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 بعض محاصيل الخضر تحت نظام الزراعة المحمية في مصر  إنتاج كفاءة 
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 18/05/2020تاريخ القبول:    03/04/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص
باإلضافة إلى كونه مصدًرا للعمالت  ،القطاع الزراعي المصري له أهمية من بين القطاعات األخرى 

. تم تحديد مشكلة البحث 2014٪ من إجمالي العاملين عام 30 حيث يمثل هذا القطاع حوالي ،األجنبية
التوسع الرأسي مهًما لتطوير هذا    وبالتالي فإن في أن القطاع الزراعي المصري يواجه العديد من التحديات

كفاءة استخدام الموارد االقتصادية وفقًا ألسلوب الزراعة   علىالتعرف  البحث إلىهدف يو القطاع، 
نتائج  أظهرت .2015/2016والتعرف على المشكالت التي تواجه المنتجين للموسم الزراعي المحمية، 

، 1.4 نتاجلإل اإلجماليةمحاصيل الدراسة حيث بلغت المرونة  إنتاجالدراسة وجود كفاءة اقتصادية في 
ول  ، لمحصول الخيار بالصوب ذات السعة الكبيرة، والصوب ذات السعة الصغيرة، ومحص1.19، 1.02

كان يتم في المرحلة غير  نتاج، مما يعني أن اإلعلى التواليالكنتالوب تحت األنفاق البالستيكية 
من خالل تقدير دالة  تبين . نتاجيحتاج إلى تكثيف بعض عناصر اإل نتاجاالقتصادية، ومازال اإل

 88.8هو  التكاليف لل منيقالذي  نتاجحجم اإلو طنًا،  118لعائد بلغ لعظم مال نتاجأن حجم اإلالتكاليف 
  166 في محافظة الدقهلية  لعائدلم عظ  مال نتاجحجم اإل ، بينما بلغ0.89، وبلغت مرونة التكاليف طناً 
 نتاجتبين أن حجم اإلوبالنسبة لمحافظة البحيرة  ،طناً  120الذي يدني التكاليف  نتاجحجم اإل وبلغ ،طناً 

، كما تبين من طناً  197تكلفة الالذي يدني  نتاجحجم اإل بلغو . طناً  345الذي يعظم العائد قد بلغ حوالي 
المشكالت التي تواجه الزراعة المحمية هي ارتفاع تكاليف الزراعة المحمية، وانخفاض النتائج أن 

 ة.متعلقة بالعمالال تمشكالوالالمواصفات القياسية للبالستيك، 
 ، الزراعة المحمية، محاصيل الخضر، مصر. يةنتاجاإلالكفاءة الكلمات المفتاحية: 

: المقدمة  
التي تأخذ اهتمام الدول النامية ومنها مصر، والتي تتميز بنمو السكان بمعدالت متزايدة  االستراتيجيةُتعد قضية الغذاء من أهم القضايا 

اتجاه هذه الدول لتهيئة مواردها المحدودة  إلى مع ثبات مواردها الزراعية، أو نموها بنسب ال تتناسب مع الزيادة السكانية، مما يؤدي 
، حيث يعمل به  المصري  ع الزراعي المصري من أهم مكونات االقتصاد القوميوُيعتبر القطا ،بصورة تحقق كفاءة أعلى في استخدامها

رات % من الناتج المحلى اإلجمالي، باإلضافة  إلى مساهمة الصاد 14.8% من إجمالي قوة العمل، كما يساهم بحوالي 30حوالي 
مليار جنيه،  250الزراعي حوالي  نتاجاإلوبلغت قيمة  .2014ام % من إجمالي الصادرات السلعية وذلك خالل ع20الزراعية بحوالي 

 . (2015العام )الجهاز المركزي، مليار جنيه خالل نفس  179.7بلغ صافي الدخل الزراعي حوالي و 
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معدل زيادة تعيش وتزرع في نطاق ظروف يحيط بها ضغط سكاني كبير حيث يتكدس أهلها داخل رقعة أرضية ضيقة، و  مصر الزالتو 
  6.1، أي ما يزيد عن مليون وربع المليون من البشر سنويًا، ورغم زيادة الرقعة الزراعية من حوالي نوياً % س2.1 سكاني كبير بلغ

إال أن نصيب الفرد من األرض الزراعية انخفض  ،2014مليون فدان عام  8.4مليون فدان خالل ثمانينات القرن الماضي، إلى حوالي 
  تواجه التينفس الفترة، مما ترتب عليه زيادة المعاناة والمشاكل البيئية والصحية قيراط خالل  2حوالي  إلىمن حوالي فدان واحد، 

ية إنتاج، األمر الذي يستلزم ضرورة زيادة األفقية الصعوبات التي تواجه التنمية الزراعية ظل تلكوفي  (. 2015، نالسكان )عبد المحس
األمر الذي يستلزم  ،ما يطلق عليه بالتطور التكنولوجي، ومن ثم تحقيق التنمية االقتصادية المنشودة والوحدة من المساحة األرضية، وه 

 (. 2010ه )هاشم، االهتمام بهذا القطاع وتنميت
يام  أصبح هناك إمكانية لتوفيرها للمستهلك طوال أ ،نتاجاإلفبعد أن كانت المحاصيل موسمية  ،وقد تطورت الزراعة في السنوات األخيرة

ا خالل الفترات التي ال هإنتاجمن أجل  المنخفضة، وذلك بزراعتها كزراعة محمية داخل البيوت البالستيكية، أو تحت األنفاق السنة،
نظرًا لما تتميز  ،إال أنه مازال دون الطموح المنشود ،الزراعي في السنوات األخيرة نتاجوعلى الرغم من تطور اإل ،تتواجد فيها باألسواق

األمر الذي يجعل من النهوض بزراعة محاصيل الخضر وتطويرها بكل الوسائل والطرق الممكنة ضرورة  خصبة،صر من تربة به م
 (. 1992ة )سالم، االكتفاء الذاتي منها لمسايرة الزيادة السكانية المستمر  إلى الزراعي، وبالتالي محاولة الوصول  نتاجحتمية لزيادة اإل

، حيث ُتستخدم أحدث األساليب في استغالل المساحات األرضية الموجودة الزراعي سلوب من أساليب التكثيفتعتبر الزراعة المحمية أو 
كذلك يعد  (.2010ب )هاشم، ها العالي داخل الصو إنتاجداخل الصوب البالستيكية، ويفضل زراعة محاصيل الخضر ألنها تتميز ب

، وتطويره كمًا نتاجساهم في تنمية اإلويمدار السنوات األخيرة،  علىمن األساليب التكنولوجية التي تطورت  أسلوب الزراعة المحمية
أحد الوسائل التي تقوم معظم الدول  هو جانب تنمية الصادرات الزراعية، و  إلىالغذاء،  علىونوعًا، ومن ثم مواجهة الطلب المتنامي 

 (. 1996ه )عطية،  نوعيت وتحسين نتاجبتطبيقها بهدف تطوير اإل
 :بحثمشكلة ال

يواجه القطاع الزراعي المصري تحديات كبيرة في مجال قيامه بدوره المنوط، من حيث توفير الغذاء والكساء ألفراد المجتمع، بجانب 
ببعض المشاكل توفير قدر مناسب من العمالت األجنبية الالزمة لتمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما أنه يواَجه 

الزيادة و محدودية الموارد المائية، و  للتصدير، ىوالحصاد مع الفترات المثل نتاجعدم توافق موسمية اإل: والتي منها ى والتحديات األخر 
الضرورية لتنمية السكانية المستمرة، والثبات النسبي للمساحة المزروعة، مما يحد من التوسع األفقي ويجعل التوسع الرأسي أحد الوسائل 

 . ةالزراعي في ظل هذه المحددات القائم نتاجاإل
 :بحثهدف ال

لبعض محاصيل   مدى كفاءة استخدام الموارد االقتصادية وفقًا ألسلوب الزراعة المحمية علىالتعرف  إلى بحث بشكل رئيسيهدف الي
 ، ولتحقيق هذا الهدف يلزم تحقيق األهداف الفرعية التالية: الخضار في مصر

 لها.  نتاجبالعينة من خالل تقدير دوال اإل نتاجاإلية للموارد المستخدمة في  نتاجتقدير الكفاءة اإل -أ
   عينة.الة لمحاصيل ينتاجتقدير الحجم االقتصادي األمثل الذي يعظم األرباح من خالل تقدير دوال التكاليف اإل -ب
 الدراسة. قدير بعض المؤشرات المالية لمحاصيل  ت -ج
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 الدراسة. أهم المشكالت التي تواجه مزارعي الخضر بالبيوت المحمية بعينة  علىالتعرف  -د
 :مواد البحث وطرائقه

