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واالقتصادية لمحصولي  تقدير أثر الفئة الحيازية على مؤشرات الكفاءة اإلنتاجيةبصفة أساسية  البحث استهدف الملخص:
ويمكن  ،محصولي الدراسة يةبصرة، وتحديد أهم العوامل المؤثرة على إنتاجالبرتقال البرتقال الصيفي و ماالدراسة وه
 ماعينة الدراسة وهإجمالي التكاليف الكلية في الفئة الحيازية الثانية لمحاصيل  تنخفضتائج في اآلتي: نالحصر أهم 

 يراد الكليوقيمة اإل نتاج الفدانإلفئة الحيازية الثانية في متوسط كما يتضح تفوق ا، بصرةالبرتقال الصيفي و يمحصول
جمالي إلالهامش المعيار  في الفئة الحيازية الثانية وفقاً تصادية اقكفاءة  أعلى وتتحققبصرة، البرتقال الصيفي و يلمحصول

للفدان، وصافي العائد للفدان، وصافي العائد للطن، وصافي العائد للجنيه المنفق، وحافز المنتج، وهامش المنتج، ونسبة 
  .العائد الكلي إلى التكاليف المتغيرة

 .لسعة، المرونة اإلنتاجية، محافظة الشرقيةالكفاءة االقتصادية، عوائد ا الكلمات االسترشادية:

 المشكلة البحثيةوالمقدمة 

تعتبر زراعة محاصيل الفاكهة بصفة عامة والموالح 
بصفه خاصة ومنها محصول البرتقال على وجه التحديد 
من األهمية بمكان حيث يعتبر محصول البرتقال في مقدمة 

أنواع  جانب أنه من أهم الصادرات الزراعية المصرية إلى
(الشرقاوي،  نتشارا وقبوالً لدى عامة المستهلكيناالفاكهة 
ولتحقيق الزيادة في اإلنتاج باإلضافة إلى تحسين  .)۲۰۰۳

جودة ونوعية الناتج يجب رفع كفاءة استخدام الميكنة في 
 عمليات الخدمة الزراعية للمحصول مما يؤكد أهمية دراسة

البرتقال لما لها ستخدام الميكنة في عمليات خدمة محصول ا
مميزات كبيرة من حيث سرعة أداء العمليات الزراعية  من

في الوقت والمكان المناسب والوفر في الوقت والجهد 
 نتيجة ارتفاع القوة الحصانية مقارنة بالعمل البشري والحيواني
 في أداء العمليات الزراعية مما يؤدي إلي انخفاض التكاليف

 .)۱۹۹۰ب، (قط وزيادة اإلنتاج الزراعي

تعتب����ر الميكن����ة الزراعي����ة أح����د الم����دخالت الهام����ة  
نتاجي�������ة خاص�������ة للمحاص�������يل ساس�������ية للعملي�������ة اإلواأل

البس���تانية إال أن ه���ذا الم���دخل يوج���د ب���ه نق���ص كبي���ر ف���ي 
الت الزراعي�����ة المس�����تخدمة ف�����ي أع�����داد الج�����رارات واآل

نتاجي���ة للمحاص���يل البس���تانية وإن وج���دت ف���ي العملي���ة اإل
ال تس���تغل االس���تغالل األمث���ل م���ن بع���ض المن���اطق فإنه���ا 

حي����ث الحج����م والق����درة الحص����انية ك����ذلك ن����درة البيان����ات 
اص������يل البس������تانية والمعلوم������ات الخاص������ة بميكن������ة المح

(قط���ب،  والت���ي ه���ي أس���اس للب���احثين ف���ي ه���ذا المج���ال
۲۰۱۲(. 

 هدف الدراسة 
تقدير أثر الفئة الحيازية على مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية  -۱

 لي البرتقال الصيفي وبصرة. واالقتصادية لمحصو

تحديد أهم العوامل المؤثرة على إنتاج محصولي  -۲
 البرتقال الصيفي وبصرة.

 والطريقة البحثيةمصادر البيانات 

: أولهم���الدراس���ة عل���ى مص���درين للبيان���ات اعتم���دت ا
بيان���ات ثانوي���ة منش���ورة م���ن خ���الل المراج���ع واألبح���اث 

ه����ذا  العلمي����ة وال����دوريات والنش����رات المتخصص����ة ف����ي
باإلض�����افة إل�����ى الجه�����ات الرئيس�����ية لمج�����ال  ،المج�����ال

الزراع������ة الممثل������ة ف������ي وزارة الزراع������ة واستص������الح 
خ����رى غي����ر أراض����ي وقط����اع الش����ئون االقتص����ادية واأل

منش���ورة م���ن مرك���ز المعلوم����ات ودع���م واتخ���اذ الق����رار 
ت��م تجميعه���ا ع���ن ثاني��اً: بيان���ات أولي���ة  بمحافظ��ة الش���رقية.

لك وت����م جمعه����ا طري����ق اس����تمارة اس����تبيان ص����ممت ل����ذ
بمحافظ������ة  حم������اد ب������وأو الص������الحية الجدي������دةبمنطق������ة 

الش�����رقية حي�����ث يم�����ثالن أكب�����ر مس�����احة للم�����والح عل�����ي 
حي��ث بلغ���ت المس��احة المزروع���ة م���ن المحافظ���ة مس��توى 

 ف������دان ۲۱۱۳۰دارة األول������ي ح������والي الم������والح ف������ي اإل
مس����احة المزروع����ة م����ن بينم����ا تبل����غ ال %۳٤.۳۱بنس����بة 
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 ف������دان ۱۸۱۹٥والي دارة الثاني������ة ح������الم������والح ف������ي اإل
(مديري�������ة  وذل�������ك عل�������ي الترتي�������ب %۲۹.٥٤بنس�������بة 

وق�����د ت�����م اختي�����ار أكب�����ر  .)۲۰۱٤الزراع�����ة بالش�����رقية، 
جمعيت���ين م���ن حي���ث زراع���ة الم���والح بالص���الحية الجدي���دة 

أيض����اً وه����ي جمعي����ة الس����عدية وجمعي����ة الع����زازي، وت����م 
اختي��ار أكب��ر جمعيت��ين للم��والح عل��ي مس��توى مرك��ز أب��و 

ت����م و، فري����ة وجمعي����ة العباس����ةحم����اد وهم����ا جمعي����ة الجع
ع���دد م���ن اجم���الي  %۱۰بنس���بة الدراس���ة اختي���ار عين���ة 

فبل���غ حج���م  ا،ح���ائز ۹۰۰ نح���و والب���الغ ع���ددهمالح���ائزين 
م توزيعه����ا عل�����ي ح����ائزا ت����� ۹۰ نح�����و العين����ة المخت����ارة

س�����اس ال�����وزن النس�����بي لع�����دد أ ىالق�����ري المخت�����ارة عل�����
الح��ائزين ف��ي ك��ل قري��ة بالنس��بة ألجم��الي ع��دد الح��ائزين 

ح�����ائزا ف�����ي قري�����ة  ۲٦ق�����ري المخت�����ارة بواق�����ع ف�����ي ال
 ۲۲بوحم���اد، أح���ائزا ف���ي قري���ة العباس���ة ب ۲۲الجعفري���ة، 

ح��ائزا ف��ي قري��ة الع��زازي  ۲۰ح��ائزا ف��ي قري��ة الس��عدية، 
بالص����الحية الجدي����دة وت����م اختي����ار مف����ردات العين����ة ب����ين 

