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 دراسة تحليلية للكفاءة االنتاجية واالقتصادية ألهم محاصيل الخضر بمحافظة البحيرة 
 

 باسم سليمان فياض 
 المساعد الزراعياستاذ االقتصاد 

 الزراعيللتعاون  يالعالالمعهد 
 

 مقدمة
كما  .مواردهذه ال تنميةل القائمة االحتماالتللكشف عن  ةضرورة هام استغاللهاوكفاءة  الزراعيفي القطاع  المتاحةيعد تحديد حجم الموارد  
ن خالل سياسة التوسع م الزراعيتعمل على زيادة اإلنتاج  التي المالئمةالتكنولوجيا  اختيارفي عوامل اإلنتاج يساعد في  النسبية الندرة أو الوفرةأن تحديد 
فس القدر من إنتاج غلة أكبر من ن ذا يعنىبما يعنى تحقيق الكفاءة اإلنتاجيه واالقتصادية معًا، وه ،الزراعية اإلنتاجيةعن طريق زيادة  الرأسي الزراعي
من النشاط  العائد افيبصفي االرتقاء  النهائيدفها التكاليف، والتنمية الراسية يتمثل هالموارد التكاليف أو تحقيق نفس اإلنتاج بقدر أقل من و الموارد 
ر ويمكن القول بأن النهوض بإنتاج محاصيل الخضر يعتبأخرى.  ةمن ناحي ،المنتجين الزراعيينواالرتقاء بمستوى معيشة دخول  ،ناحيةمن  ،الزراعي

انب كبير سواء من جانب الدولة أومن ج باهتماموتحظى هذه المحاصيل  .هدفًا رئيسيًا لمواجهة الزيادة في الطلب المحلي والطلب الخارجي عليها
السريع هذا من ناحية، ولكونها من المحاصيل اإلستراتجية التي تستهدف  العائدذات  الزراعيويعزى ذلك إلي كونها من محاصيل التكثيف  ،الزراع

 لزراعيامحصول إما إلى التوسع  أي. وترجع الزيادة الفعلية في إنتاج أخرى ، من ناحيةتحقيق األمن الغذائي لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة
أوهما معًا، إال أن االعتماد علي زيادة الرقعة المزروعة من هذه الزروع يعتبر أمرًا غير مقبول على حساب  الرأسي الزراعيأو التوسع  األفقي

قق كل من الكفاءة تح مورديهتوليفة  في الزراعياصالت الزراعية خلط عناصر اإلنتاج الحاصالت األخرى المنافسة، ولذلك يتطلب إنتاج مثل هذه الح
 اإلنتاجية واالقتصادية معًا. 

 مشكلة البحث
نتاج ممكن بأقل أقصى إ بطريقة تحقق ،المدخالت اإلنتاجية باستخدامعلى تحقيق الكفاءة اإلنتاجية  الزراعيتتوقف تنمية وتطوير القطاع 

ف على أهم العوامل التعر  فيبعض المؤشرات ومعايير الكفاءة  واستخدام ،أهمية تحليل اإلنتاجية الزراعية للمحاصيل الخضرية ترجعتكاليف، ولذلك 
ة المنشودة في عليها لتحقيق الزياديمكن التركيز  التيالتعرف على أهم العوامل  ،من ذلكو  .األساسية المؤثرة على إقتصاديات إنتاج تلك المحاصيل

 اإلنتاج بحيث يمكن أن تحقق أهداف السياسة الزراعية المرجوة من إنتاج المحاصيل الخضرية.  
 هدف البحث

 -التعرف على: البحثاستهدف 
 .(0202-0222) البحثمحافظة البحيرة خالل فترة مصر ب فيإنتاج الخضر  اقتصادياتفي  الرئيسيةدراسة المعالم  .1
ي، والبطيخ وهي: البطاطس الشتوي والصيف بمحافظة البحيرة البحثمحاصيل عينة عدد من أهم واالقتصادية ل اإلنتاجيةالكفاءة تقدير معالم  .2

 . المسقاوي الصيفي، والفاصوليا الجافة الصيفي
 :والتحليلي البحثياألسلوب 

بعض  استخدامب، القياسي االقتصادت تحليالالوصفى و  يقتصادتحليل االال أسلوبي استخدامفي تحقيق أهدافه على  البحث اعتمدت
و تقدير دوال  Estimation of Production Functions تقدير دوال اإلنتاجقد تمثلت في كل من  والتياألساليب اإلحصائية والنماذج الرياضية 

ر بطريقة التقدير غير يتقدوال Linear Estimationالتقدير الخطيةر بطريقة يتقدباستخدام  طريقتي ال Estimation of Cost Functionsالتكاليف 
 .Non Linear Estimationالخطية 

 مصادر البيانات
زراعة بالبحيرة ، وبيانات مديرية الالزراعي لالقتصادعلى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة من اإلدارة المركزية  البحث داعتم
من  استبيان مارةاستعلى البيانات األولية عن طريق عينة بحثية تم تجميع بياناتها من خالل  البحث اعتمد، كما األراضي استصالحو بوزارة الزراعة 

ر( و الكوم األخض ،قريتين من كل مركز هما )حوش عيسى اختياروتال ذلك  عشوائي،حوش عيسى والدلنجات بمحافظة البحيرة بشكل  مركزي
 .اإلحصائيوالمنطق  البحثعلى الترتيب تتفق مع تحقيق أهداف  عمديبشكل  ،الدلنجات( ،)البستان
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 4102(  4)  44العلوم الزراعية بمشتهر مجلد  مجلة حوليات

 نتائج البحث ومناقشتها
نتاج الزروع الخضرية بمصر والبحيرة خالل الفترة  نتاجية وا   (0202-0222)أوال: تطور مساحة وا 

  تطور المساحة المزرعة بأهم الزروع الخضرية -0
د تبين وق .البحثفترة  خالل ،محافظة البحيرة وجمهورية مصر العربيةب( تطور مساحة أهم محاصيل الخضر 0)و (،0رقم ) جدواليوضح 

 تلغبالبحيرة قد ب النيليالطماطم أن متوسط مساحة  بالجدولين المذكورينالموضحة   (0202-0222)من دراسة تطور لتلك الزروع خالل الفترة 
نحو  0222بلغت المساحة المزروعة بالبحيرة عام و  .من متوسط المساحة المزروعة بالمحصول في مصر ٪2.0تمثل حوالي  ،آلف فدان 6نحو 
 البطاطس الصيفيةإحصائيًا. وبالنسبة لمساحة  معنوي ٪9.0بلغ  سنويبمعدل تناقص  ،0202آلف فداناً عام  0.76آلف فدان وتناقصت إلي  7.99
للفترة، فدان آلف  92.0ط بمتوس ،0202عام في فدان آلف  79.09ازدادت إلى و  ،0222 عامفدان آلف  92.29 تقد بلغ كانت مساحتها ،بمصر

فدان آلف 09.60لى إ 0222عامفدان آلف  00.76بالبحيرة من  الصيفيمساحة البطاطس تناقصت  ،وعلى العكس .٪2.0 سنويبمعدل تزايد و 
بلغت متوسط  من متوسط المساحة بمصر. ،٪00.6إحصائيًا بمتوسط للفترة بمتوسط للفترة يمثل  معنوي ٪9.9 سنويبمعدل تناقص  ،0202عام 

بمعدل تناقص  0202عام فدان آلف  62.00إلى  0222عام فدان آلف  007.09وتناقصت من فدان آلف  92.20بمصر  النيليالبطاطس مساحة 
فدان آلف  96.76حيث تناقصت من  ،ً إحصائيا معنوي ٪02.2 سنويتناقصت مساحة المحصول بالبحيرة بمعدل  االتجاه، وفى نفس ٪0.2 سنوي
وقد حققت مساحة  من متوسط الجمهورية. ،٪06.9وهو ما يمثل فدان آلف  00.9بمتوسط للفترة  0202عام فدان آلف  0.00إلى  0222عام 

 69.06ازدادت إلى  0222عام فدان آلف  07.26بلغت مساحة المحصول  ، حيث٪7بمعدل  بمصر زيادة سنوية معنوية إحصائياً  الصيفي الكوسة
 02.92لى إ 0222عام فدان آلف  0.67بالبحيرة من  الصيفيمساحة الكوسة  ازدادتأيضًا  .فدان آلف  22.22بمتوسط  0202عام فدان آلف 
على مستوى من متوسط مساحة المحصول  ٪02.2يمثل نحو  ،فدان آلف  2.09بمتوسط للفترة  ،٪9.2 سنويمعدل زيادة ب 0202عام فدان آلف 

 ،٪9.2 سنويبمعدل تزايد  ،0202عام فدان آلف  0.9 إلى 0222عام فدان آلف  0.20بالبحيرة من  الشتوي الكوسة. وزادت مساحة الجمهورية
 ،فدان آلف  96.00متوسط مساحته  تبمصر فقد بلغ الصيفيبالباذنجان المزروعة . أما المساحة فدان آلف  0.009وبلغ متوسط المساحة للفترة 

 ازدادت كما، 0202عام فدان آلف  07.20وصلت و  ،٪2حقق زيادة سنوية  0222عام فدان آلف  02.20 الصيفيبلغت مساحة الباذنجان  حيث
من متوسط  ٪06.9يمثل نحو فدان آلف  6.022بمتوسط  ،0202عام فدان آلف  2.69إلى فدان آلف  9.07مساحة المحصول بالبحيرة من 

 معنوي ٪6.2 سنويفقد حققت معدل زيادة  ،بمصر الشتويبالباذنجان بالنسبة لمساحة  أما. ٪2.0 سنويوبمعدل تزايد ، مساحة المحصول بمصر
ما آلف فدان،  07.60بمتوسط  0202،عام  ،آلف فداناً  06.70إلى  ازدادتفدان آلف  09.00حو ن 0222حيث بلغت مساحته عام  ،إحصائياً 

صلت مساحته و  0222من متوسط مساحة المحصول بمصر وفى عام  ٪02.0آلف فدان يمثل  0.799بالبحيرة نحو  الشتويمساحة الباذنجان  تبلغ
الفلفل فيما يتعلق بمساحة و إحصائيًا.   معنوي ٪2.2 سنويبمعدل تزايد  ،فدان آلف 9.00 إلى حوالي 0202عام في  ازدادت ،آلف فدان 0.99
 ،ً آلف فدان 02.97متوسط ب 0202آلف فدانًا عام  02.09إلى  ازدادت ،0222آلف فدان عام  02.99 وصلت مساحته إلىفقد  ،بمصر الشتوي

إلى  0202 عامفدان، وصلت في  آلف 0.70بالبحيرة  الشتويلغت مساحة الفلفل ب 0222إحصائيًا، وفى عام  معنوي ٪0.2 سنويوبمعدل زيادة 
تزايدت كما إحصائيًا.  معنوي ٪9.0وبمعدل تزايد  ،من متوسط المساحة بمصر ٪02يمثل  ،آلف فدان 0.662بمتوسط  ،آلف فدان 0.09نحو 

 سنويوبمعدل تزايد  ،للفترةآلف فدان  2بمتوسط ، 0202 عام فدان آلف 00.27إلى  0222آلف فدان عام   0.2بمصر من  النيليالفلفل مساحة 
آلف فدان عام  2.66 إلى صلتوو  0222آلف فدان عام  0.90بالبحيرة من  النيليإحصائيًا، وعلى النقيض تناقصت مساحة الفلفل  معنوي 2.9٪

