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 اقتصاديات إنتاج وتكاليف محصول الشعير  
 في محافظة جنوب سيناء  

 
  (2)والء عثمان عبد الفتاح -(2)سهام أحمد عبد الحميد -(١)اسناوى مداحمد مح فايزة

 (3)مصطفى جمال الدين ابراهيم سليمان شاهين 
معهد ( 2 جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية( طالبة دراسات عليا، 1

قسم المحاصيل، كلية الزراعة، جامعة ( 3 جامعة عين شمس، الدراسات والبحوث البيئية
 .عين شمس

 

 المستخلص
يعتبر محصول الشعير من المحاصيل التى تنتشر زراعتها فى جميع األراضى الزراعية. 

وبإنتاجيه عالية، ويلعب محصول الشعير  فى األراضى الصفراء والملحية لهأفضل زراعة و 
هاًما فى إنتاج األعالف وتغذية الحيوانات بعد البرسيم كما أن إنتاجته تفوق محصول  دوًرا

والقمح  أكثر من البرسيم وغيرها الجفافكالظروف البيئية والجوية الصعبة  هتحملوذلك لالقمح، 
(، غير إن عمر الشعير قصير وال يحتاج أكثر من ثالث أشهر )سليمان، 2005)محمود،  
(؛ لذلك كان البد من التعرف على أهم المحددات االقتصادية والبيئية التى 20١7،وعبد الجواد

 تعوق محصول الشعير بمحافظة جنوب سيناء، ومعرفة أهم العوامل المؤثرة على إنتاجيته.
في ضعف الكفاءة االقتصادية لعناصر اإلنتاج مما يؤدي إلي  البحث تتلخص مشكلةكما 

إنتعاج وتكعاليف  تقعدير دوالاسعتهدف البحعث بصعفة رئيسعية  ذاولع؛ عدم الرغبة في زراعة الشععير
محصول الشعير بمحافظة جنوب سيناء مع تحديد الحجم األمثل لإلنتاج، وتم إجراء البحث فى 

ركععععز األول فعععى زراعععععة الشععععير لعععععام مركعععز الطعععور بمحافظععععة جنعععوب سععععيناء، والعععذ  احتعععل الم
.للموسععععم اد  الطععععور بمركععععز طععععور سيناءوكععععان اإلختيععععار لقريتععععى الجبيععععل وو ، 2020ععععععععع2019
 واستغرقت مدة جمع العينة ) سنة ( من تاريخ جمعها.2020عععععع 2019الزراعى

من دالة الناتج الكلي أن أهم العناصر اإلنتاجية  ذات التأثير المعنوي علي النعاتج  اتضح
ماد الفوسعفاتي، العمل اآللعي والسعماد األزوتعي والسع الكلي للفدان من محصول الشعير تتمثل في

لعمعععل لوبتقععدير مرونعععات اإلنتعععاج الجزئيعععة المختلفعععة لتلععك العناصعععر، تبعععين أن المرونعععة اإلنتاجيعععة 
هعذا علعي الترتيعب، ممعا يشعير إلعي أن زيعادة الكميعة المسعتخدمة معن  00.261اآللي بلغت نحعو 

درت ، كمععا قعع%2.61% تععؤدي إلععي زيععادة إنتععاج الفععدان مععن الشعععير بنسععبة  10بنسععبة  العنصععر
، علعي الترتيععب 0.124،  0.498بنحعو  المرونعة اإلنتاجيعة  للسعماد األزوتعي والسعماد الفوسعفاتي
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تععؤدي إلعععي زيعععادة  %10والتععي تشعععير إلعععي أن زيععادة السعععماد األزوتعععي والسععماد الفوسعععفاتي بنسعععبة 
علي الترتيب. وقد ثبتت معنوية هذه النتعائج  %1.24، %4.98إنتاج الفدان من الشعير بنسبة 

 (. 0.01ائيًا عند مستو  معنوية )إحص
معن مزارععى الشععير بمركعز الطعور محافظعة جنعوب سعيناء لقريتعى   (30)بلغ حجم العينعة 
تبعين أن حجعم اإلنتعاج األمثعل العذي يعدني التكعاليف إلنتعاج الشععير بعينعة الجبيل وواد  الطعور و 
 10.48بلععععغ نحععععو أردب/فععععدان، وأن حجععععم النععععاتج الكلععععي الفعلععععي  11.09الدراسععععة بلععععغ حععععوالي 

 12.81أردب/فععدان، أمععا بالنسععبة لحجععم اإلنتععاج االقتصععادي الععذي يعظععم الععربح فقععد بلععغ حععوالي 
 .أردب/فدان

ستخدام الميكنة الزراعية الحديثة في العمليعات الزراعيعة بإأوصت الدراسة بزيادة اإلهتمام و 
ضععععافة كميععععات مناسععععبة مععععن السععععماد العضععععوي والفوسععععفاتي؛ لزيععععادة اإلنتععععاج  ومسععععتوي الكفععععاءة وا 

 االقتصادية للشعير.
 . التكاليف، الكفاءة االقتصادية، الحجم األمثل لالنتاجو  اإلنتاج دوال الكلمات الدالة:

 
 المقدمة

شبه جزيرة سيناء بما تمتلكه من امكانيات وموارد بوابة التنمية لمصر فى المستقبل  تعتبر
وتقوم الزراعة فى هذه المحافظة  القريب. فى شتى القطاعات سواء زراعى صناعى تجار .

