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دالة اإلوواٍ ٌيٓ ػققية زٕسٔةٕية بيٕه ال مٕية المىوِية ميه الطيلؼة َالميتخقم المطيونتمة زيٓ اإلووياٍ خيق  زوير   :انًهخص

السراػٕيية َهىشييٕؾ ٍُييُد البييإٌٓه َالمنوظييٕه زييٓ ٌيي ا  بالمٔاطيٕ زمىٕية مؼٕىييةا َاضييوتػّ الوُُييً الٔييالٓ ؤييُ االٌومييا  

إٓيي بمٔازظة اليُادْ الِتٔيت  زٓ َُُد هبأه َاضغ الىطاق زٓ ِٓم زراػام البطاؽص التراضة مش لةهولنض َ االمِا 

ميه خيق  هةيتٔري دَا  االووياٍ الوؼيرف  ٔطوٍتف البٔي ل اأزتوً للمسارع َ 7هوُزع بٕه زتان للمسارع الظغٕر  َأكٌر مه 

ووياٍ البطياؽص َكي ا هةيتٔر مرَوية االووياٍ لوليص الؼىاطير َٓطيا  المرَويً االُمالٕيةا ٌم ػىاطر االووياٍ المٔيتد  إلػلّ أ

ُمييالٓ ػٕىيية التراضيية أن أٌييم الؼىاطيير االووإُيية  ام الويي ًٕر إل (Qمييه داليية الىيياهَ ال لييٓ   بٕىيين ووييالَ التراضيية أنٕٓييي َ

الطيماد  االؼمي  االليٓ االؼمي  البشيرْ االمؼىُْ ػليٓ الىياهَ ال ليٓ للنيتان ميه مٔظيُ  البطياؽص هومٌي  زيٓ كمٕية الوةياَْ

هبييٕه أن المرَويية االووإُيية ل مٕيية الوةيياَْ َالؼميي   االمييتخقمالنُضييناهٓا َبوةييتٔر مرَوييام اإلوويياٍ الِسلٕيية المنولنيية لولييص 

ػليٓ الورهٕي ا مميا ٔشيٕر أليٓ أن زٔياد   6439ا 6466ا 6465 ا6446 ٓيُالٓالبشرْ َالؼم  االلٓ َالطماد النُضناهٓ بلغن 

%ا 645%ا 446% هؤدْ ألٓ زٔاد  أوواٍ النتان مه البطاؽص بىطبة 16بىطبة الطابةة ال كر  ال مٕة المطونتمة مه الؼىاطر

(ا َقييترم المرَويية 6461الورهٕيي ا َقييت ًبويين مؼىُٔيية ٌيي ي الىوييالَ أٓظييالٕان ػىييت مطييوُِ مؼىُٔيية   ػلييّ% 349%ا 646

% ٔيؤدْ 16ٔؼىٓ أن زٔاد  ٌي ي الؼىاطير االووإُية بالتالية المةيتر  بىطيبة  مما 0.96( للتالة بىُٔ .E.Pاالووإُة اإلُمالٕة  

ٔيوم زيٓ المرٓلية  اووياٍ البطياؽص بؼٕىية التراضيةا َُٔػيْ  ليص أن %9.6ألّ زٔاد  الىاهَ ال لٓ للنتان مه البطاؽص بىٔيُ 

 كمٕة ػىاطر مه وطبة السٔاد  زٓ اق نتان الٌاوٕة لإلوواٍ  المرٓلة االقوظادٔة( ٕٓي أن وطبة السٔاد  زٓ كمٕة الىاهَ ال لٓ لل

 4ا البطاؽصاإلوواٍ المطونتمة أْ ما ٔؼىٓ هىاقض الؼالت للطؼة الن مرَوة االوواٍ اق  مه الُآت الظْٕٔ

 4ال ناء  االقوظادٔةا ا المرَوام االووإُةدَا  الو الٕفا االؤتار الموؼتد ادَا  االوواٍ :سترشادَتاإلانكهًاث 

 وانًشكهت انبسثُتانًقذيت 

داليية اإلوويياٍ ب وٍييا ػققيية زٕسٔةٕيية هُٔلٕيية بييٕه ال مٕيية 

الطيييلؼة َالميييتخقم المطيييونتمة زيييٓ اإلووييياٍ المىوِيية ميييه 

خييق  زويير  زمىٕيية مؼٕىييةا َاضييوتػّ الوُُييً الٔييالٓ ؤييُ 

االٌومييا  بالٔاطييقم السراػٕيية َهىشييٕؾ ٍُييُد البييإٌٓه 

َالمنوظيييٕه زيييٓ ٌييي ا المِيييا ا لورليييٕت َهُُٕيييً الميييُارد 

االووإُيية الموآيية أمييا  هىييازص المٔاطييٕ  الوةلٕتٔيية َألةيياء 

ق ال نيياء  االووإُيية َاالقوظييادٔةا هٔةٕيي الؼييُء ػلييّ ضييب 

َمه ًم هؼتد األبٔاى بما اليوملوً ميه هةيتٔر ليتَا  اإلووياٍ 

َه ييالٕف الؼتٔييت مييه الٔاطييقم َهٔتٔييت مييتِ هُازةٍييا مييغ 

المةيإٔص االقوظيادٔة الموؼيارف ػلٍٕيا ٕٓيي أهةيف بؼؼييٍا 

َمؼرزة آراء َاهِاٌام الميسارػٕه ؤيُ  اَهؼارع األخر

ٔة َمىٍيا ضٕاضية ألغياء اليتػم ػليّ هطبٕق الطٕاضيام الطيؼر

مطيييولسمام اإلووييياٍ َضٕاضييية الغييياء الوركٕييي  المٔظيييُلٓ 

 َضٕاضة ألغاء الوُرٔت االُبارْ َضٕاضة أضؼار المٔاطٕ  

االقوظيييادْ ػليييّ مسارػيييٓ كوطبٕيييق لطٕاضيييام الؤيييرر 

َ لص مه خق   ا(2017َسىل،  أبى  الٔاطقم السراػٕة

ػٕىيية مٕتاوٕيية للٔظييُ  ػلييّ بٕاوييام قطاػٕيية
 

هييم الٔظييُ  

ميييه الميييسارػٕه َوظيييران  ػلٍٕيييا ميييه خيييق  ػٕىييية ػمتٔييية

لإلم اوٕيييام الموآييية زةيييت اقوظيييرم الؼٕىييية ػليييّ اخوٕيييار 

طياؽص4 مٔازظة الُادْ الِتٔت ٕٓي هىوشر زٍٕا زراػية الب

ٔوىييياَ  ٌييي ا الِيييسء الوةيييتٔر اإلٓظيييالٓ لليييتَا  اإلووإُييية 

السراػٕة لمٔظُ  الُادْ الِتٔت زٓ المتِ الةظيٕر ػليّ 

المييتِ الطُٔيي   وُِ ًييقى زتييام ٕٓازٔيية منولنيية َزييٓمطيي

هبييييٕه مطييييآة  إلُمييييالٓ الؼٕىيييية لمٔظييييُ  البطيييياؽصا

المىسرػة بمٔظُ  البطاؽص بالِمٍُرٔة ٕٓيي بليا الٔيت 

أليييف زيييتان  226426( ؤيييُ 2619-2665األدوييّ للنوييير   

ألف زيتان ػيا   437439َالٔت األػلّ بلا ؤُ  2666ػا  

مه مطآة البطاؽصا َبلا موُضؾ المطيآة للنوير   2615

  ألف زتان4 362419( ؤُ 2619 -2665 
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بمٔظيييُ  البطييياؽص بيييالُادْ  ان مطيييآة المىسرػييية
( ؤيُ 2619-2665الِتٔت ٕٓيي بليا الٔيت األدويّ للنوير   

 47422َالٔت األػلّ بلا ؤيُ  2665ألف زتان ػا   6466
َبليا موُضيؾ  امه مطيآة البطياؽص 2619ألف زتان ػا  

ألييف زييتان4  15497( ؤييُ 2619 -2665المطييآة للنويير   
ٕٓيي بلغين َٔ هّ مٔظيُ  البطياؽص زيّ المركيس الٌاليي 

الييف زييتان  37414مطييآوً ػلييّ مطييوُِ المٔازظيية ؤييُ 
% مييه اإلُمييالّ الؼييا  لمطييآة الٔاطييقم 16466بىطييبة 

( َبلييا 2619-2615السراػٕيية بالمٔازظيية خييق  النويير   
ٓيييُالٓ  2619المةيييىه الميييالٓ لمٔظيييُ  البطييياؽص ػيييا  

يذَرَت انسراعت بانىادٌ اندذَذ،   للنتان /مُضم 3  3262
2020)4 

 شكهت انبسثُت انً

زٓ َُُد هبأه َاضغ الىطاق زٓ  التراضة مش لةهوبلُر 
إٓييي بمٔازظيية الييُادْ الِتٔييت  ِٓييم زراػييام البطيياؽص

ا َلةت أزتوً 7هوُزع بٕه زتان للمسارع الظغٕر  َأكٌر مه 
الونون زٓ المسارع الظيغٕر  بوي ًٕر  كان الطب  زٓ ظاٌر 

ػُام  ػتٔت  مىٍا قُاوٕه الوُرٔيي َالةيُاوٕه َالوشيرٔؼام 
ه يُن مةوظير  َالوٓ  المىظمة االضوةق  األراػٓ الِتٔت 

لي لص اهٍِين الؼتٔيت ميه التراضيام  ػلّ كبار المطوٌمرٔها
زيييٓ اَٖوييية األخٕييير  ؤيييُ مٔاَلييية هٔتٔيييت الِٔيييم األمٌييي  

ؽص بظيينة ػاميية َللييسرَع المنولنيية لمييسارع أوويياٍ البطييا
خاطييةن زييٓ ظيي  هُُييً اضييوراهِٕٕة الوىمٕيية  ابظيينة خاطيية