المخت���ارة بطريق���ة طبقي���ة  ىح���ائزي ك���ل قري���ة م���ن الق���ر
 ع حج���م الحي���ازةعش���وائية م���ع األخ���ذ ف���ي االعتب���ار تن���و

البرتق���ال الص���يفي إل���ى  ت���م تقس���يم مزارع���يالمزرعي���ة، و
 ۳٤الفئ����ة الحيازي����ة األول����ى أق����ل م����ن فئت����ين حي����ازيتين 

، ف���ي ف���دان ف���أكثر ۳٤ف��دان، بينم���ا الفئ���ة الحيازي���ة الثاني���ة 
البرتق����ال بص����رة إل����ى فئت����ين  ت����م تقس����يم مزارع����يح����ين 

ف����دان،  ٦٦الفئ����ة الحيازي����ة األول����ى أق����ل م����ن حي����ازيتين 
 .فدان فأكثر ٦٦ا الفئة الحيازية الثانية بينم

واس����تخدمت الدراس����ة أس����لوب التحلي����ل اإلحص����ائي 
 الوص����في والكم����ي لش����رح وع����رض المتغي����رات االقتص����ادية
متمثل�����ة ف�����ي اس�����تخدام أس�����لوب الميزاني�����ة المحص�����ولية 

(Maxwell, 1979) لحس����اب بع����ض مؤش����رات الكف����اءة 
ة اإلنتاجي���ة واالقتص���ادية لمحص����ولي الدراس���ة، باإلض����اف

س���لوب االنح���دار المتع���دد لتق���دير ال���داالت أاس���تخدام إل���ى 
 .الدراس���ة (البرتق���ال الص���يفي وليص���نتاجي���ة الفداني���ة لمحاإل

والبرتق������ال بص������رة) بم������زارع العين������ة ف������ي الص������ورة 
) عل���ى Lnاللوغارتمي���ة المزدوج���ة (للوغ���ارتم الطبيع���ي 

 .(Heady and Dillon, 1961) النحو التالي

 R۳Rب±  R۲Rل�����وس R۲Rب±  R۱Rل�����وس R۱Rب± ل�����و ص^ = ل�����و أ 
، R٦Rل������وس R٦Rب± R٥Rل������وس R٥Rب±  R٤Rل������وس R٤Rب±  R۳Rل������وس

) R٦R، بR٥R، بR٤R، بR۳R، بR۲R، بR۱Rحي��������ث تعب��������ر ق��������يم (ب
، R۱Rع����ن قيم����ة الن����واتج الحدي����ة للعناص����ر اإلنتاجي����ة (س

 ) على التوالي.R٦R، سR٥R، سR٤R، سR۳R، سR۲Rس

هذا ويمكن وضع الصورة اللوغاريتمية للدالة في 
 –ة كوب الصيغة اآلسية المعروفة في االقتصاد بدال

R۱RPص^ = أ س دوجالس علي النحو التالي
۱ب

P سR۲RP
۲ب

P 
R۳RPس

۳ب
P سR٤RP

 ٤ب
PسR٥RP

٥ب
P سR٦RP

٦ب
P  حيث تشير قيمة األس

) في هذه الدالة إلى R٦R، بR٥Rب، R٤R، بR۳R، بR۲R، بR۱R(ب
المرونات اإلنتاجية الجزئية لكل من الموارد اإلنتاجية 
المستقلة التي تضمنها الدالة اإلنتاجية. أما حاصل جمع قيم 

) فهو يعبر عن R٦Rب ،R٥Rب، R٤R، بR۳R، بR۲R، بR۱Rاألس (ب
مجموع المرونات الجزئية للعناصر اإلنتاجية الداخلة في 
الدراسة أي يعبر عن المرونة اإلجمالية للدالة ويعكس 
العائد علي السعة للموارد اإلنتاجية المستخدمة في العملية 

في تلك الدوال المتغير  تمثل االنتاجية الفدانيةو، اإلنتاجية
Pالتابع (ص

^
Pواما المتغيرات التفسيرية  .الة) في الد

والمفترض تأثرها في المتغير التابع وهي الكمية 
) والكمية R۱Rبالشتلة (س الشتالتالمستخدمة من عدد 

والكمية ) R۲Rالمستخدمة من السماد البلدي بالمتر مكعب (س
 .)R۳R(سزوتي عنصر فعال دمة من السماد اآلالمستخ

عنصر  والكمية المستخدمة من السماد الفوسفاتي الصافي
وعدد  ،)R٥Rوكمية العمل البشري رجل/يوم (س .)R٤Rفعال (س

ولتقدير هذه )، R٦Rساعات العمل اآللي ساعة/الفدان (س
الدوال استخدمت بيانات الفدان لكل محصول في 

و المستقلة والتي حسبت من استمارة أالمتغيرات التفسيرية 
يدانية للموسم الزراعي االستبيان بعينة الدراسة الم

۲۰۱٤/۲۰۱٥. 

 النتائج والمناقشة

واإلنتاجي���������ة مؤش���������رات الكف���������اءة االقتص���������ادية 
 للفئات الحيازية  وفقاً لمحصولي الدراسة 

تحليالً لبعض المؤش�رات من البحث يعرض هذا الجزء 
الت���ي يمك���ن م���ن خالله���ا الحك���م عل���ي م���دى كف���اءة إنت���اج 
محص���ولي البرتق���ال الص���يفي وبص���رة وتش���مل مؤش���رات 

ادية الُمق��درة ف��ي وح��دة ال��زمن الكف��اءة اإلنتاجي��ة واالقتص��
جم��الي للف��دان، وص��افي العائ��د إل(س��نة) ك��ل م��ن اله��امش ا

، وص���افي العائ���د للط���ن، وص���افي العائ���د للجني���ه الف���داني
، ونسبة العائ�د الكل�ي المنفق، وحافز المنتج، وهامش المنتج

موض�وع  وذلك وفقاً للفئ�ات الحيازي�ة التكاليف المتغيرة إلى
 .الدراسة

 لى للفدانجماالهامش اإل
ه���و مقي���اس للح���د األدن���ى للكف���اءة اإلنتاجي���ة للنش���اط 
اإلنت���اجي، كم���ا يفي���د ف���ي التع���رف عل���ى ص���افي العائ����د 

ن���ه الف���رق ب���ين أالتك���اليف المتغي���رة وال���ذي يع���رف ب ف���وق
قيم����ة اإلنت����اج لنش����اط مع����ين والتك����اليف المتغي����رة الت����ي 

ع��امر، ه و(عب��د س��اهمت ف��ي الحص��ول عل��ى ه��ذا المن��تج
إل������ى أن اله������امش  ۱ائج ج������دول تش������ير نت������، و)۲۰۰۹

جم���الى الف���دانى لمحص���ول البرتق���ال الص���يفى ي���نخفض اإل
 ۹۳۷٦.۱ف���ى الفئ���ة الحيازي���ة األول���ى حي���ث بل���غ ح���والى 

 جنيه���ا للف���دان، وارتف���ع ف���ى الفئ���ة الحيازي���ة الثاني���ة حي���ث
جنيه����ا للف����دان، ف����ى ح����ين بل����غ  ۱۲۹۱۷.۳بل����غ ح����والى 

