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أثر بعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية على استخدام بعض الموارد االقتصادية الزراعية المستغلة ببلدية البيضاء 
  بالجبل األخضر في ليبيا

 الصيفي)**(    شيرين أحمد شريف)**(   سامي سعد عريف فضل اهلل)**(جابر أحمد بسيوني شحاته )*(  الحسين عبد اللطيف 
 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة )سابا باشا(  –)*( قسم االقتصاد الزراعي 

دارة األعمال الزراعية كلية الزراعة  جامعة اإلسكندرية - )**( قسم االقتصاد وا 
 

 ليت ه مت بين األنشااات اتصاداا ليت المةافيت لا الللل الما لمت لالن ميت كف  ول ،االا   وي  يمثل النشاا ا اتصاداا لز الي اكا م  نت اصادااتمهيد: 
داااال  ال  ي،ااااا ماعاب  الي اكت أول الملا ل اله مت الاا يم ن اتكام ل كفيه  لا او يق ب امج الانميت اتصاداااا ليت لاتعام كيت   م  اعاب  الي اكت ال

ا يت   م  أنه  امل البني ن الداااان كا ب لعي  األ ب  من الملال األلليت الي اكيت لمداااال ال ه م ل لاشاااا يل ن،اااابت  بي   ل،ااال و عت البمل من المناع ل ال  
 من ال،  ن  لأةي ال اعاب  مدل ال ه م ل من مد ل  اللةل ال لما.

الاا أني ل  صاد لز  بع ن   بي  من ات،اثم  اللوظا صا ع الي اكت لالث ل  الويلانيت لا ليبي  بإكاب  ه أول ال ا ك ل ال ا ل  لا البن   ات
ا ع  كف  مةافف األنشات اتصاد ليت بهلف يي ل  معلتل نمل المناع ل الي اكيت المةافيت  لصل أث   لك بدل   مفولظت كف  ملى مش   ت ه ا ال

  ثم انةيضل إل  8111لا ك م  %5.8  ولالا إل 0991لا ك م  %8.5لا الن اج الموفا اإلعم لا  وي  ا ايعل ن،بت الم، همت من ص ابت 
  لي عع ه ا اتنةي ض للعلل معلص ل لمش  ل لاعهل ه ا ال ا ع  إض لت إل  اتكام ل كف  النيا  مدل  لويل 8102لا ك م  %0.5ص ابت 
 .(1)لفلةل

ةمت لالويلانا  ل ل ألى إني ق ه ه األملال الضه ا لصل لظيل ليبي  ه ه ات،اثم  ال لا مع تل ماعلل  من نش ا ال ا ع الي اكا النب اا 
ت يإل  يي ل  ال صعت الي اكيت  نايعت ا،ادمح لا،اي اع م، و ل ي اكيت ش ،عت  شمفل مةافف من اق ليبي   ل ل أدبول م، وت األ اضا الي اك

من إعم لا األ اضا الد لوت لفي اكت   %01.1ألف ه ا   م لز بن،بت ص ابت  265مفيلن ه ا    منه  ولالا  8.620ص ابت  8102لا ،نت 
من إعم لا األ اضا الي اكيت  مم  يال وعم األ اضا الي اكيت ص ابت ثم  أضع ف كن وعمه   %58.8مفيلن ه ا   بعفا بن،بت ولالا  8.01ل

 .(2)0911لا ك م 
أن  ثي   لا ات ا    ب ي    ا،اةلام الملا ل الي اكيت  إت كفا ال غم من ال،ي ، ل اإلدمويت الاا أناهعاه  ليبي  لالاا ، همل المشكلة البحثية:

 من األنظمت المي كيت لا األ اضا الي اكيت لالاا اكا لل كف  العمل لا ظل اللكم لكف  م    نل او  ه ليم  م  مض   من من لع اوا ج إل 
ل الم  يت ع ال اهن لا ظل البي ت اتنيا ويت الان ل،يت ي اضا اعب ت الملا  الضبا لالملا مت لالاعليل  بم  يو ق األهلاف ال فيت لالعي يت  إت أن اللاص

صا مع اتهام م  لاأل ضيت لال أ،م ليت لالبش يت الما وت لالمم نت  لالعيه ا،اةلام اه  لا ظل الا نيت المن ،بت ل ل نش ا إنا عا  للل  ل لفانلع النا
 ألعي ل ال  لمت أل م  يافق ب لانميت الم،الامت. ب لبعل البي ا له ه الملا ل  وا  ا لن د لوت ل

ي،اهلف البو  بديت ك مت ل ا،ت أث  بعض الما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت كف  بعض الملا ل اتصاد ليت الي اكيت الم،ا فت هدف البحث: 
 بمنا ت البيض   ب لعبل األةض .

اّم ات،اع نت ببعض األ، لي  لاألللال اإلود  يت ال ي ،يت لاوفيل البي ن ل األلليت الم،امل  من الل ا،ت الميلانيت. الطريقة البحثية ومصادر البيانات: 
فليت البيض   بلصل انود ل ه ه األللال لاأل، لي  لا أ،فل  اوفيل الاب ين لفما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت المؤث   كف  إعم لا ال صعت المني كت ب

 جاألةض   ل  لك اّم ا،اةلام أ،فل  اوفيل اتنولا  بش يه الب،يا لالماعلل  ،لا  ب ،اةلام النمل ج ال  مل أل اتنولا  الم وفا لفنم   ب لعبل
م  البي ن ل لهل ال ي ،يت الم،اةلمت لا ا لي  العمص ل اللاليت بين الما ي ال الم،ا فت لالما ي  الا بع. لاكاملل الل ا،ت كف  نلكين من البي ن ل  أ

بي ن ل لاأللليت الاا اّم عمعه  من ةمل ا،ام    ا،ابي ن أكلل ةديد ل لاو يق أهلاف الل ا،ت إل  ا،ام    ا،ابي ن لاعميع لا،ا د   اآل ا  لا
 يق الم  بفت الشةديت ك كن االماعف ت ب لما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت المؤث   كف  ال صعت المني كت ببفليت البيض   ب لعبل األةض  بفيبي   ل ل

ي ن ل بلهؤت  الميا كين. لصل  لكا لا ادميم ه ه ات،ام    البوثيت اوالا ه  كف  األ، فت الاا او ق أهلاف الل ا،ت. لصل اضمن ات،ابي ن ال
ا ال صعت الي اكيت األةض   لالممثفت لا إعم لالماعف ت ب لما ي ال اتصاد ليت المؤث   كف  بعض الملا ل اتصاد ليت الي اكيت بمنا ت البيض   ب لعبل 

