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 التقييم االقتصادي البيئي النتاج المورنجا  
 وادى النطرون: دراسة حالة

               [11] 
 (2)حمد عبد الحميد هاشمأسهام  -(1)حمد سليمأثناء النوبى 

 (4)محمد عبد المحسن محمد -(3)بو الفتوح محمد عبد اهلل يوسفأ

 (4)منال محمد عبد المجيد

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس معهد الدراسات( 6 شمس كلية الزراعة، جامعة عين( 0
 خ الزراعى، مركز البحوث الزراعيةالمعمل المركزى للمنا (4 المركز القومى للبحوث( 3
 

 المستخلص
ستهدف البحث دراسة التقييم االقتصادي البيئي لزراعة المورنجا بمنطقة وادى النطرون، ا

مكانية التوسع فى المساحات المنزرعة وزيادة  للتعرف على مدى أربحية هذا النشاط االنتاجى وا 
وقد توصل البحث إلى . الكميات المنتجة منه، وذلك من خالل دراسة بعض األهداف الفرعية

يرادات محصول المورنجا عن إنتاج ( 0: )النتائج أهمها ما يلىالعديد من  تفوق إنتاج وا 
يرادات التعادل، وتفوق حد األمان االنتاجى والسعرى عن اإلنتاج وسعر البيع مما يعنى  وا 

يحقق نشاط إنتاج المورنجا عوائد أكثر ( 6. )ارتفاع الكفاءة االقتصادية لنشاط انتاج المورنجا
المساهمة ( 3. )تخدمة فى إنتاجها استنادا إلى صافى القيمة المضافةمن التكاليف المس

االيجابية إلنتاج المورنجا فى الدخل القومى نظرا الرتفاع صافى القيمة المضافة بالمقارنة 
ية اثار سلبية لزراعة المورنجا وهذا راجع أعدم وجود ( 4. )للفائض االجتماعىلألجور استنادا 

حيث يتم االستفادة ( كحرق نواتج التقليم)ممارسات سلبية لمزراعى المورنجا ايضا لعدم وجود 
صعوبة تسويق االنتاج، وعدم وجود وحدات لمعالجة وتصنيع ( 5.)من كل اجزاء االشجار

االوراق والبذور، وعدم توافر مصادر موثوق بها للحصول على الشتالت كانت اهم المشكالت 
وانتهى البحث بعدة توصيات والتى يمكن ان . طقة الدراسةالتى تواجة منتجى المورنجا بمن

تساعد على حل المعوقات التى تواجه منتجى المورنجا ومن ثم التوسع فى زراعة هذا 
 .المحصول والنهوض بانتاجيته

المورنجا، هيكل التكاليف، اجمالى العائد، التقييم االقتصادى، التقييم  :الكلمات اإلفتتاحية
 .نطرونالبيئي، وادى ال
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 المقدمة
تعد شجرة المورينجا من األشجار متعددة الفوائد والمنتجات ويطلق عليها البعض الشجرة 

 ,Moringa oleifera واسمها العلميMoringaceae وتتبع اشجار المورنجا عائلة . المعجزة
، (البّريالثوم )وهي ، (شجرة البان)وهي ، (شجرة اليسر اواليسار)فهي ، ولها عدة أسماء عربية

الحتواء بذور ثمارها ، (الشجر الرّواق)الحبة الغالية كما تسّمى  , عصا الطلبة، فجل الحصان،
صالحا ، فيصير رائقا، على مرّكبات زيتية لها القدرة على تجميع وترسيب المواد العالقة بالماء

وقد ، كما تستخدم في الطهي، ويمكن أن تضاف تلك الزيوت إلى الطعام اآلدمي .للشرب
ولها استخدامات مهمة في صناعة العطور ، عرفت زيوت بذور المورنجا طريقها إلى الصناعة

 .لقدرتها على تثبيت بعض المكونات الطّيارة في هذه المستحضرات، ومستحضرات التجميل
وفى  ث تستخدم أزهارها وأوراقها كطعامحي، وتعد الهند هي الموطن األصلي للمورنجا

لظّلها الوفير ، في ، ة  أيضًا في السودان وقد انتشرت أشجار المورنجاوهي معروف. التداوي
وفي الفلبين .جنوب مصر وشمال السودان وفي المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية

وزارة الزراعة واستصالح االراضى، ) طاردة للديدان الخيطية ، يستخرج من جذورها مادة دوائية
 .(6103لسنة 0321نشرة رقم 

وعلى الدولة تشجيع زراعة المورنجا وغزو صحراء مصر وتعميرها بتلك النباتات التي 
 .اقتصادي مناسبلها عائد 

من مراكز االستصالح ((www. Behera.gov.eg)ويعتبر مركز وادى النطرون 
حيث أن وادي النطرون هو االسم الشائع . واعدة التابعة لمحافظة البحيرةال

، والذي يبعد غرب مديرية التحرير على امتداد دلتا النيل غرب يقع صحراوي لمنخفض
كم، وعن  01بحوالي  اإلسكندرية الصحراوي -طريق القاهرة على مدينة السادات مدخل

وينخفض عن مستوى سطح الهضبة  كم، 51حوالي ( فرع رشيد) نهر النيل على الخطاطبة
كم، بينما يبلغ متوسط  21و 55و 5ويتراوح طول هذا المنخفض بين . متراً  51المحيطة بنحو 

