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إَتاد تزسِ تشعيى انفضم تذٌٔ إقتطاع يغاصّ يٍ يغاصّ انتشكية  ْٕ ٗانٓذف انشئيغ:  الهذف هي التجزبه

ٔأيعا األعتفادِ يٍ  يغ انقًش فٗ َفظ انًغاصّخهطا انًضصٕنٗ ٔرنك ػٍ غشيق صساػّ تشعيى انفضم 

 .تٕاعطّ انؼقذ انززسيّ نهثشعيى ْٔزا ْذف حإَٖ اإلظافّ نهُتشٔريٍ انًخثت فٗ انتشتّ

 

 

انؼُاصش انكثشٖ ٔانضشث  ِعًذأتؼذ إػذاد انألسض  نضساػّ انقًش يٍ صيج إظافّ   :   طزيقه تٌفيذ التجزبه

يختهطّ يغ ُخش تقأٖ انقًش تنضساػّ انقًش ٔيغتٕيّ ريذِ  تضيج تصثش انتشتّ يُاعثّ انتضصيف  انزيذ ٔ

كًا ْٕ يتثغ فٗ حى انشٖ ٔتغتكًم تاقٗ انؼًهيات انضساػيّ عاػّ  12تقأٖ انثشعيى انتٗ تى َفؼٓا نًذِ 

 .صتٗ َٓايّ انًٕعى  يضصٕل انقًش 

 

 

انقادٔط  ٔاحُاء انذساط يخشد صثٕب انقًش يٍيتى  صصاد انقًش ٔانثشعيى انًختهػ يؼّ  :    حصاد التجزبه

أيا انتثٍ انُاتذ يكٌٕ خهيػ تيٍ تثٍ انقًش ٔانتثٍ األتيط  أيا تزٔس انثشعيى فتغتقثم أعفم تطٍ ياكيُّ انذساط  
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 : بإستخذام هعادلهيين اإلقتصادي هي وجهه ًظز التكثيف الوحصىلً التق 

MELER equation  (El-Hawary ,2011) : 

وأيضا التكاليف المنصرفه على المحصول نظام التحميل يعتمد هذا التقييم على حساب جميع التكاليف المنصرفه على 

فى نظام التحميل وكذلك  المنفرد  وهو النظام التقليدى للمزارع ثم تقدر إنتاجيه كل من محصول القمح وبذور البرسيم 

ق المعادله يإنتاجيه محصول القمح المنفرد حيث يحسب  الدخل النقدى  من النظام المحمل والمحصول المنفرد ثم تطب

 المتحصل عليها وهوكألتى  : رقامألا ستخدامإب

 يُفشدقًش  َظاو انتضًيم 

 تشعيى قًش

 انتكهفّإرًانٗ  

 ) انخاتتّ+ انًتغيشِ ( 

 ف /رُيّ      4380 ف/رُيّ   4460

 / فصًمتثٍ   إسدب / فذاٌ    صثٕب ف/كذتزٔس ف / صًم تثٍ  فذاٌ /إسدب     صثٕب 

 8.000 15.433 260 8.496 14.833   إَتاريّ انًضصٕل

 د/صًم 160 د /إسدب 420 /كذد6 د/صًم160 د /إسدب 420 انغؼش

 

لحساب نتيجه تطبيق   .    www.elhawary.netزذٔل انًؼهٍ ػهٗ ؽثكّ اإلَتشَت ػهٗ انًٕقغ انؼهًٗ ان إعتخذاو تى 

  المعادله .

 النتائج  :

يعادل انتاجيه القمح من زراعه نظام التحميل ) القمح + البرسيم الفحل ( فدان أثبتت المعادله أن العائد النقدى الناتج من  

فدان القمح المنفرد حيث تم الحصول على عائد نقدى قيراط( بنفس تكلفه   42قيراط ) الفدان =28.032 مساحه وقدرها  

 أردب /ف( 15.333القمح المنفرد المقارن = اردب قمح ) 18.025إجمالى يساوى قيمه 

 ) هذه القيمه مستخرجه من المعادله (  جنيه /للفدان   1307.36=     الصافى  للميزه التحمليه النقدى  العائد

 جنيه /للفدان  4689.22  الصافى لفدان التحميل      = النقدى العائد 

 العائد النقدى الصافى للمحصول المنفرد .% من  138.65العائد النقدى الصافى للتحميل يعادل 
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 المناقشه العلميه للنتائج : 

 

 قتصاديه .إحققت التجربه األهداف التى نفذت من أجلها حيث تم الحصول على بذور البرسيم بصوره  -1

 التجربه طبقت فيها مميزات التحميل من اإلستخدام األمثل للمساحه المنزرعه وتعظيم اإلستفاده من مياه الرى .  -4

% من صافى العائد المتحصل عليه من المحصول   138.65التجربه أعطت صافى عائد نقدى للمزارع يعادل      -3

 المنفرد .

 التجربه القت قبوال لدى المزارع . -2

 

 

   : ٌفيذ التجزبهتب آراء القائويي

 

ٔقذ  ٌ انؼقذ انززسيّ نهثشعيى تقٕو تتخثيت انُتشٔريٍ ٔإَتقانّ نهقًشألانتزشتّ خهت يٍ اإلؽاسِ انٗ يؼذل انتغًيذ اآلصٔتٗ  -1

.  تأحش انقًش تٓزا انُتشٔريٍ انًخثت  

كذ/ف .4كذ /ف تذال يٍ  3َقتشس أٌ تكٌٕ كًيّ انتقأٖ نهثشعيى  -2  

يشدٔد إقتصادٖ نذٖ انًضاسع   .انتزشتّ نٓا  -3  
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ياى بالعوليات الزراعيه وتكلفتها للفذاىب  

 انثياٌ انتكهفّ تانزُيّ نهفذاٌ
 يفشدقًش  يضًمقًش 

ٔتضصيف  2ٔصشث  1صشث  150 150  

ؽيكاسِ تقأٖ قًش 2 290 290  

ؽيكاسِ تغًيذ عٕتش  2 90 90  

ؽيكاسِ تغًيذ اصٔت 3 225 225  

 ػًانّ تذاس انغٕتش ٔانتقأٖ  75 75

 سٖ غٕل انًٕعى 180 180

اتٕس سػ+ ػايمييثيذ صؾائؼ+  90 90  

 ظى تانًاكيُّ 150 150

 ػًانّ ؽيم انقًش 450 450

عاػات دساط تانًاكيُّ 3 180 180  

 إيزاس األسض انًٕعى انؾتٕٖ 2500 2500

 تقأٖ تشعيى فضم ــــــ 80

   

 اإلرًانٗ 4380 4460

   

   

 لوعادله : العلوً لوزجع ال

El-Hawary, N.A. 2011 : Formulas for economic evaluation of intercropping systems .    "Economic evaluation 

from the perspective of crop intensification ."Book ,128 pages. Publisher : LAP  LAMPERT  

Academic Publishing , (August 22, 2011) ,Germany .ISBN: 978-3-8454-0246-8 .  

  www.elhawary.net . nabil@elhawary.net-drmail : -E 

 يُٓذط/ سظا ػثذ انتٕاب اصًذ

 أ.د/ عهيًاٌ يضًذ رًؼّ       يذيش ػاو تزاسب انذقٓهيّ

 

 قغى انتكخيف - أ.د/ َثيم ػٕض انٕٓاسٖ       انًؾشف انؼهًٗ
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