(  8(  كلل اآلب   )س2(  لل عت ةدلبت الا بت )س8(  لمال،ا األع  ال،نلز لفعم لت )س8(  كلل العم لت غي  الم،اليمت ب لمي كت )س0)س
المؤث   كف  بعض الملا ل اتصاد ليت الي اكيت (  أم  ال ،م الث نا ل ل اشامل كف  الما ي ال اتعام كيت 6ا  ليف ا،ادمح لا،اي اع األ اضا )س

                                                           

 .1991اي    فيت الي اكت  ع معت ا ابفس  لب     ، لت م ع،اي   ص،م اتصاد ل الي اكا  ا ييم اللضع المي كا ال اهن بمنا ت العبل األةض ميا ح مومل بلييل  (1)
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(  لث نيهم  البي ن ل الث نليت المنشل   لا ،عمل 5( لل عت الةب   الو ليت له )س1ببفليت البيض   ب لعبل األةض   لالمامثفت لا كم  الميا ع )س
ميت  ال لالهي ت ال لميت لفبو  العفما  ل  لك البول  لال ،  ل العف الهي ت اللانيت لفمعفلم ل لالالثيق  لليا   الي اكت لالث ل  الويلانيت لالبو يت 

 .تالدفت بملضلع الل ا،ت  لمنشل ال المنظمت الع بيت لفانميت الي اكيت لالا  يا  اتصاد لز الع با الملول الا باع لع معت الللل الع بي
 يض   الي اكيت الا بعت لمش لع العبل األةض  الي اكا. ليعاب  ه ا المش لع منل ل أع يل الل ا،ت لميا كين ا بعين لبفليت البالشاملة والعينة:  -

ةض  . لضمن المش  يع الي اكيت اله مت لا ليبي   لالعبل األةض  كب    كن مل ج  بي  لمنا ت هضبيت م ا   بأو اش من ال  ب ل الابيعيت لا مت ا
ألف ن،مت  لاضم كلل  بي  من ال  ى لالمن اق الي اكيت  886فغ كلل ،  نه  ص ابت لامثل منا ت البو  العي  األل،ا من العبل األةض   ليب

 –شو ل  –الا بعت له  لت يا،ع المع ل لود ه   لل ن اصاد ل الل ا،ت ل ا كف  كلل من ال  ى لالمن اق الي اكيت لها   لاا: البيض   الم  ي 
الونيت   م  هل ملضح ب لة يات. لامثفل ش مفت ه ا  –الوم مت  –ال  ي ت  –لل،يات ا –ل شيات  –بف  ا  –،فنات  –صد  ليبي   – أس الا ا  

  اةاي   مالبو  لا عميع المناعين الي اكيين لا بفليت البيض   ب لعبل األةض   لنظ ال لظ لف المنا ت لاا، كه  لان ث  الو  يين  لف ل ااف  األ
ي يال الي اكيت لا المن اق الي كيت لمنا ت الل ا،ت ال  ي،يت  لها بفليت البيض    لالب لغ كللهم من الوعم ال فا لفو %05وعم العينت بن،بت ولالا 

ميا ك ل شمفل مةافف أوع م الوي يال الي اكيت لا المنا ت لالاا  081و  ي. لاّم اةاي   كينت كشلا يت اب يت من الميا كين بف ل  501ولالا 
 81 ع ات اي   ال ااا لالميا ع الممف ت لفميا كين لالاا م، واه  ه ا   لاول لالوي يال الي اكيت األ ث  من ا الول بين الوي يال الي اكيت من ميا

 ه ا  ال مليكت كف  المن اق الي كيت لمنا ت الل ا،ت.
ل اوليل كلل لمنا ت  لبعلصل ليكل ات،ام  ال البوثيت كف   ل ل ع لل  ل لن،بت كلل وي يااه الي اكيت ب لن،بت إلعم لا كلل الوي يال ب 

(. 0لل  صم )لات،ام  ال ل ل ل ع اّم الييعه  كف  ال،ع ل الوي ييت  لل  ل لألهميت الن،بيت ل ل ل ت أل ،عت وي ييت لاةل  ل ل ع   م  هل مبين ب لع
ب كاب  ه  من المن اق  -8بل األةض . م  ي منا ت الع –0: (3)أم  من وي  أهميت اةاي   منا ت البو  إلع ا  ه ه الل ا،ت لهل لأل،ب   اآلايت

م  المةا   لفعفلم الي اكيت لعلل ع معت ك – 2لعلل ليا   الي اكت لالث ل  الويلانيت به ا الي ع.  –8الي اكيت اله مت لا اإلنا ج النب اا لالويلانا. 
 به .
 

 المنا تكلل الوي يال الي اكيت لا بفليت البيض   مليكت كف  ل لع (: 1جدول رقم )
من إجمالي عدد الحيازات  % عدد الحيازات الزراعية المنطقة

 بالمنطقة
 عدد االستمارات

 08 5 68 البيض   الم  ي
 9 6 29 صد  ليبي 
 81 05 025 ال  ي ت

 82 06 081  أس الا ا 
 81 88 812 الل،يات
 08 01 58 الوم مت
 9 6 29 ل شيات
 5 8 20 شو ل
 8 8 88 الونيت
 8 8 06 ا،فنات
 0 0 5 بف  ا
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 .8108ليا   الي اكت لالث ل  الويلانيت  ،عمل الاعلال الي اكا  البيض    ليبي    المصدر:

 
 النتائج البحثية والمناقشة

اع نت بأ،ااافل  اّم ات،اااالتحليل القياسيييي للمتغيرات االقتصيييادية واالجتماعية الملثرة على الرقعة المنزرعة بمنطقة البيضييياء بالجبل األخضييير  -أوال 
ت لاتعام كيت ياوفيل الاب ين لاوفيل اتنولا  بشاا يه الب،اايا لالماعلل  ل لك إلع ا  بعض العمص ل ال ي ،اايت لمع لت أث   ل من الما ي ال اتصاداا ل

                                                           
   بفيبي   بفليت العبل األةض  المرتبطة بها بفرع البيضاء دراسة استكشافية لمعارف وممارسات مربي األغنام والعواملكبل العييي كبل الوميل كلض الةا ل  (3)

 .1991 ، لت م ع،اي   ص،م اإل ش ل الي اكا   فيت الي اكت  ع معت اإل، نل يت  
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كف    كف  ال صعت المني كت  أول الملا ل اتصادااااااا ليت الي اكيت ببفليت البيضااااااا   لا العبل األةضااااااا   ل لك لفالدااااااال إل  أهم ه ه الما ي ال المؤث  
 ال صعت المني كت.