والمنخفض يعد . مترًا تحت مستوى سطح البحر 64كم، وتصل أعمق نقطة به إلى 01عرضه 
والتى . 6كم511مساحة، إذ تبلغ مساحته نحو  الصحراء الغربية المصرية أصغر منخفضات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_-_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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ب المحصولية لتتضمن معظم المحاصيل الحقلية والغير تقليدية تتميز اراضيها بتنوع التراكي
 . وتوافر الموارد االرضية والمياه الجوفية الصالحة للزراعة. والخضر والفاكهة

 
 مشكلة الدراسة

بالرغم من اهمية اشجار المورنجا االقتصادية والبيئية والقيمة الغذائية لمنتجاتها، وتوافر 
وادى النطرون مثل توافر الموارد األرضية من تربة زراعية ومياه مقومات زراعتها بمنطقة 

ة المنزرعة بها ال جوفية صالحة للزراعة، ومالئمة كافة الظروف البيئية بها، إال أن المساح
المركز )من اجمالى مساحة المورنجاعلى مستوى الجمهورية  % 3تمثل نحو  فدان 31تتعدى 

مما يدل على ندرة أو عدم   فدان، 0111بالغة نحو وال( 6105القومى للبحوث، احصاءات 
وجود دراسات فنية واقتصادية توضح للمزارعين أو المستثمرين أهمية زراعة محصول 

 . المورنجا، ووجود مشكالت انتاجية وتسويقية تواجه منتجى المورنجا فى وادى النطرون
 

 اهداف الدراسة
قتصادي البيئي لزراعة المورنجا بمنطقة ستهدف البحث بصفة أساسية دراسة التحليل االا

وادى النطرون بمحافظة البحيرة ممثلة للوجة البحرى فى مصر، وذلك للتعرف على مدى 
مكانية التوسع فى المساحات المنزرعة وزيادة  أربحية هذا النشاط االنتاجى واثاره البيئية وا 

التعرف ( 0: )لفرعية التاليةالكميات المنتجة من المورنجا، وذلك من خالل دراسة األهداف ا
التعرف على التوزيع الجغرافي ( 6. )على الخصائص واألهمية االقتصادية لزراعة المورنجا

تحديد وقياس نقطة التعادل لكمية اإلنتاج ( 3. )لمحصول المورنجا على مستوي الجمهورية
االقتصادي لزراعة تقدير معايير التقييم ( 4)واإليرادات، حد األمان المطلوب لهذا النشاط، 

( 2. )التعرف على االثار البيئية لزراعة المورنجا( 5. )محصول المورنجا بمنطقة الدراسة
 .دراسة المشاكل التى تواجه منتجى المورنجا بمنطقة الدراسة ومقترحات حلها
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 الطريقة البحثية ومصادر البيانات  
تم استخدام أساليب التحليل االحصائى الوصفي والكمي للبيانات، واالستعانة ببرنامج 

Cost Benefit Analysis  والذي يعتمد على استخدام معايير التحليل المالي واالقتصادي
محمد )للمشروعات الزراعية كما أعدها البنك الدولي للحكم على مدى ربحية تلك المشروعات 

 (6104ا ،على عواد أبو النج
معايير التحليل المالي غير المخصومة وهى المعايير التي ال ( 0: )والمتمثلة فيما يلي

تأخذ عامل الزمن في االعتبار عند تقدير التدفقات النقدية ومنها نقطة التعادل لكمية اإلنتاج 
 معايير التحليل االقتصادي وهى معايير( 6. )واإليرادات، حد األمان االنتاجى والسعرى

تستخدم لقياس وتقييم اآلثار الكلية للمشروع طوال عمره االفتراضي باستخدام سعر الخصم 
يمة المضافة لإليرادات والتكاليف باألسعار االقتصادية ومنها القيمة المضافة، صافى الق

 .والفائض االجتماعي
 

 مصادر البيانات
اعتمد البحث على البيانات الثانوية التي تصدرها الجهات ذات الصلة مثل وزارة الزراعة 
واستصالح األراضي، مركز بحوث الصحراء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

، المركز القومى (االنترنت)الشركة المصرية للزيوت الطبيعية، الشبكة الدولية للمعلومات 
العلمية المصرية للمورنجا، مديرية الزراعة بمديرية التحرير واإلدارة الزراعية  للبحوث، الجمعية

بوادى النطرون، كما تم االعتماد على النشرات والمجالت الزراعية والدراسات السابقة المنشورة 
وغير المنشورة لهذا المحصول التي تصدرها الجهات والمؤسسات العلمية كمصدر أول 

إلى البيانات الميدانية والتي تم الحصول عليها من خالل استمارة استبيان  باإلضافة. للبيانات
تضمنت كافة المتغيرات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة لعينة مزارع المورنجا بمنطقة وادى 

،  حيثت بلغت مساحة المورنجا بها نحو 6104/6105النطرون بمحافظة البحيرة خالل عام 
، من اجمالى مساحة المورنجا على مستوى الوجة البحرى %3، %03.14فدان تمثل نحو 31



 

 وآخرون ثناء النوبي أحمد سليم
 

 245  6102يونيو ، الثاني، الجزء الثالث والثالثونالمجلد 

من % 011مزرعة مورنجا تمثل نحو  05وتتكون العينة من . والجمهورية على الترتيب
 .إجمالي عدد مزارع ومساحة المورنجا في وادى النطرون تم دراستها بالحصر الشامل

 