ملٕيُن زيتان  3السراػٕة ؤُ زٔاد  الرقؼة السراػٕية بىٔيُ 
َاوننييياع موُضيييؾ مطيييآة مٔظيييُ   2636ٓويييّ ػيييا  
 4ألف زتان 15497( ؤُ 2619 -2665للنور   البطاؽص 

 انهذف انبسثٍ

هةتٔر كناءي اضونتا  المُارد السراػٕية  ٔطوٍتف البٔي
ميه  زٓ اوواٍ مٔظيُ  البطياؽص بمٔازظية اليُادْ الِتٔيت

ٌيييم ػىاطييير اٍ الوؼيييرف ػليييّ أدَا  االوويييخيييق  هةيييتٔري 
وواٍ البطاؽص َك ا هةتٔر مرَوية االووياٍ االوواٍ المٔتد  إل

االُمالٕية المٔيتد  لطبٕؼية  ةلولص الؼىاطر َٓطيا  المرَوي
 االوويييآُ ِٓيييم هةيييتٔرػيييازة اليييٓ باإلة المرٓلييية االووإُييي

األمٌيي  لمييسارع البطيياؽص زييٓ األراػييٓ الِتٔييت  َهٔتٔييت 
ػُالييت الطييؼة ََزييُرام الِٔييم َزةييان الخييوقف المطييآة 
المسرَػةا َ لص مه خق  دراضة ال مٕام النٕسٔةٕة َالةٕم 
الىةتٔة للميتخقم السراػٕية َزةيان الخيوقف ِٓيم المسرػية 

ٕة لمطيياٌمة كيي  مييتخ  زييٓ الو ييالٕف َهةييتٔر األٌمٕيية الىطييب
ا  نيياء  االقوظييادٔة لؼىاطيير االوويياٍال لٕييةا َكيي ا هةييتٔر ال

ر االوويياٍ مييه ػىاطيي ةظييَُِبمييا ٔم ييه مييه االضييوناد  ال
 4الموآة

 انطرَقت انبسثُت يصادر انبُاَاث و

اػوميييتم التراضييية زيييٓ هٔةٕيييق اٌيييتازٍا ػليييّ البٕاويييام 

هييم الٔظييُ  ػلٍٕييا مييه اضييومار  اضييوبٕان هييم  األَلٕيية الوييّ

أػييتادٌا َُمؼٍييا مييه خييق  ػٕىيية ػشييُالٕة زييٓ مٔازظيية 

الييُداْ الِتٔييت اَهؼييمىن ػملٕيية هٔلٕيي  البٕاوييام اضييونتا  

بؼييغ المؼييإٔر اإلٓظييالٕة الُطيينٕة َال مٕيية المومٌليية زييٓ 

الموُضؾ الٔطابٓ َاألٌمٕة الىطبٕةا باإلػيازة لوةيتٔر دَا  

لوةييتٔر ػُالييت الطييؼة ََزييُرام الِٔييم  لٕفاإلوويياٍ َالو ييا

هيم اخوٕيار مٔازظية  َقيت َك لص ٓطيا  ال نياء  االقوظيادٔة

الييُادْ الِتٔييت َمراكسٌييا َزةييان لنٌمٕيية الىطييبٕة لمطييآة 

منردام الؼٕىة ميه الميسارػٕه  اوواٍ البطاؽصا َهم اخوٕار

َهيم  ابؼٕىة التراضة داخ  الةرِ باضونتا  المؼأىية الؼمتٔية

أضلُ  االؤتار الموؼتد الوترِٔٓ  المرٓليٓ( زيٓ  اضونتا 

 (2017انسُترَسيييٍ،   الظيييُر  اللُيارٔومٕييية المسدَُييية

َ لص الووةاء أٌم الموغٕرام المطوةلة المنطر  األكٌير هي ًٕران 

( الويييٓ هيييم دراضيييوٍا Qزيييٓ كمٕييية الىييياهَ ال ليييٓ للنيييتان  

باػوبارٌا الؼُام  المٔيتد  إلووإُية النيتان ميه المٔظيُ  

مُػُع التراضة زٓ النتام الٕٔازٔة الوٓ ليملوٍا التراضية 

الييٓ ًقًيية زتييام  ٕٓييي هييم هةطييٕم النتييام الٕٔازٔيية المٕتاوٕيية

 6النتة الٌاوٕة  أقي  ميه  ازتان( 3: أق  مه  1 ّ النتة االَل

زتان زي كٌر(ا باالػيازة اليٓ اُميالٓ  6  النتة الٌالٌة ازتان(

 4الؼٕىة 

ميه  البطياؽصهم هةتٔر مؼالم التالة اإلووإُة لمٔظيُ  

َزةييان للىمييُ ٍ المةييتر زييٓ  المٕتاوٕيية بٕاوييام ػٕىيية التراضيية

دَُيييييقش( المٔيييييُ  أليييييّ الظيييييُر   -طيييييُر   كيييييُ  

اللُيارٔومٕييية المسدَُيييية لوبطييييٕؾ هةييييتٔر مشييييوةام التاليييية 

َضٍُلة هنطٕرٌاا بإدخا  ُمٕغ الؼىاطر اإلووإُة الميؤًر  

ميه خيق   البطياؽصػلّ الىاهَ ال لٓ للنتان مه مٔظيُ  

 :(Heady, 1961) الىمُ ٍ الوالٓ

LnQ=α +β1 lnX1+β2 lnX2+β3 lnX3+ ……… 

+β8 lnX8
 

زُث
:
   

Q = 
 البطيييياؽصالىيييياهَ ال لييييٓ للنييييتان مييييه مٔظييييُ  

 /زتان(4ؽه 

X1 = 4)كمٕة الوةاَْ القزمة للسراػة  كٕلُ ُرا  / زتان 

X2 =    ُ4ُٔ /رُ ػتد َٓتام الؼم  البشرْ للمٔظ) 

X3 =    ُزتان(4ضاػةػتد َٓتام الؼم  اٖلٓ للمٔظ/ 

X4 =  زتان(4مور م ؼ الطماد البلتْ المطونتمة  كمٕة/ 

X5 =  زتان(4كمٕة الطماد األزَهٓ  كٕلُ ُرا/ 

X6 = 4)كمٕة الطماد النُضناهٓ  كٕلُ ُرا /زتان 

X7 =  زتان(4كمٕة الطماد الُٕرٔا  كٕلُ ُرا/ 

X8 = زتان(4كمٕة المبٕتام  لور / 

Β = 4المرَوة االووإُة ل   ػىظر أووآُ بالتالة 

α = 4مةتار ًابن مه الىاهَ ال لٓ للنتان 
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 انًُاقشتانُتائح و

انتقذَر اإلزصيائٍ نيذوال اإلَتياج نًسصيىل انبطياطس 

 بعُُت انذراست انًُذاَُت

عهييً يسييتىي إخًييانٍ  انبطيياطسدانييت إَتيياج يسصييىل 

 عُُت انذراست

هم هٔتٔت ػىاطر اإلوواٍ  ام الو ًٕر االِٔابٓ المؼىيُْ 

إلُميالٓ  البؼٕيتزيٓ الميتِ  البطياؽصػليّ أووياٍ مٔظيُ  

مه خيق  الىميُ ٍ المةيتر لتالية الىياهَ  التراضة َ لص ػٕىة

باضييونتا  االؤييتار  البطيياؽصال لييٓ للنييتان مييه مٔظييُ  

الموؼييتد المرٓلييٓ  الوييترِٔٓ( زييٓ الظييُر  اللُيارٔومٕيية 

 المسدَُةا َالمُػٔة بالمؼادلة الوالٕة:

Ln Q = 6446 Ln X1+6465 Ln X2+6466 Ln X3  

  **446)         *242 )       **341)              

+ 6439 Ln X6 

  **548)      

2R  = 0.77 F = 12141) )** 

( أن أٌيم الؼىاطير Qٕٓي هبٕه مه دالية الىياهَ ال ليٓ  

االووإُة  ام الو ًٕر المؼىُْ ػلٓ الىاهَ ال ليٓ للنيتان ميه 

هومٌي  زيٓ كمٕية ػٕىً التراضية  باُمالٓ مٔظُ  البطاؽص

 اَالؼم  االليٓ َالطيماد النُضيناهٓ الوةاَْ َالؼم  البشرْ

َبوةتٔر مرَوام اإلووياٍ الِسلٕية المنولنية لوليص الؼىاطيرا 

ل مٕية الوةيياَْ َالؼميي  البشييرْ هبيٕه أن المرَويية االووإُيية 

ا 6465 ا6446بلغين ؤيُ َالؼم  االلٓ َالطماد النُضناهٓ 

الورهٕ ا مما ٔشٕر ألٓ أن زٔاد  ال مٕية  ػلٓ 6439ا 6466

 16بىطيبة االووإُة الطيابةة الي كر  المطونتمة مه الؼىاطر

% هيييؤدْ أليييٓ زٔييياد  أووييياٍ النيييتان ميييه البطييياؽص بىطيييبة 

 4 % ػلٓ الورهٕ 349%ا 646% ا 645%ا 446

( للتالة بىُٔ .E.Pَقترم المرَوة االووإُة اإلُمالٕة  

 ي الؼىاطير االووإُية بالتالية ٌَ ا ٔؼىيٓ أن زٔياد  ٌي 0.96

% ٔيؤدْ أليّ زٔياد  الىياهَ ال ليٓ للنيتان 16المةيتر  بىطيبة 

َُٔػييْ  لييص أن االوويياٍ ٔييوم  ا%9.6مييه البطيياؽص بىٔييُ 

زٓ المرٓلة الٌاوٕة لإلوواٍ  المرٓلية االقوظيادٔة( ٕٓيي أن 

مييه وطييبة  أقيي وطييبة السٔيياد  زييٓ كمٕيية الىيياهَ ال لييٓ للنييتان 

اإلوويياٍ المطييونتمة أْ مييا ٔؼىييٓ  طييركمٕيية ػىا السٔيياد  زييٓ

هىيياقض الؼالييت للطييؼة الن مرَويية االوويياٍ اقيي  مييه الُآييت 

 الظ4ْٕٔ

َقييت بلييا مؼاميي  الؤتٔييت المؼييت   
2R ٓا6477( ٓييُال 

مما ٔشيٕر أليّ أن هليص الموغٕيرام المطيوةلة المنطير  بالتالية 

% مييه الوغٕييرام ال لٕيية  77المةييتر  مطييتُلة ػييه ٓييُالٓ 

الٔادًيية زييٓ الىيياهَ ال لييٓ للنييتان مييه مٔظييُ  البطيياؽصا 

( ألييّ المؼىُٔيية اإلٓظييالٕة للتاليية المةييتر  Fَهشييٕر قٕميية  

 (4  0.01ػىت مطوُِ مؼىُٔة  

هةيتٔر الىياهَ الٔيتْ َالىياهَ الموُضيؾ بالىطيبة ل ي   َهم

ػىظيير أووييآُ زييٓ داليية الىيياهَ ال لييٓ المةييتر  لمٔظييُ  

 1البطاؽص إلُمالٓ ػٕىة التراضةا ٕٓيي هبيٕه ميه ُيتَ  

( ميه مٔظيُ  البطياؽص بالىطيبة .M.Pأن الىاهَ الٔيتْ  

ل يييقن ميييه كمٕييية الوةييياَْ َالؼمييي  البشيييرْ َالؼمييي  االليييٓ 

ا 6419ا 64663 ا64665ا قيتر بٔيُالٓ اهٓالطماد النُضنَ

ؽه/زتان لولص الؼىاطر االووإُة ػلّ الورهٕ ا كميا  6412

( لولييييص الؼىاطيييير V.M.Pقييييترم قٕميييية الىيييياهَ الٔييييتْ  

ُىًٕ/زتان ػلّ  264ا 418ا 646 ا1141بُٔالٓ  االووإُة

الوةياَْ ؤييُ  ميهُٓييت  الالورهٕي 4 بٕىميا بلييا موُضيؾ ضيؼر 

َموُضؾ أُر َٓت  الؼمي  البشيرْ  ُىٕة / لل ٕلُ ُرا  11

ُىًٕ/ضاػة َموُضؾ أُر َٓيت  الؼمي  االليٓ ؤيُ  26ؤُ 

َموُضؾ ضيؼر َٓيت  الطيماد النُضيناهٓ  ُىًٕ/ ضاػةا 125

 ُىٕة / َٓت  زؼالة4 849ؤُ 

( ميه .A.Pأن الىياهَ الموُضيؾ   1كما هبٕه ميه ُيتَ  

مٔظييُ  البطيياؽص بؼٕىييً التراضيية بالىطييبة ل يي  مييه كمٕيية 

الوةاَْ َالؼم  البشيرْ َالؼمي  االليٓ َالطيماد النُضيناهٓ 

ؽه/زيتان لوليص  6432ا 3416ا 6467 ا64611قتر بٔيُالٓ 

 الؼىاطر االووإُة ػلّ الورهٕ 4

َهيييم هةيييتٔر ال نييياء  االقوظيييادٔة الضيييونتا  الؼىاطييير 

 لٓ المةتر ا َٔٔط  مؤلر ال نياء  االووإُة بتالة الىاهَ ال

( V.M.Pاالقوظادٔة مه خق  قطيمة قٕمية الىياهَ الٔيتْ  

ضييؼر َٓييت  ٌيي ا الؼىظيير  ÷( ل يي  ػىظيير أووييآُ ػلييّ 

أن قٕميية مؤليير  1(ا ٕٓييي هبييٕه مييه ُييتَ  PX  اإلووييآُ

ال نيياء  االقوظييادٔة ل يي  مييه كمٕيية الوةيياَْ َالؼميي  االلييٓ 

ميه الُآيت الظئْٕ مميا َالطماد النُضناهٓ َُت أوً أكبير 

ٔؼ ص ارهناع زٓ مطوُِ ال ناء  االقوظادٔة الضونتا  ٌي ي 

الؼىاطيير االووإُيية ٕٓييي هبييٕه ارهنيياع قٕميية الىيياهَ الٔييتْ 

 للؼىظييير االوويييآُ ػيييه ضيييؼر َٓيييت  الؼىاطييير االووإُييية

 4(2019انصغُر وآخروٌ،  

اما للؼم  البشرْ َُت أوً أق  مه الُآت الظْٕٔ مما 
مطيوُِ ال نياء  االقوظيادٔة الضيونتا  ٌي ا  ٔؼ ص اوننياع

الؼىظير االوويآُ ٕٓيي هبييٕه اوننياع قٕمية الىياهَ الٔييتْ 
للؼىظيير االووييآُ ػييه ضييؼر َٓييت  الؼىظيير االووييآُ لييًا 
َٔىظييْ بوننييٕغ ال مٕييام المطييونتمة مييه ٌيي ا الؼىظيير 
االووييآُا ٓوييّ هوطيياَْ قٕميية الىيياهَ الٔييتْ لييً مييغ ضييؼر 

 وا4ُٓالُٓت  مه ٌ ا الؼىظر اإلو

: أقييم 1دانييت إَتيياج انبطيياطس نهفيييت انسُازَييت ا ونييً  

 فذاٌ( 3يٍ 

هم هٔتٔت ػىاطر اإلوواٍ  ام الو ًٕر االِٔابٓ المؼىيُْ 

ػلييّ أوويياٍ مٔظييُ  البطيياؽص زييٓ المييتِ الةظييٕر للنتيية 

األَليّ بؼٕىية التراضية ميه خيق  الىميُ ٍ المةيتر  الٕٔازٔة

لتالة الىاهَ ال لٓ للنيتان ميه مٔظيُ  البطياؽص باضيونتا  

االؤييييتار الموؼييييتد المرٓلييييٓ  الوييييترِٔٓ( زييييٓ الظييييُر  

 اللُيارٔومٕة المسدَُةا َالمُػٔة بالمؼادلة الوالٕة:
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 انكفاءة االقتصادَت الستخذاو عُاصر اإلَتاج انًستخذيت فٍ دانت اَتاج انبطاطس بئخًانٍ عُُت انذراستيؤشراث  .1خذول 

 انبُاٌ

 عُاصر االَتاج  انًذخالث( فٍ دانت انُاتح انكهٍ

 انتقاوٌ كًُت

 كدى

 انبشرٌ انعًم

 ساعت /فذاٌ

 االنٍ انعًم

 ساعت /فذاٌ

 انفىسفاتٍ انسًاد

 وزذِ فعانت

X1 X2 X3 X6 

 X 5166 814.2 1742 170.3يتىسط كًُت عُصر االَتاج 

 54.3  طٍ( Qيتىسط انُاتح انكهٍ 

 E.X.) 0.46 0.05 0.06 0.39انًروَت االَتاخُت نعُصر االَتاج  

 E.P.) 0.96انًروَت االَتاخُت اإلخًانُت  

 0.32 3.16 0.07 64611  طٍ/ فذاٌ( (.A.Pانُاتح انًتىسط  

 0.12 0.19 0.003 64665  طٍ/ فذاٌ( (.M.Pانُاتح انســـذٌ  

 264 418 646 1141 (  خُُّ(.V.M.Pقًُت انُاتح انسذٌ  

 8.9 125 26 11 (  خُُّ(PXسعر وزذة عُصر االَتاج  

 E.E.) 1 0.33 3.34 29.6انكفاءة االقتصادَت  

 ُىًٕ 4 2200* ضؼر َٓت  الىاهَ الرلٕطٓ  ضؼر ؽه البطاؽص( = 

 X4موُضؾ كمٕة ػىظر االوواٍ للنتان ÷  Q( = موُضؾ الىاهَ ال لٓ للنتان .A.P  * الىاهَ الموُضؾ

 (A.P.4الىاهَ الموُضؾ  ( × .E.X( = المرَوة االووإُة لؼىظر االوواٍ  .M.P  * الىاهَ الٔــتْ

 (PQ4ضؼـر َٓت  الىاهَ الرلٕطٓ  ( × .M.P( = الىاهَ الٔتْ  .V.M.P* قٕمة الىاهَ الٔتْ  

 (PX4ضؼـر َٓت  ػىظر االوواٍ  ( ÷ .V.M.P( = قٕمة الىاهَ الٔتْ  .E.E* ال ناء  االقوظادٔة  

 ُمؼن َٓطبن مه ووالَ االضوبٕان الناص بالتراضة 4 :انًصذر

 

Ln Q=6.68+0.59 Ln X1 +0.12 Ln X2+0.26 Ln X6 

   *245  * )2  * )149  )6412)   