 الشتويالبسلة الخضراء من مساحتها بمصر. وقد زادت مساحة  ٪09.6يمثل  ،آلف فدان 0.27وبمتوسط  ،٪2.6 سنويمعدل تناقص ، ب0202
 %9.9وبمعدل تزايد سنوى  ،تقريبا %27.22بمتوسط عام بلغ نحو ، 0202عام  فدان آلف 62.02لى إ 0222لف فدان عام أ 02.2بمصر من 

 .خالل فترة الدراسة إحصائيامعنوى 
 

 ألهم الزروع الخضرية  الفدانيةتطور اإلنتاجية   -0
( موضع 0202-0222الفترة  )خالل والبحيرة، لتطور الحادث في متوسط إنتاجية الفدان للزروع الخضرية بمصر ل( 2)و (،9) يشير جدوال

بمصر بلغ  تويالشالطماطم ألهم زروع الخضر خالل الفترة السابقة أن متوسط إنتاجية  الفدانيةوقد تبين من دراسة تطور متوسط اإلنتاجية  .البحث
بينما كانت  ،إحصائياً  معنوي ٪2بمعدل تزايد ، 0202عام طن  02.0إلى  0222م ن عاط 7.2إنتاجية الفدان من وزاد متوسط طن ، 00.0نحو 

 سنويوبمعدل زيادة  ،طن  9.6بمتوسط للفترة  0202عام طن  02إلى  ازدادتو  0222عام طن  6.0بالبحيرة  الشتويمتوسط إنتاجية الطماطم 
 إنتاجية الفدان للمحصول ارتفعتحيث  ،٪0.2غ إحصائيًا بل معنوي سنويبمصر بمعدل  النيليالطماطم إحصائيًا. وقد زادت إنتاجية  ةمؤكد 2.0٪
وصلت إنتاجية  0222، ومقارنة البحيرة بمصر فى عامطن  09.6بمتوسط للفترة  0202عام طن  06.9زادت إلى  0222م طن عا 09.2 من

 إحصائيًا.  معنوي ٪0.9 سنوينًا وبمعدل تزايد ط 9.9بمتوسط طن  7.0زادت إلى  0202ام وفى عطن  6.9الفدان إلى 
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 0222م عاطن  02.0وقد تزايدت إنتاجية المحصول من  ،طن 02.0بمصر نحو الصيفيالبطاطس بينما بلغت متوسط إنتاجية       
م عاطن  02.2بالبحيرة  الصيفيفى حين كانت متوسط إنتاجية البطاطس  إحصائيًا. معنوي ٪0.2بمعدل زيادة سنويًا ، 0202م عاطن  00.9إلى

بمصر زيادة  النيليالبطاطس . وحقق محصول ٪0.0وبمعدل زيادة سنويًا طن  02.2بمتوسط للفترة ، 0202عام طن  00.9إلى  ازدادت، 0222
 االتجاه، وفى نفس طن 2.0بمتوسط ، 0202م عاطن  2.9 إلى وصلتو  0222م عاطن  9.0اإلنتاجية من  ازدادت حيث ،٪0.0سنوية نحو 

وبمعدل زيادة سنويًا طن  9.9بمتوسط للفترة  0202طنًا عام  2.0إلى  0222نًا عام ط 6.0بالبحيرة من  النيليإنتاجية الفدان للبطاطس  ازدادت
 2.0وبلغت إنتاجية المحصول  ،إحصائياً  معنوي، ٪2.2بمعدل  سنويمصر تناقص ب الصيفي الكوسةإحصائيًا. وقد حققت إنتاجية  معنوي 0.2٪
طن  7.7بالبحيرة من  الصيفي الكوسةتناقصت إنتاجية  ،االتجاه، وفى نفس طن 9.9بمتوسط  0202عام طن  9.0تناقصت إلى ، 0222م عاطن 
بمصر فقد حققت معدل  الصيفيالباذنجان  وبالنسبة إلنتاجية. ٪0.0 سنويطنًا وبمعدل تناقص  2.9بمتوسط 0202طنًا عام 9.0إلى  0222عام 

وبلغ متوسط طن  02.9بمتوسط للفترة  0202م طنًا عا02.2إلى  ازدادتطن  7.7نحو  0222حيث بلغت إنتاجية المحصول عام ٪2.7زيادة سنويًا 
تزايدت . ٪0.9ي د سنو بمعدل تزاي 0202عام طن  02.9 ازدادت 0222عامطن  2.0نًا ووصلت إنتاجية ط 7.6بالبحيرة  الصيفيإنتاجية الباذنجان 

 معنوي ٪0نًا وبمعدل زيادة سنويًا ط 6.2للفترة بمتوسط  ،0202عام طن  2.2إلى  0222عامطن  6.9بالبحيرة من  الشتويالباذنجان إنتاجية 
 0202عام  طن 0.6ووصلت  0222عامطن  9.7بالبحيرة حقق زيادة فى متوسط إنتاجية الفدان بلغت  الشتويبالفلفل إحصائيًا. وفيما يتعلق 

 0222عام طن  6.0بالبحيرة من  النيليالفلفل وعلى النقيض تناقصت متوسط إنتاجية فدانًا طن،  2.9وبمتوسط للفترة  ٪0.7بمعدل زيادة سنويًا 
البسلة الخضراء متوسط إنتاجية  ازدادتو . طن  0.9وبمتوسط للفترة  ،٪0.6إحصائيًا نحو  معنوي سنويبمعدل تناقص  ،0202عام طن  2.7إلى 

أما محصول إحصائيًا.  معنوي ٪9.2وبمعدل زيادة سنوياً طن  2.0بمتوسط للفترة  0202طناً عام2.2إلى  0222عام طن  9.2بالبحيرة من  الشتوي
زدادت من  2.2بالبحيرة فبلغ متوسط إنتاجيتها نحو  النيليالفاصوليا الخضراء   سنويبمعدل زيادة  0202طنًا عام  2.0إلى  0222طنًا عام9.0طنًا وا 

 0222ناً عامط 2.72تزايدت إنتاجيتها من  ٪0.9بمصر  الصيفيالفاصوليا الجافه إلنتاجية  السنويفى حين بلغ معدل الزيادة مؤكد إحصائيًا.  9.2٪
طن  2.27بالبحيرة من  الصيفيإنتاجية الفدان من الفاصوليا الجافه  ازدادت، ومقارنتها بمصر طن  0.0بمتوسط للفترة  0202عام طن  0.0إلى 
إحصائيًا. بينما بلغت متوسط إنتاجية الفدان من  معنوي ٪0.7وبمعدل زيادة سنويًا طن  0.20بمتوسط للفترة  0202نًا عامط 0.0إلى 0222عام

 معنوي ٪9بمعدل زيادة سنويًا  0202عام طن  0.6إلى  ازدادت 0222عام طن 0.29طنًا بلغت إنتاجيتها 0.0بمصر  النيليالفاصوليا الجافه 
بمتوسط للفترة   0202عام طن  2.7وصلت إلى  0222م عاطن  2.70بمصر  النيليإحصائيًا، وعلى صعيدًا أخر فبلغ إنتاجية الفاصوليا الجافه 

عام طن  6.9وصلت  0222طنًا عام 0.7من  الفدانيةبمصر تزايدت إنتاجيتها  الصيفي ةللبامي وبالنسبة. ٪0.6بمعدل زيادة سنويًا طن  2.20
طن  0.9بالبحيرة من  الصيفيإنتاجية البامية  تناقصتمؤكد إحصائيًا، وعلى النقيض  ٪2.7بمعدل زيادة سنويًا طن  6.0بمتوسط للفترة  0202
ة بالبحيرة متوسط للفتر  النيليللباميا .  بلغت إنتاجية الفدان طن 2.6وبمتوسط للفترة  ٪0.2 سنويبمعدل تناقص  0202عام طن  2إلى  0222عام
الخيار حققت إنتاجية و إحصائيًا.  معنوي ٪9.9بمعدل تناقص سنويًا  0202عامطن  9.2إلى  0222عامطن  0.0طنًا وتناقصت من  2.2نحو 

إحصائيًا،  معنوي ٪0.6وبمعدل زيادة سنويًا طن  2.0بمتوسط للفترة  0202عام طن  7.2إلى  ازدادت 0222م عاطن في  2.2بمصر  الصيفي
 0202عام طن  7.9إلى  0222عامطن   6.0من  ازدادتحيث طن  9.9للفترة نحو  الصيفيمتوسط إنتاجية الخيار البحيرة بمصر بلغت  ومقارنة

 .٪0.9 سنويبمعدل زيادة 
 
 إنتاج أهم الزروع الخضرية رتطو  -3

متوسط إنتاج  ويتضح أن .(0202-0222خالل الفترة ) البحث( إجمالي اإلنتاج ألهم زروع الخضر موضع 6)و (،0) يبين جدوال
 0202عام طن آلف  9070إلى  0222م عاطن آلف  0222حيث زاد إنتاج الفدان من طن آلف  0209.00بمصر بلغ نحو  الشتويالطماطم 

 0202آلف طنًا عام  092.0إزداد إلى 0222عامطن آلف  69.62بالبحيرة  الشتويإحصائيًا، بينما بلغ إنتاج الطماطم  معنوي ٪0.0بمعدل تزايد 
مؤكد إحصائيًا. وبالنسبة إنتاج  ٪0.0 سنويمن متوسط إنتاج المحصول بمصر وبمعدل زيادة  ٪9.6آلف طنًا يمثل حوالى  22.260بمتوسط للفترة 

طن آلف  20.29بمتوسط للفترة 0202 عامطن آلف  06.72تناقص إلى  0222م بلغ عاطن آلف  60.26بالبحيرة كان إنتاجها  النيليالطماطم 
وتناقص طن آلف  066.02بمصر  النيليالبطاطس . بلغ متوسط إنتاج ٪2.2 سنويمن متوسط إنتاج المحصول بمصر بمعدل تناقص  ٪2.0يمثل 
طاطس الب إنتاج تناقص االتجاه،  وفى نفس ٪2.9 سنويبمعدل تناقص  0202م عاطن آلف  020.0إلى 0222م عاطن آلف  279.22من 
 0202،عام طن آلف  20.02لى إ 0222م عاطن آلف  022.02حيث تناقص من  ،إحصائياً  معنوي ،٪00.6 سنويبالبحيرة بمعدل  النيلي

زيادة سنوية و  ر، بمص الشتوي الكوسةمن متوسط إنتاج المحصول بمصر. وقد حقق إنتاج  ٪02.9يمثل نحو طن آلف  29.060بمتوسط للفترة 
 006.20متوسط ب 0202عام طن آلف  022.22زداد إلى أ 0222م عاطن آلف  060.02وبلغ إنتاج المحصول  ،٪0.7بمعدل معنوية إحصائيًا 

 ٪7.2 سنويمعدل زيادة ب 0202عام طن آلف  9.79لى إ 0222عام طن آلف  6.90بالبحيرة من  الشتويإنتاج الكوسة  أزداد، أيضًا طن آلف 
آلف  026.00بمصر من  الصيفيالباذنجان من متوسط إنتاج المحصول بمصر. وزاد إنتاج  ٪02.0حو يمثل نطن آلف  00.79وبمتوسط للفترة 
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 الصيفيآلف طنًا، أما الباذنجان  920.22وبلغ متوسط اإلنتاج للفترة  ٪2.7 سنويمعدل تزايد ب 0202عام طن آلف  626.26لى إ 0222عام طن 
بمتوسط  0202عام طن آلف  70.92صل إلى ، وو 0222عام طن آلف  07.22بلغ إنتاج المحصول  ٪0.7 سنوياإلنتاج بمعدل  أزدادقد بالبحيرة 
 من متوسط إنتاج المحصول بمصر.  ٪00.6 ييمثل حوالطن آلف  07.029للفترة 