 ج الدراسةنتائــــ
للمورنجا أهمية  :ألشجار المورنجا والبيئية واإلجتماعيةاألهمية القتصادية : أولا 
جتماعية وبيئية، وتكمن االهمية االقتصادية للمورنجا اقتصادية و انـزلة خاصة ذات أبعاد وم

بالدور المستقبلى الذى يمكن ان تلعبة بالمساهمه في الناتج القومي الزراعي والصادرات 
الزراعية باإلضافة الى توفير مدخالت االنتاج لبعض الصناعات مثل الصناعات الغذائية، 

تزرع إما إلنتاج االوراق أو البذور أو لكال ومعالجة المياه، واالعالف ومخصبات التربة، حيث 
الغرضين لتلبية جزء من المتطلبات الغذائية والتصنيعية للسكان فى مناطق زراعتها، يضاف 

االوراق الطازجة تعتبر غنية فى محتواها الى ذلك قيمتها الغذائية، فقد أوضحت الدراسات أن 
المعدنية خاصة الكالسيوم كما تحتوى والعناصر ( ب)ومصدر جيد لفيتامين ( ج)من فيتامين 
كما تتميز أراق المورنجا باحتوائها . كما أنها غنية فى محتواها من البوتاسيوم، على بروتين

على نسبة عالية من من عنصر الحديد لذلك فهى تستخدم فى عالج االطفال المصابين 
من وزنها زيتًا يضاهى % 45 -35كما تحتوى بذور المورنجا على نحو . باألنيميا فى الفلبين

فى جودته زيت الزيتون بل ويتميز عنه بصالحيته لالستخدام االدامى ولفترات طويلة دون 
ترنخ، باالضافة الى ان زيت المورنجا له أهمية عظمى فى صناعة مستحضرات التجميل 
وخاصة إزالة التجاعيد وآثار التقدم فى العمر وكذلك مستحضرات العناية بالشعر والجلد 

ومجموعة من االحماض الدهنية   Aو C والزيت مغذى وغنى بفيتامينات . وصناعات العطور
يستخدم ، غير المشبعة، وله خصائص مطهرة ومضادة لاللتهابات ويساعد على التئام الجلد

ويدخل الزيت فى انتاج . للوقاية وعالج لدغات الحشرات ومفيد فى حاالت االمراض الجلدىة
كما انه غنى بالعديد من . كينات وفى صناعة زيوت تشحيم المحركاتالوقود الحيوى للما

ومن ثم يمكن  الشجار المورنجا أن تصبح مصدر قوة كبيرة . االحماض الدهنية المفيدة
لالقتصاد الزراعي وعلى الدولة تشجيع زراعتها وغزو صحراء مصر وتعميرها بتلك النباتات 

 .التي لها عائد اقتصادي مناسب
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ن تحظى بها المورنجا في حماية التربة من االنجراف أهمية البيئية التي يمكن تمثل األوت
فألشجار الجوجوبا القدرة على النمو واإلثمار والبقاء منتجة والحد من عملية التصحر، 

اقتصاديًا لسنوات طويلة في بيئات صحراوية قاسية من حيث ارتفاع درجة الحرارة، واستخدام 
ستغالل االراضي التي ال او ي ال تدعم المزيد من المحاصيل التقليدية األراضي الهامشية الت

يمكن استغاللها في نشاطات أخرى كاألراضي الوعرة واالراضي شبه الجافة والمنحدرات، 
وتشكل المورنجا محصول المستقبل بالنسبة لمعظم االراضي شبه الصحراوية إذا ما تم توفير 

ى لدى صغار المنتجين والمستثمرين بالمردود االقتصادى االحتياجات الموردية له ونشر الوع
 .لهذا المحصول

تتعدد فوائد ومزايا زراعة شجرة المورنجا حيث يمكن  :فوائد ومزايا زراعة شجرة المورنجا
وفى استخدمات عديدة كما ( جذور، سيقان، افرع، اوراق)االستفادة من كافة مكونات الشجرة 

 (6103واستصالح االراضى، االدارة المركزية لالرشاد الزراعى،وزارة الزراعة :  )يلى
 :خصائص ومميزات أشجار المورنجا(: أ)
 411-311احتياجات االشجار المائية محدودة جدًا حيث تجود على معدالت أمطار -0

 .سنة/مم
 .ارعتزرع بنجاح على جسور الترع والمجارى المائية وبالحدائق المنزلية والتقاسيم وحول المز -6
 .تستخدم فى تحسين خواص التربة- 3
تستخدم فى عدة مجاالت أخرى مثل مكافحة النيماتودا وتغذية الحيوانات وتربية النحل الى -4

 .جانب إمكانية استخدام كافة معطيات االشجار فى الدواء والعالج
ضى لم تسجل إصابتها باآلفات واألمراض إال إذا زرعت تحت ظروف غير مناسبة كاالرا -5

 .الغدقة أو رديئة الصرف
شجرة تحمل أغلب العناصر التى يحتاجها جسم االنسان وتعتنى بالصحة وتعتبر سالح -2

 .ناجح ضد سوء التغذية
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 :استخدامات أشجار المورنجا (: ب)
 .وثمارها تستخدم فى أغراض الزينة رزهاأ-0
ثمارها على مركبات زيتية لها الحتواء بذور ، ترويق المياه العكرة باستخدام مسحوق البذور-6

 .القدرة على تجميع وترسيب المواد العالقة بالماء فيصير رائقًا وصالحًا للشرب
لها استخدامات مهمة فى صناعة العطور ومستحضرات التجميل لقدرتها على تثبيت  -3