2R  = 0.86 F = (8549)** 

ٕٓيييي هبيييٕه ميييه دالييية الىييياهَ ال ليييٓ المةيييتر  أن أٌيييم 

الؼىاطر االووإُة  ام الوي ًٕر المؼىيُْ ػليّ الىياهَ ال ليٓ 

هومٌي   للنتان مه مٔظُ  البطاؽص بالنتة الٕٔازٔة االَلٓ

 ازيييٓ كمٕييية الوةييياَْ َالؼمييي  البشيييرْ َالطيييماد النُضيييناهٓ

َبوةتٔر مرَوام اإلووياٍ الِسلٕية المنولنية لوليص الؼىاطيرا 

هبيٕه أن المرَويية االووإُيية ل مٕية الوةيياَْ َالؼميي  البشييرْ 

ػلييٓ  6426ا 6412ا 6459َالطييماد النُضييناهٓ بلغيين ؤييُ 

الورهٕيي ا ممييا ٔشييٕر ألييٓ أن زٔيياد  ال مٕيية المطييونتمة مييه 

% هييؤدْ ألييٓ زٔيياد  أوويياٍ النييتان مييه  16الؼىاطيير بىطييبة 

% ػلييٓ الورهٕيي ا4 246% ا 142%ا 549البطيياؽص بىطييبة 

ن مؼىُٔة ٌ ي الىوالَ أٓظالٕان ػىيت مطيوُِ مؼىُٔية َقت ًبو

( .E.P(4 َقييييترم المرَويييية االووإُيييية اإلُمالٕيييية  6465 

ٌَييي ا ٔؼىيييٓ أن زٔييياد  ٌييي ي الؼىاطييير  6497للتالييية بىٔيييُ 

% ٔيييؤدْ أليييّ زٔييياد  16االووإُييية بالتالييية المةيييتر  بىطيييبة 

ٌَي ا ٔيت   ا% 947الىاهَ ال لٓ للنتان مه البطاؽص بىٔيُ 

ٔيييوم زيييٓ بتأييية المرٓلييية الٌاوٕييية لإلووييياٍ  ووييياٍاليييٓ ان اال

 المرٓليية االقوظييادٔة(4 ٕٓييي أن وطييبة السٔيياد  زييٓ كمٕيية 

كمٕية ػىاطير  الىاهَ ال لٓ للنتان أق  مه وطيبة السٔياد  زيٓ

 االوواٍ المطونتمة أْ ما ٔؼىٓ هىاقض الؼالت للطؼة4

 ا6486 ( ٓييُال2Rَٓقييت بلييا مؼاميي  الؤتٔييت المؼييت   

مما ٔشيٕر أليّ أن هليص الموغٕيرام المطيوةلة المنطير  بالتالية 

% مييه الوغٕييرام ال لٕيية  86المةييتر  مطييتُلة ػييه ٓييُالٓ 

بٍي ي  الٔادًة زٓ الىاهَ ال لٓ للنتان مه مٔظُ  البطاؽص

( أليييّ المؼىُٔييية اإلٓظيييالٕة للتالييية Fَهشيييٕر قٕمييية   االنتيية

 (4  0.01المةتر  ػىت مطوُِ مؼىُٔة  

َهم هةيتٔر الىياهَ الٔيتْ َالىياهَ الموُضيؾ بالىطيبة ل ي  

ػىظيير أووييآُ زييٓ داليية الىيياهَ ال لييٓ المةييتر  لمٔظييُ  

البطاؽص زيٓ النتية الٕٔازٔية األَليٓ بؼٕىية التراضيةا ٕٓيي 

ميه مٔظيُ   (.M.Pأن الىياهَ الٔيتْ   2هبٕه مه ُتَ  

 مييه كمٕيية الوةيياَْ َالؼميي  البشييرْل يي  البطيياؽص بالىطييبة 

6468ا 64668 ا6462ا قيييتر بٔيييُالٓ َالطيييماد النُضيييناهٓ
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يؤشراث انكفاءة االقتصادَت الستخذاو عُاصر اإلَتاج انًستخذيت فٍ دانت اَتاج انبطاطس بانفيت انسُازَت  .2خذول 

 ا ونً بعُُت انذراست

 انبُاٌ

 انكهٍعُاصر االَتاج  انًذخالث( فٍ دانت انُاتح 

 انتقاوٌ كًُت

 كدى

 انبشرٌ انعًم

 ساعت /فذاٌ

 انفىسفاتٍ انسًاد

 وزذِ فعانت

X1 X2 X6 

 X 1690 671.9 140.3يتىسط كًُت عُصر االَتاج 

 45.2  طٍ( Qيتىسط انُاتح انكهٍ 

 E.X.) 0.59 0.12 0.26انًروَت االَتاخُت نعُصر االَتاج  

 E.P.) 0.97انًروَت االَتاخُت اإلخًانُت  

 0.32 0.07 0.03  طٍ/ فذاٌ( (.A.Pانُاتح انًتىسط  

 0.08 0.008 0.02  طٍ/ فذاٌ( (.M.Pانُاتح انســـذٌ  

 184.3 18.48 44 (  خُُّ(.V.M.Pقًُت انُاتح انسذٌ  

 8.9 20 11 (  خُُّ(PXسعر وزذة عُصر االَتاج  

 E.E.) 4 0.92 20.7انكفاءة االقتصادَت  

 ُمؼن َٓطبن مه ووالَ االضوبٕان الناص بالتراضة 4 :انًصذر

 

ؽه/زتان لولص الؼىاطر االووإُة ػلّ الورهٕ ا كما قيترم 

 ( لوليييص الؼىاطييير االووإُيييةV.M.Pقٕمييية الىييياهَ الٔيييتْ  

ُىًٕ/زيييتان ػليييّ الورهٕييي 4  18443ا 18448 ا44بٔيييُالٓ 

ُىٕيً/كٕلُ  11بٕىما بليا موُضيؾ ضيؼر َٓيت  كمٕية الوةياَْ 

 ُىٕيً/ 26ُرا ا َموُضؾ ضؼر َٓت  الؼمي  البشيرْ ؤيُ 

 ُىٕييً/ 849ضيياػةا موُضييؾ ضييؼر َٓييت  الطييماد النُضييناهٓ 

أن الىيياهَ الموُضييؾ  2كمييا هبييٕه مييه ُييتَ   َٓييت  زؼالييةا

 A.P.بالىطييبة ل ييق مييه كمٕيية  ( مييه مٔظييُ  البطيياؽص

قيتر بٔيُالٓ  االوةاَْ َالؼمي  البشيرْ َالطيماد النُضيناهٓ

ؽه/زيييتان لوليييص الؼىاطييير االووإُييية  6432ا 6467 ا6463

 ػلّ الورهٕ 4

َهيييم هةيييتٔر ال نييياء  االقوظيييادٔة الضيييونتا  الؼىاطييير 

ُيتَ  االووإُة بتالة الىاهَ ال لٓ المةيتر ا ٕٓيي هبيٕه ميه 

ء  االقوظادٔة ل   ميه كمٕية الوةياَْ أن قٕمة مؤلر ال نا 2

َالطماد النُضناهٓ أكبر مه الُآت الظْٕٔ مما ٔشيٕر أليّ 

ارهناع مطوُِ ال ناء  االقوظيادٔة الضيونتا  ٌي ي الؼىاطير 

الميي كُر  ٕٓييي هبييٕه زٔيياد  قٕميية الىيياهَ الٔييتْ للؼىظيير 

االوويييآُ ػيييه ضيييؼر َٓيييت  الؼىظييير االوويييآُا َٔىظيييْ 

ه ٌيي ي الؼىاطييرا امييا للؼميي  باضييونتا  كمٕييام أػييازٕة ميي

البشييرْ َُييت أوييً أقيي  مييه الُآييت الظيئْٕ ممييا ٔؼ ييص 

اونناع مطوُِ ال ناء  االقوظادٔة الضونتا  ٌ ا الؼىظير 

االوويآُ ٕٓيي هبيٕه اوننيياع قٕمية الىياهَ الٔيتْ للؼىظيير 

االووييآُ ػييه ضييؼر َٓييت  الؼىظيير االووييآُ لييًا َٔىظييْ 

ر االووييآُا بوننييٕغ ال مٕييام المطييونتمة مييه ٌيي ا الؼىظيي

ٓوّ هوطاَْ قٕمة الىاهَ الٔتْ لً مغ ضؼر الُٓت  مه ٌي ا 

 الؼىظر اإلووآُ 4

 6نهفيت انسُازَت انثاَُت  أقيم ييٍ  انبطاطسدانت إَتاج 

 فذاٌ

هم هٔتٔت ػىاطر اإلوواٍ  ام الو ًٕر االِٔابٓ المؼىيُْ 

زييٓ المييتِ الةظييٕر للنتيية  البطيياؽصػلييّ أوويياٍ مٔظييُ  

الٌاوٕيية بؼٕىيية التراضيية مييه خييق  الىمييُ ٍ المةييتر  الٕٔازٔيية

باضيونتا   البطياؽصلتالة الىاهَ ال لٓ للنيتان ميه مٔظيُ  

االؤييييتار الموؼييييتد المرٓلييييٓ  الوييييترِٔٓ( زييييٓ الظييييُر  

 اللُيارٔومٕة المسدَُةا َالمُػٔة بالمؼادلة الوالٕة:

Ln Q=1.6+ 0.45 Ln X2+ 0.54 Ln X3 + 0.2 Ln X6 

            **342)         *243)         *241)     645)   

2R  = 0.86 F =)124.5 **  

أن أٌيييم  المةيييتر ٕٓيييي هبيييٕه ميييه دالييية الىييياهَ ال ليييٓ 

الؼىاطر االووإُة  ام الوي ًٕر المؼىيُْ ػليّ الىياهَ ال ليٓ 

الؼميي  البشييرْ  زييٓ هومٌيي  البطيياؽصللنييتان مييه مٔظييُ  

َبوةيتٔر مرَويام  اكمٕية الطيماد النُضيناهٓ َالؼم  االلٓ َ

اإلووياٍ الِسلٕية المنولنية لوليص الؼىاطيرا هبيٕه أن المرَوية 

كمٕييية الطيييماد َالؼمييي  االليييٓ َ للؼمييي  البشيييرْ االووإُييية 

ػلييٓ الورهٕيي ا  642ا  6454 ا6445بلغيين ؤييُ النُضييناهٓ 
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ممييا ٔشييٕر ألييٓ أن زٔيياد  ال مٕيية المطييونتمة مييه الؼىاطيير 