ب   الي ق ةلام اوفيل الاب ين لفاع ف كف  أ،ااف  األم  ا،ا( تحليل التباين للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية الملثرة على الرقعة المنزرعة:1)
 ل من إعم لا ل بين المال،ا ل لفما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت المؤث   كف  ال صعت المني كت بين أهم المن اق اإلنا عيت الاا شمفاه  كينت الل ا،ت

اع عم لت لل عت ةدلبت الا بت لكلل اآلب   لا  ليف ا،ادمح لا،اي  ال صعت الي اكيت لكلل العم لت غي  الم،اليمت ب لمي كت لمال،ا األع  ال،نلز لف
 اق الل ا،ت. ناأل اضا  ب إلض لت إل  كم  الميا ع لل عت ةب اه الو ليت لالاا اكاب ل من أهم الما ي ال اتعام كيت المؤث   كف  ال صعت المني كت بم

  ل بين مال،ا ل  ل منا اين بم   ن ل ثن  يت بين  ل مال،اين كف  وله.لا إع ا  الم   ن (.L.S.D)لصل اّم ا،اةلام أصل ل ق معنلز 
 ابين من ا،اةلام اوفيل الاب ين ألهم الما ي ال اتصاد ليت ال، بق    ه  م  يأاا:)أ(  المتغيرات االقتصادية: 

بين  1.10اليمت ب لمي كت كنل الم،الى اتوام لا ابين لعلل ل لق معنليت لا كلل العم لت غي  الم، ( عدد العمالة غير المستديمة بالمزرعة:1)
( ب لمفوق أن هن ك ل لص ل معنليت لا العم لت 0. ليلضح العللل  صم )6.88بعض من اق كينت إل  ل ا،ت بعل ا لي  صيمت )ف( المو،لبت بولالا 

عل لا ا  ل  لك منا ت البيض   لالل،يات  ل  لك ال غي  الم،اليمت بميا ع كينت الل ا،ت لا منا ت البيض   لبين  ل من منا ت ال  ي ت ل أس ا
ع عل لق معنليت بين منا ت ال  ي ت ل ل من  أس الا ا  لالل،يات  لا وين لم ا ن هن ك ل لق معنليت بين منا ت  أس الا ا  لالل،يات لصل ي  

  لك إل  صفت العمفي ل الي اكيت الاا اااف  الال  العم ل الم،اليمين ب لمي كت.
بين بعض من اق كينت  1.10ابين لعلل ل لق معنليت لمال،ا األع  ال،نلز لفعم لت الي اكيت كنل الم،الى اتوام لا  وسط األجر السنوي:( مت2)

( ب لمفوق أن هن ك ل لص ل معنليت لا مال،ا األع  ال،نلز لفعم لت 8. ليلضح العللل  صم ) 5.88الل ا،ت بعل ا لي  صيمت )ف( المو،لبت بولالا 
ا ل منا ت البيض   لبين  ل من منا اا  أس الا ا  لال  ي ت لبين منا ت الل،يات ل أس الا ا  لال  ي ت  لصل ي عع  لك الاب ين أل اتةامف لا

 أعل  العم ل بين من اق الل ا،ت المةافيت إل  كلم الال  العم ل لا اي ع أعل ه  بين منا ت لأة ى.
لبين بعض من اق كينت الل ا،ت بعل  1.18 لق معنليت لا ل عت ةدلبت الا بت كنل الم،الى اتوام لا ابين لعلل ل ( درجة خصوبة التربة:3)

( ب لمفوق أن هن ك ل لص ل معنليت لا ل عت ةدلبت الا بت بين منا ت البيض   8. ليلضح العللل  صم )2.28ا لي  صيمت )ف( المو،لبت بولالا 
ت لبفليت البيض   لالل،يات  لا وين لم ا ن هن ك ل لص ل معنليت لل عت ةدلبت الا بت بين  ل من منا ت ل أس الا ا  لالل،يات لبين منا ت ال  ي 

 ال  ي ت ل أس الا ا 
بين  1.10ابين لعلل ل لق معنليت لا ا  ليف ا،ادمح لا،اي اع األ اضا كنل الم،الى اتوام لا  ( تكاليف استصالح واستزراع األراضي:4)

( ب لمفوق أن هن ك ل لص ل معنليت لا ا  ليف 2. ليلضح العللل  صم )8.88لل ا،ت بعل ا لي  صيمت )ف( المو،لبت بولالا بعض من اق كينت ا
ل   ا،ادمح لا،ايا ع األ اضا بين منا ت البيض   الم  ي  لبين  ل من منا ت ال  ي ت ل أس الا ا  لالل،يات   م  أن هن ك ل لق معنليت بين

منا ت البيض   ل أس الا ا    م  ت العل ل لق معنليت بين  ل من منا ت الل،يات ل أس الا ا  لال  ي ت  لي عع  لك إل  كلم من منا ت ال  ي ت ل 
 الال  آتل ات،ادمح لا اي ع أثم نه  أل ا اي ع صيمت اأعي ه  .

ه  كينت   ال صعت المني كت بين أهم المن اق اإلنا عيت الاا شمفاب ،اةلام اوفيل الاب ين لفما ي ال اتعام كيت المؤث   كف)ب( المتغيرات االجتماعية:
بين من اق كينت  1.10الل ا،ت لها كم  الميا ع لل عت ةب اه الو ليت. ل ل ابين لعلل ل لق معنليت لا ةب   الميا ع كنل الم،الى اتوام لا 

( ب لمفوق أن هن ك ل لص ل معنليت لا ةب   المناج الي اكا بين منا ت 8). ليلضح العللل  صم 8.81الل ا،ت بعل ا لي  صيمت )ف( المو،لبت بولالا 
    البيض   ل ل من منا اا ال  ي ت ل أس الا ا   ل لك ل لن أن المناعين الي اكيين لا ه ه المنا ت من مال،اا األكم   ال ين يمف لن الةب

ب   أل ات،اي ل  من ةب   يمم هم لا مهنت الي اكت.  م  ابّين لعلل ل لق معنليت ال  ليت لا اإلنا ج الي اكا  إض لت إل  الا   ه ا النش ا كن اآل
يات. لا ،بين ةب   المناعين الي اكيين بين منا ت البيض   لالل،يات   م  باين أن هن ك ت ل لق معنليت بين منا ت ال  ي ت ل ل من البيض   لالل 

ن الي اكيين بين منا ت  أس الا ا  لمنا ت ال  ي ت لالل،يات  ل لك لضعف اتاع ه نول الي اكت وين ابين كلم لعلل ل لق معنليت لا ةب   المناعي
 اكا ي لكلم اي غ المناعين لمم  ،ت ه ا النش ا  ل  لك كلم لعلل لل  مفملس لعه ي اإل ش ل الي اكا لالكيت لةلمت المناعين لمم  ،ت النش ا ال

 لا ه ه المن اق.
 