في مناطق متفرقة حسب تواجد الموارد المائية فى المحافظة )مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
  (20١8القرار، 

يعتبر محصول الشعير من المحاصيل التى تنتشر زراعتها فى جميع األراضى الزراعية. 
عالية، ويلعب محصول الشعير وبإنتاجيه  فى األراضى الصفراء والملحية لهأفضل زراعة و 

دوًرا هاًما فى إنتاج األعالف وتغذية الحيوانات بعد البرسيم كما أن إنتاجته تفوق محصول 
والقمح  أكثر من البرسيم وغيرها الجفافكالظروف البيئية والجوية الصعبة  هتحملوذلك لالقمح، 

ث أشهر )سليمان ، (، غير إن عمر الشعير قصير وال يحتاج أكثر من ثال2005)محمود،  
(؛ لذلك كان البد من التعرف على أهم المحددات االقتصادية والبيئية التى 20١7،وعبد الجواد

 تعوق محصول الشعير بمحافظة جنوب سيناء، ومعرفة أهم العوامل المؤثرة على إنتاجيته.
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لمتقدمة وتعتبر كفاءة اإلنتاج من الموضوعات ذات األهمية الكبيرة في كافة الدول سواء ا
منها أو النامية، حيث أن تقدم االقتصاد القومي ألي دولة يقوم أساسًا علي درجة تحقيق 
الكفاءة في إستخدام الموارد االقتصادية المتاحة للمجتمع فضاًل عن إحداث التغير الالزم في 

 )السنتريسى محمد(الهيكل االقتصادي.
كن به معرفة فاعلية أو كفاءة عنصر ويمكن تعريف الكفاءة اإلنتاجية علي أنها مقياس يم

إنتاجي معين من عناصر اإلنتاج في حالة إستخدامه مع عناصر أخري، وسوف يتناول هذا 
البحث قياس دوال اإلنتاج والكفاءة اإلنتاجية  لمحصول الشعير كونه من المحاصيل 

 )السنتريسى محمد(االستراتيجية االقتصادية الهامة بمحافظة جنوب سيناء. 
رف تكاليف اإلنتاج بأنها إجمالي التكاليف النقدية المختلفة التي يتحملها المنتج وتع

الزراعي خالل قيامة بنشاط زراعي معين خالل فترة زمنية معينة )عادة ما تكون سنة( وتشتمل 
على: تكاليف مستلزمات اإلنتاج )الشتالت او التقاوي واألسمدة العضوية واألسمدة الكيماوية 

، وتكاليف العمليات الزراعية )تجهيز األرض، المكافحة للحشائش واآلفات والري(، والمبيدات(
)السنتريسى  وأجور العمالة، االيجار المزرعي، ألفوائد ، النثريات، تكاليف الصيانة ....الخ

 محمد(
بإعتبارها تعكس العالقة بين  اإلنتاج يتضمن هذا البحث ايضًا تقدير دوال تكاليفو 

التي  االقتصادية المؤشرات أهم اإلنتاج الفعلي حيث يمكن من خاللها إشتقاقو ية التكاليف الكل
 في إستخدامها للموارد اقتصادية من كفاءة الزراعية اإلنتاجية  الوحدات تحققه ما مد  تعكس

 تعظيم من هذه الوحدات ما تحققه مد  وكذلك اإلنتاجية ، العملية في المشاركة اإلنتاجية 
 مؤشرات وما يرتبط بها من دراسة التكاليف اإلنتاجية  أيًضا تعد الزراعي، كما األرباح للمنتج

 بها في رسم يمكن اإلستعانة حيث القومي، المستو  سواءعلى الوحدة اإلنتاجية  أو علي هامة
السعرية ومساعدة المنتجين الزراعيين في إتخاذ القرارات اإلنتاجية  الخاصة  وتحليل السياسات

اإلنتاجية  أو التوقف عن  في العملية المنتجين ععلي اإلستمرار تشجع أن شأنها من بهم، والتي
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عالوة علي تحديد حجم اإلنتاج الذي يحقق معظمة األرباح ومن ثم تحقيق الكفاءة  .اإلنتاج 
 .( السنتريسى  محمد .)االقتصادية من إستخدام العناصر اإلنتاجية

 

 مشكلة البحث  
لكفععاءة االقتصععادية لعناصععر اإلنتععاج ممععا يععؤدي إلععي عععدم فععي ضعععف اتععتلخص المشععكلة 
اسعتهدف البحععث التععرف علعي الحجعم األمثعل لإلنتعاج المناسععب  ولعذا؛ الرغبعة فعي زراععة الشععير

لتحقيق كفاءة اقتصادية إلستغالل عناصر اإلنتاج إستغالل أمثل لتحقيق عائد يشجع المزارعين 
 علي زراعة هذا المحصول.