جنيه�����ا للف�����دان للعين�����ة كك�����ل. أم�����ا  ۱۱٤۰۰.۹ح�����والى 
ج���دول لمحص���ول البرتق���ال بص���ره فيتض���ح م���ن لنس���بة با
أن اله����امش االجم����الى للف����دان بل����غ أع����اله ف����ى الفئ����ة  ۲

جنيه����ا  ۱٦۸۲۲.۱الحيازي����ة الثاني����ة حي����ث بل����غ ح����والى 
للف���دان بينم���ا بل���غ أدن���اه ف���ى الفئ���ة الحيازي���ة األول���ى حي���ث 
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 لعينة ككل.جنيها للفدان ل ۱۳۰۳۸.۳حوالى جنيه����ا للف����دان، ف����ى ح����ين بل����غ  ۱۰۰٥۷.۲بل����غ ح����والى 
نتاجية لمحصول البرتقال الصيفي وفقا للفئات الحيازية بعينة الدراسة الميدانية مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإل .۱جدول 

 ۲۰۱٤/۲۰۱٥الشرقية للموسم الزراعي بمحافظة 

 المقياس
  

 الوحدة
  

 الفئة الحيازية
 اجمالي العينة فدان فأكثر ۳٤ فدان ۳٤أقل من 

 ٥٦ ۲۱ ۳٥ مشاهده هدات بالعينةعدد المشا
 ۳٥ ٤۲.٥ ۲۸.۷ فدان عةومتوسط المساحة المزر

 ۱٤.٦۰ ۱٥.٥۷ ۱۳.٤٦ دانفالطن/ نتاج للفدانمتوسط اإل
 ۱۳٦۲.۱۰ ۱۳٥۰.۰۰ ۱۳۷۲.۰٦ /طنجنيه سعر بيع الطن من الناتج الرئيسي

 ۱۹۸۸٤.٤۲ ۲۱۰۲۱.٤۳ ۱۸٤۷۰.۳۳ /الفدانجينه العائد الكلي للفدان
 ۸٤۸۳.٥٥ ۸۱۰٤.۱٤ ۹۰۹٤.۲٦ /الفدانجنيه نتاج المتغيرة للفدانتكاليف اال

 ۷۰۱٥.۸۷ ۷۱٤۲.۸٦ ٦۸٥۷.۱٤ /الفدانجنيه تكاليف االنتاج الثابتة للفدان
 ۱٥٤۹۹.٤۲ ۱٥۲٤۷.۰۰ ۱٥۹٥۱.٤۰ /الفدانجنيه تكاليف االنتاج الكلية للفدان

 ۱۱٤۰۰.۸۷ ۱۲۹۱۷.۲۹ ۹۳۷٦.۰۷ /الفدانجنيه )۱( الهامش االجمالي للفدان
 ٤۳۸٥.۰۰ ٥۷۷٤.٤۳ ۲٥۱۸.۹۳ /الفدانجنيه )۲( صافي العائد للفدان
 ۳۰۰.۳۸ ۳۷۰.۸۳ ۱۸۷.۱۲ /طنجنيه )۳( صافي العائد للطن

 ۰.۲۸ ۰.۳۸ ۰.۱٦ هجني )٤( صافي العائد للجنية المنفق
 ۲۲.۰٥ ۲۷.٤۷ ۱۳.٦٤ )%( )٥( حافز المزارع

 ۳۰۰.۳۸ ۳۷۰.۸۳ ۱۸۷.۱۲ هجني )٦( هامش المزارع
 ۲۳٤.۳۹ ۲٥۹.۳۹ ۲۰۳.۱۰ )%( )۷( لعائد الكلي الي التكاليف المتغيرةنسبة ا
 ۲۰۱٤/۲۰۱٥للموسم الزراعي جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية  :المصدر

 

 

 للفدانصافى العائد 

ه�����و م�����ن المق�����اييس الش�����املة للكف�����اءة االقتص�����ادية 
وح����دة ويحس����ب م����ن ط����رح التك����اليف اإلنتاجي����ة الكلي����ة ل

، وتش���ير اإلي���راد الكل���ي ل���نفس وح���دة اإلنت���اجاإلنت���اج م���ن 
إل��ى أن ص���افى العائ��د الف��داني لمحص���ول  ۱نت��ائج ج��دول 

البرتق���ال الص���يفى ي���نخفض ف���ى الفئ���ة الحيازي���ة األول���ى 
جنيه���ا للف���دان، وترتف���ع ف���ى  ۲٥۱۸.۹حي���ث بل���غ ح���والى 

 ٥۷۷٤.٤الفئ�����ة الحيازي�����ة الثاني�����ة حي�����ث بل�����غ ح�����والى 
جنيه��ا للف��دان للعين��ة  ٤۳۸٥ين بل��غ جنيه��ا للف��دان، ف��ى ح��

كك���ل. أم���ا بالنس���بة لمحص���ول البرتق���ال بص���ره فيتض���ح 
أن ص���افى العائ���د الف���دانى بل���غ أع���اله ف���ى  ۲م���ن ج���دول 

 ۹٤۳۷.٤الفئ�����ة الحيازي�����ة الثاني�����ة حي�����ث بل�����غ ح�����والى 
ول���ى جنيه��ا للف��دان بينم��ا بل��غ أدن��اه ف��ى الفئ��ة الحيازي��ة األ

ج���ع ذل���ك ، ويرجنيه���ا للف���دان ۳۳۳٥حي���ث بل���غ ح���والى 
إل�����ى ارتف�����اع س�����عر البي�����ع للط�����ن وارتف�����اع اإلنتاجي�����ة 

، ف����ى ح����ين بل����غ ح����والى وانخف����اض مس����تلزمات اإلنت����اج
، ويرج���ع ذل���ك إل���ى جنيه���ا للف���دان للعين���ة كك���ل ٤.٦۰۳۸

انخف���اض مس���تلزمات اإلنت���اج ف���ي الفئ���ة الحيازي���ة الثاني���ة 
 .نظراً لكبر حجم المساحة

 للطن صافي العائد

لجنيه على الفرق بين س�عر يتوقف صافي العائد للطن با
الطن بالجنيه ومتوسط تكلفة إنتاج الط�ن بالجني�ه. وبحس�اب 

اني لمحص�ول البرتق�ال نصيب الطن من ص�افي العائ�د الف�د
نج�د أن�ه ي�نخفض ف�ى الفئ�ة الحيازي�ة  ۱ج�دول الصيفي م�ن 

جنيه�ا للط�ن، ويرتف�ع ف�ى  ۱۸۷.۱األولى حيث بل�غ ح�والى 
جنيها للط�ن،  ۳۷۰.۸والى الفئة الحيازية الثانية حيث بلغ ح

جنيه�ا للط�ن للعين�ة كك�ل. أم�ا بالنس�بة  ۳۰۰.٤فى حين بل�غ 
أن ص�افى  ۲لمحصول البرتقال بص�ره فيتض�ح م�ن ج�دول 

العائد للط�ن بل�غ أع�اله ف�ى الفئ�ة الحيازي�ة الثاني�ة حي�ث بل�غ 
جنيه���ا للط���ن، بينم���ا بل���غ أدن���اه ف���ى الفئ���ة  ٦۰۱.٤ح���والى 
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 جنيها للطن للعينة ككل. ٤۲٤.۲حين بلغ حوالى جنيها للط�ن، ف�ى  ۲٥۷.٦ولى حيث بلغ حوالى الحيازية األ
نتاجية لمحصول البرتقال بصره وفقا للفئات الحيازية بعينة الدراسة الميدانية مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإل .۲جدول 