 .بعض المكونات الطيارة فى هذه المستحضرات
كما أنها تستعمل ،عتبر أحد مصادر الحديد أوراق المورنجا من أفضل الخضروات التى ت-4

 .كفاتح للشهية وتساعد فى عملية الهضم
من وزنها زيت لونه أصفر المع ذو طعم رائع % 45-35حتوى بذور المورنجا على نحو ت-5

 (6106محمد خالد بن حسين،) يضاهى من حيث الجودة زيت الزيتون 
بفترة صالحية طويلة االمد تصل حوالى  وليس له طعم ويحترق بدون دخان، ويمتازالمورينجا 

 . سنوات على الرف 5
 .تستخدم إلنتاج العسل حيث يتغذى النحل على رحيق ازهارها-2
 .يستخدم القلف فى دباغة الجلود-7
 .تستخدم على هيئة بهارات-8
ثمار بعض االنواع تؤكل مثل الفول االخضر ولكن طعامها مر وتغسل البذور ويتم -9

 . الغسيل للتخلص من الطعم المر التخلص من ماء
نتاج حطب الوقود-01  .باإلضافة الى االستخدام االساسى كأشجار للزينة والظل وا 
 .خشب الشجرة طرى والفحم المنتج منه نوع جديد -00
 .تعتبر علف ممتاز مقارنه بالبرسيم الحجازى-06
ياه الشرب بدال من ينتج منه كسب جيد بعد عصر الزيت من البذور يستخدم فى تنقية م-03

 .استعمال الكيماويات
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 – 2114)التوزيااال الجفرافاااو لمحصاااول المورنجاااا فاااو مصااار خااا ل الفتااارة : ثانيااااا 
التوزيـع الجغرافـي واالهميـة النسـبية لمسـاحة  ، الـذى يشـير الـى(0)يتبين مـن جـدول رقـم (: 2112

أن اجمـــالى المســـاحة المنزرعـــة  ، (6105 – 6104)محصـــول المورنجـــا فـــي مصـــر خـــالل الفتـــرة 
على مستوى الجمهورية قـد بلـغ نحـو ألـف فـدان موزعـة علـى محافظـات، المنيـا المورنجا باشجار 

، %7بنى سـويف  ،%7 االسماعيلية ،%8، سوهاج %06، الفيوم %06، الوادى الجديد 04%
لشـرقية، البحيـرة، ، ومحافظـات اسـيوط، ا%4، يليها شبة جزيـرة سـيناء %5، المنوفية %5االسكندرية 

، علــى الترتيــب، ثــم منــاطق االقصــر واســوان وقنــا %3،  %3، %3، %4الجيــزة  بنســب بلغــت نحــو 
 .من اجمالى مساحة المورنجا على مستولى الجمهورية% 03مجتمعة بنسبة بلغت نحو 

 – 6104)التوزيـــع الجغرافـــي لمســـاحات محصـــول المورنجـــا فـــي مصـــر خـــالل الفتـــرة (: 1)جااادول رقااام
6105) 

المساحة   المحافظة
المساحة  المحافظة   % (فدان)

   % (فدان)
 06 061 الفيوم 5 51 االسكندرية
 04 041 المنيا 3 31 الشرقية
 4 41 اسيوط 3 31 البحيرة
 8 81 سوهاج 5 51 المنوفية

 03 031 قنا واالقصر واسوان 7 71 االسماعيلية
 4 41 شبة جزيرة سيناء 3 31 الجيزة

 06 061 الوادى الجديد 7 71 بنى سويف
 011 0111  اجمالى الجمهورية

المركز القومى للبحوث، الجمعية العلمية المصرية للمورينجا، بيانات : جمعت وحسبت من: المصدر
 .غير منشورة

يعد العائد االقتصادى لزراعة : الم مح القتصادية الرئيسية إلنتاج المورنجا: ثالثاا 
المحركة للمستثمر التخاذه قرار الزراعة أو البعد عن هذا المحصول أى محصول هو األداة 

يمكن وذلك بدراسة بنود التكاليف الثابتة والمتغيرة وبنود اإليراد السنوى خالل فترة الدراسة، و 
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من خالل دراسة هيكل التكاليف واإليرادات إلنتاج المورنجا بعينة البحث  تناول هذا الجزء
 .(0999،حمدي عبد العظيم: )كما يلي 6104/6105الل عام بمنطقة وادى النطرون خ

لمتوسطات التكاليف ، (6)تشير البيانات الواردة بجدول : التكاليف الستثمارية والثابتة -1
االستثمارية والثابتة واإلهالك السنوى لفدان المورنجا بعينة البحث بمنطقة وادى النطرون خالل 

، ومنه يتبين أن التكاليف االستثمارية تشمل كل من تكلفة استصالح 6104/6105عام 
إلقامة العمال إعداد الطرق الداخلية، مبانى )والبنية األساسية وتشمل ( عملية التسوية)األرض 

جنيه وبقسط  0681وبلغ متوسط نصيب الفدان نحو (. ومخازن لتخزين المستلزمات واألدوات
تكلفة شبكة الرى، تكلفة فى حين تضمنت التكاليف الثابتة . جنيه 71إهالك سنوى بلغ حوالى 

تخطيط االرض، اسمدة عضوية، اسمدة معدنية، حفر وتجهيز )الزراعة عند التاسيس وتشمل 
، تكلفة الشتالت، تكلفة الفرصة البديلة (دم الجور بعد غرس الشتالت او وضع البذورور 
للفدان من األرض المزروعة بالمورنجا وتكلفة الصيانة واإلصالح وقد بلغت نحو ( اإليجار)