 مصادر البيانات: -أ
م اختيار العينة  إلى أربع مراحل،  يقست تم حيث عشوائية مرحلية، األولية التي تم جمعها من خالل عينة البياناتعلى  اعتمدت الدراسة

% من إجمالي عدد  56وهذه المحافظات تمثل حوالي  عشوائياً  تم اختيار محافظات بني سويف، والدقهلية، والبحيرة ىففي المرحلة األول
، حيث أيضاً  ئيةوفي المرحلة الثانية تم اختيار المراكز بطريقة عشوا(، 2014 -2012الجمهورية كمتوسط للفترة ) ى الصوب على مستو 

الفشن بمحافظة بني سويف، ومركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ومركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، خالل الموسم  تم اختيار مركز
، وفي المرحلة الثالثة تم اختيار قرية من كل مركز حيث تم اختيار قرية تيرة بمركز نبروه، وقرية الجمهود بمركز 2015/2016الزراعي 

وفيما يتعلق بالمرحلة الرابعة واألخيرة فقد سحبت العينة من كل قرية،  بمحافظة البحيرة، مركز وادي النطرون بني سالمة فشن، وقرية ال
  .ةبالطريقة العشوائية البسيطة، من خالل سجالت االحصاء باإلدارات الزراعية بالمراكز والقري المختار 

قد تم اختيار عينة عشوائية  و ، 2016/ 2015الجمهورية للموسم الزراعي  مستوى  على ( مواقع محافظات العينة 1ويوضح الشكل )
( مفردة، ومحافظة البحيرة 35( مفردة، ومحافظة الدقهلية )35حافظة بني سويف )م ( مفردة موزعة كاآلتي:105بسيطة، مكونة من )

 ( مفردة. 35)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجمهورية.  مستوى  علىموقع محافظات العينة  .1شكل ال
 المدروسة:  محاصيلال -ب

تم اختيار محصولين لتمثيل الخضار المزروعة في المحافظات الثالث، وهما: المحصول األول الخيار كممثل للخضار التي تزرع  
ية الصغيرة، وهي التي تقل نتاجيتين، السعة اإلإنتاجية إلى سعتين نتاجبنظام زراعة الصوب، حيث تم تقسيم عينة الصوب وفقًا للسعة اإل

ية الكبيرة، وهي التي تزيد نتاجمتر مربع(، وهذا النوع منتشر في محافظة الدقهلية، والنوع الثاني هو السعة اإل 500فيها المساحة عن )
ني الكنتالوب كممثل للمحاصيل  متر مربع(، وهذا النوع منتشر في محافظة بني سويف، والمحصول الثا 500مساحة الصوبة فيها عن ) 

 التي تزرع بنظام األنفاق البالستيكية في محافظة البحيرة.
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 أسلوب التحليل:  -ج
 أسلوب التحليل الوصفي:

 النسبية. األهميةدراسة بعض المؤشرات الوصفية لتوصيف متغيرات الدراسة كالمتوسط الحسابي و  على بحثاعتمد ال
 أسلوب التحليل الكمي:

ية المتمثلة نتاجية، مثل معادالت االنحدار المتعدد في الصورة اللوغاريتمية، ومعايير الكفاءة اإلقياسبعض النماذج ال البحث علىاعتمد 
وتفسير نتائج التحليل في   ،ية في الصورة التكعيبيةنتاجية، ودوال التكاليف اإلجنتاية المتوسطة والمرونة اإلنتاجية الحدية واإلنتاجفي اإل

 االقتصادي.نظرية االقتصادية والمنطق ضوء ال
مخرجات )صالح،  سلع وخدمات أخرى والتي تسمي  إلىمدخالت  ىوتسم تأو الخدمابأنه عملية تحويل بعض السلع  نتاجيعرف اإلو 

وتعرف الدالة  ، كثيرًا من األنشطة والتي تشمل إما تغير شكل، أو مكان أو زمن االستخدام للمنتجات نتاج، ويتضمن اإل(1995
وبين ما تنتجه المنشأة من سلع وخدمات في فترة زمنية  نتاجية بـأنها العالقة المادية أو الفيزيقية بين كميات الموارد الداخلة في اإلنتاجاإل

 نتاجالكلي من المحاصيل، وعناصر اإل نتاجنتجات، أو أسعار الموارد، أي العالقة بين كمية اإلمعينة، بغض النظر عن أسعار الم
 . ( 1971اليماني والزليطى، )المستخدمة 

ية لقانون تناقص الغلة، والذي ينص على  نتاجالداخلة في العملية اإل نتاجالزراعي، وكمية عناصر اإل نتاجوتخضع العالقة بين كمية اإل
ثابتة، فإن كمية الناتج تزداد بمعدل متزايد أواًل،  األخرى متغير مع بقاء العناصر  إنتاجإضافة وحدات متتالية ومتساوية من عنصر أنه ب

الكلي بعد ذلك, وهذه الدالة ال يصلح لتمثيلها إال عدد محدود   نتاج، ثم يتناقص اإلىثم بمعدل متناقص إلى أن يصل إلى النهاية العظم
، والتي يتم وضعها في الصورة اللوغاريتمية إلمكانية تقديرها، وهي الدالة التي  "potential function"من الدوال، أهمها دالة القوي 

 : هي العامة لها ، والصورةcob-doglass""يطلق عليها 
 ن  بن.............. س3ب 3س 2ب2س 1ب1أس  ص=
ية نتاجن المتغيرات المستقلة، وهي العناصر اإل ،.....، س3، س2، س 1وس ،نتاجاإلحيث ص المتغير التابع، ويعبر عن كمية 

المختلفة،   نتاجية لكل من عناصر اإلنتاجن، تمثل المرونات اإل ،......، ب3، ب2، ب1، أما المعامالت، بنتاجالمستخدمة في اإل
 وتكون الصورة اللوغاريتمية للدالة في الصورة التالية: 

 نلوس ن+......... ب3لوس 3+ ب  2لوس 2+ ب 1لوس 1لوص^ه= لوأ + ب

 (. Heady, 1968المستقلة )دوجالس"، وذلك لمحدودية عدد المتغيرات  -الزراعي استخدام دالة "كوب نتاجويفضل عند تقدير دوال اإل
ية والمواد الخام  نتاجهي القيم المدفوعة والمقدرة والتي تنفقها المزرعة مقابل الحصول على جميع خدمات العوامل اإل نتاجتكاليف اإل    

فيتحملها  نتاجية على التكاليف الثابتة وتشمل اإليجار، وهذه ال تتأثر بحجم اإلنتاج. وتشتمل التكاليف اإلنتاجالتي استخدمت في اإل
 . نتاجفتزيد بزيادته وتقل بنقص اإل نتاجنتج سواء أنتج أم لم ينتج، والتكاليف المتغيرة وهذه تتأثر بحجم اإلالم

، واعتمد هذا  نتاجوتتعدد الصور التي يمكن أن تأخذها دوال التكاليف لتوضيح العالقة بين حجم التكاليف الكلية وحجم اإل        
 ة الخطية والتربيعية والتكعيبية، والصور العامة لهذه الدوال المستخدمة هي:  البحث على ثالث صور فقط هي الصور 

 ت ك = أ + ب ص( الصورة الخطية             1)
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   2ت ك = أ + ب ص + جـ ص( الصورة التربيعية            2)
 3+ د ص  2ب ص + جـ ص  -ت ك = أ ( الصورة التكعيبية           3)

وهذه الصور الثالث لدوال التكاليف تستخدم لتصوير العالقة بين  نتاجالفدان بالجنيه، ص حجم اإل إنتاجت ك هي تكاليف  حيث:     
العالقة   إلىية. وتشير دالة التكاليف نتاج، بفرض ثبات باقي العوامل األخرى التي تؤثر على التكاليف اإلنتاجالتكاليف الكلية وحجم اإل

الكلي كمتغير مستقل. وتدل دالة التكاليف على أدني تكلفة   نتاجية للمحصول بالجنيه للفدان كمتغير تابع وحجم اإلتاجنبين التكاليف اإل
خالل فترة زمنية معينة وذلك تحت افتراض أنه يستخدم توليفة مناسبة من العناصر   نتاجيمكن أن يتحملها المنتج للحصول على اإل

 ية.نتاجاإل
 النتائج والمناقشة: 

 الدراسة:  ليصاة لمحينتاجالمؤشرات اإلأواًل:   
 الصوب ذات السعة الكبيرة:بمحصول الخيار  -أ

