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  االستخدام االقتصادي لألسمدة  في إنتاج الحنطة

  

  السنبلعماد عمار 

  االنبارجامعة / كلیة الزراعة

  

الخالصة

SوالكبریتNاستهدف البحث دراسة االستخدام االقتصادي األمثل لمستویات من سماد النتروجین

إذ . الین في جامعة بغدادأجریت لموسمین متت) 3صنف أبو غریب (أضیفت في تجربة حقلیة على حنطة الخبز

، وتختلف هكتار /)Sكغم N،400كغم60(تم تحدید المزیج األمثل األقل كلفة والمعظم لربح المزرعة بإضافة 

.هكتار)/Sكغم N،1200كغم 180(عن نظیرها المحدد من قبل األخصائیین التقنیین والتي تمثلت بإضافة 

االقتصادیة القیاسیة لتغطي كافة المحاصیل والمنتجات الزراعیة الغذائیة ولیكون امتدادا مرحلیا للبحوث التطبیقیة

والصناعیة المهمة ، ولكافة الموارد اإلنتاجیة الزراعیة للنهوض بالمستوى الفني الحقلي وعلى مستوى مراكز 

.البحوث والتجارب الزراعیة 

  

The Economic Using of Fertilizers on the Wheat Production
  

Imad A. Al-Sonbul
College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
This research aims studding the optimal economic using for varieties levels of 

nitrogen and sulfuric fertilizers added in field experiment on breads Wheat (class Abu 
Graib 3) during two seasons respectively at Baghdad University. Application of (60 
kg N and 400 kg Sulfur) per hectare resulted the optimal combination with maximize 
profit which difference from the combination technicians choose (180 kg N and 1200 
kg Sulfur) per hectare.

Another aim to this research to be application stretch for the econometric 
researches, include all the crops, agricultural food products and for the agricultural 
production resources to raise the level of technical field and the agricultural 
experimental and researches centrals.

  

ةمقدمال

تمثل دراسة االستخدام االقتصادي لألسمدة الكیماویة في إنتاج الحنطة في العراق باعتبارها مصدرا 

الحیوانیة ، خطوة رائدة لالرتفاع بمستوى اإلنتاجیة الزراعیة لهذا المحصول مهما لإلنسان وضروریا للتغذیةغذائیا

وتعتبر من أهم المعارف التي یتم . ارد اإلنتاجیة الزراعیة الحیوي والهام ، ورفع مستوى الكفاءة االقتصادیة للمو 

االستناد إلیها في الوصول إلى أفضل وسائل التنمیة الزراعیة الرأسیة لهذه الدراسات من تحدید للدوال اإلنتاجیة 

  . عند استخدامها في مختلف األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة النباتیة والحیوانیة 
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:مشكلة البحث

معدالت التسمید في العراق منخفضة حتى بالمقارنة مع بعض الدول النامیة ، مما یبرر ال تزال

توصیات المؤسسات والمنتجات الزراعیة على المستوى الدولي والعربي المتضمنة ضرورة تبني سیاسة دعم 

في القطاع أسعار األسمدة وضرورة تشجیع المنتجین على استخدامها ، سعیا إلى رفع مستوى دخول العاملین 

  .الزراعي ، والحد من واقع الهجرة من الریف إلى المدینة واالبتعاد عن العمل الزراعي 

إن ألتولیفه أالقتصادیه المثلى من األسمدة التي یحددها االقتصادي قد تختلف عن نظیرتها التي 

ثلى على  تلك التي تحقق یعتمدها األخصائي التقني إذ یستند االقتصادي في اختیاره التولیفة االقتصادیة الم

أما األخصائي التقني فیستند في توصیف التولیفة , االقتصادیة في استخدام الموارد اإلنتاجیة الزراعیة كفاءةأل

  .المثلى من األسمدة على إنها تلك التي تحقق تعظیم اإلنتاجیة المتوسطة للموارد اإلنتاجیة الزراعیة 