 ۲۰۱٤/۲۰۱٥الشرقية للموسم الزراعي بمحافظة 

 المقياس
  

 الوحدة
  

 الفئة الحيازية
 اجمالي العينة فدان فأكثر ٦٦ فدان ٦٦من  أقل

 ۳۷ ۱۸ ۱۹ مشاهده عدد المشاهدات بالعينة
 ٦۰ ۷۲.۲٥ ٤٥.٥ فدان المزروعةمتوسط المساحة 

 ۱٤.۲۳ ۱٥.٦۹ ۱۲.۹٤ طن/الفدان نتاج للفدانمتوسط اإل
 ۱٥٥۸.۳۳ ۱٦۱۹.۲۳ ۱٥۱۱.۱۱ جنيه/طن سعر بيع الطن من الناتج الرئيسي

 ۲۲۱۸۰.۲۸ ۲٥٤۰۹.٤۷ ۱۹٥٦۰.٤۹ جينه/الفدان العائد الكلي للفدان
 ۹۱٤۱.۹۸ ۸٥۸۷.٤۳ ۹٥۰۳.۲۹ جنيه/الفدان نتاج المتغيرة للفدانتكاليف اإل
 ۷۰۰۰.۰۰ ۷۳۸٤.٦۲ ٦۷۲۲.۲۲ جنيه/الفدان نتاج الثابتة للفدانتكاليف اإل
 ۱٦۱٤۱.۹۸ ۱٥۹۷۲.۰٥ ۱٦۲۲٥.٥۱ جنيه/الفدان نتاج الكلية للفدانتكاليف اإل

 ۱۳۰۳۸.۳۰ ۱٦۸۲۲.۰٤ ۱۰۰٥۷.۲۱ جنيه/الفدان )۱(مالي للفدان جالهامش اإل
 ٦۰۳۸.۳۰ ۹٤۳۷.٤۲ ۳۳۳٤.۹۹ جنيه/الفدان )۲(صافي العائد للفدان 
 ٤۲٤.۲٤ ٦۰۱.٤۰ ۲٥۷.٦٤ جنيه/طن )۳(صافي العائد للطن 

 ۰.۳۷ ۰.٥۹ ۰.۲۱ جنيه )٤(صافي العائد للجنية المنفق 
 ۲۷.۲۲ ۳۷.۱٤ ۱۷.۰٥ )%( )٥(حافز المزارع 

 ٤۲٤.۲٤ ٦۰۱.٤۰ ۲٥۷.٦٤ جنيه )٦(هامش المزارع 
 ۲٤۲.٦۲ ۲۹٥.۸۹ ۲۰٥.۸۳ )%( )۷(نسبة العائد الكلي الي التكاليف المتغيرة 

 تكاليف اإلنتاج المتغيرة للفدان. –= العائد الكلي للفدان  ۱
 تكاليف اإلنتاج الكلية للفدان. –= العائد الكلي للفدان  ۲
 توسط إنتاج الفدان.= صافي العائد للفدان / م ۳
  / تكاليف اإلنتاج الكلية للفدان = صافي العائد للفدان ٤
 ۱۰۰×= صافي العائد للطن / سعر البيع للطن ٥
 تكاليف اإلنتاج الكلية للطن. –= سعر البيع لوحدة الناتج من المنتج الرئيسي  ٦
 ۱۰۰× = العائد الكلى للفدان / التكاليف المتغيرة للفدان ۷

 ۲۰۱٤/۲۰۱٥للموسم الزراعي معت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية :ج المصدر
 

 صافى العائد للجنيه المنفق
يفي���د ه���ذا المقي���اس ف���ي التع���رف عل���ى العائ���د عل���ى 

ي مق����دار م����ا أه المنف����ق ف����ي العملي����ة اإلنتاجي����ة، الجني����
يحقق���ه ك���ل جني���ه مس���تثمر م���ن ص���افي عائ���د، ويحس���ب 

للف�����دان بالجني�����ة عل�����ى إجم�����الي بقس�����مة ص�����افي العائ�����د 
التك���اليف اإلنتاجي���ة للف���دان بالجني���ة. وكلم���ا ارتفع���ت قيم���ة 
ه��ذا المقي��اس كلم��ا دل عل��ى زي��ادة أربحي��ة الجني��ة المنف��ق 
ف���ي العملي���ة اإلنتاجي���ة وت���وافر الكف���اءة االقتص���ادية ف���ي 

أن ص����افى العائ����د إل����ى  ۱تش����ير نت����ائج ج����دول ، واإلنت����اج
الص���يفى ي��نخفض ف���ى  للجني��ه المنف��ق لمحص���ول البرتق��ال

جني����ه،  ۰.۲ح����والى  حي����ث بل����غول����ى الفئ����ة الحيازي����ة األ

ح����والى  حي����ث بل����غرتف����ع ف����ى الفئ����ة الحيازي����ة الثاني����ة وي
لعين����ة ل جني����ه ۰.۳، ف����ى ح����ين بل����غ ح����والى جنيه����ا ٤.۰

. أم���ا بالنس���بة لمحص���ول البرتق���ال بص���ره فيتض���ح كك���ل
أن ص��افى العائ��د للجني��ه المنف��ق بل��غ أع��اله  ۲م��ن ج��دول 

جنيه��اً،  ۰.٦ح��والي  حي��ث بل��غالحيازي��ة الثاني��ة ف��ى الفئ��ة 
 حي���ث بل���غغ أدن���اه ف���ي الفئ���ة الحيازي���ة األول���ي ل���بينم���ا ب

 جنيه����اً  ۰.٤ف����ي ح����ين بل����غ ح����والي  .جنيه����اً  ۰.۲ح����والي 
 .ككل عينةلل

 حافز المزارع
ال��ربح لوح��دة البي��ع يع��رف ح��افز الم��زارع عل��ى أن��ه 

(الط���ن) مقس���وماً عل���ى س���عر البي���ع لوح���دة البي���ع (الط���ن) 
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، ويمث���ل ح���افز ۱۰۰ن���د ب���اب المزرع���ة مض���روباً ف���ي ع
 المن���تج نس���بة نص���يبه ف���ي س���عر بي���ع الوح���دة م���ن إنتاج���ه

إل����ى  ۱تش����ير نت����ائج ج����دول ، و)۲۰۰۹ع����امر، ه و(عب����د
أن ح�������افز الم�������زارع لمحص�������ول البرتق�������ال الص�������يفى 

ح���والى  حي���ث بل���غول���ى ي���نخفض ف���ى الفئ���ة الحيازي���ة األ
 ي���ث بل���غح ويرتف���ع ف���ى الفئ���ة الحيازي���ة الثاني���ة %.٦.۱۳

للعين���ة  %۲۲.۱ف���ى ح���ين بل���غ ح���والى  %۲۷.٥ح���والى 
أم���ا بالنس���بة لمحص���ول البرتق���ال بص���ره فيتض���ح  ،كك���ل

أن ح���افز الم���زارع بل���غ أع���اله ف���ى الفئ���ة  ۲م���ن ج���دول 
بينم���ا بل���غ  ،%۳۷.۱ح���والى  حي���ث بل���غالحيازي���ة الثاني���ة 

ح����والى  حي����ث بل����غأدن����اه ف����ى الفئ����ة الحيازي����ة االول����ى 
 ككل. للعينة %۲۷.۲فى حين بلغ حوالى  ،۱۷.۱%