 

 هدف البحث
ف البحث من خالل تقديره لدوال اإلنتاج التعرف على أهم عناصر اإلنتاج المحددة يستهد

إلنتاج محصول  الشعير، وكذا تقدير مرونة اإلنتعاج لتلعك العناصعر وحسعاب المرونعة اإلجماليعة 
المحعددة لطبيععة المرحلعة اإلنتاجيعة ، كمعا يسعتهدف البحعث معن خعالل تقعدير دوال التكعاليف إلعى 

مثععل لمععزارش الشعععير فععي األراضععي الجديععدة وخاصععة منطقععة شععبه جزيععرة سععيناء قيععاس الحجععم األ
وتحديد عوائد السعة ووفورات الحجم وفقًا الختالف المساحة المزروعة، وذلك معن خعالل دراسعة 
الكميات الفيزيقية والقيم النقدية للمدخالت الزراعية وفقًا إلختالف حجم المزرعة وتقدير األهميعة 

كعععل معععدخل فعععي التكعععاليف الكليعععة، وكعععذا تقعععدير الكفعععاءة االقتصعععادية لعناصعععر  النسعععبية لمسعععاهمة
 اإلنتاج، وبما يمكن من اإلستفادة القصو  من عناصر اإلنتاج المتاحة.

 

 مصادر البيانات
اعتمععدت الدراسععة فععي تحقيععق أهععدافها علععى البيانععات األوليععة التععى تععم الحصععول عليهععا مععن 

دها وجمعهععا مععن خععالل عينععة عشععوائية فععي محافظععة جنععوب اسععتمارة اإلسععتبيان؛ والتععى تععم إعععدا
نتععععاج  سععععيناء، وتععععم اختيععععار محافظععععة جنععععوب سععععيناء ومراكزهععععا وفقًععععا ل هميععععة النسععععبية لمسععععاحة وا 

تععم اختيععارمفردات العينععة معن المععزارعين بعينععة الدراسععة داخعل القععر  باسععتخدام المعاينععة و  الشععير،
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سععتمارات اإلسععتبيان لعينععة الدراسععة، وكععذلك تجميععع اسععتيفاء العشععوائية العمديععة، بصععفة عامععة تععم ا
-2019البيانعععات بمركعععز الطعععور واختيعععار قريتعععى واد  الطعععور والجبيعععل ععععن الموسعععم الزراععععي )

 ( وذلك حسب ميعاد جمع المحصول.2020
 

 الطريقة البحثية
تضعععمنت عمليعععة تحليعععل البيانعععات اسعععتخدام بععععض المععععايير اإلحصعععائية الوصعععفية والكميعععة 

ة فعععي المتوسعععط الحسعععابي واألهميعععة النسعععبية، باإلضعععافة لتقعععدير دوال اإلنتعععاج والتكعععاليف  المتمثلععع
 لتقدير عوائد السعة ووفورات الحجم وكذلك حساب الكفاءة االقتصادية.

إختيار وتوصيف عينة الدراسة الميدانية ووصف المؤشرات االقتصادية من واقـع الدراسة 
من المحافظات الهامة فى مصر خاصة في كثيرا من  تعتبر محافظة جنوب سيناء الميدانية:

، كما تقدر مساحة األراضى القابلة 2كم  28.4المجاالت، حيث تبلغ مساحتها اإلجمالية بنحو 
) مركز المعلومات ودعم اتخاذ  ألف فدان. 200للزراعة فى محافظة جنوب سيناء حوالى 

 .( 2018القرار جنوب سيناء ،
الفدانيععة الكبيععرة، لععذا و  المحاصععيل ذات األهميععة االقتصععادية ويعتبععر محصععول الشعععير أحععد

، وتطبيق إستمارة إسعتبيان أععدت لهعذا  ن بمكان اجراء الدراسة مزارعيالفقد تم إختيار عينة من 
الغرض للحصول علي البيانات األولية الالزمة لتحقيق أهداف الدراسعة، لعذا يتضعمن هعذا الجعزء 

توصععيف بعععض المؤشععرات االقتصععادية لمحصععول الشعععير علععى توضععيح كيفيععة إختيععار العينععة، و 
 مستو  الفئات الحيازية المختلفة من واقع بيانات عينة الدراسة الميدانية.

