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 نتاج الموالح بمحافظة اسوان دراسة اقتصادية وبيئية ل 
 

والء عبد الجواد مصطفى أحمد)1(-د/ سهام أحمد عبد الحميد هاشم)2(-أ.د/ أيمن محى الدين 
 أبراهيم)3(

( قسم العلوم الزراعية البيئية، كلية الدراسات العليا  2) مركز البحوث الزراعية، ( معهد بحوث وقاية النباتات 1)

    مركز البحوث الزراعية ، ( معهد بحوث وقاية النباتات 3جامعة عين شمس) ث البيئية، والبحو

 المستخلص 
البحث ي     هذا  تكاليفدراسة  إلى    هدف  دوال  بإعتبارها   اإلنتاج تقدير 

 تعكس العالقة بين التكاليف الكلية واالنتاج الفعلي حيث يمكن من خاللها اشتقاق
 الزراعية اإلنتاجية الوحدات  تحققه ما مدى عكسالتي ت االقتصادية المؤشرات  أهم

 اإلنتاجية العملية في المشاركة اإلنتاجية في استخدامها للموارد  اقتصادية من كفاءة
   . األرباح للمنتج الزراعي تعظيم من هذه الوحدات  ما تحققه مدى وكذلك

الناتج  وتم اشتقاق الناتج الحدي و وتم تقدير دوال االنتاج في الفئة االجمالية  
المتوسط بالنسبة لكل عنصر إنتاجي في دالة الناتج الكلي المقدرة لمحصول الموالح 

( من محصول الموالح  .M.Pالناتج الحدي )إلجمالي عينة الدراسة، حيث تبين أن  
لكاًل   االزوتيبالنسبة  والسماد  العضوي  والسماد  البشري  العمل  بحوالي من  قدر   ،

لتلك   0.037،   0.124،    0.011 كما   طن  الترتيب،  على  االنتاجية  العناصر 
( الحدي  الناتج  قيمة  االنV.M.Pقدرت  العناصر  لتلك  بحوالي  (  ،  82.5تاجية  

جنيه على الترتيب, بينما بلغ متوسط أجر وحدة العمل البشري نحو    277.8،  930
نحو    10 العضوي  السماد  وحدة  سعر  ومتوسط  م  75جنيه/ساعة/يوم،  ، 3جنيه/ 

الناتج كما تبين أن    جنيه/ كيلو جرام.  3.5السماد الفوسفاتي  ومتوسط سعر وحدة  
في العمل البشري والسماد  بالنسبة لكاًل من  ( من محصول الموالح  .A.Pالمتوسط )

والسماد   بحوالي    االزوتيالعضوي  قدر  لتلك   0.126،  0.33،  0.023قد  طن 
 العناصر االنتاجية على الترتيب.

، الكفاءة االقتصادية ،الحجم االمثل  ، دوال االنتاج دوال التكاليفالكلمات الدالة : 
 .  لالنتاج

 المقدمة :
محصول   اهم    الموالحيعتبر  وتتميز  المن  بمصر  الواعدة  البستانية  محاصيل 

اهتمت الدولة باستصالح    ولقد   ،زراعة العديد من محاصيل الفاكههب  محافظة اسوان
الظروف حيث  بمصر  الفاكهه  من  جديدة  مساحات  المناسبة ا  واستزراع  لجوية 

 .(1971جويلي  ) لرئيسية للتنمية الزراعية بمصرايضا احد المجاالت ا ،لزراعتها
بإعتبارها تعكس  اإلنتاج تقدير دوال تكاليف دراسة  البحث إلى    هذا  يهدف

اشتقاق يمكن من خاللها  الفعلي حيث  واالنتاج  الكلية  التكاليف  بين   أهم العالقة 
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ت االقتصادية المؤشرات  من   الزراعية اإلنتاجية الوحدات  تحققه ما مدى عكسالتي 
للموارد  اقتصادية كفاءة استخدامها   اإلنتاجية العملية في المشاركة اإلنتاجية في 
 تعد  كما  ،األرباح للمنتج الزراعي تعظيم من هذه الوحدات  ما تحققه مدى وكذلك
مستوى  واءعلىس هامة مؤشرات  وما يرتبط بها من دراسة التكاليف اإلنتاجية أيًضا

علي  او  االنتاجية  االستعانة حيث  القومي، المستوى  الوحدة  رسم  يمكن  في   بها 
السعرية ومساعدة المنتجين الزراعيين في اتخاذ القرارات اإلنتاجية   وتحليل السياسات 

والتي بهم،  االستمرار تشجع  أن شأنها من الخاصة  عـلي  في   التوسع او   المنتجين 
ال العملية أو  االنتاجاإلنتاجية  عن  الذي   .توقف  اإلنتاج  حجم  تحديد  علي  عالوة 

العناصر   استخدام  من  االقتصادية  الكفاءة  تحقيق  ثم  ومن  األرباح  معظمة  يحقق 
 .( 2007، وعدالن مملوك)اإلنتاجية

 مشكلة البحث :
 المـوالحتتلخص المشكلة فى في وجـود تبـاين واسـع الن ـاق فـي حجـم مـزارع 

فــدان للمــزارع الصــ يرة أقــل مــن اربــع بــين المــزارع  حيــث تتــوزع ,فــي محافظــة اســوان
فدان للمزارع الكبيـرة, ولقـد جـاء هـذا التفتـت فـي المـزارع الصـ يرة بتـأثير  6وأكثر من  

عوامـــــل عديـــــدة منهـــــا قـــــوانين التوريـــــث والقـــــوانين والتشـــــريعات المنظمـــــة االســـــتقالل 
العديـد مـن  لـذلك اتجهـت  األراضـي الجديـدة وتكـون مقتصـرة علـى كبـار المسـتثمرين,

الدراسات في اآلونة األخيرة نحـو محاولـة تحديـد الحجـم األمثـل لمـزارع إنتـاج الفاكهـة 
بصـــفة عامـــة وللـــزروع المختلفـــة بصـــفة خاصـــة ،خاصـــًة فـــي  ـــل توجـــه اســـتراتيجية 

 2020مليــون فــدان حتــى عــام  3التنميــة الزراعيــة نحــو زيــادة الرقعــة الزراعيــة بنحــو 
 .(1983)نصر، 

 :هدف البحث
ــد  ــث  فيهـ ــر  دراســـة الـــىالبحـ ــم عناصـ ــى اهـ ــرف علـ ــدوال االنتـــاج التعـ ــديره لـ تقـ

وكــذا تقـدير مرونـة االنتـاج لتلــك فـي محافظـة اسـوان  المــوالحاالنتـاج المحـددة النتـاج 
 هـدفي العناصـر وحسـاا المرونـه االجماليـة المحـددة ل بيعـة المرحلـة االنتاجيـة كمـا

 المـوالحس الحجـم األمثـل لمـزارع إلـى قيـا  البحث من خالل تقـدير دوال التكـاليف  هذا
وتحديــــد عوائــــد الســــعة ووفــــورات الحجــــم وفقــــًا بالمحافظــــة  فــــي األراضــــي الجديــــدة 

الختالف المساحة المزروعة, وذلك من خالل دراسة الكميات الفيزيقية والقيم النقدية 
للمــدخالت الزراعيــة وفقــًا الخــتالف حجــم المزرعــة وتقــدير األهميــة النســبية لمســاهمة 

دخل فــي التكــاليف الكليــة، وكــذا تقــدير الكفــاءة االقتصــادية لعناصــر االنتــاج , كــل مــ
 .(1991 رضوان) من عناصر االنتاج المتاحة قصوى وبما يمكن من االستفادة ال

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
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الحصول عليها   تم  التى  األولية  البيانات  اهدافها على  تحقيق  الدراسة في  اعتمدت 
استمار  محافظة من  في  عشوائية  عينة  خالل  من  وجمعها  إعدادها  تم  استبيان  ة 

اإلحصائية  ،  أسوان المعايير  بعض  استخدام  البيانات  تحليل  عملية  وتضمنت 
باإلضافة لتقدير   ،ية النسبيةالوصفية والكمية المتمثلة في المتوسط الحسابي واألهم 
حجم وكذلك حساا الكفاءة  دوال اإلنتاج والتكاليف  لتقدير عوائد السعة ووفورات ال 

 (2000 وأخرون، ريحان) االقتصادية
اسوان   محافظة  اختيار  سمبلمر   تم  ابو  لألهمية بتوشكى    السالم    قرية  كز  وفقًا 
و ا الموالح،  وانتاج  لمساحة  اختيارلنسبية  بعينة    تم  المزارعين  من  العينة  مفردات 

داخل   العمدي  يةالقر الدراسة  العشوائية  المعاينة  الدراسة  ةباستخدام  أعتمدت  وقد   ،
المنشورة البيانات  المركزى   على  الجهاز  يصدرها  واإلحصاء  التى  العامة  ،  للتعبئة 

اإلقتصادية،  الشئون  الصادرة من   وق اع  واإلحصائيات  العلمية،  والنشرات  الكتب، 
ومركز  األراضي،  واستصالح  الزراعة  وزارة  مثل  المتخصصة،  الرسمية  األجهزة 

 . منظمة األغذية والزراعةالبحوث الزراعية، و 
 اختيار عينة الدراسة : 
، ثم على مستوى المراكز، ثم على  ظةعلى مستوى المحاف  مديةتم اختيار عينة ع

 :وذلك بالخ وات التالية  ةاخل القرىمستوى الحيازة د 
 اختيار المحافظة : -1

أن المساحة الكلية بالموالح بالمحافظة بل ت    2019اتضح من بيانات عام  
فدان خالل هذا   999 فدان  وبل ت المساحة المثمرة بالمحافظة حوالي  1301نحو  

كز مر   تم اختيار محافظة اسوانو   .طن  ألف  6,7العام في حين بل ت االنتاج حوالي
 بها   لنسبية لمساحة وانتاج الموالحوفقًا لألهمية ابتوشكى  السالم  قرية ابو سمبل

 إختيار المركز : -2
 مراكز فقد تم اختيارها طبقا للخ وات التالية : أما بالنسبة الختيار ال

حة المنزرعة بالموالح حيث  من حيث المسااسوان  تم ترتيب كل مراكز محافظة   •
خالل   %51األول بأهمية نسبية بل ت حوالى    بتوشكى المركزمركز أبو سمبل    مثل
عمدية  إوتم    2019عام  ب ريقة  السالم  قرية  من   %51  حوالى  تمثلالتى  و ختيار 
 لى مساحة المركز. إجما
 مفردة من داخل القرية تم تقسيمهم كالتالى: 102وتم اخذ  •
 فدان.  4أقل من  ،1عينة   •
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 فدان.  6 ، أقل من 2عينة   •
 فدان.  6، أكثر من  3عينة   •