:هدف البحث 

من التوصل إلى االستخدام االقتصادي لسمادي النتروجین والكبریت في للبحث أوال هدف خاص یتض

وهدف ثاني عام یتضمن االمتداد المرحلي إلجراء البحوث التطبیقیة االقتصادیة . إنتاج الحنطة في العراق

  . زراعیةالقیاسیة لتغطیة كافة المحاصیل والمنتجات  الزراعیة واالستغالل االقتصادي لكافة الموارد اإلنتاجیة ال

:فرضیة البحث

أن ما یحصل علیه و . افتراض إن المستوى الفني في محطات التجارب یمثل واقع اإلنتاج في المزارع

.المنتج الرشید من عناصر اإلنتاج، والسوق التي یعرض فیها إنتاجه، تخضع لشروط المنافسة الكاملة

:مصادر البیانات

صنف (استهدفت دراسة استجابة حنطة الخبز ) 1ولجد(iیستند البحث إلى بیانات تجربة حقلیة

ألربع مستویات من سماد الكبریت وأربع مستویات من سماد النتروجین ) 3Trilicum destivumابوغریب

واستنتجت ،1999/2000و1998/1999جامعة بغداد في الموسمین/والتداخل بینهما في حقول كلیة الزراعة 

یزید من استجابة محصول الحنطة لسماد النتروجین ، وان أعلى معدل حاصل من الدراسة إلى أن سماد الكبریت 

كغم كبریت لكل هكتار للموسمین 1200نتروجین مع كغم180نتج من إضافة )هكتار/كغم5877(الحبوب 

  .على التوالي 

  

موسمینلل)هكتار/كغم(الحنطةمستویات من النیتروجین والكبریت على حاصلمتوسط تأثیر)1(جدول

  1999/2000و1998/1999

  مستویات النیتروجین

  )هكتار/كغم(

)هكتار/كغم(مستویات الكبریت 

04008001200  

0  4077.5  4397.5  4748.0  4940.0  
60  4420.5  4551.5  4990.0  5192.5  

120  4499.0  4614.5  5235.5  5350.5  
180  5019.5  5341.5  5753.0  5877.0  

  .الباحث باالعتماد على بیانات التجربة الحقلیةاعد من قبل:المصدر
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  :أسلوب التحلیل

في تحلیل بیانات البحث single equationتم استخدام النموذج الریاضي ذو المعادلة المنفردة 

والتي تبین ،BLUEiiألنها تعطي أفضل تقدیر خطي غیر متحیزOLSباستخدام طریقة المربعات الصغرى 

ومقدار الناتج ) هكتار/ كغمS(والكبریت) هكتار/ كغمN(یر المضافة من األسمدة النتروجینیةالعالقة بین المقاد

إذ تمثل      :وبالصورة الریاضیة التالیة) هكتار/كغمQ(الكلي من الحنطة

iU حد الخطأ العشوائي في الدالة المقدرة.  

ثم تقدیر دوال , ح البیاني للدالة ذا األبعاد الثالثة الختیار الدالة األكثر توفیقا للبیانات تم رسم السط

اإلنتاج لكل من النماذج الریاضیة الخطیة واللوغارتمیة والنصف اللوغارتمیة واالسیة واالسیة ذات التأثیر 

ا مع النظریة االقتصادیة وأجریت واستبعدت النماذج التي ال تتفق إشارات معامالت المتغیرات فیه.المشترك

المفاضلة الختیار أوفق الداالت المتبقیة بإخضاعها لمختلف المعاییر اإلحصائیة من الدرجة األولى والمعاییر 

ومن الدالة المنتخبة استخرجت المشتقات والقواعد االقتصادیة التي یتم من خاللها . القیاسیة من الدرجة الثانیة 

  .قتصادي لألسمدة في إنتاج الحنطةتحقیق االستخدام اال

:االستعراض المرجعي

على البیانات 1950iiiاهتم االقتصادیون الزراعیون في دراساتهم القتصادیات استخدام األسمدة منذ عام 

