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 ملخص

األرز مررا المحالرريل اات األهميررة الزراعيررة وا حتصرراهية حيررث حةررب ي ررول م رراحة تبلرر  ةحررو يعتبررر 
مليرون  7.9.تنرت  ةحرو  9112% ما إجمالى الم احة المزروعرة عرام 30مليون فدان تمثل حوالى  073.1

عتبرر مليرون طرا لرالل ةفرع العرام ا  كمرا ي .3740طا، كما بل  االستالك القومى ما األرز األبيض  حوالى 
األرز ما المحاليل التصديرية الهامة حيث بلوت حيمة لاهراتب الزراعية ما إجمرالى الصراهرات الزراعيرة 

%ا  وةظرررا للعديررد مررا مررا التحررديات التررى تواجههررا مصررر 02( حرروالى 9112 -9114لمتوسررا الفترررة  
مى علرى المرواره الماةيرة مر  والمتمثلرة فرى البلرل المتنرامى علرى األرز محليرا وعالميرا وبالترالى البلرل المتنرا

م اكل التأثير على حصة مصر ما مياه النيل بواسبة هول حو النيل ، لذلك كان مرا حهرداا الدولرة الرةي رية 
االةتقررال مررا الزراعررة الب رريبة والتقليديررة الررى تببيررم المعررارا العلميررة والتننولوجيررة والتبررور مررا الزراعررة 

ريرة القاةمرة علرى التخصر  فرى المحالريل النقديرة اات الميرزة الن ربية االستنفاةية الذاتيرة الرى الزراعرة الت ا
والميزة التناف ية والك عا طريم تحديث وتبوير واستخدام الحزم التننولوجية الحديثة فرى الزراعرة بتببيرم 

 برام  النظم الخبيرة فى الزراعة عامة وزراعة األرز لالةا

االحتصراهية  سرتخدام الرنظم الزراعيرة الخبيررة بواسربة ويهدا هذا البحث الى تقيريم وتحليرل النفراءة 
مزارعررى األرز بعينررة الدراسررة والتررى تررم ت ميعهررا مررا اسررتمارات االسررتبيان ومقارةتهررا بالنظررام المقررارن  يررر 
الم تخدم لهذا النظام فى ةفع المواحر  فرى محافظرات عينرة الدراسرة العمديرة بمحافظرات الدحهليرة وكفرر ال ري  

مفرهة  011مفرهة للنظام الخبير يقابلهم  011ن إجمالى عده مفرهات العينة بمحافظات الدراسة والبحيرة، وكا
حى ان إجمررالى مفرررهات العينررة  9112، وكررذلك ةفررع العررده لموسررم 9112للنظررام المقررارن للموسررم ا ةترراجى 

ب تعريف بالنظم مفرهةاوي مل هذا البحث ثالثة حجزاء: ال زء األول من 411( بل  9112، 9112للموسميا  
الزراعية الخبيرة وال زء الثاةى يوضح تحليل التبايا فى ات اه واحد باستخدام التبار  ت(،  ا( للمقارةة بيا 
االةتاجية الفداةية لمزارعى كل ما النظام الخبير والمقارن ولصافى العاةد لنل منهمرا لرالل موسرمى الزراعرة 

ؤشرررات النفرراءة االةتاجيررة واالحتصرراهية لمنت ررى األرز بعينررة ( بينمررا يتنرراول ال ررزء الثالررث م9112، 9112 
( لنل ما النظام الخبيرر والنظرام المقارناوكران مرا حهرم ةتراة  9112، 9112الدراسة للموسميا الزراعييا  

هذا البحث وجوه فرق معنوى احصاةيا بيا االةتاجية الفداةية لألرز بمحافظات الدحهلية وكفر ال ري  والبحيررة 
( مما يوضح حفضلية اسرتخدام النظرام الخبيرر 9112، 9112النظام الخبير والنظام المقارن لموسمى   لنل ما

فى الزراعة كما حوضح تحليل التبايا للمقارةة بيا لافى العاةد الفداةى للنظام الخبير والمقارن بعينة الدراسرة 
دل على حفضلية اسرتخدام النظرام ( مما ي9112، 9112وجوه فرق معنوى احصاةيا بينهما لموسمى الزراعة  

الخبير فى الزراعةا كما حوضحت مؤشرات النفاءة االةتاجية واالحتصاهية لمحصول األرز بعينة الدراسة لنل 
( كفرراءة النظررام الخبيررر عررا مثيلررب المقررارن بالن رربة 9112، 9112مررا النظررام الخبيررر والمقررارن لموسررمى  
النليررة وتنلفررة الوحرردة المنت ررة ولررافى العاةررد الفررداةى ولررافى العاةررد لإلةتاجيررة الفداةيررة والتنرراليف االةتاجيررة 

للتناليف وحربحية ال نيب المنفم، واةتاجية المتر المنعل ما مياه الرى والعاةد على إةتاجية المتر المنعرل مرا 
لزراعرة  لذلك تولى الدراسة بالعمل على ة ر إستخدام النظام الخبير على م توى ال مهورية بالن ربة المياها

 محصول األرز عا طريم ا رشاه الزراعى للنهوض بإةتاجية هذا المحصولا 

 