 هامش المزارع
يع���رف بأن���ه الف���رق ب���ين س���عر البي���ع لوح���دة الن���اتج 
 (الط����ن) م����ن المن����تج الرئيس����ي والتك����اليف الكلي����ة الت����ي

تش���ير نت���ائج و ،س���اهمت ف���ي الحص���ول عل���ى ه���ذا المن���تج
ه������امش الم������زارع لمحص������ول البرتق������ال  أن ۱ج������دول 

 حي���ث بل���غ ول���ىالص���يفى ي���نخفض ف���ى الفئ���ة الحيازي���ة األ
وترتف�����ع ف�����ى الفئ�����ة الحيازي�����ة  ،جني�����ه ۱۸۷.۱ح�����والى 
ف���ى ح���ين بل���غ  ،جني���ه ۳۷۰.۸ح���والى  حي���ث بل���غالثاني���ة 

للعين������ة كك������ل. أم������ا بالنس������بة  جنيه������ا ۳۰۰.٤ح������والى 
أن  ۲لمحص����ول البرتق����ال بص����رة فيتض����ح م����ن ج����دول 

ه���امش الم���زارع بل���غ أع���اله ف���ى الفئ���ة الحيازي���ة الثاني���ة 
 بينم���ا بل���غ أدن���اه ف���ى ،جني���ه ٦۰۱.٤ح���والى  حي���ث بل���غ

 ،جني���ه ۲٥۷.٦ح���والى  حي���ث بل���غول���ى الفئ���ة الحيازي���ة األ
  .ككل ةللعين جنيها ٤۲٤.۲فى حين بلغ حوالى 

 ) %( ةلى التكاليف المتغيرإنسبة العائد الكلى 
ق��د تك��ون األهمي��ة النس��بية للتك��اليف الثابت��ة كبي��رة ج��داً 
بالنس��بة إل��ى التك��اليف اإلجمالي��ة في��تم حس��اب ه��ذا المقي��اس 

اءة اإلنتاجية للعناصر المتغيرة فقط، وهذا للتعرف على الكف
المقي��اس عب��ارة ع��ن النس��بة ب��ين قيم��ة اإلنت��اج إل��ى تكلف��ة 

 ،المس�تخدمة ف�ي العملي�ة اإلنتاجي�ة عناصر اإلنتاج المتغيرة
أن نس��بة العائ�د الكل�ى ال�ى التك��اليف  ۱تش�ير نت�ائج ج�دول و

المتغي��ره لمحص��ول البرتق��ال الص��يفى ت��نخفض ف��ى الفئ��ة 
وترتف�ع ف�ى  %۲۰۳.۱ح�والى  حيث بلغتاالولى الحيازية 

فى حين  %۲٥۹.٤حوالى  حيث بلغتالفئة الحيازية الثانية 
للعينة ككل. أم�ا بالنس�بة لمحص�ول  %۲۳٤.٤بلغت حوالى 

أن نس�بة العائ�د الكل�ى  ۲البرتقال بصره فيتضح م�ن ج�دول 
 الى التكاليف المتغيره بلغت أعالها فى الفئة الحي�ازة الثاني�ة

بينم�ا بلغ�ت أدناه�ا ف�ى الفئ�ة  %۲۹٥.۹ح�والى  حيث بلغ�ت
ف��ى ح��ين  %۲۰٥.۸ح��والى  حي��ث بلغ��ت الحيازي��ة االول��ى 

 .للعينة ككل %۲٤۲.٦بلغت حوالى 

 العوامل المؤثرة على إنتاج محصولي الدراسة
يس��تلزم األم��ر تق��دير مص��فوفة االرتب��اط ب��ين ك��ل م��ن 

ي����ة، اإلنتاجي����ة لمختل����ف مزارع����ي عين����ة الدراس����ة الميدان

والُمدخالت اإلنتاجية المختلفة للتعرف على العالقة بين كل 
 من هذه الُمدخالت واإلنتاجية.

ن هناك ارتباط طردى أ ۳ جدولدراسة يتبين من حيث 
ني���ة لمحص���ول نتاجي��ة الفدااحص��ائياً ب���ين اإلمعن���وى ق��وى 

اإلنت��اج المتمثل��ة ف��ي م��ن عناص��ر  البرتق��ال الص��يفى وك��ل
سماد األزوتى الصافى (وحدة وال .(الشتلة) الشتالتعنصر 

 مل اآللى (س�اعة/الع، ووالعمل البشرى (رجل/يوم) .)ةفعال
 ،۰.۸۷ف��دان) حي��ث بغل��ت قيم��ة معام��ل االرتب��اط البس��يط 

هن����اك ارتب����اط  نوأ. عل����ى الت����والى ۰.۷۸ ،٦۷.۰ ،۰.۷٤
ني��ة لمحص��ول نتاجي��ة الفدام��ن اإل ط��ردي متوس��ط ب��ين ك��ل

اد البل�دي (ب�المتر الس�م من عنص�ري البرتقال الصيفى وكل
 )ص�افي (وح�دة فعال�ةوالسماد الفوسفاتي ال .المكعب/للفدان)

 ، ۰.٤۳حي��ث بلغ��ت قيم��ة معام��ل االرتب��اط البس��يط ح��والي 
 .على التوالي ۰.۳۸

أن هن���اك إرتب���اط ق���وي ج���دول اليتب���ين م���ن نف���س كم���ا 
الفداني�����ة لمحص�����ول معن�����وي إحص�����ائياً ب�����ين اإلنتاجي�����ة 

 .تالت (بالش���تلة)الش���م���ن عنص���ر وك���ل البرتق���ال بص���ره 
، والعم�����ل زوت�����ي الص�����افي (وح�����ده فعال�����ه)والس�����ماد اآل

 الف���دان) (س���اعة/ والعم���ل اآلل���ي .ي���وم) البش���ري (رج���ل/
، ۰.۷۸قيم�����ة معام�����ل اإلرتب�����اط البس�����يط حي�����ث بلغ�����ت 

هن����������اك  نأ. وعل����������ي الت����������والي ۰.۸۳و ۰.۷۷ ،۰.۷۷
نتاجي���ة الفداني���ة ارتب���اط ط���ردي متوس���ط ب���ين ك���ل م���ن اإل

 بل���������دي (ب���������المترم���������ن عنص���������ر الس���������ماد الوك���������ل 
اد الفوس����فاتي الص����افي (وح����دة والس����م .المكعب/للف����دان)

حي�����ث بلغ�����ت قيم�����ة معام�����ل االرتب�����اط البس�����يط  )فعال�����ة
 .على الترتيب ۰.۳۳، ۰.۱۸حوالي 

التقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج لمحصولي الدراسة 
 بعينة الدراسة الميدانية

تُعب���ر دوال اإلنت���اج ع���ن العالق���ة الطبيعي���ة ب���ين حج���م 
ج الفيزيق�����ي م�����ن محص�����ول مع�����ين وب�����ين كمي�����ة الن�����ات

ُم����دخالت اإلنت����اج الت����ي س����اهمت بش����كل أو ب����أخر ف����ي 
الحص������ول عل������ى المن������تج النه������ائي له������ذا المحص������ول، 
ويس���اهم تق���دير دال���ة اإلنت���اج ف���ي ح���ل مش���كلة االختي���ار 
بالنس���بة للوح���دة اإلنتاجي���ة المثل���ي، وذل���ك بغ���رض تحقي���ق 