مراكزها وفقًا ل همية النسبية لمساحة و  تم إختيار محافظة جنوب سيناء: ختيار عينة الدراسةا
نتاج المحاصيل موضع الدراسة، وتم إختيارمفردات العي الدراسة داخل بمكان  المزارعيننة من وا 

 القر  بإستخدام المعاينة العشوائية العمدية وذلك وفقًا للخطوات التالية:



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرونفايزة أحمد محمد إسناوي 
 

 2021 مايو، األول، الجزء الخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

6 

 واقعتم اختيار محافظة جنوب سيناء من : ينة الدراسة علي مستوي المحافظة( إختيار ع١)
ي الرقعة للتوسع ف اهتمت الدولة باستصالح واستزراش مساحات جديدة بهاالدراسات التي 

تنميتها، فضاًل عن كونها من المحافظات التي لم تستغل االستغالل األمثل منذ الزراعية و 
بعض العقبات التي تواجهها  تذليلعقود عديدة؛ لذلك تم التوجه إلي تلك المحافظة؛ لدراسة 

 من الناحية الزراعية.
وحدة محلية قروية  13تسعة مدن وتضم محافظة جنوب سيناء : ( إختيار مراكز الدراسة2)

تجمع بدو ، وأقسامها هي: أبو رديس ع أبو زنيمة ع نويبع ع طابا ع رأس سدر ع دهب ع  81و
، وإلختيار المراكز التي سوف تختار منها عينة الدراسة شرم الشيخ ع سانت كاترين ع الطور

ميدانية بهم. ال الدراسةبالمحافظة، فقد تم اإلعتماد علي العينة العشوائية العمدية؛ إلجراء 
القري الظروف األمنية الموجودة والمناطق و  كما أخذ في اإلعتبار عند إختيار المراكز
اإلنتاج  الكلي لكل مركز، لذلك تم إستبعاد و  المحظورة بالمحافظة، وأيضا تدني المساحة

بعض المراكز نظرًا لتلك الظروف، كما اختير مركز الطور كونه من المراكز الهامة في 
 غيرها  . و  الشعيرو  بعض الزراعات الحقلية مثل القمح زراعة

تعم اختيعار قعر  الدراسعة بإسعتخدام اسعلوب المعاينعة : ( إختيار القرى بمراكز الدراسة المختـارة3)
إسععععتمارات  إسععععتيفاءتعععععاون أصععععحاب المععععزارش فععععي و  العشععععوائية العمديععععة؛ لضععععمان إسععععتجابة

 القعععر  التعععي تضعععم فئعععات حيازيعععة مختلفعععة.اإلسعععتبيان، إال انعععه روععععي بدرجعععة كبيعععرة إختيعععار 
حتوت العينة على و   .2019/2020مفردة، وقد تم سحب العينة خالل موسم  30ا 

تحديععد حجععم العينععة فععي أي دراسععة ميدانيععة يمثععل أهميععة ممععا الشععك فيععه أن  :تحديــد حجــم ال ينــة
اإلهتمعام، و  الدقعة فإن ذلك يتطلعب قعدرا كبيعًرا معن وبالتاليكبيرة إلنجاح تلك الدراسة من عدمها، 

 ويتوقف تحديد حجم العينة على مجموعة من المعايير منها:
 .حجم المجتمع المبحوث 
 .درجة الدقة المطلوب الحصول عليها 
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 الظععععروف األمنيععععة المحيطععععة و  اإلمكانيععععات الماديععععة المتاحععععة والفتععععرة الزمنيععععة والجهععععد المبععععذول
 بالمحافظة.

إلجراء تلك الدراسة الميدانية، وذلك بكسر معاينعة حجم العينة الالزمة  تحديدقد تم مراعاة 
جملة الحيازة في كل مركز. وبناًء عليه و  ، وقد تم أيًضا األخذ في االعتبار عدد الحائزين0.05

، وقريعة واد  الطعور بععدد بطريقعة عمديعة عشعوائية مفعردة 10بععدد  الجبيعلفقد تم إختيعار قريعة  
مفعععردات لتغظيعععة نسعععبة  5كعععز الطعععور. معععع إضعععافة ، فعععي مر بطريقعععة عمديعععة عشعععوائية مفعععردة 15

 مفردة. 30، والموزعة علي القري. لذلك أصبح المجموش الكلي  %10الخطأ والمقدرة بع 
تععم إختيععار المععزارعين علععى : ( إختيــار مزارعــي ال ينــة داخــل القــرى المختــارة لتنفيــ  الدراســة4)

متواجعده بالجمعيعات الزراعيعة ، معن خعالل السعجالت العمديعة عشعوائيةمستو  العينة بطريقة 
 والتى تقع بالمنطقة الصناعية بمركز طور سيناء بالقر  المختارة منها. 

ونظعععرًا للظعععروف األمنيعععة التعععي تحعععيط بقعععري ومنعععاطق الدراسعععة، فقعععد تمكنعععت  الدراســـة:صـــ وبات 
 الباحثه من إستيفاء إستمارات اإلستبيان لبعض مفردات العينة، بينمعا لعم تسعتطع الحصعول علعي

 10الععبعض منهععا؛ وذلععك لعععدم إسععتقرار األوضععاش األمنيععة فععي سععيناء. حيععث تععم الحصععول علععي 
 استمارة من قري جبل الطور بمركز جنوب سيناء. 20و يلمفردات من قرية الجب

تععععم تقععععدير مععععالم الدالععععة اإلنتاجيععععة   تقـــدير دالــــة امنتــــاش لمحصــــول الشــــ ير ب ينــــة الدراســــة:
دوجالس(  -)كوب  صورةالدراسة، وفقًا للنموذج المقدر في  لمحصول الشعير من بيانات عينة