ا في  للموالح  واالنتاج  المساحة  الفترة تطور  خالل  واسوان      لجمهورية 
(2000-2019  ) 

هذا   لمحصو   البحث يستعرض  الراهن  ومحافظة  الوضع  في مصر  الموالح  ل 
من  الفترة  خالل  وذلك  واالنتاج   والمثمرة  الكلية  المساحة  حيث   من     أسوان 

(2000  -2019 .) 
 : المؤشرات االنتاجية لمحصول الموالح  -1

( رقم  الجدول  في مصر  1يوضح  الموالح  لمحصول  االنتاجية  المؤشرات   )
 ( ومنه يتبين أن:2019-2000خالل الفترة )

 ساحة المزروعة الكلية من محصول الموالح : تطور الم 
األرقام )  تشير  رقم  بالجدول  من 1الواردة  الكلية  المزروعة  المساحة  ان   )

الف فدان عام    342.7محصول الموالح في مصر قد بل ت ادني قيمة لها حوالي  
لها حوالي    2000 بل ت أقصى قيمة    2013الف فدان عام    541.7، في حين 

المتوس بلغ  وقد  حوالي  هذا  المزروعة  للمساحة  العام  خالل    436.8ط  فدان  الف 
 (.2019-2000الفترة )
 ( رقم  المعادلة  )1وتوضح  رقم  بالجدول  لت ور  2(  العام  الزمني  االتجاه   )

الفترة خالل  مصر  في  الموالح  محصول  من  الكلية  المزروعة       المساحة 
الم2019  -2000) بمحصول  المزروعة  المساحة  ان  يتبين  حيث  تتزايد  (،  والح 

حوالي   بلغ  احصائيا  معنوي  بمقدار  معامل   10.2سنويا  بلغ  وقد  هذا  فدان.  ألف 
٪ من الت يرات في  74. االمر الذي يشير الي ان نحو  0.74( نحو  2Rالتحديد )

 المساحة المزروعة يعزي الي ت يرات يعكسها عامل الزمن.
دي م ابقة النموذج ( الي م**50.1كما تشير نسبة ف المحسوبة والبال ة نحو ) 

 المستخدم ل بيعة البيانات موضع القياس.
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( رقم  المؤشرات  1جدول  مصر(:  في  الموالح  لمحصول  الفترة   االنتاجية  خالل 
(2000-2019 .) 

 السنوات 
 المساحة الكلية 

 الف فدان 
 المساحة المثمرة 

 الف فدان 
 االنتاج 
 الف طن 

2000 342.7 323.0 2401.1 
2001 344.8 322.3 2594.9 
2002 346.2 323.9 2770.3 
2003 352.8 325.7 2748.3 
2004 359.7 327.8 2887.6 
2005 364.8 332.8 3030.2 
2006 382.0 341.7 3211.7 
2007 394.5 344.4 3134.2 
2008 420.7 355.9 3233.5 
2009 451.5 368.3 3510.9 
2010 462.8 374.0 3523.0 
2011 483.3 395.7 3730.7 
2012 518.7 417.0 3980.2 
2013 541.7 439.0 4098.6 
2014 530.4 440.7 4402.2 
2015 533.8 449.6 4646.6 
2016 485.9 418.4 4272.9 
2017 477.5 444.3 4451.6 
2018 486.7 425.7 4330.4 
2019 456.1 414.6 4245.7 
 3560.2 379.2 436.8 المتوسط
 2401.1 322.3 342.7 االدني
 4646.6 449.6 541.7 االعلي

 : وزارة الزراعة واستصالح االراضي، ق اع الشئون االقتصادية، نشرة المساحة المحصولية، أعداد متفرقة.المصدر
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( : االتجاه الزمنى العام لتطور المتغيرات لمحصول الموالح في مصر  2جدول )
 (.2019-2000الل الفترة )خ

 رقم
 المعادلة

المتغيرات  
 R2 F معادالت االتجاه الزمني العام االنتاجية 

 المساحة الكلية 1
 ) الف فدان (

iX= 329.30 + 10.2  Ŷ 
       (19.03)** (7.7)**  

0.74 50.1** 

 المساحة المثمرة  2
   ) الف فدان (

iX= 300.4 + 7.5  Ŷ 
**(35.1)**  (10.5)     

0.86 110.5** 

3 
 االنتاج الكلي 

 ()الف طن
iX= 2350.5  +  115.2  Ŷ 

     (27.1)**      (15.9)**  
0.93 252.7** 

 ( .1جمعت وحسبت من األرقام الواردة بالجدول رقم )  : المصدر 

 حيث ان: 
Ŷ  القيمة التقديرية للمت يرات لمحصول الموالح في المشاهدة :I  . 
  iX:ن بالسنوات في المشاهدة مت ير يعبر عن الزمi  

=i 2،1 ،..............20 
 تطور المساحة المزروعة المثمرة من محصول الموالح : 

( رقم  بالجدول  الواردة  األرقام   من  1تشير  المثمرة  المزروعة  المساحة  ان   )
الف فدان عام    322.3محصول الموالح في مصر قد بل ت ادني قيمة لها حوالي  

بل ت    2001 لها حوالي  ، في حين    2015فدان عام    الف  449.6أقصى قيمة 
حوالي   المزروعة  للمساحة  العام  المتوسط  بلغ  وقد  خالل   الف  379.2هذا  فدان 

 (.2019-2000الفترة )
 ( رقم  المعادلة  )1وتوضح  رقم  بالجدول  لت ور  2(  العام  الزمني  االتجاه   )

ال خالل  مصر  في  الموالح  محصول  من  المثمرة  المزروعة     فترة المساحة 
بمحصول الموالح   المثمرة   (، حيث يتبين ان المساحة المزروعة 2019  -2000)

ألف فدان. هذا وقد بلغ معامل   7.5تتزايد سنويا بمقدار معنوي احصائيا بلغ حوالي  
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الي ان نحو    0.86( نحو  2Rالتحديد ) الذي يشير  الت يرات في  86االمر  ٪ من 
 سها عامل الزمن.المساحة المزروعة يعزي الي ت يرات يعك

( الي مدي م ابقة النموذج  **110.5كما تشير نسبة ف المحسوبة والبال ة نحو )  
 .( 1996)خليل،المستخدم ل بيعة البيانات موضع القياس

 تطور االنتاج لمحصول الموالح : -3
( ان االنتاج من محصول الموالح في 1تشير األرقام  الواردة بالجدول رقم )

، في حين بلغ 2000الف طن عام    2401.1مة له حوالي  مصر قد بلغ ادني قي
. هذا وقد بلغ المتوسط العام 2015الف طن عام    4646.6أقصى قيمة له حوالي  

 (. 2019 -2000الف طن خالل الفترة ) 3560.2له حوالي 
( رقم  المعادلة  )3وتوضح  رقم  بالجدول  لت ور  2(  العام  الزمني  االتجاه   )
(، حيث يتبين ان االنتاج  2019-2000خالل الفترة )  االنتاج من محصول الموالح

ألف طن    115.2لمحصول الموالح يتزايد سنويا بمقدار معنوي احصائيا بلغ حوالي  
٪  93االمر الذي يشير الي ان نحو    0.93( نحو  2Rهذا وقد بلغ معامل التحديد )

ا تشير  من الت يرات في االنتاج الكلي تعزي الي ت يرات يعكسها عامل الزمن. كم
( الي مدي م ابقة النموذج المستخدم  252.7**  نسبة ف المحسوبة والبال ة نحو )
 ل بيعة البيانات موضع القياس.

 : النتاجي لمحصول الموالح في اسوانالوضع ا
الوضع الراهن لمحصول الموالح في محافظة أسوان من حيث  المساحة   يستعرض 

 (.  2019-  2000رة من )الكلية والمثمرة واالنتاج  وذلك خالل الفت
 المؤشرات االنتاجية لمحصول الموالح في محافظة أسوان : -1

( رقم  الجدول  اسوان   3يوضح  في  الموالح  لمحصول  االنتاجية  المؤشرات   )
 ( ومنه يتبين أن:2019-2000خالل الفترة )

 تطور المساحة المزروعة الكلية من محصول الموالح : 



 

 

- 8 - 

 

بالجدول   الواردة  األرقام   )تشير  من  3رقم  الكلية  المزروعة  المساحة  ان   )
قيم ادني  بل ت  قد  اسوان   في  الموالح  حوالي  محصول  لها  فدان   981.0ة 

هذا   2006فدان عام  1678.0بل ت أقصى قيمة لها حوالي  ، في حين  2004عام 
العا المتوسط  بلغ  حوالي  وقد  المزروعة  للمساحة  الفترة 1308.4م  خالل     فدان 

 . ( 2019الزراعة باسوان   )مديرية (2000-20019)
 ( رقم  المعادلة  )1وتوضح  رقم  بالجدول  لت ور  4(  العام  الزمني  االتجاه   )

الفترة  خالل  اسوان   في  الموالح  محصول  من  الكلية  المزروعة     المساحة 
تتزايد  2019  -2000) الموالح  بمحصول  المزروعة  المساحة  ان  يتبين  حيث   ،)

بل احصائيا  معنوي  غير  بمقدار  حوالي  سنويا  صورة   8.9غ  توجد  ال  وانه  فدان. 
الحسابي تدور حول متوس ها  البيانات  البيانات وان  وزارة )  رياضية مناسبة ل بيعة 

 .  ( أعداد متفرقة  الزراعة واستصالح االراضي
( رقم  اال 3جدول  المؤشرات  اسوان  (:  في  الموالح  لمحصول  الفترة نتاجية  خالل 
(2000-2019 .) 

