبوتاسيا

العجز  وأالفائض 
 من األسمدة 

 8.62 94.29 1093.6 **28.61 0.60 **5.35  94.29 56.36 زوتياآل 
 11.98 12.72 140.17 **29.77 0.61 **5.456  12.72 33.78- يلفوسفاتا

الصادرات 
 المصرية 

 10.45 109.26 1045.43 **31.23 0.62 **5.588  109.26 156.47- زوتياآل 
 11.97 13.15 109.91 **30.83 0.62 **5.553  13.15 34.74- يالفوسفات

 الواردات المصرية
   37.46 0.51 0.05 0.20- 0.05- 0.10- 0.58- 60.32 زوتياآل 

 11.17 0.42 3.74 **46.36 0.71 **6.809  0.42 0.87- يالفوسفات
 3.48 1.51 43.34 **10.8 0.55 ** 3.8 **3.06- 0.55 10.04- 66.86 البوتاسي

 أسعار األسمدة 
 زوتياآل 

 هألف جني
 طن /

-0.12 0.15  11.408** 0.87 130.15** 1.53 0.15 9.81 
 3.75 0.05 1.31 **263.28 0.93 **16.226  0.05 0.77 يالفوسفات
 1.49 0.07 4.57 **395.79 0.95 **19.894  0.07 3.82 البوتاسي

   1.8 0.34 0.02 0.58-  0.0008- 1.77 - معامل التكثيف الزراعي
 0.05* معنوى عند مستوى           0.01** معنوى عند مستوي 

 (2سبت من الجدول )المصدر: ح
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 أسعار األسمدة الكيماوية المصرية:  -6

( أن أسعار األسمدة 2تشير البيانات الواردة بالجدول)
الكيماوية في مصر بتتزايد من عام إلى آخر حيث بلغت 

ألف جنيه/طن  0.365أدناها في بداية الفترة وقدرت بحوالي 
 ألف جنيه/ طن 3.8، 0.8لألسمدة اآلزوتية،  2001عام 
لألسمدة الفوسفاتية والبوتاسية على الترتيب،  2000عام 

، 3.365وبلغت أقصاها في نهاية الفترة حيث قدرت بحوالي 
 ألف جنيه/ طن. 5.1، 1.7

األسمدة الكيماوية في  ألسعار ومن دراسة االتجاه الزمني
مصر يتبين انها أخذت اتجاها متزيدا معنويا احصائيا بلغ 

ألف جنيه/ طن يمثالن حوالى  0.07، 0.05، 0.15حوالى 
من متوسط أسعار األسمدة  1.49%، 3.75%، 9.81%

ألف جنيه / طن  4.6، 1.3، 1.5الكيماوية البالغ حوالي 
لالسمدة اآلزوتية والفوسفاتية والبوتاسية على الترتيب خالل 

 فترة الدراسة.
 معامل التكثيف الزراعي:  -7

ية ويحسب يعرف معامل التكثيف الزراعي بانه قيمة عدد
من خارج قسمة المساحة المحصولية على المساحة 
المزروعة، وهو يعني استغالل جميع اإلمكانيات لزيادة 
إنتاجية المحاصيل من وحدة المساحة أي زراعة األرض 
بأكثر من محصول في العام، ولكي تتم عملية التكثيف 
الزراعي يتطلب ذلك توفير مستلزمات اإلنتاج من األسمدة 

وية والري والعمالة والمبيدات والتقاوي وخالفه. يتبين من الكيما
عام  1.65( أن معامل التكثيف الزراعي يبلغ أدناه 2الجدول)
، 2008، 2007، 2006أعوام  1.81، ويبلغ اقصاه 2002
2012. 

ومن دراسة معادلة االتجاه الزمني لمعامل التكثيف يتضح 
ًا كما يتبين ذلك أنه يتناقص سنويًا ولم تثبت معنويته احصائي

 ( السابق ذكره.3من الجدول)
 
 

للفالح فى صرف األسمدة  يأهمية الكارت الذكثانيًا: 
 :لمحصولي الدراسة (اآلزوتيةالكيماوية )

أخذت الدولة على عاتقها فى الفترة األخيرة باستبدال 
الحيازات الورقية بالكارت الذكى وهو نظام يهدف إلى ميكنة 

ن النظام الزراعي التقليدي إلى نظام أي التحول مالزراعة 
مميكن، حيث يتميز بعدم قابليته للتلف مع مرور الزمن كما 
أنه سهل الحمل وعن طريقة يتمكن المزارع من الحصول على 
كل مستحقاته من مستلزمات اإلنتاج، ولكن في الوقت الحالي 
يستخدم في صرف األسمدة وخصوصًا األسمدة اآلزوتية، 

أنه تسجل عليه كل بيانات المزارع من باألضافة إلى 
مساحات زراعية من ناحية ونوع المحصول من ناحية أخرى، 
وهذا يفيد متخذ القرار من حيث توفير البيانات الالزمة لذلك، 
كما أنه يمنع التالعب أو الغش الذي يمكن أن يحصل في 
حالة الحيازات الورقية، وقد قامت الدولة بتطبيقة في 

 بين هذه المحافظات محافظة أسيوط. محافظة ومن12
( أن نسبة عدد الحائزين الحاصلون 4يتبين من الجدول)

% من  85.7على الكارت الذكي لمحصول القمح بلغ حوالي 
حائزًا، حيث  63إجمالي عدد الحائزين بالعينة والبالغ حوالى 

بلغت نسبة عدد الحائزين الحاصلون على الكارت الذكي بقرى 
بقرى  %88.2، %84.6، %82.4، %87.5العينة حوالي 

موشا، وريفا، وناحية منفلوط، والحواتكة على الترتيب من 
إجمالي عدد الحائزين بكل قرية. وقد تم صرف األسمدة 
اآلزوتية للمزارعين لمحصول القمح، حيث حصل منهم على 

، أما الذين صرفوا %58.7الكمية كاملة وبلغت نسبتهم 
، في حين أن الذي لم %21.2نصف الكمية بلغت نسبتهم 

من إجمالي العينة  %20.1يتم الصرف لهم بلغت نسبتهم 
، ولعل السبب في ذلك 2020/2021خالل الموسم الزراعي 

األسمدة بالجمعيات الزراعية بالكمية  راجع لعدم توفير
وهذا راجع بدوره إلى أن المناسبة التي تفي بحاجات المزارعين 

في بدورها بتوريد الكمية المتفق مصانع إنتاج األسمدة لم ت
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من إنتاجها والمفترض أن تسلم إلى وزارة  %55عليها وهى 
 الزراعة واستصالح األراضي بالكمية وفي الوقت المناسب.

كما يتضح من نفس الجدول أن عدد الحائزين الحاصلين 
حوالي  على الكارت الذكي لمحصول الذرة الشامية يمثلون

حائزًا، حيث  70البالغة حوالي  من إجمالي العينة 90.4%
الكارت الذكي بقرى  يمثل عدد الحائزين الحاصلون على

بقرى  %94.1، %92.9، %85.7، %88.9العينة حوالي 
موشا، وريفا، وناحية منفلوط، والحواتكة على الترتيب من 

ويتبين أيضًا من الجدول أن  إجمالي عدد الحائزين بكل قرية.
على الكميات المستحقة من عدد الحائزين لم يحصلوا 

األسمدة اآلزوتية بالتساوي من الجمعيات الزراعية، حيث 
يمثل عدد الحائزين الحاصلون على الكمية كاملة حوالي 

، والحائزون الذين صرفوا نصف الكمية يمثلون حوالي 55%
، في حين لم يتم الصرف لعدد من الحائزين يمثلون 22%
سبب فى ذلك يرجع إلى % من إجمالي العينة، ولعل ال 23

األسباب السابق ذكرها، كما يضاف اليها ان الكميات الموردة 
إلى الجمعيات الزراعية كانت متأخرة، وبالتالي كان صرف 
الكميات المستحقة للمزارعين كانت متأخرة، حيث إن هناك 
بعض المزارعين تم الصرف لهم قبل حصاد المحصول 

 مباشرًا.
ى األسمدة الكيماوية )اآلزوتية( ثالثًا: مصادر الحصول عل

 لمحصولي الدراسة:
المزارع يحصل على األسمدة اآلزوتية من مصدرين 
أساسيين إما عن طريق الحصة المقررة له من قبل وزارة 
الزراعة والتي يحصل عليها باستخدام الكارت الذكي والتي تم 

ن االشارة إليها سابقًا، أما ان يقوم بشراء األسمدة اآلزوتية م
( أن كمية األسمدة 5السوق الحر، حيث يتبين من الجدول)

اآلزوتية المنصرفة من قبل الجمعية الزراعية تمثل حوالي 
 من إجمالي ما يحصل عليه المزارع 55.3%

لزراعة المحصول بعينة الدراسة، والباقي يقوم بشرائه من 
السوق الحر، وبالرغم من األزمة التي يعاني منها المزارعين 

لحصول على األسمدة اآلزوتية من الجمعيات الزراعية فى ا
أن هناك إسراف في وحدات اآلزوت المستخدمة فى زراعة إال 

محصول القمح عن الوحدات المقررة من قبل الوزارة حيث 
وحدات أزوت تعادل حوالي  17تقدر الوحدات الزيادة بحوالي 

آزوت، وهذا  %33.5كجم من نترات النشادر تركيز  25
راف في وحدات اآلزوت راجعة إلى استخدام طرق الري األس

بالغمر مما يؤدي إلى عدم استفادة النبات االستفادة الكاملة 
كما يتضح من الجدول السابق ذكره أن  من األسمدة اآلزوتية.

كمية األسمدة اآلزوتية المنصرفة لمحصول الذرة الشامية من 
ي الكمية من إجمال %36.3الجمعية الزراعية تمثل حوالي 

المستخدمة من األسمدة اآلزوتية بعينة الدراسة، حيث يقوم 
المزارع بشراء الكمية الباقية من السوق الحر وتقدر قيمة 

 1832.2األسمدة المشتراة في عينة الدراسة للفدان بحوالي 
جنيه / فدان، كما يتبين من الجدول أيضًا أن هناك إسراف 

وحدة  29.1حوالي في وحدات اآلزوت المستخدمة تقدر ب
خالل  %33.5كجم نترات نشادر  50آزوت تعادل حوالي 

، وهذا اإلسراف في وحدات اآلزوت 2021الموسم الزراعي 
 راجع إلى نفس السبب الوارد ذكره سابقًا.