كيلو جرام،  16.3 تقد بلغ ذات السعة الكبيرة ية المتر مربع من محصول الخيار بالصوبإنتاجأن متوسط  (1الجدول )  تشير بيانات
متوسط سعر بيع الطن   قدرو  .على التوالي 2جنيه/ م 20-15-5 توالكلية للمتر المربع قد بلغوأن متوسط التكاليف الثابتة، والمتغيرة، 

جنيه،  350 التكاليف الثابتة للطن حوالي لغتوب جنيه. 38.6جنيه/ طن، وُقِدر اإليراد الكلي للمتر المربع حوالي  2365حوالي 
جنيه، وبلغت التكاليف الكلية للطن حوالي   306قيــة فقـد بلغــت حوالـــي أما التكاليــف التسوي .جنيه 1042والتكاليف المتغيرة حوالي 

 جنيه.  1698
 :الصوب ذات السعة الصغيرةبمحصول الخيار  -ب

وأن   2مكغ/ 8.18ية المتر المربع قد بلغت حوالي إنتاجأن متوسط  إلى(، 1عينة للصوب ذات السعة الصغيرة بالجدول )التشير نتائج 
متوسط سعر بلغ و  .على التوالي 2مجنيه/ 5.22  -7.14  -8.7متوسط التكاليف الثابتة، والمتغيرة، والكلية للمتر المربع قد بلغت حوالي  

للطن   ، والمتغيرةالتكاليف الثابتة بلغتو . 2مجنيه/ 2.39جنيه/طن، وقدر اإليراد الكلي للمتر المربع بحوالي  2090بيع الطن حوالي 
  جنيه/طن، 1500 ، جنيه/طن 237التكاليف التسويقية والتكاليف الكلية للطن حوالي وبلغت على التوالي جنيه/طن،  440.823 حوالي 

 . على التوالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2016/ 2015ية للمحاصيل المزروعة بنظام الزراعة المحمية بالعينة للموسم الزراعي  نتاج. المؤشرات اإل1الجدول 

 البنود 

 المؤشرات

محصول الخيار بالصوب ذات 

 السعة الكبيرة

محصول الخيار بالصوب ذات 

 السعة الصغيرة

محصول الكنتالوب تحت 

 األنفاق البالستيكية

 19.4 18.8 16.3 (2م /كغيـــة )نتاجمتوســـــــط اإل

 4965 7.8 5 (2متوســط التكاليف الثابتـــة )جنيه/ م
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 9935 14.7 15 (2المتغيرة )جنيه/ ممتوسط التكاليف 

 14900 22.5 20 (2متوسط التكاليف الكلية )جنيه/ م

 2015 2090 2365 متوسط سعر بيع الطن )جنيه/ طن(

 39091 39.2 38.6 (2متوسط اإليراد الكلي )جنيه/ م

 247 440 350 متوسط التكاليف الثابتة للطن )جنيه/طن(

 500 823 1042 المتغيرة للطن )جنيه/ طن(متوسط التكاليف 

 200 237 306 متوسط التكاليف التسويقية للطن )جنيه/ طن(

 947 1500 1698 متوسط التكاليف الكلية للطن )جنيه/ طن(

 . 2016/  2015المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية للموسم الزراعي 

 تحت األنفاق البالستيكية: محصول الكنتالوب -ج
  19.4ُتقدر بحوالي  محصول الكنتالوب ة الفدان منيإنتاجأن متوسط  إلى ( 1عينة الميدانية والموضحة بالجدول )التشير نتائج بيانات 

وبالنسبة ، على التواليجنيه/فدان  14900، 9935، 4965طن/فدان، وأن متوسط التكاليف الثابتة، والمتغيرة، والكلية تقدر بحوالي 
 . جنيه/ فدان  39091جنيه/طن، واإليراد الكلي للفدان بحوالي  2015لمتوسط سعر بيع الطن فقد قدر بحوالي 

  500، 247وبحساب التكاليف الثابتة، والمتغير للطن المنتج فقد بلغت حوالي  جنيه 2015 أما متوسط عائد الطن فقد بلغ حوالي
  947جنيه/طن، وبلغت التكاليف الكلية للطن المنتج حوالي  200التكاليف التسويقية فقد بلغت حوالي ، أما على التواليجنيه/طن 
 جنيه/طن.

 :العينةمحاصيل  إنتاج علىالعوامل المؤثرة ثانيًا: 
المــؤثرة مــن  نتــاجاإل التــي تتــيح تقــدير أهــم عوامــل نتــاجتــم تقــدير مــدي كفــاءة اســتخدام المــوارد الزراعيــة الرئيســية مــن خــالل تحديــد دالــة اإل

 ، وكانت النتائج كما يلي:نتاجدوغالس كتعبير عن دالة اإل –خالل استخدام نموذج كوب 
 محصول الخيار بالصوب ذات السعة الكبيرة: -أ

لعينـة الميدانيـة بمحافظـة بنـي سـويف، أمكـن لمحصـول الخيـار داخـل الصـوب ذات السـعة الكبيـرة  إنتـاج علـىبتقدير أهـم العوامـل المـؤثرة 
أفضــل عالقــة داليــة مــن الناحيــة اإلحصــائية، والتــي اتفقــت مــع المنطــق االقتصــادي، وقــد اتضــح ذلــك مــن خــالل المعادلــة  إلــىالتوصــل 

 التالية:
 7لوس 26.0 - 6لوس  21.0+  5لوس 45.0+  3لوس 25.0+  2لوس 7.0+  019.0=  ^لوص

(5.7)**       (9.1) *         (6.2)**          (5.4)**        (-5.2)** 
 ** (7.76ف= )                        945.0= 2-)ر(

 0.01 ى ** معنوي عند مستو           0.05 ى ي عند مستو * معنو   
، ممـا يعنـي أن تقـدير الدالـة ككـل معنـوي إحصـائيًا، وبلغـت 0.01االحتمـالي  مسـتوى معنويـة عنـد ال )وقد تبـين مـن المعادلـة أن قيمـة )ف

ـوالي 2-قيمة معامل التحديـد )ر ـن التغيـر5.94، ممـا يعنـي أن 945.0( حــ محصـول الخيـار داخـل الصـوب ذات السـعة  إنتـاجفـي  % مـــ
هـي العمـل البشـري، والسـماد العضـوي،  نتـاجأن أهـم العوامـل المـؤثرة علـى اإل الكبيرة يرجع  إلى التغير في العوامـل المسـتقلة، كمـا اتضـح

ــة هـــذه المتغيـــرات عنـــد  ــت معنويـ ــث ثبتـ ــي، حيـ ــل اآللـ ــدات، والعمـ ــة المبيـ ــتوى وقيمـ ــاوي 0.01 مسـ ــة التقـ ــر كميـ ــة متغيـ ــت معنويـ ــا ثبتـ ، بينمـ
األســمدة الكيماويــة المســتخدمة، علــى الــرغم مــن ، ولــم تثبــت معنويــة متغيــري المســاحة المزروعــة، وكميــة 0.05 مســتوى المســتخدمة عنــد 

أهميتهمـا، ممــا يشـير  إلــى ثبـات كميــات األسـمدة الكيماويــة المســتخدمة مـن المــزارعين لـذلك المحصــول، أمـا العالقــات الموجبـة بــين كميــة 
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ن محصــول الخيــار تســتجيب والعوامــل المــؤثرة علــى ذلــك المحصــول الموضــحة بــنفس المعادلــة فتشــير  إلــى أن الكميــة المنتجــة مــ  نتــاجاإل
طرديًا للكميات المستخدمة من هذه العناصر، وتشير العالقة السالبة لعنصر العمـل اآللـي  إلـى أن الكميـة المنتجـة مـن محصـول الخيـار 

 .هلكميات المستخدمة منلتستجيب عكسيًا 
يـة قـد بلغـت أقصـاها نتاجحـده، اتضـح أن المرونـة اإل علـى نتـاجالمختلفة لكل عامل من العوامل المؤثرة علـى اإل نتاجوبتقدير مرونات اإل

% يــؤدي  1%، ممـا يشــير  إلـى أنـه بزيــادة المسـتخدم مــن عنصـر العمـل البشــري بنسـبة 0.7لعنصـر العمـل البشــري، حيـث بلغـت حــوالي 
المرحلـة االقتصـادية مـن %، ممـا يـدل علـى أن اسـتخدام هـذا العنصـر يقـع فـي 0.7إلى زيادة الكمية المنتجة من محصول الخيار بنسـبة 