   .عينة البحث اختيار ثانيا: 
ة وذلك ألهميتها فى إنتاج محاصيل الخضر بمحافظات جمهوري لتجميع بيانات العينة البحثية مكانيمحافظة البحيرة كنطاق  اختيارتم 
 اختيارلك تال ذ ،وهما مركز الدلنجات ومركز حوش عيسى ،للمساحة النسبيةمركزين داخل المحافظة على حسب األهمية  اختيار، وتم مصر العربية

عينة  هيثية بأن العينة البح ،وبهذا يمكن القول ،ل كل قريةداخ عشوائيمفردات العينة بشكل  اختيارقريتين من كل مركز بشكل عمدى، بينما تم 
من إجمالى  ٪07فدان يمثل حوالى  02206مفرداتها. وفيما يختص بمركز الدلنجات فقد بلغت مساحة الخضر حوالي  اختيارعنقودية وعشوائية فى 

من  ٪02مثل حوالي ت ،دانف 09220سى حوالي (، بينما بلغت مساحة الخضر بمركز حوش عي0200-0202مساحة الخضر بالبحيرة موسم )
تم اختيارها والمتمثلة في كل من  التي(. وقد بلغ إجمالى عدد مفردات العينة للمحاصيل 0200-0202موسم )في إجمالى مساحة الخضر بالبحيرة 

بينما  ،(9كما هو موضح بجدول ) ،فردةم 069" حوالىيمسقاو ال صيفيالبطيخ الو  صيفي الجافةوالفاصوليا  الصيفيوالبطاطس  الشتوي"البطاطس 
من المساحة المزروعة بمركز حوش عيسى  ٪00.6، ٪00من المساحة المزروعة بالبحيرة ونحو ٪9العينة نحومن محاصيل  ةتمثل مساحة األربع

                                            ترتيب. من إجمالى مساحة الخضر بمركز الدلنجات ومركز حوش عيسى على ال ٪00، ٪06ومركز الدلنجات على الترتيب، ونحو 
 (  0202-0202لمساحة المحاصيل الصيفية والشتوية لمحاصيل العينة موسم ) النسبيةثالثاً:األهمية 

فدان حيث تمثل  02220، 02679للمساحة المزروعة بالخضر الصيفية والشتوية بمحافظة البحيرة بلغت  النسبيةوبدراسة األهمية 
فدان. وبالنسبة للمساحة المزروعة بمركز  620700لبحيرة البالغة اعلى الترتيب من المساحة المزروعة على مستوى محافظة  ،٪7.9و، 09.9٪

بلغت حوالي فقد أما المساحة المزروعة بمركز حوش عيسى  .إجمالى المساحة المزروعة بالبحيرةمن  ٪00تمثل  ،فدان 66207الدلنجات بلغت نحو 
الغة الدلنجات وحوش عيسى الب بمركزي الصيفيمن إجمالى المساحة المزروعة بالبحيرة. وفيما يتعلق بمساحة الخضر  ٪2.0تمثل  ،فدان 27229

فدان.  في  027690مساحة الخضر الصيفية بالبحيرة البالغة  إجماليمن  ،الترتيب على ،٪09.9و ،٪02.9تمثل ففدان  02092، 00929نحو 
على الترتيب من إجمالى  ٪9.0، ٪7.7فدان تمثل حوالي  2002 0992الدلنجات وحوش عيسى حوالي  بمركزي الشتويحين بلغت مساحة الخضر 

من  ٪07.6، ٪92.2تمثالن نحو ف ،بالدلنجات وحوش عيسى الصيفير أما مساحة الخض فدان. 02220مساحة الخضر الشتوية بالبحيرة البالغة 
بالدلنجات  الشتويوتمثل مساحة الخضر  .فدان على الترتيب 27229، 66207إجمالى مساحة الزمام المنزرع بالدلنجات وحوش عيسى البالغة 

 على الترتيب من إجمالى مساحة الزمام المنزرع بالمركزين. ٪2.0، ٪2.9وحوش عيسى 
 لمحاصيل العينة الفدانية والربحيةرابعًا: التكاليف اإلنتاجية 

 المزرعيعلى  و،  أالقومي االقتصادبمكان، سواء كان ذلك على مستوى  األهميةتعتبر دراسة وتحليل التكاليف اإلنتاجية بصفه عامه من 
التكاليف اإلنتاجية  وتعتبر دراسة وتحليلي القوم يقتصادوتقدير التكاليف تعد من أهم مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية ألى من الوحدات اإلنتاجية بالبنيان اال

ذات أهميه قصوى لكل من المزارعين والمستهلكين والدولة. فالزراعة تتسم بكونها صناعة تتوافر لها شروط المنافسة،  خاصةبصفه  النباتيلإلنتاج 
 لمنافسةاويترتب على ذلك فى ظل توافر شروط  .من إنتاج مزارع معين للوحدةينعكس على تساوى كل من السعر واإليراد الحدى  الذياألمر وهو 
ج على خفض تكاليفه سيعمل كل منت ،بمعنى أنه وفقًا السلوك الرشيد للمنتجين الزراعيين ـاإلنتاجية  بالكفاءةمتسمًا  اإلنتاجيط أن يكون النشا ـالكاملة

 نتاجية، خاصة إذااإل العمليةقد تخرجه من  التيعلى األقل تجنب الخسائر  أو ،الفدانيةحتى يمكنه زيادة األربحية  الممكنةاإلنتاجية بكافة الوسائل 
بمحافظة  وفى ضوء ذلك يمكن دراسة وتحليل التكاليف اإلنتاجية لمحاصيل العينة ،لغيره من المنتجين بالنسبةتكاليفه اإلنتاجية باالرتفاع  أتسمت ما

 البحيرة. 
 لمحاصيل العينة من العمالة الزراعية الفدانية االحتياجات  -0

، 00يحتاج إلى عمالة بشرية بلغ متوسطها نحو والصيفي الشتويأن إنتاج فدان البطاطس  ،االستبيان استمارةمن خالل بيانات  أتضح
فبلغ  ،الصيفيطيخ المسقاوى والب الصيفيوفيما يتعلق بالفاصوليا الجافة  .تتركز فى حش العرش والتقليع والتعبئة والتجميع ،على الترتيب ،املع 00

إلى  يوالصيف الشتويامل على الترتيب.  وتنقسم العمالة البشرية المستخدمة فى إنتاج البطاطس ع 22، 96من العمالة البشرية حوالي  احتياجها
فى حين بلغت نسبة العمالة المستأجرة  ٪09.0، ٪07.0بلغت نحو قدأن نسبة العمالة العائلية  أتضح كما ،عمالة عائلية وعمالة مستأجرة

جافة وبالنسبة لمحصول الفاصوليا ال الشتوي والصيفي، على الترتيب. ى إنتاج البطاطسمن إجمالى العمالة المستخدمة ف ٪96.7، ٪92.7حوالى
، ٪67.2بلغت نسبة العمالة المستأجر حوالى ،وعلى صعيداً آخر ٪99.0، ٪92.6بلغت نسبة العمالة العائلية نحو الصيفيوالبطيخ المسقاوى  الصيفي
فقد كان  فيوالصي الشتويإلنتاجية العمل من البطاطس  بالنسبةأما المستخدمة فى إنتاج المحصولين.  العمالة إجماليمن  ،على الترتيب ،60.0٪

، 2.22 يفبلغت إنتاجية العمل حوال الصيفيوالبطيخ المسقاوى  الصيفيطن/عامل على الترتيب، أما الفاصوليا الجافة 2.00 2.02متوسطها نحو
 (.2) طن/عامل، كما هو موضح بجدول رقم 2.2
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 لمحاصيل العينة بمحافظة البحيرة الفدانيةلبنود التكاليف اإلنتاجية  النسبيةاألهمية  -0
المراكز  في الصيفي والبطيخ المسقاوى الصيفي الجافةوالفاصوليا  والصيفي الشتويللبطاطس  الفدانيةتم تقدير التكاليف اإلنتاجية 

أن متوسط التكاليف  أتضح(. ولقد 7جدول رقم ) هو موضح فيكما  ،(0200-0202) اإلنتاجيعليها العينة خالل الموسم  اشتملت التي
 لمحصول البطاطس وبالنسبة .والمستأجر( العائليشتمل على العمل البشرى )وينيه، ج 0797قد بلغ نحو الشتويللبطاطس  الفدانيةأإلنتاجية 
وتمثل  ،جنيه0260نحو واآلليوالمستأجر(  العائلي)ي وتشتمل على العمل البشر  ،جنيه9900الفدانيةبلغ متوسط التكاليف اإلنتاجية  الصيفي
 ،جنيه6627قيمة مستلزمات اإلنتاج للمحصول نحو ، بلغ متوسطآخر وعلى صعيد .المتغيرة الفدانيةمن قيمة متوسط التكاليف  ٪02حوالى

من قيمة متوسط التكاليف  ٪02ي تمثل حوالجنيه، 0272نحو لياآلالمتغيرة. والعمل  الفدانيةمن قيمة متوسط التكاليف  ٪26تمثل حوالى
وفيما . الفدانيةمن متوسط قيمة التكاليف  ٪20ي جنيه وتمثل حوال2220مستلزمات اإلنتاج بلغ متوسطها نحوحين أن قيمة  فيالمتغيرة،  الفدانية
 واآلليوالمستأجر(  العائلي) جنيه وتشتمل على العمل البشرى0929الفدانيةبلغ متوسط التكاليف اإلنتاجية  فقد ،الصيفيبالفاصوليا الجافه يتعلق 
من متوسط قيمة التكاليف  ٪62جنيه وتمثل حوالى0029اإلنتاج بلغ متوسطها فى حين بلغت قيمة مستلزمات ٪96جنيه وتمثل نحو222حوالى
 العائليجنيه وتشتمل على العمل البشرى)0099الفدانيةبلغ متوسط تكاليفه اإلنتاجية  الصيفيالبطيخ المسقاوى أما محصول  المتغيرة. الفدانية

فى حين أن قيمة مستلزمات اإلنتاج بلغ متوسطها  ٪02المتغيرة نحو الفدانيةجنيه وتمثل من قيمة متوسط التكاليف 909حوالى واآلليوالمستأجر( 
 المتغيرة. دانيةالفمن قيمة متوسط التكاليف  ٪90جنيه وتمثل0262حوالى

 لمحاصيل العينة بمحافظة البحيرة الفدانية الربحية -9
والفاصوليا  الصيفيو  الشتويللبطاطس  الفدانية الربحيةوقد تم تقدير  .المئوية لعائد الوحدة النقدية من نفقات اإلنتاج النسبةعن  (1) الربحية تعبر

لكل من  الفدانية الربحية( أن متوسط 02وقد تبين من جدول رقم )(. 0200-0202خالل موسم ) الصيفيوالبطيخ المسقاوى  الصيفي الجافة
، ٪62.0، ٪90.2 ٪22.0قد بلغت نحو (الصيفيوالبطيخ المسقاوى  الصيفي الجافةوالفاصوليا  الصيفيوالبطاطس  الشتوي)البطاطس 

  على الترتيب. 66.6٪
 الخضر بمحافظة البحيرة خامسا:  تقدير معالم دوال اإلنتاج لمحاصيل