اعلل  ا،اةلم اوفيل أ،فل  اتنولا  بش يه الب،يا لالماالنحدار للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية الملثرة على الرقعة المنزرعة:تحليل  -ثانيًا 
لا ا لي  العمص ل  ()،لا  ب ،اةلام النمل ج ال  مل ال ز يشمل   لت الما ي ال الم،ا فت أل اتنولا  الماعلل الم وفا لفنمل ج الةاا الم،اةلم

                                                           
() هـ+ خ نس  ن+ ....... ب 2س2+ ب1س1ب± ص^هـ= أ 

 حيث ص^: تمثل المتغير التابع ) المساحة المستغلة في اإلنتاج الزراعي (

 يمثل الخطأ العشوائي هـ، ....... ن معالم الدالة، خ 1، ب1المتغيرات المستقلة، أ، ... سن 1س
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تصاد ليت االلاليت بين الما ي  الا بع لالما ي ال الم،ا فت. لصل انود ل الما ي ال الم،ا فت لا ه ه الل ا،ت  م  ،بق    ه لا  ل من الما ي ال 
،اليمت ب لمي كت ( لكلل العم لت غي  الم0الاا أم ن الضيح ا ي ت و، به  لكمصاه  ب لما ي  الا بع  لها إعم لا ال صعت الي اكيت ب أللف ه ا   )س

(  لا  ليف ا،ادمح لا،اي اع 8(  لكلل اآلب   )س2(  لل عت ةدلبت الا بت )س8(  لمال،ا األع  ال،نلز لفعم لت ب للين   )س8ب لعم ل )س
 (.5( لل عت ةب اه ب ل،نلال )س1( لا وين اشامفل الما ي ال اتعام كيت كف   ل من كم  الميا ع ب ل،نت )س6األ اضا )س
اوفيل بي ن ل العينت ال، بق ،وبه  لا بفليت البيض   ب لعبل األةض  ب ،اةلام الما ي ال ال، بق ك ضه  م   كف  م،الى الما ي ال  لصل امّ 

ي ال ل لالما  اتصاد ليت ل ا مع الما ي  الا بع لم   شمفل  ل من الما ي ال الم،ا فت اتصاد ليت لاتعام كيت مع ل  وا  ت يهمل أث  أز ما ي  م،ا
 معامعت كف  الما ي  الا بع.

اكيت   لي،اع ن لا  ثي  من األوي ن ب لعمص ل اللاليت لفاع ف كف  ملى اأثي  لااع ه العلامل اتصاد ليت لاتعام كيت مثل إعم لا ال صعت الي 
كيت ي ال م،ا فت مؤث   كف  الم، وت الي الالعم لت الي اكيت لمال،ا أع  الع مل الي اكا لمي ه ال ز لةدلبت الا بت لكم  الميا ع لةب اه  ما 

لل  لمع لت أهم عالم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا  ما ي  ا بع  لل لك اّم ات،اع نت ب لاوفيل اتصاد لز ال ي ،ا لل ا،ت العمص ل اللاليت الب،يات لالما
ي ،ت أث ال لااع ه ل ت،اةلامه  لا اوليل أهم الةالا ال  ي،يت لف،الما ي ال الم،ا فت المؤث   كف  الم، وت الي اكيت الم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا 

لااع ه أث    اإلنا عيت الي اكيت الم ا وت لاو يق ألضفيت ا،اةلام الملا ل اتصاد ليت الي اكيت ببفليت البيض   ب لعبل األةض   وي  أن مع لت م لا
فت لا اإلنا ج الي اكا يييل لا لضع الب امج لالةاا الميمت ل لع م،الى ال ي    ه ه الما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت كف  الم، وت الم،ا 

 اتصاد ليت الي اكيت ليي ل  اإلنا ج الي اكا  ،لا  النب اا أل الويلان من ةمل ب امج الانميت الي اكيت األل يت لال أ،يت.
  لب،يا بين الما ي  الا بع لهل الم، وت الم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا  ل ل ما يمن بي ن ل العينت صل ل كمصت اتنولا  ا( المتغيرات االقتصادية:1)

(  لصل اّم اةاي   النمل ج 8من الما ي ال اتصاد ليت الم،ا فت كف  ول   ل لك لالضيح أث   ل ما ي  كف  الما ي  الا بع  م  يلضح العللل  صم )
 بألضل النا  ج اإلود  يت ة دت لمع مل الاوليل المعلل أل معنليت الةاا ل ي س ه ه العمصت  وي  اا،م ه ا النمل ج 

 
اوفيل اتنولا  الب،يا لفنمل ج الةاا لفما ي ال اتصاد ليت المؤث   كف  ال صعت المني كت لا بفليت البيض   ب لعبل األةض  لع م (: 2جدول رقم ) 

8108 
 2-ر 2ر ف ب أ المتغير المستقل

 1.99 (0ب له ا   )س إعم لا ال صعت الي اكيت
8.091 061.29 1.80 1.81 

(00.21**)    

 1.08 (8كلل العم ل غي  الم،اليمين )س
1.181 811.12 1.81 1.86 

(02.02**)    

 8.18 (8مال،ا األع  ال،نلز لفعم لت ب للين   )س
1.121 051.18 1.82 1.88 

(08.20**)    

 1.18 (2ل عت ةدلبت الا بت )س
1.520 889.11 1.11 1.69 

(05.9**)    

 1.10 (8كلل اآلب   )س
1.106 081.15 1.80 1.81 

(08.88**)    

 80.56 (6ا  ليف ا،ادمح لا،اي اع األ اضا ب للين   )س
1.621 015.88 1.28 1.20 

(01.21**)    
 1.18.        * معنلز كنل الم،الى اتوام لا 1.10** معنلز كنل الم،الى اتوام لا    

 .8108و،  من البي ن ل المعمعت من ات،ابي ن البوثا لعينت الل ا،ت لع م  المصدر:
 

لفعمصت الب،يات بين الم، وت  1.10وام لا النمل ج   ل. لاشي  نا  ج الا لي  لفعمص ل ال ي ،يت الب،يات إل  المعنليت اإلود  يت كنل الم،الى ات
لل اآلب    كالم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا ل ل من إعم لا ال صعت الي اكيت  لكلل العم ل غي  الم،اليمين لمال،ا األع  ال،نلز لفعم لت الي اكيت  ل 

ل  المعنليت اإلود  يت كنل الم،الى اتوام لا     ليف ا،ادمح لا،اي اع األ اضا.ل ل من ل عت ةدلبت الا بت لا 1.18لا 
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يت الل ل و،بل مديللت ات اب ا الب،يا بين ه ه الما ي ال لبين الما ي  الا بع لاوليل صل  العمصت ات اب ايت ليم  بينه  لا دل اه  الة
نه  ا اب ا ل يت الم،ا فت الاا ا ابا ليم  بي(  ل لك  ةال  صبل اوفيل اتنولا  الماعلل  لاّم اليدل بين الما ي ال اتصاد ل8 م  لا العللل  صم )