 السنوات 
 المساحة الكلية 

 فدان 
 المساحة المثمرة 

 فدان 
 االنتاج 
 طن

2000 1077 988 8426 
2001 1099 1017 8745 
2002 1106 1010 10599 
2003 1094 985 8370 
2004 981 834 7318 
2005 1548 762 6917 
2006 1678 833 7869 
2007 1386 890 8609 
2008 1573 961 9380 
2009 1210 867 8617 
2010 1306 1182 11523 
2011 1469 1064 10380 
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2012 1505 1048 10084 
2013 1359 1041 8643 
2014 1359 1061 10000 
2015 1381 1063 11248 
2016 1209 1198 14195 
2017 1226 1203 12556 
2018 1301 995 10290 
2019 1301 999 6673 
 9522.1 1000.1 1308.4 المتوسط
 6673.0 762.0 981.0 الحد االدني
 14195.0 1203.0 1678.0 الحد االعلي

 : وزارة الزراعة واستصالح االراضي، ق اع الشئون االقتصادية، نشرة المساحة المحصولية، أعداد متفرقة.المصدر

( : االتجاه الزمنى العام لتطور المتغيرات لمحصول الموالح في اسوان   4جدول )
 (.2019-2000خالل الفترة )

 رقم
 المعادلة 

لمتغيرات  ا
 R2 F معادالت االتجاه الزمني العام  االنتاجية 

1 
المساحة  

 الكلية 
 ) فدان  (

iX= 1215.01 + 8.9  Ŷ 
       (14.2)** (1.2)  

0.08 1.6 

2 
المساحة  
 المثمرة 

   ) فدان  (

i3X 44.0 -2Xi 3.14 + Xi 7.120 - 5.1171=  Ŷ 
    (12.7)**  (-3.3)**  (3.5)**  (-3.4)** 

0.58 6.7** 

 االنتاج الكلي  3
 ()طن 

i3X 2.6 -2Xi 3.191 +Xi  2.1459 - 5.11042=  Ŷ 
    (6.5)**  (-2.1)**  (2.6)**  (-2.6)** 

0.44 2.4** 

 ( .3جمعت وحسبت من األرقام الواردة بالجدول رقم )  : المصدر 

 حيث ان: 
Ŷ  القيمة التقديرية للمت يرات لمحصول الموالح في المشاهدة :I  . 
  iX:ير يعبر عن الزمن بالسنوات في المشاهدة مت i  

=i 2،1،..............20 
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 تطور المساحة المزروعة المثمرة من محصول الموالح : 
( رقم  بالجدول  الواردة  األرقام   من  3تشير  المثمرة  المزروعة  المساحة  ان   )

اسو  في  الموالح  حوالي  انمحصول  لها  قيمة  ادني  بل ت  عام 762.0قد  فدان 
لها حوالي    ، في2005 قيمة  أقصى  بل ت  هذا   2017فدان عام    1203.0حين 

حوالي   المزروعة  للمساحة  العام  المتوسط  بلغ  الفترة    1000.1وقد  خالل       فدان 
(2000-2019.) 

 ( رقم  المعادلة  )2وتوضح  رقم  بالجدول  لت ور  4(  العام  الزمني  االتجاه   )
اس في  الموالح  محصول  من  المثمرة  المزروعة  الفترة  المساحة  خالل    وان  

بمحصول الموالح   المثمرة   (، حيث يتبين ان المساحة المزروعة 2019  -2000)
حوالي    تتناقص  بلغ  احصائيا  معنوي  بمقدار  المرحلة   فدان  120.7سنويا  في 
فدان ثم اخذت في التناقص لنهاية    14.3ثم تتزايد في المرحلة الثانية بنحو    .االولي

االمر الذي   .580( نحو  2Rا وقد بلغ معامل التحديد )هذ   فدان    0.44الدالة بنحو  
نحو   ان  الي  ت يرات  58يشير  الي  يعزي  المزروعة  المساحة  في  الت يرات  من   ٪
 يعكسها عامل الزمن.

 ( نحو  والبال ة  المحسوبة  نسبة ف  تشير  النموذج  **6.7كما  م ابقة  مدي  الي   )
 المستخدم ل بيعة البيانات موضع القياس.

 اج لمحصول الموالح : تطور االنت-3
نتاج من محصول الموالح في ( ان اال3تشير األرقام  الواردة بالجدول رقم )

، في حين بلغ أقصى 2019طن عام    6673.0قد بلغ ادني قيمة له حوالي    اسوان
. هذا وقد بلغ المتوسط العام له حوالي  2016طن عام    14195.0قيمة له حوالي  

 (. 2019  -2000طن خالل الفترة )  9522.1
( رقم  المعادلة  )3وتوضح  رقم  بالجدول  لت ور  4(  العام  الزمني  االتجاه   )

(، حيث يتبين ان االنتاج  2019-2000االنتاج من محصول الموالح خالل الفترة )
الموالح   حوالي  لمحصول  االولي  1459.2بلغ  المرحلة  في  في   .طن  تتزايد  ثم 
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الثانية بنحو    6.2ناقص لنهاية الدالة بنحو  طن ثم اخذت في الت  191.3المرحلة 
االمر الذي يشير الي ان نحو   .440( نحو  2Rهذا وقد بلغ معامل التحديد )  طن  
٪ من الت يرات في االنتاج الكلي تعزي الي ت يرات يعكسها عامل الزمن. كما  44

( نحو  والبال ة  المحسوبة  ف  نسبة  النموذج 2.4**  تشير  م ابقة  مدي  الي   )
 يانات موضع القياس.المستخدم ل بيعة الب 

 دالة إنتاج محصول الموالح علي مستوي إجمالي عينة الدراسة :  (1)
من بياناات عيناة الدراساة الموالح    لمحصولتم تقدير معالم الدالة اإلنتاجية  

المحااول ىلااص الصااور   دوجاا( ( -للنمااو ا المقاادر فاا  كااور  )كااو   وفقااا  

بإدخاال   وسهولة تفسايراا،  اللوغاريتمية المزدوجة لتبسيط تقدير مشتقات الدالة

مان خا(ل النماو ا الناات  الللا  للفادا    صالمؤثر  علاإلنتاجية  جميع العناكر  

 : ( 2017)السنتريس   التال 

 

1 1 2 2 3 3 7 7 ln Q = ln  + β  ln X + β  ln X + β  ln X + ..... + β  ln X 

                     : حيث

Q =  (طن موضوع الدراسة ) الموالحمن الناتج الكلي للفدان . 

X1 = (ساعة عمل لي المبذول في عمليات الخدمة )عدد وحدات العمل اآل. 

X2 = ( عمل ساعة عدد وحدات العمل البشري المبذول في عمليات الخدمة). 

X3 = (متر مكعب)  )البلدي(  كمية السماد العضوي. 

X4 = ( وحدة فعالةكمية السماد األزوتي). 

X5 = ( وحدة فعالةكمية السماد الفوسفاتي) . 

X6 =  (وحدة فعالة) بوتاسيالكمية السماد . 

X7 =  (لتر) المبيدات المقاومة للحشائشكمية . 

Β =  .المرونة االنتاجية لكل عنصر إنتاجي بالدالة 

a  = يرة.ـمقدار ثابت من الناتج الكلي للفدان في حالة انعدام عناصر االنتاج المتغ 

إنتا  على  المعنوي  االيجابي  التأثير  ذات  اإلنتاج  عناصر  تحديد  محصول تم  ج 
خالل   من  اسوان  بمحافظة  الدراسة  عينة  إلجمالي  ال ويل  المدى  في   الموالح 
باستخدام االنحدار  الموالح  للفدان من محصول  الكلي  الناتج  لدالة  المقدر  النموذج 
والموضحة  المزدوجة،  اللوغاريتمية  الصورة  في  )التدريجي(  المرحلي  المتعدد 

البيا  علي  اعتمادا  التالية  االستبيان  بالمعادلة  استمارات  من  عليها  المتحصل  نات 
 الميدانية: 

Ln Q = 0.11 Ln X2 + 0.57 Ln X3 + 0.28 Ln X4  
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         )5.6( **    )11.2( **       )6.7( **              
2R  = 0.91                                      F = 210.6 

 %.   1ية   عنوي عند مستوي معنو ** م 
( الكلي  الناتج  دالة  من  تبين  ذات  Qحيث  االنتاجية  العناصر  أهم  أن   )

العمل  في  تتمثل  الموالح  محصول  من  للفدان  الكلي  الناتج  علي  المعنوي  التأثير 
وبتقدير مرونات اإلنتاج الجزئية المختلفة    لسماد االزوتيالبشري والسماد العضوي وا

، مما   0.11نتاجية للعمل البشري بل ت نحو  لتلك العناصر، تبين أن المرونة اال
% تؤدي إلي 10خدمة من العنصراالنتاجي بنسبة  يشير إلي أن زيادة الكمية المست

الفدان من الموالح بنسبة  زيادة إنت ، كما قدرت المرونة اإلنتاجية للسماد %1.1اج 
بنحو  ا االزوتي  الي ان االنتا  0.28،  0.57لعضوي والسماد  ج  االمر الذي يشير 

الثانية علي مستوي كل عنصر علي حده  حيث أن   المرحلة االنتاجية  يتم خالل 
تاج الفدان  % تؤدي إلي زيادة إن10زيادة السماد العضوي واألسمدة االزوتية بنسبة  

بنسبة   الموالح  عند  2.8%،  5.7من  إحصائيًا  النتائج  هذه  معنوية  ثبتت  وقد   .%
 (.  0.01مستوى معنوية ) 

عنا مستوي  علي  االنتاجية أما  المرونة  قدرت  فقد  مجتمعة  االنتاج  صر 
وهذا يعني أن زيادة هذه العناصر االنتاجية   0.96( للدالة بنحو  .E.Pاإلجمالية )

بنسبة   للفدان من الموالح بنحو  10بالدالة المقدرة  الناتج الكلي  % يؤدي إلى زيادة 
ى العناصر %، ويوضح ذلك أن شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق على مستو  9.6

الثانية لإلنتاج )المرحلة االقتصادية(.   المرحلة  نهاية  يتم في  االنتاجية وأن االنتاج 
حيث أن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي للفدان اقل من نسبة الزيادة في  كمية 

 عناصر االنتاج المستخدمة أي ما يعني تناقص العائد للسعة.
 ( المعدل  التحديد  بلغ معامل  أن  0.91( حوالي  2Rوقد  إلى  يشير  ، مما 

بال المفسرة  المستقلة  المت يرات  حوالي  تلك  عن  مسئولة  المقدرة  من  91دالة   %
، وتشير قيمة   الت يرات الكلية الحادثة في الناتج الكلي للفدان من محصول الموالح

(F)  (. 0.01) إلى المعنوية اإلحصائية للدالة المقدرة عند مستوى معنوية 
وتم اشتقاق الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة لكل عنصر إنتاجي في  
دالة الناتج الكلي المقدرة لمحصول الموالح إلجمالي عينة الدراسة، حيث تبين من  

من العمل  بالنسبة لكاًل  ( من محصول الموالح  .M.Pالناتج الحدي )( أن  1جدول )
 0.011، قدر بحوالي  مبيدات الحشائشتي و زو البشري والسماد العضوي والسماد اال

قيمة   0.037،  0.124،   الترتيب، كما قدرت  االنتاجية على  العناصر  لتلك  طن 
  277.8،  930،  82.5العناصر االنتاجية  بحوالي    ( لتلكV.M.Pالناتج الحدي )

نحو   البشري  العمل  وحدة  أجر  متوسط  بلغ  بينما  الترتيب,  على   10جنيه 
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، ومتوسط 3جنيه/ م  75متوسط سعر وحدة السماد العضوي نحو  ، و ه/ساعة/يومجني
 . جنيه/ كيلو جرام 3.5د الفوسفاتي سعر وحدة السما

( من محصول الموالح  .A.Pالناتج المتوسط )( أن  5كما تبين من جدول )
من   لكاًل  والسماد  بالنسبة  العضوي  والسماد  البشري  العمل  قدر   االزوتيفي  قد 

 طن لتلك العناصر االنتاجية على الترتيب.  0.126،  0.33، 0.023ي بحوال
(: مؤشرات الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتاج المستخدمة  5جدول )

 في دالة انتاج الموالح بإجمالي عينة الدراسة 

 البيان 

 عناصر االنتاج )المدخالت( في دالة الناتج الكلي 
 العمل  
 البشري 

 السماد  
 العضوي 

 السماد  
 االزوتي

2X 3X 4X 
 X 1539.5 107.5 285.6متوسط كمية عنصر االنتاج  

 36.26 )طن(  Qمتوسط الناتج الكلي  
.110 ( .E.Xالمرونة االنتاجية لعنصر االنتاج )   570.  280.  