  . التي تعدها محطات ومراكز البحوث الزراعیة والشركات الخاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

في والیة آبوا دراسة عن تقدیم التوصیات للمزارعین باالستناد Heady and  Shrader1953ivقدم 

  .إلى المعلومات البحثیة المتداخلة بین أخصائي المحاصیل واالقتصادیین 

االنحدار لتقدیر التولیفة األقل تكلفة من العناصر معادالتHeady, Doll and Pesk1958أعد 

  .جموعة األسعار المعطاةاإلنتاجیة الداخلة في إنتاج محصول معین لم

دوال اإلنتاج متضمنة میاه الري وسماد النتروجین إلنتاج الذرة Heven and Heady1978vأستخدم 

  .والحنطة وقصب السكر باالستناد إلى تجارب أجریت في خمس محطات بالوالیات المتحدة األمریكیة 

األسمدة الكیماویة المستخدمة في إنتاج األسالیب الریاضیة إلیجاد المزیج األمثل منviأستخدم االبدري

  .الحنطة في العراق 

:النتائج البحثیة 

االقتصادیة واإلحصائیة والقیاسیة أن الدالة التالیة هي أنسب الدوال المقدرة تمثیال تبین وفق المعاییر

فقة شكلها البیاني للحنطة ، بعد أن تم التیقن من موا)الهكتار(لعالقات التسمید اإلنتاجیة للوحدة األرضیة 

  :، وتطابق إشارة وقیمة معلماتها مع المنطق االقتصادي والفنيviiمع الشكل البیاني لهذه الدالة) 1شكل(

  

  

  

  

  

  

  



326

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السطح اإلنتاجي لدالة تسمید هكتار الحنطة) 1(شكل

  

  

  

  

أي إن 0.952معامل التحدید في النموذج یالحظ من الدالة المقدرة ارتفاع قدرتها التفسیریة كما یعكسها

من % 4.8وان نسبة ,من التغیرات في اإلنتاج تفسرها المتغیرات التوضیحیة الداخلة في النموذج% 95.2

المحتسبة للمتغیرات t،المعلمات المقدرة ، إذ أن قیمة %1على معنtویدل اختبار . التغیرات تعود لعوامل أخرى

، ویستدل من ذلك إن لكل من سماد %1عند مستوى معنویة 2.583جدولیة البالغة اكبر بكثیر من قیمتها ال

ككل والختبار معنویة النموذج المقدر.%99النتروجین والكبریت أثرا معنویا على إنتاج الحنطة بمستوى ثقة 

ودرجات % 1عند مستوى معنویة 5.67وكانت قیمتها المحتسبة اكبر من قیمتها الجدولیة البالغة Fاحتسبت 

، مما یدل على معنویة المعالم المقدرة ، وان العالقة معنویة بین كمیات السماد ین المضافة من 2,13حریة 

  .   جهة وٕانتاج الهكتار من الحنطة من جهة أخرى 

منالنموذجخلوإلىتشیرالتيالمنطقةفي) مناكبر(المحتسبة.D.Wقیمةوتقع

بینالبسیطةاالرتباطاتقیمومن%. 1معنویةمستوىعندالعدمفرضیةقبولیتموعلیهالذاتياالرتباطمشكلة

ارتباطاختبارأظهركما.الخطیرةالمتعددةالخطياالرتباطمشكلةالنموذجتجاوزنالحظالمستقلةالمتغیرات

تجانسعدممشكلةخطورةمنالنموذجخلوبین المتغیرات التوضیحیة والمتغیر العشوائي، Spermanالرتب

والقواعدالمشتقاتإلىالتوصلفيإلیهواالستنادأجلهمنبنیتالذيالهدفلتفسیرالنموذجیقبلوعلیه.التباین
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اإلنتاجیةللموارداالقتصادیةالكفاءةیحققالذياألسمدةمناألمثلالمزیجلتحدیدالمختلفةاالقتصادیة