وحتى  0222خالل الفترة من عام   محل البحث، تقدير دوال اإلنتاج ألهم محاصيل الخضر بمحافظة البحيرة من البحث الجزءيتناول هذا  
لفاصوليا ي واوالبطيخ الصيفي المسقاو توي والصيفي وذلك لمحاصيل كل من البطاطس الش ،بيانات اإلنتاج والتكاليف المتحصل عليها ةستعانباالوذلك ، 0202عام 
قدير ت حتى يتضح من خالل المؤشرات المتحصل عليها من دوال اإلنتاج مدى كفاءة إنتاج تلك المحاصيل فى محافظة البحيرة، وحيث يمكن تقسيم نماذج الجافة

 ـ :قسمينوالقياس إلى  اإلحصائيدالة اإلنتاج تبعًا لطريقة التقدير 
 بطريقة التقدير الخطية :  نماذج تقدراألول

الدراسات اإلنتاجية بصفه عامه والزراعية  في استخدامامن أكثر الصور الدالية  Cobb ـDouglasدوجالس  -تعد صورة دالة كوب 
 .   Power Functionلدالة القوى  Logarithmic Formبصفه خاصة، وهذه الدالة هي على الصورة 
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( فإذا كان ذلك المجموع يساوى الواحد الصحيح فان زيادة كمية Return to scaleإلى السعة ) العائدويعبر مجموع المرونات عن طبيعة 
مرونات مع السعة، أما إذا كان مجموع ال العائدما يطلق عليه ثابت  وهوعناصر اإلنتاج بنسبة مئوية معينة تؤدى إلى زيادة اإلنتاج بنفس النسبة، 

مع السعه  العائد(، تزايد Increase Return to scale) اإلنتاج ويطلق عليهأكبر من الواحد، فان اإلنتاج يزيد بنسبة اكبر من نسبة زيادة عناصر 
أما إذا كان مجموع المرونات اقل من الواحد الصحيح فانه يعنى أن اإلنتاج يزيد بنسبة اقل من نسبة زيادة عناصر اإلنتاج، وتسمى هذه 

يد دوجالس تسمح بإنتاج حدي متزا -دالة كوب أيللوغاريتمية لدالة القوة مع السعه والصورة ا العائدتناقص  (Decrease Return to scale)الحالة
 ثابت وفقا للقيمة المرونات اإلنتاجية. أو متناقص أو

                                                 

 111*/ التكاليف الكلية( العائدصافى )=  ةربحيال( 1)
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طريقة التقدير ب البطاطس الشتوي، والبطاطس الصيفي، والبطيخ المسقاوي، والفاصوليا الجافة. :التالية وقد تم تقدير الدوال اإلنتاجية لزروع الخضر
ودالة Transcendental Production Function ة فى صورة دالة اإلنتاج المتسامي 0202وحتى عام  0222والممتدة من عام  البحثالخطى خالل فترة 

جد مة معامل التحديد المعدل، و  ومعنوية الدالة وقي يقتصاددوال األخرى من حيث المنطق االالا باإلنتاج كوب دوجالس ودالة اإلنتاج الخطية بعد مقارنتهم
وآالت،  ير  ه( بالجنية الذى يتمثل في قيمة )مياK( كمتغير تابع بالطن وقيمة راس المال العامل )Yتعبر عن العالقة بين اإلنتاجية ) التي ،ضل النماذجأفأنها 

كمتغيرات مستقلة  الزراعي( بالجنية كمتغير بديل للعمل Lال )، ثمن مبيدات، مصاريف عموميه( وأجور العمكيماوي، ثمن سماد بلديثمن تقاوى، ثمن سماد 
في معالجة  أستخدمحيث  ،(Ar) الذاتي( واالنحدار MAوتم معالجة البيانات بواسطة المتوسط المتحرك ). .(00) بجدولكما هو موضح من ناحية أخرى، 

 تشافاكحيث أنها مجموعة من أالختبارات اإلحصائية تتم لفحص سكونها وعشوائيتها مما يساعد على  Residuals البواقيالبيانات االختبارات اإلحصائية على 
 Correlgram of Residuals (للبواقي الذاتي االرتباط اختبار)إقرار صالحية النموذج للتقدير ومن تلك االختبارات وبالتاليوعدم تجانس التباين  الذاتياالرتباط 
 األساسيويتم قبول الفرض  .(0-،0)+ تتراوح بين التي الذاتي االرتباطوذلك من خالل توزيع المعاينة لمعامالت  ،ذاتي ارتباطبعدم وجود  سياألساالفرض  الختبار

أما  .وهريًا عنهج تختلف مساوية للصفر وال الذاتي االرتباطوهذا يعنى أن معامالت  ،تقع داخل حدود الثقة عند مستوى معنوية محدد االرتباطإذا كانت معامالت 
بعدم وجود  Null Hypothesis األساسييختبر الفرض  Serial Correlation LM Test التالي االختبارحيث أستخدم  )مضاعف الجرانج( الثاني االختبار
 مساوي الذاتي االرتباطية وهذا يعنى أن غير معنو  Fإذا كانت قيمة  األساسيويتم قبول الفرض  االختبارلهذا  F statisticوذلك من خالل معنوية  ذاتي ارتباط

 يختلف عنه جوهريا.  للصفر وال
( لعام زراعى واحد فقد تم تقدير معالم الدوال Cross section Dataلما كانت البيانات موضوع التحليل اإلحصائى هى بيانات مقطعية)و 

أي دالة كوب دوجالس  Power Functionلدالة القوى  Logarithmic Formاإلنتاجية بطريقة التقدير الخطى لمحاصيل العينة بالبحيرة فى صورة 
وذلك بعد مقارنتها بالعديد من الدوال األخرى من حيث المنطقية اإلقتصادية ومعنوية الدالة وقيمة معامل التحديد المعدل وقد وجد أنها  ،غير المتجانسة

 ه،( متغيرات مستقلة بالجنيL( وأجور العمال)K( متغير تابع بالطن وراس المال العامل)Yفدانية )هى أفضل النماذج التى تعبر عن العالقة بين اإلنتاجية ال
 (.00كما هو موضح بجدول )

 
 تقدير دالة إنتاج البطاطس الشتوى .0

  تم تقدير دالة إنتاج البطاطس الشتوى في الصورة اآلسية التالية:

(1)                               140.590. LK40.0Y  
                                                                   2.3   7.4                

   22.4F                 0.38R 2  
( تبين أن المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل قد 0والموضحة في المعادلة رقم )وبتقدير دالة إنتاج البطاطس الشتوى بالبحيرة 

الثانية خالل المرحلة  هقد تم إنتاج يى أن منتج البطاطس الشتو ، أ2.02كما بلغت المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد أجور العمال نحو 2.07بلغ نحو 
أجور العمال بنفس النسبه يزداد إنتاج  وزيادة ٪0.7 بنحو من راس المال العامل يزداد اإلنتاج ٪02إنه عند زيادة ، مما يشير إلى rational اإلقتصادية

  .٪0.2المحصول حوالي 
 تقدير دالة إنتاج البطاطس الصيفى  .0

 دوجالس التالية: -تشير دالة إنتاج البطاطس الصيفى المقدرة في صورة دالة كوب 

     (2)                                                   18.029.0 LK30.Y  
                                                                   4.2   5.3 

                                4.11F                   250.R 2  
 2.02والمرونة اإلنتاجية لمعامل مورد أجور العمال بلغت  2.07المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل أن  (0)تشير الدالة رقم 

من راس المال العامل يزداد إنتاج  ٪02، وعند زيادة rational الثانية اإلقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجهأي أن منتج البطاطس الصيفى بالبحيرة قد تم 
 .٪0.2حوالى اإلنتاج يزداد  ة،وزيادة أجور العمال بنفس النسب ٪0.7المحصول نحو 
 
 

  يالصيف يتقدير دالة إنتاج البطيخ المسقاو  .3
 بتقدير دالة إنتاج البطيخ الصيفى في الصورة اآلسية التالية: 
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     (3)                                           220.240. LK740.Y     
                                                                 8.2   5.2 

                                 7.7F                  180.R 2  
بالدالة رقم  2.00و المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد أجور العمال  2.02تبين من قيمة المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل 

يزداد  ،٪02زيادة راس المال العامل ، وعند rational الثانية اإلقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجه( أن منتج البطيخ المسقاوى الصيفى بالبحيرة قد تم 2)
 .٪0.0وبنفس الزيادة ألجور العمال يزداد اإلنتاج حوالى  ٪0.2إنتاج المحصول 

 دوال إنتاج لم يثبت معنويتها -2 
تغيرات لأنه ليس هناك تغيرات شديدة القوة مؤثرة على اإلنتاج بل أن ا أتضح ،" بالبحيرةالفاصوليا الجافة وبتقدير دوال اإلنتاج لمحصول

في التقدير  ستخدامهايصلح للتقدير هو متوسط اإلنتاج عند  الذي ،ولذلك النموذج ،الحادثة تغيرات عشوائية، مما يدل على أنها ثابتة خالل هذه الفترة
 والتنبؤ.

 
 الثانى: نماذج تقدر بطريقة التقدير غير الخطية 

  دوجالس المتجانسة من الدرجة األولى  -الصورة العامة لدالة: كوب 
 .Cobb-Douglas Production Function ـ
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الناتج الحدى لراس المال                                                   ـ ΥB
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مرونة إنتاج راس المال                                                    ـ KBB '
11 

مرونة إنتاج العمل                                                          ـ LBB '
22 

   الصورة العامة لدالة: زيلنر ريفانكرRevankar Production Function.    ـ  Zellenr 
21 BBθY LαKY   

0θعندما تكون      فإن هذه الدالة تؤل إلى دالة إنتاج كوب دوجالس 
 Whereوفى هذه الدالة فإن:                                                                   

الناتج الحدى لراس المال العامل                                               
 


 θY1

B1 

الناتج الحدى ألجور العمال                                                    
 


 θY1

B2 

 كما وأن:

                       مرونة راس المال العامل                         
 


 Y

K

θY1

B1 

مرونة أجور العمال                                                     
 


 Y

L

θY1

B2  

     الصورة العامة لدالة: اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة 
Constant Elasticity of Substitution Production Function (CES). 

   βεββ
Kδ1δLAY


  

 تشير الى :
A     صفر                      >معلمة الكفاءة   δ معلمة التوزيع تتراوح بين الصفر والواحد     
β     معلمة اإلحالل1                       ε معلمة درجة التجانس 
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                                   الناتج الحدى لراس المال 
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                                                             مرونة اإلحالل الثابتة
 





Β1

1
ξ 

دوجالس  -صورة دالة إنتاج كوب في محل الدراسة بالبحث، محاصيل الخضر بالبحيرةلبطريقة التقدير غير الخطية  تم تقدير دوال اإلنتاج
لة إنتاج زنلر ريفانكر ودالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة بعد مقارنة تلك الدوال بالدوال األخرى من حيث متوسط المتجانسة من الدرجة األولى ودا

( الذى يتمثل فى قيمة )مياه K( كمتغير تابع بالطن وراس المال العامل )Yمربع الخطأ وجد أنهما أفضل النماذج التي تعبر عن العالقة بين اإلنتاجية )
( بالجنية كمتغيرات مستقلة موضح Lوآالت، ثمن تقاوى، ثمن سماد بلدي، ثمن سماد كيماوي، ثمن مبيدات، مصاريف عموميه( وأجور العمال )ري 

 (.09(،)00بجدول )
 تقدير دالة إنتاج البطاطس الشتوى -0

  تم تقدير دالة إنتاج البطاطس الشتوى في الصورة كوب دوجالس التالية: 

     (0)                                                    0.20.8LK0.005Y  
Sum squared resid = 2.5 

والمرونة اإلنتاجية لمعامل  2.2( أن المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل  نحو 1وبتقدير دالة إنتاج البطاطس الشتوى بالبحيرة رقم )
من راس المال  ٪02، وعند زيادة rational الثانية اإلقتصادية خالل المرحلة إنتاجهقد تم  الشتويأي أن منتج البطاطس  2.0مورد أجور العمال بلغت 
  .٪0أجور العمال بنفس النسبه يزداد إنتاج المحصول حوالي  وزيادة ٪2العامل يزداد اإلنتاج نحو 

 تم تقدير دالة إنتاج زنلر ريفانكر للبطاطس الصيفى في الصورة التالية:

     (0                                                    )0.010.04Y1.2 LK15.8Y  
Sum squared resid = 0.06 

والمرونة اإلنتاجية لمعامل 2.9( أن المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل بلغت 2البطاطس الشتوى بالبحيرة رقم )وبتقدير دالة إنتاج 
 وفى حين بلغت معادلتا الناتج الحدى  rational الثانية االقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجهتبين أن منتج المحصول قد تم  2.22مورد أجور العمال بلغت 

 لراس المال العامل
 Y1.31

0.04



والناتج الحدى ألجور العمال  
 Y1.31

0.01



. 