المحعععول إلعععى الصعععورة اللوغاريتميعععة المزدوجعععة لتبسعععيط تقعععدير مشعععتقات الدالعععة وسعععهولة تفسعععيرها، 
الشعععير مععن  محصععولبإدخعال جميععع العناصععر اإلنتاجيععة  المعؤثرة علععى النععاتج الكلععي للفعدان مععن 

 :ليخالل النموذج التا
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1 1 2 2 3 3 5 5Log Q = Log  + β  Log X + β  Log X + β  Log X + ..... + β  Log X 
                     : حيث

Q = .) الناتج الكلي للفدان من محصول  الشعير ) أردب / فدان 

X1 =  عدد وحدات العمل البشري المبذول في عمليات الخدمة للمحصول ) ساعة
 فدان(. /

X2 =  / عدد وحدات العمل اآللعي المبذول في عمليات الخدمة للمحصول ) ساعة
 فدان (.

X3 = .) كمية التقاوي الالزمة للزراعة  ) كيلو جرام / فدان 
X4 = .) كمية السماد األزوتي ) كيلو جرام / فدان 
X5 = .) كمية السماد الفوسفاتي ) كيلو جرام / فدان 
Β = .المرونة اإلنتاجية  لكل عنصر إنتاجي بالدالة 
Α =  عناصر اإلنتاج مقدار ثابت من الناتج الكلي للفدان في حالة انعدام

 المتغيرة.
Log =  10اللوغاريتم ل ساس. 

تعم تحديعد عناصعر اإلنتعاج ذات التعأثير اإليجعابي المعنعوي علعى : دالة إنتـاش الشـ ير ب ينـة الدراسـة
إنتاج محصول الشعير في المد  الطويل بعينة الدراسة بمحافظة جنوب سيناء، معن خعالل النمعوذج 

فدان من محصول الشعير، بإستخدام إسلوب اإلنحدار  المتععدد المرحلعي المقدر لدالة الناتج الكلي لل
 )التدريجي( في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، والموضحة بالمعادلة التالية :

Log Q = 0.153 Log X1 + 0.261 Log X2 + 0.498 Log X4 + 0.124 Log X5  
            ( **5.41       )     ( **3.15           ) ( *2.        ( **2.93                  )         

 
2R  = 0.586                                      F  = 112.91 

                                                                 0.01% ** معنوي عند مستوي معنوية  
 .%0.05* معنوي عند مستوي معنوية 

 االستبيان الخاص بالدراسة : المصدر
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ذات التأثير المعنوي علي  ( أن أهم العناصر اإلنتاجية Qحيث تبين من دالة الناتج الكلي )
الناتج الكلي للفدان من محصول الشعير تتمثل في العمل البشري والعمل اآللي والسماد األزوتي 
والسماد الفوسفاتي، وبتقدير مرونات اإلنتاج الجزئية المختلفة لتلك العناصر، تبين أن المرونة 

علي الترتيب، مما يشير إلي  0.261،  0.153اإلنتاجية  للعمل البشري والعمل اآللي بلغت نحو 
% تؤدي إلي زيادة إنتاج الفدان من الشعير  10أن زيادة الكمية المستخدمة من العنصرين بنسبة 

علي الترتيب، كما قدرت المرونة اإلنتاجية  للسماد األزوتي والسماد  %2.61، %1.53بنسبة 
لي أن زيادة السماد األزوتي علي الترتيب ، والتي تشير إ 0.124،  0.498الفوسفاتي بنحو 

 %1.24، %4.98تؤدي إلي زيادة إنتاج الفدان من الشعير بنسبة  %10والسماد الفوسفاتي بنسبة 
 (. 0.01علي الترتيب. وقد ثبتت معنوية هذه النتائج إحصائيًا عند مستو  معنوية )

أن زيادة هذه  وهذا يعني 1.036( للدالة بنحو .E.Pقدرت المرونة اإلنتاجية  اإلجمالية )
، يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي للفدان من الشعير %10العناصر اإلنتاجية  بالدالة المقدرة بنسبة 

، ويوضح ذلك أن شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق على مستو  العناصر %10.36بنحو 
تصادية(. حيث أن اإلنتاجية ، وأن اإلنتاج يتم في نهاية المرحلة األولي لإلنتاج )المرحلة غيراالق

نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي للفدان أكبر من نسبة الزيادة في  كمية عناصر اإلنتاج 
 المستخدمة.