  .حصولالمهذاإنتاجفيالمستخدمة

الخطوط المتعامدة على السطح االنتاجي اذ تمثلهاSیالحظ التاثیر المتزاید الخطي لعنصر الكبریت 

اذ یمثل ظل هذه الزاویة 36.50یت بمیلها نحو االعلى بزاویة قدرها مع المحور السیني الذي یمثل عنصر الكبر 

الزاویة التي یصنعها تاثیر ظلمام ، كما یمثلالذي یمثل میل السطح االنتاجي باتجاه اال0.74البالغ Sمعامل 

ثابتة كمیةمع السطح االفقي للدالة ، وعلیه فان انتاجیة الهكتار المزروعة بالحنطة تزداد بSالعنصر السمادي 

وحدة من انتاجیة الحنطة دونما اثر لما یضاف من وحدات هذا السماد والذي یعبر عنه باالنتاجیة 0.74قدرها 

  .نصر الكبریتالحدیة لع

وبوجود تاثیر عنصر النتروجین المتغیر في مراحل الدالة المختلفة لوحظ ان االنتاجیة المتوسطة 

لعنصر الكبریت تفوق انتاجیته الحدیة ، مما یؤید وقوعها في المرحلة االنتاجیة الثانیة والتي تنحصر قیمة 

یشیر الى ان الكمیات المضافة من سماد الكبریت تقع ضمن المرحلة مرونتها االنتاجیة بین الواحد والصفر ، مما

  .الرشیدة للدالة االنتاجیة 

  

  والمرونة اإلنتاجیة لسماد الكبریت) كغم(والناتج الحديالناتج المتوسط) 2(جدول

N  SQ      

0
400  438011.110.740.066
80047485.930.740.125  

120049403.460.740.214  

60  
4004552  11.350.74  0.065  
800  4990  6.050.74  0.122  

1200  5193  3.540.74  0.209  

120  
400  4615  12.08  0.74  0.061  
800  52366.410.74  0.115  

1200  5351  3.780.74  0.196  

180  
400  5342  13.03  0.74  0.056  
800  5753  7.020.74  0.105  

1200  5877  4.19  0.74  0.177
  .من اعداد الباحث: المصدر 

  

:تفسر المرونة االنتاجیة التي استخرجت وفق الصیغة الریاضیة االتیة

الى التغیر النسبي في سماد الكبریت ، اذ االستجابة النسبیة لحاصل الحنطة

بزیادة الكمیات یالحظ عند ثبات مقدار االسمدة النتروجینیة ان المرونة االنتاجیة لسماد الكبریت تتضاعف

المضافة من الكبریت لتناقص االنتاج المتوسط وثبات االنتاج الحدي ، اذ بغیاب سماد النتروجین فان مستوى 

تاثیر زیادة ، ویكون % 100كلما زاد سماد الكبریت بنسبة % 21.4،% 12.5،% 6.6االنتاجیة سیزداد بنسبة 

كغم 60(الكمیات المضافة من سماد النتروجین ضعیف جدا على المرونة االنتاجیة لسماد الكبریت فعند مستوى 

% 100كلما زاد سماد الكبریت بنسبة % 20.9،% 12.2،% 6.5فان مستوى االنتاجیة سیزداد بنسبة ) نتروجین
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وهكذا للمستویات المتتالیة من ) . 2جدول ( ر هكتا/كغم 400،800،1200عند المستویات المتتالیة منه 

  .ة من السمادین على حاصل الحنطة سماد النتروجین اذ یظهر ضعف االثر المشترك بین الكمیات المضاف

یأخذ أثر النتروجین صیغة التربیع في الدالة التي تظهر على شكل منحنیات متعامدة على المحور الذي 

مما یفسر ارتفاع السطح اإلنتاجي , لخطوط التي تشكل اثر الكبریت في الدالة یمثل النتروجین ، متقاطعة مع ا