 0.96 (.E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )
 0.126 0.33 0.023 (   )طن(.A.Pالناتج المتوسط )
 0.037 0.124 0.011 (   )طن( .M.Pالناتج الحـــدي )

 277.8 930 82.5 ( )جنيه(.V.M.Pقيمة الناتج الحدي )
 3.5 75 10 ( )جنيه(XPسعر وحدة عنصر االنتاج )

 8.2 12.4 79.3 (.E.Eالكفاءة االقتصادية )
 بالدراسة . المصدر : جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص

 جنيها . 7400سعر طن الموالح( = متوسط * سعر وحدة الناتج الرئيسي )
 .X÷ كمية عنصر االنتاج المستخدم  Q( = الناتج الكلي للمزرعة .A.P* الناتج المتوسط  )
ـــدي  ) ( × النــــاتج المتوســــط .E.Xصــــر االنتــــاج )( = المرونــــة االنتاجيــــة لعن.M.P* النــــاتج الحـــ

(A.P..) 
 (.QP( × سعـر وحدة الناتج الرئيسي ).M.P( = الناتج الحدي ).V.M.P* قيمة الناتج الحدي )
( ÷ سعـــر وحــدة عنصــر االنتــاج .V.M.P( = قيمــة النــاتج الحــدي ).E.E* الكفــاءة االقتصــادية )

(XP.) 
الع الستخدام  االقتصادية  الكفاءة  تقدير  الناتج  وتم  بدالة  االنتاجية  ناصر 

الكلي المقدرة، حيث تم الحصول علي مؤشر الكفاءة االقتصادية من خالل قسمة  
الحدي   الناتج  العنصر   (V.M.P)قيمة  إنتاجي على سعر وحدة هذا  لكل عنصر 
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( أن قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية لكل  5(، حيث تبين من الجدول )XPاإلنتاجي)
وال البشري  العمل  الصحيح  من  الواحد  من  أكبر  الفوسفاتي  والسماد  العضوي  سماد 

الكفاءة االقتصادية الستخدام هذه العناصر المذكورة  مما يشير إلى ارتفاع مستوى 
العنصر  وحدة  سعر  عن  االنتاجي  للعنصر  الحدي  الناتج  قيمة  زيادة  تبين  حيث 

 االنتاجي.  
 من أربع فدان (:   ( دالة إنتاج الموالح للفئة الحيازية األولي ) أق ل2)

إنتاج   على  المعنوي  االيجابي  التأثير  ذات  اإلنتاج  عناصر  تحديد  تم 
فظة محصول الموالح في المدى القصير للفئة الحيازية األولى بعينة الدراسة في محا

من أقل  مساحتها  والتي  الناتج    اربع اسوان  لدالة  المقدر  النموذج  خالل  من  فدان 
باست الموالح  محصول  من  في الكلي  )التدريجي(  المرحلي  المتعدد  االنحدار  خدام 

 الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، والموضحة بالمعادلة التالية : 
LnQ = 3.5 +0.629 Ln X2 + 0.522Ln X3  

               ( **3.4(**           )4.7( **   )4.3               )          
2R  = 0.88                                       F = 123.7 

 %.     1نوي عند مستوي معنوية  ** مع 
( الكلي  الناتج  دالة  من  تبين  ذات  Qحيث  االنتاجية  العناصر  أهم  أن   )

العمل  في  تتمثل  الموالح  محصول  من  للفدان  الكلي  الناتج  علي  المعنوي  التأثير 
زئية المختلفة لتلك العناصر،  البشري والسماد العضوي وبتقدير مرونات اإلنتاج الج

، االمر الذي يشير الي 0.629جية للعمل البشري بل ت نحو تبين أن المرونة االنتا
الثانية علي مستوي كل عنصر علي حده   ان االنتاج يتم خالل المرحلة االنتاجية 

ي زيادة % تؤدي إل10خدمة من العنصراالنتاجي بنسبة  حيث أن زيادة الكمية المست 
ا بنسبة  إنتاج  بنحو  6.2لموالح  العضوي  للسماد  اإلنتاجية  المرونة  قدرت  كما   ،%
ي زيادة % تؤدي إل10والتي تشير إلي أن زيادة السماد العضوي بنسبة     0.522

بنسبة   الموالح  مستوى  5.2إنتاج  عند  إحصائيًا  النتائج  هذه  معنوية  ثبتت  وقد   %
 (.0.01معنوية ) 
مجتمع  االنتاج  عناصر  مستوي  علي  االنتاجية  اما  المرونة  قدرت  فقد  ة 
وهذا يعني أن زيادة هذه العناصر االنتاجية   1.15( للدالة بنحو  .E.Pاإلجمالية )

%  11.5ناتج الكلي من الموالح بنحو % يؤدي إلى زيادة ال10بالدالة المقدرة بنسبة 
العناصر   مستوى  على  تحقق  قد  االقتصادية  الكفاءة  شرط  أن  ذلك  ويوضح   ،

وأ غير االنتاجية  )المرحلة  لإلنتاج  االولي  المرحلة  نهاية  في  يتم  االنتاج  ن 
االقتصادية(. حيث أن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي أكبر من نسبة الزيادة في  

 كمية عناصر االنتاج المستخدمة أي ما يعني زيادة العائد للسعة.
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، مما يشير إلى أن تلك  0.88ي  ( حوال2Rوقد بلغ معامل التحديد المعدل )
% من الت يرات   88المت يرات المستقلة المفسرة بالدالة المقدرة مسئولة عن حوالي  

( إلى المعنوية F، وتشير قيمة )الكلية الحادثة في الناتج الكلي من محصول الموالح
 (.  0.01اإلحصائية للدالة المقدرة عند مستوى معنوية ) 

و  الحدي  الناتج  تقدير  إنتاجي في  وتم  لكل عنصر  بالنسبة  المتوسط  الناتج 
دالة الناتج الكلي المقدرة لمحصول الموالح في الفئة الحيازية األولي بعينة الدراسة، 

بالنسبة  ( من محصول الموالح  .M.Pالناتج الحدي )( أن  6حيث تبين من جدول )
  0.168،    0.013لكاًل من العمل البشري وكمية السماد العضوي ، قدر بحوالي  

الحدي  الناتج  قيمة  قدرت  كما  الترتيب،  على  االنتاجية  العناصر  لتلك  طن 
(V.M.P  لتلك بحوالي  (  االنتاجية   على   1209.6،  95.10العناصر  جنيه 

نحو    البشري  العمل  وحدة  أجر  متوسط  بلغ  بينما  ،  ساعة/يومجنيه/  10الترتيب. 
(  2ين من جدول )جنيه/متر مكعب كما تب 75ومتوسط سعر وحدة السماد العضوي 

المتوسط )أن   الموالح  .A.Pالناتج  البشري  ( من محصول  العمل  لكاًل من  بالنسبة 
طن لتلك العناصر االنتاجية على  0.323، 0.021لسماد العضوي ، قدر بحوالي وا

 الترتيب.
الناتج   بدالة  االنتاجية  العناصر  الستخدام  االقتصادية  الكفاءة  اشتقاق  وتم 

ويحسب  المقدرة،  الناتج    الكلي  قيمة  قسمة  خالل  من  االقتصادية  الكفاءة  مؤشر 
عل   (V.M.P)الحدي   إنتاجي  عنصر  العنصر  ى  لكل  هذا  وحدة  سعر 
( أن قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية لكل  6(، حيث تبين من الجدول )XPاإلنتاجي)

أكبر من الواحد الصحيح مما يشير إلى ارتفاع  العمل البشري والسماد العضوي  من  
الكفاءة االقتصادية الستخدام هذه العناصر المذكورة حيث تبين زيادة قيمة  مستوى  

وينصح   االنتاجي،  العنصر  وحدة  سعر  عن  االنتاجي  للعنصر  الحدي  الناتج 
باستخدام كميات إضافية من هذه العناصر، في  ل تساوي قيمة الناتج الحدي لكل 

 عنصر إنتاجي مع سعر الوحدة من هذا العنصر اإلنتاجي. 
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(: مؤشرات الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتاج المستخدمة  6جدول )
 في دالة انتاج الموالح بالفئة الحيازية األولى بعينة الدراسة

 البيان 

 عناصر االنتاج )المدخالت( 
 في دالة الناتج الكلي 

العمل 
 السماد العضوي  البشري 

1X 3X 
 X 852.1 46.9متوسط كمية عنصر االنتاج  

 15.15 )طن( Qمتوسط الناتج الكلي 
المرونة االنتاجية لعنصر االنتاج 

(E.X.) 
0.629 0.522 

المرونة االنتاجية اإلجمالية 
(E.P.) 

1.15 
 0.323 0.021 (   )طن(.A.Pالناتج المتوسط )
 0.168 0.013 ((   )طن.M.Pالناتج الحـــدي )

( .V.M.Pقيمة الناتج الحدي )
 )جنيه(

95.10 1209.6 
( XPسعر وحدة عنصر االنتاج )

 )جنيه(
10 75 

 9.5 16.12 (.E.Eالكفاءة االقتصادية )
 المصدر : جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بالدراسة .