 رابعًا: األهمية النسبية لتكاليف محصولي الدراسة:

يتم إنتاج القمح من تضافر مستلزمات اإلنتاج معًا إلنتاج 
(، 1( والشكل التوضيحي )6محصول والموضحة بالجدول)ال

من إجمالي التكاليف الكلية  %51.8حيث يمثل االيجار 
ويأتي في المرتبة األولى، يليه فى الترتيب تكاليف الحصاد 

من إجمالى التكاليف  %10.3فى المرتبة الثانية بنسبة 
بة الكلية، يليه العمل اآللي فى المرتبة الثالثة حيث تبلغ نس

، ثم يأتي السماد الكيماوي في المرتبة الرابعة %7.9تكاليفه 
 ، %7.3بنسبة تبلغ 
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 .2021 -2020 يالعينة  لمحصولي الدراسة خالل الموسم الزراع ىاألسمدة اآلزوتية بقر  وصرفللفالح  يالكارت الذك .4جدول 

 اسم القرية 

 إجمالي عدد 
 الحائزين

 للعينة 

 الذرة الشامية القمح

 لكارت الذكي للفالحا
 سمدة اآلزوتية%  لأل& عدد الحائزين  

 المنصرفة من قبل الجمعية الزراعية
 الكارت الذكي للفالح

 %  لالسمدة اآلزوتية &عدد الحائزين 
 المنصرفة من قبل الجمعية الزراعية

 عدد 
 الحائزين 
 الحاصلون

 على الكارت 
 الذكي

% 

 عدد الحائزين 
 الذين لم
 يحصلوا

 الكارت على
 الذكي 

% 

 صرف
 الكمية كاملة

 صرف
 نصف الكمية

 لم يتم صرف
عدد الحائزين  كمية أي

 الحاصلون
 على الكارت

 يالذك 

% 

 عدد 
 الحائزين

الذين لم  
 يحصلوا 

 على الكارت
 الذكي

% 

 صرف
 الكمية كاملة

 صرف
 نصف الكمية

 لم يتم صرف
 كمية أي

 قمح
 ذرة 

 شامية

 عدد 
 الحائزين    

% 
  عدد

 الحائزين    
% 

 عدد 
 الحائزين    
% 

 عدد 
 الحائزين    

% 
 عدد 

 الحائزين    
% 

 عدد 
 الحائزين    

% 

 5.56 1 17 3 78 14 11.1 2 88.9 16 6.3 1 18.8 3 75.0 12 12.5 2 87.5 14 18 16 موشا

 28.6 6 19 4 52 11 14.3 3 85.7 18 29.4 5 11.8 2 58.8 10 17.6 3 82.4 14 21 17 ريفا

 28.6 4 29 4 43 6 7.1 1 92.9 13 15.4 2 30.8 4 53.8 7 15.4 2 84.6 11 14 13 ناحية منفلوط

 29.4 5 24 4 47 8 5.9 1 94.1 16 29.4 5 23.5 4 47.1 8 11.8 2 88.2 15 17 17 الحواتكة 

 23 16 22 15 55 39 9.6 7 90.4 63 20.1 13 21.2 13 58.7 37 14.3 9 85.7 54 70 63 إجمالي العينة 

.المصدر: جمعت وحسبت من أستمارة األستبيان  

  2021 - 2020مصادر الحصول على األسمدة اآلزوتية بقري العينة  لمحصولي الدراسة خالل الموسم الزراعى  .5جدول 

 اسم القرية

 الذرة الشامية القمح

كمية األسمدة 
المنصرفة من قبل 

 الجمعية

كمية األسمدة 
 المشتراة من
 السوق الحر

اجمالى 
كمية 

األسمدة  
 كجم

وحدات 
 اآلزوت

% لكمية األسمدة 
المنصرفة من 

الجمعية إلى كمية 
األسمدة المشتراة 
 من السوق الحر

كمية األسمدة 
المنصرفة من قبل 

 الجمعية

كمية األسمدة المشتراة 
 من السوق الحر

  اجمالى
كمية 

 األسمدة

وحدات 
 اآلزوت

% لكمية األسمدة 
من  المنصرفة

الجمعية إلى كمية 
األسمدة المشتراة 
 من السوق الحر

كمية 
 كجم

قيمة 
 )جنيه(

كمية 
 كجم

قيمة 
 )جنيه(

كمية 
 كجم

قيمة 
 )جنيه(

كمية 
 كجم

قيمة 
 )جنيه(

 51.4 147.8 394.4 1329.0 183.3 704.9 211.1 71.3 91.2 246.9 437.5 81.3 525.9 153.1 موشا

 32.5 158.3 340.5 1752.9 211.9 444.3 128.6 57.1 83.4 200.0 446.5 85.3 427.5 114.7 ريفا

 29.1 143.3 350.0 1972.1 246.4 357.5 103.6 45.6 94.0 226.9 667.7 115.4 374.6 111.5 ناحية منفلوط

 30.9 143.9 379.4 2347.6 261.8 395.3 117.6 47.3 98.5 238.2 705.3 120.6 395.3 117.6 الحواتكة 

 36.3 149.1 365.7 1832.2 223.6 482.1 142.1 55.3 92.0 226.2 559.7 100 449.4 126.2 ط العينة متوس

وحدات االزوت 
 المقررة 

          75             120   

االسراف فى 
 وحدات االزوت 

          17.0             29.1   

: جمعت وحسبت من أستمارة األستبيان.المصدر
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 .2021-2020ألهمية النسبية لتكاليف إنتاج فدان من محصولي القمح  والذرة الشامية للموسم الزراعي ا .6جدول 
% من التكاليف  القمح بيان التكاليف/ المحصول

 المتغيرة
% من إجمالي 

% من التكاليف  الذرة الشامية التكاليف
 المتغيرة

% من إجمالي 
 التكاليف

7.0153 7.2 15.0 1204.0 العمل البشري  16.2 11.4 
 7.9 11.2 1063.7 7.9 16.4 1320.0 العمل اآللى

 5.0 7.2 679.3 3.1 6.5 521.9 التقاوي
 9.1 13.1 1235.0 5.9 12.4 993.1 الري

بلديالالسماد    857.3 10.7 5.1 939.3 9.9 7.0 
 17.4 24.8 2345.0 7.3 15.2 1223.6 السماد الكيماوي

فاتمقاومة اآل  248.1 3.1 1.5 211.3 2.2 1.6 
 7.6 10.9 1032.5 10.3 21.5 1727.0 الحصاد 

 1.5 2.2 209.3 2.1 4.4 351.0 نقل المحصول
 1.5 2.2 206.4 1.2 2.5 205.0 مصايف اخرى

 70.0 100 9458.8 51.8  8650.9 جملة التكاليف بدون ايجار 
 30.0  4050.0 48.2 100 8040.0 التكاليف الثابتة شاملة االيجار 

 100  13508.8 100  16690.9 إجمالي التكاليف

 المصدر : جمعت وحسبت من أستمارة األستبيان
 

 
يبين % لمتوسط تكاليف إنتاج فدان لكل من محصولي القمح والذرة الشامية على مستوي عينة الدراسة  .1الشكل التوضيحي 

 2021- 2020للموسم الزراعي 
 

ري، والسماد البلدي، ثم يأتي كل من العمل البشري، وال
والتقاوي، ونقل المحصول ومقاومة االفات فى المراتب التالية 

، %2.1، %3.1، %5.1، %5.9، %7.2بنسبة تمثل 
من إجمالى التكاليف الكلية على الترتيب، وأخيرًا  1.5%

 .مصاريف اخري )المصاريف االدارية(

من إجمالى التكاليف الكلية  %1.2حيث تمثل حوالى 
كما يتبين من نفس  2020/2021موسم الزراعى خالل ال

الجدول األهمية النسبية لتكاليف إنتاج محصول الذرة الشامية 
ومن نفس الشكل التوضيحى السابق ذكرة ان االيجار يمثل 

ويأتى فى المرتبة األولى، يليه فى الترتيب السماد  30%
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فى المرتبة الثانية من إجمالى  %17.4الكيماوى بنسبة 
يف الكلية، ثم يأتى فى المراتب التالية العمل البشري، التكال

الري، العمل اآللي، الحصاد، السماد البلدي، التقاوي، مقاومة 
، %9.1، %11.4االفات حيث تمثل كل منها بنسبة 

على الترتيب، واخيرًا  1.6%، 5%، 7%، 7.6%، 7.9%
يأتى كال من نقل المحصول والمصاريف االخري )المصاريف 

على حدا سواء من إجمالى  %1.5ية( بنسبة تمثل األدار 
 .2021التكاليف الكلية خالل الموسم الزراعى 

مااان العااارض الساااابق يتباااين أهمياااة الساااماد الكيمااااوى ساااواء 
لمحصول القمح أو الاذرة الشاامية حياث يمثال بنسابة كبيارة مان 
التكاااليف ولااذلك يجااب علااى الدولااة ان تقااوم بتااوفيره سااواء فااى 

المناساااب  عياااة أو فاااى الساااوق الحااار وبالساااعرالجمعياااات الزرا
 .النه ركيزة أساسية من ركائز إنتاج المحصولين

والتكاليف لدوال االنتاج  يحصائالتقدير اإلخامسًا: 
 لمحصولي الدراسة:

والذرة  القمح يلدالة اإلنتاج لمحصول يحصائالتقدير اإل(1)
 الشامية

 ح: لدالة اإلنتاج لمحصول القم يحصائالتقدير اإل (أ)
من خالل تقدير دالة إنتاج القمح في محافظة أسيوط، 

للعينة الميدانية أن االنحدار  بياناتاليتضح من تحليل 
اللوغارتيمي المزدوج هو أفضل صورة للدالة من حيث النتائج 
اإلحصائية والمنطقية االقتصادية، حيث تمثل كمية اإلنتاج 

المتغيرات من القمح باألردب/ فدان المتغير التابع، أما 
 مستقلة التي تؤثر في كمية اإلنتاج للفدان فهي: 

(، العمل البشري 1العمل اآللي ويقدر ساعة/ فدان )س
(، المبيدات 3(، كمية التقاوى كجم/ فدان)س2رجل/ فدان)س

(، عدد وحدات األسمدة 4المذابة فى الماء لتر/ فدان )س
عدد  (،5)س )وحدة فعالة وحدات اآلزوت/ فدان( النتروجينية

وحدات الفوسفات)وحدة فعالة وحدات الفوسفات /فدان( 
(. حيث يتبين من 7فدان )س /3(، األسمدة البلدية م6)س

نتائج التحليل اإلحصائي لدوال إنتاج القمح والموضحة 

( أن الكمية المنتجة من المحصول تتأثر 7بالجدول)
(، كمية التقاوي 2بالمتغيرات المستقلة وهي عدد العمال )س

(، ووحدات السماد 4(، المبيدات المذابة في الماء )س3)س
(، حيث أن 6(، ووحدات السماد الفوسفاتى )س5اآلزوتي )س

، 0.363المرونة اإلنتاجية لتلك العناصر بلغت حوالي 
على الترتيب، حيث  0.002، 0.099، 0.002، 0.095

يتضح وجود عالقة طردية بين تلك العناصر والكمية المنتجة 
القمح، حيث أن بزيادة هذه العناصر بنسبة من محصول 

، %0.95، %3.63فإن اإلنتاج يزيد بحوالي  10%
على الترتيب، كما تقدر  0.02%، 0.99%، 0.02%

وبما أن قيمتها أقل من  0.56المرونة اإلجمالية بحوالي 
الواحد الصحيح فإنها تعكس عالقة تناقص السعة، مما يعني 

في المرحلة الثانية من  أن مزارعي محصول القمح ينتجون
قانون تناقص الغلة، كما يشير معامل التحديد المعدل أن 

من التغيرات في المتغير التابع ترجع إلى تلك  69%
العناصر، أما باقي النسبة ترجع إلى عوامل أخرى لم يشملها 

مما يدل على معنوية  27.6بحوالي  Fوتقدر قيمة النموذج، 
 .0.01النموذج عند مستوى معنوية 

والظهار أثر األسمدة الكيماوية على الكمية المنتجة من القمح 
فقد تم تثبيت باقي المتغيرات المفسرة، أى أن العنصران 
المؤثران فى الكمية المنتجة من القمح هما الوحدات الفعالة 

(، الوحدات الفعالة من األسمدة 5من األسمدة اآلزوتية )س
( أن هناك 7جدول  )(، حيث يتبين من ال6الفوسفاتية )س