  .من نقطة تكوینه بزیادات متزایدة كلما تزایدت الكمیات المضافة من عنصر النتروجین 

بصیغة التربیع ( إلى اثر عنصر النتروجین ) ذا المیل الموجب( وبإضافة اثر عنصر الكبریت 

بدون إضافة عنصري (ر جلیا تفسیر ارتفاع السطح اإلنتاجي من نقطة البدایة إلى بعضهما یظه) الموجبة

ویشیر إلى أن سماد الكبریت یزید من استجابة .إلى النقطة المقابلة في نهایة محور السطح اإلنتاجي) التسمید

  .محصول الحنطة لسماد النتروجین

مح بتزاید المیل الحدي ولیس بانحداره وال وتتمتع صیغة التربیع الموجبة في الدالة اإلنتاجیة بأنها تس

وهذا یعني أنها تمر بالمرحلة األولى ویكون اإلنتاج .تسمح بان یأخذ شكل التزاید وشكل االنحدار في آن واحد

، بزیادة القدر 3.090متزایدا بزاویة حادة ضعیفة قدرها خطیا موجبا الحدي 

تزاید مستویات وطبیعیا ال یظهر أثرهكتار ،/كغم) 120، 60، 0(جین سماد النترو مستویات المستخدم من

إنتاجیة سماد النتروجین كما لوحظ إن. علیها كون تأثیر الكبریت في الدالة ثابتا ألنه خطيسماد الكبریت

من إنتاجیة مما یدل على وقوع كل, ) 3جدول(تفوق إنتاجیته الحدیة عند المراحل المختلفة المتوسطة 

قیمة مرونتها اإلنتاجیةمن الدالة التي تنحصراألولىسماد الكبریت وسماد النتروجین في المرحلة اإلنتاجیة

  .بین الواحد والصفر والتي تم استخراجها وفق الصیغة الریاضیة 

  

  .نتاجیة لسماد النتروجینوالمرونة اإل ) كغم(الناتج المتوسط الناتج الحدي)3(جدول

SNQ      

0  
60  442170.751.440.020  

120  4499  37.81  2.88  0.076  
180  5020  27.90  4.32  0.154

400  
60  4551  75.68  1.440.019  

120  4614  40.27  2.88  0.071  
180  5341  29.55  4.32  0.146  

800  
60  4990  80.62  1.440.018  

120  5235  42.74  2.88  0.067  
180  5753  31.19  4.32  0.138  

1200  
60  5192  85.55  1.440.017  

120  5350  45.21  2.88  0.063  
180  5877  32.844.32  0.133

  من اعداد الباحث: المصدر 

  

ألكثر من ثالثة لسماد النتروجین ویالحظ عند ثبات مقدار األسمدة الكبریتیة تضاعف المرونة اإلنتاجیة

120ولضعفین بتزاید مستوى النتروجین من ، كغم 120إلى 60ریبا بتزاید مستوى النتروجین من أمثالها تق

  .كما إن اثر تزاید مستوى الكبریت ضعیفا جدا على المرونة اإلنتاجیة لسماد النتروجین). 3جدول(كغم180إلى
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سماد الكبریت لعدم تم استبعاد النموذج الریاضي الذي تضمن األثر المشترك بین سماد النتروجین و 

التي تقع خارج قیمتها الجدولیة ، هذا من جهة ، ولضعف أثرهاtمعنوي إحصائیا كما یظهر من قیمة اختبار 

التي یصنعها السطح 0.0230التي تشیر إلى ظل الزاویة  0.0004البالغةالتقني الذي توضحه قیمة معلمة 

.أخرىاإلنتاجي مع المستوى األفقي من جهة

والكبریت وباإلمكان مالحظة انعدام إمكانیة اإلحالل واالستبدال بین كمیة السماد ین النتروجین

