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 والتكاليف لمحصول الزيتون  التحليل االقتصادي لدوال اإلنتاج

 محافظة مطروحب
                        [3] 

(2)العزيز الحسن عبد أحمد أبو -(2)همحمد سيد شحات -(1)فتحية محمد أحمد السيد عالم
 

 (3)محمد محمود سامي
شعبة ( 3، جامعة عين شمس راعةكلية الز ( 2جامعة عين شمس  معهد الدراسات والبحوث البيئية،( 1

 ت االقتصادية، مركز بحوث الصحراءالدراسا
 

 المستخلص
لذا استهدف ، محدودية الموارد المائية مع تنامي االحتياجات المائية في الزراعةفي تمثلت مشكلة البحث 

ما تحققه مدى  نتا حيث توضح دوال اإل ،والتكاليف لمحصول الزيتون نتا تقدير دوال اإلالبحث دراسة 
ية نتاجية المشاركة في العملية اإلنتاجللموارد اإلا هاستخدامي كفاءة اقتصادية ف من الزراعيةية نتاجالوحدات اإل

وما ية نتاجاإلف التكالي دواللمنتج الزراعي بينما تظهر ا ربا ألالوحدات من تعظيم ه تحققه هذا وكذلك مدى م
العالقة بين التكاليف  ،المستوى القومي ىعلأو  يةنتاجالوحدة اإلمستوى  علىسواء من مؤشرات هامة يرتبط بها 

 اتخاذ مساعدة المنتجين الزراعيين فيو السياسات السعرية  رسم وتحليلفي  اماالستعانة بهن حيث يمك، نتا واإل
ة العمليفي  االستمرار والتوسععلى  التي من شأنها أن تشجع المنتجينو  ية الخاصة بهم،نتاجاإلت القرارا
ومن ثم تحقيق  األربا معظمة  يحقق الذي نتا اإل حجمتحديد على  عالوة ،نتا التوقف عن اإلأو  يةنتاجاإل

 .يةنتاجالعناصر اإل استخدامالكفاءة االقتصادية من 
وفقًا للنموذ   البحثية لمحصول الزيتون من بيانات عينة نتاجتقدير معالم الدالة اإللوقد أظهرت النتائج أن 

ية المؤثرة على الناتج الكلي للفدان من نتاج، بإدخال جميع العناصر اإل(دوجالس-كوب)في صورة المقدر 
 15.1للدالة بنحو  (E.P) ية اإلجماليةنتاجالمرونة اإلأن  (Q) تبين من دالة الناتج الكلي، محصول الزيتون
يتم في المرحلة  نتا ن اإلويوضح ذلك أعلى الترتيب  الثالثللفئات  1512، 1511، 1،00و إلجمالي العينة

 طن 4.3 إجمالي عينة الدراسة حواليفي الزيتون  إنتا تكاليف  يخفضالذي  مثلاأل نتا حجم اإلوبلغ  ى،األول
الناتج  حجمبلغ  قدو  طن على التوالي، 353طن،  253طن،  1501 تفئات األخرى فقد بلغ ةثالثالنسبة للوب

وبالنسبة للثالثة فئات  مثلاأل نتا من حجم اإل قلأطن أي  2.5 ونحإلجمالي العينة  للمزرعة الكلي الفعلي
في الفئة الثالثة،  مثلاأل نتا من حجم اإلأكبر  أي على التوالي، طن  3طن،  2.3 طن، 2.2األخرى قد بلغ 

في إجمالي العينة وبلغ في طن  350االقتصادي الذي يعظم الربح فقد بلغ حوالي  نتا أما بالنسبة لحجم اإل
 . طن، على التوالي 350طن،  2531طن،  2فئات الثالث األخرى ال

ي التكميلفي الحديثفة لزيفادة تطوير طرق حصاد األمطار، والتعريفف بتقنيفات الفر ب عليه يوصي البحث وبناءً 
قفدر مفن ميفاه أكبر  استيعابعلى  التوعية بأهمية عمليات الحرث لزيادة نفاذية التربة مما يجعلها قادرةو ، تهاكفاء
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االهتمففام و ، ألمطففار وتخزينهففا فففي طبقففات تحففت سففطح التربففة حتففى تسففتفيد منهففا األشففجار خففالل موسففم النمففوا
 .الكفاءة االقتصادية للزيتون في المزارع ىومستو  نتا بالعنصر البشري لزيادة اإل

 حدارناال - نتا لإل مثلالحجم األ -الكفاءة االقتصادية  - نتا واإلدوال التكاليف : الكلمات الدالة
 .متعدد المرحليال
 

 المقدمة
يعتبر الزيتون من محاصيل الفاكهة الهامة التي يمكن االستفادة منه حيث يمكن ان يسهم في 

ًا أو مصنعًا أو الخار  سواء كان طازجإلى  زيادة العمالت النقدية األجنبية من خالل إمكانية تصديره
وبصفه خاصة بالمناطق الصحراوية التي ه في مصر إنتاجزيت، وزيادة الدخل األسري في مناطق 

محافظات الجمهورية من حيث المساحة المزروعة أكبر  يزرع فيها مثل محافظة مطرو  باعتبارها من
 .(2110النصيرات،).بمحصول الزيتون

. المساحات المزروعة بمحصول الزيتونأكبر  من ألنهامركز مطرو  بالمحافظة  اختيار وقد تم
ما تتميز بها المحافظة إلى  هذا باإلضافة فدان، 3231الزيتون مزرعة بأشجار المساحة الحيث بلغت 

. الحقلية الهامة محاصيلالبزراعة  ويتميز مركز مرسي مطرو بها  زراعيال ستغاللنماط االأتنوع  من
 بالمحافظة للتوسع في زراعة هذه المحاصيلاهتمت الدولة باستصال  واستزراع مساحات جديدة  ولقد

 .(2112،الرويس) ظروف الجوية المناسبة لزراعتهاحيث ال
الزيتون من محصول كما أن ، بالمحافظةلتنمية الزراعية كما تسهم هذه المساحات في تحقيق ا

مستوى الصحة العامة  ها في زيادةاستهالكحيث يسهم الكبيرة الغذائية ذات األهمية المحاصيل 
. ليافأعضوية و  أحماضات وبروتين ودهون و على مواد كربوهيدر الزيتون  حتوىيحيث  نسانلإل
 .(2112الرويس،)

 

 ة البحثلمشك
في اآلونة األخيرة،  يالُمجتمع المصر  هباتت قضية الموارد المائية، من أهم القضايا التي ُتواج
حتياجات المطلوبة منها من ناحية أخرى، نظرًا لثبات ومحدودية هذه الموارد من ناحية، وتنامى اال

المحاصيل  اختيارللتنمية ويستلزم  األمر الذي يقف حائالً الُمستمر،  يمع التزايد الُسكانوعلى األخص 
 . التي تجود بالمحافظة والتي يعظم وحدة العائد من المياه منها

والكفاءة المائية وقد جاء الزيتون كمنتج هام يهتم به البدوي لما له من أهمية حيث قله احتياجاته 
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مطرو  أراضي وعلى الناتج الكلي للزيتون في  نتا وتأثيرها على اإل نتا االقتصادية لعناصر اإل
توفير الِمياه يمكن في مجال الزراعة، والذي  واالجتماعية االقتصاديةوُمتطلبات خطط وبرامج التنمية 

لمحصول  نتا االرتفاع الملحوظ في تكاليف اإلأدى  وقد. الضرورية له من الموارد المائية المحلية
ه نتيجة تزايد متوسط تكلفه الفدان أسعار ارتفاع نتا  إلى مستلزمات اإل أسعارتون نتيجة الرتفاع الزي

لتركيب لروائية اإلوكذلك انخفاض العائد من الوحدة  ومتوسط سعر الوحدة من الناتج النهائي الكلي
دارة  ملحةيجعل الحاجة االمر الذي  المحصولي الحالي تلك  داماستخوضرورية لدراسة تخطيط وا 

بمحافظة منظومة التنمية الزراعية وتوجه  الموارد بطريقة تعظم العائد من تلك الموارد
 (2111،السنتريسي ).مطرو 