، 0.26-يــة أدناهــا بالنســبة لعنصــر العمــل اآللــي، حيــث بلغــت حــوالي نتاج، وهــي المرحلــة الثانيــة، كمــا بلغــت المرونــة اإلنتــاجمراحــل اإل
نـي ذلـك العالقـة العكسـية، وقـد يع هما تؤكـدوتشير اإلشارة السالبة  إلى أن هناك إسراف في استخدام هذا العنصر داخل الصوبات، وهذا 

انتشار اآلفات واألوبئة داخل الصوبات، وبالتالي العمل علـى مكافحتهـا باسـتخدام موتـور الـرر والرشاشـات الظهريـة، ومـن الناحيـة الفنيـة 
(، وعنـد اإلصـابة ةأو حشـرييتأثر بشكل كبير باإلصابة باآلفات على اختالف أنواعها سواء كانت )فطريـة،  نتاجيمكن تفسير ذلك بأن اإل

 .(1996ت )عطية، ، ويصبح من الضروري مكافحة تلك اآلفانتاجمنهم فإن ذلك يؤثر سلبًا على كمية اإلبأي 
يــة لعنصــر كميــة نتاج، فــي حــين بلغــت المرونــة اإل0.2، وللمبيــدات حــوالي 0.45يــة للســماد العضــوي حــوالي نتاجكمــا بلغــت المرونــة اإل

)وهــي  نتــاجدام هــذه المتغيــرات يقــع فــي المرحلــة االقتصــادية مــن مراحــل اإلأن اســتخ علــى، ممــا يــدل 0.25التقــاوي المســتخدمة حــوالي 
 تستغل بشكل جيد فيما عدا العمل اآللي. نتاجالمرحلة الثانية(، وأن جميع عناصر اإل

رحلة غيـر ، مما يعني أن استخدام هذه العناصر مجتمعة تعمل في الم1.35لهذه العناصر فقد بلغت حوالي  اإلجماليةوبحساب المرونة 
تكثيـف بعـض  إلـىيحتـاج  نتـاج، مما يعكس طبيعة العائد المتزايد للسعة، ومـازال اإلنتاجاالقتصادية وهي المرحلة )األولي( من مراحل اإل

 هذه العناصر.
 محصول الخيار في الصوب ذات السعة الصغيرة: -ب

محصـول الخيــار فـي الصـوب ذات السـعة الصـغيرة بمحافظـة الدقهليـة، وقـد أمكــن  إنتـاجتوضـح المعادلـة التاليـة التقـدير اإلحصـائي لدالـة 
 أفضل عالقة دالية من الناحية اإلحصائية، والتي اتفقت مع المنطق االقتصادي وقد اتضح ذلك من خالل المعادلة التالية: إلىالتوصل 

 6لوس 03.0+  5لوس  21.0+  4لوس 38.0 - 3لوس  63.0+  2لوس 53.0+ 012.0=  ^لوص
                        (2.15)**      (5.22)**      (-5.19)**      (9.11)**       (98.1) * 

 
 ** (2.2389ف= )                      937.0= 2-)ر(       

 0.01 مستوى ** معنوي عند           0.05 مستوى * معنوي عند    
، ممـا يعنــي أن 0.01االحتمـالي  مسـتوى وقـد اتضـح مـن تقـدير الدالـة فـي صـورة النمـوذج الكامــل أن قيمـة )ف( المحسـوبة معنويـة عنـد ال

( أن عناصــر 2-، كمــا تبــين أيضــًا مــن قيمــة معامــل التحديــد المعــدل )ر01.0معنويــة  مســتوى تقــدير الدالــة ككــل معنــوي إحصــائيًا عنــد 
، ومن خالل قيمة )ت( المحسوبة تبين أنـه نتاج% من التغيرات التي تحدث في كمية اإل93.7المذكورة في المعادلة مسئولة عن  نتاجاإل

لـك قد ثبتت معنوية تأثير كـاًل مـن العمـل البشـري، وكميـة التقـاوي المسـتخدمة، وكميـة األسـمدة الكيماويـة المسـتخدمة، وقيمـة المبيـدات، وذ
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، ولـم تثبـت معنويــة  0.05 االحتمـالي مسـتوى ، فـي حـين ثبتـت معنويـة تـأثير عنصــر العمـل اآللـي عنـد ال0.01 االحتمـالي مسـتوى عنـد ال
 .نتاجتأثير المساحة على اإل

زيادة حجـم العمالـة لعنصر العمل البشري، مما يعني أن  0.53، فقد بلغت حوالي نتاجالمؤثرة على اإل ة للعواملينتاجوبتقدير المرونة اإل
%، مما يدل على أن استخدام هذا العنصر يقـع 0.53بنسبة تقدر بحوالي  نتاج%، يؤدي  إلى زيادة مقابلة في كمية اإل1البشرية بنسبة 

ا يعنـي ، ممـ 0.6يـة لعنصـر كميـة التقـاوي المسـتخدمة حـوالي نتاج، وبلغت المرونـة اإلنتاجفي المرحلة االقتصادية )الثانية( من مراحل اإل
%، مما يدل علـى 0.6بنسبة تقدر بحوالي  نتاج%، تؤدي  إلى زيادة مقابلة في كمية اإل1أن زيادة الكمية المستخدمة من التقاوي بنسبة 

 .نتاجأن استخدام هذا العنصر يقع في المرحلة االقتصادية )الثانية( من مراحل اإل
%،  1، مما يعني أن زيادة حجم المستخدم من هذا العنصر بنسبة 0.38-لي ية لعنصر السماد الكيماوي حوانتاجوبلغت المرونة اإل

قتصادية وهي اال%، مما يدل على أن استخدام هذا العنصر يقع في المرحلة غير 0.38بنسبة تقدر بحوالي  نتاجتؤدي  إلى نقص اإل
استخدام األسمدة الكيماوية ويجب ترشيد استخدامها، وبلغت ، وهذا يعني أن هناك إسراف في نتاجالمرحلة )الثالثة( من مراحل اإل

%، تؤدي  إلى زيادة 1مما يعني أن زيادة حجم المنفق على المبيدات بنسبة  0.21ة لعنصر قيمة المبيدات حوالي ينتاجالمرونة اإل
ة االقتصادية )الثانية( من مراحل  %، مما يدل على أن استخدام هذا العنصر يقع في المرحل0.21تقدر بحوالي  نتاجمقابلة في اإل

%، تؤدي  إلى زيادة مقابلة 1أي أن زيادة العمل اآللي بنسبة  0.03ية لعنصر العمل اآللي حوالي نتاج، كما بلغت المرونة اإلنتاجاإل
، كما نتاجمن مراحل اإل%، مما يدل على أن استخدام هذا العنصر يقع في المرحلة االقتصادية )الثانية( 0.03تقدر بحوالي  نتاجفي اإل

محصول الخيار بالصوب ذات السعة  إنتاجإلى أن   1.02مجتمعة والتي قدرت بحوالي  نتاجلعناصر اإل اإلجماليةتشير المرونة 
، وهي المرحلة غير االقتصادية، وما زال يحتاج  إلى تكثيف بعض هذه  نتاجالصغيرة مازال يقع في المرحلة )األولي( من مراحل اإل

 العناصر.
 محصول الكنتالوب تحت األنفاق البالستيكية: -جـ

، فـي 2016/ 2015عينة بمحافظـة البحيـرة، خـالل الموسـم الزراعـي لمحصول الكنتالوب تحت األنفاق البالستيكية، ل إنتاجتم تقدير دالة 
 صورتها اللوغاريتمية والموضحة بالمعادلة التالية:

  6لوس 12.0+  5لوس 1.0 - 4لوس 31.0 - 2لوس 44.0+  1لوس 04.1+  02.11=  ^لوص
                              (8.7)**        (2.6)**       (-4.3)**     (-03.3)**       (6.2)**    

 
 ** (7852ف= )                         92.0=  2-ر                     

 0.01ى ** معنوي عند مستو   
 نتـاج% من التغيرات التي حـدثت فـي كميـة اإل92المستقلة كانت ُتفسر بحوالي  نتاجأن التغيرات في عوامل اإل إلىوتشير تقديرات الدالة 

(، مما يعني أن العوامل التـي 2-الكلي لمحصول الكنتالوب المنتج تحت األنفاق البالستيكية، وذلك فيما يتعلق بمعامل التحديد المعدل )ر
الكلــي لمحصــول الكنتــالوب، وقــد ثبتــت  نتــاجحــد كبيــر عــن تفســير التغيــرات التــي تحــدث فــي كميــة اإل إلــىالقيــاس ُتعــد مســئولة  تضــمنها
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، فيما عدا عنصري عدد الشتالت المستخدمة، والعمل اآللي، فلم تثبت 0.01معنوية  مستوى معنوية هذه العناصر في الدالة المقدرة عند  
 معنويتهما.