، مما يشير إلى أن تلك المتغيرات 0.586( حوالي 2Rقد بلغ معامل التحديد المعدل )
من التغيرات الكلية الحادثة في الناتج  %58.6 المستقلة المفسرة بالدالة المقدرة مسئولة عن حوالي

( إلى المعنوية اإلحصائية للدالة المقدرة عند F، وتشير قيمة )الكلي للفدان من محصول الشعير
 (. 0.01مستو  معنوية )

تم تقدير الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة لكل عنصر إنتاجي في دالة الناتج الكلي 
الناتج الحدي ( أن 1ر إلجمالي عينة الدراسة، حيث تبين من جدول )المقدرة لمحصول الشعي

(M.P. من محصول الشعير ) العمل البشري والعمل اآللي والسماد األزوتي بالنسبة لكاًل من
أردب/فدان لتلك العناصر  0.095، 0.082، 0.172، 0.007، قدر بحوالي والسماد الفوسفاتي

( لتلك العناصر اإلنتاجية   V.M.Pقيمة الناتج الحدي )اإلنتاجية  على الترتيب، كما قدرت 
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جنيه/فدان على الترتيب. بينما بلغ متوسط أجر وحدة  84.03، 72.11، 151.44، 6.3بحوالي 
جنيه/ساعة،  60جنيه/ساعة/يوم، ومتوسط سعر وحدة العمل اآللي نحو  10العمل البشري نحو 

كيلو جرام، ومتوسط سعر وحدة السماد /جنيه 3.5ومتوسط سعر وحدة السماد األزوتي نحو 
 جنيه/ كيلو جرام. 2.5الفوسفاتي نحو 

بالنسبة لكاًل من ( من محصول الشعير .A.Pالناتج المتوسط )( أن 1كما تبين من جدول )
، 0.658، 0.046، قدر بحوالي العمل البشري والعمل اآللي والسماد األزوتي والسماد الفوسفاتي

 ن لتلك العناصر اإلنتاجية  على الترتيب.أردب/فدا 0.768، 0.164
مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلستخدام  عناصر اإلنتاج المستخدمة في دالة إنتاج (: ١جدول )

 الشعير بإجمالي عينة الدراسة

 البيان
 عناصر امنتاش )المدخالت( في دالة الناتج الكلي 

 ال مل 
 البشري

 ال مل 
 اآللي

 السماد 
 األزوتي

  السماد
 الفوسفاتي

1X 2X 4X 5X 
 X 224 15.93 63.84 13.64متوسط كمية عنصر اإلنتاج للفدان 

 10.48 )أردب( Qمتوسط الناتج الكلي للفدان 
 0.153 0.261 0.498 0.124 (.E.Xالمرونة اإلنتاجية  لعنصر اإلنتاج )

 1.036 (.E.Pة  اإلجمالية )المرونة اإلنتاجي
 0.768 0.164 0.658 0.046 (   )أردب/ فدان(.A.Pالناتج المتوسط )
 0.095 0.082 0.172 0.007 (   )أردب/ فدان(.M.Pالناتج الحعععدي )

 84.03 72.11 151.44 6.3 ( )جنيه(.V.M.Pقيمة الناتج الحدي )
 2.5 3.5 60 10 ( )جنيه(XPسعر وحدة عنصر اإلنتاج )

 0.63 2.52 20.60 33.61 (.E.Eالكفاءة االقتصادية )
 جنيها . 882( )سعر أردب الشعير( = QP* سعر وحدة الناتج الرئيسي )

متوسعط كميععة عنصعر اإلنتععاج للفععدان ÷  Q( = متوسعط النععاتج الكلعي للفععدان A.P.* النعاتج المتوسععط  )
X. 

 (..A.Pالناتج المتوسط )( × .E.X( = المرونة اإلنتاجية  لعنصر اإلنتاج ).M.P* الناتج الحععدي  )
 (.QPسععر وحدة الناتج الرئيسي )( × M.P.( = الناتج الحدي )V.M.P.* قيمة الناتج الحدي )
 (.XPج )سععر وحدة عنصر اإلنتا( ÷ V.M.P.( = قيمة الناتج الحدي )E.E.* الكفاءة االقتصادية )

 .نتائج االستبيان الخاص بالدراسةالمصدر : جمعت وحسبت من 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –هد الدراسات والبحوث البيئية مع

 فايزة أحمد محمد إسناوي وآخرون
 

 2021 مايو، األول، الجزء الخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

11 

تم تقدير الكفاءة االقتصادية إلستخدام  العناصر اإلنتاجية  بدالة الناتج الكلي المقدرة، 
لكل عنصر  (V.M.P)ويحسب مؤشر الكفاءة االقتصادية من خالل قسمة قيمة الناتج الحدي 

( أن 1(، حيث تبين من الجدول )XPعنصر اإلنتاجي )سعر وحدة هذا ال)÷( إنتاجي على 
قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية لكل من العمل اآللي والسماد األزوتي والسماد الفوسفاتي، أكبر 
من الواحد الصحيح مما يشير إلى ارتفاش مستو  الكفاءة االقتصادية إلستخدام هذه العناصر 

حدي للعنصر اإلنتاجي عن سعر وحدة العنصر المذكورة، حيث تبين زيادة قيمة الناتج ال
 اإلنتاجي.