تأثير إيجابي لهذين العنصرين على الكمية المنتجة من 
، 0.131القمح، حيث تقدر المرونة اإلنتاجية لهما بحوالي 

فإن  %10، أى أن بزيادة هذه العناصر بنسبة 0.003
على الترتيب، كما  %0.03، %1.31اإلنتاج يزيد بحوالى 

غيرات الحادثة من الت %41يشير معامل التحديد المعدل أن 
بحوالي   F فى اإلنتاج ترجع إلى هذين العنصرين، وتقدر قيمة

مما يدل على معنوية النموذج عند مستوى معنوية  24.4
 وهذا يدل على أهمية هذين العنصرين  0.01
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 (.2021-2020نتاجي )نتاجية لمحصولي القمح والذرة الشامية خالل الموسم اإل تقدير الدالة اإل  .7جدول 

 حصول الم
 نوع

 االنحدار 
 R-2    F الدالة اإلنتاجية 

المرونة 
 االجمالية

 القمح 

 المتعدد

                + 2لو س .3480+  1لو س 0.104+ 0.242=  هالو ص  
                         (0.84(         )5.47         **) 

 + 5لو س0.103+4لو س 0.002+  3لو س .0900
 (3.4 **)       (1.79)       (4.61**) 

                7لو س 0.001  + 6لو س .0020
(2.12(         * )0.88            )                                                                                                                                              

0.69 19.7** 0.543 

 المتدرج 

             + 3لو س .0950+  2لو س .3630+  .3670=  الو ص ه
            (5.87   ** )     (3.72    ** )      

            6لوس0.002 +  5لو س .0990+   4لو س .0020
 (1.94 * )        (4.59  )**      (2.12  * )                                                                                                                                                               

0.69 27.6** 0.561 

نماااوذج االنحااادار 
لتاااااااأثير األسااااااامدة 
الكيماويااااااااااة مااااااااااع 
ثبااااااااااااااات باااااااااااااااقى 

 المتغيرات 

  6لو س 0.003+  5لو س 0.131+  1.04لوص ها = 
                        (4.86(       **)2.46           * ) 

0.41 24.4** 0.134 

الذرة 
 الشامية 

 المتعدد

 +  2لو س .3000+  1لو س 0.081+ 0.446=  الو ص ه
                        (2.11(              *)5.01       **) 

  5لو س 0.051+  4لو س 0.001+  3لو س .1590
(0.85(           )59).          (2.5*)           
  7لو س 0.004+  6لو س 20.00+
 (1.79(            )3.53           ** )                                                                                                                                                  

0.72 25.8 ** 0436 

 المتدرج 

 +  2لو س 0.229+  1لو س .0820+  0.604=  الو ص ه 
                          (2.22   * )     (5.04    ** )      

             7لوس40.00  +  6لو س 20.00+   5لو س .0530
(2.75 ** )       (2.18   * )    (3.62* )*                                                                                                                                                                

0.72 36.7** 0.474 

 

نماااوذج االنحااادار 
لتاااااااأثير األسااااااامدة 
الكيماويااااااااااة مااااااااااع 
ثبااااااااااااااات باااااااااااااااقى 

 المتغيرات 

          6لو س 0.005+  5لو س  0.124+  1.02لوص ها = 
                      (4.37(        ** )3.50**) 0.30 15.9** 0.129 

 االرقام بين القوسين تشير إلى قيمة )ت( المحسوبة       0.01**معنوى عند مستوى        0.05*معنوى عند مستوى 
 الشامية باالردب / فدان حيث : ص ها : القيمة التقديرية لكمية اإلنتاج من القمح باالردب/ فدان، والذرة 

 : العمل البشري رجل /يوم  2: العمل اآللي ساعة / فدان                         س1س
 : المبيدات المذابة في الماء لتر/ فدان  4: كمية التقاوي كجم / فدان                         س3س
 الفوسفات الفعالة فوسفات / فدان  : وحدات 6: وحدات اآلزوت الفعالة آزوت / فدان            س5س
 فدان      /3: األسمدة البلدية م6س

 المصدر: حسبت وجمعت من أستمارة األستبيان
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ويجب التنويه هنا أن مزارعي العينة لم  فى العملية اإلنتاجية،

يستخدمون األسمدة البوتاسية وذلك ألنها غالية الثمن وغير 
 متوفرة.

 وال إنتاج الذرة الشامية: التقدير اإلحصائي لد )ب(

وبنفس الطريقة وبأستخدام المتغيرات التفسيرية الوارد 
ذكرها فى تقدير دالة إنتاج محصول القمح، حيث تم تقدير 
دالة اإلنتاج الفيزيقية لمحصول الذرة الشامية فى صورتها 

( أن من 7اللوغارتيمية المزدوجة، حيث تبين من الجدول )
ة المؤثرة فى الكمية المنتجة لمحصول أهم المتغيرات المستقل

(، العمل البشرى 1الذرة الشامية تتمثل فى العمل اآللى)س
(، وحدات الفوسفات 5(، وحدات األزوت الفعالة)س2)س

(، حيث تقدر المرونة 7(، األسمدة البلدية )س6الفعالة )س
، 0.053، 0.229، 0.082اإلنتاجية لهذه العناصر بحوالي 

فأن  %10زيادة هذه العناصر بنسبة أى ب 0.004، 0.002
، %0.82اإلنتاج من محصول الذرة الشامية يزيد بحوالي 

على الترتيب، حيث  0.04%، 0.02%، 0.53%، 2.29%
يتبين وجود عالقة طردية بين تلك العناصر والكمية المنتجة 
من محصول الذرة الشامية، وتقدر المرونة اإلجمالية بحوالي 

الواحد الصحيح مما يعنى تناقص وقيمتها أقل من  0.47
العائد للسعة، أي أن المزارعون لمحصول الذرة الشامية 
ينتجون فى المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة، كما يشير 

من التغيرات الحادثة في  %72معامل التحديد المعدل أن 
اإلنتاج ترجع إلى تلك العناصر، أما باقى النسبة ترجع إلى 

، حيث تقدر  Fر مقيسة، ومن تقدير قيمة عوامل أخرى غي
مما يدل على معنوية النموذج عند مستوى  36.7بحوالى 
 .0.01معنوية 

والظهار أثر األسمدة الكيماوية على الكمية المنتجة من 
الذرة الشامية فقد تم تثبيت باقى المتغيرات المفسرة، أي أن 

امية هما العنصران المؤثران فى الكمية المنتجة من الذرة الش

(، الوحدات الفعالة 5الوحدات الفعالة من األسمدة اآلزوتية )س
( 7(، حيث يتبين من الجدول )6من األسمدة الفوسفاتية )س

أن هناك تأثير إيجابي لهذين العنصرين على الكمية المنتجة 
من الذرة الشامية، حيث تقدر المرونة اإلنتاجية لهما بحوالي 

 %10ة هذه العناصر بنسبة ، أي أن بزياد0.005، 0.124
على الترتيب،  %0.05، %1.24فإن اإلنتاج يزيد بحوالي 

من التغيرات  %30كما يشير معامل التحديد المعدل إلى أن 
 F قيمة الحادثة في اإلنتاج ترجع إلى هذين العنصرين، وتقدر

مما يدل على معنوية النموذج عند مستوى  15.9بحوالي 
  في اإلنتاج. ى أهميتهم، وهذا يدل عل0.01معنوية 

 لدوال التكاليف لمحصولي الدراسة: يحصائالتقدير اإل( 2)

 لدالة التكاليف لمحصول القمح:  يحصائاإلالتقدير  (أ)

( المبين به تقدير دالة التكاليف 8يتضح من الجدول)
محصول القمح معنوية الدالة عند المستوى نتاج إلالكلية 

التحديد المعدل إلى أن ، وتشير قيمة معامل 0.01االحتمالي 
من التغير في التكاليف الكلية من محصول القمح  80.9%

ترجع إلى التغير فى كمية اإلنتاج، حيث تم تقدير كمية 
اإلنتاج المثلى التي تدني التكاليف وذلك بمساواة )ت .ح(= 

إردبًا/ فدان، وقد تحقق  18.9)م. ت. ك( وقد بلغت حوالي 
من إجمالي منتجين  %77.8ة هذا المستوى اإلنتاجى بنسب

القمح، وكذلك فقد تم تقدير كمية اإلنتاج التي تعظم الربح 
وذلك عن طريق مساواة )ت.ح(= السعر المزرعى لإلردب 

إردبًا/ فدان، وقد  19.6من محصول القمح، حيث بلغ حوالي 
تبين أن هذا المستوى اإلنتاجي لزراع القمح قد تحقق ويمثل 

لمنتجين، ومن خالل معرفة متوسط من ا %46نسبته بحوالي
 18.9اإلنتاجية الفدانية لمحصول القمح والذي بلغ حوالي 
، 1.01إردبًا/ فدان فقد تم تقدير مرونة التكاليف بحوالي 

 ويشير مدلول هذه القيمة من مرونة التكاليف أن منتجين
 محصول القمح يعملون فى مرحلة اإلنتاج االقتصادي.
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 (.2021-2020) لمحصولي القمح والذرة الشامية خالل الموسم االنتاجيالكلية  التكاليفلدالة صائي اإلحتقدير ال .8جدول 

 R-2    F المعادلة المحصول
الحجم المدني 

 للتكاليف
 الحجم 

 المعظم للربح
مرونة 
 التكاليف

 القمح
 ص ها   5252.49+ 41479.71 -= ت ك ها 

                                (4.51**)   
 ها2ص 115.53 -              

              (-3.82** ) 

0.809 132.57** 18.9 19.6 1.01 

الذرة 
 الشامية

 ص ها   9434.08+ 85096.95-= ت ك ها  

                  (4.05) **                 
 ها 2ص 221.29- 
 (-3.7 **) 

0.548 42.81  ** 19.6 19.7 1.42 

 القيمة بين قوسين تشير إلى قيمة )ت( المحسوبة      0.01**معنوى عند مستوى معنوية                  0.05معنوية *معنوى عند مستوى 
 فدانحيث : ت ك ها القيمة التقديرية للتكاليف الكلية للقمح ، والذرة الشامية بالجنية      ص ها: القيمة التقديرية لكمية اإلنتاج اردب/ 

 من استمارة األستبيانالمصدر: حسبت وجمعت 
 

التقدير اإلحصائى لدالة التكاليف لمحصول الذرة  (ب)
 الشامية:

نتاج إل( أن دالة التكاليف الكلية 8تشير بيانات الجدول )
محصول الذرة الشامية معنوية عند المستوى االحتمالي 

%  54.8، وتشير قيمة معامل التحديد المعدل إلى أن 0.01
كلية من محصول الذرة الشامية من التغير في التكاليف ال

ترجع إلى التغير فى كمية اإلنتاج، حيث تم تقدير كمية 
اإلنتاج المثلى التي تدني التكاليف وذلك بمساواة )ت.ح( = 

إردبًا/ فدان، وقد تحقق  19.6)م. ت. ك( وقد بلغت حوالي 
من إجمالي منتجين  %28.6هذا المستوى اإلنتاجى بنسبة 

ك فقد تم تقدير كمية اإلنتاج التي تعظم الذرة الشامية، وكذل
الربح وذلك عن طريق مساواة )ت.ح( = السعر المزرعى 

 19.7لإلردب من محصول الذرة الشامية حيث بلغ حوالي 
إردبًا/ فدان، وقد تبين أن هذا المستوى اإلنتاجي لزراع الذرة 

من  %27.14الشامية قد تحقق ويمثل نسبته بحوالي 
ل معرفة متوسط اإلنتاجية الفدانية المنتجين، ومن خال

إردبًا/ فدان  18.91لمحصول الذرة الشامية والذي بلغ حوالي 
، ويشير مدلول 1.42فقد تم تقدير مرونة التكاليف بحوالي 

هذه القيمة من مرونة التكاليف أن منتجين محصول الذرة 
 الشامية يعملون فى مرحلة اإلنتاج االقتصادي.