التي ) 4جدول(المضافة من قیم المعدل الحدي لإلحالل التكنولوجي 

، هذا من جهة ، وتضاعف تظهر ثابتة للمستویات المختلفة من سماد الكبریت وذلك بسبب ثبات إنتاجیته الحدیة

وبافتراض ثبات مستوى اإلنتاجیة للهكتار . قیمها لكل مستوى من مستویات النتروجین المتضاعفة من جهة أخرى

كغم لالنتقال إلى 60سماد النتروجین عند مستوى وحدة من 4.38من الحنطة ، فإننا نحتاج إلى أكثر من 

كغم ، والى 120سماد النتروجین عند مستوى منوحدة8.76مستوى إنتاج أعلى ، بینما نحتاج إلى أكثر من

  .كغم لالنتقال إلى مستویات إنتاج أعلى180سماد النتروجین عند مستوى وحدة من 13.14أكثر من 

ذات صیغة التربیع  ) 2شكل(لهذه الدالة Isoquantsكما أن شكل منحنیات الناتج المتساوي 

وصول إلى مستویات اإلنتاج المختلقة باشتراك سماد تشیر إلى إمكانیة ال

النتروجین وسماد الكبریت معا عند مستویات عالیة من النتروجین للوصول إلى المستویات العالیة من اإلنتاج، 

، باإلمكان )4جدول(إلى سماد الكبریت أما عند المستویات الواطئة من اإلنتاج فیمكن الوصول إلیها دون الحاجة

ي فتظهر .في دالة منحنیات الناتج سالبةذلك بوضوح من خالل تعویض قیم مستویات اإلنتاج الواطئةمالحظة 

لذا تظهر تلك المنحنیات محدبة لألعلى لعدم قابلیتها لإلحالل بین السمادین ، وغیر تقاربیه . قیم الكبریت سالبة

ویتم صیاغتها ریاضیا Ridge Lineلدالة حدود امع محاور المدخالت بل إنها تتقاطع معها ، إذ تشكل المحاور 

التي تشیر الى ان من االكفأ اقتصادیا استخدام سماد النتروجین 

  .دون سماد الكبریت عند مستویات متدنیة من اإلنتاج

0.00 40.00 80.00 120.00 160.00
N

0.00
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2500.00

S

  من اعداد الباحث: المصدر
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  منحنیات الناتج المتساوي للدالة)2(شكل 

  

  )هكتار/كغم(لكبریت عند مستویات محددة من اإلنتاج كمیات سماد النتروجین وا) 4(جدول

NS Q-5877  S Q=5351  S Q=5193  S Q=4990  S Q=4398  

0  2337  1626  1413  1138  338  
60  2207  1496  1283  1008  208  
120  1819  1108  895  620  (180-)  
180  1171  460  247  (28-)  (828-)  

  .من اعداد الباحث : المصدر 

  

  

  

  :ادیة الكفاءة االقتص

أسعار السوق السائدة تارة ، وأسعار الدعم تارة لمعرفة اثر دعم الدولة لمحصول الحنطة تم اعتماد 

%45، وسعر سماد لیوریا  طن/ألف دینار500أخرى، على أساس إن معدل سعر الحنطة في السوق المحلیة 

200، وسعر الكبریت الخامطن/ألف دینار900طن فیكون سعر سماد النتروجین/ألف دینار500نتروجین

  . طن/ألف دینار

أما بالنسبة ألسعار الدعم الحكومي، فان الدولة تستلم الحنطة من المزارعین حسب درجة نقاوتها 

طن، وال تدعم /ألف دینار850طن، الحنطة درجة ثانیة /ألف دینار850الحنطة درجة أولى : باألسعار التالیة

طن اقل من سعر السوق، لذا نادرا ما یسلم /ألف دینار400لثالثة إذ أن سعرها الدولة سعر الحنطة من الدرجة ا

ألف 800المزارعین المحصول من هذه الدرجة للدولة، وعلیه اعتبر معدل سعر الحنطة المدعم من قبل الدولة 