 لاشامل النمل ج كف  الما ي ال اتصاد ليت الاا ا ابال ب لما ي  الا بع ا اب ا ل صلي ل. 1.5± شليلال  ،لا    ن ا لي ل أل ك ،ي ل بم  يا الح بين 
 ليت الم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا  لبين الما ي ال اتصاد لصل اّم ا لي  كمصت اتنولا  الماعلل بين الما ي  الا بع المامثل لا الم، وت

 ال، بق    ه   لألضول نا  ج الاوفيمل المةافيت ألضفيت النمل ج الةاا لامثيل بي ن ل ه ه ال صعت لالاا اأة  الدل   الا ليت:
 6س 1.110+ 8س 1.61 -2س 1.28 -8س 1.18+ 8س 1.60+ 0س 1.88+ 01.21= هاص^

(8.52   )(1.95(  **)8.90(  **)8.88( **)-1.88(   )-1.29(       )0.21) 
  88.16ف =        1.85= 8-        1.89= 8                       

 
(: مصفوفة االرتباط البسيط للنموذج الخطي للمتغيرات االقتصادية الملثرة على الرقعة المنزرعة في بلدية البيضاء بالجبل األخضر 3جدول رقم )

 2115عام 
 6س 5س 4س 3س 2س 1س ص 
       0 ص
      0 1.690 1س
     0 1.228 1.285 2س
    0 1.188 1.880 1.288 3س
   0 -1.116 1.001 -1.181 -1.881 4س
  0 1.822 1.019 1.182 -1.188 -1.100 5س
 0 1.118 1.189 1.158 -1.101 1.088 1.068 6س
 .8108و،بل من البي ن ل المعمعت من ات،ابي ن البوثا لعينت الل ا،ت  المصدر:

 
من الا ي ال الو لثت لا الم، وت  %85لااضح من صيمت مع مل الاوليل المعلل لفعمصت الم ل   أن ه ه الما ي ال معامعت صل ل، ل ولالا 

 م  ابين معنليت النمل ج   ل كنل م،الى المعنليت  8  س8  س0م،ا فت سالم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا. لمن النمل ج ابين معنليت الما ي ال ال
. لصل اّم ا،اةلام اتنولا  الم وفا لأم ن الودلل 6  س8  س2. لا وين لم اثبل المعنليت اإلود  يت لفما ي ال الم،ا فت المامثفت لا س1.10

 (. 2كف  العمصت الملضوت ب لعللل  صم )
اتنولا  الم وفا لفما ي ال اتصاد ليت أن النمل ج الث ل  ُيعل ألضل النم  ج نظ ال ت اي ع صيمت مع مل الاوليل  لابين من نا  ج اوفيل 

. لابين أن الما ي ال الاي،ي يت الاا اضمنه  ه ا النمل ج 1.10ب إلض لت إل  معنليت مع ممل اتنولا   لمعنليت النمل ج   ل كنل م،الى المعنليت 
 من الا ي ال الو لثت لا الم، وت الم،ا فت المني كت. %85ا صل ل، ل ولال
 
نم  ج اوفيل اتنولا  الم وفا ألهم الما ي ال اتصاد ليت المؤث   كف  ال صعت المني كت لا بفليت البيض   ب لعبل األةض  لع م (: 4جدول رقم )

8108 
 2-ر 2ر ف نموذج االنحدار المرحلي المتغير المستقل

رقم 

 النموذج

 إجمالي الرقعة الزراعية 
 هـ1س 2.1.2+  2.12= هـص^

(11.11) 
1...39** 2..3 2..1 1 

إجمالي الرقعة الزراعية ، وعدد 

 العمالة غير المستديمة

 هـ2س 9..2+ هـ1س 2.1.2+  93..= هـص^

(12.3.(      )..32) 
11.19** 2.12 2..9 2 

إجمالي الرقعة الزراعية وعدد 

ومتوسط العمالة غير المستديمة 

 أجر العامل

 2.2.1+ هـ2س .2.11+هـ 1س 2.112+  11.21= هـص^

 هـ.س

(3..1(          )..12(           )1..1) 

19.22** 2.13 2.11 . 

 .8108و،بل من البي ن ل المعمعت من ات،ابي ن البوثا لعينت الل ا،ت  المصدر:
 
من نيس بي ن ل العينت صل ل كمصت اتنولا  الب،يا بين الما ي  الا بع ل ل ما ي  من الما ي ال اتصاد ليت  ( المتغيرات االقتصادية واالجتماعية:2)

 (. 8لاتعام كيت كف  ول  لالضيح أث   ل ما ي  م،ا ل كف  الما ي  الا بع  ل لك  م  ياضح من العللل  صم )
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بين الم، وت الم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا  ما ي  ا بع لل عت  1.10اتوام لا  لاشي  نا  ج الا لي  إل  المعنليت اإلود  يت كنل الم،الى
لما ي  كم  الميا ع.لل ل اّم و،   مديللت ات اب ا العي ا بين الما ي ال  1.18الةب   الو ليت لفميا ع  ما ي  م،ا ل لكنل الم،الى اتوام لا 

 وت الم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا لاوليل صل  لااع ه العمصت ات اب ايت  ليم  بينه  لا دل اه  اتصاد ليت لاتعام كيت الم،ا فت المؤث   كف  الم،
(  ةال  له  أهمياه  صبل اوفيل اتنولا  الماعلل  لاّم اليدل بين الما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت الم،ا فت الاا 6الةايت  م  لا العللل  صم )
 .1.5± يلال  ،لا ل   ن ا لي ل أل ك ،ي ل  ل م  ،بق    ه بم  يا الح بين ا ابا ليم  بينه  ا اب ا ل شل

يل ضلصل اّم ا لي  كمصت اتنولا  الماعلل بين الما ي  الا بع لالما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت  لألضول نا  ج الاوفيمل المةافيت اي
صت اللاليت بين الم، وت الم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا  لأهم العلامل اتصاد ليت النمل ج الةاا لامثيل بي ن ل ه ه العمصت  لأم ن ا لي  العم

 لاتعام كيت المؤث   كف  الدل   الا ليت:
 2س1.21 - 8س 1.18+  8س 1.61+  0س 1.89+    08.85= هاص^ 

(8.52(  **)1.55(  **)8.18(     **)8.05(   **)-181) 
 5س 1.02+  1س 1.85+  6س 1.110+  8س 1.18 -
(-1.88(      )0.86(        )8.19(   **)8.02**) 
 86.08ف =      1.85=  8-   1.89=  8 

اوفيل اتنولا  الب،ااااااايا لفنمل ج الةاا لفما ي ال اتعام كيت  المؤث   كف  ال صعت المني كت لا بفليت البيضااااااا   ب لعبل األةضااااااا  (: 5جدول رقم )
 8108لع م 