 .جنيه من إجمالى التكاليف الثابتة على الترتيب 311، 0111، 3511، 4751، 4111
لفدان المورنجا بعينة البحث موسم  كاليف االستثمارية والثابتةالتمتوسطات (: 2)رقمجدول 

 6104/6105إنتاج 
 % (بالجنيه )القيمة  البيان

 9.12 0351 تكلفة االستصالح والبنية األساسية
 62.85 4111 تكلفة شبكة الرى

 30.88 4751 (عند التاسيس)تكلفة الزراعة 
 63.49 3511 تكلفة الشتالت

 2.70 0111 اإليجاريةالقيمة 
 6.10 311 الصيانة واإلصالح

 011 04911 إجمالى التكاليف االستثمارية والثابتة
جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية بمنطقة وادى النطرون : المصدر

 .6104/6105موسم إنتاج 
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التكاليف المتغيرة لفدان المورنجا ، إلى متوسطات (3)يشير جدول  :التكاليف المتفيرة -2
حيث شملت تكاليف  6104/6105بعينة البحث بمنطقة وادى النطرون خالل عام 

التشغيل لدورة إنتاج واحدة وهى تكاليف األجور والمرتبات والرى وكذلك تكلفة الصيانة 
، 0311،0111وقد بلغ متوسط تلك البنود نحو . الدورية وأخيرًا تكلفة جمع المحصول

، 66.71، 06.67، 05.95جنيه للفدان تمثل نحو  511، 6511، 0111، 0851
جنيه على  8051من إجمالى تكاليف التشغيل والبالغة نحو % 2.03، 31.27، 06.67
 .الترتيب

متوسطات تكاليف التشغيل لفدان المورنجا بعينة البحث موسم إنتاج (: 3)رقم جدول
6104/6105  

 % (بالجنيه )القيمة  تكاليف التشفيل
 12.52 1311 أجور العمال 

 12.27 1111 مرتبات اإلدارة واإلشراف 
 22.71 1521 الرى 

 12.27 1111 التسميد والوقاية 
 31.07 2211 تكلفة الحصاد والجمل وتعبئة المحصول

 0.13 211 تكلفة الصيانة الدورية
 111 5121 إجمالى تكاليف التشفيل

جمعــت وحســبت مــن اســتمارة االســـتبيان الخاصــة بالدراســة الميدانيــة بمنطقــة وادى النطـــرون  :المصاادر
 .6104/6105موسم إنتاج 

، أن متوسط إيرادات إنتاج فدان (4)يتضح من بيانات جدول : إيراد إنتاج المورنجا -3
، قد بلغت نحو 6104/6105بعينة البحث بمنطقة وادى النطرون خالل عام المورنجا 
الف  03.2الف جنيه ايرادات انتاج البذور، ونحو  06.65ألف جنيه، منها نحو  65.85

كيلو جرام من  811،  35جنيه ايرادات انتاج االوراق حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان نحو 
كجم للبذور / جنيه 07، 351البذور واالوراق على الترتيب، وبلغ متوسط سعر البيع نحو 

 . واالوراق على التوالى
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 6104/6105فدان المورنجا بعينة البحث موسم إنتاج  إيرادمتوسطات (: 4)رقمجدول 
 القيمة أو الكمية الوحدة البيان

 35 كيلو جرام متوسط إنتاج الفدان من البذور
 351 جنيه سعر الوحدة

 811 كيلو جرام متوسط إنتاج الفدان من االوراق
 07 جنيه سعر الوحدة
 65851 جنيه اإليراد

جمعــت وحســبت مــن اســتمارة االســـتبيان الخاصــة بالدراســة الميدانيــة بمنطقــة وادى النطـــرون  :المصاادر
 .6104/6105موسم إنتاج 

علمًا بان البذور يتم الحصول عليها نهاية العام االنتاجى مرة واحدة، بينما يتم الحصول 
على االوراق بعد شهرين من الزراعة حيث تجمع ثالث مرات بين الجمعة واالخرى شهرين 

 . تقريبًا ثم تترك االشجار النتاج وانضاج البذور
يعتبر تحليل التعادل من األدوات  :تحليل التعادل وحد األمان إلنتاج المورنجا: رابعاا 

، حيث يعتمد على مدى التغير فى (0)الهامة التى تستخدم فى تقييم المشروعات االستثمارية
التكاليف الثابتة أو المتغيرة أو سعر الوحدة من الناتج، وتعبر نقطة التعادل عن النقطة التى 

لية والتى يكون عندها حجم النشاط يتقاطع عندها منحنى اإليراد الكلى مع منحنى التكاليف الك
ممثال بقيم أو وحدات إنتاجية، ويشير أى مستوى لإلنتاج أقل من نقطة التعادل إلى زيادة 
التكاليف الكلية عن اإليراد الكلى ويحقق المشروع خسارة، بينما يحقق النشاط أرباح عند أى 

ى المعرفة التامة التى يمكن مستوى لإلنتاج أعلى من نقطة التعادل، ويعتمد هذا التحليل عل
وثبات كل من أسعار عناصر اإلنتاج والمنتجات والمستوى التقنى ، بيعها بالسعر المحدد