ن أكب���ر ق���در م���ن الن���اتج الزراع���ي بأق���ل ق���در ممك���ن م���
التك���اليف الزراعي���ة وذل���ك به���دف تعظ���يم ص���افي ال���دخل 

 ).۲۰۱۲الزراعي (عبدهللا وبكري، 

 دالة إنتاج محصول البرتقال الصيفي 
قدرت الدراسة دالة إنتاج محصول البرتقال الصيفي 

 للعينة ككل على النحو التالي:
Pلو ص

˄
P =- لو س ۰.۳۸۱+۰.٤۹٦ لوR۱R+۰.۱۰لوس ٥R۲R+ ۰.۰٥۷ 

 R٦لو س R +۰.۰۷۹ R٥لو س R+ ۰.۰٥٤ R٤لو س R۳ R +۰.۰۳۹لو س
-۲.٥٦P

*
P  )٦.۷۱(P**

P  )۳.۲۲(P**
P  )۲.۳۸(P*

P )۳.۹۸(P**
P           

)۲.۲٦(P*
P         )۳.۹۳(P** 
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˄Pص
P  =۰.٦۰۹ سR۱RP

 ۰.۳۸۱
P  سR۲RP

 ۰.۱۰٥
P سR۳RP

 ۰.۰٥۷
P  سR٤RP

 
۰.۰۳۹
P  سR٥RP

 ۰.۰٥٤
P  سR٦RP

 ۰.۰۷۹
P)..............................۱( 

**P)۱۰٥.۲۷ف = (
P رP'۲

P  =۰.۸۸ 

ت االرتب����اط البس����يط ب����ين اإلنتاجي����ة وم����دخالت اإلنت����اج لمحاص����يل البرتق����ال الص����يفي مص����فوفة مع����امال .۳جدول 
   .۲۰۱٤/۲۰۱٥ وبصرة بعينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعي

 إنتاجية البرتقال بصرة إنتاجية البرتقال الصيفي المدخالت اإلنتاجية

۰.۸۷P الشتالت

** ۰.۷۸P

** 

۰.٤۳P السماد البلدي

** ۰.۱۸P

* 

۰.۷٤P نيتروجينيالسماد ال

** ۰.۷۷P

** 

۰.۳۸P السماد الفوسفاتي

** ۰.۳۳P

** 

۰.٦۷P العمل البشري

** ۰.۷۷P

** 

۰.۷۸P العمل األلي

** ۰.۸۳P

** 

 ۰.۰٥، * معنوي عند مستوي معنوية ۰.۰۱** معنوي عند مستوي معنوية 

UالمصدرU: ۲۰۱٤/۲۰۱٥ جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي. 

    

) ۱النموذج المقدر رقم (حيث يتضح من دالة اإلنتاج ب
 تالتكمية الشكل من مع  نتاج بالطن يتناسب طردياً ن اإلأ

وكمية ، )الفدانمتر مكعب/وكمية السماد البلدي (، (الشتلة)
 ماد الفوسفاتيوكمية الس .(وحدة فعالة) يالسماد االزوت
وعدد  ،)جل/يومر(وكمية العمل البشري  ،(وحدة فعالة)

خالت وتعمل هذه المد )،ساعة/الفدان(ساعات العمل اآللي 
نتاج وهي ل اإلمن مراح ثانيةنتاجية في المرحلة الاإل

شارة موجبة لمعامل المرونة إلحيث ا المرحلة االقتصادية
نتاجية إلا ةقدرت المرونحيث . قل من الواحد الصحيحأو

 ،۰.۰٤ ،۰.۰٦ ،۰.۱۱ ،۰.۳۸بحوالى نتاج اإللعناصر 
ن زيادة كل أي أ .على الترتيبلكل منهم  ۰.۰۸و ۰.۰٥

عن مستوى االستخدام  ةالسابقاإلنتاجية من العناصر 
الكلي  نتاجإللى زيادة اإسوف تؤدي  %۱بحوالي الحالي 

 ،%۰.۱۱ ،%۰.۳۸ البرتقال الصيفى بنسبهمن محصول 
  .على الترتيب %۰.۰۸و %۰.۰٥، %۰.۰٤ ،%۰.۰٦

النموذج المقدر لمحصول البرتقال وجدير بالذكر ان 
الي جمإبلغ يفي يعكس عوائد سعة متناقصة حيث الص

لى انه عند إوهذا يشير ، ۰.۷۲المرونة المقدرة حوالي 
سوف يترتب عليه تاجية مجتمعة نزيادة كافة المدخالت اإل

نتاج الكلي من محصول زيادة في االستجابة النسبية في اإل
كما عكست قيمة ف  ،%۰.۷۲البرتقال الصيفي بنسبة 

 .المعنوية االحصائية) ۱۰٥.۲۷المحسوبة للعالقة المقدرة (
) والذي ۰.۸۸ويؤكد ذلك قيمة معامل التحديد المعدل (

نتاج إمن التغيرات في  %۸۸حوالي إلى أن يشير 
محصول البرتقال الصيفي بعينة الدراسة انما يعزي الى 

العالقة  التغيرات في العوامل المستقلة المتضمنة في
المقدره  المقدرة كما تأكدت المعنوية االحصائية للمعلمات

 ،۰.۰٥لكافة المتغيرات التفسيرية بالنموذج عند مستوى 
۰.۰۱. 

إلى مؤش�رات الكف�اءة اإلنتاجي�ة  ٤وتشير بيانات جدول 
واالقتصادية المقدرة أله�م الم�دخالت المس�تخدمة ف�ي إنت�اج 

أن المتوس�ط المس�تخدم ، والتي يتب�ين منه�ا البرتقال الصيفي
الش��تالت، وكمي��ة الس��ماد البل��دي، وكمي��ة الس��ماد  م��ن لك��ل

وكمية السماد الفوسفاتي، وكمي�ة العم�ل البش�ري،  .االزوتي
 ۲٦.٦، ش�تلة ۱۷٦بل�غ ح�والي  وعدد ساعات العمل اآللي،

وح���دة فعال���ة،  ۲۷.٥وح���دة فعال���ة،  ۱۲۲.٤، مت���ر مكع���ب
 ترتيب. لكل منهم على الساعة  ٤۸.۲رجل يوم،  ۱۸.۷

وبتق��دير الكف��اءة االقتص��ادية الس��تخدام عناص��ر اإلنت��اج 
أن قيم���ة الكف���اءة االقتص���ادية  ٤يتب���ين م���ن نف���س ج���دول 

الس��ماد البل��دي، وكمي��ة الس��ماد  الش��تالت، وكمي��ةلعناص��ر 
وكمي��ة الس��ماد الفوس��فاتي، وع��دد س��اعات العم��ل  .زوت��ياآل

، كان�ت كله�ا أكب�ر م��ن الواح�د الص�حيح، حي�ث بلغ��ت اآلل�ي
لك����ل م����نهم عل����ى  ۱.۱، ٤.٥، ۱.٤، ۳.٥، ۱۰.۲الي ح����و

الترتيب. ويعني ذلك أن شرط الكفاءة االقتص�ادية ق�د تحق�ق 
عل��ى مس��توي ك��ل عنص��ر إنت��اجي عل��ى ح��دة، حي��ث تب��ين 
زي��ادة قيم��ة الن��اتج الح��دي للعنص��ر ع��ن س��عره الس��ائد ف��ي 

مك��ان زي��ادة كف��اءة اس��تخدامها س��وق، ولك��ن م��ا زال باإلال
نه���ا أو العم���ل عل���ى توليف���ة ه���ذه وذل���ك بإض���افة كمي���ات م

قيم�ة الن�اتج الح�دي  ىالعناصر بطريق�ة أفض�ل حت�ي يتس�او
في حين تب�ين أن قيم�ة  للعنصر مع سعره السائد في السوق.