 ها .جني 7200سعر طن الموالح( = متوسط * سعر وحدة الناتج الرئيسي )
 فدان (:  6الي    4( دالة إنتاج الموالح للفئة الحيازية الثانية )من  3) 

إنتاج   على  المعنوي  االيجابي  التأثير  ذات  اإلنتاج  عناصر  تحديد  تم 
محصول الموالح في المدى القصير للفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة في محافظة  

كلي من محصول الموالح باستخدام اسوان من خالل النموذج المقدر لدالة الناتج ال
المزدوجة،  اللوغاريتمية  الصورة  في  )التدريجي(  المرحلي  المتعدد  االنحدار 

عليها   المتحصل  البيانات  علي  اعتمادا  التالية  بالمعادلة  استمارات والموضحة  من 
 : االستبيان الميدانية

Ln Q = 0.65 + 0.81 Ln X6 + 0.18 Ln X7  
              )3.65( **   )6.54( **       )3.56( **                         

2R  = 0.90                                       F = 65.9 
 %.     1عنوي عند مستوي معنوية  ** م

( الكلي  الناتج  دالة  من  تبين  ذات  Qحيث  االنتاجية  العناصر  أهم  أن   )
ا الناتج  علي  المعنوي  السماد التأثير  في  تتمثل  الموالح  محصول  من  للفدان  لكلي 
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لتلك  المختلفة  الجزئية  اإلنتاج  مرونات  وبتقدير  الحشائش،  ومبيدات  البوتاسي 
العناصر، تبين أن المرونة االنتاجية للسماد البوتاسي ومبيدات الحشائش بل ت نحو  

االن  0.18،    0.81 المرحلة  خالل  يتم  االنتاج  ان  الي  يشير  الذي  تاجية االمر 
الثانية علي مستوي كل عنصر علي حده  حيث والتي تشير إلي أن زيادة السماد 

ج من الموالح بنسبة  % تؤدي إلي زيادة إنتا10البوتاسي ومبيدات الحشائش بنسبة  
معنوية  %1.80،  8.10 مستوى  عند  إحصائيًا  النتائج  هذه  معنوية  ثبتت  وقد   .%

(0.01 .) 
عناصر مستوي  علي  مج  اما  االنتاجية  االنتاج  المرونة  قدرت  فقد  معة 

وهذا يعني أن زيادة هذه العناصر االنتاجية   0.99( للدالة بنحو  .E.Pاإلجمالية )
، %9.9الموالح بنحو    % يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي من10بالدالة المقدرة بنسبة  

ويوضح ذلك عدم تحقق شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق على مستوى العناصر 
االقتصادية(.  االنتا )المرحلة  لإلنتاج  الثانية  المرحلة  بداية  يتم في  االنتاج  وأن  جية 

حيث أن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي اقل من نسبة الزيادة في كمية عناصر  
 االنتاج المستخدمة أي ما يعني العائد المتناقص للسعة.

، مما يشير إلى أن تلك  0.90( حوالي  2Rوقد بلغ معامل التحديد المعدل )
المقدرة مسئولة عن حوالي   بالدالة  المفسرة  المستقلة  الت يرات 90المت يرات  % من 

( إلى المعنوية F، وتشير قيمة )الكلية الحادثة في الناتج الكلي من محصول الموالح
 (.  0.01اإلحصائية للدالة المقدرة عند مستوى معنوية ) 

ال الناتج  تقدير  إنتاجي في  وتم  لكل عنصر  بالنسبة  المتوسط  والناتج  حدي 
دالة الناتج الكلي المقدرة لمحصول الموالح في الفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة، 

بالنسبة  ( من محصول الموالح  .M.Pالناتج الحدي )( أن  7حيث تبين من جدول )
م و  البوتاسي  السماد  بحوالي  لكاًل  قدر  الحشائش،  طن    0.397،  0.089بيدات 

( الحدي  الناتج  قيمة  قدرت  كما  الترتيب،  على  االنتاجية  العناصر  ( V.M.Pلتلك 
بحوالي   االنتاجية   العناصر  بينما   2943.7،    658.6لتلك  الترتيب.  جنيه على 

جنيه/كيلو جرام، ومتوسط سعر وحدة   3.5بلغ متوسط سعر وحدة السماد البوتاسي  
 جنيه.  165مبيدات الحشائش نحو  

( من محصول الموالح  .A.Pالناتج المتوسط )( أن  7ين من جدول )كما تب 
و  البوتاسي  السماد  من  لكاًل  بحواليبالنسبة  قدر  الحشائش،  ، 0.11مبيدات 

 طن لتلك العناصر االنتاجية على الترتيب.2.21
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(: مؤشرات الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتاج المستخدمة  7جدول )
 الح بالفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسةفي دالة انتاج المو 

 البيان

عناصر االنتاج )المدخالت( في دالة الناتج  
 الكلي  

السماد  
 مبيدات الحشائش   البوتاسي 

4X 7X 
 X 383.09 18.27متوسط كمية عنصر االنتاج  

0.454 )طن( Qمتوسط الناتج الكلي    
 0.81 0.18 ( .E.Xالمرونة االنتاجية لعنصر االنتاج )

 0.99 (.E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية ) 
 2.21 0.11 (   )طن(.A.Pالناتج المتوسط ) 
 0.397 0.089 (   )طن(.M.Pالناتج الحـــدي ) 

 2943.7 658.6 ( )جنيه(.V.M.Pقيمة الناتج الحدي ) 
 165 3.5 جنيه(( )XPسعر وحدة عنصر االنتاج ) 

 188.17 17.84 ( .E.Eالكفاءة االقتصادية ) 
 المصدر : جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بالدراسة .

 جنيها . 7400سعر طن الموالح( = متوسط * سعر وحدة الناتج الرئيسي )
الناتج   بدالة  االنتاجية  العناصر  الستخدام  االقتصادية  الكفاءة  تقدير  وتم 

ة، حيث تم الحصول علي مؤشر الكفاءة االقتصادية من خالل قسمة  الكلي المقدر 
الحدي   الناتج  العنصر   (V.M.P)قيمة  إنتاجي على سعر وحدة هذا  لكل عنصر 

( أن قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية لكل  7(، حيث تبين من الجدول )XPاإلنتاجي)
ما يشير إلى من السماد البوتاسي و مبيدات الحشائش أكبر من الواحد الصحيح م

ارتفاع مستوى الكفاءة االقتصادية الستخدام هذه العناصر المذكورة حيث تبين زيادة 
 قيمة الناتج الحدي للعنصر االنتاجي عن سعر وحدة العنصر االنتاجي. 

 
 فدان ف أكثر (:  6( دالة إنتاج الموالح للفئة الحيازية الثالثة ) 4)

اال التأثير  ذات  اإلنتاج  عناصر  تحديد  إنتاج  تم  على  المعنوي  يجابي 
محصول الموالح في المدى القصير للفئة الحيازية الثالثة بعينة الدراسة في محافظة  
الموالح  محصول  من  للفدان  الكلي  الناتج  لدالة  المقدر  النموذج  خالل  من  اسوان 
باستخدام االنحدار المتعدد المرحلي )التدريجي( في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، 
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استمارات والمو  من  عليها  المتحصل  البيانات  علي  اعتمادا  التالية  بالمعادلة  ضحة 
 االستبيان الميدانية: 

Ln Q = 1.45 +0.293 Ln X1 + 0.114 Ln X2 +0.291 Ln X5  
               ( **4.54     )    ( **5.33  )    ( *3.34 *  )(3.22)   

2R  = 0.77                                       F = 55.7 
  %.    1عنوي عند مستوي معنوية  ** م

( الكلي  الناتج  دالة  من  تبين  ذات  Qحيث  االنتاجية  العناصر  أهم  أن   )
العمل  في  تتمثل  الموالح  محصول  من  للفدان  الكلي  الناتج  علي  المعنوي  التأثير 

إلنتاج الجزئية المختلفة  اآللي والعمل البشري والسماد الفوسفاتي، وبتقدير مرونات ا
والسماد   البشري  والعمل  اآللي  للعمل  االنتاجية  المرونة  أن  تبين  العناصر،  لتلك 

علي الترتيب، االمر الذي يشير    0.291،  0.114،  0.293لفوسفاتي بل ت نحو  ا
الثانية علي مستوي كل عنصر علي   المرحلة االنتاجية  يتم خالل  الي ان االنتاج 

% تؤدي إلي   10الكمية المستخدمة من هذه العناصر بنسبة  حده  حيث أن زيادة  
% علي الترتيب، 2.91،  %1.14%،  2.93زيادة إنتاج الفدان من الموالح بنسبة  

 (. 0.01وقد ثبتت معنوية هذه النتائج إحصائيًا عند مستوى معنوية )
االنتاجية   المرونة  قدرت  فقد  مجمعة  االنتاج  عناصر  مستوي  علي  اما 

وهذا يعني أن زيادة هذه العناصر االنتاجية    0.698( للدالة بنحو  .E.Pاإلجمالية )
 6.98% يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي من الموالح بنحو  10بالدالة المقدرة بنسبة  

%، ويوضح ذلك تحقق شرط الكفاءة االقتصادية على مستوى العناصر االنتاجية 
مرحلة االقتصادية (. حيث أن نسبة  وأن االنتاج يتم في المرحلة الثانية لإلنتاج ) ال

االنتاج   الزيادة في  كمية عناصر  الكلي أص ر من نسبة  الناتج  الزيادة في كمية 
( 2Rوقد بلغ معامل التحديد المعدل ) المستخدمة أي ما يعني تناقص العائد للسعة.  