بتقدير معالم دالة التكاليف الكلية : يف لمحصول الش ير ب ينة الدراسةتقدير دالة التكال
(T.C إلنتاج محصول الشعير في المدي الطويل بعينة الدراسة بمحافظة جنوب سيناء في )

نة الدراسة، تبين أن أفضل الصور المقدرة هي الصورة التربيعية والتكعيبية باستخدام بيانات عي
 ( : 1الدالة في الصورة التكعيبية مع وجود تأثير السعة الحيازية والموضحة بالمعادلة )

T.C = 1498.35Q –183.25Q² +8.12Q³ +26.29S2 –15.59 S.Q 
          (3.16)**  (–7.62)**   (3.16)**     (2.17)*  (–3.25)**      

R² = 0.672     F = 26.81 
 :حيث
T.C   التكاليف اإلنتاجية الكلية )جنيه/فدان( إلنتاج الشعير على مستو = 

 إجمالي عينة الدراسة.          
Q   ، )أردب/فدان( الناتج الكلي الفعلي =S. )المساحة المزروعة )فدان = 

 0.05* م نوي عند مستوي م نوية  %.     0.01** م نوي عند مستوي م نوية   %. 
( إلنتاج محصول الشعير بعينة الدراسة، أن الناتج T.Cتوضح دالة التكاليف الكلية )

% من التغيرات الكلية الحادثة في التكاليف الكلية  67.2مسئول عن حوالي ( Qالكلي للفدان )
كما ثبتت معنوية الدالة ومعلماتها إحصائيًا عند مستو  معنوية ، للفدان من محصول الشعير

( وذلك S( بالنسبة للمساحة المزروعة )السعة( )1تم إجراء التفاضل األول للمعادلة )وي، 1%
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( ، S = 0.297Qللحصول على عالقة بين المساحة المزروعة وحجم الناتج الفعلي وهي  )
( وبالتالي 1( في المعادلة )Sيتم التعويض بهذا المقدار من الناتج الفعلي المساوي لع )

 : (2كاليف الكلية المشتقة الموضحة بالمعادلعة )الحصول على دالة الت
)     (2 Q³             8.12Q² +  180.07 –Q 1498.35=  iT.C 

من خالل قسمة دالة التكاليف  الطويل( في المد  A.C) المتوسطةقدرت دالة التكاليف 
 (:3(، وبالتالي الحصول على المعادلة )Qعلى حجم اإلنتاج ) (iT.C)الكلية المشتقة 

A.C = 1498.35 – 180.07 Q + 8.12 Q²                   (3) 
من خالل إجراء التفاضل األول  الطويل( في المد  M.Cدالة التكاليف الحدية ) قدرتكما 

( والحصول على دالة التكاليف 2المشار إليها بالمعادلة ) (iT.C)لدالة التكاليف الكلية المشتقة 
 (:4) الحدية الموضحة بالمعادلة

M.C = 1498.35  – 360.14 Q + 24.36 Q²                  (4) 
( أن حجم اإلنتاج األمثل الذي يدني التكاليف إلنتاج الشعير بعينة 2يتبين من جدول )

أردب/فدان، والذي يتحقق عند النهاية الدنيا لمتوسط التكاليف في  11.09الدراسة بلغ حوالي 
( مع التكاليف المتوسطة M.Cتساوي التكاليف الحدية )المد  الطويل، أو يتحقق عند 

(A.C وأن حجم الناتج الكلي الفعلي بلغ نحو ،)أردب/فدان، أي اقل من حجم اإلنتاج  10.48
 12.81األمثل، أما بالنسبة لحجم اإلنتاج االقتصادي الذي يعظم الربح فقد بلغ حوالي 

( وهو M.R( مع اإليراد الحدي )M.Cة )أردب/فدان والذي يتحقق عند تساوي التكاليف الحدي
( في سوق المنافسة الكاملة، وإليجاد مرونة التكاليف PQيساوي سعر وحدة الناتج النهائي )

(، حيث A.C( على التكاليف المتوسطة )M.C( يتم قسمة التكاليف الحدية ).E.Cاإلنتاجية )
 503.04المتوسطة حوالي  جنيه/فدان، وبلغت التكاليف 399.55بلغت التكاليف الحدية نحو 

مما يدل على أن إنتاج الشعير  0.79جنيه/فدان، وقدرت مرونة التكاليف اإلنتاجية  بنحو 
على مستو  إجمالي عينة الدراسة اليحقق كفاءة اقتصادية نظرًا ألن دوال اإلنتاج انعكاس 

 لدوال التكاليف.
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لمحصول الشعير بعينة الدراسة   المشتقات االقتصادية لدوال التكاليف اإلنتاجية(: 2جدول )
 لمحافظة جنوب سيناء
 ال ينة إجمالي البـيـان

 10.48 حجـم الناتج الكلي الف ــلي   )أردب / فدان(
 11.09 حجم الناتج المدني للتكاليف )أردب / فدان(
 12.81 حجم الناتج الم ظم لألرباح )أردب / فدان(

 399.55 (( )جنيه / فدانM.Cالتكاليف الحــــدية )
 503.04 ( )جنيه / فدان(A.Cالتكاليف المتوسطة )

 0.79 (.E.C)مرونة التكاليف امنتاجية  
* تم تقدير قيمة التكاليف الحدية والتكاليف المتوسطة من خالل التعويض بحجم الناتج الكلي الفعلي 

 ( . A.C( ودالة التكاليف المتوسطة )M.Cفي دالة التكاليف الحدية ) Qبداًل عن 
 المصدر : جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الخاص بالدراسة .