  هدف البحث

الزيتفون  نتفا المحفددة إل نتفا للتعفرف علفى اهفم عناصفر اإل نتفا تقدير دوال اإلإلى  يهدف البحث
يفة، نتاجرونة االجمالية المحددة لطبيعة المرحلفة اإللتلك العناصر وحساب الم نتا وكذا تقدير مرونة اإل

دوال التكففاليف لقيففاس الحجففم األمثففل لمففزارع الزيتففون فففي وتحديففد عوائففد السففعة ووفففورات وكففذلك تقففدير 
وتقففدير األهميففة النسففبية لمسففاهمة كففل مففدخل فففي التكففاليف ، الحجففم وفقففًا الخففتالف المسففاحة المزروعففة

القتصادية لعناصر اإلنتا ، وبما يمكن من االستفادة القصفوى مفن عناصفر الكلية، وكذا تقدير الكفاءة ا
 .اإلنتا  المتاحة

يعتمد البحث في تحقيق اهدافه على البيانات األولية التى تم : مصادر البيانات والطريقة البحثية
ة إلى الحصول عليها من المصادر والجهات الحكومية وكذا رسائل الماجستير والدكتوراه هذا باإلضاف

اعداد استمارة استبيان لمزارعي الزيتون في محافظة مطرو ، وتضمنت عملية تحليل البيانات استخدام 
باإلضافة . بعض المعايير اإلحصائية الوصفية والكمية المتمثلة في المتوسط الحسابي واألهمية النسبية

ذلك حساب الكفاءة االقتصادية لتقدير دوال اإلنتا  والتكاليف لتقدير عوائد السعة ووفورات الحجم وك
وفقًا لألهمية  وتم اختيار عينه الدراسة من مزارعي الزيتون بمركز مطرو  كونه أهم مراكز المحافظة

نتا  الزيتون، وتم اختيار مفردات العينة من المزارعين بعينة الدراسة داخل القرى  النسبية لمساحة وا 
 (2110علي،)ي الزيتون باستخدام المعاينة العشوائية العمدية لمزارع

 31مفردة تم تقسيمها إلى فئات، بالفئه األولي  01وبلغ حجم عينه الدراسة اإلجمالي عدد 
. فدان 21مفردة للفئة الثالثة، كما تراوحت المساحة فدان إلى أكبر  31مفردة، للفئة الثانية 31مفردة، 
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، (فدان  1فدان حتي  1من )زية األولي الحياوتم تقسيم مزارع الدراسة إلى ثالث فئات حيازية، للفئة 
 11اكبر من )، وللفئة الحيازية الثالثة (فدان 11فدان حتي  1اكبر من )وللفئة الحيازية الثانية 

الف فدان من إجمالي مساحة الفاكهة  315212إجمالي مساحة الزيتون بالمحافظة حوالي  ، وبلغ(فدان
 .من المساحة اإلجمالية بالمحافظة% 2051والي الف فدان، وبنسبة ح .12.500والبالغة حوالي 

 

 النتائج والمناقشات
وفقًا  البحثية لمحصول الزيتون من بيانات عينة نتاجتقدير معالم الدالة اإللوقد أظهرت النتائج أن 

 المحول إلى الصورة اللوغاريتمية المزدوجة لتبسيط تقدير( دوجالس-كوب)للنموذ  المقدر في صورة 
ية المؤثرة على الناتج الكلي للفدان من نتاجلة وسهولة تفسيرها، بإدخال جميع العناصر اإلمشتقات الدا

 ية ذات التأثير المعنوينتاجأن أهم العناصر اإل (Q) حيث تبين من دالة الناتج الكلي محصول الزيتون
اآللي  العمل تتمثل في على مستوي أجمالي العينة الناتج الكلي للفدان من محصول الزيتونعلى 

وعدد ساعات اآللي  عدد ساعات العملتتمثل في  السماد البلدي، وعلى مستوي الفئة األوليكمية و 
على مستوي الفئة الحيازية الثانية و  ،وكمية المبيدات وكمية المياه العمل البشري وكمية السماد البلدي

على مستوي د البلدي، عدد ساعات العمل البشري وكمية السماو اآللي  تتمثل في عدد ساعات العمل
 ية اإلجماليةنتاجوقدرت المرونة اإل ،السماد البلديكمية العمل البشري و  تتمثل فيالفئة الحيازية الثالثة 

(E.P)  ويوضح  للفئات الثالثة على الترتيب 1512، 1511، 1،00ألجمالي العينة و15.1للدالة بنحو
أكبر  ث أن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي للفدانحي نتا لإل الثانيةيتم في المرحلة  نتا ذلك أن اإل

العائد للسعة الن مرونة  تناقصالمستخدمة أي ما يعني  نتا كمية عناصر اإل من نسبة الزيادة في
 نتا لإل األوليالمرحلة نهاية يتم في  نتا ويوضح ذلك أن اإلويدلك . من الواحد الصحيح اقل نتا اإل

 نتا كمية عناصر اإل من نسبة الزيادة فيأكبر  مية الناتج الكلي للفدانحيث أن نسبة الزيادة في ك
كما قدرت قيمة الناتج الحدي . العائد للسعة أنها تقترب من تناقصإلى  المستخدمة أي ما يعني

(V.M.P )بحوالي. فدان على الترتيب/جنيه 32053 ،1150بحوالي  يةنتاجلتلك العناصر اإل 
، 3050، 21151بحوالي و للفئة األولي فدان على الترتيب/جنيه 2.111،2.211 ،01214
للفئة  فدان على الترتيب/جنيه 3.050، 2بحوالي للفئة الثانية . فدان على الترتيب/جنيه 1.050
 .الثالثة
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الزيتون بإجمالي عينة الدراسة بلغ  نتا التكاليف إل يخفضالذي  مثلاأل نتا ويتبين أن حجم اإل
وأن طن على التوالي،  353طن، 253طن، 1501ث فئات األخرى فقد بلغ وبالثال طن 353حوالي 
 نتا من حجم اإل اقلطن أي  .25بلغ نحو  إلجمالي العينة قد للمزرعة الناتج الكلي الفعلي حجم
أما بالنسبة لحجم  في الفئة الثالثة، مثلاأل نتا من حجم اإلأكبر  طن أي 3طن،253طن، 252و مثلاأل
في إجمالي العينة وبلغ في الفئات  طن 350الذي يعظم الربح فقد بلغ حوالي  االقتصادي نتا اإل

 323050بلغت التكاليف الحدية نحو و  طن، على التوالي،350طن، 2531طن،2طن،  الثالث األخرى
 2213500 ،جنيه500..11نحو وبلغت على مستوي الفئات  على مستوي العينة، جنيه
على إجمالي العينة حوالي جنيه  3313511المتوسطة حوالي وبلغت التكاليف ، جنيه331050،جنيه

 1501ية بنحو نتاجوقدرت مرونة التكاليف اإل ،جنيه 331050حوالي جنية30251.جنية،01.1
وهذا اي اقل من الواحد الصحيح، ، 1501، 1531، 253ألجمالي العينة وعلى مستوي الفئات فكانت 

يحقق كفاءة اقتصادية نظرًا ألن ال لي عينة الدراسة الزيتون على مستوى إجما إنتا على أن يدل 
يستطيع المنتج  ال، و نتا اقتصادية لإل غيرالعائد للسعة وهي المرحلة  تناقصيتم في مرحلة  نتا اإل
 لتناقصالعائد للسعة نتيجة  تناقصفي هذه المرحلة، أي  نتا تحقيق وفورات سعة من اإل( المزارع)
يحقق كفاءة اقتصادية ، وكذلك في المرحلة األولي الزيادة في التكاليف من نسبةأكبر  بنسبة نتا اإل

حقق كفاءة ال ت والمرحلة الثانية،. في تلك السعة نتا مرونة التكاليف تعكس مرونة اإلنظرًا ألن 
من قانون تناقص الغلة وهي مرحلة  العائد للسعة تنافصيتم في مرحلة  نتا اقتصادية نظرًا ألن اإل

 تناقصيتم في مرحلة  نتا يحقق كفاءة اقتصادية نظرًا الن اإل ال والمرحلة الثالثة،. .يةغير اقتصاد
 .اقتصاديةغير العائد للسعة وهي مرحلة 