طن أما سماد /ألف دینار200إذ یسلم للمزارع بسعر % 60كما تدعم الدولة سعر سماد لیوریا بنسبة . طن/دینار

  .الكبریت فلم یشمل سعره الدعم الحكومي لذا اعتمد سعر السوق السائد 

تعظیم األرباح البد أن تتساوى قیمة الناتج الحدي للمورد اإلنتاجي مع كلفته لتحقیق الكفاءة االقتصادیة ب

ومن هكتار/كغم60یتبین أن كمیة سماد النتروجین  و  viiiالحدیة

  .یتحقق عندها هذا الهدف هكتار/كغم400الكبریت الخام 

  

بأسعار السوق وبأسعار الدعم )ألف دینار(قیمة الناتج الحدي والكلفة الحدیة لسماد النتروجین)5(جدول 

  .الحكومي

N

في حالة أسعار السوق

  السائدة
  أسعار الحنطةفي حالة دعم

سماد في حالة دعم أسعار

  لیوریا

الحنطة م أسعارفي حالة دع

  وسماد لیوریا

VMPNMCNVMPNMCNVMPNMCNVMPNMCN

60  0.72  1.111.152  1.11  0.72  0.44  1.152  0.44  
120  1.44  1.11  2.304  1.11  1.44  0.44  2.304  0.44  
1802.16  1.11  3.456  1.11  2.16  0.44  3.456  0.44  

  من اعداد الباحث: المصدر 
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أو لمعرفة . Least Cost Combinationفي اختیار المزیج األقل كلفة ي وتحقیقا للمبدأ االقتصاد

عند المستویات ، الممكنةإمكانیة التوسع في اإلنتاج على الممرات التوسعیة الممثلة لمختلف تولیفات األسمدة

عریة ریاضیا بمساواة المعدل الحدي لإلحالل مع النسبة السIsoclinesالمختلفة من اإلنتاج یمكن صیاغة 

ویالحظ للسمادین 

انه سیكون خطیا موازیا لمحور سماد الكبریت یتقاطع مع منحنیات الناتج المتساویة عند المستویات المختلفة من 

  .اإلنتاج، مما یشیر إلى إمكانیة التوسع بإضافة سماد النتروجین وضعف دور سماد الكبریت في الدالة

  :التوصیات

أن المستوى الفني في الحقل یمثله المستوى الفني لمحطات إيالمقدرة تمثل الواقع المزرعيبافتراض إن الدالة.1

بمزیج من ) 3صنف أبو غریب(التجارب والبحوث مما یشیر إلى ضرورة التوصیة بتسمید حنطة الخبز 

زیج األكفأ ألنه الم) هكتار/Sكغم 400(والكبریت الخام بمقدار) هكتار/Nكغم 60(سماد النتروجین بمقدار

اقتصادیا لتعظیم األرباح واألقل كلفة ، بدال من المزیج الذي توصي الدراسة الفنیة باستخدامه 

).هكتار كبریت/كغم1200هكتار مع /Nكغم180(

ان تدعم الدولة اسعار االسمدة اوالناتج الزراعي وان یعلن ذلك مسبقا للمزارعین ، لضمان استقرار الناتج من .2

لل درجة المخاطرة والتقلبات السعریة ، ویخفف عن كاهل المزارع من تكالیف االنتاج محصول الحنطة ویق

.  الزراعي 

یلزم زیادة االهتمام والدعم المادي والمعنوي لمراكز البحوث الزراعیة االقتصادیة والتكنولوجیا وبما یحكم الواقع .3

ویشجع إجراء البحوث التطبیقیة .الفني المزرعي من االستفادة من تجارب مراكز البحوث والدراسات

االقتصادیة القیاسیة لتغطیة كافة المحاصیل والمنتجات  الزراعیة واالستغالل االقتصادي األمثل لكافة 

  .الموارد اإلنتاجیة الزراعیة

  المصادر
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