 2-ر 2ر ف ب أ المتغير المستقل

 كم  الميا ع 
88.86 1.800 

(8.86*) 
8.61 1.186 1.181 

 ل عت الةب   الو ليت لفميا ع 
88.28 1.011 

(8.86*) 
2.81 1.09 1.05 

 .1.18* معنلز كنل الم،الى اتوام لا      1.10** معنلز كنل الم،الى توام لا 
 .8108و،بل من البي ن ل المعمعت من ات،ابي ن البوثا لعينت الل ا،ت  المصدر:

 
مديللت ات اب ا الب،يا لفنمل ج الةاا لفما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت المؤث   كف  ال صعت المني كت ببفليت البيض   ب لعبل (: 6جدول رقم )

 8108األةض  ك م 

 6س 5س 4س 3س 2س 1س ص 
 7س 8س

         0 ص
        0 1.690 1س
       0 1.228 1.285 2س
      0 1.188 1.880 1.288 3س
     0 1.116- 1.001 1.181- 1.188- 4س
    0 1.822 1.019 1.182 1.881- 1.001- 5س
   0 1.118 1.189 1.158 1.011- 1.088 1.068 6س
  0 1.012 1.021 1.081 1.100- 1.088 1.088 1.090 8س
 0 1.886 1.108 1.018 1.100- 1.088 1.821 1.158 1.088 7س

 .8108و،بل من البي ن ل المعمعت من ات،ابي ن البوثا لعينت الل ا،ت  المصدر:
 

من م لا  افك الا ي ال الو لثت لا  %89لياضح من صيمت مع مل الاوليل لفعمصت الم ل   أن الما ي ال الاي،ي يت صل ل، ل ولالا 
. لا وين لم اثبل 5  س1  س8  س8  س0لا اإلنا ج الي اكا. لمن النمل ج ال  مل ابين معنليت ةم،ت ما ي ال م،ا فت لها سالم، وت الم،ا فت 

 (.1. لصل اّم ا،اةلام اتنولا  الم وفا  لأم ن الودلل كف  العمص ل الملضوت ب لعللل  صم )6  س8  س2المعنليت اإلود  يت ل ل من س
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اتنولا  الم وفا لفما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت أن النمل ج الة مس صل ُيعل ألضل النم  ج  نظ ال ت اي ع لابّين من نا  ج اوفيل 
. لألضول كمصت اتنولا  الم وفااااااااااا 1.10صيمت مع مل الاوليل  ب إلض لت إل  معنليت مع ممل اتنولا   لمعنليت النمل ج كنل م،الى المعنليت 

اد ليت  صت ب لنماااال ج الة مس أن إعم لا ال صعت الي اكيت  لمال،ا األع  ال،نلز لفعم لت  لكلل العم لت غي  الم،اليمت ها أهم الما ي ال اتالة داااااااا
األم  ال ز  .إض لت إل  كم  الميا ع لل عت ةب اه لالاا اكاب ل من أهم الما ي ال اتعام كيت المؤث   كف  الم، وت الم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا
أز األ يأ   يع  أة ه لااا اتكاب   كنل لضع ال،ي ،ت الي اكيت لالمي كيت لمن اق ليبي  المةافيت لالاا ان ،  اإلنا ج الي اكا لات،اةلام األمثل

م ا اي ع لميا ع الفيبا لمن ثلفملا ل الي اكيت وا  يم ن الودلل كف  أ ب  صل  من اإلنا ج الي اكا  بم  يؤلز لا النه يت إل  يي ل  د لا لةل ا
 م،الى معيشاه.

                                                                                                                                                                                                                     
نم  ج اوفيل اتنولا  الم وفا الماعلل لفدل   الةايت ألهم الما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت المؤث   كف  إعم لا ال صعت المني كت (: 8دول رقم )ج

 8108لا بفليت البيض   ب لعبل األةض  لع م 
 رقم النموذج 2-ر 2ر ف نموذج االنحدار المرحلي المتغير المستقل

 إعم لا ال صعت الي اكيت 
 ها0س 1.18+  8.08=  ها ص^

(00.66**) 
082.59 1.25 1.21 0 

إعم لا ال صعت الي اكيت لكلل 
 العم لت غي  الم،اليمت

 ها8س 1.29+ها 0س 1.62+8.95=  ها ص^
(01.52(**)2.51**) 

18.09 1.81 1.29 8 

إعم لا ال صعت الي اكيت لكلل 
العم لت غي  الم،اليمت 

 أع  الع مل لمال،ا

ها+ 8س1.81ها+ 0س1.88+00.18ص^ها= 
 ها8س1.180

(5.20(  **)8.18(  **)8.86**) 
69.81 1.85 1.81 8 

إعم لا ال صعت الي اكيت لكلل 
العم لت غي  الم،اليمت 

لمال،ا اع  الع مل لكم  
 الميا ع

+ ها8س 1.88+  ها0س 1.82+ 08.88= هاص^
 ها8س1.181

                  (5.81(      **)8.08    **)
(8.61 ** ) 
 ها1س 1.18+ 
(8.58**) 

88.18 1.85 1.81 2 

إعم لا ال صعت الي اكيت لكلل 
العم لت غي  الم،اليمت 

لمال،ا أعل الع مل لكم  
 الميا ع لةب اه

 1.181+ ها8س 1.86+ ها0س 1.82+ 08.88= هاص^
 + ها8س

               (5.89(          **)8.82       **)
(8.08**) 

 ها5س 1.11+ ها1س 1.16
(8.58(     **)8.01**) 

25.60 1.61 1.89 8 

 .8108و،بل من البي ن ل المعمعت من ات،ابي ن البوثا لعينت الل ا،ت  المصدر:
 

،اع اض ابين من ا االقتصادية الزراعية بمنطقة البيضاء بالجبل األخضر: المشاكل والصعوبات الملثرة على االستغالل األمثل للموارد -ثالثًا 
 بي ن ل ات،ابي ن المعمع لفمش  ل لالمعلص ل الاا يع نا منه  ميا كا كينت الل ا،ت أنه يم ن ا ،يمه  إل  المش  ل الا ليت: 

صاع غي   مضة ل المي ه. ) ( ن ص صاع غي   ع ا ال المي ه.  له ه امثفل لا اآلاا: )أ( ن ص المشاكل المتعلقة باألراضي والري والصرف: – 1
دل ه . م )ج( كلم الال  مضة ل المي ه. )ل( ن ص المي ه اإل لا يت. )ها( كلم الال  الل،  ل المم مت لوي  اآلب  . )ل( دعلبت ن ل المي ه لُبعل

 مم  يعيق لدلل المي ه لكمفيت الو  .)ي( مش  ل ماعف ت بمفلوت المي ه. ) (  ث   الوش  ش. )س( ث   الوع    
له ه امثفل لا اآلاا: )أ( كلم الودلل كف  شامل عليل .) ( كلم الال   المشاكل المتعلقة بالحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي: – 2

اي ع اكا.)ها(كلم الال  اآلتل الي اكيت لا  الا  لز )الب ل  المو،نت( لاأل،مل  لالمبيلال ب ل ل  المن ، .)ج(ا اي ع أ،ع   م،افيم ل اإلنا ج الي  
 أثم نه .
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له ه امثفل لا اآلاا: )أ( كلم الال  العم لت الي اكيت. ) ( دعلبت ا،اةلام الا نيت الوليثت  المشاكل المتعلقة بتوفير العمالة الالزمة: – 3
 تواي عه  إل  كم لت مل بت.)ج( ا اي ع مال،ا أع  الع مل الي اكا.