ألظهار اثر )التحليل السيكومتري(  سادسًا: مقياس ليكارت
 األسمدة الكيماوية على محصولي الدراسة:

من خالل إجراء البحث الميداني يتبين أن هناك خمسة 
محاور يمكن أن تؤثر على األسمدة الكيماوية فى محافظة 

 وهما: 2020/2021أسيوط بالموسم الزراعي 
 الكارت إلستخراج االدارية النواحي دور -المحور األول

الدراسة ويتضمن أربعة  محصولي على للفالح الذكي
 عبارات:

 الذكي الكارت إلستخراج الروتينية االجراءات :العبارة األولى
   للفالح

 األسمدة لصرف المزارع يتحملها التى التكاليف :العبارة الثانية
 الذكي الكارت وجود عدم حالة فى الكيماوية

 المزارعين لبعض الذكي رتالكا صرف : عدمالعبارة الثالثة
 المناطق بعض فى الذكي الكارت تفعيل : عدمالعبارة الرابعة

 محصولي على اإلنتاجية النواحي دور -المحور الثانى
 الدراسة ويتضمن خمس عبارات 

 الوقت فى اآلزوتية األسمدة توفر  : عدمالعبارة األولى
 للزراعة المناسب
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 السوق فى اآلزوتية مدةاألس أسعار : أرتفاعالعبارة الثانية
 الحر

 األسمدة بخالف األسمدة باقى أسعار : أرتفاعالعبارة الثالثة
 الحر السوق فى اآلزوتية

 زراعة فى اآلزوتية لألسمدة بديل وجود : عدمالعبارة الرابعة
 الدراسة محصولي

 قبل من المنصرفة اآلزوتية األسمدة : تأخرالعبارة الخامسة
 المناسب الوقت فى بالكامل صرفها وعدم الزراعية الجمعية
 للزراعة

 اآلزوتية لألسمدة التسويقية النواحى دور -المحور الثالث
 الدراسة ويتضمن ثالث عبارات  محصولي على

 من بداية اآلزوتية األسمدة نقل أسعار أرتفاع :العبارة األولى
 إلى النهاية فى وصولها للجمعيات التوزيع إلى إنتاجها أماكن

 نالمزارعي
 عن اآلزوتية لألسمدة اإلنتاج مصانع :  بعدالعبارة الثانية

   للمزارعين الزراعة اماكن
 اآلزوتية لألسمدة الحر السوق تجار : استغاللالعبارة الثالثة

 مرتفع بسعر وبيعة
 واالستيرادية التصديرية النواحى دور -المحور الرابع

الدراسة ويتضمن ستة  محصولي على اآلزوتية لألسمدة
 عبارات:

 على االجنبية العملة صرف سعر تأثير العبارة األولى:
         البوتاسية األسمدة مستوردي

 على االجنبية العملة صرف سعر تأثير العبارة الثانية:
   اآلزوتية األسمدة مصدرى

 مع المصرية السياسية العالقات استقرار تأثير العبارة الثالثة:
 الحالية صريةالم القيادة ظل فى العالم دول

 الكمية على عالمياً  كورونا فيرس انتشار تأثير العبارة الرابعة:
 اآلزوتية األسمدة من المصدرة

 الكمية زيادة إلى أدى العالمي السعر ارتفاع العبارة الخامسة:
 المحلية المزارع متطلبات حساب على األسمدة من المصدرة

 خارج زوتيةاآل األسمدة من كمية تصدير العبارة السادسة: 
 المصريين المزارعين على مصر

التوزيعية ويتضمن ستة  النواحى دور -المحور الخامس
 عبارات 

 اآلزوتية األسمدة توزيع فى عدالة وجود عدم العبارة األولى:
   اخرى إلى محافظة من

 اآلزوتية األسمدة توزيع فى عدالة وجود عدم العبارة الثانية:
 اخرى ىإل قرية من المحافظة قبل من

 قليلة القرية فى الجمعية إلى تورد التى الكمية العبارة الثالثة:
 األسمدة من المستحقة المقررات توزيع عدم إلى يؤدى مما

 للمزارعين كاملة اآلزوتية
 األسمدة موزعي قبل من محسوبية وجود العبارة الرابعة:

 المزارعين إلى توزيعها فى( الصرف مندوبين) اآلزوتية
 الذكى بالكارت المزارعين بعض توجه لخامسة:العبارة ا
 يؤثر مما قريته خارج آخر مكان من اآلزوتية األسمدة لصرف

    للقرية االصليين المزارعين مستحقات صرف على
 المزارعين لبعض اآلزوتية األسمدة توزيع العبارة السادسة:

 فرض نتيجة الوزارة قبل من المقرر السعر من أعلى بأسعار
 اضافية عموالت لصرفا مندوبى

أثر األسمدة الكيماوية على محصولي  -المحور السادس
 الدراسة يتضمن خمسة عبارات:

 بالكميات اآلزوتية األسمدة توفر عدم تأثيرالعبارة األولى: 
  االنتاج على الكافية

 يؤثر وبالتالى المحصول إنتاجية على تأثيرهالعبارة الثانية: 
 الربح هامش على

 طريق عن المحصول أسعار على تأثيره :الثةالعبارة الث
 السعر يزيد وبالتالي المعروضة الكمية انخفاض
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 هذه ان وخصوصاً  االستيراد على : تأثيرهالعبارة الرابعة
 الكمية زيادة إلى يؤدى توافرها وعدم استراتيجية المحاصيل
 العجز لتعويض المستوردة

 هروب إلى ىيؤد حيث العمالة على تأثيره :العبارة الخامسة
 وزراعة المحاصيل هذه زراعة من المزارعين من كثير

 أخري. محاصيل
ويتم إجراء بعض األختبارات لكى نتأكد من صدق وثبات 
المحاور المؤثرة على األسمدة الكيماوية وخصوصًا اآلزوتية 

 منها على محصولي الدراسة وذلك بإجراء اآلتى:  
ديري إلستمارة اواًل: قياس معامل الثبات والصدق التق

استبيان البحث الميداني لوصف أثر األسمدة الكيماوية 
 على محصولي الدراسة:

 :Reliability Coeficientمعامل الثبات الداخلى  (1)

يقصد به استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، حيث 
أنه إذا اعيد قياسه مرة أخرى يعطى نفس النتائج على نفس 

راوح بين الصفر والواحد، حيث كلما العينة المقاسة، وقيمته تت
اقتربت قيمته من الواحد فأن المقياس يكون أكثر ثباتًا، وعلى 
النقيض من ناحية أخرى كلما اقتربت قيمته من الصفر يدل 
على عدم ثبات بيانات العينة، أى ان المقياس إذا كانت 
قيمته تساوى الواحد يعنى أن المقياس تام الثبات، ويكون 

ثبات للمقياس عندما تكون قيمته مساوية للصفر، هناك عدم 
وإلجراء أختبار الثبات يستخدم مقياس ألفا كرونباخ 

Cronbachs Alpha. 
( أن أغلب معامالت المتغيرات 9وقد تبين من الجدول)

تتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث بلغ معامل الثبات 
 لمتوسطات 0.57، 0.691الداخلى )ألفا كرونباخ( حوالي 

المحاور الخمسة معًا، ومحور أثر األسمدة الكيماوية على 
محصولي الدراسة على الترتيب، وقيمتهما مرتفعة وموجبة 

مما يدل على زيادة مصداقية البيانات فى العينة البحثية، وهذا 
 مؤشر يؤكد الحصول على نتائج مؤكدة فى العينة البحثية.

 :Validityمعامل الصدق  (2)

وضع لقياسه، أى أن المقياس قد  أن المقياس يقيس ما
حقق النتائج المرجوة منه، ويقدر عن طريق أخذ الجذر 
التربيعي لمعامل الثبات )ألفا كرونباخ( وكلما زادات قيمته 

 كلما كانت هناك مصداقية فى بيانات العينة.
يتضح من الجدول السابق ذكره أن معامل الصدق الذتى 

المحاور الخمسة لمتوسطات  0.755، 0.831بلغ حوالي 
معًا، ومحور أثر األسمدة الكيماوية على محصولي الدراسة 
على الترتيب وهو ايضًا قيمته مرتفعة مما يدل على صدق 

 البيانات البحثية. 

ثانيًا: تفسير وتحليل نتائج البحث الميداني للعينة لمحصولي 
 الدراسة : 

يتناول هذا الجزء من الدراسة تأثير كل محور من 
ور الستة على محصولي الدراسة من خالل تفصيل المحا

العبارات لكل محور فى العينة البحثية بمحافظة أسيوط 
 كما يلي: 2020/2021للموسم الزراعى 
 الذكي الكارت إلستخراج االدارية النواحي دور المحور األول:

 الدراسة: محصولي على للفالح
( أن المتوسط المرجح للمحور 10يتبين من الجدول )

، بانحراف معيارى ومعامل أختالف 2.73األول بلغ حوالي 
على الترتيب،  0.77، %32.23، 0.88وتباين بلغوا حوالى 

مما يدل على وجود  %55وبقوة مرجحة بلغت نسبتها حوالى 
داللة نسبية )متوسطة(، حيث يتضح من الجدول إلى أن 

يؤكدون على وجود أهمية كبيرة جدا  %5.45هناك حوالي 
يؤكدون على وجود أهمية كبيرة للمحور،  %23.9، للمحور

 يؤكدون على أهمية  %26.13فى حين ان 
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 الموسمبمعامل كل من الثبات الداخلى )ألفا كرونباخ( والصدق الذاتي للمحاور المؤثرة على محصولي الدراسة  .9جدول 
 .2021-2020يالزراع

 المحاور 
 محاور الدراسة معامل الثبات الداخلي والصدق الذاتي لعبارات

 معامل الصدق الذاتي  معامل الثبات الداخلي العبارات المستخدمة

 المحور األول

 0.879 0.773 العبارة األولي

 0.849 0.721 العبارة الثانية

 0.909 0.826 العبارة الثالثة

 0.876 0.767 العبارة الرابعة

 0.904 0.818 عبارات المحور األول

 المحور الثانى

 0.475 0.226 العبارة األولي

 0.787 0.62 العبارة الثانية

 0.779 0.607 العبارة الثالثة

 0.797 0.635 العبارة الرابعة

 0.371 0.138 العبارة الخامسة

 0.766 0.587 عبارات المحور الثاني

 المحور الثالث

 0.587 0.344 العبارة األولي

 0.628 0.395 العبارة الثانية

 0.777 0.603 العبارة الثالثة

 0.767 0.588 عبارات المحور الثالث

 المحور الرابع

 0.462 0.213 العبارة األولي

 0.630 0.397 العبارة الثانية

 0.663 0.44 العبارة الثالثة

 0.614 0.377 العبارة الرابعة

 0.610 0.372 العبارة الخامسة

 0.735 0.54 العبارة السادسة

 0.671 0.45 بارات المحور الرابعع

 المحور الخامس

 0.863 0.745 العبارة األولي

 0.874 0.764 العبارة الثانية

 0.896 0.802 العبارة الثالثة

 0.878 0.771 العبارة الرابعة

 0.866 0.75 العبارة الخامسة

 0.889 0.79 العبارة السادسة

 0.896 0.802 عبارات المحور الخامس

متوسطات المحاور 
 الخمسة 

 0.713 0.508 متوسط المحور األول

 0.816 0.666 متوسط المحور الثاني

 0.856 0.733 متوسط المحور الثالث

 0.827 0.684 متوسط المحور الرابع

 0.716 0.512 متوسط المحور الخامس

 0.831 0.691 متوسط المحاور الخمسة معا

محور اثر األسمدة على 
 ولي الدراسة محص

 0.769 0.592 العبارة األولي

 0.773 0.598 العبارة الثانية

 0.552 0.305 العبارة الثالثة

 0.704 0.496 العبارة الرابعة

 0.673 0.453 العبارة الخامسة

 0.755 0.57 متوسط محور اثر األسمدة الكيماوية

 المصدر: جمعت وحسبت من أستمارة اإلستبيان
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يؤكدون على أهمية صغيرة  %24بينما  للمحور،متوسطة 