يــة للعناصــر التــي ثبــت التــأثير المعنــوي لهــم، فقــد تبــين وجــود عالقــة طرديــة بــين المســاحة المزروعــة، وبــين كميــة نتاجة اإلوبتقــدير المرونــ 
%، أي أن هـذا العنصـر فـي المرحلـة )األولـي( 1.04بحـوالي  نتـاج%، تـؤدي لزيـادة كميـة اإل1، فزيادة المساحة المزروعـة بنسـبة نتاجاإل

حلــة غيــر االقتصــادية، وبالنســبة لعنصــر العمــل البشــري فقــد وجــد أن هنــاك عالقــة طرديــة بينــه وبــين كميــة ، وهــي المر نتــاجمــن مراحــل اإل
%، أي أن هـذا العنصـر يعمـل فـي 0.45بحـوالي  نتـاج% تـؤدي  إلـى زيـادة كميـة اإل1، مما يعني أن زيادة العمل البشـري بنسـبة نتاجاإل

، وبالنسبة لعنصر السماد الكيماوي المستخدم فـي صـورة مـادة فعالـة، فقـد تبـين مـن خـالل نتاجالمرحلة االقتصادية )الثانية( من مراحل اإل
%، أي أن هـذا العنصـر يعمـل 0.31مـن محصـول الكنتـالوب بنسـبة تقـدر بحـوالي  نتاج% يؤدي  إلى نقص اإل1الدالة أن زيادته بنسبة 

دية، مما يشير  إلـى أن هنـاك إسـراف فـي اسـتخدام األسـمدة الكيماويـة وهي المرحلة غير االقتصا نتاجفي المرحلة )الثالثة( من مراحل اإل
%، تـؤدي  إلــى نقـص الكميــة المنتجـة مــن 1يجـب ترشـيدها، وبالنســبة لعنصـر الســماد العضـوي فــإن زيـادة الكميــة المسـتخدمة منـه بنســبة 

، نتــاجثـة( غيـر االقتصــادية مـن مراحـل اإل%، أي أن هـذا العنصــر يعمـل فـي المرحلــة )الثال0.1محصـول الكنتـالوب بنسـبة تقــدر بحـوالي 
 مما يعني أن هناك إسراف في استخدام األسمدة العضوية يجب ترشيدها.

مـن  نتـاج%، تـؤدي  إلـى زيـادة كميـة اإل1وفيما يتعلق بالمبيدات فقد أوضحت المعادلـة أيضـًا أن زيـادة قيمـة المبيـدات المسـتخدمة بنسـبة 
االحتمـالي  مسـتوى وقد ثبتت معنوية النموذج المقدر ككل حيث كانـت قيمـة )ف( معنويـة عنـد ال .%0.12المحصول بنسبة تقدر بحوالي 

محصول الكنتـالوب تحـت األنفـاق البالسـتيكية، أن عنصـر المسـاحة مـازال يعمـل فـي المرحلـة  إنتاج، وبذلك يتضح من تقدير دالة 0.01
الكنتالوب يحتاج  إلى مزيد من تكثيف المساحة، أما عناصر العمل البشري،  إنتاج، ومازال نتاج)األولي( غير االقتصادية من مراحل اإل

، وبذلك يمكن القول أنهـا تسـتخدم نتاجوقيمة المبيدات المستخدمة، والعمل اآللي فإنها تقع في المرحلة االقتصادية )الثانية( من مراحل اإل
الكيماوي مقاسة في صورة مواد فعالة، وكمية السماد العضـوي المسـتخدم أما عنصري الكمية المستخدمة من السماد ،  بالمقادير المناسبة

يمكــن الحصــول  حتــىويجــب ترشــيد مــن اســتخدامهما  نتــاجبــالمتر المكعــب يعمــالن فــي المرحلــة )الثالثــة( غيــر االقتصــادية مــن مراحــل اإل
أن  إلــى 1.19مجتمعــة والتــي قــدرت بحــوالي  نتــاجلعناصــر اإل اإلجماليــةوبالتــالي أقصــي عائــد ممكــن، وتشــير المرونــة  إنتــاجعلــى أعلــى 

، وهـي المرحلـة غيـر االقتصـادية، نتـاجمحصول الكنتالوب تحت األنفاق البالستيكية مازال يقع في المرحلـة )األولـي( مـن مراحـل اإل إنتاج
 وما زال يحتاج  إلى تكثيف بعض هذه العناصر.  

 :نتاجلتكاليف اإلثالثًا: تقدير دوال 
 الكبيرة:لمحصول الخيار بالصوب ذات السعة  -1

سـة بمحافظـة بنـي سـويف للموسـم الزراعـي اية لمحصول الخيار بالصوب ذات السعة الكبيرة بعينـة الدر نتاجتم تقدير دالة التكاليف اإل
 ، في الصورة التالية:2016/ 2015
  3ص 103.0+  2ص5.20 –ص 2904+  17460-ت.ك =     

                                    (83.12) **  (-42.5)**      (18.5)**  
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 959.0=  2-ر                ** (17017ف = ) 
مــن محصــول الخيــار داخــل الصــوب الزراعيــة ذات  نتــاجوتبــين مــن خــالل النمــوذج معنويــة العالقــة المقــدرة إلجمــالي التكــاليف، وحجــم اإل

وذلـك لزيـادة قيمـة )ف( المحسـوبة عـن مثيلتهـا الجدوليـة، وتشـير قيمـة معامـل التحديـد المعـدل  0.01معنويـة  مسـتوى السعة الكبيـرة، عنـد 
 .نتاجاإلالتغير في كمية  إلىية الكلية يرجع نتاج% من التغير الحادث في قيمة متوسط التكاليف اإل9.95أن  إلى( 2-)ر

 ية:نتاجمؤشرات الكفاءة اإل
 حساب كاًل من: الكبيرة تمية لمحصول الخيار بالصوب ذات السعة  نتاجمن خالل تقديرات دالة التكاليف اإل

 من خالل التفاضل األول لدالة التكاليف الكلية.  :التكاليف الحدية دالة -أ
 2ص 309.0ص +  41 – 2904=  ت.ح

ــالغ حــوالي بو  ــة المنافســة الكاملــة( والب ــة التكــاليف الحديــة بــاإليراد الحــدي )الســعر المزرعــي للطــن فــي حال  جنيــه/ طــن 2365مســاواة دال
 الذي يعظم العائد:  نتاجدالة حجم اإلنحصل على 

 2365=  2ص  309.0ص +  41 – 2904
 نتـاجطن، ومنه نجد أن متوسط حجـم اإل 118عينة بمحافظة بني سويف قد بلغ حوالي الالذي يعظم األرباح في  نتاجويتبين أن حجم اإل
طـن، وذلـك فـي ضـوء السـعر المزرعـي السـائد بمنطقـة  50.9المعظم للربح بمقدار  نتاجعينة قد انخفض عن حجم اإلالالمزرعي الفعلى ب

طـن/  57يـة والبالغـة حـوالي نتاجاإل علـىبقسـمة هـذه الكميـة  ذلـك(، و ىالمسـاحة التـي تعظـم العائـد )السـعة المثلـ  علـىوللحصول  بحث،ال
 % من حجم العينة.2.9عند فدان، وقد تحقق هذا الحجم  2.06فدان = 

 دالة التكاليف المتوسطة: -ب
 ص( ) نتاجويتم الحصول عليها من خالل قسمة دالة التكاليف الكلية ÷ حجم اإل

 2ص 103.0ص + 5.20 - 2904/ص( + 17460-م. ت. ك = )
بلغ مقداره حوالي   إنتاجوتتحقق تدنية التكاليف عندما تتساوي التكاليف الحدية مع التكاليف المتوسطة، ويتضح أنها تتحقق عند حجم 

الُمدني للتكاليف بمقدار بلغ حوالي   نتاجعينة قد انخفض عن حجم اإلالالمزرعي الفعلى ب نتاجطن، ونجد أن متوسط حجم اإل 88.8
ية والبالغة  نتاجاإل علىقسمة البذلك المساحة التي تدني التكاليف، و  علىوللحصول  .طن في ضوء السعر السائد بمنطقة الدراسة 21.7

% فقط من  20فدان، وقد تحقق هذا الحجم عند  1.5وبذلك فتكون السعة التي تحقق أدني تكلفة  فدان، 1.5طن/ فدان =  57حوالي 
 مزارعي العينة.