 تقدير دالة إنتاج البطاطس الصيفى  -0
 دوجالس المقيدة التالية: -تشير دالة اإلنتاج للبطاطس الصيفى المقدرة في صورة دالة كوب

     (1)                                                    0.370.63LK0.005Y  
Sum squared resid = 2.3 

 2.99والمرونة اإلنتاجية لمعامل مورد أجور العمال بلغت  2.69المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل أن  (1)وتشير الدالة رقم 
من راس المال العامل يزداد إنتاج  ٪02، وعند زيادة rational الثانية اإلقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجهأي أن منتج البطاطس الصيفى بالبحيرة قد تم 

 .٪9.9وزيادة أجور العمال بنفس النسبه يزداد إنتاج الطماطم النيلى حوالى  ٪6.9المحصول نحو 
 تشير دالة اإلنتاج للبطاطس الصيفى المقدرة في صورة دالة زنلر ريفانكر كما يلى:

     (0                                             )0.0050.02Y1.2 LK31.6Y  
Sum squared resid = 0.035 

أي أن منتج البطاطس الصيفى بالبحيرة 2.0( أن قيمة المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل البالغة نحو 0يتضح من الدالة رقم )
في حين بلغت معادلة الناتج الحدى لعنصر اإلنتاج  rational الثانية اإلقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجهقد تم 

 Y1.31

0.02



قيمة المرونة ، ومن 

وبلغت  irrational الثالثة غير االقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجهقد تم  الصيفيأن منتج البطاطس  2.20-اإلنتاجية لمعامل مورد أجور العمال البالغة 
معادلة الناتج الحدى ألجور العمال

 Y1.31

0.005



. 
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 تقدير دالة إنتاج البطيخ المسقاوى الصيفى  -3
 دالة إنتاج البطيخ الصيفى في الصورة اآلسية التالية:تم تقدير 

     (1)                                                     0.430.57LK0.02Y  
Sum squared resid = 3.7 

والمرونة اإلنتاجية لمعامل مورد أجور العمال  2.09وعند ثبوت السعة توضح قيمة المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل 
ل ، وعند زيادة راس الماrational الثانية اإلقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجه( أن منتج البطيخ المسقاوى الصيفى بالبحيرة قد تم 0بالدالة رقم ) 2.29
 .٪2.9وبنفس الزيادة ألجور العمال يزداد اإلنتاج حوالى  ٪0.9يزداد إنتاج المحصول  ٪02العامل 

 تم إستخدام بيانات العينة لتقدير دالة اإلنتاج زنلر ريفانكر للبطيخ الصيفى على النحو التالى:

     (0                                                    )0.020.01Y1.3 LK31.6Y  
Sum squared resid = 0.1 

أي أن منتج البطيخ 2.29وأجور العمال بلغت  2.290المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل نحو أن  (0)وتشير الدالة رقم 
، حيث بلغت معادلة الناتج الحدى لراس المال rational الثانية اإلقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجهالمسقاوى الصيفى بالبحيرة قد تم 

 Y1.31

0.01



 

وأجور العمال
 Y1.31

0.02



.  

 تقدير دالة إنتاج الفاصوليا الجافه الصيفى  -2
 تشير دالة اإلنتاج للفاصوليا الجافه الصيفى المقدرة في الصورة اآلسية التالية: 

     (0)                                                    0.630.37LK0.002Y  
Sum squared resid = 2.9 

 2.69والمرونة اإلنتاجية لمعامل مورد أجور العمال  2.99يتضح من قيمة المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل بلغت 
من راس  ٪02، وعند إضافة rational الثانية اإلقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجه( أن منتج الفاصوليا الجافه الصيفى بالبحيرة قد تم 0بالدالة رقم )

  .٪6.9وأجور العمال يزداد اإلنتاج الكلى  ٪9.9المال العامل يزداد إنتاج المحصول 
 بتقدير دالة إنتاج زنلر ريفانكر للفاصوليا الجافه الصيفى في الصورة التالية:

     (0                                                  )0.0010.002Y5.4 LK0.2Y  
Sum squared resid = 0.013 

-مرونة اإلنتاجية لمعامل مورد أجور العمال و  2.0-( من خالل قيمة المرونة اإلنتاجية لمعامل مورد رأس المال العامل 0تبين الدالة رقم ) 
، وبلغت معادلة الناتج الحدى لراس المال irrational الثالثة غير االقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجهأن منتج الفاصوليا الجافه الصيفى بالبحيرة قد تم  2.0

العامل
 Y5.41

0.002



  أما معادلة الناتج الحدى  ألجور العمال
 Y5.41

0.001



 . 

  تقدير دالة إنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة للبطاطس الشتوى
 تشير دالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة للبطاطس الشتوى المقدرة التالية :    

     (1                                                   )0.530.13LK4023.9Y  
Sum squared resid = 0.2 

مما يعنى  0.7( أن مرونة اإلحالل الثابتة بلغت 0وبالتعرف على العوامل المؤثرة على كمية إنتاج البطاطس الشتوى بالبحيرة تشير الدالة رقم )
ي حين بلغت معادلتى الناتج والعكس، ف ٪07من راس المال العامل محل أجور العمال يؤدى إلى تناقص القيمة ألجور العمال نحو  ٪02أن عندما يحل 

الحدى لرأس المال العامل والناتج الحدى ألجور العمال
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 على الترتيب. 283.1

 .دالة التكاليف اإلنتاجية باستخدامالكفاءة االقتصادية لمحاصيل العينة بالبحيرة  :سادسا
ومن حيث  .للمحاصيل اإلنتاجية االقتصاديةتعد دراسة التكاليف اإلنتاجية من أهم الوسائل التى يمكن من خاللها الوقوف على الكفاءة 

يمكن توضيح نوعين من دوال التكاليف، هما دوال التكاليف فى المدى القصير ودوال التكاليف فى المدى الطويل.  ،الربط بين دالة التكاليف والزمن
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كاليف خاللها على كل من وبذلك تشتمل الت ،التكاليف الثابتة فيتسمح بحدوث تغير  ال ،فترة زمنية فيدالة التكاليف فى المدى القصير يتم سريانها ف
 ،المدى الطويل فييف كالتعتبر كل التيتم سريانها في فترة زمنية طويلة، ف ،أما دالة التكاليف فى المدى الطويل التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة.

وتتوقف طبيعة  .طبيعة العالقة بين كمية الناتج من هذا المحصول وتكاليفه اإلنتاجية إنتاجيمشروع  أليوتصور دالة التكاليف الكلية  .تكاليف متغيرة
، وليس على  يل منحنى التكاليف الكليةدوال التكاليف الكلية على صور الدوال اإلنتاجية المشتقة منها.وتؤثر أسعار المورد اإلنتاجى على مستوى وم

الكلية  فاتجاه المنحنى ومن خالل دالة التكاليف الكلية يمكن الحصول على بعض المؤشرات اإلقتصادية الهامه مثل التكاليف الحدية ومتوسط التكالي
 ومرونة التكاليف وكذلك على حجم اإلنتاج المعظم لصافى الدخل وحجم اإلنتاج الم دنى لمتوسط التكاليف. 

بعض دوال التكاليف لمحاصيل العينة التالية بطاطس شتوى وبطاطس صيفى وفاصوليا جافه صيفى وبطيخ مسقاوى وقد أمكن تقدير 
(، هذا وقد تم إستبعاد بعض Y( وحجم اإلنتاج )Cصيفى وفقا للصورة اللوغارتمية الخطية وهى أفضل النماذج التى تعبر عن العالقة بين التكاليف )

 يرات غير معنوية إحصائيًا أو غير مطابقة للمنطق اإلقتصادى.دوال التكاليف والتى أعطت تقد
  التقدير اإلحصائى لدوال التكاليف اإلنتاجية لمحاصيل العينة بمحافظة البحيرة -0

( وذلك باإلستعانه بيانات اإلنتاج 0200-0202تم تقدير دوال التكاليف لمحاصيل العينة فى محافظة البحيرة خالل موسم ) 
المتحصل عليها من خالل اإلستبيان لمحافظة الدراسة حتى يتضح من خالل المؤشرات المتحصل عليها من دوال التكاليف مدى كفاءة والتكاليف 

 إنتاج تلك المحاصيل فى محافظة البحيرة وتقدر دالة التكاليف على الصورة التالية:
lnY  1+B0lnC =B  

 الفيزيقي(عن حجم اإلنتاج Yمستوى المزرعة فى المحافظة المذكورة، بينما تعبر)( عن إجمالى تكاليف إنتاج المحصول على Cحيث تعبر)
 معلمة الدالة وثابتها.  1B ،0Bكل مزرعة  فيلمحاصيل العينة 

 مؤشرات الكفاءة من خالل دالة تكاليف إنتاج البطاطس  -أ
 دالة تكاليف إنتاج البطاطس الشتوى  .0

 الصورة الخطية اللوغارتمية التالية:تم تقدير دالة تكاليف البطاطس الشتوى في 
     (1)                                                              lnY0.543.1lnC  

                                                                            7.6 
    44.7F           0.40r2  

قد  الشتويمما يعنى أن منتج البطاطس 2.02( أن مرونة التكاليف بلغت نحو 0وبتقدير دالة تكاليف إنتاج البطاطس الشتوى بالبحيرة رقم )
حيث يتزايد إنتاج المحصول بمعدل أكبر من معدل تزايد التكاليف، لذلك يجب على  irrational األولى غير اإلقتصاديةخالل المرحلة  إنتاجهتم 

 . الصافيالمنتج زيادة عدد وحداته المنتجة من المحصول ألن كل وحده من اإلنتاج تزيد عن هذا القدر تضيف إلى إيراده أكثر أي إيراده 
  الصيفيدالة تكاليف إنتاج البطاطس . 0  

 المقدرة في الصورة اللوغارتمية التالية: الصيفيتشير دالة التكاليف للبطاطس  
     (2                                                            )lnY0.593.2lnC  

                                                                             5.4  
                                 20.6F                  0.26r2  
لى األو خالل المرحلة  إنتاجهبالبحيرة قد تم  الصيفيمما يعنى أن منتج البطاطس 2.07أن مرونة التكاليف بلغت نحو ( 0)وتشير الدالة رقم 