، نتائج تحليل التعادل وحد األمان إلنتاج فدان مورنجا بعينة (5)ويوضح جدول . المستخدم
قدر بحوالى ، ومنه يتبين أن نقطة التعادل الكمى للفدان ت6104/6105البحث موسم إنتاج

كجم من البذور واالوراق على الترتيب، وبمقارنتها بمستوى اإلنتاج السنوى  040.80، 2.97
كجم بذور واوراق تبين تفوق اإلنتاج المحقق عن إنتاج التعادل بنحو  811، 35والبالغ حوالى 

                                                           
= إجـــراءات  –أســـس ) تالجـــدوى االقتصـــادية وتقيـــيم المشـــروعا، دراســـات (دكتـــور)ســـمير محمـــد عبـــد العزيـــز  (0)

 .0987، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،(حاالت
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دير وبتق. من متوسط اإلنتاج السنوى من البذور واالوراق لفدان المورنجا% 86.67، 81.18%
،  6441.23فقد بلغت حوالى ( 4)نقطة تعادل اإليرادات وكما يتضح من بيانات جدول 

الف جنيه  03.2، 06.65جنيه، وبمقارنتها بمتوسط اإليراد السنوى والبالغ حوالى  6401.78
تبين تفوق اإليراد المحقق عن إيراد التعادل بنحو . من البذور واالوراق لفدان المورنجا

 .من متوسط اإلنتاج السنوى من البذور واالوراق لفدان المورنجا% 86.67، 81.18%
ويستخدم حد األمان االنتاجى لتقييم حساسية المشروع أمام انخفاض الطاقة اإلنتاجية 

أو اقتصادية مثل ( بيولوجية –بيئية ) الممكن حدوثها بسبب ظروف غير متوقعة سواء كانت 
يستخدم حد األمان السعرى لقياس درجة حساسية انخفاض الطاقة االستيعابية لألسواق، و 

ويتبين . المشروع فى حال تعرض سعر الوحدة المنتجة لالنخفاض ومن ثم انخفاض اإليرادات
من متوسط %  84.93، %78.15، أن حد األمان االنتاجى قد بلغ نحو (5)من جدول 

المشروع يظل مربحا حتى وهذا يعنى أن . اإلنتاج السنوى من البذور واالوراق لفدان المورنجا
، واالنخفاض عن هذه النسبة %84.93، %78.15لو انخفض اإلنتاج بنسبة تصل إلى

 .يعرض المشروع إلى خسائر
تحليل التعادل وحد األمان إلنتاج فدان مورنجا بعينة البحث موسم إنتاج (: 2)جدول 

6104/6105 
 القيمة أو الكمية الوحدة البيان

 35.51 كجم/ جنيه المتفيرة للوحدة المنتجة من البذورمتوسط التكاليف 
 1.71 كجم/ جنيه متوسط التكاليف المتفيرة للوحدة المنتجة من الوراق

 2171 جنيه متوسط التكاليف الثابتة خ ل العام
 0.57 كيلو جرام لنتاج البذور 1كمية التعادل
 141.51 كيلو جرام لنتاج الوراق 1كمية التعادل

 2441.03 جنيه لنتاج البذور2ايرادات التعادل 
 2411.75 جنيه لنتاج الوراق2ايرادات التعادل 

 51.15 % لنتاج البذور 3حد األمان النتاجى
 52.27 % لنتاج الوراق 3حد األمان النتاجى
 75.12 % لنتاج البذور3حد األمان السعرى
 54.53 % لنتاج الوراق4حد األمان السعرى
 70.53 جنيه لنتاج البذور4سعر التعادل
 2.20 جنيه لنتاج الوراق 2سعر التعادل
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متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة  -سعر الوحدة المنتجة /)التكاليف الثابتة للسنة = كمية التعادل  .0
 (المنتجة

/ المتغيرة للوحدة المنتجة متوسط التكاليف ) - 0/التكاليف الثابتة للسنة الحالية= إيرادات التعادل  .6
 (سعر الوحدة المنتجة

   xمتوسط اإلنتاج السنوى (/ إنتاج التعادل –متوسط اإلنتاج السنوى = ) حد األمان االنتاجى  .3
011 

متوسط سعر الوحدة ( / سعر التعادل –متوسط سعر الوحدة المنتجة = ) حد األمان السعرى  .4
 x   011المنتجة  

 متوسط إجمالى اإلنتاج/ إجمالى التكاليف متوسط = سعر التعادل  .5
 .4، 3، 6جمعت وحسبت من بيانات جداول  :المصدر
 

، وهذا يعنى أن %84.93، %78.15كما تبين أن حد األمان السعرى قد بلغ نحو 
النتاج % 84.93، %84.23المشروع يظل مربحا حتى لو انخفض السعر بنسبة تصل إلى 

كما بلغ سعر . عن هذه النسبة يعرض المشروع إلى خسائرالبذور واالوراق وانخفاض السعر 
من سعر البيع للبذور % 05.0، %66كجم يمثل نحو /جنيه 6.52، 72.83التعادل نحو 

 .واالوراق على الترتيب
يهدف التقييم االقتصادى إلى تقدير مدى  :القتصادى إلنتاج المورنجاالتقييم : خامساا 

ألهداف األساسية للتنمية سواء كانت اقتصادية أو غير مساهمة المشروع  فى تحقيق كافة ا
اقتصادية مع األخذ فى االعتبار اآلثار غير المباشرة القابلة وغير القابلة للقياس اعتمادا على 
األسعار االقتصادية، ويعتمد على نفس فروض التحليل المالى ولكن باستخدام األسعار 