دْ أليٓ زٔياد  أووياٍ النيتان ميه البطياؽص % هيؤ 16بىطبة 

 4  % ػلٓ الورهٕ 2%ا  544%ا 445بىطبة 

( للتالة بىُٔ .E.Pَقترم المرَوة االووإُة اإلُمالٕة  

ٌَ ا ٔؼىيٓ أن زٔياد  ٌي ي الؼىاطير االووإُية بالتالية  1419

% ٔيؤدْ أليّ زٔياد  الىياهَ ال ليٓ للنيتان 16المةيتر  بىطيبة 

أْ أن وطبة السٔاد  زٓ كمٕة  ا% 1149مه البطاؽص بىُٔ 

كمٕية ػىاطير  الىاهَ ال لٓ للنتان أكبر مه وطبة السٔاد  زيٓ

اإلوويياٍ المطييونتمة ٌييُ مييا ٔؼىييٓ زٔيياد  الؼالييت للطييؼة الن 

 مرَوة االوواٍ أكبر مه الُآت الظْٕٔ 4

َقييت بلييا مؼاميي  الؤتٔييت المؼييت   
2R ٓا6486( ٓييُال 

ٔشيٕر أليّ أن هليص الموغٕيرام المطيوةلة المنطير  بالتالية  مما

% مييه الوغٕييرام ال لٕيية 86المةييتر  مطييتُلة ػييه ٓييُالٓ 

بٍي ي  الٔادًة زٓ الىاهَ ال لٓ للنتان مه مٔظُ  البطاؽص

( أليييّ المؼىُٔييية اإلٓظيييالٕة للتالييية Fا َهشيييٕر قٕمييية  النتيية

 (4  0.01المةتر  ػىت مطوُِ مؼىُٔة  

َهم هةيتٔر الىياهَ الٔيتْ َالىياهَ الموُضيؾ بالىطيبة ل ي  

ػىظيير أووييآُ زييٓ داليية الىيياهَ ال لييٓ المةييتر  لمٔظييُ  

البطيياؽص زييٓ النتيية الٕٔازٔيية الٌاوٕيية بؼٕىيية التراضييةا ٕٓييي 

( ميه مٔظيُ  .M.Pأن الىياهَ الٔيتْ   3هبٕه مه ُتَ  

 َالؼمي  االليٓ َالؼمي  البشيرْ البطاؽص بالىطبة ل قن ميه 

 6466ا 1469 ا6463قيتر بٔيُالٓ  االطماد النُضيناهٓ كمٕة

ؽه/زتان لولص الؼىاطر االووإُة ػلّ الورهٕ ا كما قيترم 

 ( لوليييص الؼىاطييير االووإُيييةV.M.Pقٕمييية الىييياهَ الٔيييتْ  

ُىًٕ/زييتان ػلييّ الورهٕيي 4 بٕىمييا 132ا 3683ا 66بٔييُالٓ 

 26الؼم  البشرْ ؤيُمه ػىظر ُٓت  الموُضؾ ضؼر بلا 

 َٓيت  الؼمي  االليٓ زةيت بلغين ؤيُ موُضيؾالطياػة َ ُىًٕ/

موُضييييؾ ضييييؼرَٓت  كمٕيييية الطييييماد َُىًٕ/الطيييياػةا  125

 4 ُىًٕ/َٓت  زؼالة 849النُضناهٓ ؤُ

( ميه .A.Pأن الىياهَ الموُضيؾ   3كما هبٕه ميه ُيتَ  

َالؼمي   الؼم  البشيرْ مه بطاؽص بالىطبة ل  مٔظُ  ال

 6432ا 341ا 6467بُٔالٓ  اكمٕة الطماد النُضناهٓااللٓ َ

 ؽه/زتان لولص الؼىاطر االووإُة ػلّ الورهٕ 4

أن قٕميية مؤليير ال نيياء  االقوظييادٔة  3هبييٕه مييه ُييتَ  

للؼم  البشرْ َالؼم  االلٓ َكمٕة الطيماد النُضيناهٓ أكبير 

مه الُآت الظْٕٔ مميا ٔشيٕر أليّ ارهنياع مطيوُِ ال نياء  

كُري ٕٓييي هبييٕه االقوظييادٔة الضييونتا  ٌيي ي الؼىاطيير الميي 

زٔاد  قٕمة الىاهَ الٔتْ للؼىظر االووآُ ػيه ضيؼر َٓيت  

 الؼىظر االووا4ُٓ

فييذاٌ  6دانييت إَتيياج انبطيياطس نهفيييت انسُازَييت انثانثييت  

 فأكثر(

هم هٔتٔت ػىاطر اإلوواٍ  ام الو ًٕر االِٔابٓ المؼىيُْ 

ػلييّ أوويياٍ مٔظييُ  البطيياؽص زييٓ المييتِ الةظييٕر للنتيية 

الٌالٌيية بؼٕىيية التراضيية مييه خييق  الىمييُ ٍ المةييتر  الٕٔازٔيية

لتالة الىاهَ ال لٓ للنيتان ميه مٔظيُ  البطياؽص باضيونتا  

االؤييييتار الموؼييييتد المرٓلييييٓ  الوييييترِٔٓ( زييييٓ الظييييُر  

 اللُيارٔومٕة المسدَُةا َالمُػٔة بالمؼادلة الوالٕة:

Ln Q=6418+6416 Ln X2+0.27 Ln X3+0.37 Ln X7 

       **343)        **445)      *241  ** )644)  
 

2R  = 0.91 F = )212.5 ** 

ٕٓيييي هبيييٕه ميييه دالييية الىييياهَ ال ليييٓ المةيييتر  أن أٌيييم 

الؼىاطر االووإُة  ام الوي ًٕر المؼىيُْ ػليّ الىياهَ ال ليٓ 

للنييتان مييه مٔظييُ  البطيياؽص هومٌيي  زييٓ الؼميي  البشييرْ 

َالؼمييي  اٖليييٓ َكمٕييية الطيييماد الُٕرٔييياا َبوةيييتٔر مرَويييام 

اإلووياٍ الِسلٕية المنولنية لوليص الؼىاطيرا هبيٕه أن المرَوية 

إُيية ل يي  مييه الؼميي  البشييرْ َالؼميي  اٖلييٓ َكمٕيية االوو

ػلييييّ  6437ا 6427ا 6416الطييييماد الُٕرٔييييا بلغيييين ؤييييُ 

الورهٕيي ا ممييا ٔشييٕر ألييٓ أن زٔيياد  ال مٕيية المطييونتمة مييه 

% هييؤدْ ألييٓ زٔيياد  أوويياٍ النييتان مييه  16الؼىاطيير بىطييبة 

 % ػلّ الورهٕ  3474%ا  247%ا 146البطاؽص بىطبة 

( للتالة بىُٔ .E.Pُٕة اإلُمالٕة  َقترم المرَوة االووا

ٌَ ا ٔؼىيٓ أن زٔياد  ٌي ي الؼىاطير االووإُية بالتالية  6486

% ٔيؤدْ أليّ زٔياد  الىياهَ ال ليٓ للنيتان 16المةيتر  بىطيبة 

%ا َُٔػْ  لص أن االووياٍ ٔيوم زيٓ  8مه البطاؽص بىُٔ 

 المرٓلة الٌاوٕة لإلوواٍ  مرٓلة اقوظادٔة(4 

ا 6491( ٓييُالٓ 2Rمؼييت   َقييت بلييا مؼاميي  الؤتٔييت ال

مما ٔشيٕر أليّ أن هليص الموغٕيرام المطيوةلة المنطير  بالتالية 

% مييه الوغٕييرام ال لٕيية 91المةييتر  مطييتُلة ػييه ٓييُالٓ 

ا الٔادًيية زييٓ الىيياهَ ال لييٓ للنييتان مييه مٔظييُ  البطيياؽص

( ألييّ المؼىُٔيية اإلٓظييالٕة للتاليية المةييتر  Fَهشييٕر قٕميية  

 (4  0.01مؼىُٔة  ػىت مطوُِ 

( ميه .A.Pالىياهَ الموُضيؾ  أن  4كما هبٕه ميه ُيتَ  

الؼم  البشرْ َالؼمي  بالىطبة ل قن مه مٔظُ  البطاؽص 

ا 6452ا 6469ا قييتر بٔييُالٓ اٖلييٓ َكمٕيية الطييماد الُٕرٔييا

 ؽه/زتان لولص الؼىاطر االووإُة ػلّ الورهٕ 4 6427

َهم هةتٔر الىاهَ الٔتْ َقٕمة الىاهَ الٔتْ بالىطبة ل   

ػىظيير أووييآُ زييٓ داليية الىيياهَ ال لييٓ المةييتر  لمٔظييُ  

البطيياؽص زييٓ النتيية الٕٔازٔيية الٌالٌيية بؼٕىيية التراضييةا ٕٓييي 

( ميه مٔظيُ  .M.Pالىياهَ الٔيتْ  أن  4هبٕه مه ُتَ  

الؼميي  البشييرْ َالؼميي  اٖلييٓ بالىطييبة ل ييقن مييه البطيياؽص 

ا 6414ا 646144ا قيييتر بٔيييُالٓ ٕييية الطيييماد الُٕرٔييياَكم

ؽه/زييتان لولييص الؼىاطيير االووإُيية ػلييّ الورهٕيي ا  64699

( لولييص الؼىاطيير V.M.Pكمييا قييترم قٕميية الىيياهَ الٔييتْ  

ُىًٕ/زييتان ػلييّ  21748ا 368ا 31468االووإُيية بٔييُالٓ 

الورهٕ 4 بٕىما بلاا موُضؾ أُر َٓيت  الؼمي  البشيرْ ؤيُ 

 125َضييييؼر َٓييييت  الؼميييي  اٖلييييٓ ؤييييُ ُىًٕ/ضيييياػة  26

ُىًٕ/ضاػة َموُضؾ َٓت  ضؼر َٓيت  الطيماد الُٕرٔيا ؤيُ 

 4ُىًٕ/َٓت  زؼالً 742
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 يؤشراث انكفاءة االقتصادَت الستخذاو عُاصر اإلَتاج انًستخذيت فٍ دانت اَتاج انبطاطس بانفيت انسُازَت .3خذول 