 :لمحصول الزيتون بعينة الدراسة نتا تقدير دوال ال : ولا أ
  المقففدر فففي وفقففًا للنمففوذ البحففثمففن بيانففات عينففة  الزيتووونيففة لمحصففول نتاجتففم تقففدير معففالم الدالففة اإل

المحففول إلففى الصففورة اللوغاريتميففة المزدوجففة لتبسففيط تقففدير مشففتقات الدالففة ( دوجففالس -كففوب )صففورة 
يفففة المففؤثرة علفففى النفففاتج الكلفففي للففففدان مفففن محصفففول نتاجوسففهولة تفسفففيرها، بإدخفففال جميفففع العناصفففر اإل

 :الزيتون من خالل النموذ  التالي

1 1 2 2 3 3 5 6 ln Q = ln  + β  ln X + β  ln X + β  ln X + ..... + β  ln X 
 :حيث
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Q = (.فدان / طن ) ناتج الكلي للفدان من محصول الزيتون ال 

X1 =  (.فدان / ساعة ) للمحصول العمل اآللي عدد وحدات 

X2 =  (.فدان/ ساعة ) عدد وحدات العمل البشري للمحصول 

X3 =  (.فدان/  متر مكعب) البلديكمية السماد 

X4 = (.فدان /  شجرة)  عدد األشجار 

X5 = (.فدان /  لتر ) كمية المبيدات 

X6 = (.فدان/  متر مكعب)  كمية المياه 

Β = المرونة اإلنتاجية لكل عنصر إنتاجي بالدالة. 

Α = مقدار ثابت من الناتج الكلي للفدان في حالة انعدام عناصر اإلنتا  المتغيرة. 

2.3Ln =  11اللوغاريتم لألساس. 

 .ة، كذلك الفئات الحيازية الثالثعلى مستوي عينة الدراس نتا ويتم تقدير دوال ال 
ذات  نتا تم تحديد عناصر اإل :مستوي إجمالي عينة الدراسةعلى  محصول الزيتون إنتا دالة  (1)

محصول الزيتون في المدى الطويل إلجمالي عينة من خالل  إنتا المعنوي على  يجابيالتأثير اإل
المتعدد المرحلي  نحداراال استخداملزيتون بالنموذ  المقدر لدالة الناتج الكلي للفدان من محصول ا

 :في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، والموضحة بالمعادلة التالية( التدريجي)
ln Q = 3.9 + 0.07 ln X1+ 0.44 ln X3 

(3.5)  (2.8)   (5.8)** 
 

2R  = 0.96 F = 2317 
 .% 5ستوي معنوية معنوي عند م* . % 1 معنوي عند مستوي معنوية **

 .جمعت وحسبت من نتائج الستبيان الخاص بالدراسة: المصدر
الناتج الكلي على  ية ذات التأثير المعنوينتاجأن أهم العناصر اإل (Q) حيث تبين دالة الناتج الكلي

 نتا ، وبتقدير مرونات اإلالسماد البلديكمية و اآللي  العمل للفدان من محصول الزيتون تتمثل في
 بلغت نحو السماد البلديكمية و اآللي  للعملية نتاجالمرونة اإلوبلغت زئية المختلفة لتلك العناصر، الج

لتلك  يجابيالتأثير اإلإلى  وتوضح اإلشارة الطردية لتلك العناصر الترتيبعلى  1510 ،1533
ي المرحلة ها يتم فاستخدامالمتغيرات، كما أن قيمتها األقل من الواحد الصحيح فإن ذلك يعني أن 

أن زيادة الكمية المستخدمة من العناصر إلى  ، مما يشير(االقتصادي نتا مرحلة اإل)ية الثانية نتاجاإل
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الترتيب، وقد على  %353، %1510الفدان من الزيتون بنسبة  إنتا زيادة إلى  تؤدي%  11بنسبة 
 . اً إحصائيمعنوية هذه النتائج الثبتت 

وهذا وهي أقل من الواحد الصحيح  15.1للدالة بنحو  (.E.P) اليةية اإلجمنتاجوقدرت المرونة اإل
يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي للفدان % 11ية بالدالة المقدرة بنسبة نتاجيعني أن زيادة هذه العناصر اإل

للسعة الن مرونة في حالة تناقص العائد  يتم نتا ، ويوضح ذلك أن اإل% 51.من الزيتون بنحو 
 .الواحد الصحيحمن  اقل نتا اإل

، مما يشير إلى أن تلك المتغيرات المستقلة 1501حوالي ( 2R)وقد بلغ معامل التحديد المعدل 
من التغيرات الكلية الحادثة في الناتج الكلي للفدان %  01المفسرة بالدالة المقدرة مسئولة عن حوالي 

 ة للدالة المقدرة عند مستوى معنويةحصائينوية اإلإلى المع (F) ، وتشير قيمةمن محصول الزيتون

(0.01) . 
بالنسبة لكاًل من  من محصول الزيتون (.A.P) الناتج المتوسطأن ( 1)كما تبين من جدول 

ية نتاجفدان لتلك العناصر اإل/طن 1512، .151سقدر بحوالي  كمية السماد البلديو اآللي  العمل
 .على الترتيب

اءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتا  المستخدمة في دالة إنتا  الزيتون مؤشرات الكف: (1) جدول
 بإجمالي عينة الدراسة

 البيان
في دالة الناتج الكلي( المدخالت)عناصر النتا    

 كمية السماد البلدي العمل اآللي
X1 X3 

 X 15.8 25.3 متوسط كمية عنصر اإلنتا 

 0.07 0.44 (.E.X) اإلنتاجية لعنصر اإلنتا المرونة 

 0.12 0.15 )فدان/ طن( (.A.P) الناتج المتوسط

 0.05 0.01 (فدان/ طن( (.M.P) الناتج الحدي

 327.4 66.7 (جنيه( (.V.M.P) قيمة الناتج الحدي

 50 140 (جنيه( (PX) سعر وحدة عنصر اإلنتا 

 0.5 6.5 (.E.E) الكفاءة االقتصادية

/ طفن.25جنيه، متوسط الناتج الكلي إلجمالي العينة 0111( = سعر طن الزيتون)وحدة الناتج الرئيسي  سعر *
 .فدان

Q متوسط الناتج الكلي للفدان = Average production (A.P.) الناتج المتوسط * متوسفط كميفة عنصفر  ÷ 
X اإلنتا  للفدان . 
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النفاتج  × (.E.X) المرونفة اإلنتاجيفة لعنصفر اإلنتفا  = Marginal production (M.P.)النفاتج الحفدي  *
 .(.A.P) المتوسط

 .(PQ) سعر وحدة الناتج الرئيسي × (.M.P) الناتج الحدي = (.V.M.P) قيمة الناتج الحدي *
 .(PX) دة عنصر اإلنتا سعر وح ÷ (.V.M.P) قيمة الناتج الحدي = (.E.E) الكفاءة االقتصادية *

 .جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بالدراسة: المصدر
ي في دالة الناتج الكلي إنتاجتقدير الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة لكل عنصر  وبتقدير

 (M.P) الناتج الحديأن ( 1)المقدرة لمحصول الزيتون إلجمالي عينة الدراسة، حيث تبين من جدول 

 .151، 1511 ، قدر بحواليالسماد البلديكمية و اآللي  العملمن بالنسبة لكاًل  حصول الزيتونمن م
لتلك ( V.M.P)ية على الترتيب، كما قدرت قيمة الناتج الحدي نتاجفدان لتلك العناصر اإل/طن

 بينما بلغ متوسط سعر وحدة. فدان على الترتيب/جنيه 32053، 1150بحوالي  يةنتاجالعناصر اإل
 .للفدان/ جنية  1.نحو  السماد البلديكمية ساعة و / جنيه  131بنحو اآللي  عملال