المفس0.77حوالي   المستقلة  المت يرات  تلك  أن  إلى  يشير  مما  بال،  المقدرة  رة  دالة 
% من الت يرات الكلية الحادثة في الناتج الكلي من محصول 88مسئولة عن حوالي 

)الموالح قيمة  وتشير   ،F  مستوى عند  المقدرة  للدالة  اإلحصائية  المعنوية  إلى   )
 (. 0.01معنوية ) 

وتم اشتقاق الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة لكل عنصر إنتاجي في  
ج الكلي المقدرة لمحصول الموالح في الفئة الحيازية الثالثة بعينة الدراسة، دالة النات

بالنسبة  ( من محصول الموالح  .M.Pالناتج الحدي )( أن  8حيث تبين من جدول )
و  اآللي  العمل  بحوالي  لكاًل من  قدر  الفوسفاتي،  السماد  و  البشري  ، 0.191العمل 

على   0.038،  0.003 االنتاجية  العناصر  لتلك  قيمة    طن  قدرت  كما  الترتيب، 
( الحدي  لتلكV.M.Pالناتج  بحوالي    (  االنتاجية   ، 22.8،  1454العناصر 
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  120جنيه على الترتيب. بينما بلغ متوسط سعر وحدة العمل اآللي نحو     288.8
جنيه/ساعة/يوم ومتوسط    10جنيه/ساعة، متوسط أجر وحدة العمل البشري نحو   

 جنيه/كيلو جرام. 3.5سعر وحدة السماد الفوسفاتي نحو  
(: مؤشرات الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتاج المستخدمة  8جدول )

 في دالة انتاج الموالح بالفئة الحيازية الثالثة بعينة الدراسة
 

 دراسة .المصدر : جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بال

 جنيها . 7600سعر طن الموالح( = متوسط * سعر وحدة الناتج الرئيسي )
( من محصول الموالح  .A.Pالناتج المتوسط )( أن  8كما تبين من جدول )

فقد قدر بحوالي   الفوسفاتي،  البشري والسماد  العمل اآللي والعمل  لكاًل من  بالنسبة 
 ية على الترتيب.طن لتلك العناصر االنتاج 0.132،  0.026،  0.652

الناتج   بدالة  االنتاجية  العناصر  الستخدام  االقتصادية  الكفاءة  تقدير  وتم 
الكلي المقدرة، حيث تم الحصول علي مؤشر الكفاءة االقتصادية من خالل قسمة  

الحدي   الناتج  العنصر   (V.M.P)قيمة  إنتاجي على سعر وحدة هذا  لكل عنصر 
( )XPاإلنتاجي  الجدول  من  تبين  حيث  االقتصادية  8(،  الكفاءة  مؤشر  قيمة  أن   )

الصحيح مما   الواحد  أكبر من  الفوسفاتي  السماد  و  والبشري  االلي  العمل  لكل من 

 البيان 
 عناصر االنتاج )المدخالت( في دالة الناتج الكلي 

 السماد  الفوسفاتي  العمل  البشري  العمل اآللي 
1X 2X 5X 

 X 138 3366.5 682متوسط كمية عنصر االنتاج  
 90 )طن(Qمتوسط الناتج الكلي 

 0.293 0.114 0.291 ( .E.Xالمرونة االنتاجية لعنصر االنتاج )
 0.698 (.E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )

652.0 (   )طن(.A.Pالناتج المتوسط )  0.026 0.132 
.1910 (   )طن(.M.Pالناتج الحـــدي )  0030.  380.0  

 288.8 22.8 1454 ( )جنيه(.V.M.Pقيمة الناتج الحدي )
 3.5 10 120 ( )جنيه(XPسعر وحدة عنصر االنتاج )

 12.11 2.28 82.4 (.E.Eالكفاءة االقتصادية )
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يشير إلى ارتفاع مستوى الكفاءة االقتصادية الستخدام هذه العناصر المذكورة حيث  
 . اجي عن سعر وحدة العنصر االنتاجيتبين زيادة قيمة الناتج الحدي للعنصر االنت

 التقدير الحصائي لدوال تكاليف الموالح بعينة الدراسة: 
 :(ى إجمالي العينة ) المدى  الطويلدالة تكاليف إنتاج الموالح على مستو (1)

( الكلية  التكاليف  دالة  معالم  في  T.Cبتقدير  الموالح  محصول  إلنتاج   )
والتك التربيعية  الصورة  الدراسة في  إجمالي عينة  ال ويل على مستوى  عيبية  المدي 

في  الدالة  هي  المقدرة  الصور  أفضل  أن  تبين  الدراسة،  عينة  بيانات  باستخدام 
 ( : 1الصورة التربيعية والموضحة بالمعادلة )

T.C =1696.9 Q –7.14Q² +0.1Q3  
           (4.2)**     (– 230. )    ( 12.2 )                      (1) 
R² = 900.     F = 3.134  

  حيث:
T.C جنيـــه ( إلنتـــاج المـــوالح علـــى مســـتوى إجمـــالي  ليف االنتاجيـــة الكليـــةا= التكـــ (

 عينة الدراسة.
Q  ) الناتج الكلي الفعلي ) طن =. 

 %.     1** معنوي عند مستوي معنوية  
( الكلية  التكاليف  دالة  عينة  T.Cوتوضح  بإجمالي  الموالح  محصول  إلنتاج   )

% من الت يرات الكلية الحادثة  90مسئول عن حوالي ( Qالدراسة، أن الناتج الكلي )
  في التكاليف الكلية من محصول الموالح
( في المدى ال ويل من خالل قسمة A.Cوقدرت دالة التكاليف المتوس ة )

المشتقة   الكلية  التكاليف  )  (iT.C)دالة  اإلنتاج  الحصول Qعلى حجم  وبالتالي   ،)
 (:2على المعادلة )

A.C =1696.9 –7.14Q +0.1Q2              (2) 
( الحدية  التكاليف  دالة  قدرت  خالل M.Cكما  من  ال ويل  المدى  في   )

المشار إليها بالمعادلة   (iT.C)إجراء التفاضل األول لدالة التكاليف الكلية المشتقة  
 (:3( والحصول على دالة التكاليف الحدية الموضحة بالمعادلة )2)

M.C = 1696.9 – 14.3 Q + 0.3 Q2         (3)                     
بإجمالي عينة   الموالح  التكاليف إلنتاج  يدني  الذي  ويتبين أن حجم اإلنتاج االمثل 

والذي يتحقق عند النهاية الدنيا لمتوسط التكاليف في    طن  35.7الدراسة بلغ حوالي  
ال ويل )  المدى  الحدية  التكاليف  تساوي  عند  يتحقق  التكاليف  M.Cأو  مع   )
طن    27.3حجم الناتج الكلي الفعلي للمزرعة قد بلغ نحو    (، وأنA.Cالمتوس ة )

األمثل  أقلأي   االنتاج  االقتصادي (35.7)  من حجم  اإلنتاج  لحجم  بالنسبة  أما   ،
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حوالي   بلغ  فقد  الربح  يعظم  التكاليف   44.5الذي  تساوي  عند  يتحقق  والذي  طن 
)M.Cالحدية ) الحدي  االيراد  الناتج  M.R( مع  يساوي سعر وحدة  النهائي  ( وهو 

(QP( اإلنتاجية  التكاليف  مرونة  وإليجاد  الكاملة،  المنافسة  في سوق   )E.C.  يتم  )
 ( الحدية  التكاليف  )M.Cقسمة  المتوس ة  التكاليف  على   )A.C بل ت حيث   ،)
نحو   الحدية  حوالي    1084التكاليف  المتوس ة  التكاليف  وبل ت    1426.9جنيه 

بنحو االنتاجية  التكاليف  مرونة  وقدرت   ، إنتاج    0.76  جنيه  أن  على  يدل  مما 
الموالح على مستوى إجمالي عينة الدراسة يحقق كفاءة اقتصادية نظرًا ألن االنتاج  

مرحلة   في  للسعة  تناقص يتم  وفوراوال  ،  العائد  تحقيق  )المزارع(  المنتج  ت يست يع 
المرحلة هذه  في  االنتاج  من  أي  سعة  االنتاج    تناقص ،  لزيادة  نتيجة  للسعة  العائد 

 . ة في التكاليفأكبر من نسبة الزياد  بنسبة
 ( دالة تكاليف إنتاج محصول الموالح للفئة األولي بعينة الدراسة:2) 

( الكلية  التكاليف  دالة  معالم  في  T.Cبتقدير  الموالح  محصول  إلنتاج   )
بمحافظة   األولى  الحيازية  الفئة  مستوى  على  القصير  الصورة اسوان  المدي  في 

ستخدام بيانات عينة الدراسة، تبين أن أفضل الصور المقدرة التربيعية والتكعيبية با
 ( : 1هي الدالة في الصورة التربيعية ، والموضحة بالمعادلة ) 

T.C = 3270.9 + 534.8 Q – 10.7 Q²           (1)       
          ( 8.1 )  ( 5.2 )*  (– 4.3 )*     
 R² = 660.      F = .518  

 حيث :
T.C  إلنتاج الموالح على مستوى الفئـة الحيازيـة  )جنيه(الكلية  = التكاليف االنتاجية

 األولى.
Q =  طن(الناتج الكلي الفعلي(. 

( الكلية  التكاليف  دالة  بالفئة  T.Cوتوضح  الموالح  محصول  إلنتاج   )
( للفدان  الكلي  الناتج  أن  األولى،  حوالي  (  Qالحيازية  عن  من   66مسئول   %

كما ثبتت معنوية  ،  الكلية من محصول الموالح الت يرات الكلية الحادثة في التكاليف
وقدرت دالة التكاليف المتوس ة %، 1الدالة ومعلماتها إحصائيًا عند مستوى معنوية 

(A.C  في المدى القصير من خالل قسمة دالة التكاليف الكلية )(T.C)   على حجم
 (:2(، وبالتالي الحصول على المعادلة )Qاإلنتاج )

A.C =3270.9 / Q + 4.8153  –10.7 Q            (2) 
( الحدية  التكاليف  دالة  قدرت  خالل M.Cكما  من  القصير  المدى  في   )

الكلية   التكاليف  لدالة  األول  التفاضل  )  (T.C)إجراء  بالمعادلة  إليها  (  2المشار 
 (:3والحصول على دالة التكاليف الحدية الموضحة بالمعادلة )
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M.C =1534 – 21.4 Q                            (3) 
بالفئة   الموالح  التكاليف إلنتاج  يدني  الذي  االمثل  اإلنتاج  أن حجم  ويتبين 

حوالي   بلغ  األولى  لمتوسط   طن  18.2الحيازية  الدنيا  النهاية  عند  يتحقق  والذي 
القصير المدى  في  )  التكاليف  الحدية  التكاليف  تساوي  عند  يتحقق  مع M.Cأو   )

طن،   15.15م الناتج الكلي الفعلي بلغ نحو  (، وأن حج A.Cالتكاليف المتوس ة )
أي أقل من حجم االنتاج األمثل. أما بالنسبة لحجم اإلنتاج االقتصادي الذي يعظم  

( M.Cطن والذي يتحقق عند تساوي التكاليف الحدية )  21.4الربح فقد بلغ حوالي  
النهائي )M.Rمع االيراد الحدي ) الناتج  ( في سوق QP( وهو يساوي سعر وحدة 