 

 التوصيات
زيععادة كميععات السععماد البوتاسععي والمبيععدات الخاصععة بمقاومععة اآلفععات والحشععائش بالحععد الععذي  .1

 اإلنتاج .بتعظيم يسمح 
ضافة الك ،استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في العمليات الزراعيةب اإلهتمام محاولة .2 ميات وا 

 الفوسفاتي؛ وذلك لزيادة اإلنتاج ومستوي الكفاءة االقتصادية و  العضوي المناسبة من السماد
فعععدان  10للشععععير.اتخاذ اإلجعععراءات التعععى معععن شعععانها زيعععادة حجعععم المعععزارش التعععي تصعععل إلعععي  .3

 تكاليف في المد  الطويل.المن دوال  هلتقترب من الحجم األمثل والذي تم اشتقاق
ات المزارش من مستلزمات اإلنتعاج فعى بدايعة الموسعم ضعمانًا لتوفيرهعا علعى شراء كافة احتياج .4

 مدار العام .
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 المراجع
سليمان ، سرحان احمد ، عبد الجواد ، نوران عبد الحميد، تقييم حالة االمن الغذائى لمحاصيل الحبوب 
فى مصر،المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى ، المؤتمر الخامس والعشرين 

نوفمبر 2- 1ين الزراعين ،مستقبل الغذاء فى مصر ، الواقع والمأمول ، لالقتصادي
 ع2017،

محمود ، محفوظ عبد الحميد ، اهم العوامل المحددة النتاج الشعير فى مصر، مركز البحوث الزراعية 
 (  2005ععععععع994 ، قسم بحوث الشعير ، نشرة رقم )

تحليل التكاليف الزراعية، قسم االقتصاد محمد عبدالصادق ) دكتور (، محاضرات السنتريسى، 
 الزرعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس.

(: المردود االقتصادي للحد من مخاطر السيول في جنوب سيناء، 2001شيماء السيد عباس ) ،عباس
ماجستير في العلوم البيئية، قسم العلوم االقتصادية والقانونية واإلدارية البيئية، معهد 

 بحوث البيئية، جامعة عين شمس.الدراسات وال
 (: سجالت قسم البساتين.2019مديرية الزراعة بجنوب سيناء )

قسم بحوث  ئء(: زراعة وخدمة الشعير في األراضي الجديده والقديمة،  2015مركز البحوث الزراعية )
الشعير، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، 

 ربية.جمهورية مصر الع
 ععع (: بيانات غير منشورة، محافظة جنوب سينا2018مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار )

مل (: العوا2020مشهور، منال السيد علي؛ الخطيب، رباب أحمد محمود؛ أحمد، حسام الدين إبراهيم )
 الشعير محصول زراعة في التوسع اقتصاديات نحو الزراش إتجاهات علىالمؤثرة 

سيناء، مجلة االقتصاد الزراعى والعلوم االجتماعية جامعة المنصورة،  وببمحافظة جن
 (4(، العدد )11مجلد)

 ص استثمارية، محافظة جنوب سيناء(: سيناء معالم حضاريه وفر 2016الهيئة العامة لالستعالمات )
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ABSTRACT 

The research mainly aimed at the economics of production and costs 

of the barley crop in South Sinai Governorate with determining the 

optimal volume of production, and the research was conducted in the 

Al-Tur Center in South Sinai Governorate, which ranked first in barley 

cultivation for the year 2019-2020, and the selection was for the 

villages of Jubail and Wadi Al-Tour in the Tor Sinai Center. Where it 

was found from the total product function (Q) that the most important 

productive elements that have a significant effect on the total output per 

feddan of the barley crop are human labor, mechanical work, nitrogen 

fertilizer and phosphate fertilizer, and by estimating the different partial 

production elasticities of these elements, it was found that the 

productive flexibility of human labor and machine work It amounted to 

about 0.153 and 0.261, respectively, which indicates that an increase in 

the quantity used of the two elements by 10% leads to an increase in the 

feddan production of barley by 1.53% and 2.61%, respectively, and the 

productivity elasticity of nitrogen fertilizer and phosphate fertilizer was 

estimated at about 0.498 and 0.124 respectively. Which indicates that 

increasing the nitrogen fertilizer and phosphate fertilizer by 10% leads 

to an increase in barley feddan production by 4.98% and 1.24%, 
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respectively. The significance of these results was statistically proven at 

a significant level (0.01). 

It was also found that the optimal production volume, that lowers 

costs, of producing barley in the study sample amounted was about 

11.09 ardeb/feddan, and that the actual total output amounted to about 

10.48 ardeb/feddan. As for the volume of economic production that 

maximizes profit, it reached about 12.81 ardeb/feddan. 

The study also recommended increasing attention to the human 

element, using modern agricultural mechanization in agricultural 

operations and adding appropriate amounts of organic fertilizer and 

phosphates. To increase farms less than 5 acres. 

Key words: Production and cost functions, economic efficiency, 

optimum volume of production. 

 