ية بدالة الناتج الكلي المقدرة، تبين من نتاجالعناصر اإل ستخدامالكفاءة االقتصادية ال وبتقدير
من الواحد أكبر  السماد البلدي كانت كميةلأن قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية ( 1)رقم  الجدول
ي حيث تبين نتاجالعنصر اإل اهذ ستخداممستوى الكفاءة االقتصادية الارتفاع في مما يعكس  الصحيح
 ، اما عن كمية العمليةنتاجي عن سعر وحدة العناصر اإلنتاجقيمة الناتج الحدي للعنصر اإل ارتفاع
لكفاءة فوجد ان مؤشر الكفاءة االقتصادية اقل من الواحد الصحيح وهذا يعكس انخفاض مستوي ااآللي 

 .في تلك العنصر

تم تحديففد عناصففر يفف (:فوودان . فوودان حتووي 1موون )الزيتووون للفئووة الحيازيووة األولووي  إنتووا دالووة   (2)
محصفول الزيتففون ففي المفدى القصففير للفئفة الحيازيففة  إنتففا المعنفوي علفى  يجففابيذات التفأثير اإل نتفا اإل

الكلفففي للففففدان مفففن محصفففول الزيتفففون  األولفففى بعينفففة الدراسفففة مفففن خفففالل النمفففوذ  المقفففدر لدالفففة النفففاتج
فففففي الصففففورة اللوغاريتميففففة المزدوجففففة، والموضففففحة ( التففففدريجي)المتعففففدد المرحلففففي  نحففففداراال اسففففتخدامب

 :بالمعادلة التالية
Ln Q = 2.66 +0.42 Ln X1 + 0.46 Ln X3 + 0.24 Ln X6 

(23.4)** (4.9)**  (4.7)**  (2.4)* 
2R  = 0.98 F = 592 

 .% .معنوي عند مستوي معنوية %. *  1معنوي عند مستوي معنوية  **
 .جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بالدراسة: المصدر
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الناتج على  ية ذات التأثير المعنوينتاجأن أهم العناصر اإل (Q) حيث تبين من دالة الناتج الكلي
وكمية  وكمية السماد البلدياآللي  العمل عدد ساعاتالكلي للفدان من محصول الزيتون تتمثل في 

عدد لية نتاجالجزئية المختلفة لتلك العناصر، تبين أن المرونة اإل نتا ، وبتقدير مرونات اإلالمياه
 وكمية المياه وكمية السماد البلدي وكمية المبيدات وعدد ساعات العمل البشرياآللي  ساعات العمل
التأثير إلى  وتوضح اإلشارة الطردية لتلك العناصر تيب،التر على  1522، 1531، 1530بلغت نحو 

يتم ها استخداممن الواحد الصحيح فإن ذلك يعني أن أكبر  كما أن قيمتها ،لتلك المتغيرات يجابياإل
أن زيادة الكمية المستخدمة من إلى  مما يشير (المرحلة االقتصادية) نتا لإل ىولاألفي المرحلة 

على  %252، % 351، %350الفدان من الزيتون بنسبة  إنتا زيادة لى إ تؤدي% 11العناصر بنسبة 
للدالة  (E.P) ية اإلجماليةنتاجوقدرت المرونة اإل. اً إحصائيمعنوية هذه النتائج الوقد ثبتت . الترتيب
يؤدي إلى زيادة % 11ية بالدالة المقدرة بنسبة نتاجوهذا يعني أن زيادة هذه العناصر اإل 1500بنحو 
ألن  يتم في زيادة العائد للسعةنتا  ان اإلإلى  ، وهذا يدل% 050الكلي للفدان من الزيتون بنحو الناتج 
 .من الواحد الصحيحأكبر  المرونة

، مما يشير إلى أن تلك المتغيرات المستقلة 1501حوالي ( 2R)وقد بلغ معامل التحديد المعدل 
من التغيرات الكلية الحادثة في الناتج الكلي للفدان %  01عن حوالي  المفسرة بالدالة المقدرة مسئولة

 ة للدالة المقدرة عند مستوى معنويةحصائيإلى المعنوية اإل (F) ، وتشير قيمةمن محصول الزيتون

(0.01) . 
عدد بالنسبة لكاًل من  من محصول الزيتون (A.P) الناتج المتوسطأن ( 2)كما تبين من جدول 

فدان /طن، 1511، 1510، 1513قدر بحوالي  وكمية المياه ،وكمية السماد البلدياآللي  ساعات العمل
 .ية على الترتيبنتاجلتلك العناصر اإل
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مؤشرات الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتا  المستخدمة في دالة إنتا  الزيتون : (2)جدول 
 .بالفئة الحيازية األولى بعينة الدراسة

 البيان
 

في دالة الناتج الكلي( المدخالت) نتا اصر ال عن  

 المياه  كمية البلدي السماد لياآل العمل
X1 X3 X6 

 X 15.7 25.2 14.1 متوسط كمية عنصر اإلنتا 
 0.42 0.46 0.24 (E.X) المرونة اإلنتاجية لعنصر اإلنتا 

 0.16 0.09 0.14 )فدان/ طن( (.A.P) الناتج المتوسط

 0.037 0.040 0.059 (فدان/ طن( (.M.P) الناتج الحدي
 262.1 281.1 412.0 (جنيه( (.V.M.P) قيمة الناتج الحدي

 180 50 140 (جنيه( (PX) سعر وحدة عنصر اإلنتا 
 2.9 5.6 1.5 (E.E) الكفاءة االقتصادية

 توسط النفاتج الكلفي للفئفة الحيازيفة، مجنيها 0111( = سعر طن الزيتون)سعر وحدة الناتج الرئيسي  *
  فدان /طن252األولي 

Qمتوسط الناتج الكلي للفدان= (A.P) الناتج المتوسط * X للفدان نتا متوسط كمية عنصر اإل ÷ . 
 .(A.P) ج المتوسطالنات ×(.E.X) نتا ية لعنصر اإلنتاجالمرونة اإل= (.M.P)الناتج الحدي *
 .(PQ) سعر وحدة الناتج الرئيسي× (M.P) الناتج الحدي = (V.M.P) قيمة الناتج الحدي *
 .(PX) نتا سعر وحدة عنصر اإل ÷ (V.M.P) قيمة الناتج الحدي= (E.E) الكفاءة القتصادية *

 الستبيان الخاص بالدراسةاستمارة اجمعت وحسبت من نتائج : المصدر
 

ي في دالة الناتج الكلي المقدرة إنتاجج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة لكل عنصر تقدير الناتوب
 الناتج الحديأن ( 2)لمحصول الزيتون في الفئة الحيازية األولي بعينة الدراسة، حيث تبين من جدول 

(M.P) وكميه وكمية السماد البلدياآللي  عدد ساعات العملبالنسبة لكاًل من  من محصول الزيتون 
 ية على الترتيب، نتاجفدان لتلك العناصر اإل/طن 15130 ,1513، 151.0، قدر بحوالي المياه

، 21151، 312بحوالي  يةنتاجلتلك العناصر اإل( V.M.P)كما قدرت قيمة الناتج الحدي 
 ،ةالساع/جنيه 131اآللي  العملبينما بلغ متوسط سعر وحدة . فدان على الترتيب/جنيه 21251

بينما بلغ متوسط سعر كمية وحدة المياه  3متر/جنيه 1.نحو  كمية السماد البلديحدة ومتوسط سعر و 
 . 3م/ جنيه  111

ية بدالة الناتج الكلي المقدرة، حيث تبين من نتاجالعناصر اإل ستخدامتقدير الكفاءة االقتصادية البو 
أكبر  كمية المياهو  البلدي السمادو اآللي  لكل من العمل أن قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية( 2)الجدول 

هذه العناصر المذكورة  ستخداممن الواحد الصحيح مما يشير إلى ارتفاع مستوى الكفاءة االقتصادية ال



J. Environ. Sci. 

Institute of Environmental Studies and Research – Ain Shams University 

 

Vol. 46, No.2, Jun. 2019 57 

ي، وينصح نتاجي عن سعر وحدة العنصر اإلنتاجحيث تبين زيادة قيمة الناتج الحدي للعنصر اإل
 .كميات إضافية من هذه العناصر استخدامب

تم تحديفد عناصفر  (:فدان 11فدان حتي  .اكبر من )الزيتون للفئة الحيازية الثانية  إنتا دالة  (3) 
محصفول الزيتففون ففي المفدى القصففير للفئفة الحيازيففة  إنتففا المعنفوي علفى  يجففابيذات التفأثير اإل نتفا اإل