 .يؤكدون على أنه ليس له دور %20.5 للمحور، وأخيراً 
وبترتيب العبارات ترتيبًا تنازليًا طبقًا للمتوسط المرجح 
والقوة النسبية المرجحة يتم ترتيب العبارات من حيث أهميتها، 
حيث يتضح من نفس الجدول أن العبارة التى جاءت فى 

 الكارت إلستخراج الروتينية ة األولى هي االجراءاتالمرتب
بمتوسط مرجح بلغ حوالى  )العبارة األولى( ، للفالح الذكي
، وانحراف معيارى ومعامل أختالف وتباين بلغ لكل 3.47

على الترتيب، ونسبة  1.15، %30.87، 1.07منهما حوالى 
، حيث أشارو المبحوثين أن %69مرجحة بلغت حوالي 

اعطوا لها أهمية كبيرة جدًا ألثر األجراءات  %16.5حوالى 
الروتينية إلستخراج الكارت الذكي للفالح، فى حين اشارو 

إلى أهمية كبيرة ألثر االجراءات الروتينية إلستخراج  36.8%
منهم إلى أهمية  %27.82، بينما اشارو يالكارت الذك

 ،يمتوسطة ألثر االجراءات الروتينية إلستخراج الكارت الذك
منهم أشارو إلى أهمية صغيرة، واخيرًا  %14فى حين ان 

% قالوا ليس لها دور ألثر االجراءات الروتينية  4.51
 .يإلستخراج الكارت الذك

 محصولي على اإلنتاجية النواحي دور المحور الثانى:
  الدراسة

( أن المتوسط المرجح للمحور 10تشير بيانات الجدول )
حراف معيارى ومعامل أختالف ، بان4.52الثانى بلغ حوالي 

على الترتيب،  0.27، %11.5، 0.52وتباين بلغوا حوالى 
مما يدل على وجود  %90 وبقوة مرجحة بلغت نسبتها حوالى

داللة نسبية )قوية جدا(، حيث يتضح من الجدول إلى ان 
على وجود أهمية كبيرة  يؤكدون 90، %68.4هناك حوالي 

جود أهمية كبيرة يؤكدون على و  %23.5جدا للمحور، 
يؤكدون على أهمية متوسطة  %2.11للمحور، فى حين ان 

يؤكدون على أهمية صغيرة للمحور،  %4.2للمحور، بينما 
 .يؤكدون على انه ليس له دور %1.8واخيرًا 

وبترتيب العبارات ترتيبًا تنازليًا طبقًا للمتوسط المرجح 
ث أهميتها، والقوة النسبية المرجحة يتم ترتيب العبارات من حي

حيث يتضح من نفس الجدول أن العبارة التى جاءت فى 
 السوق فى اآلزوتية األسمدة أسعار المرتبة األولى هى أرتفاع

، 4.83الحر )العبارة الثانية( بمتوسط مرجح بلغ حوالى 
وانحراف معيارى ومعامل أختالف وتباين بلغ لكل منهما 

مرجحة على الترتيب، ونسبة 0.14، %7.71، 37حوالى 
، حيث أشارو المبحوثين أن حوالى %97بلغت حوالي 

 أسعار اعطوا لها أهمية كبيرة جدًا ألثر أرتفاع 83.5%
 %16.5الحر، فى حين اشارو  السوق فى اآلزوتية األسمدة

 فى اآلزوتية األسمدة أسعار إلى أهمية كبيرة ألثر أرتفاع
 أسعار اعالحر، بينما المبحوثين لم يشيروا إلى ان أرتف السوق

الحر جاءت كأهمية متوسطة أو  السوق فى اآلزوتية األسمدة
 أو ليس لها دور، وهذا ما يؤكده المزارعون ان أرتفاع صغيرة
الحر كان كبيرا جدًا فى  السوق فى اآلزوتية األسمدة أسعار

 هذا الموسم الزراعى وخصوصًا لمحصول الذرة الشامية.
 اآلزوتيووة لألسوومدة يةالتسووويق النووواحى المحووور الثالووث: دور

 :الدراسة محصولي على
( ان المتوسط المرجح 10يتضح من بيانات الجدول)

، بانحراف معيارى ومعامل 3.91للمحور الثالث بلغ حوالي 
على 0.5، %17.39، 0.68بلغوا حوالى وتباين أختالف 

مما يدل  %78.2الترتيب، وبقوة مرجحة بلغت نسبتها حوالى 
)قوية(، حيث يتضح من الجدول إلى  على وجود داللة نسبية

يؤكدون على وجود أهمية كبيرة جدًا  %38.1أن هناك حوالي 
يؤكدون على وجود أهمية كبيرة للمحور،  %31.6للمحور، 

يؤكدون على أهمية متوسطة للمحور،  %18.3فى حين أن 
يؤكدون على أهمية صغيرة للمحور، واخيرًا  %7.8بينما 
 .س له دوريؤكدون على انه لي 4.26%

وبترتيب العبارات ترتيبًا تنازليًا طبقًا للمتوسط المرجح 
والقوة النسبية المرجحة يتم ترتيب العبارات من حيث أهميتها، 
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حيث يتضح من نفس الجدول أن العبارة التى جاءت فى 
 لألسمدة السوق الحر تجار المرتبة األولى هى استغالل

لثالثة( بمتوسط مرجح مرتفع )العبارة ا بسعر وبيعة اآلزوتية
ومعامل أختالف وتباين  ، وانحراف معيارى4.75بلغ حوالى 

على الترتيب،  0.2، %9.12 0.43بلغ لكل منهما حوالى 
، حيث أشارو المبحوثين %95ونسبة مرجحة بلغت حوالي 

 اعطوا لها أهمية كبيرة جدا ألثر استغالل %75.2أن حوالى 
مرتفع، فى  بسعر وبيعة اآلزوتية لألسمدة الحر السوق تجار

 تجار إلى أهمية كبيرة ألثر استغالل %24.8حين اشارو 
مرتفع، ومن ناحية  بسعر وبيعة اآلزوتية لألسمدة الحر السوق

أخرى المبحوثين لم يشيروا إلى أنها جاءت كأهمية متوسطة 
 أو صغيرة أو ليس لها دور.

 واإلستيرادية التصديرية النواحى المحور الرابع: دور
 الدراسة محصولي على اآلزوتية ألسمدةل

( أن المتوسط المرجح للمحور 10تشير بيانات الجدول)
، بانحراف معيارى ومعامل أختالف 3.84الرابع بلغ حوالي 

على الترتيب، 0.20، %11.71، 0.45وتباين بلغوا حوالى 
مما يدل على وجود  %77وبقوة مرجحة بلغت نسبتها حوالى 

حيث يتضح من الجدول إلى أن هناك داللة نسبية )قوية(، 
يؤكدون على وجود أهمية كبيرة جدًا للمحور،  %43.4حوالي 
يؤكدون على وجود أهمية كبيرة للمحور، فى حين  27.7%
يؤكدون على أهمية متوسطة للمحور، بينما  %10.03ان 
 %12.2يؤكدون على أهمية صغيرة للمحور، واخيرًا  6.8%

 .يؤكدون على أنه ليس له دور
وبترتيب العبارات ترتيبًا تنازليًا طبقًا للمتوسط المرجح 
والقوة النسبية المرجحة يتم ترتيب العبارات من حيث أهميتها، 
حيث يتضح من نفس الجدول أن العبارة التى جاءت فى 

 خارج اآلزوتية األسمدة من كمية المرتبة األولى هى تصدير

دسة( بمتوسط المصريين )العبارة السا المزارعين على مصر
، وانحراف معيارى ومعامل أختالف 4.68مرجح بلغ حوالى 

 0.27، %11.03، 0.52وتباين بلغ لكل منهما حوالى  
، حيث %94على الترتيب، ونسبة مرجحة بلغت حوالي 

اعطوا لها أهمية كبيرة  %69.9أشارو المبحوثين أن حوالى 
 مصر خارج اآلزوتية األسمدة من كمية جدًا ألثر تصدير

إلى  %27.8المصريين، فى حين اشارو  المزارعين على
 خارج اآلزوتية األسمدة من كمية أهمية كبيرة ألثر تصدير

منهم  %2.26المصريين، بينما اشارو  المزارعين على مصر
إلى أهمية متوسطة لهذا األثر، ومن ناحية أخري المبحوثين 

 لم يشيروا إلى أنها جاءت كأهمية صغيرة.
 التوزيعية النواحى س: دورالمحور الخام

( ان المتوسط المرجح للمحور األول 10يتبين من الجدول)
، بانحراف معيارى ومعامل اختالف وتباين 2.6بلغ حوالي 

على الترتيب، وبقوة  0.78، %33.85، 0.88بلغوا حوالى 
مما يدل على وجود داللة  %52مرجحة بلغت نسبتها حوالى 

الجدول إلي أن هناك نسبية )متوسطة(، حيث يتضح من 
يؤكدون على وجود أهمية كبيرة جدًا للمحور،  %21.1حوالي 
يؤكدون على وجود أهمية كبيرة للمحور، فى حين  11.8%
يؤكدون على أهمية متوسطة للمحور، بينما  %14.16أن 
 %35.5يؤكدون على أهمية صغيرة للمحور، وأخيرًا  18%

 .يؤكدون علي أنه ليس له دور
بارات ترتيبًا تنازليًا طبقًا للمتوسط المرجح وبترتيب الع

والقوة النسبية المرجحة يتم ترتيب العبارات من حيث أهميتها، 
حيث يتضح من نفس الجدول أن العبارة التى جاءت فى 
المرتبة األولى هى الكمية التى تورد إلى الجمعية فى القرية 

 مما يؤدى إلى عدم توزيع المقرراتقليلة 
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     2021- 2020ياس ليكارت الخماسي واإلحصاءات الوصفية  للمحاور التى تؤثر على األسمدة الكيماوية لمحصولي الدراسة خالل الموسم اإلنتاجي . مق10جدول 
       