حيث يتزايد إنتاج المحصول بمعدل أكبر من معدل تزايد التكاليف، لذلك يجب على المنتج زيادة عدد وحداته المنتجة من  irrational االقتصاديةغير 
 .   الصافيالمحصول ألن كل وحده من اإلنتاج تزيد عن هذا القدر تضيف إلى إيراده أكثر أي إيراده 

  الصيفي ياو مؤشرات الكفاءة من خالل دالة تكاليف إنتاج البطيخ المسق -ب
 في الصورة اللوغارتمية التالية: الصيفيبتقدير دالة تكاليف البطيخ 

     (3                                                            )lnY0.442.7lnC  
                                                                             8.3 

   14.7F          0.20r2  
 المسقاويمما يعنى أن منتج البطيخ  ،2.22 البالغة( 9بالدالة رقم ) الصيفي المسقاويويتضح من قيمة مرونة تكاليف إنتاج البطيخ 

ب حيث يتزايد إنتاج المحصول بمعدل أكبر من معدل تزايد التكاليف، لذلك يج اإلقتصادية األولى غيرخالل المرحلة  إنتاجهبالبحيرة قد تم  الصيفي
 .  افيالصعلى المنتج زيادة عدد وحداته المنتجة من المحصول ألن كل وحده من اإلنتاج تزيد عن هذا القدر تضيف إلى إيراده أكثر أي إيراده 
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 الصيفي ةالفاصوليا الجافمؤشرات الكفاءة من خالل دالة تكاليف إنتاج  -جـ

 المقدرة في الصورة التكعيبية التالية:  النيلي الجافةتشير دالة التكاليف للفاصوليا 
     (4                       )32 Υ59955.6Υ147805.1Υ120813.732026.5C  

                                 3.2            3.2        4.2 
  2.7F                           500.2 R 

أنه بمساواة معادلة التكاليف الحدية بمتوسط التكاليف المتغيرة ( 2)وتبين الدالة رقم  
2

Υ179866.8Υ295610.2120813.7
ΔΥ

ΔC
 ،2

Υ6.59955Υ1.1478057.120813
Υ

C
  بلغ حجم اإلنتاج

مما يعنى أن منتج  2.77 النيلي الجافةطن، في حين بلغت مرونة القيمة الحقيقية لتكاليف إنتاج الفاصوليا 02.20الذى يدنى متوسط التكاليف نحو 
، حيث يتزايد إنتاج المحصول بمعدل أكبر من معدل تزايد التكاليف، irrationalاألولى غير اإلقتصادية خالل المرحلة  إنتاجهالمحصول بالبحيرة قد تم 

لذلك يجب على المنتج زيادة عدد وحداته المنتجة من المحصول عن طريق تكثيف عناصر اإلنتاج ألنه يمكن الحصول على إضافة فى اإلنتاجية 
 يقوم بها لوحدات المورد.  التيالكلية للمحصول أكبر من اإلضافة 

 :التوصيات
 من الفعلياإلنتاج  قتربي وبالتالي ،تكلفة اإلنتاجمستلزمات اإلنتاج ومحاولة تقليل نفقات العمالة البشرية حتى يمكن تقليل  استخدامترشيد  .0

 المرحلة الثانية الرشيدة.
وذلك عن طريق خفض أعداد العمالة المشتغلين بالزراعة عن طريق سحب أعداد منهم  ،الزراعيبزيادة إنتاجية العامل  ،التنمية الرأسية .0

 القطاعات األخرى باقيللعمل في 
للحصول على أقصى كمية ممكنة من  الحاصالت الزراعية وزيادة  المحصولير التركيب يوتغي ،الحديث الريبوسائل  الرير نظم يتغي .9

 الزراعية.  االستثمارات
ى زيادة الدخل بما يؤدى إل ،الزراعيمرتفع يحقق زيادة في إنتاجية عوامل اإلنتاج  فنيثل لعوامل اإلنتاج الزراعية بمستوى األم االستغالل .2

 .الزراعي الفردي والقومي الحقيقي
 ،بك القطاعاتانظرًا لتش ، وذلكتنمية القطاعات األخرى بالشكل الذي يدعمبالتنمية بالقطاعات األخرى  الزراعيربط التنمية في القطاع  .0

ا من مقومات يرهغوقوة عاملة مدربة و  تكنولوجيبما هو متاح في المقتصد من بنية أساسية ومستوى  الزراعيحيث تتأثر تنمية القطاع 
 التنمية.   

 المال.  لرأسفي هبوط العوائد الحدية انخفاضها  تسببي التيو  ،المال رأستحسين كفاءة توزيع  .6
لتكنولوجيا ا استخدامفي اإلنتاج عن طريق  للمزارعينفي المرحلة اإلنتاجية المتزايدة حيث يمكن اإلنتاج للمحاصيل محل البحث، مازال  .9

بكيفية توجيه  اماالهتممن زيادة تكلفة بعض مستلزمات اإلنتاج وزيادة بالنسبة لوحدة المساحة مما يستلزم ضرورة  تطلبهوما قد  ،المحسنة
 .االقتصاديةبنود التكاليف المتاحة وتوليفاتها حتى يمكن الوصول للكفاءة  تخدامالمزارعين الس

 الملخص والنتائج 
لمساحة وذلك للتعرف على تطور كل من ا ،المعالم الرئيسية القتصاديات إنتاج الخضر في مصر ومحافظة البحيرة تم في هذا البحث دراسة

وتبين نتائج الدراسة أن المساحة المزروعة بالخضر في مصر ومحافظة البحيرة قد تزايدت بمعدل نمو  .واإلنتاجية واإلنتاج للخضر وتكاليف إنتاجها
ن اختلف مقدار الزيادة من محصول ألخر ،سنوي معنوي إحصائياً  الذي أخذ معدل نمو متناقص معنوي  ،باستثناء محصول البطاطس النيلي ،وا 

نتاجية الفدان قد أخذت معدل نمو متزايد معنوي إحصائيًا لمعظم محاصيل الخضر موضع الدراسة كما أتضح أن إ .إحصائيًا على مستوى الجمهورية
ستقرت عند ، في حين االصيفي والفلفل النيلي والبامية الصيفي والنيلي( بالبحيرة لمحاصيل )الكوسة، و في مصر محصول الكوسة الصيفي  خصوصا

 .المتوسط للمحاصيل األخرى
اإلنتاج لمحاصيل الخضر في مصر ومحافظة البحيرة إلى تزايد معدل النمو السنوي زيادة معنوية إحصائيًا لمعظم  وتشير نتائج تطورات 

باستثناء )البطاطس النيلي( على مستوى الجمهورية، ومحاصيل )البطاطس النيلي والفاصوليا الجافة النيلي( بمحافظة  ،المحاصيل موضع الدراسة
متناقص معنوي إحصائيًا. بينما استقرت محاصيل )البطاطس الصيفي والفاصوليا الجافة الشتوي والنيلي والبطيخ  حيث أخذت معدل نمو ،البحيرة

 عند متوسطها في محافظة البحيرة. ،استقرت محاصيل )البطاطس الصيفي، والبطيخ الصيفي(كما عند متوسطها في مصر.  الصيفي(
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أتضح من النتائج و  .(0200-0202محاصيل العينة بمحافظة البحيرة خالل الموسم الزراعي )بتقدير دوال اإلنتاج بطريقة التقدير الخطية لو 
البطيخ المسقاوي الصيفي( قد تم خالل المرحلة االقتصادية لموردي رأس المال العامل وأجور و أن إنتاج محاصيل )البطاطس الشتوي والصيفي، 

المتجانسة من الدرجة  كوب دوجالسوتوضح نتائج التقدير غير الخطى لدوال اإلنتاج المتحصل عليها من تقدير دالة . العمال كمتغير بديل للعمل
االقتصادية  قد تم إنتاجها خالل المرحلة ،لبطيخ المسقاوي الصيفي، والفاصوليا الجافة الصيفي(وا)البطاطس الشتوي والصيفي،  أن محاصيل األولى

 مال العامل وأجور العمال. بالنسبة لموردي رأس ال
أن إنتاج محاصيل )البطاطس الشتوي والصيفي البطيخ المسقاوي الصيفي( قد تم في المرحلة  ريفانكر -زنلروأتضح من نتائج دالة إنتاج 

ى ليس هناك جدارة مما يعن ،لثةقد تم إنتاجه في المرحلة الثافمحصول )الفاصوليا الجافة الصيفي( قتصادية لمورد رأس المال العامل. أما بالنسبة لاال
 قتصادية في استخدام مورد رأس المال العامل إلنتاج ذلك المحصول.ا

الصيفي(  لمسقاوياأتضح من نتائج التقدير أن إنتاج محصولي )البطاطس الشتوي والبطيخ  ،وفيما يتعلق بأجور العمال كمتغير بديل للعمل
 ،مرحلة الثالثةتم إنتاجيهما في ال اللذينمحصولي )البطاطس الصيفي، الفاصوليا الجافة الصيفي(  على العكس من ،قد تم في المرحلة االقتصادية

لمتحصل لم تتفق النتائج ا ،ذات مرونة اإلحالل الثابتةوبتقدير داله اإلنتاج  .مما يعنى ليس هناك جدارة اقتصادية في استخدام مورد أجور العمال
 تم إنتاجه في المرحلة االقتصادية. الذي اتضح أنهالمحاصيل ما عدا محصول البطاطس الشتوي لمعظم  يقتصادعليها مع المنطق اال

 

 

 ( )الوحده: باآلف فدان(2112-2111(: تطور مساحة أهم محاصيل  الخضر بمصر خالل الفترة)1جدول رقم )

 ) ( غير معنوى        1010معنويةعند مستوى* 1011معنوية عند مستوى  **

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات قطاع الشئون االقتصادية ، وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، أعداد متفرقة 

 

 

 المتوسط 2112 2111 المحصــــــــول معدل النمو المتوسط 2112 2111 المحصـــــول
معدل 

 النمو

طماطم 

 صـيـفى
 01111. 110271 002111 فــلــفـل نيـــلى * * 001 191072 17.091 120021

201 * 

* 

طماطم 

 شتــوى
10.029 17.01. 171077 100 * 

ضرا   ســــــــــــلة خ ب

 شـتوى
210211 710221 22027. 