 استخدامبالثانية بعينة الدراسة من خالل النموذ  المقدر لدالة الناتج الكلي للفدان من محصول الزيتون 
 :في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، والموضحة بالمعادلة التالية( التدريجي)المتعدد المرحلي  نحداراال

Ln Q =3.7 + 0.27 Ln X1 + 0.54 Ln X2 +0.25 Ln X3  

 (6.1)** (1.9)* * (3.6)**  (2.7)*  
2R  = 0.71 F = 44.2 

 .% 5معنوي عند مستوي معنوية * . % 1 معنوي عند مستوي معنوية **
 جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بالدراسة: المصدر

 

الناتج على  ية ذات التأثير المعنوينتاجأن أهم العناصر اإل (Q) حيث تبين من دالة الناتج الكلي
البشري  عدد ساعات العملو اآللي  الكلي للفدان من محصول الزيتون تتمثل في عدد ساعات العمل

الجزئية المختلفة لتلك العناصر، تبين أن المرونة  نتا وكمية السماد البلدي، وبتقدير مرونات اإل
وكمية السماد البلدي بلغت نحو  البشري عدد ساعات العملو اآللي  عدد ساعات العمللية نتاجاإل

 يجابيتأثير اإلالإلى  وتوضح اإلشارة الطردية لتلك العناصرالترتيب، على  .152، 15.3، 1520
ها يتم في المرحلة استخداممن الواحد الصحيح فإن ذلك يعني أن أكبر  كما أن قيمتها ،لتلك المتغيرات

 (.اقتصادية غيرالمرحلة (  األولي  يةنتاجاإل
 إنتا زيادة إلى  تؤدي%  11صر بنسبة اأن زيادة الكمية المستخدمة من العنإلى  مما يشير

الترتيب، وقد ثبتت معنوية هذه النتائج على  %.25، % 53.، %250 الفدان من الزيتون بنسبة
 . اً إحصائي

من الواحد الصحيح أكبر  وهي 1511للدالة بنحو  (.E.P) ية اإلجماليةنتاجوقدرت المرونة اإل
يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي % 11ية بالدالة المقدرة بنسبة نتاجوهذا يعني أن زيادة هذه العناصر اإل

يتم في حالة نهاية العائد للسعة ألن مرونة  نتا وذلك يوضح أن اإل % 1151للفدان من الزيتون بنحو 
 .من الوحد الصحيحنتا  أكبر اإل
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ى أن تلك المتغيرات المستقلة ، مما يشير إل1501حوالي ( 2R)وقد بلغ معامل التحديد المعدل 
من التغيرات الكلية الحادثة في الناتج الكلي للفدان % 01المفسرة بالدالة المقدرة مسئولة عن حوالي 

 .من محصول الزيتون
عدد بالنسبة لكاًل من  من محصول الزيتون (.A.P) الناتج المتوسطأن ( 3)كما تبين من جدول 

فدان لتلك العناصر /طن 1510، 1511، 1511، بحوالي لبلديوكمية السماد ااآللي  ساعات العمل
 .ية على الترتيبنتاجاإل

مؤشرات الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتا  المستخدمة في دالة إنتا  الزيتون : (3)جدول 
 بالفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة

 البيان
في دالة الناتج الكلي( المدخالت)عناصر النتا    

 السماد البلدي العمل البشري العمل اآللي

X1 X2 X3 

 X 20.1 183.4 25.2 متوسط كمية عنصر اإلنتا 

 0.27 0.54 0.25 (E.X) المرونة اإلنتاجية لعنصر اإلنتا 

 0.09 0.01 0.11 )فدان/ طن( (.A.P) الناتج المتوسط

 0.02 0.01 0.03 (فدان/ طن( (.M.P) الناتج الحدي

 159.7 47.4 216.3 (جنيه( (.V.M.P) قيمة الناتج الحدي

 50 20 140 (جنيه( (PX) سعر وحدة عنصر اإلنتا 

 1.5 2.3 3.2 (.E.E) الكفاءة االقتصادية

، متوسفط النفاتج الكلفي للفئفة .جنيهفا 0111( = سعر طفن الزيتفون)سعر وحدة الناتج الرئيسي  *
 فدان/نط253الحيازية الثانية 

Q متوسط الناتج الكلي للفدان = (A.P)الناتج المتوسط  * X متوسط كمية عنصر اإلنتا  للفدان ÷  . 
 .(A.P) الناتج المتوسط × (E.X) المرونة اإلنتاجية لعنصر اإلنتا  = (M.P)الناتج الحدي  *
 .(PQ) سعر وحدة الناتج الرئيسي × (M.P) الناتج الحدي = (V.M.P) قيمة الناتج الحدي*
 .(PX) سعر وحدة عنصر اإلنتا  ÷ (V.M.P) قيمة الناتج الحدي = (E.E) الكفاءة االقتصادية*

 .جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بالدراسة :المصدر
دالة الناتج الكلي المقدرة  ي فيإنتاجتقدير الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة لكل عنصر بو 

 الناتج الحديأن ( 3)لمحصول الزيتون في الفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة، حيث تبين من جدول 

(M.P.) البشري عدد ساعات العملو اآللي  عدد ساعات العملبالنسبة لكاًل من  من محصول الزيتون 
ية على نتاجفدان لتلك العناصر اإل/طن 1512، 1511، 1513بحوالي  تقدر  وكمية السماد البلدي،

، 3053، 21153بحوالي  يةنتاجلتلك العناصر اإل( V.M.P)الترتيب، كما قدرت قيمة الناتج الحدي 
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 متوسطو  ساعة/جنيه 131نحو اآللي  وحدة العمل بينما بلغ متوسط. فدان على الترتيب/جنيه 1.050
 .3متر/جنيه 1.البلدي فقد بلغت نحوالسماد وحدة أما عن  ساعة/جنيه 21وحدة العمل البشري نحو

ية بدالة الناتج الكلي المقدرة، حيث تبين من نتاجالعناصر اإل ستخدامتقدير الكفاءة االقتصادية الوب
أكبر  والعمل البشري وكمية السماد البلدياآللي  للعملأن قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية ( 3)الجدول 

 صر المذكوراالعن ههذ ستخدامى ارتفاع مستوى الكفاءة االقتصادية المن الواحد الصحيح مما يشير إل
 .ينتاجعن سعر وحدة العنصر اإل ةينتاجصر اإلاحيث تبين زيادة قيمة الناتج الحدي للعن

ذات  نتفا تفم تحديفد عناصفر اإل (:فودان 11اكبر مون ) الثالثةالزيتون للفئة الحيازية  إنتا دالة  (4) 
بعينففة  الثالثفةمحصففول الزيتفون ففي المففدى القصفير للفئفة الحيازيففة  إنتفا عنففوي علفى الم يجفابيالتفأثير اإل

 نحفداراال اسفتخدامالدراسة مفن خفالل النمفوذ  المقفدر لدالفة النفاتج الكلفي للففدان مفن محصفول الزيتفون ب
 : في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، والموضحة بالمعادلة التالية( التدريجي)المتعدد المرحلي 

ln Q =3.4+ 0.59 ln X2+ 0.43 ln X3  

 (3.1)** (3.7)** (2.7)8* 
2R  = 0.49 F = 27.4 

 .% 5معنوي عند مستوي معنوية %. *  1معنوي عند مستوي معنوية  ** 
 .جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بالدراسة: المصدر

الناتج على  ية ذات التأثير المعنوينتاجالعناصر اإلأن أهم  (Q) حيث تبين من دالة الناتج الكلي
، وبتقدير مرونات السماد البلديكمية العمل البشري و الكلي للفدان من محصول الزيتون تتمثل في 

 السماد البلديكمية للعمل البشري و ية نتاجالجزئية المختلفة لتلك العناصر، تبين أن المرونة اإل نتا اإل
 يجابيالتأثير اإلإلى  وتوضح اإلشارة الطردية لتلك العناصري الترتيب، عل0.43 ،15.0بلغت نحو 