لبن   كف  المشااا  ل الاا يع نا منه  ميا كا منا ت البو  )بفليت البيضااا   ب لعبل األةضااا (  لا ليبي   لإن الل ا،ااات الداااا ب ن ي لن 
 ل  يت بهلف ييللعه ي اإل شااااا ل الي اكا الفيبا لل ال  بي ال لا النهلض ب إلنا ج الي اكا  ليام  لك من ةمل اةايا لانيي  الب امج الاعفيميت لاإل شااااا 

ال،ااع  ل م،ااالى المع  ف لالمه  ال الا نيت لاتصاداا ليت لا المع ل الي اكا لا،اااداامح لا،ااايا ع األ اضااا  ل  لك اللي  م،ااافيم ل اإلنا ج ب ل ل  
 المن ،  ليي ل  م،الى مع  ف الي اع. 

 
 الملخص
ا ت عض الملا ل اتصاد ليت الي اكيت الم،ا فت بمني،اهلف البو  بديت ك مت ل ا،ت أث  بعض الما ي ال اتصاد ليت لاتعام كيت كف  ب 

لفعمصت ال ي ،يت  1.10لأش  ل نا  ج الا لي  لفعمص ل ال ي ،يت الب،يات إل  المعنليت اإلود  يت كنل الم،الى اتوام لا  البيض   ب لعبل األةض .
لل العم ل غي  الم،اليمين لمال،ا األع  ال،نلز لفعم لت الي اكيت الب،يات بين ال صعت المني كت  ما ي  ا بع ل ل من إعم لا ال صعت الي اكيت لك

ل  المعنليت اإلود  يت كنل الم،الى اتوام لا   ل ل من ل عت ةدلبت الا بت لا  ليف ا،ادمح لا،اي اع األ اضا. 1.18لكلل اآلب    لا 
لعم لت ن أن النمل ج ال ز يوالز كف  إعم لا ال صعت الي اكيت لكلل الب ،اةلام اوفيل اتنولا  الم وفا له ه الما ي ال اتصاد ليت الم،ا فت ابي

مل اتنولا  مغي  الم،اليمت لمال،ا األع  ال،نلز لفعم لت ُيعل ألضل النم  ج  نظ ال ت اي ع صيمت مع مل الاوليل المعلل  ب إلض لت إل  معنليت مع 
من الا ي ال الو لثت  %85ل، ل الما ي ال الم،ا فت الاا اضمنه  ه ا النمل ج ولالا   لف ل 1.10لمعنليت النمل ج   ل كنل الم،الى اتوام لا 

كيت  لألضول  لا الم، وت الم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا. لصل اّم ا لي  كمصت اتنولا  الماعلل بين الما ي  الا بع لالما ي ال اتصاد ليت لاتعام
ج الةاا لامثيل ه ه العمصت ت اي ع صيمت مع مل الاوليل  ب إلض لت إل  معنليت مع ممل اتنولا  نا  ج الاوفيمل المةافيت كن ايضيل النمل 

. لألضول ه ه العمصت أن إعم لا ال صعت الي اكيت لكلل العم لت غي  الم،اليمت 1.18  1.10لمعنليت النمل ج كنل م،الي ل المعنليت المألللت 
يت ها أهم الما ي ال اتصاد ليت  ل  لك ابين أن كم  الميا ع لل عت ةب اه   نل من أهم الما ي ال اتعام كيت لمال،ا األع  ال،نلز لفعم لت الي اك

من الا ي ال  %89المؤث   كف  الم، وت الم،ا فت لا اإلنا ج الي اكا. لابين أن الما ي ال الاي،ي يت الاا اضمنه  ه ا النمل ج صل ل، ل ولالا 
ا بع. لصل ألضول الل ا،ت كللال من النا  ج صل ي لن له  أهمياه   أول الالدي ل الم ا وت باالي  ال،ي ،ت اتصاد ليت الي اكيت الو لثت لا الما ي  ال

 لاو يق ات،ا مل األمثل لفملا ل اتصاد ليت الي اكيت لا منا ت العبل األةض  بفيبي .
 

 المراجع
  ليبي  )الةات الم  يت الع مت األلليت(  المعفل األلل دراسة المصادر المائية لمنطقة البيضاء، البياضةالهي ت الع مت لفمي ه ل ع المنا ت الش صيت   - 0

0998. 
 .8102ع ب  أومل ب،يلنا )ل ال (  اإلود   الع م   لا  اللل   للني  الاب كت لالنش  )ابعت أللا( اإل، نل يت    - 8
 ال،للان  أكلال ماي صت. –  الة الم الكتاب اإلحصائي السنويانميت الي اكيت  ع معت الللل الع بيت  المنظمت الع بيت لف - 8
  الابعت األلل   لا  الهلى أساسيات علم االقتصادكبل ال  يم ال،يل كبل ال لز  مومل الو،ين مومل  ع ب  أومل ب،يلنا  )ل  ا  (   - 2

 .8106لفمابلك ل  اإل، نل يت  
لا   اتصاديات استخدام الموارد الزراعية وأثرها علي البيئة في ليبيااق، ما ،عل ك يف لضل اهلل   -8 ألكم ل    ، لت م ع،اي   ص،م اتصاد ل لا 

 .8106الي اكيت   فيت الي اكت  ع معت اإل، نل يت  
 .0999 -0969  التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعيةك م ل   81ليبي  الثل   لا  - 6
 .0915ل     الابعت األل مواسم لكل الفصول في الجبل األخضرمعفس ا،ادمح لاعمي  األ اضا  الهي ت الانيي يت لمنا ت العبل األةض    - 1
 .0998   فيت الاع    بع معت اإل، نل يت لبي لل  مدخل إلى الموارد واقتصادياتهاموملل يلنس )ل ال ( لمومل لليز )ل ال (   - 5
   ، لت م ع،اي   ص،م اتصاد ل الي اكا   فيت الي اكت  ع معت تقييم الوضع المزرعي الراهن بمنطقة الجبل األخضرومل بلييل  ميا ح م - 9