 المحاور

 التكرارات العبارات
كبيرًا 
 جدا

 صغير متوسط كبير
ليس 
 له دور

إجمالي 
 التكرارات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

عامل م
االختالف 

% 

 التباين
النسبة 
 المرجحة 

 الترتيب النتيجة 

المحور 
 األول 

 العبارة األولى
 1 كبير 0.69 1.15 30.87 1.07 3.47 133 6 19 37 49 22 التكرار

% 17 36.8 27.82 14 4.51 100               

 العبارة الثانية
 2 متوسط 0.57 0.93 33.87 0.97 2.85 133 15 27 55 35 1 التكرار

% 0.8 26.3 41.35 20 11.3 100               

 العبارة الثالثة
 3 صغير 0.47 1.68 55.29 1.30 2.35 133 49 31 18 29 6 التكرار

% 4.5 21.8 13.53 23 36.8 100               

 العبارة الرابعة
 4 صغير 0.43 0.90 44.59 0.95 2.13 133 39 51 29 14 0 التكرار

% 0 10.5 21.8 38 29.3 100               

متوسط المحور 
 األول

   متوسط 0.546 0.8 32.23 0.88 2.73 532 109 128 139 127 29 التكرار

 القوة النسبية للمحور         100 20.5 24 26.13 23.9 5.5 %

المحور 
 الثانى 

 العبارة األولى
 5 كبير جدا 0.84 1.65 30.54 1.28 4.20 133 8 16 2 22 85 التكرار

% 64 16.5 1.504 12 6.02 100               

 العبارة الثانية
 1 كبير جدا 0.97 0.14 7.71 0.37 4.83 133 0 0 0 22 111 التكرار

% 83 16.5 0 0 0 100               

 العبارة الثالثة
 2 كبير جدا 0.94 0.21 9.71 0.46 4.71 133 0 0 0 39 94 التكرار

% 71 29.3 0 0 0 100               

 العبارة الرابعة
 3 كبير جدا 0.90 0.25 11.14 0.50 4.50 133 0 0 0 66 67 التكرار

% 50 49.6 0 0 0 100               

 العبارة الخامسة
 4 كبير جدا 0.88 1.33 26.33 1.15 4.38 133 4 12 12 7 98 التكرار

% 74 5.26 9.023 9 3.01 100               

متوسط المحور 
 الثاني

   كبير جدا 0.90 0.27 11.50 0.52 4.52 665 12 28 14 156 455 التكرار

 القوة النسبية للمحور     100 1.8 4.2 2.105 23.5 68 %

المحور 
 الثالث

 العبارة األولى
 3 متوسط 0.636 1.2 34.80 1.107 3.181 133 12 22 42 44 13 التكرار

% 9.8 33.1 31.58 17 9.02 100               

 العبارة الثانية
 2 كبير 0.762 1.1 27.62 1.053 3.812 133 5 9 31 49 39 التكرار

% 29 36.8 23.31 6.8 3.76 100               

 العبارة الثالثة
 1 ير جداكب 0.95 0.2 9.12 0.434 4.752 133 0 0 0 33 100 التكرار

% 75 24.8 0 0 0 100               

متوسط المحور 
 الثالث

   كبير 0.782 0.5 17.39 0.68 3.91 399 17 31 73 126 152 التكرار

 القوة النسبية للمحور     100 4.26 7.8 18.3 31.6 38 %
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     2021- 2020تؤثر على األسمدة الكيماوية لمحصولي الدراسة خالل الموسم اإلنتاجي . مقياس ليكارت الخماسي واإلحصاءات الوصفية  للمحاور التى 10تابع جدول 

       
 المحاور

 التكرارات العبارات
كبيرًا 
 جدا

 صغير متوسط كبير
ليس 
 له دور

إجمالي 
 التكرارات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

معامل 
االختالف 

% 

 التباين
النسبة 
 المرجحة 

 رتيبالت النتيجة 

 المحور الرابع

 العبارة األولى
ليس له  0.35 1.00 56.90 1.00 1.76 133 70 38 15 7 3 التكرار

 دور

6 

% 2.3 5.26 11.28 29 52.6 100               

 العبارة الثانية
 5 متوسط 0.64 2.06 45.05 1.44 3.19 133 26 14 36 23 34 التكرار

% 26 17.3 27.07 11 19.5 100               

 العبارة الثالثة
 4 كبير جدا 0.841 0.66 19.37 0.81 4.20 133 1 2 20 55 55 التكرار

% 41 41.4 15.04 1.5 0.75 100               

 العبارة الرابعة
 3 كبير جدا 0.91 0.34 12.89 0.58 4.53 133 0 0 6 50 77 التكرار

% 58 37.6 4.511 0 0 100               

 العبارة الخامسة
 2 كبير جدا 0.93 0.23 10.45 0.48 4.63 133 0 0 0 49 84 التكرار

% 63 36.8 0 0 0 100               

 العبارة السادسة
 1 كبير جدا 0.94 0.27 11.03 0.52 4.68 133 0 0 3 37 93 التكرار

% 70 27.8 2.256 0 0 100               

متوسط المحور 
 لرابعا

   كبير 0.77 0.20 11.71 0.45 3.84 798 97 54 80 221 346 التكرار

 القوة النسبية للمحور     100 12.2 6.8 10.03 27.7 43 %

 3 متوسط 0.57 1.78 47.01 1.33 2.83 133 26 14 36 23 34 التكرار العبارة األولى  

المحور 
 الخامس

 % 26 17.3 27.07 11 19.5 100               

 العبارة الثانية
 2 متوسط 0.64 2.06 45.05 1.44 3.19 133 34 17 30 41 11 التكرار

% 8.3 30.8 22.56 13 25.6 100               

 العبارة الثالثة
 1 كبير جدا 0.85 1.59 29.55 1.26 4.27 133 4 19 11 2 97 التكرار

% 73 1.5 8.271 14 3.01 100               

 العبارة الرابعة
 4 صغير 0.46 2.26 65.13 1.50 2.31 133 59 26 20 4 24 التكرار

% 18 3.01 15.04 20 44.4 100               

 العبارة الخامسة
 5 صغير 0.41 1.32 56.10 1.15 2.05 133 54 47 6 24 2 التكرار

% 1.5 18 4.511 35 40.6 100               

 دسةالعبارة السا
 0.35 46.54 0.59 1.28 133 106 17 10 0 0 التكرار

0.26 
ليس له 

 دور
6 

% 0 0 7.519 13 79.7 100               

متوسط المحور 
 الخامس

   متوسط 0.52 0.78 33.85 0.88 2.60 798 283 140 113 94 168 التكرار

 القوة النسبية للمحور         100 35.5 18 14.16 11.8 21 %
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     2021- 2020. مقياس ليكارت الخماسي واإلحصاءات الوصفية  للمحاور التى تؤثر على األسمدة الكيماوية لمحصولي الدراسة خالل الموسم اإلنتاجي 10تابع جدول 

       
 المحاور

 التكرارات العبارات
كبيرًا 
 جدا

 صغير متوسط كبير
ليس له 

 دور

إجمالي 
 التكرارات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
االختالف 

% 

 التباين
النسبة 
 المرجحة 

 الترتيب النتيجة 

 2 كبير  0.818 0.37 14.91 0.61 4.09 133 0 0 19 83 31 التكرار العبارة األولى 

 اثر
 االسمدة

 % 23 62.4 14.29 0 0 100               

 العبارة الثانية
 3 كبير 0.816 0.45 16.42 0.67 4.08 133 0 3 15 83 32 التكرار

% 24 62.4 11.28 2.3 0 100               

 العبارة الثالثة
 1 كبير جدا 0.85 1.59 29.51 1.26 4.27 133 4 19 11 2 97 التكرار

% 73 1.5 8.271 14 3.01 100               

 العبارة الرابعة
 4 متوسط 0.66 0.66 24.40 0.81 3.32 133 6 7 62 55 3 التكرار

% 2.3 41.4 46.62 5.3 4.51 100               

 العبارة الخامسة
 5 متوسط 0.56 0.50 25.18 0.71 2.82 133 4 35 75 19 0 التكرار

% 0 14.3 56.39 26 3.01 100               

متوسط المحور 
 السادس

   كبير 0.74 0.26 13.71 0.51 3.72 665 14 64 182 242 163 التكرار

 القوة النسبية للمحور     100 2.11 9.6 27.37 36.4 25 %

 المصدر: جمعت وحسبت من أستمارة اإلستبيان.
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المستحقة من األسمدة اآلزوتية كاملة للمزارعين)العبارة  
، وانحراف معيارى 4.27الثالثة( بمتوسط مرجح بلغ حوالى 

، 1.26حوالي  ومعامل أختالف وتباين بلغ لكل منهما
على الترتيب، ونسبة مرجحة بلغت حوالي  1.59، 29.55%

اعطوا لها  %72.9، حيث أشارو المبحوثين أن حوالي 85%
أهمية كبيرة جدًا ألثر الكمية التي تورد إلي الجمعية فى القرية 
قليلة مما يؤدى إلى عدم توزيع المقررات المستحقة من 

 %1.5فى حين اشارو  األسمدة اآلزوتية كاملة للمزارعين،
منهم إلى  %8.27إلى أهمية كبيرة ألثرها، بينما اشارو 

منهم أشارو إلى  %14أهمية متوسطة ألثرها، فى حين أن 
قالوا ليس لها دور ألثر الكمية  %3.01أهمية صغيرة، وأخيرًا 

التى تورد إلي الجمعية فى القرية قليلة مما يؤدى إلى عدم 
من األسمدة اآلزوتية كاملة توزيع المقررات المستحقة 

 للمزارعين. 

المحور السادس: اثر األسمدة الكيماوية على محصولي 
 الدراسة

( ان المتوسط المرجح للمحور 10يستنتج من الجدول )
، بانحراف معيارى ومعامل أختالف 3.72األول بلغ حوالي 

على الترتيب،  0.26، %13.71، 0.51وتباين بلغوا حوالى 
مما يدل على وجود  %74لغت نسبتها حوالى وبقوة مرجحة ب

داللة نسبية )كبيرة(، حيث يتضح من الجدول إلى أن هناك 
يؤكدون على وجود أهمية كبيرة جدًا للمحور،  %24.5حوالي 
يؤكدون على وجود أهمية كبيرة للمحور، فى حين  36.4%
يؤكدون على أهمية متوسطة للمحور، بينما  %27.37أن 
 %2.11أهمية صغيرة للمحور، واخيرًا يؤكدون على  9.6%

 .يؤكدون على أنه ليس له دور
وبترتيب العبارات ترتيبًا تنازليًا طبقًا للمتوسط المرجح 
والقوة النسبية المرجحة يتم ترتيب العبارات من حيث أهميتها، 
حيث يتضح من نفس الجدول أن العبارة التى جاءت فى 

المحصول عن طريق تأثيرة على أسعار المرتبة األولى هى 
)العبارة  انخفاض الكمية المعروضة وبالتالي يزيد السعر

، وانحراف معيارى 4.27الثالثة( بمتوسط مرجح بلغ حوالى 
، 1.26بلغ لكل منهما حوالى   وتباين ومعامل أختالف

على الترتيب، ونسبة مرجحة بلغت حوالي 1.59، 29.51%
اعطوا لها  %72.9، حيث أشارو المبحوثين أن حوالى 85%

تأثيره على أسعار المحصول عن طريق أهمية كبيرة جدًا ألثر 
، فى حين انخفاض الكمية المعروضة وبالتالي يزيد السعر

 %8.27إلى أهمية كبيرة ألثرها، بينما اشارو  %1.5اشارو
منهم  %14منهم إلى أهمية متوسطة ألثرها، فى حين أن 

الوا ليس لها دور % ق 3.01أشارو إلى أهمية صغيرة، وأخيرًا 
تأثيره على أسعار المحصول عن طريق انخفاض الكمية  ألثر

، مما يعنى ان الكمية المنتجة المعروضة وبالتالي يزيد السعر
تقل بسبب قلة أستخدام مستلزمات اإلنتاج وخصوصًا األسمدة 
اآلزوتية بسبب أرتفاع اسعارها وهذا بدوره يؤدى إلى أنخفاض 

 تالي يزيد سعر المنتج من المحصولين.الكمية المعروضة وبال
 ثالثًا: دراسة أثر األسمدة الكيماوية على محصولي الدراسة 

 فروض الدراسة:
 فرض العدم )الفرض الصفرى(:

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة  (1)
بين أثر النواحى االدارية وأثر األسمدة الكيماوية  95%

 على محصولي الدراسة. 
وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة ال ت (2)

بين أثر النواحى اإلنتاجية وأثر األسمدة الكيماوية  95%
 على محصولي الدراسة. 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة  (3)
بين أثر النواحى التسويقية وأثر األسمدة الكيماوية  95%

 على محصولى الدراسة. 