901  * 

* 

طماطم 

 نيـــلى
.902.1 790221 9101.1 (-7) 

فاصــــوليا خضــــرا  

 صيـفى
1102.1 270921 1.0211 

20. * 

* 

بطاطس 

 صيـفى
910291 790211 920101 (102) 

فاصــــوليا خضــــرا  

 شتـوى
.07111 1.0221 1007.1 

701 * 

* 

بطاطس 

 نيــلى
117011 710021 910121 (-00.) * * 

ضرا   صـــــوليا خ فا

 نيـلى
110171 702111 709771 (207) 

كوسه 

 صيــفى 
170.71 710271 2201.1 701 * * 

ـــــافه  ـــــوليا جـ فاصـــ

 صـيفى
110221 290221 1700.1 

.01 * 

* 

كوسه 

 شتــوى
220021 210121 220171 (102) 

ـــــافه  ـــــوليا جـ فاصـــ

 شـتوى
202711 101111 201221 (-207( 

 (207) 9019.1 120911 902111 فاصـوليا جــافه نيـلى (107) 701071 90.111 0.711. كوسه نيـــلى

باذنجان 

 صيـفى
 110221 170171 110121 بــامـيا صـــيـفى * * 01. 170011 070.21 210.21

101 * 

* 

باذنجان 

 شتـوى
 (701) 101271 101191 101191 بــامـيا شــــتوى * * 702 170721 270711 110221

باذنجان 

 نيــلى
 (101-) 107721 100011 109911 بــامـيا نيـــــلى * * 000 707771 100791 901111

 (201) 11.020 1170.1 .11007 بطـــيخ صـــيـفى * * 901 110.71 1.0711 2107.1 ىصـــيففلفل 

 100701 220201 220101 خيـــار صــــيفى * * 002 120971 210091 110991 فلفل شتـــوى
002   

* * 
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()الوحده: باآللف فدان(2112-2111( تطور مساحة أهم محاصيل الخضر بالبحيرة خالل الفترة ) 2جدول رقم)  

 معدل النمو المتوسط 2112 2111 المحصــــــــول

 (1001-) 290279 21077 ..290 صيـــــفىطماطم 

 (1071) 110017 110.1 11071 طماطم شتـــــوى

 * *(9011-) 007911 20771 70991 طماطم نيــــــلى

 * (1011-) 170121 19071 22077 بطاطس صيــــفى

 * * (1202-) 110911 00011 17077 بطاطس نيـــــلى

 * * 1021 02911. .1101 00771 كوسه صيــــــفى

 * *90.1 202011 10111 10101 كوسه شتــــــوى

 (1011-) 201111 10121 20111 كوسه نيـــــــلى

 * * 2021 7012.1 0711. 10071 باذنجان صيـــــفى

 * * 20.1 107991 10001 10911 باذنجان شتـــــوى

 (1011) 101271 10121 10101 باذنجان نيــــــلى

 (1011) 701111 10121 20171 فلفل صيـــــــفى

 * * 900 207721 00191 10711 فلفل شتـــــــوى

 * *(2071-) 101711 10771 10101 فـلــفـل نيــــلى

 * * 9021 701191 70791 10211 بســلة خضرا  شـتوى

 (10.1) 102791 10121 10791 فاصوليا خضرا  صيـفى

 * (1201-) 102271 10101 10271 فاصـوليا خضرا  نيـلى

 * * 9001 ..1009 22011 110.1 فاصـوليا جـافه صـيفى

 * *(011.-) 107.01 10171 20221 فاصـوليا جــافه نيـلى

 (1091) 109191 10.71 10191 بــامـــيــا صـيفى

 * 2101 101911 10110 .1011 بــامـيا نيــــــلى

 * (1011-) 220799 22072 1.072 بطـــيخ صيــــفى

 (100-) 207011 00711 00721 خيـــار صـيـــفى

 )( غير معنوى              1010معنوية عند مستوى *  1011معنوية عند مستوى       **

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات ، مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ، إدارة االحصا  ، بيانات غير منشورة  
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 4102(  4)  44العلوم الزراعية بمشتهر مجلد  مجلة حوليات

                        ()الوحده: بالطن(                                                                                                             2112-2111( تطور إنتاجية أهم محاصيل الخضر بمصر خالل الفترة) 1جدول رقم)

 )( غير معنوى  1010معنوية عند مستوى *  1011معنوية عند مستوى  **

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات قطاع الشئون االقتصادية ، وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، أعداد متفرقة 

 المتوسط 2112 2111 المحصـــــــــول نمومعدل ال المتوسط 2112 2111 المحصـــــول
 معدل 

 النمو

 (101-) 0091 7011 7021 فــلــفـل نيـــلى (101) 1100 .120 1207 طماطم صـيـفى

 (101-) 2021 2021 20.1 بســلة خضرا  شـتوى * * 201 1001 1.01 7021 طماطم شتــوى

 * 102 1107 1709 1102 طماطم نيـــلى
فاصوليا خضرا  

 صيـفى
2071 20.1 2001 (-102) 

 * * 102 1101 1109 1100 بطاطس صيـفى
فاصوليا خضرا  

 شتـوى
2021 2071 2021 (-101) 

 * * 101 021. 011. 9001 بطاطس نيــلى
فاصـوليا خضرا  

 نيـلى
1071 7012 2001 (101) 

 * * .10- 9091 9001 001. كوسه صيــفى 
فاصـوليا جـافه 

 صـيفى
1072 1011 1011 109 * * 

 (109-) 1011 10.1 1001 فاصـوليا جـافه شـتوى * 107 9011 9011 9021 كوسه شتــوى

 * * 101 1021 1071 1011 فاصـوليا جــافه نيـلى (107) 9011 7091 7071 كوسه نيـــلى

 * * 107 7011 7021 0071 بــامـيا صـــيـفى * * 107 1101 .110 7071 باذنجان صيـفى

 * 902 2071 1021 1011 بــامـيا شــــتوى (102) 90.1 7021 091. باذنجان شتـوى

 (109) 20.1 0071 0021 بــامـيا نيـــــلى (101-) 021. 7091 0.1. باذنجان نيــلى

 (101) 1102 1100 071. بطـــيخ صـــيـفى (101-) 7071 7071 90.1 فلفل صـــيفى

 * * 107 021. 7021 021. خيـــار صــــيفى (101) 00.1 7021 7011 فلفل شتـــوى



 444                    دراسة تحليلية للكفاءة االنتاجية واالقتصادية ألهم محاصيل الخضر بمحافظة البحيرة

 4102(  4)  44مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 ()الوحده: بالطن(2112-2111بالبحيرة خالل الفترة)( تطور إنتاجية أهم محاصيل الخضر  2جدول رقم)

 معدل النمو المتوسط 2112 2111 المحصــــــــول

 (107-) .110 1207 1202 طماطم صيـــــفى

 * * 202 9071 1101 7021 طماطم شتـــــوى

 * * 201 9091 7011 7091 طماطم نيــــــلى

 * * 100 1102 1109 1102 بطاطس صيــــفى

 * * .10 9091 021. 7001 بطاطس نيـــــلى

 * *  202- 011. 9001 7071 كوسه صيــــــفى

 (201) 70.1 7011 7021 كوسه شتــــــوى

 (102) 7001 7001 7011 كوسه نيـــــــلى

 * * 109 7071 1109 021. باذنجان صيـــــفى

 * * 001 7021 0.1. 7011 باذنجان شتـــــوى

 (102) 9091 091. 9001 نيــــــلىباذنجان 

 (102-) 7011 7001 7071 فلفل صيـــــــفى

 * 107 2011 0071 1071 فلفل شتـــــــوى

 * *  207- 0011 2071 7021 فـلــفـل نيــــلى

 * * 107 2011 2021 1021 بســلة خضرا  شـتوى

 (101) 0011 0071 2071 فاصوليا خضرا  صيـفى

 * *  .10 20.1 2001 1021 نيـلىفاصـوليا خضرا  

 * * 107 1011 1011 10.7 فاصـوليا جـافه صـيفى

 * * 107 10.1 1071 1072 فاصـوليا جــافه نيـلى

 * *  .20- 2071 2011 0091 بــامـــيــا صـيفى

 * *  101- 2021 1021 0001 بــامـيا نيــــــلى

 (109) 7071 .110 071. بطـــيخ صيــــفى

 * * 201 9091 7091 7011 خيـــار صـيـــفى

 ) ( غير معنوى              1010معنوية عند مستوى *  1011معنوية عند مستوى         **

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات ، مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ، إدارة االحصا  ، بيانات غير منشورة  
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 4102(  4)  44العلوم الزراعية بمشتهر مجلد  مجلة حوليات

()الوحده: باآلف طن(2112-2111إنتاج أهم محاصيل الخضر بمصر خالل الفترة) ( تطور  0جدول رقم)  

 المتوسط 2112 2111 المحصــــول
معدل 

 النمو
 المتوسط 2112 2111 المحصــــــــول

 معدل

 النمو

طماطم 

 صـيـفى
 2000111 910171 1102.1 فــلــفـل نيـــلى * * 001 2110092 2721097 1099071

202 * 

* 

 طماطم

 شتــوى
12.9092 107107. 2209001 000 * * 

بســلة خضرا  

 شـتوى
790711 270091 1710772 

902 * 

* 

طماطم 

 نيـــلى
1192021 1120071 7720711 (109) 

فاصوليا خضرا  

 صيـفى
290271 12.010 .109021 

202 * 

* 

بطاطس 

 صيـفى
9170721 1119007 9010709 (109) 

فاصوليا خضرا  

 شتـوى
170171 .10711 7.09011 

702 * 

* 

بطاطس 

 نيــلى
.7102.1 0120121 07701.1 

(-209) 

* * 

فاصـوليا خضرا  

 نيـلى
170221 1.0211 2101.11 107 * 

كوسه 

 صيــفى 
17.0.11 2900701 1100771 .02 * * 

فاصـوليا جـافه 

 صـيفى
120211 270171 2101721 

70. * 

* 

كوسه 

 شتــوى
1720121 12.02.1 1070111 207 * * 

فاصـوليا جـافه 

 شـتوى
107711 10.111 2009111 (-702) 

 (102) 7001211 0202711 7101211 كوسه نيـــلى
فاصـوليا جــافه 

 نيـلى
902111 210221 7017111 (007) 

باذنجان 

 صيـفى
 101121. 111022 710111 بــامـيا صـــيـفى * * 07. 1..1.10 7270171 2170121

201 * 

* 

باذنجان 

 شتـوى
 (107) 101.911 101221 101191 بــامـيا شــــتوى * * .90 10901.1 2290091 1100111

باذنجان 

 نيــلى
 (102-) 1011111 101791 202921 بــامـيا نيـــــلى (202) 20.011. 1020711 7202.11

فلفل 

 صـــيفى
 )202) 1221091 127907 721000 بطـــيخ صـــيـفى * * 901 2110271 2770211 1910221

 2720029 210070 212012 خيـــار صــــيفى * * 702 901111. 1110701 7009111 فلفل شتـــوى
709 * 

* 

 غير معنوى ( )        1010معنوية عند مستوى * 1011معنوية عند مستوى  **

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات قطاع الشئون االقتصادية ، وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، أعداد متفرقة 



 444                    دراسة تحليلية للكفاءة االنتاجية واالقتصادية ألهم محاصيل الخضر بمحافظة البحيرة

 4102(  4)  44مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 ()الوحده: باآللفطن(2112 - 2111( تطور إنتاج أهم محاصيل الخضر بالبحيرة خالل الفترة ) 7) جدول رقم

 معدل النمو المتوسط 2112 2111 المحصــــــــول

 (1011-) 1210799 1270.2 120091 ىطماطم صيـــــف

 * * 0011 0.701.. 11.011 790721 طماطم شتـــــوى

 * * (.20-) 2001271 270721 700271 طماطم نيــــــلى

 (1071-) 1700210 217012 .21.09 بطاطس صيــــفى

 * * (1207-) 101711. 2001.1 221022 بطاطس نيـــــلى

 (1021) 7200221 990.01 070111 كوسه صيــــــفى

 * * 70.1 1007111 907111 709211 كوسه شتــــــوى

 (1011-) 1101011 902.11 110221 كوسه نيـــــــلى

 * * 0071 0700291 720121 270221 باذنجان صيـــــفى

 * * 7091 1102721 110221 110711 باذنجان شتـــــوى

 (1001) 1101191 110771 110111 باذنجان نيــــــلى

 (1071) 1107991 210911 290271 فلفل صيـــــــفى

 * * 7021 110.201 2.0701 902011 فلفل شتـــــــوى

 * * ( 9021-)  00.1111 102111 01911. فـلــفـل نيــــلى

 * * 7021 2000211 220001 110111 بســلة خضرا  شـتوى

 (2071) 1707.71 190121 907.11 فاصوليا خضرا  صيـفى

 (071.-) 7001111 102111 110191 فاصـوليا خضرا  نيـلى

 * * 7021 1702111 270011 110011 فاصـوليا جـافه صـيفى

 * * ( 7001-)  1009711 102011 201171 فاصـوليا جــافه نيـلى

 (2011-) 9071711 100711 707911 بــامـــيــا صـيفى

 (1909) 1011211 101711 101221 بــامـيا نيــــــلى

 (1011-) 2220.71 112017 112011 بطـــيخ صيــــفى

 (10.1) 1907.21 090111 170111 خيـــار صـيـــفى

 ) ( غير معنوى                    1010معنوية عند مستوى *  1011معنوية عند مستوى  **