الك اإلنتاجية  املةالمنافسة  التكاليف  مرونة  وإليجاد   ، (E.C.)   التكاليف قسمة  يتم 
(، حيث بل ت التكاليف الحدية نحو A.C( على التكاليف المتوس ة )M.Cالحدية )
  .جنيه 1588.6ي جنيه  وبل ت التكاليف المتوس ة حوال 1223.2

 الدراسة :   عينة( دالة تكاليف إنتاج محصول الموالح الفئة الثانية ب3) 
( الكلية  التكاليف  دالة  معالم  في  T.Cبتقدير  الموالح  محصول  إلنتاج   )

بمحافظة   الثانية  الحيازية  الفئة  مستوى  على  القصير  الصورة اسوان  المدي  في 
ة التربيعية والتكعيبية باستخدام بيانات عينة الدراسة، تبين أن أفضل الصور المقدر 

 ( : 1، والموضحة بالمعادلة )ةهي الدالة في الصورة التربيعي
T.C = 7189.6 + 2186.8 Q – 33.03 Q²          (1)       
           (1.1)        (3.3)*      (–1.7)          
 R²= 880.      F= 5.43  

 حيث :
T.C  التكاليف االنتاجية الكلية )جنيه( إلنتاج الموالح على مستوى = 

 .انيةالفئة الحيازية الث          
Q = .)الناتج الكلي الفعلي )طن 

( الكلية  التكاليف  دالة  بالفئة  T.Cوتوضح  الموالح  محصول  إلنتاج   )
% من الت يرات  88مسئول عن حوالي  (  Qالحيازية الثانية، أن الناتج الكلي للفدان )

الموالح من محصول  الكلية  التكاليف  في  الحادثة  الدالة ،  الكلية  معنوية  ثبتت  كما 
معنوية  ومعلماته مستوى  عند  إحصائيًا  المتوس ة %،  1ا  التكاليف  دالة  وقدرت 

(A.C  في المدى القصير من خالل قسمة دالة التكاليف الكلية )(T.C)   على حجم
 (:2(، وبالتالي الحصول على المعادلة )Qاإلنتاج )

A.C =7189.6 / Q +2186 – 33.03 Q           (2) 
( الحدية  التكاليف  دالة  قدرت  خالل M.Cكما  من  القصير  المدى  في   )
الكلية   التكاليف  لدالة  األول  التفاضل  االنتاج    ( T.C)إجراء  لمت ير    Qبالنسبة 
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( بالمعادلة  إليها  الموضحة  2المشار  الحدية  التكاليف  دالة  على  والحصول   )
 (: 3بالمعادلة )

M.C =2186.8 – 66.6 Q                             (3) 
اإل  أن حجم  بالفئة  ويتبين  الموالح  التكاليف إلنتاج  يدني  الذي  االمثل  نتاج 
بلغ حوالي   الثانية  لمتوسط   طن  40.45الحيازية  الدنيا  النهاية  عند  يتحقق  والذي 
القصير المدى  في  )  التكاليف  الحدية  التكاليف  تساوي  عند  يتحقق  مع M.Cأو   )

المتوس ة ) بلغ نح A.Cالتكاليف  الفعلي  الكلي  الناتج  طن،   35.8و  (، وأن حجم 
أي أقل من حجم االنتاج األمثل. أما بالنسبة لحجم اإلنتاج االقتصادي الذي يعظم  

( M.Cطن والذي يتحقق عند تساوي التكاليف الحدية )  78.1الربح فقد بلغ حوالي  
النهائي )M.Rمع االيراد الحدي ) الناتج  ( في سوق QP( وهو يساوي سعر وحدة 

الكاملة ، وإليجاد مر  اإلنتاجية  المنافسة  التكاليف  التكاليف    (.E.C)ونة  يتم قسمة 
(، حيث بل ت التكاليف الحدية نحو A.C( على التكاليف المتوس ة )M.Cالحدية )
 .جنيه 1028.4جنيه وبل ت التكاليف المتوس ة حوالي   485.5

 : ( دالة تكاليف إنتاج محصول الموالح بالفئة الثالثة بعينة الدراسة4)
دال معالم  )بتقدير  الكلية  التكاليف  في  T.Cة  الموالح  محصول  إلنتاج   )

بمحافظة   الثالثة  الحيازية  الفئة  مستوى  على  القصير  الصورة اسوان  المدي  في 
التربيعية والتكعيبية باستخدام بيانات عينة الدراسة، تبين أن أفضل الصور المقدرة 

 ( : 1هي الدالة في الصورة التربيعية ، والموضحة بالمعادلة ) 
T.C = 30420+ 1779.7 Q – 16.26 Q²        (1)       
          (4.3)**    (4.3)**      (–7.4)**  
 R²= 840.      F=54.7  

 حيث :
T.C   التكاليف االنتاجية الكلية )جنيه( إلنتاج الموالح على مستوى الفئـة الحيازيـة =
 الثالثة.

Q =  طنالناتج الكلي الفعلي(.) 
التكالي دالة  )وتوضح  الكلية  بالفئة  T.Cف  الموالح  محصول  إلنتاج   )

( للفدان  الكلي  الناتج  أن  الثالثة،  حوالي  (  Qالحيازية  عن  من    84مسئول   %
كما ثبتت معنوية  ،  الت يرات الكلية الحادثة في التكاليف الكلية من محصول الموالح

المتوس ة وقدرت دالة التكاليف %، 1الدالة ومعلماتها إحصائيًا عند مستوى معنوية 
(A.C  في المدى القصير من خالل قسمة دالة التكاليف الكلية )(T.C)   على حجم

 (:2(، وبالتالي الحصول على المعادلة )Qاإلنتاج )
A.C = 304203/ Q +1779.7 – 16.26 Q          (2) 
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( الحدية  التكاليف  دالة  قدرت  خالل M.Cكما  من  القصير  المدى  في   )
لد  األول  التفاضل  الكلية  إجراء  التكاليف  )  (T.C)الة  بالمعادلة  إليها  (  2المشار 

 (:3والحصول على دالة التكاليف الحدية الموضحة بالمعادلة )
M.C = 1779.7– 32.52 Q                           (3) 
بالفئة   الموالح  التكاليف إلنتاج  يدني  الذي  االمثل  اإلنتاج  أن حجم  ويتبين 

حوا بلغ  الثالثة  النهاية  90ي  لالحيازية  عند  يتحقق  والذي  لمتوسط   طن  الدنيا 
( الحدية  التكاليف  تساوي  عند  يتحقق  أو  القصير  المدى  في  مع M.Cالتكاليف   )

طن،   43.25(، وأن حجم الناتج الكلي الفعلي بلغ نحو  A.Cالتكاليف المتوس ة )
ي يعظم أي أكبر من حجم االنتاج األمثل. أما بالنسبة لحجم اإلنتاج االقتصادي الذ 

( M.Cطن والذي يتحقق عند تساوي التكاليف الحدية )  178الربح فقد بلغ حوالي  
( في سوق PQ( وهو يساوي سعر وحدة الناتج النهائي )M.Rمع االيراد الحدي )
الكاملة ) المنافسة  اإلنتاجية  التكاليف  مرونة  وإليجاد   ،E.C. التكاليف قسمة  يتم   )

(، حيث بل ت التكاليف الحدية نحو A.Cة )( على التكاليف المتوس M.Cالحدية )
التكاليف المتوس ة حوالي    1147.1 جنيه ، وقدرت مرونة   624.3جنيه وبل ت 

بنحو   االنتاجية  الفئة 1.8التكاليف  مستوى  على  الموالح  إنتاج  أن  على  يدل  مما 
تناقص  يتم في مرحلة  االنتاج  نظرًا الن  اقتصادية  كفاءة  يحقق  الثالثة ال  الحيازية 

اقتصاديةعاال غير  للسعة وهي مرحلة  التكاليف  ئد  تتزايد  االنتاج  بزيادة  أن  ، حيث 
وبنسبة أكبر من الزيادة في االنتاج، و إذا استمر المنتج في االنتاج بهذه المرحلة 

، لذا تزايد التكاليف مع زيادة االنتاجفأن يحقق الوفورات سعة )أو خسائر( نتيجة  
تعدى حجم االنتاج األمثل المدني للتكاليف، حتى  يجب على المنتج انتاج حجم ال ي

 يتمكن من تحقيق وفورات سعة )أو تزايد العائد للسعة(.  
نتائج استطالع آراء المبحوثين الخاصة بأهم المشكالت التى تواجه تطبيق  

 بمحافظة اسوان    2019المكافحة الحيوية في عينة الدراسة الميدانية عام  
% من العينة  يوضحون   39.2( أن حوالي 9م )اشارت النتائج بالجدول رق

أهم المشكالت % من العينة  يوضحون  أن    21.6وأن حوالي    ،بعدم وجود مشاكل
، قله خبرة المزارع ب رق الزراعة الحيويةالتى تواجه ت بيق المكافحة الحيوية هي  

أهم المشكالت التى تواجه ت بيق % من العينة  يوضحون  أن    5.9بينما حوالي  
وأن حوالي ،  عدم توافر المعرفة الكافية ب رق االنتاج الحيوى لمكافحة الحيوية هي  ا

العينة  يوضحون  أن    10.8 أهم المشكالت التى تواجه ت بيق المكافحة  % من 
المعلومات  الحيوية هي   توافر  الحيويةقله  للزراعة  التحول  كيفية  حوالي  ،  عن  وأن 

العينة  يوضحون  أن    10.8 الت التى تواجه ت بيق المكافحة  أهم المشك% من 
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في حين ان  ،  تخزين والتصنيع للمنتجات الحيويةقلة توافر امكانيات الالحيوية هي  
أن    11.8حوالي   يوضحون   العينة   من  ت بيق  %  تواجه  التى  المشكالت  أهم 

 وذلك من اجمالي عينة الدراسة.  تدريب الكادر االرشادىالمكافحة الحيوية هي 
 

 أهم المشكالت التي تواجة ت بيق المكافحة الحيوية ( يوضح 9جدول )
 % التكرار أهم المشكالت التي تواجة ت بيق المكافحة الحيوية 

 39.2 40 رداليوجد 
 21.6 22 قله خبرة المزارع ب رق الزراعة الحيوية

 5.9 6 عدم توافر المعرفة الكافية ب رق االنتاج الحيوى 
 10.8 11 تحول للزراعة الحيوية قله توافر المعلومات عن كيفية ال 

 10.8 11 قلة توافر امكانيات التخزين والتصنيع للمنتجات الحيوية 
 11.8 12 تدريب الكادر االرشادى

 100.0 102 االجمالي 
 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان  

تطبيقها   يمكن  بأهم المقترحات التي  نتائج استطالع آراء المبحوثين الخاصة 
عام  لت  عينة الدراسة الميدانية  في    2019فعيل استخدام المكافحة الحيوية 