الكف��اءة االقتص��ادية لعنص��ر العم��ل البش��ري ك��ات أق��ل م��ن 
وربم��ا يرج��ع ذل��ك  ۰.۹الواح��د الص��حيح حي��ث بل��غ ح��والي 

ب��د م��ن تقلي��ل الحج��م إل��ى ارتف��اع أج��ور العم��ال وبت��الي ال
 المستخدم منه في حدود المرونة المقدرة للعنصر.
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 نتاج محصول البرتقال بصرة إدالة 
نتاج محصول البرتقال بصرة إدالة  قدرت الدراسة

 للعينة ككل بالشكل اللوغاريتمي الخطي على النحو التالي:

 

بعينة الدراسة  البرتقال الصيفيلمستخدمة في إنتاج مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية ألهم المدخالت ا .٤جدول 
 ۲۰۱٥/  ۲۰۱٤رقية للموسم الزراعي الميدانية بمحافظة الش

 المتوسط الوحدة العنصر اإلنتاجي
من  المستخدم

 العنصر

الناتج 
 المتوسط
 (طن)

الناتج 
 الحدي
 (طن)

قيمة الناتج 
 الحدي
 (جنيه)

سعر 
 العنصر
 (جنيه)

الكفاءة 
 االقتصادية

 

ار القر
الستخدام 

 العنصر
 زيادته ۱۰.۲ ٤.۳ ٤۳.۲ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۱۷٦ الشتلة الشتالت

 زيادته ۳.٥ ۲۲.٦ ۷۸.٦ ۰.۰٦ ۰.٥٥ ۲٦.٦ متر مكعب السماد البلدي

 زيادته ۱.٤ ٦.٦ ۹.۳ ۰.۰۱ ۰.۱۲ ۱۲۲.٤ وحدة فعالة السماد اآلزوتي

 زيادته ٤.٥ ٦.۳ ۲۸.۲ ۰.۰۲ ۰.٥۳ ۲۷.٥ وحدة فعالة السماد الفوسفاتي

 تخفيضه ۰.۹ ٦۲.۹ ٥۷.۳ ۰.۰٤ ۰.۷۸ ۱۸.۷ رجل يوم العمل البشري

 زيادته ۱.۱ ۳۱.۱ ۳۲.٦ ۰.۰۲ ۰.۳۰ ٤۸.۲ ساعة العمل اآللي

 .جنيه ۱۳٦۲.۱۰لطن البرتقال الصيفي متوسط السعر المزرعي   .طن/الفدان ۱٤.٦نتاج اإلمتوسط 
 خدم من العنصر./ المتوسط المست الفدانالناتج المتوسط للعنصر = متوسط إنتاج 

 الناتج المتوسط للعنصر.× الناتج الحدي للعنصر = المرونة اإلنتاجية للعنصر 
 متوسط سعر بيع الوحدة من الناتج.× قيمة الناتج الحدي للعنصر = الناتج الحدي للعنصر 

 الكفاءة االقتصادية = قيمة الناتج الحدي للعنصر / سعر الوحدة من العنصر.
UالمصدرU: ۱من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية والمعادلة رقم ( جمعت وحسبت.( 

 
Pلو ص

˄
P لو س ۰.۸۱۸+  ۸.۲٤٤-= لوR۱R +۰.٤٤۳ لو سR۲R  +
۰.۲۸۰  

-٤.۸۸P

 **
P)۱.۹۹(P*

P )۲.٤٥(P*
P )۲.۰۸(P*

P )۲.۲۸(P*
P )۱.۹۹(P* 

P)۳.۰۸(P** 

˄Pص 
P  =۰.۰۰۰۸ سR۱RP

 ۰.۸۱۸
P  سR۲RP

 ۰.٤٤۳
P  سR۳RP

 ۰.۲۸۰
P  سR٤RP

 ۰.۱۸۷
P  

R٥RPس
 ۰.۳٤۳

P  سR٦RP
 ۰.٥٦۱

P........)................۲( 

**P)٥۰.٥۷ف = (
P  رP'۲

P  =۰.۷۷ 
نتاج إلن اأ) ۲يتضح من النموذج المقدر رقم ( حيث

مع كل من كمية  اً من البرتقال بصرة بالطن يتناسب طردي
 متر المكعب/اد البلدي (وكمية السم، (الشتلة) الشتالت

، )/الفدانفعالةزوتي (وحدة ، وكمية السماد األ)الفدان
وكمية العمل ، )ة/الفدانفعالد الفوسفاتي (وحدة وكمية السما

 ساعة/(وعدد ساعات العمل اآللي ، )وم رجل/ي(ي البشر
 نتاجية في المرحلة الثانية. وتعمل هذه المدخالت اإل)فدان

نتاج وهي مرحلة اقتصادية حيث االشارة من مراحل اإل
قدرت المرونه من الواحد الصحيح، حيث  قلأموجبة و

، ۰.۲۸، ۰.٤٤، ۰.۸۲حوالي نتاج إلاصر انتاجية لعنإلا
ن زيادة أي أعلى الترتيب. لكل منهم  ٥٦.۰، ۰.۳٤، ۰.۱۹

إلى سوف تؤدي  %۱بحوالي  ةكل من العناصر السابق
ل البرتقال بصرة بنسبة الكلي من محصوزيادة اإلنتاج 

۰.۸۲% ،۰.٤٤% ،۰.۲۸% ،۰.۱۹% ،۰.۳٤% ،
 لكل منهم على الترتيب. %٥٦.۰

ن النموذج المقدر لمحصول البرتقال أ وجدير بالذكر
جمالي المرونة إبصرة يعكس عوائد سعة متزايدة حيث بلغ 

لى انه عند زيادة كافة إوهذا يشير  ،۲.٦۳المقدرة حوالي 
سوف يترتب عليه زيادة في  %۱بنسبة المدخالت مجتمعة 

نتاج الكلي من محصول البرتقال بصرة إلاالستجابة في ا
 نتاج يتم في المرحلة االولىن اإلأاي  %.۲.٦۳بحوالي 

. كما وهي مرحلة غير اقتصادية من مراحل اإلنتاج
) ٥۰.۷٥عكست قيمة ف المحسوبة للعالقة المقدرة (

معامل التحديد قيمه ويؤكد ذلك  .المعنوية االحصائية
من  %۷۷ن حوالي ألى إ) والذي يشير ۰.۷۷المعدل (

ينة الدراسة نتاج محصول البرتقال بصرة بعإيرات في التغ
قلة المتضمنة في انما يعزي الى التغيرات في العوامل المست

حصائية للمعلمات أل. كما تاكدت المعنوية االعالقة المقدرة
المقدرة لكافة المتغيرات التفسيرية بالنموذج عند مستوى 

 .۰.۰٥ . ۰.۰۱معنوية 
إلى مؤش�رات الكف�اءة اإلنتاجي�ة  ٥وتشير بيانات جدول 

المقدرة أله�م الم�دخالت المس�تخدمة ف�ي إنت�اج واالقتصادية 
البرتقال الصيفي، والتي يتب�ين منه�ا أن المتوس�ط المس�تخدم 