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات ، مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ، إدارة االحصا  ، بيانات غير منشورة  

 

 

 ( 2110-2112( إختيار مفـردات العينة البحثية بمحافظة البـحـيرة موسم) 9جـدول رقـم)

 

 المفــــــردات المحصـــــول عدد المفردات القريـــــــة المـــركــــــز

 حـوش عيــسى

 121 حــــوش عيـسى

 11 بطاطس شتـــوى

 .2 بطاطس صيـــفى

 11 فاصوليا جافة صيفى

 .2 بطيخ صيفى مسقاوي

 12 كـــوم األخضـر

 7 بطاطس شتـــوى

 9 بطاطس صيـــفى

 7 فاصوليا جافة صيفى

 9 بطيخ صيفى مسقاوي

 102 . 102 2 االجمالى 

 الـدلنجـــــات

 7. البســـــــتان

 21 بطاطس شتـــوى

 21 بطاطس صيـــفى

 21 فاصوليا جافة صيفى

 21 بطيخ صيفى مسقاوي

 27 الـدلنجــــــات

 9 بطاطس شتـــوى

 9 بطاطس صيـــفى

 . فاصوليا جافة صيفى

 9 بطيخ صيفى مسقاوى

 110 . 110 2 االجمالى 

 279 17 279 2 العينهإجمالى 

 (2110 -2112المصدر:جمعت وحسبت من بيانات استمارة اإلستبيان موسم )     

 

 

 ( األهمية النسبيه للعمل البشرى العائلى والمستأجر إلنتاج الفدان من محاصيل العينة.جدول)
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 4102(  4)  44العلوم الزراعية بمشتهر مجلد  مجلة حوليات

 المحصـــــــول
 العمل المستأجر العمل العائلى

 إنتاجية العمل  إجمالى العمل البشرى
 ٪ عدد ٪ عدد

 1022 00 9107 17 2701 17 بطاطس شتــــوى

 1020 02 9707 21 2101 12 بطاطس صــــيفى

 1012 17 7702 20 1107 11 فاصوليا جافه صـيفى

 1021 21 7200 20 1900 10 بطيخ مسقاوى صيفى

 (2110 -2112)المصدر:جمعت وحسبت من بيانات استمارة اإلستبيان موسم   

 

 

 ()الوحدة: الجنيه(2110-2112( متوسط بنود التكاليف اإلنتاجية لمحاصيل العينة بالبحيرة موسم )7جدول )

 جملة التكاليف مستلزمـات تكـاليـــف أجور أآلت أجـور العـــمال المحصول
 اإلنتـــاج العمل المزرعى مستأجرة عائلية

 0797 0..2 1172 272 072 .21 بطاطس شتـــوى

 9911 7727 1172 117 .07 190 بطاطس صـــيفى

 2129 1019 21. 292 179 191 فاصوليا جافه صيفى

 2091 1.71 911 221 111 1.7 بطيخ مسقاوى صيفى

 (2110 -2112المصدر:جمعت وحسبت من بيانات استمارة اإلستبيان موسم )

 

 العائد الربحيه الفـدانيه للعينة)الكمية:بالطن، القيمة:بالجنيه( ( متوسط اإلنتاجية وإجمالى التكاليف وصافى 11جدول )

 الربحيه٪ صافى العائد إجمالى اإليراد إجمالى التكاليف اإلنتاجية المحصـــــول

 2200 2707 .71. 0797 11 بطاطس شتـــوى

 .100 2971 11291 9911 11 بطاطس صـــيفى

 7.02 1711 1729 2129 1011 فاصوليا جافه صـيفى

 7707 1912 22.9 2091 17 بطيخ مسقاوى صيفى

 (2110 -2112المصدر:جمعت وحسبت من بيانات استمارة اإلستبيان موسم )

 

 ( تقدير معالم دوال اإلنتاج بطريقة كوب دوجالس غير المتجانسة لمحاصيل العينة بالبحيرة11جدول )

        Function المحصــول
رقم 

ΥKξ المعادلة
 ΥLξ

 1Bt
 2Bt

 
F 

2R 

.140.590 بطاطس شتـــوى LK0.005Y  
1 0.59 0.14 4.7** **2.3 22.4 0.38 

.180.290 بطاطس صــيفى LK3.0Y  
2 0.29 0.18 3.5** 2.4** 11.4 0.25 

.220.240 بطيخ مسقاوى صيفى LK740.Y  
1 0.24 0.22 2.5** 2.8** 7.70 0.18 

.150.010 فاصوليا جافه صيفى LK5.0Y  
2 - - 0.1)) (1.3) (0.84) - 

 ) (  غير معنويه              1010معنويه عند مستوى معنوى          1011معنويه عند مستوى معنوى  

   ΥKξ
ΥLξمرونة رأس المال العامل 

1Btمرونة أجور العمال 
لمعامل المتغير 

LogK 2Bt
لمعامل المتغير 

LogL
 

 (2110 -2112المصدر:جمعت وحسبت من بيانات استمارة اإلستبيان موسم )    
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 4102(  4)  44مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

( تقدير معالم دوال اإلنتاج بطريقة كوب دوجالس المتجانسة من الدرجة األولى لمحاصيل العينة بالبحيرة 12جدول )  

 Function المحصــــــول

 رقم 

 المعادلة
ΥKξ

 ΥLξ
 

Sum squared resid 

0.200.80LK0.005Y بطاطس شتـــوى  
1 0.80 0.20 2.5 

0.370.63LK0.005Y بطاطس صـــيفى  

2 
0.63 0.37 2.3 

0.430.57LK0.02Y بطيخ مسقاوى صيفى  
1 0.57 0.43 3.7 

0.630.37LK0.002Y صيفى فاصوليا جافه  

2 
0.37 0.63 2.9 

ΥKξ
ΥLξمرونة رأس المال العامل ، 

 مرونة  أجور العمال 

 (2110 -2112المصدر:جمعت وحسبت من بيانات استمارة اإلستبيان موسم )

 

 (2110-2112غير الخطية لمحاصيل العينة بمحافظة البحيرة خالل موسم )( تقدير معالم دوال اإلنتاج بطريقة زنلر ريفانكر 11جدول) 

المحصـــــ

 ول
Function              

 رقم 

المعاد

ΥKξ لة
 ΥLξ

 
ΔKΔΥ

 
ΔLΔΥ

 

Sum  

square

d  

resid 

بطــاطس 

 شتوى
0.010.04Y1.2 LK15.8Y  

1 0.70

0 
0.04 

 Y1.31

0.04

  Y1.31

0.01

 
0.060 

بطــاطس 

 صيفى
0.0050.02Y1.2 LK31.6Y  

2 0.50

0 

-

0.02  Y1.31

0.02

  Y1.31

0.005





 
0.035 

فاصوليا 

جافه 

 صيفى

0.0010.002Y5.4 LK0.2Y  

1 -

0.20

0 

-

0.10  Y5.41

0.002





  Y5.41

0.001





 
0.010 

بطيخ 

مسقاوى 

 صيفى

0.020.01Y1.3 LK31.6Y  

2 
0.03

5 
0.03 

 Y1.31

0.01

  Y1.31

0.02

 
0.100 

ΥKξ
مل ، عا ماالل نة رأس ال ΥLξمرو

مال    نة  أجور الع مرو
ΔKΔΥ

عامل         ،  مال ال حدى لرأس ال ناتج ال ال
ΔLΔΥ

 

 الناتج الحدى ألجور العمال   

 (2110 -2112المصدر:جمعت وحسبت من بيانات استمارة اإلستبيان موسم )

 

 (2110-2112(تقدير معالم دوال التكاليف لمحاصيل العينة بمحافظة البحيرة موسم )12جدول رقم)

 Function ـولالمحصـــــــ
 رقم 

CΥξ المعادلة
 1Bt

 

2r F 

lnY0.543.1lnC بطاطس شتـــــوى  
1 

0.54 6.70** 0.40 44.7 

lnY0.593.2lnC بطاطس صـــــيفى  
2 

0.59 4.50** 0.26 20.6 

lnY0.442.7lnC مسقاوى صــيفىبطيخ   
1 

0.44 3.80** 0.20 14.7 

lnY0.13.2lnC فاصـوليا جافه صــيفى  
2 

- (0.97) 0.01 (0.95) 

   CΥξ
 )( غيـر معنـويــة              1011مرونة التكاليف        ** معنوية عند مستوى إحتمالى   

  (2110 -2112المصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارة اإلستبيان موسم )  
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Summary and Results 

This research aimed to study the main parameters of the economics of vegetable production in Egypt and 

Behera governorate to identify the developments of the area, the productivity and costs of production of 

vegetables. The results of  the study show that the cultivated areas with vegetables in Egypt and the Behera 

governorate have increased with statistically significant growth rates despite the differences of the increases 

among the different kinds of vegetables, except for the nili potatoes which took a statistically significant 

decreasing at Egypt’ level. It turns also out that the per acre yield has taken statistically significant growth rates 

for most vegetable crops under study, especially for the summer zucchini in Egypt, and for summer zucchini, nili 

peppers, summer okra and nili okra in Behera governorate, while settled at an average for other vegetables. 

The results of the production changes  for vegetable crops in Egypt and Behera governorate indicate an 

statistically significant increase of the annual growth rate for most of the studied crops (except nili potatoes) at 

Egypt’ level, and for (nili potatoes and  nili dry beans) in Behera governorate, where they have statistically 

significant decreasing rates. The productions of nili potatoes, nili & winter dry beans and summer melons 

remained at their normal averages at Egypt’ level. At the same time, the productions of crops summer potatoes 

and summer melons remained at their normal averages in Behera governorate. 

The linear production functions were estimated for the sample’ crops in Behera during the growing season 

(2014-2015). It became clear from the results that the production of crops (winter & summer potatoes and summer 

Almsagaoy melons) have been grown through the economic phase of both resources of the working capital and 

workers' wages (as an alternative variable for labor). The results of non-linear production functions obtained from 

estimating Cobb Douglas heterogeneous functions at first order for (winter & summer potatoes, summer 

Almsagaoy melons and summer dry beans) have been produced during the economic phase for both resources of 

working capital and workers’ wages. 

It was clear from the results of the Zellenr Revankar Production Functions that the production of crops 

(summer potatoes, summer Almsagaoy watermelon) have been grown in the economic phase of the resource of 

working capital. In the contrary, the summer dry beans has been produced in the third phase, which means there 

is no economic worthless in using the resource of the working capital for the production of that crop. Regarding 

the workers’ wages, as an alternative variable to the labor, the results has shown that the productions of winter 

potatoes and summer Almsagaoy watermelons were in the economic stage. However, the productions of summer 

potatoes and summer dry beans were in the third economic stage indicating that they do not have economic 

worthiness. The obtained results from estimating the Constant Elasticity of Substitution Production Function 

(CES) did not conform to the economic logic for most crops except for winter potatoes that has been grown in the 

economic stage. 

 



 