 . االقتصادية
باستخدام العالقات الرياضية بين القيم الحالية لإليرادات والتكاليف : القتصادىمعايير التقييم 

لنتائج التحليل االقتصادى  ،(2)تشير بيانات جدول و . تم تقدير معايير التقييم االقتصادى
بلغت القيمة ( 0: )إلنتاج المورنجا بعينة البحث بمنطقة وادى النطرون ويتضح منه ما يلي

لصافى القيمة بلغت القيمة الحالية ( 6. )ألف جنيه 037.31للقيمة المضافة نحو الحالية 
. ألف جنيه 97.35بلغ الفائض االجتماعى حوالى ( 3. )ألف جنيه 003.39المضافة نحو 

 .وهذا يشير إلى المساهمة االيجابية إلنتاج المورنجا فى الدخل القومى
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 إلنتاج المورنجا بعينة البحث بمنطقة وادى النطروننتائج التحليل االقتصادى  (:0) رقم جدول
 القيمة الوحدة معايير التحليل القتصادى

 057.60 ألف جنيه إجمالى القيمة الحالية لإليرادات
 63.90 ألف جنيه إجمالى القيمة الحالية للتكاليف االستثمارية والثابتة

 09.90 ألف جنيه إجمالى القيمة الحالية لمستلزمات اإلنتاج 
 02.14 ألف جنيه إجمالى القيمة الحالية لألجور 
 037.31 ألف جنيه 0القيمة الحالية للقيمة المضافة

 003.39 ألف جنيه 6القيمة الحالية لصافى القيمة المضافة
 97.35 ألف جنيه 3الفائض االجتماعى

إجمالى القيمة الحالية  -إجمالى القيمة الحالية لإليرادات = القيمة الحالية للقيمة المضافة .0
 .لمستلزمات اإلنتاج

إجمالى القيمة  -القيمة الحالية للقيمة المضافة = القيمة الحالية لصافى القيمة المضافة .6
 .الحالية للتكاليف االستثمارية والثابتة

إجمالى القيمة الحالية  -القيمة الحالية لصافى القيمة المضافة = الفائض االجتماعى  .3
 .لألجور

 Cost Benefit.حسبت من نتائج تحليل بيانات الدراسة الميدانية باستخدام برنامج  :المصدر
Analysis   

يتناول هذا الجزء من الدراسة التقييم البيئي  :البعد البيئو لنتاج المورنجا: سادساا 
اء الشجار المطلوب للمورنجا وذلك من خالل التعرف على االثار البيئية لزراعة المورنجا سو 

اكانت ايجابية او سلبية، وامكانية معالجة االثار السلبية ان وجدت، واالستفادة القصوى من 
 .االثار االيجابية الشجار المورنجا بمناطق الدراسة

يتصف االنتاج الزراعى بصفة عامة والنباتى واشجار المورنجا بصفة خاصة باثاره 
لص من الغازات الضارة كغاز ثانى اكسيد االيجابية على البيئة من حيث تنقية الهواء والتخ

الكربون وغيره، وانتاج غاز االوكسجين العنصر االساسى لحياة كافة الكائنات الحية على وجة 
وبالنسبة الشجار المورنجا فقد أجمعت الدراسات السابقة ومعظمها دراسات فنية .  االرض

ورنجا وامكانية االستفادة من اجزاء متخصصة الى االثار البيئية االيجابية العديدة لزراعة الم
 .الشجرة من اوراق وازهار وبذور وسيقان

وبالنسبة لالثار البيئية الشجار المورنجا بعينة الدراسة بوادى النطرون، تبين عدم وجود 
اثار سلبية لزراعة المورنجا، وهذا راجع ايضا لعدم وجود ممارسات سلبية لمزراعى المورنجا 
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حيث يتم االستفادة من كل اجزاء االشجار كما ( م، عدم وجود عصر للبذوركحرق نواتج التقلي)
 :يلى
 .يتم االستفادة من االوراق بقطفها وتسويقها -0
يتم االستفادة من االزهار بتربية النحل عليها والحصول على عسل نحل نقى وذو جودة  -6

 .عالية
 .يتم االستفادة من البذور بجمعها وتسويقها  -3
 .نواتج التقليم من اغصان وافرع واوراق بتغذية ااالغنام والماشية عليهايتم االستفادة من  -4
 .يتم االستفادة من اخشاب االشجار الغير منتجة فى التدفئة كفحم عالى الجودة -5

هذا ولم يتبين للدراسة وجود اى انشطة تصنيعية لمنتجات المورنجا بمناطق الدراسة، 
االوراق )فى التخلص من نواتج التصنيع ان وجدت ومن ثم ال يوجد اى اثار سلبية والمتمثلة 

 (.الكسب، المياه/ التالفة، نواتج التقليم، نواتج العصر الثانوية والمتمثلة فى التفلة
تشير بيانات جدول : منتجى المورنجا بعينة الدراسةالمشك ت التى تواجة : سابعاا 

بعينة رنجا بمنطقة وادى النطرون ، الى االهمية النسبية للمشكالت التى تواجة منتجى المو (7)
، ومنه يتبين ان مشكلة صعوبة تسويق االنتاج تاتى فى 6104/6105البحث موسم إنتاج 
حيث اكد المنتجين على احتكار مندوبى شركات تعبئة اوراق % 011المرتبة االولى بنسبة 