 انثاَُت بعُُت انذراست

 انبُاٌ

 عُاصر االَتاج  انًذخالث( فٍ دانت انُاتح انكهٍ

 انبشرٌ انعًم

 ساعت /فذاٌ

 االنٍ انعًم

 ساعت /فذاٌ

  انفىسفاتٍ انسًاد

 وزذِ فعانت

X2 X3 X6 

 X 1024.7 21.4 214.6يتىسط كًُت عُصر االَتاج 

 67.9  طٍ( Qيتىسط انُاتح انكهٍ 

 E.X.) 0.45 0.54 0.2انًروَت االَتاخُت نعُصر االَتاج  

 E.P.) 1.19انًروَت االَتاخُت اإلخًانُت  

 0.32 3.1 0.07  طٍ/ فذاٌ( (.A.Pانُاتح انًتىسط  

 0.06 1.69 0.03  طٍ/ فذاٌ( (.M.Pانُاتح انســـذٌ  

 132 3683 66  خُُّ( (.V.M.Pقًُت انُاتح انسذٌ  

 8.6 125 20 (  خُُّ(PXسعر وزذة عُصر االَتاج  

 E.E.) 3.3 29.4 15.3انكفاءة االقتصادَت  

 4اضةُمؼن َٓطبن مه ووالَ االضوبٕان الناص بالتر :انًصذر

 

بانفيت انسُازَت انثانثت  انبطاطسيؤشراث انكفاءة االقتصادَت الستخذاو عُاصر اإلَتاج انًستخذيت فٍ دانت اَتاج  .4خذول 

 بعُُت انذراست

 انبُاٌ

 عُاصر االَتاج  انًذخالث( فٍ دانت انُاتح انكهٍ

 انعًم انبشرٌ

 ساعت /فذاٌ

 انعًم االنٍ

 ساعت /فذاٌ

 انسًاد انُىرَا

 وزذِ فعانت

X2 X3 X7 

 X 1154 216 398يتىسط كًُت عُصر االَتاج 

 16946 االَتاجيتىسط 

 E.X.) 6416 6427 6437انًروَت االَتاخُت نعُصر االَتاج  

 648 انًروَّ االخًانُت

 6427 6452 6469 (  طٍ/ فذاٌ(.A.Pانُاتح انًتىسط  

 64699 6414 646144 (  طٍ/ فذاٌ(.M.Pانُاتح انســـذٌ  

 21748 368 31468 (  خُُّ(.V.M.Pقًُت انُاتح انسذٌ  

 742 125 26 (  خُُّ(PXعُصر االَتاج  سعر وزذة 

 E.E.) 146 245 3642انكفاءة االقتصادَت  

 ُمؼن َٓطبن مه ووالَ االضوبٕان الناص بالتراضة 4 :انًصذر
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أن قٕميييية مؤليييير ال نيييياء   4ٕٓييييي هبييييٕه مييييه ُييييتَ  

االقوظادٔة ل   ميه الؼمي  البشيرْ َالؼمي  االليٓ َالطيماد 

الُٕرٔييا أكبيير مييه الُآييت الظيئْٕ ممييا ٔشييٕر ألييّ ارهنيياع 

مطوُِ ال ناء  االقوظادٔة الضيونتا  ٌي ي الؼىاطير اليٌقى 

ٕٓي هبٕه زٔاد  قٕمة الىياهَ الٔيتْ للؼىظير االوويآُ ػيه 

 الؼىظر االووآُ للٌقى ػىاطر4ضؼر َٓت  

انتقذَر اإلزصائٍ نذوال انتكياَ  نًسصيىل انبطياطس 

 بعُُت انذراست انًُذاَُت

دانييت تكييانُ  إَتيياج انبطيياطس عهييً يسييتىي إخًييانٍ 

 (انعُُت  انًذي انطىَم

( إلوويييياٍ T.Cبوةييييتٔر مؼييييالم داليييية الو ييييالٕف ال لٕيييية  

أُمالٓ مٔظُ  البطاؽص زٓ المتْ الطُٔ  ػلّ مطوُِ 

ػٕىة التراضة زٓ الظُر  الوربٕؼٕية باضيونتا  بٕاويام ػٕىية 

التراضيييةا هبيييٕه أن أزؼييي  الظيييُر المةيييتر  ٌيييٓ التالييية 

 ( : 1الوربٕؼٕة َالمُػٔة بالمؼادلة  

T.C = 575942 Q – 35.62 Q²  (1) 

   **543-)    *243 )  

R
-
² = 0.91    F = )378 ** 

  ٕٓي:

T.C  الو الٕف االووإُة ال لٕة   ُىًٕ ( إلوواٍ البطاؽص =

 ػلّ مطوُِ أُمالٓ ػٕىة التراضة4

Q 4 ) الىاهَ ال لٓ النؼلٓ   ؽه = 

 %4   1** مؼىُْ ػىت مطوُْ مؼىُٔة 

 %4   5* مؼىُْ ػىت مطوُْ مؼىُٔة 

( إلووياٍ مٔظيُ  T.Cَهُػيْ دالية الو يالٕف ال لٕية  

أن الوغٕيرام زيٓ الىياهَ البطاؽص بإُميالٓ ػٕىية التراضيةا 

% ميه الوغٕيرام ال لٕية  91مطتُ  ػه ُٓالٓ ( Qال لٓ  

َ ليص  الٔادًة زيٓ الو يالٕف ال لٕية ميه مٔظيُ  البطياؽص

 مه خق  قٕمة مؼام  الؤتٔت 4

( زيٓ الميتِ A.Cقترم دالة الو يالٕف الموُضيطة  كما 

ػليّ  (T.Ci الطُٔ  مه خق  قطمة دالية الو يالٕف ال لٕية 

 (:2الٔظُ  ػلّ المؼادلة   هم (ا َبالوالQِٓٓم اإلوواٍ  

A.C = 575942 – 35.62Q  (2) 

( زييٓ المييتِ M.Cكمييا قييترم داليية الو ييالٕف الٔتٔيية  

الطُٔيي  مييه خييق  أُييراء الوناػيي  األَ  لتاليية الو ييالٕف 

( 1المشيييييار ألٍٕيييييا بالمؼادلييييية   (T.Ci ال لٕييييية المشيييييوةة 

الٔتٔية المُػئة بالمؼادلية  َالٔظُ  ػلّ دالية الو يالٕف

 3:) 

M.C = 575942 – 71.24Q (3) 

َٔوبييٕه أن ِٓييم اإلوويياٍ االمٌيي  اليي ْ ٔييتوٓ الو ييالٕف 

 ؽه 35إلوواٍ البطاؽص بإُمالٓ ػٕىة التراضة بلا ُٓالٓ 

َال ْ ٔؤةق ػىت الىٍأة التوٕا لموُضؾ الو الٕف زٓ الميتِ 

( ميغ M.Cأَ ٔؤةق ػىت هطاَْ الو الٕف الٔتٔية   الطُٔ 

(ا َأن ِٓم الىاهَ ال ليٓ النؼليٓ A.Cالو الٕف الموُضطة  

أْ اكبير ميه ِٓيم االووياٍ  ؽيه 5443للمسرػة قت بلا ؤُ 

األمٌ ا أما بالىطبة لِٔم اإلوواٍ ال ْ ٔؼظيم اليربْ زةيت بليا 

ؽيييه َالييي ْ ٔؤةيييق ػىيييت هطييياَْ الو يييالٕف  4949ٓيييُالٓ 

( ٌَييُ ٔطيياَْ M.R( مييغ االٔييراد الٔييتْ  M.C  الٔتٔيية

( زٓ ضُق المىازطية ال امليةا PQضؼر َٓت  الىاهَ الىٍالٓ  

( ٔيييوم قطيييمة .E.Cَإلِٔييياد مرَوييية الو يييالٕف اإلووإُييية  

(ا A.C( ػلّ الو الٕف الموُضطة  M.Cالو الٕف الٔتٔة  

َبلغيين  ُىٕييً 326548ٕٓييي بلغيين الو ييالٕف الٔتٔيية ؤييُ 

َقيترم مرَوية  اُىًٕ 451245الموُضطة ُٓالٓ الو الٕف 

مميييا ٔيييت  ػليييّ أن أووييياٍ  6491الو يييالٕف االووإُييية بىٔيييُ 

البطاؽص ػلّ مطوُِ أُميالٓ ػٕىية التراضية ٔٔةيق كنياءي 

كميا ٌيُ  ٔوم زٓ مرٓلة هىاقض الؼالت للطيؼةاقوظادٔة ٕٓي 

 54 مُػْ بِتَ 

طيياطس نهفيييت ا ونييٍ دانييت تكييانُ  إَتيياج يسصييىل انب

 انذراستبعُُت 

( إلوويييياٍ T.Cبوةييييتٔر مؼييييالم داليييية الو ييييالٕف ال لٕيييية  

مٔظُ  البطاؽص زيٓ الميتْ الةظيٕر ػليّ مطيوُِ النتية 

زٓ الظُر  الوربٕؼٕة َالو ؼٕبٕية باضيونتا   الٕٔازٔة األَلّ

بٕاوام ػٕىة التراضةا هبيٕه أن أزؼي  الظيُر المةيتر  ٌيٓ 

 (: 1التالة زٓ الظُر  الوربٕؼٕةا َالمُػٔة بالمؼادلة  

T.C = 1196641 - 57745 Q + 1649 Q²    1)   

             (541) **    (-3.5)**     (2.2)*  

 R
-
² = 0.89     F = 168) )** 

 ٕٓي :

T.C  الو الٕف االووإُة ال لٕية  ُىٕيً( إلووياٍ البطياؽص =

 ػلّ مطوُِ النتة الٕٔازٔة األَل4ّ

Q 4= الىاهَ ال لٓ النؼلٓ  ؽه) 