 .0990ا ابفس  لب اي   
 .8108  البيض    ليبي   سجالت التعداد الزراعيليا   الي اكت لالث ل  الويلانيت   - 01
 .1111-1161عامًا، التحوالت السياسة واالقتصادية واالجتماعية،  31الثورة في ليبيا ليا   اإلكمم لالث  لت   - 00
 .8116  البيض    العبل األةض   ليبي   وزارة االستصالح الزراعي وتعمير األراضي - 08
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 الملحق
 نت بينهم ليمت ب لمي كت لا كينت الل ا،ت لالم  ا اي  أهم المن اق اإلنا عيت ب لبيض   ب لعبل األةض  لل  ل لعلل العم لت غي  الم،ا(: 1جدول رقم )

 .L.S.Dب ،اةلام أصل ل ق معنلز 

 المنطقة اإلنتاجية
- - - - 

 4-س 3-س 1-س س

 1.11 1.21 1..3 ...3 البيضاء – 1

  2.291 **1.13 **.12.3 الوسيطة – .

   3... 1.21 رأس التراب – .

   11.. 1..3 الغريقة – 2

 . 1.18** معنلز كنل الم،الى اتوام لا 
 .8108و،بل من البي ن ل اللا ل  ب ت،ابي ن البوثا بمنا ت البيض   ب لعبل األةض  لع م  المصدر:

 
ا اي  أهم المن اق اإلنا عيت ب لبيض   ب لعبل األةض  لل  ل لمال،ا األع  ال،نلز ب لمي كت لا كينت الل ا،ت لالم   نت بينهم (: 2جدول رقم )

 .L.S.Dب ،اةلام أصل ل ق معنلز 

 المنطقة اإلنتاجية
- - - - 

 4-س 3-س 1-س س

 **133.32 **19.31 **13.31 13.31 البيضاء – 1

  **.119.9 ..223 133.12 الوسيطة – .

   2..1.2 2..1.2 رأس التراب – .

    2..112 الغريقة – 2

 . 1.18** معنلز كنل الم،الى اتوام لا 
 .8108و،بل من البي ن ل اللا ل  ب ت،ابي ن البوثا بمنا ت البيض   ب لعبل األةض  لع م  المصدر:

 
ا اي  أهم المن اق اإلنا عيت ب لبيض   ب لعبل األةض  لل  ل لل عت ةدلبت الا بت لا كينت الل ا،ت لالم   نت بينهم ب ،اةلام أصل (: 3جدول رقم )

 .L.S.Dل ق معنلز 

 المنطقة اإلنتاجية
- - - - 

 4-س 3-س 1-س س

 2.223 **2.11 **2.13 1.31 البيضاء – 1

  **2.39 **2.13 .2.1 الوسيطة – .

   2.221 11.. رأس التراب – .

    2..1 الغريقة – 2

 . 1.18** معنلز كنل الم،الى اتوام لا 
 .8108و،بل من البي ن ل اللا ل  ب ت،ابي ن البوثا بمنا ت البيض   ب لعبل األةض  لع م  المصدر:

 
ا اي  أهم المن اق اإلنا عيت ب لبيض   ب لعبل األةض  لل  ل لا  ليف ا،ادمح األ اضا لا كينت الل ا،ت لالم   نت بينهم ب ،اةلام (: 4جدول رقم )

 .L.S.Dأصل ل ق معنلز 

 المنطقة اإلنتاجية
- - - - 
 4-س 3-س 1-س س

 0515.69 *8182.68 *8881.21 088810.28 البيض   – 0
  2058.81 0158.81 *8881.10 الل،يات – 2
   8829.6 8128.6  أس الا ا  – 8
    2058.2 ال  ي ت – 8

 .1.10* معنلز كنل الم،الى اتوام لا
 .8108و،بل من البي ن ل اللا ل  ب ت،ابي ن البوثا بمنا ت البيض   ب لعبل األةض  لع م  المصدر:

 



   جابر أحمد بسيوني شحاته         702

 2017(  3)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ا اي  أهم المن اق اإلنا عيت ب لبيض   ب لعبل األةض  لل  ل لل عت الةب   لا مع ل الي اكت لا كينت الل ا،ت لالم   نت بينهم (: 5جدول رقم )
 .L.S.Dب ،اةلام أصل ل ق معنلز 

 المنطقة اإلنتاجية
- - - - 
 4-س 3-س 1-س س

 8.86 *9.80 *08.62 8.11 البيض   – 0
  1.81 8.88 08.96 الل،يات – 2
   *9.50 9.80  أس الا ا  – 8
    8.86 ال  ي ت – 8

 .1.10* معنلز كنل الم،الى اتوام لا 
 .8108و،بل من البي ن ل اللا ل  ب ت،ابي ن البوثا بمنا ت البيض   ب لعبل األةض  لع م  المصدر:

 
 Impact of some economic and social variables on the use of some agricultural 

economic resources in Elbaida province, El-Gabal Al-Akhdar region in Libya 
 

Abstract 

The search aims study the impact of certain economic and social variables on some agricultural economic 

resources in El-Gabal Al-Akhdar region. The results of the study of standard relations showed to statistical 

significant at the level of the probabilistic 0.01 between the cultivated area as the dependent variable and all of 

the total agricultural area, the number of workers, the average annual wage for agricultural labor and the number 

of wells, and statistical significant at the level of the probabilistic 0.05 for each of the degree of soil fertility and 

the costs of reclamation and cultivation of land. 

Using step wise regression analysis for these independent economic variables it shows that the model which has 

a total agricultural area, the number of agricultural labor and the average annual wage of labor is the best models, 

due to the high value of the average determination coefficient, as well as significant of regression coefficients and 

significant the model as a whole when the probability level 0.01, we have it interpreted the independent variables 

included in the model about 58% of the changes in cultivated area in agricultural production 

It has been estimated multiple regression between the dependent variable and economic and social variables 

relationship, and explained the results of the various analyzes preference for linear model to represent the data of 

this relationship to the high value of the determination coefficient, as well as significant of regression coefficients 

with levels of the usual 0:01, 0:05. This relationship showed that the total agricultural area, the number of workers 

and the average annual wage for agricultural labor are the most important economic variables, as well as show 

that the age of the farmers and the degree of his experience are one of the most important social variables affecting 

agricultural production area. It turns out that the independent variables included in this model may explain about 

59% of the changes in the dependent variable. 

The study showed a number of results may be important as one of the recommendations proposed to develop 

agricultural economic policy to achieve optimum utilization of agricultural and economic resources in El-Gabal 

Al-Akhdar region in Libya.  

  

 