بالمنطقة المورنجا للسعر وشروط التسليم، ومشكلة عدم وجود مشروعات لتصنيع المورنجا 
سواء تجفيف وتعبئة االوراق، او معاصر الستخالص زيت المورنجا ومستخلص اوراق 
المورنجا واالستفادة من نواتج العصر سواء فى تصنيع االعالف او االسمدة بنسبة بلغت نحو 

، ثم مشكلة عدم وجود مصادر موثوق بها للحصول على الشتالت ويعانى منها نحو 93%
 %. 51عدم توافر العمالة وارتفاع اجرها بنسبة بلغت نحو  ، واخيرًا مشكلة87%

  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 256  6102يونيو ، الثاني، الجزء الثالث والثالثونالمجلد 

بعينــة البحــث موســم هميــة النســبية للمشــكالت التــى تواجــة منتجــى المورنجــا األ :(7)رقاامجاادول 
 6104/6105إنتاج 

 % العدد المشكلة م
 011 05 واحتكار التجار صعوبة تسويق االنتاج 0
 011 05 اوراق وبذورعدم وجود مصانع لمنتجات المورنجا من  6
 93.33 04 عدم وجود مصادر موثوق بها النتاج الشتالت 3
 82.27 03 عدم توافر العمالة المدربة وارتفاع اجرها 4

جمعــت وحســبت مــن اســتمارة االســـتبيان الخاصــة بالدراســة الميدانيــة بمنطقــة وادى النطـــرون  :المصاادر
ـــاج  ـــى  .6104/6105موســـم إنت ـــب المنتجـــين بضـــرورة اهتمـــام الجهـــات المختصـــة بالعمـــل عل وقـــد طال

ـــا زراعـــة اشـــجار المورنجـــا لالفـــراد والمســـتثمرين،  التـــرويج لمحصـــول المورنجـــا مـــن خـــالل توضـــيح مزاي
والعمــل علــى فــتح اســواق داخليــة وخارجيــة لمنتجــات المورنجــا، اقامــة وحــدات . واعتبارهــا مشــروعًا قوميــاً 

اق وتصـنيع زيـت المورنجـا واالسـتفادة مـن مخلفـات العصـر، تـوفير مصـادر موثـوق لتجفيف وتعبئة االور 
 .  بها النتاج الشتالت وباسعار مناسبة

 

 التوصيات
التركيز على االهتمام بزراعة ( 0: )فى ضوء النتائج البحثية توصى الدراسة بما يلى

تشجيع الزراع وشباب الخريجين والمستثمرين ( 6. )المورنجا في األراضي الجديدة بصفة عامة
على زراعة هذا المحصول وذلك بتعريفهم باألهمية االقتصادية لزراعته وبتوفير الشتالت من 

مكانية إنشاء مصادر موثوق ب ها وتسويق اإلنتاج، األمر الذي يترتب علية زيادة اإلنتاج وا 
مصنع لتجفيف وتعبئة االوراق ومعصرة الستخالص زيت المورنجا ومن ثم زيادة الدخل وتوفير 

 . فرص عمل جديدة وقيام صناعات أخرى على ناتج العصر كاألعالف واألسمدة
 

 المراجــــــــــــع
، بيانــات غيــر 6105للبحــوث، الجمعيــة العلميــة المصــرية للمورينجــا، احصــاءات المركــز القــومى 

 .منشورة
ـــد العظـــيم ـــيم المشـــروعات، دار الشـــروق، (: 0999)حمـــدي عب دراســـات الجـــدوى االقتصـــادية وتقي

 .0999القاهرة، 
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 –أســـس )دراســـات الجـــدوى االقتصــادية وتقيـــيم المشـــروعات ) (:0987)ســمير محمـــد عبـــد العزيــز
 شباب الجامعة، اإلسكندرية ، مؤسسة(حاالت -إجراءات 
ــــد بــــن حســــين ــــك فهــــد (: 6106)محمــــد خال المورينجــــا الشــــجرة المعجــــزة غــــذاء ودواء، مكتبــــة المل
 ية، الرياض، الطبعة االولىالوطن

التحليـل المـالى واالقتصـادى النتـاج محصـول الجوجوبـا فـى محافظـة " :محمد على عواد أبـو النجـا
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ABSTRACT 

This study is preformed to investigate on: (1) Reveal the 

economic aspects of Moringa crop production projects such as 

costs and revenues. (2) Determine the quantitative break even 

point of the total costs and returns. (3) Study the economical 

analysis of Moringa crop production projects. 

The main results of the study can be summarized as: 

(1) high economic efficiency of Moringa crop production projects. 

(2) investment in the production of Moringa lucrative projects under the 

discount rate of 12%.  

(3) the ability of Moringa production activity on the face of the changes 

that occur in both revenue and costs based on the sensitivity analysis . 

(4) Activity bring Moringa production yields more than the costs used in 

the production based on the net value added.  

(5) positive contribution to the production of Moringa in national income 

due to the high value-added compared to net wage based on the Social 

surplus. 
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Conclusively, the study concluded with several recommendations, mainly 

to encourage farmers and young graduates and investors on the cultivation 

of this crop and it introduced them the economic importance of cultivation 

Moringa to provide seedlings from reliable sources and marketing of 

production, which would result in increased production and the possibility 

of establishing a factory to extract the Leaves and Seed, Moringa and then 

increase income and create new jobs and do other industries on the 

outcome of the times feeds and fertilizers. 

Key words: Moringa crop, total costs,  total returns, economic analysis, 

Netron Valley  