ت داللة إحصائية عند مستوى الثقة ال توجد عالقة ذا (4)
بين أثر النواحى التصديرية واألستيرادية وأثر  95%

 األسمدة الكيماوية على محصولى الدراسة. 
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة  (5)
بين أثر النواحى التوزيعية وأثر األسمدة الكيماوية  95%

 على محصولى الدراسة.

 الفرض البديل:

وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة ت  (1)
بين أثر النواحى االدارية وأثر األسمدة الكيماوية  95%

 على محصولي الدراسة.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة   (2)

بين أثر النواحى اإلنتاجية وأثر األسمدة الكيماوية  95%
 على محصولي الدراسة.

إحصائية عند مستوى الثقة  توجد عالقة ذات داللة  (3)
بين أثر النواحى التسويقية وأثر األسمدة الكيماوية  95%

 على محصولي الدراسة. 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة   (4)
بين أثر النواحى التصديرية واالستيرادية وأثر  95%

 األسمدة الكيماوية على محصولي الدراسة.

ائية عند مستوى الثقة توجد عالقة ذات داللة إحص  (5)
بين أثر النواحى التوزيعية وأثر األسمدة الكيماوية  95%

 على محصولى الدراسة.

وقد تم تحديد المتغيرات المفسرة )المستقلة( والتى تتمثل 
فى المحور األول )النواحى اإلدارية(، والمحور الثانى 
)النواحى اإلنتاجية(، والمحور الثالث )النواحى التسويقية(، 
والمحور الرابع )النواحى التصديرية واإلستيرادية(، أما المحور 
الخامس )النواحى التوزيعية( المؤثرة فى المتغير التابع 
والمتمثل فى المحور السادس )أثر األسمدة الكيماوية على 
محصولي الدراسة(، وقد أظهرت نتائج التحليل كما هى واردة 

فسرت حوالى  ( ان المتغيرات المستقلة قد11بالجدول)
من التغير في أثر األسمدة الكيماوية علي محصولي  70.8%

الدراسة، فى حين ان باقى التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى 
مما يعنى معنوية  80.99بحوالى   Fغير مقيسة، وتقدر قيمة 

 .0.01النموذج عند مستوى 

 نتائج اختبار فروض الدراسة: 
لعدم والقائل بعدم يتبين من الجدول المذكور رفض فرض ا

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من النواحى 
اإلدارية، النواحى اإلنتاجية، النواحى التسويقية، النواحى 
التصديرية واإلستيرادية كال على حدة وبين أثر األسمدة 
الكيماوية على محصولي الدراسة من ناحية أخرى وقبول 

فسيرية وأثر األسمدة الفرض البديل بين هذه المتغيرات الت
الكيماوية على محصولي الدراسة ذات داللة إحصائية عند 

 ، %95مستوى ثقة 

. التحليل اإلحصائى لالنحدار المتعدد لبيان اثر المتغيرات المستقلة على األسمدة الكيماوية المؤثرة على  محصولي 11جدول 
 .2021-2020الدراسة بالموسم الزراعي 

 ( المحسوبةTقيمة ) (Bحدار )معامل االن المتغير 

 -1.731- -508.- ثابت الدالة 
 **3.411 0.119 اثر المحور االول )النواحى اإلدارية (

 **11.649 0.593 اثر المحور الثانى ) النواحى اإلنتاجية(
 **2.677 0.1 اثر المحور الثالث )النواحى التسويقية(

 **3.608 0.217 ستيرادية(اثر المحور الرابع )النواحى التصديرية واإل
 R) 0.708-2(  قيمة معامل التحديد المعدل 

 **80.99 (Fقيمة  )

 0.01** معنوى عند 

 المصدر: جمعت وحسبت من أستمارة اإلستبيان 
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وعلى النقيض من ذلك النواحى التوزيعية حيث يقبل فرض 
العدم والقائل بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 

وبين أثر األسمدة الكيماوية على  %95ة مستوى ثق
محصولي الدراسة. وقد أوضحت الدراسة ان من أهم العوامل 
المؤثرة هى)النواحي اإلدارية، والنواحي األنتاجية، والنواحي 
التسويقية، والنواحي التصديرية واإلستيرادية(، ويمكن ترتيب 
أهمية هذه النواحى على حسب قيمة معامل االنحدار حيث 

تنازليًا كاآلتي: النواحى اإلنتاجية فى المرتبة األولى، ثم  تبتر 
النواحى التصديرية واإلستيرادية فى المرتبة الثانية، والنواحي 
اإلدارية فى المرتبة الثالثة، واخيرًا تاتى النواحى التسويقية فى 

 المرتبة األخيرة.

لذلك يوصي الباحث بضرورة األهتمام بهذه النواحي 
 لي األسمدة الكيماوية لمحصولي الدراسة.لتأثيرها ع

سابعًا: المشكالت والحلول المقترحة لألسمدة الكيماوية 
 لمحصولي الدراسة: 

( مشكالت األسمدة الكيماوية )اآلزوتية( لمحصولي 1)
 الدراسة:

تتنوع المشكالت التي يعاني منها مزارعي محصولي القمح 
يماوية )اآلزوتية( والذرة الشامية فى الحصول على األسمدة الك

لمزارع العينة بمحافظة أسيوط، كما ورد ذكرها فى أستمارة 
( 1األستبيان الخاصة بذلك، حيث تمثلت هذه المشكالت فى)

(عدم توفير 2أرتفاع أسعار األسمدة اآلزوتية فى السوق الحر)
( عدم تطبيق 3الحصة المقررة من قبل الجمعية الزراعية )

( تأخر 4لقرية لكل المزارعين )الكارت الذكي للفالح فى ا
صرف األسمدة اآلزوتية عن ميعادها المقرر من قبل الجمعية 

( عدم وجود بديل لألسمدة اآلزوتية وخصوصًا 5الزراعية )
( بعد بعض مصانع األسمدة 6محصول الذرة الشامية )

( المحسوبية فى صرف 7اآلزوتية عن مناطق االستزراع )
(عدم العدالة 8جمعية للمزارعين )األسمدة اآلزوتية من قبل ال

فى التوزيع لألسمدة  اآلزوتية من قرية إلى اخري داخل 
( المنظومة التى تعمل بها الجمعية الزراعية 9(المحافظة 

لصرف األسمدة الكيماوية غير مستحدثة وال تتمشى مع الواقع 
 الحديث.

هذه المشكالت تختلف درجة أهميتها ودرجة تأثيرها من 
اخر داخل العينة البحثية لمحصولي الدراسة،  مزارع إلى

وبالتالي فإن ترتيب هذه المشكالت تختلف عند كل صاحب 
مزرعة، حيث تم دراسة المشكلة حسب ترتيب أهميتها بالنسبة 
للمزارع من ناحية وترتيب أهميتها بين باقى المشكالت من 

( أقل مدى L.S.Rناحية أخرى. وقد تم أستخدام تحليل )
حليل هذه المشكالت، حيث تم إخضاع تلك التراتيب معنوي لت

لتحليل التباين بين متوسطاتها )تحليل التباين فى اتجاه واحد 
ANOVA(حيث تشير البيانات الواردة بالجدول ،)إلى أن 12 )

وهى أكبر من قيمة  79.75( المحسوبة بلغت حوالي (Fقيمة 
(Fالجدولية، مما يدل على وجود فروق معنوية مؤكدة ) 

إحصائيا بين متوسط المشكالت من مزارع إلى اخر داخل 
 العينة البحثية.

( لترتيب مشكالت األسمدة اآلزوتية المؤثرة علي محصولي الدراسة ANOVA. نتائج تحليل التباين االحادي )12جدول 
 . 2021-2020بالموسم الزراعى 
 (Fنسبة التباين ) مجموع مربعات اإلنحرافات  متوسط درجات الحرية مجموع مربعات اإلنحرافات  مصدر االختالف 

 ** 79.752 348.53 8 2788.241 بين المشكالت
   4.37 1188 5191.759 داخل المشكالت 

     1196 7980 المجموع 

 0.01** معنوى عند مستوى معنوية 

  المصدر: جمعت وحسبت من أستمارة األستبيان
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لضرورة وجود فروق ونظرا ألن معنوية النموذج ال تعني با
معنوية بين المشكالت وبعضها، لذلك تم األستعانة باختبار 
دانكن للمدى المتعدد حيث يتضح من نتائج هذا التحليل 

( حيث جاءت المشكلة الثانية والرابعة 13المدونة فى الجدول)
فى المرتبة األولى، وفى المرتبة الثانية جاءت المشكلة 

والتاسعة فقد جاءت فى المرتبة  األولى، أما المشكلة السادسة
الثالثة، فى حين جاءت المشكلة الخامسة فى المرتبة الرابعة، 
بينما اشتركت المشكلة الثامنة فى المرتبة الرابعة والخامسة، 

 واخيرًا جاءت المشكلة الثالثة والسابعة فى المرتبة الخامسة.
( الحلول المقترحة لمشكالت األسمدة الكيماوية 2)

 ية(:)اآلزوت

تتعدد الحلول المقترحة لعالج مشاكل األسمدة الكيماوية 
)اآلزوتية( لمزرعي محصولي القمح والذرة الشامية بمحافظة 
أسيوط، كما هو وارد فى أستمارة األستبيان الخاصة بذلك، 

( تسهيل اجراءات استخراج الكارت الذكى 1حيث تتمثل فى)
المستلزمات  يصرف بالكارت الذكي للفالح جميع (2للفالح )

(يصرف بالكارت 3وخصوصًا األسمدة اآلزوتية المقررة )
الذكى للفالح األسمدة اآلزوتية من المكان الذى توجد به 
حيازته وليس من مكان اخر للحد من التالعب الذى قد 

( انشاء مصانع جديدة داخل 4يشوب عملية الصرف )
( 5المحافظة متخصصة فى صناعة األسمدة اآلزوتية )

كيز على البدائل المختلفة لألسمدة اآلزوتية حيال عدم التر 
( توزيع كميات 6توافرها مثل األسمدة البلدية وخالفة )

األسمدة على المحافظات بطريقة عادلة تتناسب مع المساحة 
( صرف األسمدة اآلزوتية بالكمية 7المزروعة فى كل منها )

 (8(والسعر المناسبين وفى الوقت المناسب للمزارعين 
استحداث نظام جديد من قبل الوزارة لصرف األسمدة 

( تقوم الحكومة بدعم 9الكيماوية يتمشى مع النظام الحديث )
 (10األسمدة اآلزوتية فى ظل االرتفاع العالمى لالسمدة )

( رفع سعر الغاز 11القضاء على الحيازات الوهمية )
رة الطبيعى للمصانع التى لم تنفذ صرف الكميات المقررة للوزا