 التكاليف الحدية/ التكاليف المتوسطة.  :من خاللمرونة التكاليف  علىللحصول   مرونة التكاليف: -جـ
زيادة متوسط التكاليف  تؤدي إلى% 10بنسبة  نتاجكمية اإل ، مما يعني أن زيادة0.89وبتقدير مرونة التكاليف وجد أنها بلغت حوالي 

، وهي المرحلة  نتاجيتم في المرحلة )األولي( من مراحل اإل نتاجأن اإل إلى %، ويشير انخفاض المرونة عن الواحد الصحيح 8.9بنسبة 
 غير االقتصادية، وهذا يتفق مع النتائج السابقة.

 الصغيرة:محصول الخيار بالصوب ذات السعة  -2
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بمحافظــة الدقهليــة، للموســم الزراعــي  ةالدراســ يــة لمحصــول الخيــار بالصــوب ذات الســعة الصــغيرة، بعينــة نتاجتــم تقــدير دالــة التكــاليف اإل
 ، في الصورة التالية:2016/ 2015

  3ص 05.0+  2ص7.14 –ص 2020+  4904-ت.ك =     
                                (88.6)**   (-03.3)**      (68.2)**  

 965.0=  2-ر                **(8.309ف = )                
وذلـك لزيـادة قيمـة )ف( المحسـوبة عـن مثيلتهـا الجدوليـة،  0.01معنوية  مستوى وقد تبين من خالل النموذج معنوية العالقة المقدرة، عند 

يـة الكليـة، يرجـع  نتاج% من التغير الحادث في قيمة متوسـط التكـاليف اإل5.96أن حوالي  إلى( 2-وتشير قيمة معامل التحديد المعدل )ر
إلى التغير الذي يحدث في الكمية المنتجة من محصول الخيار داخل الصوب ذات السـعة الصـغيرة، بينمـا بقيـة التغيـرات والبالغـة حـوالي 

 عوامل أخرى لم يتضمنها النموذج.% ترجع  إلى 3.5
 ية:نتاجمؤشرات الكفاءة اإل

 تم اشتقاق كاًل من دالتي التكاليف الحدية، والمتوسطة، ويمكن التعبير عنها بالمعادالت التالية:
 .ويتم الحصول عليها من خالل التفاضل األول لدالة التكاليف الكلية :التكاليف الحدية دالة -أ

 2ص 15.0ص +  4.29 - 2020=  ت.ح
والبالغ  المزرعي(مساواة دالة التكاليف الحدية باإليراد الحدي )السعر بالذي يعظم العائد،  نتاجحجم اإل علىوبذلك يمكن الحصول 

 2090= 2ص  15.0ص +  4.29 - 2020=    جنيه/طن  2090حوالي  
 نتاج متوسط حجم اإل قد انخفضطن، و  166.2عينة بمحافظة الدقهلية بلغ حوالي بالالذي يعظم األرباح  نتاجويتبين أن حجم اإل

المساحة   علىوللحصول  العينة،طن، وذلك في ضوء السعر السائد ب 113.5المعظم للربح بمقدار  نتاجالمزرعي الفعلى عن حجم اإل
فدان، ولم   4.2طن/ فدان =  40حوالي  الفعلية والبالغة يةنتاجاإل علىبقسمة هذه الكمية  ذلكالتي تعظم العائد )السعة المثلي(، و 

 مزارعي العينة.عند يتحقق هذا الحجم 
 )ص(  نتاجبقسمة دالة التكاليف الكلية ÷ حجم اإل وذلك دالة التكاليف المتوسطة: -ب

 2ص 05.0ص+ 7.14 – 2020ص( +  /4904-ت. م = )
طن، ونجد أن   120بلغ حوالي  إنتاجوتتحقق تدنية التكاليف عندما تتساوي التكاليف الحدية مع التكاليف المتوسطة، وتتحقق عند حجم 

طن في ضوء السعر السائد  67.3الُمدني للتكاليف بمقدار بلغ حوالي  نتاجانخفض عن حجم اإل الفعليالمزرعي  نتاجمتوسط حجم اإل
طن/فدان =   40والبالغة حوالي  الفعلية يةنتاجاإل على قسمة هذه الكمية ذلك بالمساحة التي تدني التكاليف و  علىمنطقة، وللحصول الب

 فدان.  3
 يتحقق هذا الحجم عند أي من مزارعي العينة.فدان، ولم  3وتكون السعة التي تحقق أدني تكلفة تبلغ حوالي 

 الحدية / التكاليف المتوسطة كالتالي: التكاليفمرونة التكاليف  علىيمكن الحصول  مرونة التكاليف: -جـ



 

Ibrahim  and Ahmed – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(3): 107-123 June 2020 
 

 2020  يونيو /حزيران   123-107(:  3) 7  السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –أحمدو  إبراهيم 118

ف زيادة متوسط التكالي تؤدي إلى% 10بنسبة  نتاج، مما يعني أن زيادة كمية اإل0.69وبتقدير مرونة التكاليف وجد أنها بلغت حوالي 
، وهي المرحلة  نتاجيتم في المرحلة )األولي( من مراحل اإل نتاجأن اإل إلى %، ويشير انخفاض المرونة عن الواحد الصحيح 6.9بنسبة 

 غير االقتصادية. 
 البالستيكية:محصول الكنتالوب تحت األنفاق  -3

/  2015عينة بمحافظة البحيرة للموسم الزراعي التحت األنفاق البالستيكية ب ية لمحصول الكنتالوبنتاجتم تقدير دالة التكاليف اإل
 ، في الصورة التالية: 2016

  3ص 005.0+  2ص 17.2 –ص  943+  4463-ت.ك =     
                                    (2.7) **     (-4.2)*      (18.2)*  

 988.0=  2-ر                **(8.778ف = )                
وذلك لزيادة قيمة  0.01معنوية  مستوى لمحصول الكنتالوب، عند  نتاجوقد تبين معنوية العالقة المقدرة بين إجمالي التكاليف وحجم اإل

% من التغير في قيمة متوسط 8.98أن حوالي  إلى( 2-)ف( المحسوبة عن مثيلتها الجدولية، وتشير قيمة معامل التحديد المعدل )ر
عوامل أخرى لم   إلى% ترجع 1.2بينما بقية المتغيرات والبالغة حوالي  نتاجالتغير في الكمية اإل إلىية الكلية يرجع نتاجالتكاليف اإل

 يتضمنها النموذج.
 ية:نتاجمؤشرات الكفاءة اإل

 تم اشتقاق كاًل من دالتي التكاليف الحدية، والمتوسطة، وقد أمكن التعبير عنها بالمعادالت التالية:
 من خالل التفاضل األول لدالة التكاليف الكلية: :دالة التكاليف الحدية -أ

 2ص 015.0ص + 34.4 – 943= ح  ت.
( الفعلـي للطـن مساواة دالة التكاليف الحدية باإليراد الحـدي )السـعر المزرعـيبالذي يعظم العائد،  نتاجحجم اإل علىويمكن الحصول 

  جنيه/ طن.2015والبالغ حوالي 
 2015=  2ص 015.0ص + 34.4 – 943: العائدالذي يعظم  نتاجدالة حجم اإل

عينــة الب الفعلـيالمزرعـي  نتـاجنجـد أن متوسـط حجـم اإلو طـن،  435عينـة بلـغ حــوالي بالالـذي يعظـم األربـاح  نتـاجويتبـين أن حجـم اإل
قسـمة الب ذلـكالمسـاحة التـي تعظـم العائـد )السـعة المثلـي(، و  علـىطـن. وللحصـول  305المعظم للربح بمقـدار  نتاجانخفض عن حجم اإل

 العينة.فدان، ولم يتحقق هذا الحجم عند أي من مزارعي  22.3طن/ فدان =  19.4والبالغة حوالي  الفعلية يةنتاجاإل على
 )ص( نتاجونحصل عليها بقسمة دالة التكاليف الكلية ÷ حجم اإل دالة التكاليف المتوسطة: -ب

 2ص 005.0ص + 17.2 –  943/ ص( +4463-ت.م = )
بلـغ  إنتـاجوتتحقق تدنية التكاليف عنـدما تتسـاوي التكـاليف الحديـة مـع التكـاليف المتوسـطة، ويتضـح مـن التقـديرات أنهـا تتحقـق عنـد حجـم 

دني للتكـاليف بمقـدار بلـغ حـوالي  نتـاجحجـم اإلعـن عينـة الب الفعلـيالمزرعـي  نتـاجمتوسـط حجـم اإل انخفـضطن، و  197مقداره حوالي  المـُ
 علـىبقسـمة هـذه الكميـة  ذلكالمساحة التي ُتدني التكاليف، و  علىلسعر المزرعي السائد بمنطقة الدراسة. وللحصول طن في ضوء ا 67
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فـدان وقـد تحقـق هـذا  10فـدان وبـذلك تكـون السـعة التـي تحقـق أدنـي تكلفـة تبلـغ حـوالي 10طـن/ فـدان=  19.4ية والبالغة حـوالي نتاجاإل
 العينة.% من مزارعي  37الحجم عند حوالي 