الش��تالت، وكمي��ة الس��ماد البل��دي، وكمي��ة الس��ماد  م��ن لك��ل
وكمية السماد الفوسفاتي، وكمي�ة العم�ل البش�ري،  .زوتياآل

 ۲۸.۳ش�تلة،  ۱۷٥وعدد ساعات العمل اآللي، بل�غ ح�والي 
 ۱۷.۱وح��دة فعال��ة،  ۳۹وح��دة فعال��ة،  ۱۱۰ مت��ر مكع��ب،

 ساعة لكل منهم على الترتيب.  ٥۰.۷رجل يوم، 
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وبتق��دير الكف��اءة االقتص��ادية الس��تخدام عناص��ر اإلنت��اج 
يتبين من نفس الجدول أن قيمة الكفاءة االقتص�ادية لعناص�ر 

 .زوت��يالش��تالت، وكمي��ة الس��ماد البل��دي، وكمي��ة الس��ماد اآل
وع��دد وكمي��ة العم��ل البش��ري، ي، وكمي��ة الس��ماد الفوس��فات

ساعات العمل اآللي، كانت كلها أكبر من الواح�د الص�حيح، 
 ،۷.۲، ۱۷.۰، ۸.٦، ۱۲.٦، ۲۱.۸حي����ث بلغ����ت ح����والي 

لكل منهم على الترتيب. ويعن�ي ذل�ك أن ش�رط الكف�اءة  ۷.۳

رة بعينة الدراسة صرتقال بمؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية ألهم المدخالت المستخدمة في إنتاج الب .٥جدول 
 ۲۰۱٥/  ۲۰۱٤رقية للموسم الزراعي الميدانية بمحافظة الش

 المتوسط الوحدة العنصر اإلنتاجي
المستخدم من 

 العنصر

الناتج 
 المتوسط
 (طن)

الناتج 
 الحدي
 (طن)

قيمة الناتج 
 الحدي
 (جنيه)

سعر 
 العنصر
 (جنيه)

الكفاءة 
 االقتصادية

 

القرار 
الستخدام 

 العنصر
 زيادته ۲۱.۸ ٤.۸ ۱۰۳.۷ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۱۷٥ الشتلة تالتالش

 زيادته ۱۲.٦ ۲۷.٥ ۳٤٦.۸ ۰.۲۲ ۰.٥۰ ۲۸.۳ متر مكعب السماد البلدي

 زيادته ۸.٦ ٦.٦ ٥٦.٤۸ ۰.۰٤ ۰.۱۳ ۱۱۰ وحدة فعالة السماد اآلزوتي

 زيادته ۱۷ ٦.۳ ۱۰٦.۲ ۰.۰۷ ۰.۳٦ ۳۹ وحدة فعالة السماد الفوسفاتي

 زيادته ۷.۲ ٦۱.٥ ٤٤٤.۹ ۰.۲۹ ۰.۸۳ ۱۷.۱ رجل يوم العمل البشري

 زيادته ۷.۳ ۳۳.۹ ۲٤٥.۳ ۰.۱٦ ۰.۲۸ ٥۰.۷ ساعة العمل اآللي

 .جنيه ۱٥٥۸.۳۳ بصرةمتوسط السعر المزرعي لطن البرتقال   طن/الفدان. ۱٤.۲۳متوسط اإلنتاج 
 الناتج المتوسط للعنصر = متوسط إنتاج الفدان/المتوسط المستخدم من العنصر.

 الناتج المتوسط للعنصر.× لحدي للعنصر = المرونة اإلنتاجية للعنصر الناتج ا
 متوسط سعر بيع الوحدة من الناتج.× قيمة الناتج الحدي للعنصر = الناتج الحدي للعنصر 

 الكفاءة االقتصادية = قيمة الناتج الحدي للعنصر / سعر الوحدة من العنصر.
UالمصدرU۱عينة الدراسة الميدانية والمعادلة رقم (: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان ل.( 

 

االقتصادية قد تحقق على مستوي كل عنصر إنتاجي على 
حدة، حيث تبين زيادة قيمة الناتج الحدي للعنصر عن 

مكان زيادة كفاءة لسائد في السوق، ولكن ما زال باإلسعره ا
استخدامها وذلك بإضافة كميات منها أو العمل على توليفة 

قيمة الناتج  ىيتساو ىاصر بطريقة أفضل حتهذه العن
 الحدي للعنصر مع سعره السائد في السوق.

 التوصيات
توجيه الزراع إلى إختيار السعة المزرعية المناسبة  -۱

المكانياتهم ومواردهم اإلنتاجية بما يحقق أعلى معدل 
 إلنتاج محصولي الدراسة. االقتصاديلكفاءة االداء 

إلى ضرورة العمل على إعادة  توعية وارشاد الزراع -۲
استخدام عناصر اإلنتاج بتوليفة تؤدي إلى رفع الكفاءة 

 الستخدامها. اإلنتاجية

 عــــالمراج

). دراسة اقتصادية عن ۲۰۰۳الشرقاوي، إيهاب فتحي (
إنتاج وتسويق الموالح في مصر، رسالة ماجستير، قسم 
االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 

 ر.مص

)، مقدمة ۲۰۱۲عبدهللا، أحمد محمد، حمدي حمدان بكري (
في علم االقتصاد الزراعي، مصر للخدمات العلمية، 

 الطبعة الثالثة، القاهرة.

). نظم ۲۰۰۹براهيم سليمان، محمد جابر عامر (إ، هعبد
دارة واالقتصاديات، ضمن إلاالستزراع السمكي: ا

كر العربي، سلسلة اقتصاديات الزراعة والغذاء، دار الف
 مدينة نصر، القاهرة.

). دراسة اقتصادية تحليلية ۱۹۹۰قطب، محمود محمد (
عن تسويق الموالح في جمهورية مصر العربية، 

، كلية الزراعيرسالة ماجستير، قسم االقتصاد 
 الزراعة، جامعة الزقازيق، مصر.

ستخدام ). دراسة اقتصادية ال۲۰۱۲قطب، محمود محمد (
الخدمة الزراعية لمحصول  الميكنة فى عمليات

البرتقال (دراسة حالة بمحافظة الشرقية)، المؤتمر 
 أكتوبر. ۱۷ -۱٦العشرون لالقتصاديين الزراعيين 

دارة البساتين، بيانات إ). ۲۰۱٤مديرية الزراعة بالشرقية (
 غيرة منشورة.
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ECONOMICAL STUDY OF SUMMER AND BUSSORA ORANGE  
IN SHARKIA GOVERNORATE 

Hassanein M. Mostafa, M.A. Meselhy, A.A. Ibrabim and M.R. Ismaiel 
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The study aims at estimation the impacts of the hold categories on the 
production and economic efficiency indicators for summer and ' Bussore ' orange. In addition 
determine the main factors affecting the orange productivity, the main results can be 
summarized as follows: decrease the total production costs of the two orange crops in the 
second hold category has been achieved the highest productivity and total return value per 
faddan for the two orange crops. The second hold category has been achieved the higher 
economic efficiency for the gross margin per faddan, net return per faddan, net return per LE, 
producer incentive , producer margin and the ratio of the total return to the variable costs. 

Key words: The economic efficiency, returns to scale, the production elasticity, Sharkia 
Governorate. 
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