( رفع قيمة الغرامة للمصتع فى حالة عدم صرف 12)
جنيه للطن كما قررها  2500الكميات المقررة أكثر من 

( محاربة المحسوبية فى الجمعيات الزراعية عن 13القانون )
طريق تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى مثل هذه 

 الحاالت.
ع هذه الحلول تختلف درجة أهميتها ودرجة تأثيرها من مزار 

إلى آخر داخل العينة البحثية لمحصولي الدراسة، وبالتالي 
فإن ترتيب هذه الحلول تختلف عند كل صاحب مزرعة، حيث 
تم دراسة الحلول حسب ترتيب أهميتها بالنسبة للمزارع من 
ناحية وترتيب أهميتها بين باقى الحلول من ناحية أخرى، وقد 

يث تم ( أقل مدى معنوي، حL.S.Rتم استخدام تحليل )
إخضاع تلك التراتيب لتحليل التباين بين متوسطاتها )تحليل 

(، حيث تشير البيانات ANOVAالتباين فى اتجاه واحد 
( المحسوبة بلغت حوالي F( إلى أن قيمة )14الواردة بالجدول)

( الجدولية، مما يدل على Fوهي أكبر من قيمة ) 64.01
لحلول وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائيا بين متوسط ا

 للمشكالت من مزارع إلى آخر داخل العينة البحثية.
ونظرا ألن معنوية النموذج ال تعني بالضرورة وجود فروق 
معنوية بين حلول المشكالت وبعضها، لذلك تم األستعانة 
باختبار دانكن للمدى المتعدد حيث يتضح من نتائج هذا 

فى ( حيث جاء الحل السابع 15التحليل المدونة في الجدول)
المرتبة األولى، بينما جاء الحل التاسع والرابع فى المرتبة 
الثانية، في حين جاء في المرتبة الثالثة الحل الثامن والعاشر، 
وقد جاءت الحلول الثالثة والحادية عشر والثانية عشر 
والسادسة والثانية في المرتبة الرابعة، بينما جاء الحل الخامس 

 جاء الحل الثالث عشر واألول فى المرتبة الخامسة، وأخيراً 
 في المرتبة السادسة. 
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. نتائج اختبار دانكن لترتيب مشكالت األسمدة اآلزوتية التي يعاني منها المزارعين لمحصولي الدراسة بالموسم 13جدول 
 .2021-2020االنتاجي 

 المرتبة الخامسة ةالمرتبة الرابع المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولي رقم المشكلة 

2 2.4135     
4 2.7895     
1  3.8797    
9   5.0376   
6   5.3383   
5    5.9173  
8    6.3684 6.3684 
3     6.5865 
7     6.6692 

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات أستمارة االستبيان 

شكالت األسمدة اآلزوتية المؤثرة علي محصولي الدراسة ( لترتيب حلول مANOVA. نتائج تحليل التباين االحادي)14جدول 
 . 2021-2020بالموسم الزراعي 

 مصدر االختالف 
مجموع مربعات 

 اإلنحرافات
 درجات الحرية

متوسط مجموع مربعات 
 اإلنحرافات

 نسبة التباين
(F) 

 **64.01 622.97 12 7475.66 بين حلول المشكالت

  9.73 1707 16613.08 داخل حلول المشكالت 

     1719 24088.74 المجموع 

 0.01** معنوى عند مستوى معنوية 

 المصدر: جمعت وحسبت من أستمارة االستبيان 

. نتائج اختبار دانكن لترتيب حلول مشكالت األسمدة اآلزوتية التي يعاني منها المزارعين لمحصولي الدراسة 15جدول 
 .2021-2020بالموسم اإلنتاجي 

 المرتبة السادسة المرتبة الخامسة المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية لمرتبة األوليا رقم المشكلة 

7 3.578947      
9  4.66129     
4  4.759398     
8   5.601504    

10   5.661654    
3    7.015038   

11    7.082707   
12    7.308271   
6    7.345865   
2    7.804511   
5     9.015038  

13      10.44361 

1      10.7218 

 المصدر: جمعت وحسبت من أستمارة األستبيان 
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 التوصيات وآلية تنفيذها

توفر األسمدة االهتمام بالنواحي اإلنتاجية والتي من أهمها  -1
اآلزوتية فى الوقت وبالسعر المناسبين وذلك عن طريق 

ليها من قبل المصانع إلى وزارة توريد الكميات المتفق ع
الزراعة وتقوم هى بدورها بتوزيعها على الجمعيات 
الزراعية حتى تتمكن من توزيعها على المزارعين فى 

 اوقات مناسبة لزراعة المحصولين. 
تنظيم عملية توزيع األسمدة على المزارعين من قبل  -2

الجمعيات الزراعية بالطرق المناسبة، ومنها استعمال 
وجيا المعلومات فى االعالن عن وصول األسمدة تكنول

وتجهيز قوائم بالمزارعين والمساحات المحيز بها وجدول 
زمني للتوزيع منها مثاًل استعمال صفحة للجمعية على 
االنترنت )إن وجدت أو انشائها ان لم توجد( فى تنظيم 
ذلك أو انشاء مجموعة على وسائل التواصل من 

 لتنظيم ذلك.   whatsappالمزارعين على تطبيق 

االهتمام بانشاء مصانع لألسمدة الكيماوية وخصوصا  -3
اآلزوتية مثل مصنع األسمدة الفوسفاتية الذي يعمل فى 

 .قرية منقباد التابع لمحافظة أسيوط

توفير األسمدة الكيماوية في السوق الحر وبالسعر  -4
المناسب وذلك عن طريق وجود جهات رقابية لمراقبة 

 فى السوق.  أسعار األسمدة

نظرا الستهالك كميات من األسمدة اآلزوتية أكبر من  -5
الموصي بها من قبل وزارة الزراعة فى مزارع العينة 
ويرجع ذلك إلى استعمال المزارعين لطرق الري بالغمر 
مما يؤدي إلى عدم استفادة النبات االستفادة الكاملة 

ة باألسمدة ويمكن عالج ذلك بأن تقوم المزارع التعاقدي
بتجميع المساحات من األراضي الزراعية وعمل شبكات 
ري حديث بها حتى يتثني للنبات األستفادة الكاملة من 

 األسمدة الكيماوية.

القضاء على الحيازات الوهمية وذلك عن طريق عمل  -6
 حصر شامل وفعلي للحائزين الزراعيين. 

 المراجع
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الزراعية بمركزي أسيوط ة اإلدار وزارة الزراعة واستصالح األراضي، 
 ومنفلوط، قسم الحيازة، بيانات غير منشورة.

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مديرية الزراعة بأسيوط، 
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 الملحقات

. بيان بحصر المراكز المنزرعة بمحصولي القمح والذرة الشامية بمحافظة أسيوط عن الموسم الزراعي 1ملحق 
2020/2021 

 المراكز 

 الذرة الشامية  القمح

المساحة 
 )ألف فدان(

% 
اإلنتاجية 

 الفدانية )أردب(
اإلنتاج الكلي   

 )ألف أردب(
المساحة 
 )ألف فدان(

% 
اإلنتاجية 
الفدانية 
 )أردب(

نتاج الكلي   اإل 
 )ألف أردب(

 482.0 16.3 14.1 29.6 5353.4 19.1 12.0 28.0 ديروط

 446.2 19.0 11.2 23.5 527.3 19.7 11.5 26.8 القوصية

 560.9 18.9 14.2 29.8 589.8 19.1 13.2 30.9 منفلوط

 610.4 19.6 14.8 31.1 629.1 19.5 13.8 32.3 أسيوط

 365.4 19.2 9.1 19.0 392.3 20.1 8.4 19.5 ابو تيج

 255.9 19.1 6.4 13.4 285.6 21.0 5.8 13.6 صدفا 

 136.8 19.4 3.4 7.1 134.9 19.1 3.0 7.1 الغنايم

 270.3 21.1 6.1 12.8 438.1 20.0 9.4 21.9 ابنوب

 322.2 20.2 7.6 15.9 381.9 21.6 7.6 17.7 الفتح

 122.7 19.6 3.0 6.2 134.6 21.6 2.7 6.2 ساحل سليم

 146.4 19.2 3.6 7.6 165.7 21.5 3.3 7.7 البدارى

 3711.1 18.9 93.5 196.1 4214.6 19.9 90.8 211.7 جملة األئتمان

 77.7 20.2 1.8 3.8 82.6 18.0 2.0 4.6 االصالح

 137.6 14.0 4.7 9.8 252.0 14.9 7.2 16.9 اراضى جديدة 

 3870.1 18.5 100 209.7 4549.2 19.5 100 233.2 جملة المحافظة 

 المصدر: وزارة الزراعة واستصالح االراضى، مديرية الزراعة بأسيوط، قسم األحصاء، بيانات غير منشورة.
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ABSTRACT 

The Role of Chemical Fertilizers and their Importance in Egyptian Agriculture 

(Case Study in Assiut Governorate) 

Ehab Moreed Sharabin 

The research discusses the inadequacy of the 

quantities of chemical fertilizers, especially Nitrogen 

and phosphate fertilizers supplied to the Ministry of 

Agriculture by factories produced to meet the needs of 

agriculture despite the existence of a surplus in 

production from these factories, Therefore, the research 

aims to study the development of chemical fertilizers in 

Egypt, sources of access to chemical fertilizers, study 

the relative importance of costs and statistical estimate 

of the production countries and costs for wheat and 

maize crops, study the Psychometric analysis to show 

the impact of chemical fertilizers, and study the 

problems and solutions proposed for them. The research 

hlghlighted many results, the most important of which 

is that the amount of Nitrogen fertilizers issued by the 

Agricultural Society represents 55.3% of the wheat 

crop , while representing 36.3% of the maize crop of 

the total amount needed by the two crops. The study of 

the relative importance of costs shows that chemical 

fertilizers came in fourth place where they represent 

7.3% of the total costs, while they came in second place 

for the maize crop where it represents 17.4%, The study 

also found that one of the most important factors 

affecting wheat production is the number of workers, 

the amount of seeds, pesticides dissolved in water, 

effective nitrogen units, and effective phosphate units, 

as by increasing these factors by 10%, production 

increases by 3.63%, 0.0. 95%, 0.02%, 0.99%, 0.02% 

respectively, while the maize crop had machine labor, 

human work, effective nitrogen units, effective 

phosphate units, and municipal fertilizers With an 

increase of 10%, production increased by 0.82%, 

2.29%, 0.53%, 0.02%, 0.04% respectively during the 

2020/2021 agricultural season in Assiut Province. The 

psychometric analysis study also showed that the impact 

of chemical fertilizers on the two crops of the study 

showed that the productive, export, importive, 

administrative and distribution aspects are the most 

influential on the two study crops, The study of the 

problems suffered by farmers also found two problems: 

the lack of the quota prescribed by the Agricultural 

Society and the disbursement of nitrogen fertilizers 

from the scheduled time by the Agricultural Association 

came in the first place, and from the study of the most 

important solutions proposed shows that the 

disbursement of fertilizers in the right quantity and price 

is one of the most important solutions and came in the 

first place, and therefore one of the most important 

recommendations of research is giving more attention to 

productive aspects, the most important of which is the 

providing of azote fertilizers at the right time and at the 

right price. 

Keywords: Nitrogenous fertilizer, Phosphate 

fertilizers,  psychometric analysis, Likert test (L.S.R). 
  

 

 