 مرونة التكاليف من خالل المعادلة التالية: علىيمكن الحصول  مرونة التكاليف: -ج
 = التكاليف الحدية / التكاليف المتوسطة                            

متوسط التكاليف  % تؤدي  إلى زيادة10بنسبة  نتاج، مما يعني أن زيادة كمية اإل0.89وبتقدير مرونة التكاليف وجد أنها بلغت حوالي 
، وهي المرحلة  نتاج( من مراحل اإلىيتم في المرحلة )األول  نتاجأن اإل إلى %، ويشير انخفاض المرونة عن الواحد الصحيح 8.9بنسبة 

 .لسابقةغير االقتصادية، وهذا يتفق مع النتائج ا
 لمحاصيل الدراسة:  المؤشرات االقتصاديةرابعًا: 

 عينة:الاالقتصادية لمحصول الخيار بالصوب ذات السعة الكبيرة والصوب ذات السعة الصغيرة بالمؤشرات  -أ
يـة إنتاجطنًا، وهـي تعـادل  57عينة، بلغت حوالي الالصوب ذات السعة الكبيرة ببية الفـدانية لمحصول الخيار نتاج( أن اإل2جدول ) يشير

ــدانية فـــي الحقـــل المفتــوح حـــوالي نتاجالمفتـــوح، حيـــث بلغــت اإلفـــدان بنظــام الزراعـــة بالحقــل  6.6حــوالي  وتشـــير ، طــن/ فـــدان 8.6يـــة الـف
فـدان )وزارة ألـف  11.7مـن مسـاحة بلغـت حـوالي  ،ألـف طـن 100محصـول الخيـار بالجمهوريـة والبالغـة حـوالي  إنتـاجالبيانات أن كمية 

% مـن  85ألـف فـدان، بتـوفير فـي المسـاحة تقـدر نسـبته بحـوالي  1.76هـا مـن مسـاحة تقـدر بحـوالي إنتاجكان يمكن (، 2015الزراعة، 
 خرى تسهم في سد الفجوة الغذائيـة.محاصيل أ نتاج، وتوجيه تلك المساحة إلنتاجتلك المساحة في حالة استخدام الصوب الزراعية في اإل

تقــدر بحــوالي  نتــاجنســبة زيــادة فــي اإلألــف طــن، ب 666.9كميــة مــن محصــول الخيــار تقــدر بحــوالي  إنتــاجكمــا كــان يمكــن فــي المقابــل 
المزروعـــة بمحصـــول الخيـــار بالجمهوريـــة، وذلـــك عنـــد اســـتخدام أســـلوب الزراعـــة  الفعليـــة الجمهوريـــة مـــن المســـاحة إنتـــاج% مـــن 666.9

إلصـالح  اً وذلـك للحـد مـن االرتفـاع المسـتمر فـي األسـعار، أو تسـويقه خارجيـ . لألسـواق المحليـة نتـاجالمحمية، وتوجيه تلك الزيادة فـي اإل
 الزراعي.الخلل في الميزان التجاري 

 2016/ 2015االقتصادية والمالية للفدان المزروع بمحاصيل الدراسة بالعينة للموسم الزراعي . المؤشرات  2الجدول 

 البنود

محصول الخيار بالصوب ذات 

السعة الكبيرة بمحافظة بني 

 سويف

محصول الخيار بالصوب ذات 

السعة الصغيرة بمحافظة 

 الدقهلية

محصول الكنتالوب تحت 

األنفاق البالستيكية 

 ةبمحافظة البحير

 19.4 40   57 ية الفـدان )طن(إنتاج

 39091 80000 114000 العائد الكلي )جنيه(

 29591 47080 54606 )جنيه( الهامش الكلي

 30696 64511 70593 القيمة المضافة )جنيه(

 24191 29480 43656 )جنيه( صافي عائد الفـدان

 2.6 1.6 1.4 )جنيه( العائد/ التكاليف

 2.5 0.9 0.7 )جنيه( الجنيه المستثمرأربيحة 

 85.03 169.4 125.2 الهامش الكلي/ العمل اآللي )جنيه(

 13.05 4.8 2.3 الهامش الكلي/ العمل البشري )جنيه(

 13.04 93.04 15 الهامش الكلي/ السماد العضوي )جنيه(

 29.6 6.8 4.8 الهامش الكلي/ السماد الكيماوي)جنيه(

 26.2 12 4.8 الكلي/ المبيدات )جنيه(الهامش 

 11.2 11.2 5.6 الهامش الكلي للتقاوي )جنيه(

 2016/  2015المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية للموسم 
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الجدول أيضًا أن المؤشرات االقتصادية لزراعة محصول الخيار باستخدام الصوبات ذات السعة الكبيرة أفضل منها  نفس تشير نتائجو 
  80ألف جنيه بالنسبة للصوب ذات السعة الكبيرة، مقابل  114لعائد الكلي حوالي ا غفي حالة الصوب ذات السعة الصغيرة، حيث بل

بلغت  فقدألف جنيه، أما القيمة المضافة  47ألف جنيه، مقابل 54.6الصغيرة، وللهامش الكلي حوالي ألف جنيه للصوب ذات السعة 
ألف جنيه،  43.7ألف جنيه، بينما بلغ صافي العائد الفـداني للصوب ذات السعة الكبيرة حوالي  64.5ألف جنيه، مقابل  70.6حوالي 

 جنيه.  ألف 29.5بينما كان للصوب ذات السعة الصغيرة حوالي 
وُتظهر نتائج المؤشرات المالية التي تؤثر في قرار المزارع عند اختيار نمط الزراعة، والتي تعكس عالقة العائد بالتكاليف أن الصوب 
ذات السعة الصغيرة أفضل من الصوب ذات السعة الكبيرة، حيث بلغ العائد على التكاليف، وربحية الجنيه المستثمر، والهامش الكلي 

  11.2، 12، 6.8، 93.04، 4.8، 169.4، 0.9، 1.6لي، والعمل البشري، والسماد الكيماوي، والمبيدات، والتقاوي حوالي للعمل اآل
جنيه للصوب ذات السعة الكبيرة مما  5.6، 4.8، 4.8، 15، 2.3، 125.2، 0.7، 1.4جنيه للصوب ذات السعة الصغيرة، وحوالي 

   ل من الصوب ذات السعة الكبيرة من ناحية معدل العائد للتكاليف.يشير إلى أن الصوب ذات السعة الصغيرة أفض
 عينة:المحصول الكنتالوب تحت األنفاق البالستيكية ب -ب

فدان بنظام الزراعة بالحقل  1.3طن وهي تعادل حوالي  19.4ية الفـدانية بلغت حوالي نتاجأن اإلتبين ( 2ات الجدول )بيانباستعراض 
محصول الكنتالوب بالجمهورية، قد   إنتاجوتشير البيانات أن كمية  ،طن/ فدان 14.5ية الفـدانية فيه حوالي نتاجالمفتوح، حيث بلغت اإل

ها من مساحة  إنتاجكان يمكن (، 2015فدان )وزارة الزراعة، ألف  25.6ألف طن، تنتج من مساحة بلغت حوالي  373بلغت حوالي 
حالة استخدام األنفاق البالستيكية في % من تلك المساحة 24.8ير مساحة ُتقدر بحوالي ألف فدان، وبذلك يتم توف 19.23تقدر بحوالي 

كمية من   إنتاجكما أنه في المقابل كان يمكن  ،محاصيل تساهم في سد الفجوة الغذائية نتاج، وتوجيه هذه المساحات إلنتاجفي اإل
لفعل ا% من المساحة المزروعة ب33.1تقدر بحوالي  نتاجزيادة في اإلألف طن، بنسبة  496.6محصول الكنتالوب تقدر بحوالي 

لألسواق   نتاج، وذلك عند استخدام أسلوب األنفاق البالستيكية، وتوجيه تلك الزيادة في اإل2014بمحصول الكنتالوب بالجمهورية عام 
 المحلية أو األسواق الخارجية، إلصالح الخلل في الميزان التجاري.