 بمحافظة اسوان  
( رقم  بالجدول  النتائج  حوالي  10اشارت  أن  العينة     38.2(  من   %

% من العينة  يوضحون  أن    10.8وأن حوالي    ،بعدم وجود اقتراحات يوضحون  
  17.6بينما حوالي  ،  لعضويةاالهتمام بزيادة استثمارات الزراعة ا  أهم المقترحات هي

االهتمام باقامة صناعة ال فيليات أهم المقترحات هي  % من العينة  يوضحون  أن  
الكيمائية للمبيدات  بديال  ال بيعية  والمستخلصات  حوالي  ،  والمفترسات    15.7وأن 

العينة   من  أن  %  المقترحات  يوضحون   المنتجات  أهم  تسويق  على  العمل  هي 
%    9.8حوالي    وأن،  ا من خالل قنوات مستقرة حكومية واهليةالحيوية محليا وعالمي

العينة  يوضحون   المقترحات  هي  أن  من  بالمفاهيم  أهم  الوعى  العمل على زيادة 
التصدير بهدف  اآلمنه  للزراعة  حوالي  ،الحديثة  ان  حين  العينة    7.8في  من   %

أن   هي  يوضحون   المقترحات  البيولأهم  المكافحة  وسائل  على  وجية االعتماد 
وقابل  المستهلك  صحة  على  وآمن  نظيف  زراعى  النتاج  الحيوية  والمخصبات 

 وذلك من اجمالي عينة الدراسة.  للتصدير
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أهم المقترحات التي يمكن ت بيقها لتفعيل استخدام المكافحة  ( يوضح 10جدول )
 الحيوية 

أهم المقترحات التي يمكن ت بيقها لتفعيل استخدام المكافحة  
 الحيوية؟

 % رالتكرا
 38.2 39 رداليوجد 

 10.8 11 االهتمام بزيادة استثمارات الزراعة العضوية 
االهتمام باقامة صناعة ال فيليات والمفترسات والمستخلصات  

 ال بيعية بديال للمبيدات الكيمائية 
18 17.6 

 15.7 16 العمل على تسويق المنتجات الحيوية محليا وعالميا  
فاهيم الحديثة للزراعة اآلمنه بهدف العمل على زيادة الوعى بالم

 التصدير 
10 9.8 

 7.8 8 االعتماد على وسائل المكافحة البيولوجية والمخصبات الحيوية 
 100.0 102 االجمالي 
 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان  

التحليل االحصائي لدراسة أثر المكافحة الحيوية علي انتاج الفدان من أهم  
    : لح بعينه الدراسه انواع الموا

دراسة  العالقة بين تأثير المكافحة الحيوية وانتاجية الفدان من   -1
 البرتق ال بالطن بعينه الدراسة : 

( الحيوية كمت ير مستقل  المكافحة  بين كاًل من  االنحدارية  العالقة  ( Xبدراسة 
الفدان من )  وانتاجية  تابع  بال ن كمت ير  ان هناك عالقة طرديYالبرتقال  بين  ة  ( 

وانه عندما يتم    ن للبرتقال بالعينة موضع الدراسةبين المكافحة الحيوية وانتاجية الفدا
بنحو  البرتقال  من  الفدان  انتاجية  زيادة  الي  ذلك  يؤدي  الحيوية  المكافحة  استخدام 

بينهم    3.3 االرتباط  قيمة  وبلغ  للفدان،  معامل   0.79طن  وبلغ  المت يرين  بين 
الت يرات الحادثة في انتاجية الفدان بال ن ترجع % من  62أي ان    0.62التحديد  

 الي استخدام المكافحة الحيوية والباقي لعوامل اخري لم تأخذ في االعتبار.  
Y= 5.15 + 3.3  X 
 ( 3.89 )**  ( 7.12 )**       
R = 0.79      R2=0.62   F= 161.2 

 حيث :
Y   بعينة الدراسة: انتاجية الفدان من البرتقال . 
 Xلمكافحة الحيوية: استخدام ا . 
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 ( المحسوبة   Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلى قيمة ) 
(2R( ، معامل التحديد )Rمعامل االرتباط ) . 
 (Fمعنوية النموذج ككل ). 

 المصدر: استمارة االستبيان  
دراسة  العالقة بين تأثير المكافحة الحيوية وانتاجية الفدان من   -2

 ة : الليمون بالطن بعينه الدراس
مستقل) كمت ير  الحيوية  المكافحة  من  كاًل  بين  االنحدارية  العالقة  (   Xبدراسة 

( بين ان هناك عالقة طردية بين  Yمن الليمون بال ن كمت ير تابع)  وانتاجية الفدان 
ال وانتاجية  الحيوية  الدراسةالمكافحة  موضع  لليمونبالعينة  يتم   فدان  عندما  وانه 

يؤدي الحيوية  المكافحة  بنحو    استخدام  الليمون  من  الفدان  انتاجية  زيادة  الي  ذلك 
بينهم    3.4 االرتباط  قيمة  وبلغ  للفدان،  معامل   0.94طن  وبلغ  المت يرين  بين 

% من الت يرات الحادثة في انتاجية الفدان بال ن ترجع 89أي ان    0.89التحديد  
 .  الي استخدام المكافحة الحيوية والباقي لعوامل اخري لم تأخذ في االعتبار

Y= 6.20 + 4.3  X 
 ( 4.256 )**  ( 9.28 ) **       
R = 0.94      R2=0.89   F= 835.1 

 حيث :
Y  لفدان من الليمون بعينة الدراسة: انتاجية ا  . 
 Xاستخدام المكافحة الحيوية : . 

 ( المحسوبة   Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلى قيمة ) 
(2R( ، معامل التحديد )Rمعامل االرتباط ) . 
 (Fمعنوية النموذج ككل ). 
 المصدر: استمارة االستبيان  

دراسة  العالقة بين تأثير المكافحة الحيوية وانتاجية الفدان من   -3
 الجريب فروت بالطن بعينه الدراسة : 

( الحيوية كمت ير مستقل  المكافحة  بين كاًل من  االنحدارية  العالقة  ( Xبدراسة 
( بين ان هناك عالقة Yال ن كمت ير تابع )وانتاجية الفدان  من الجريب فروت ب
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الدراسة   موضع  فروت  الجريب  من  الفدان  وانتاجية  الحيوية  المكافحة  بين  طردية 
وانه عندما يتم استخدام المكافحة الحيوية يؤدي ذلك الي زيادة انتاجية الفدان من  

رين وبلغ  بين المت ي  0.95طن للفدان، وبلغ قيمة االرتباط بينهم    3.9الليمون بنحو  
% من الت يرات الحادثة في انتاجية الفدان بال ن 91أي ان    0.91معامل التحديد  

 ترجع الي استخدام المكافحة الحيوية والباقي لعوامل اخري لم تأخذ في االعتبار.  
Y= 4.20 + 9.3  X 
 ( 3.247 )**  ( 7.31 ) **       
R = 0.95      R2=0.91   F= 1004.3 

 حيث :
Y  ن من الجريب فروت بعينة الدراسة: انتاجية الفدا  . 
 Xاستخدام المكافحة الحيوية : . 

 ( المحسوبة   Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلى قيمة ) 
(2R( ، معامل التحديد )R معامل )االرتباط.  
 (F )معنوية النموذج ككل. 

 المصدر: استمارة االستبيان  
 التوصيات :  

المبيــدات الخاصــة بمقاومــة االفــات زيــادة كميــات الســماد البوتاســي و  (1
 والحشائش بالحد الذي يسمح بمعظمة االنتاج في الفئة الثانية 

االهتمــــام بالعنصــــر البشــــري واضــــافة كميــــات مناســــبة مــــن تحســــين  (2
 للمــوالحالســماد العضــوي لزيــادة االنتــاج ومســتوي الكفــاءة االقتصــادية 

 فدان . 5في المزارع االقل من 
ــتخدام الميكنـــة  تحســـين (3 ــة اسـ ــة فـــي العمليـــات الزراعيـ ــة الحديثـ الزراعيـ

ــبة بـــين  ــات المناسـ ــافات الكميـ ــري واضـ ــل البشـ ــام بالعمـ ــذلك االهتمـ وكـ
بــالمزارع كبيــرة  للمــوالحالســماد الفوســفاتي وذلــك لتحقيــق افضــل انتــاج 

 فدان .   10السعة والتي تزيد مساحتها عن 
الـي اتخاذ االجراءات التى من شانها زيادة حجم المزارع التـي تصـل  (4

فــدان لتقتــرا مــن الحجــم االمثــل والــذي تــم اشــتقاقة مــن دوال  10.2
 تكاليف في المدى ال ويل .

تخصيص مناطق معنية لزراعة الموالح للت لـب علـى مشـاكل التصـدير بـدال  (5
 من االعتماد على تصدير الفائض .
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العمــل علــى التوســع فــى فــتح أســواق جديــدة للتصــدير للت لــب علــى ارتفـــاع  (6
تواجه المزراعين بجانب تنمية الصادرات المصرية من الموالح  التكاليف التى

إلى األسـواق الخارجيـة ، مـع دراسـة احتياجـات األسـواق مـن المـوالح وخاصـة 
 األسواق األوروبية وتحديد التوقيت لل لب عليها
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Abstract 
This study aims to determine production costs functions which 

reflect the relationship between total costs and actual 

production, from which it is possible to derive the most 

important economic indicators that reflect the extent to which 

agricultural production units achieve economic efficiency in 

their use of productive resources participating in the production 

process, as well as the extent to which these are achieved. 

Units of profit maximization of the agricultural product, 

The production functions were estimated in the total category, 

and the marginal product and the average product were derived 

for each production element in the estimated total product 

function of the citrus crop for the total sample of the study. It 

was estimated at about 0.011, 0.124, 0.037 tons for those 

production elements, respectively, and the Value of the 

marginal Product (VMP) for those production elements was 

estimated at about 82.5, 930, 277.8 pounds, respectively, while 

the average wage of the human labor unit was about 10 pounds 

/ hour / day The average price of an organic fertilizer unit is 

about 75 pounds/m3, and the average price of a phosphate 

fertilizer unit is 3.5 pounds/kg. It was also found that the 

Average Yield (A.Y.) of the citrus crop in relation to both 

human labor, organic fertilizer and nitrogen fertilizer was 

estimated at about 0.023, 0.33, 0.126 tons for those production 

elements, respectively. 

Key words: cost functions, production functions, economic 

efficiency, and optimum volume of production. 