( إلووياٍ مٔظيُ  T.Cالو يالٕف ال لٕية  َهُػيْ دالية 

الىاهَ ال ليٓ  الوغٕرام البطاؽص بالنتة الٕٔازٔة األَلّا أن

% مه الوغٕيرام ال لٕية  89مطتُ  ػه ُٓالٓ ( Qللنتان  

كمييا ا الٔادًيية زييٓ الو ييالٕف ال لٕيية مييه مٔظييُ  البطيياؽص

ًبون مؼىُٔة التالة َمؼلماهٍا أٓظالٕان ػىت مطيوُِ مؼىُٔية 

( زيٓ الميتِ A.Cدالية الو يالٕف الموُضيطة  َقترم %ا 1

ػليّ  (T.C الةظٕر مه خق  قطيمة دالية الو يالٕف ال لٕية 

 (:2(ا َبالوالٓ الٔظُ  ػلّ المؼادلة  Qِٓم اإلوواٍ  

A.C = 1196641/ Q - 57745 +  1649 Q  (2) 

( زييٓ المييتِ M.Cكمييا قييترم داليية الو ييالٕف الٔتٔيية  

الةظييٕر مييه خييق  أُييراء الوناػيي  األَ  لتاليية الو ييالٕف 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 49 No. (1) 2022                                97 

( َالٔظيُ  ػليّ 1المشيار ألٍٕيا بالمؼادلية   (T.C ال لٕة 

 (:3دالة الو الٕف الٔتٔة المُػٔة بالمؼادلة  

M.C = 577.5 + 21.8 Q  (3) 

َٔوبييٕه أن ِٓييم اإلوويياٍ االمٌيي  اليي ْ ٔييتوٓ الو ييالٕف 

 33.1ٕٔازٔية األَليّ بليا ٓيُالٓ إلوواٍ البطياؽص بالنتية ال

َال ْ ٔؤةيق ػىيت الىٍأية اليتوٕا لموُضيؾ الو يالٕف زيٓ  ؽه

أَ ٔؤةيييق ػىيييت هطييياَْ الو يييالٕف الٔتٔييية  الميييتِ الةظيييٕر

 M.C  مغ الو يالٕف الموُضيطة )A.C َا َأن ِٓيم الىياه)

ؽه أْ اكبر ميه ِٓيم االووياٍ  45.2ال لٓ النؼلٓ بلا ؤُ 

األمٌ 4 أما بالىطبة لِٔم اإلوواٍ ال ْ ٔؼظيم اليربْ زةيت بليا 

ؽيييه َالييي ْ ٔؤةيييق ػىيييت هطييياَْ الو يييالٕف  5641ٓيييُالٓ 

( ٌَييُ ٔطيياَْ M.R( مييغ االٔييراد الٔييتْ  M.Cالٔتٔيية  

ا املية( زٓ ضُق المىازطية ال PQضؼر َٓت  الىاهَ الىٍالٓ  

ٔيييوم قطيييمة  (.E.C وإُييية َإلِٔييياد مرَوييية الو يييالٕف اإلو

(ا A.C( ػلّ الو الٕف الموُضطة  M.Cالو الٕف الٔتٔة  

َبلغيين  ُىٕييً 144468لو ييالٕف الٔتٔيية ؤييُ ٕٓييي بلغيين ا

َقيترم َبالويالٓ  اُىٕيً 57748الو الٕف الموُضطة ُٓالٓ 

ممييا ٔييت  ػلييّ أن  6488مرَويية الو ييالٕف االووإُيية بىٔييُ 

بؼٕىية  األَليّالٕٔازٔية أوواٍ البطياؽص ػليّ مطيوُِ النتية 

ٔييوم زييٓ التراضيية ٔٔةييق كنيياء  اقوظييادٔة وظييران ألن االوويياٍ 

 54كما ٌُ مُػْ بِتَ   مرٓلة هىاقض الؼالت للطؼة

دانييت تكييانُ  إَتيياج يسصييىل انبطيياطس انفيييت انثاَُييت 

 انذراست بعُُت

( إلوويييياٍ T.Cبوةييييتٔر مؼييييالم داليييية الو ييييالٕف ال لٕيييية  

مٔظُ  البطاؽص زيٓ الميتْ الةظيٕر ػليّ مطيوُِ النتية 

زٓ الظيُر  الوربٕؼٕية َالو ؼٕبٕية باضيونتا   الٕٔازٔة الٌاوٕة

بٕاوام ػٕىة التراضةا هبيٕه أن أزؼي  الظيُر المةيتر  ٌيٓ 

 ( : 1التالة زٓ الظُر  الوربٕؼٕةا َالمُػٔة بالمؼادلة  

T.C = 7154745 - 263647 Q + 16499 Q²   1)   

            (342)**    (-4.7)**     (3.61)**  

 R
-
² = 0.88     F=( 386)** 

 زُث :

T.C  الو الٕف االووإُة ال لٕية  ُىٕيً( إلووياٍ البطياؽص =

 ػلّ مطوُِ النتة الٕٔازٔة الٌاوٕة4

Q   ٓ4ؽه= الىاهَ ال لٓ النؼل) 

( إلووياٍ مٔظيُ  T.Cَهُػيْ دالية الو يالٕف ال لٕية  

البطيياؽص بالنتيية الٕٔازٔيية الٌاوٕييةا أن الىيياهَ ال لييٓ للنييتان 

 Q ) ٓمه الوغٕرام ال لٕة الٔادًية 88مطتُ  ػه ُٓال %

َ لص ميه خيق   زٓ الو الٕف ال لٕة مه مٔظُ  البطاؽص

كما ًبون مؼىُٔة التالة َمؼلماهٍيا أٓظيالٕان  امؼام  الؤتٔت

لة الو يالٕف الموُضيطة َقترم دا%ا 1ػىت مطوُِ مؼىُٔة 

 A.C زٓ الميتِ الةظيٕر ميه خيق  قطيمة دالية الو يالٕف )

(ا َبالويالٓ الٔظييُ  Qػليّ ِٓييم اإلووياٍ   (T.C ال لٕية 

 (:2ػلّ المؼادلة  

A.C = 7154745 / Q - 263647 + 16499 Q  (2) 

( زييٓ المييتِ M.Cكمييا قييترم داليية الو ييالٕف الٔتٔيية  

الةظييٕر مييه خييق  أُييراء الوناػيي  األَ  لتاليية الو ييالٕف 

المشيييار ألٍٕيييا  Qبالىطيييبة لموغٕييير االووييياٍ  (T.C ال لٕييية 

( َالٔظييييُ  ػلييييّ داليييية الو ييييالٕف الٔتٔيييية 1بالمؼادليييية  

 (:3المُػٔة بالمؼادلة  

M.C = 263647 + 33498 Q  (3) 

َٔوبييٕه أن ِٓييم اإلوويياٍ االمٌيي  اليي ْ ٔييتوٓ الو ييالٕف 

ؽيه  64إلوواٍ البطاؽص بالنتة الٕٔازٔة الٌاوٕة بليا ٓيُالٓ 

َال ْ ٔؤةق ػىت الىٍأة التوٕا لموُضؾ الو الٕف زٓ الميتِ 

( ميغ M.Cالةظٕر أَ ٔؤةق ػىت هطاَْ الو الٕف الٔتٔية  

النؼليٓ (ا َأن ِٓم الىاهَ ال ليٓ A.Cالو الٕف الموُضطة  

ؽيه أْ اكبير ميه ِٓيم االووياٍ األمٌي 4 أميا  6749بلا ؤُ 

بالىطبة لِٔم اإلوواٍ االقوظادْ ال ْ ٔؼظيم اليربْ زةيت بليا 

ؽيييه َالييي ْ ٔؤةيييق ػىيييت هطييياَْ الو يييالٕف  7147ٓيييُالٓ 

( ٌَييُ ٔطيياَْ M.R( مييغ االٔييراد الٔييتْ  M.Cالٔتٔيية  

 ا( زٓ ضُق المىازطة ال املةPQضؼر َٓت  الىاهَ الىٍالٓ  

( ٔيييوم قطيييمة .E.Cَإلِٔييياد مرَوييية الو يييالٕف اإلووإُييية  

(ا A.C( ػلّ الو الٕف الموُضطة  M.Cالو الٕف الٔتٔة  

َبلغييين  ُىٕيييً 462ٕٓيييي بلغييين الو يييالٕف الٔتٔييية ؤيييُ 

َقيترم مرَوية  اُىًٕ 266742الو الٕف الموُضطة ُٓالٓ 

مميييا ٔيييت  ػليييّ أن أووييياٍ  6417الو يييالٕف االووإُييية بىٔيييُ 

 بؼٕىية التراضية الٌاوٕةمطوُِ النتة الٕٔازٔة  البطاؽص ػلّ

ٔيوم زيٓ مرٓلية ٔٔةق كنياء  اقوظيادٔة وظيران ألن االووياٍ  ال

 54ِتَ  كما ٌُ مُػْ ب هىاقض الؼالت للطؼة

دانت تكانُ  إَتاج يسصىل انبطاطس بانفيت انثانثت 

 عُُت انذراستن

( إلوويييياٍ T.Cبوةييييتٔر مؼييييالم داليييية الو ييييالٕف ال لٕيييية  

مٔظُ  البطاؽص زيٓ الميتْ الةظيٕر ػليّ مطيوُِ النتية 

الٕٔازٔة الٌالٌة زٓ الظيُر  الوربٕؼٕية َالو ؼٕبٕية باضيونتا  

بٕاوام ػٕىة التراضةا هبيٕه أن أزؼي  الظيُر المةيتر  ٌيٓ 

 (: 1التالة زٓ الظُر  الوربٕؼٕةا َالمُػٔة بالمؼادلة  

T.C = 9342645 - 761248 Q + 2243 Q²   1)   

 (241)*  (-647)**  (2.6)*  

R
-
² = 0.84     F= 16544) )** 

 ٕٓي:

T.C =  الو الٕف االووإُة ال لٕة  ُىًٕ( إلوواٍ البطاؽص

 ػلّ مطوُِ النتة الٕٔازٔة الٌالٌة4

Q 4)الىاهَ ال لٓ النؼلٓ  ؽه = 
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 َتائح دانت انتكانُ  نعُُت انذراست يؤشراث .5خذول 

 اخًانٍ انبُاٌ

 انعُُت 

 انفيت انسُازَت

 ا ونٍ 

انفيت انسُازَت 

 انثاَُت

انفيت انسُازَت 

 انثانثت

 ؽه 16946 ؽه 6749 ؽه 4542 ؽه Q 5443 يتىسط اإلَتاج -1

 ؽه 6447 ؽه 64 ؽه 3341 ؽه 35 انًذٍَ نهتكانُ زدى اإلَتاج  -2

 ؽه 16749 ؽه 7147 ؽه 5641 ؽه 4949 زدى اإلَتاج انًعظى نهرباذ  -3

 

 

( إلووياٍ مٔظيُ  T.Cَهُػيْ دالية الو يالٕف ال لٕية  

البطيياؽص بالنتيية الٕٔازٔيية الٌالٌييةا أن الىيياهَ ال لييٓ للنييتان 

% مييه الوغٕييرام ال لٕيية 84مطييتُ  ػييه ٓييُالٓ المةييتر  

زييٓ الو ييالٕف ال لٕيية مييه مٔظييُ  البطيياؽص مييه الٔادًيية 

كمييا ًبويين مؼىُٔيية التاليية َمؼلماهٍييا ا خييق  مؼاميي  الؤتٔييت

َقيترم دالية الو يالٕف %ا 1أٓظالٕان ػىت مطيوُِ مؼىُٔية 

( زٓ المتِ الةظيٕر بةطيمة دالية الو يالٕف A.Cالموُضطة  

ػلّ ِٓم اإلوواٍ المةتر ا َبالوالٓ الٔظُ   (T.C ال لٕة 

 (:2ػلّ المؼادلة  

A.C = 93420.5 / Q - 7012.8 + 22.3 Q  (2) 

( زييٓ المييتِ M.Cكمييا قييترم داليية الو ييالٕف الٔتٔيية  

الةظييٕر مييه خييق  أُييراء الوناػيي  األَ  لتاليية الو ييالٕف 

المشيييار ألٍٕيييا  Qبالىطيييبة لموغٕييير االووييياٍ  (T.C ال لٕييية 

( َالٔظييييُ  ػلييييّ داليييية الو ييييالٕف الٔتٔيييية 1ة  بالمؼادليييي

 (:3المُػٔة بالمؼادلة  

M.C = 7012.8 + 44.6 Q  (3) 

َٔوبييٕه أن ِٓييم اإلوويياٍ االمٌيي  اليي ْ ٔييتوٓ الو ييالٕف 

 64.7إلوويياٍ البطيياؽص بالنتيية الٕٔازٔيية الٌالٌيية بلييا ٓييُالٓ 

َال ْ ٔؤةيق ػىيت الىٍأية اليتوٕا لموُضيؾ الو يالٕف زيٓ  ؽه

أَ ٔؤةيييق ػىيييت هطييياَْ الو يييالٕف الٔتٔييية  الميييتِ الةظيييٕر

 M.C  مغ الو يالٕف الموُضيطة )A.C َا َأن ِٓيم الىياه)

ؽييها أْ أكبيير مييه ِٓييم  109.6ال لييٓ النؼلييٓ بلييا ؤييُ 

االوواٍ األمٌ 4 أميا بالىطيبة لِٔيم اإلووياٍ االقوظيادْ الي ْ 

ؽيه َالي ْ ٔؤةيق ػىيت  107.9لربْ زةت بلا ُٓالٓ ٔؼظم ا

( مييييغ االٔييييراد الٔييييتْ M.Cهطيييياَْ الو ييييالٕف الٔتٔيييية  

 M.R  ٓٔطاَْ ضيؼر َٓيت  الىياهَ الىٍيال ٌَُ )PQ ٓزي )

ضُق المىازطة ال امليةا َإلِٔياد مرَوية الو يالٕف اإلووإُية 

 E.C.)   ٔوم قطمة الو يالٕف الٔتٔيةM.C ػليّ الو يالٕف )

(ا ٕٓيييي بلغييين الو يييالٕف الٔتٔييية ؤيييُ A.Cالموُضيييطة  

ُىٕيييييً َبلغييييين الو يييييالٕف الموُضيييييطة ٓيييييُالٓ  2124.6

ممييا ٔييت   0.69ُىٕييً َبلغيين مرَويية الو ييالٕف  5421.02

ػلّ أن ه الٕف أوواٍ البطاؽص ػلّ مطوُِ النتة الٕٔازٔة 

بؼٕىيية التراضيية ٔٔةييق ال نيياء  االقوظييادٔة وظييران ألن  الٌالٌيية

ا بمؼىيٓ ان الو يالٕف ال لٕية ٓيتمرَوة الو الٕف اق  مه الُا

كميا ٌيُ مُػيْ  هسٔت بمؼيت  اقي  ميه مؼيت  زٔياد  االووياٍ

 54ِتَ  ب

 انتىصُاث

بالؼىظييير ا بؼىظييير كمٕييية الوةييياَْ مٔاَلييية االٌوميييا  (1

َاػيييازة كمٕيييام مىاضيييبة ميييه الطيييماد  َاالليييٓ البشيييرْ

لسٔيياد  االوويياٍ َمطييوُْ ال نيياء  االقوظييادٔة  النُضييناهٓ

 4اُمالٓ ػٕىة التراضة  زٓ للبطاؽص

ا بؼىظر كمٕة الوةاَْ مٔاَلة االٌوما مٔاَلة اضونتا   (2

بالؼىظيير البشييرْ َاػييازة كمٕييام مىاضييبة مييه الطييماد 

َاػيييازام ال مٕيييام المىاضيييبة بيييٕه الطيييماد  النُضيييناهٓ

 للبطيييياؽصالنُضييييناهٓ َ لييييص لؤةٕييييق ازؼيييي  اوويييياٍ 

 3-1ميه  هويراَّ مطيآوٍاَالوٓ  النتً االَلٓبالمسارع 

  4اق  مه زتان

 امييه اوواٍٍُيي المسٔييت مييههشييِٕغ المىوِييٕه ػلييّ هُُٕييً  (3

للوظتٔر َ لص وظرا لُُيُد زيالغ زيّ الطيُق المٔليّ 

 4 البطاؽصمه 

لراء كازة آوٕاُيام الميسارع ميه مطيولسمام االووياٍ   (4

 زّ بتأة المُضم ػماوان لوُزٕرٌا ػلّ متار الؼا  4 

باؽ اضيييوى االوُضيييغ الرأضيييٓ زيييٓ المطيييآة المسرَػييية (5

اطييىاف مٔطيييىة زييٓ مراكيييس البٔييُى الوابؼييية ليييُزار  

السراػيية مىننؼييً لقٓوٕاُييام المالٕيية لُُييُد مشيياك  

 زٓ مٕاي الرْ 4 

 عـــانًراخ

 أضيماػٕ ا ٓيازع ؽلؼينَ الٌُيا  ػبيت مٔميتا ؤيُ  أبيُ
 طيبري ٓطيه ُميا  بٌٕىيةَ الظيغٕر النوياّ ػبيت ُيق 

 األَزق المٔظُلّ للوركٕ  أقوظادٔة (4 رؤٔة2617 
 54: 48ا الِتٔت4 مِلة اضُٕؽ الُادِ بمٔازظة

مٔاػييييرام 4 (2617مٔمييييت ػبتالظييييادق   االطىورٔطييييٓ
هٔلٕ  الو الٕف السراػٕةا قطم االقوظاد السرػٓا كلٕة 

 السراػةا ُامؼة ػٕه لمص4

 أبُؤيُ  ػبيتالٌُا  مٔميتَ ػبيتالنواّ ُيق ا الظيغٕر
ٓطيه  ُميا  أضيماػٕ ا بٌٕىية ٓيازع ؽلؼين (26194 

 اإلووإُية للِيتار  اقوظيادٔة  دكاهر (4 دراضيةطبريا 
الِتٔيت4 مِلية  اليُادِ بمٔازظية السراػٕية لنراػيّ

 24:  5ا ضُٕؽأ
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ABSTRACT: The production function is a physical relationship between the quantity 

produced of the commodity and the inputs used in production during a certain period of time. 

As it is distributed between acres for small farms and more than 7 acres for farms, so the 

research aims, through its estimation of production functions, to identify the most important 

production elements specific to the production of potatoes, as well as to estimate the 

production flexibility for these elements and calculate the total flexibility, and where the 

results of the study showed that from the total output function (Q) to the total The study 

sample that the most important productive elements with a moral effect on the total yield per 

acre of the potato crop are represented in the quantity of seeds, human labor, automated work, 

phosphate fertilizer, and by estimating the different partial production elasticities for these 

inputs, it was found that the productive flexibility of the quantity of seeds, human work, 

mechanical work and phosphate fertilizer They amounted to about 0.46, 0.05, 0.06, 0.39, 

respectively, which indicates that the increase in the amount used of the following elements 

The male bug by 10% leads to an increase in the feddan production of potatoes by 4.6%, 

0.5%, 0.6%, 3.9%, respectively, and these results were statistically significant at the level of 

significance (0.01), and the total productivity elasticity (EP) of the function was estimated at 

0.96 Which means that the increase of these productive elements by the estimated function by 

10% leads to an increase in the total output of an acre of potatoes by about 9.6%, and this 

shows that the production of potatoes in the study sample takes place in the second stage of 

production (the economic stage), as the percentage of increase in the amount of total output 

per acre is less From the percentage of the increase in the amount of production elements 

used, which means a decrease in the return on capacity because the elasticity of production is 

less than the correct one, potatoes4 

Key words: Production functions, cost functions, multiple regression, production elasticity, 

economic efficiency4  
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