المؤشرات االقتصادية للفدان المزروع بمحصول الكنتالوب تحت األنفاق البالستيكية بلغ إجمالي  أن ج نفس الجدول أيضًا وتشير نتائ
ألف جنيه،  29.6ألف جنيه، والهامش الكلي حوالي  30.7ألف جنيه، وكانت القيمة المضافة تمثل حوالي  39.1العائد الكلي حوالي 

، وربحية الجنيه المستثمر 2.6نتائج أن العائد على التكاليف بلغ حوالي الكما أظهرت  جنيه. ألف 24.2وبلغ صافي العائد حوالي 
،  13، 13، 85جنيه، والهامش الكلي للعمل اآللي، والبشري وللسماد البلدي، والكيماوي، والمبيدات، والتقاوي بلغ حوالي  2.5حوالي 
 ارتفاع معدل العائد للتكاليف.  مما يشير  إلى أن على التواليجنيه   11.2،  26.2، 29.6

 بالعينة: المزارعين  مزارعي ية التي تواجهنتاجالنسبية للمشاكل اإل األهمية خامسًا: 
محافظة علي حدة من  وفقًا لكل  ية التي تواجه المنتجين بنظام الزراعة المحميةنتاجالنسبية للمشاكل اإل األهمية( 3يوضح الجدول )

 وتمثلت فيما يلي: 2016/ 2015، خالل الموسم الزراعي الدراسة عينةالمحافظات الثالث المدروسة في 
زراع بوجود ال%، من 100فقد أشار بالعينة،  ينرعاز المراء النسبية آل األهمية: باستعراض مشكلة ارتفاع تكاليف الزراعة المحمية -1

 تلك المشكلة.
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 دال يوجــ عينــة بعــدم وجــود تلــك المشــكلة، حيــث أنــه بال ينرعاز المـ % مــن 100: أشــارمشــكلة عــدم وجــود أســعار مناســبة للتصــدير -2
 يوجه للسوق المحلي. نتاجتصدير بشكل عام، وجميع اإل

لة وعـدم %، من زراع محافظات العينة بوجود تلـك المشـك42.9%، 14.3%، 42.9: أشار حوالي مشاكل تتعلق بإدارة الصوب -3
 إدارة تلك الصوب بشكل علمي سليم.

 %، من زراع محافظات العينة بوجود تلك المشكلة. 85.7%، 57.1%، 14.3: أشار حوالي مشاكل تتعلق بالعمال -4
التقـاوي  علـى: أجمـع كـل الـزراع بمحافظـات العينـة بعـدم وجـود مشـاكل فـي الحصـول التقاوي  علىمشكلة عدم إمكانية الحصول  -5

 المناسبة.
بوجـــود تلـــك  علـــى التـــوالي%، بمحافظــات العينـــة 80%،28.8%، 71.4: أشـــار حـــوالي مشـــكلة عـــدم وجـــود الخـــدمات الكافيـــة -6

 المشكلة.
ــام المواصــفات القياســية للبالســتي  -7 عينــة بوجــود تلــك ال%، مــن زراع 37.1%، 28.6%، 71.4: أشــار حــوالي مشــكلة انخف

 المشكلة.
 عينة بوجود تلك المشكلة. ال%، من زراع 28.8%،  20%، 14.3أشار حوالي  مشكلة عدم توفير مستلزمات الصوب: -8

 2016/ 2015التي تواجه المنتجين بالزراعة المحمية بالعينة للموسم الزراعي  يةنتاج النسبية للمشاكل اإل األهمية. 3الجدول 

 م
 يةنتاجالمشاكل اإل

 محافظة البحيرة محافظة الدقهلية محافظة بني سويف

 % نعم % نعم % نعم 

 100 35 100 35 100 35 ارتفاع تكاليف الزراعة المحمية 1

 0 0 0 0 0 0 عدم وجود أسعار مناسبة للتصدير 2

 42.9 15 14.3 5 42.9 15 مشاكل تتعلق بإدارة الصوب 3

 85.7 30 57.1 20 14.3 5 مشاكل تتعلق بالعمال 4

 0 0 0 0 0 0 عدم إمكانية الحصول على التقاوي 5

 80 28 28.8 10 71.4 25 عدم وجود الخدمات الكافية 6

 37.1 13 28.6 10 71.4 25 انخفاض المواصفات القياسية للبالستيك 7

 28.8 10 20 7 14.3 5 عدم توفر مستلزمات الصوب 8

 2016/ 2015المصدر: جمعت وحسبت من خالل استمارة االستبيان للموسم الزراعي 

 :االستنتاجات
محصـول الخيـار داخـل لكـل مـن  1.19، 1.02، 1.35أشار معامـل المرونـة االجمـالي المقـدر للمحاصـيل المدروسـة والـذي بلـغ حـوالي 

 اتجاهـاً  يأخـذ العائـد أن إلـى علـى التـواليالصـغيرة والكنتـالوب محصول الخيار داخـل الصـوب ذات السـعة ، و الصوب ذات السعة الكبيرة
 إلى سيؤدي المؤثرة يةنتاجاإل العوامل تشغيل نسب في أية زيادة وأن ،غير االقتصادية األولى المرحلة في يزال ال نتاجاإل أن ، أيمتزايداً 

% مـن مزارعـي محصـول الخيـار بالصـوب 37، و%3. وأشـارت نتـائج تقـدير دوال التكـاليف الـى ان حـوالي نتـاجاإل في أكبر نسبية زيادة
بلـغ صـافي يـة المثلـى، و نتاج، يحققـون السـعات اإلعلى التواليتحت األنفاق البالستيكية  بذات السعة الكبيرة، ومزارعي محصول الكنتالو 

 . على التواليلنفس المحاصيل  29.6، 29.5و، 43.7العائد الفـداني حوالي 
 

 التوصيات:
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عــدم التوســع فــي إقامــة البيــوت و  اســتغالل البيــوت المحميــة أطــول فتــرة زمنيــة ممكنــة خــالل الســنة،، و يــةنتاجالمشــكالت اإل ضــرورة عــالج
هجــن محليــة تناســب البيئــة وتقــاوم األمــراض واآلفــات،  إنتــاجتشــجيع ، و األراضــي القديمــة، ونشــرها فــي األراضــي الجديــدة علــىالمحميــة 

دراســة وســائل عالجيــة مناســبة بتكلفــة معتدلــة لخفــض البــذور، و  تــداول علــىســتغناء عــن البــذور المســتوردة، وتطبيــق الرقابــة المشــددة االو 
 .ملوحة التربة والمياه

 المراجع:
 .2015اإلحصاءات االقتصادية والتعبوية  لسنوي، قطاعاكتاب اإلحصاءات الالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

، سلسلة كتب الريفي، مجلس اإلعالم األراضي واستصالحالتكثيف الزراعي ضرورة قومية، وزارة الزراعة (. 1992) أحمد محمودسالم، 
 .102، ص الثقافة الريفية، مايو

 . 70: 35ص .االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوطقسم    أساسيات االقتصاد الزراعي،(.  1995صالح، صالح على )
ة دكتوراه، قسم أطروح .ج.م.ع" فيالتنمية الزراعية  فيية والتسويقية نتاجدور السياسات اإل (.2015) محمد محمود، نعبد المحس

 .مصراالقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة األزهر، 
ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة،   رسالةادي للزراعة المحمية في مصر، تقييم اقتص (. 1996) سامية رياضعطية، 
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Abstract 

The Egyptian agricultural sector has an importance among the other sectors. In 

addition to being a source for foreign currency, about 30% of the total 

employees are working in it in 2014. The research problem has been 

determined in that the Egyptian agricultural sector has several challenges. It 

makes vertical expansion important for this sector development so this research 

aimed to identify the usage efficiency of the economic resources for cucumber 

in the large capacity, and small capacity greenhouses, and the cantaloupe. The 

results indicated that the study crops had an economic efficiency because of the 

return rate was more than 1. In addition to the total production elasticity which 

was 1.4, 1.02, and 1.19 for the study crops, respectively, which means that 

production was taking place in the non-economical stage for the production, 

and it still needs intensify of some production elements. With an estimate of the 

function cost, it was found that the production volume that  make  the return the 

greatest amounted to 118 tons, and the production volume that makes costs 

minim was 88.8 tons, and the total cost elasticity was 0.89. All that was for the 

cucumber in the large capacity. However, the production volume that makes the 

revenue the greatest in Dakahlia Governorate was 166 tons, and the production 

volume that makes the cost is lowest was 120 tons. For Al-Buhaira 

Governorate, the production volume that maximizes the revenue had reached 

about 345 tons, and the production volume that makes the lowest cost was 197 

tons. The research found that the problems facing protected agriculture were the 

high costs for protected agriculture, low of standard specifications for plastics 

and some problems related to workers.  

Keywords: Production efficiency, Protected agriculture, Vegetable crops, 

Egypt. 

 