ها يتم في المرحلة استخداممن الواحد الصحيح فإن ذلك يعني أن أكبر  كما أن قيمتها ،لتلك المتغيرات
 (.اقتصادية غيرالمرحلة ) ية األولينتاجاإل

 إنتا زيادة إلى  تؤدي%  11 أن زيادة الكمية المستخدمة من العناصر بنسبةإلى  مما يشير
. اً إحصائيمعنوية هذه النتائج الالترتيب، وقد ثبتت على  %4.3، %5.9 الفدان من الزيتون بنسبة

وهذا من الواحد الصحيح أكبر  وهي 1.02 للدالة بنحو (.E.P) ية اإلجماليةنتاجوقدرت المرونة اإل
يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي للفدان % 11بنسبة ية بالدالة المقدرة نتاجيعني أن زيادة هذه العناصر اإل

وقد بلغ معامل ، العائد للسعة يقترب من تناقص نتا ، ويوضح ذلك أن اإل% 10.2 من الزيتون بنحو
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، مما يشير إلى أن تلك المتغيرات المستقلة المفسرة بالدالة المقدرة 1530حوالي ( 2R)التحديد المعدل
، من التغيرات الكلية الحادثة في الناتج الكلي للفدان من محصول الزيتون%  30حوالي  مسئولة عن
 . (0.01) ة للدالة المقدرة عند مستوى معنويةحصائيإلى المعنوية اإل (F)وتشير قيمة

بالنسبة لكاًل من  من محصول الزيتون (.A.P) الناتج المتوسطأن ( .)كما تبين من جدول 
ية على نتاجفدان لتلك العناصر اإل/طن 1512، 1512قدر بحوالي  السماد البلدي كميةالعمل البشري و 

 .الترتيب
مؤشرات الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتا  المستخدمة في دالة إنتا  الزيتون : (5)جدول 

  بعينة الدراسة الثالثةبالفئة الحيازية 

 البيان
ج الكليفي دالة النات( المدخالت) نتا عناصر ال   

 2م/كمية السماد البلدي ساعة/البشري العمل
X2 X3 

 X 193 25.23 متوسط كمية عنصر اإلنتا 

 0.59 0.43 (E.X) المرونة اإلنتاجية لعنصر اإلنتا 

  1.02 (E.P) المرونة اإلنتاجية اإلجمالية

 0.12 0.02 )فدان/ طن( (.A.P) الناتج المتوسط

 0.05 0.01 (فدان/ طن( (.M.P) لناتج الحديا

 357.9 2. (جنيه( (.V.M.P) قيمة الناتج الحدي

 50 20 (جنيه( (PX) سعر وحدة عنصر اإلنتا 

 3.2 7.2 (E.E) الكفاءة االقتصادية

 3ةمتوسفط النفاتج الكلفي للفئفة الحيازيفة الثالثف جنيفه، 7000 = (سفعر طفن الزيتفون)سعر وحفدة النفاتج الرئيسفي  *
 .فدان/طن

Q متوسط الناتج الكلي للفدان = (A.P)الناتج المتوسط * X متوسط كمية عنصر اإلنتا  للفدان ÷  . 
 .(A.P) الناتج المتوسط × (E.X) المرونة اإلنتاجية لعنصر اإلنتا  = (M.P)الناتج الحدي  *
 .(PQ) سعر وحدة الناتج الرئيسي × (M.P) الناتج الحدي = (V.M.P) قيمة الناتج الحدي *
 .(PX) سعر وحدة عنصر اإلنتا  ÷ (V.M.P) قيمة الناتج الحدي = (E.E) الكفاءة االقتصادية *

 .جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بالدراسة :المصدر
ي في دالة الناتج الكلي المقدرة اجإنتتقدير الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة لكل عنصر بو 

من  (M.P) الناتج الحديأن ( .)لمحصول الزيتون إلجمالي عينة الدراسة، حيث تبين من جدول 
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 .151، 1511 ، قدر بحواليالسماد البلديكمية العمل البشري و من بالنسبة لكاًل  محصول الزيتون
لتلك ( V.M.P)قيمة الناتج الحدي ية على الترتيب، كما قدرت نتاجفدان لتلك العناصر اإل/طن

 بينما بلغ متوسط سعر وحدة. فدان على الترتيب/جنيه 51..3، 1150بحوالي  يةنتاجالعناصر اإل
 .للفدان/ جنية  1.نحو  السماد البلديكمية ساعة و / جنيه  21العمل البشري بنحو 

ج الكلي المقدرة، حيث تبين ية بدالة الناتنتاجالعناصر اإل ستخدامتقدير الكفاءة االقتصادية البو 
 اأنه توجد السماد البلدي كميةللعمل البشري و أن قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية  (5) من الجدول

صر االعن ههذ ستخداممستوى الكفاءة االقتصادية الارتفاع في من الواحد الصحيح مما يعكس أكبر 
 .يةنتاجي عن سعر وحدة العناصر اإلنتاجقيمة الناتج الحدي للعنصر اإل ارتفاعحيث تبين  ةينتاجاإل

ية عن نتاجوتعبر دالة التكاليف اإل :بعينة الدراسة الزيتونلدوال تكاليف  حصائيالتقدير ال: أول
( كمتغير مستقل)وحجم الناتج الكلي للفدان ( كمتغير تابع)طبيعة العالقة بين التكاليف الكلية للفدان 
للمحصول موضوع الدراسة  (T.C) عن دالة التكاليف الكلية لمحصول زراعي معين، ويمكن التعبير

 :في الصورة التالية
 (: دالة التكاليف في المدى الطويل)

2 2

1 2 3 4T.C =  β Q –  β Q  + β S Q+β S 
 : )دالة التكاليف في المدى القصير)

T.C = α + β1 Q- β2 Q
2
 + β3 Q

3
 

 : حيث
T.C = (.جنيه)  التكاليف الكلية للفدان من المحصول موضوع الدراسة 

Q =  (.طن ) الناتج الكلي للفدان من المحصول موضوع الدراسة 

S =  (.فدان( ) السعة الحيازية)المساحة المزروعة 

β = المعلمات أو الثوابت اإلحصائية للدالة المقدرة. 

α = مقدار ثابت من التكاليف الكلية للفدان في حالة إنعدام الناتج الكلي للفدان. 

كل في المدى القصير على مستوى  لمحصول الزيتونير اإلحصائي لدوال التكاليف التقدويتم 
وفي المدى الطويل إلجمالي العينة، للتعرف على الكفاءة اإلنتاجية  ،ثالثالحيازية الئات فئة من ألف

وال ثم إشتقاق د (T.C) في عينة الدراسة الميدانية، وذلك من خالل تقدير دالة التكاليف الكليةفئة لكل 
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، ثم تقدير مرونة التكاليف اإلنتاجية للتعرف (A.C) والتكاليف المتوسطة (M.C) التكاليف الحدية
على المرحلة اإلنتاجية التي يتم فيه اإلنتا  للمحصول موضوع الدراسة، وكذلك التعرف على حجم 

األربا  بهدف  الناتج الكلي األمثل الذي يخفض التكاليف وحجم الناتج الكلي االقتصادي الذي يعظم
أي زيادة الناتج الكلي مع )تحديد ما إذا كان المنتج للمحصول ينتج في ظل تحقيق وفورات سعة 

 وسيتم، (أي زيادة اإلنتا  مع تزايد التكاليف)سعة  تال وفوراأو في ظل تحقيق ( انخفاض التكاليف
قدير دالة التكاليف واختيار استخدام أسلوب االنحدار غير الخطي في الصورة التربيعية والتكعيبية لت

 .أفضلهما من حيث المنطق االقتصادي والمعنوية اإلحصائية
بتقفدير معفالم دالفة  (: الطويول المودإ)  الزيتون علوى مسوتوإ إجموالي العينوة إنتا دالة تكاليف  (1) 

اسفة إلنتا  محصول الزيتون في المدي الطويل علفى مسفتوى إجمفالي عينفة الدر  (T.C) التكاليف الكلية
فففي الصففورة التربيعيففة والتكعيبيففة باسففتخدام بيانففات عينففة الدراسففة، تبففين أن أفضففل الصففور المقففدرة هففي 

 (:1)الموضحة بالمعادلة التربيعية و الدالة في الصورة 
T.C =7535.3 Q +573.7 Q² - 636.04Qs + 56.11S

2
 

 (16)** (1.8) (-6.5) (4.6)  

R² = 0.98    F = 1180 

 : حيث
T.C = إلنتا  الزيتون على مستوى إجمالي عينة الدراسة( جنيه ) كاليف اإلنتاجية الكلية الت. 

Q =  (. طن) الناتج الكلي الفعلي 
 . % 1معنوي عند مستوي معنوية  **

s= 14  
 :الشكل التاليدالة على فتصبح ال (s) و بالتعويض في قيمة

T.C = 10997.56 – 1369.26Q +573.7 Q²  (1) 

 محصول الزيتون بإجمالي عينة الدراسة، أن الناتج الكلي نتا إل (T.C) التكاليف الكليةوتوضح دالة 

(Q)  من التغيرات الكلية الحادثة في التكاليف الكلية من محصول الزيتون%  01مسئول عن حوالي  
 (:2)في المدى الطويل وبالتالي الحصول على المعادلة ( A.C)دالة التكاليف المتوسطة وبتقدير 

A.C = 10997.56/Q – 1369.26 +573.7 Q  (2) 

الحصول على دالة التكاليف الحدية ويتم في المدى الطويل ( M.C)دالة التكاليف الحدية  وبتقدير
 (:3)الموضحة بالمعادلة 

M.C = 1369.26 +1147.4 Q  (3) 
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نة الدراسة بلغ الزيتون بإجمالي عي نتا التكاليف إل يخفضالذي  مثلاأل نتا ويتبين أن حجم اإل
من حجم  اقلأي  طن .25بلغ نحو  للفدان قد وأن حجم الناتج الكلي الفعلي الفدان/ طن353حوالي 

طن،  350االقتصادي الذي يعظم الربح فقد بلغ حوالي  نتا ، أما بالنسبة لحجم اإلمثلاأل نتا اإل
يتون على مستوى إجمالي الز  محصولمما يدل على أن  1501ية بنحو نتاجوقدرت مرونة التكاليف اإل

العائد للسعة  تناقصتم في مرحلة ت نتا تكاليف اإليحقق كفاءة اقتصادية نظرًا ألن ال عينة الدراسة 
في  نتا تحقيق وفورات سعة من اإل( المزارع)يستطيع المنتج ال ، و نتا اقتصادية لإلغير وهي المرحلة 

من نسبة الزيادة في أكبر  بنسبة نتا اإل لتناقصالعائد للسعة نتيجة  تناقصهذه المرحلة، أي 
 .التكاليف

 مؤشرات نتائج دالة التكاليف لعينة الدراسة :(5)جدول رقم 
الفئة الحيازية  الفئة الجمالية 

 األولي
الفئة الحيازية 

 الثانية
الفئة الحيازية 

 الثالثة
 طن 3 طن 2.3 طن 2.2 طن Q 2.5 متوسط اإلنتا  -1
 طن 3.4 طن2.3 طن 1.98 طن4.3 حجم اإلنتا  المدني للتكاليف -2
 طن 4.9 طن 2.38 طن 2  طن4.9  حجم اإلنتا  المعظم للربا  -3
 0.79 0.41 0.84 0.98 مرونة التكاليف -3
 مع التكاليف المتوسطة (M.C) التكاليف الحديةيتحقق عند تساوي : حجم اإلنتا  المدني للتكاليف (1

(A.C). 

 يففراد الحففديمففع اإل (M.C) يتحقففق عنففد تسففاوي التكففاليف الحديففة: لمعظففم لألربففا حجففم اإلنتففا  ا (2

(M.R) وهو يساوي سعر وحدة الناتج النهائي. 

التكففاليف  قيمففة ÷ (M.C) التكففاليف الحديففةقيمففة يففتم قسففمة : (.E.C) مرونففة التكففاليف اإلنتاجيففة (3
 .(A.C) المتوسطة

بتقفدير معفالم دالفة التكفاليف  :ولوي بعينوة الدراسوةدالوة تكواليف إنتوا  محصوول الزيتوون للفئوة األ  (2)
إلنتففا  محصففول الزيتففون فففي المففدي القصففير علففى مسففتوى الفئففة الحيازيففة األولففى  (T.C) الكليففة

بمحافظفففة مطفففرو  ففففي الصفففورة التربيعيفففة والتكعيبيفففة باسفففتخدام بيانفففات عينفففة الدراسفففة، تبفففين أن أفضفففل 
 (:1)بالمعادلة، والموضحة يعيةالتربالصور المقدرة هي الدالة في الصورة 

T.C = 0130353 – 1.1315. Q + 2311151. Q²  (1)  

 (351)** (-4.4)** (4.0)**  

 R² = 0.84     F = 82 
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 :حيث 
T.C  =الزيتون على مستوى الفئة الحيازية األولى نتا إل( جنيه)ية الكلية نتاجالتكاليف اإل. 

Q  = (.طن)الناتج الكلي الفعلي 
محصول الزيتون بالفئة الحيازية األولى، أن الناتج الكلي  نتا إل (T.C) لة التكاليف الكليةوتوضح دا

من التغيرات الكلية الحادثة في التكاليف الكلية من محصول %  84مسئول عن حوالي  (Q) للفدان
التكاليف  دالة وبتقدير، %1ًا عند مستوى معنوية إحصائيكما ثبتت معنوية الدالة ومعلماتها  ،الزيتون

 (:2)الحصول على المعادلة ويتم في المدى القصير ( A.C)المتوسطة 
A.C = 90374.4 / Q – 85038.5 + 23006.85 Q  (2) 

الحصول على دالة التكاليف الحدية يتم ( 1)في المدى القصير ( M.C)دالة التكاليف الحدية وبتقدير 
 (:3)الموضحة بالمعادلة 

M.C = 85038.5 + 46013.7 Q  (3) 

 الزيتون بالفئة الحيازية األولى بلغ حوالي نتا التكاليف إل يخفضالذي  مثلاأل نتا يتبين أن حجم اإل

من حجم أكبر  ، أيللفدان طن 252وأن حجم الناتج الكلي الفعلي بلغ نحو الفدان، /  طن 1.98
، للفدانطن  2د بلغ حوالي االقتصادي الذي يعظم الربح فق نتا أما بالنسبة لحجم اإل. مثلاأل نتا اإل

الزيتون على  محصولمما يدل على أن من الواحد الصحيح أكبر  يأ 253وقدرت المرونة بحوالي 
مرونة التكاليف تعكس مرونة عينة الدراسة يحقق كفاءة اقتصادية نظرًا ألن من  ىولالفئة األمستوى 

 في تلك السعة نتا اإل
ر معفالم دالفة التكفاليف تقفديب : الفئوة الثانيوة بعينوة الدراسوة دالة تكاليف إنتا  محصوول الزيتوون (3) 
إلنتا  محصول الزيتون في المدي القصير على مستوى الفئة الحيازية الثانية بمحافظة  (T.C) الكلية

مطرو  في الصورة التربيعية والتكعيبية باستخدام بيانات عينفة الدراسفة، تبفين أن أفضفل الصفور المقفدرة 
 (:1)، والموضحة بالمعادلةالتربيعيةالصورة هي الدالة في 

T.C = 159572.2- 130178 Q +28778.67 Q²  (1)  

 (2.8) ** (-2.6)* (2.6)*  

 R²= 0.24    F= 3.5 

 :حيث 
T.C  =الفئة الحيازية الثانية الزيتون على مستوى نتا إل( جنيه)ية الكلية نتاجالتكاليف اإل. 

Q  = (.طن)الناتج الكلي الفعلي 
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محصول الزيتون بالفئة الحيازية الثانية، أن الناتج  نتا إل (T.C) وتوضح دالة التكاليف الكلية
من التغيرات الكلية الحادثة في التكاليف الكلية من % 24مسئول عن حوالي  (Q) الكلي للفدان

دالة  ديروبتق، %1ًا عند مستوى معنوية إحصائيكما ثبتت معنوية الدالة ومعلماتها ، محصول الزيتون
 (:2)الحصول على المعادلة ويتم في المدى القصير ( A.C)التكاليف المتوسطة 

A.C = 15957.2/ Q - 130178 + 27778.67 Q  (2) 

الحصول على دالة التكاليف يتم في المدى القصير و ( M.C)دالة التكاليف الحدية وبتقدير 
 (:3)الحدية الموضحة بالمعادلة 

M.C = 130178+ 57557.34 Q  (3) 

الزيتون بالفئة الحيازية الثانية بلغ  نتا التكاليف إل يخفضالذي  مثلاأل نتا يتبين أن حجم اإل
 يتساوي مع، أي للفدان طن 253، وأن حجم الناتج الكلي الفعلي بلغ نحو الفدان/  طن 2.3 حوالي

طن  2531ح فقد بلغ حوالي االقتصادي الذي يعظم الرب نتا أما بالنسبة لحجم اإل. مثلاأل نتا حجم اإل
تكاليف مما يدل على أن اي اقل من الواحد الصحيح  1531للفدان، وقدرت مرونة التكاليف بحوالي 

يتم في مرحلة  نتا حقق كفاءة اقتصادية نظرًا ألن اإلال تالزيتون على مستوى عينة الدراسة  محصول
 .اقتصاديةمن قانون تناقص الغلة وهي مرحلة غير  العائد للسعة تنافص
بتقفدير معفالم دالفة التكفاليف  : محصوول الزيتوون بالفئوة الثالثوة بعينوة الدراسوة إنتا دالة تكاليف  (4)
إلنتففا  محصففول الزيتففون فففي المففدي القصففير علففى مسففتوى الفئففة الحيازيففة الثالثففة  (T.C) الكليففة

راسفففة، تبفففين أن أفضفففل بمحافظفففة مطفففرو  ففففي الصفففورة التربيعيفففة والتكعيبيفففة باسفففتخدام بيانفففات عينفففة الد
 (:1)، والموضحة بالمعادلة التربيعيةالصور المقدرة هي الدالة في الصورة 

T.C =11264.73- 2363.25 Q + 945.2 Q²  (1)  

 (1.9)* (-0.5) (1.4)  

 R²= 0.79     F=55  

 :حيث 
T.C  =ة الثالثةالزيتون على مستوى الفئة الحيازي نتا إل( جنيه)ية الكلية نتاجالتكاليف اإل. 

Q  = (.طن)الناتج الكلي الفعلي 
محصول الزيتون بالفئة الحيازية الثالثة، أن الناتج  نتا إل (T.C) وتوضح دالة التكاليف الكلية

من التغيرات الكلية الحادثة في التكاليف الكلية من %  00مسئول عن حوالي  (Q) الكلي للفدان
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دالة  وبتقدير، %1ًا عند مستوى معنوية إحصائيعلماتها كما ثبتت معنوية الدالة وم ،محصول الزيتون
 (:2)الحصول على المعادلة ويتم في المدى القصير، ( A.C)التكاليف المتوسطة 

A.C = 11264.73/ Q – 2363.25 + 945.2 Q  (2) 

الحصول على دالة التكاليف يتم في المدى القصير و ( M.C)دالة التكاليف الحدية وبتقدير 
 (:3)موضحة بالمعادلة الحدية ال

M.C = 2363.25 + 1890.4 Q  (3) 

الزيتون بالفئة الحيازية الثالثة بلغ  نتا التكاليف إل يخفضالذي  مثلاأل نتا يتبين أن حجم اإل
من حجم  اقل، أي للفدان طن 3وأن حجم الناتج الكلي الفعلي بلغ نحو  للفدان،طن  3.4حوالي 

طن،  350االقتصادي الذي يعظم الربح فقد بلغ حوالي  نتا جم اإلأما بالنسبة لح. مثلاأل نتا اإل
الزيتون على مستوى  إنتا تكاليف مما يدل على أن  1500ية بنحو نتاجوقدرت مرونة التكاليف اإل

العائد للسعة  تناقصيتم في مرحلة  نتا حقق كفاءة اقتصادية نظرًا الن اإلت الالفئة الحيازية الثالثة 
 .اقتصادية غيروهي مرحلة 

 

 التوصيات
  يحقق كفاءة ال ه العائد للسعة نظرًا ألن تناقصفي مرحلة توصي الدراسة بعدم إنتا  الزيتون

 .من نسبة الزيادة في التكاليفأكبر  بنسبة نتا اإل لتناقص نتيجةً  اقتصادية

   نتا ة اإلمرونة التكاليف تعكس مرونتوصي الدراسة بإنتا  الزيتون في المرحلة األولى نظرا ألن 
 .يحقق كفاءة اقتصاديةمما  في تلك السعة

  الري )تطوير طرق حصاد األمطار، والتعريف بتقنيات الري التكميلي الحديثة بتوصي الدراسة
التوعية بأهمية ، لزيادة كفاءة الري التكميلي( األواني الفخارية استخدامبأو  بالتنقيطأو  بالرش

قدر من مياه األمطار أكبر  استيعابعلى  مما يجعلها قادرةعمليات الحرث لزيادة نفاذية التربة 
 .وتخزينها في طبقات تحت سطح التربة حتى تستفيد منها األشجار خالل موسم النمو

  توجيه المزارعون ألهمية الزيتون كمحصول رئيسي بمحافظة مطرو  واالهتمام توصي الدراسة
بعمليات الخدمة والتسويق للمحصول وزيادة  بزراعة األصناف التي تجود بالمنطقة وكذا االهتمام

 .هم للتصدير الخارجيإنتاجالوعي اإلرشادي، لتوجيه جزء من 
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  االهتمففام بالعنصففر البشففري ألنففه مففن أهففم العناصففر اإلنتاجيففة ذات التففأثير اإليجففابي المعنففوي علففى
ضففافة كميففات مناسففبة مففن السففماد العضففوي لزيففادة اإلنتففا  وم سففتوي الكفففاءة النففاتج الكلففي للفففدان وا 

 .االقتصادية للزيتون في المزارع
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ABSTRACT 

The problem of research was the limitations of water resources with the 

growing water needs in agriculture. The research aimed at studying the 

estimation of the production and costs functions of the olive crop.Production 

functions show the extent to which agricultural production units achieve 

economic efficiency in their use of production resources involved in the 

production process and the extent to which these units maximize the profits of 

the agricultural product. The important indicators both at the level of the 

production unit and at the national level the relationship between costs and 

production, which can be used in the formulation and analysis of price 

policies and help agricultural producers in making their own productive 

decisions, which would encourage producers to continue or to expand the 

production process or stop production, as well as to determine the volume of 

production that maximizes profits and thus achieve economic efficiency of 

the use of productive elements. 
The Results showed that to determine the parameters of the yield 

function of the olive yield from the data of the research sample according to 
the estimated model in the form of cup-Douglas, by introducing all the 
productive elements affecting the total output of the olive yield, (EP) for the 
function by about 0.51 for the total sample and 0.99, 1.06 and 1.02 for the 
three categories respectively. This shows that the production is in the first 
stage and the optimum production volume which reduces the costs of olive 
production in the total sample of the study was about 4.3 tons and the other 
three categories Reached 1.98 tons, 2.3 tons, 3.4 tons, respectively , And that 
the total actual farm size of the total sample was about 2.5 tons, which is less 
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than the optimal production volume and 2.2 tons, 2.3 tons, 3 tons, which is 
greater than the optimal production volume in the third category. As for the 
size of economic production, which maximizes profit, 4.9 tons in the total 
sample and in the other three categories reached 2 tons, 2.38 tons, 4.9 tons, 
respectively. 

The research recommends to develop rain harvesting methods, 
introduction of modern supplementary irrigation techniques to increase the 
efficiency of supplementary irrigation, awareness of the importance of tillage 
operations to increase soil permeability so that it can absorb the largest 
amount of rainwater and store it in layers under the surface of the soil to 
benefit trees during the growing season, and caring for the human element to 
increase production and the level of economic efficiency of olives on farms. 
Keywords: Cost and production functions - Economic efficiency - Optimized 
production volume - Progressive multiple regression. 

 


