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 اءـينـــــــــمال ســــة شــــــظــــافـــ محـــــي فونـــــــــــــزيتـــول الــــــصـــف محـــــاليـــدوال تك

 ٢رجب محمد حفني ،٢ إبرھيمالفتاح سعاد عبد،٢ رضوانرياض إسماعيل مصطفى ،*١ونى محمد زھرىـع

 .  وحدة مكافحة الم�ريا، مديرية الصحة، سوھاج، مصر .١

 ..قتصاد والتنمية الريفية، كلية العلوم الزراعية البيئية، جامعة العريش، مصرقسم ا .٢

 :لخصُالم

تستھدف الدراسة إلقاء الضوء على تكاليف إنتاج محصول الزيتون من حيث ا2ھمية النسبية لبنود التكاليف والقياس 
اءة اDنتاجية وا.قتصادية لمحصول الزيتون وتقدير الكف، ًاDحصائي لدوال التكاليف في ك� من المدى القصير والطويل

ًبدراسة الصور المختلفة لدوال تكاليف إنتاج الزيتون الخام في المدي القصير وفقا لطبيعة البيانات المتحصل . داخل العينة
س الصور عليھا تبين أن الصورة التكعيبية لجملة مزارع العينة جاءت أفضل من الناحيتين ا.قتصادية وا.حصائية علي عك

وبالنسبة لنتائج . ا2خرى والتي جاء بعضھا . يتفق مع المنطق ا.قتصادي والبعض ا2خر . يتفق مع المنطق ا.حصائي
وبإجراء ا.شتقاق . فدان/  طن٥٫٠تبين أن الحجم المعظم لWرباح قد بلغ حوالي )  فدان٢أقل من (دالة تكاليف الفئة ا2ولي 

 طن للفدان، ٣٫٥والبالغ حوالي ) دني للتكاليفُالحجم الم(الحصول علي الحجم ا2مثل لbنتاج لدالة متوسط التكاليف أمكن 
تبين أن الحجم )  فدان٤-٢(أما عن دالة تكاليف الفئة الثانية .  طن٣٫٨٨وھو يقل عن الحجم الفعلي لbنتاج والبالغ حوالي 

ق لدالة متوسط التكاليف أمكن الحصول علي الحجم ا2مثل وبإجراء ا.شتقا. فدان/  طن٥٫٤المعظم لWرباح قد بلغ حوالي 
 ٣٫٨٢ طن للفدان، وھو يقل عن الحجم الفعلي لbنتاج والبالغ حوالي ٣٫٥والبالغ حوالي ) الحجم المدني للتكاليف(لbنتاج 

وبإجراء . فدان/  طن٤٫٦ تبين أن الحجم المعظم لWرباح قد بلغ حوالي)  أفدنة أكثر٤(أما عن دالة تكاليف الفئة ا2ولي  .طن
 طن ٣٫٢والبالغ حوالي ) دني للتكاليفُالحجم الم(ا.شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن الحصول علي الحجم ا2مثل لbنتاج 

في حين دالة تكاليف لجملة العينة تبين أن الحجم .  طن٣٫٨١للفدان، وھو يقل عن الحجم الفعلي لbنتاج والبالغ حوالي 
وبإجراء ا.شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن الحصول علي الحجم ا2مثل . فدان/  طن٥٫٠باح قد بلغ حوالي المعظم لWر

 ٣٫٨٣ طن للفدان، وھو يقل عن الحجم الفعلي لbنتاج والبالغ حوالي ٣٫٣والبالغ حوالي ) الحجم المدني للتكاليف(لbنتاج 
 المرحلة ا.قتصادية من قانون تناقص الغلة وھو ما أكدته معامل طن، مما يؤكد علي أن مزارع عينة الدراسة تعمل في

تشير النتائج أن العائد فوق التكاليف . أما بالنسبة لمؤشرات الربحية. يحالمرونة اDجمالية والذي يقل عن الواحد الصح
 الحيازية ا2ولي، في حين بلغ للفئة) كجم/  جنيه٢٫٤٣بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٧٫٥٩المتغيرة قد بلغ حده ا2دنى حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي ) كجم/  جنيه٢٫٤٩بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٧٫٦٥حده ا2قصي حوالي 
وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة، وبلغت نسبة العائد إلي ) كجم/  جنيه٢٫٤٥بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٧٫٦١

 للفئة الحيازية الثالثة، ٢٫٠٩ للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ حدھا ا2قصي نحو 2١٫٨٩دنى نحو التكاليف حدھا ا
قد بلغ حده ا2دنى فأما عن عائد الجنيه المستثمر .  وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة١٫٩٥بمتوسط عام بلغ نسبته نحو 

 للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ نسبته %١٠٨٫٦قصي نحو  للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ حده ا2%٨٨٫٨نحو 
وأشارت النتائج أن نسبة ھامش ربح المنتج قد بلغت حدھا ا2دنى .  وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة%٩٤٫٥نحو 
توسط عام بلغ نحو  للفئة الحيازية الثالثة، بم%٥٢٫١ للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغت حدھا ا2قصي نحو %٤٧٫٠نحو 

الحيازة مساحة مما سبق يتبين أن صافي العائد الفداني يتزايد مع زيادة .  وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة%٤٨٫٧
الفدانية، ا2مر الذي يشير إلي ضرورة التوسع في مساحة محصول الزيتون لتحقيق أقصي عائد ممكن لمنتجي ھذا 

 .المحصول

 .ل، تكاليف، محصول الزيتون، محافظة شمال سيناء دوا:الكلمات ا_سترشادية

 تمھيد

تعد محافظة شمال سيناء أحد المحافظات الزراعية الواعدة 
في مجال الزروع البستانية، وقد بلغت مساحة الزروع 

-٢٠١١( ألف فدان خ�ل متوسط الفترة ١١٨البستانية حوالي 
  تينتبمرالزيتون والنخيل المحصولي ھذا وتمثل ). ٢٠١٥
في قائمة التركيب المحصولي للزروع  والثانية ا2ولى

 على %٣٤٫٣، %٤١٫٩، بأھمية نسبية بلغت حوالي البستانية

ُوتكمن . الترتيب من جملة المساحة البستانية خ�ل ھذه الفترة
ُا2ھمية ا.قتصادية للزيتون في القيمة المضافة لbنتاج 

ته في توفير الزراعي ومساھمته في الناتج القومي، ومساھم
تعتبر و. مدخ�تھا اDنتاجية وخاصة قطاع الصناعات الغذائية

دوال التكاليف ذات أھمية بالغة بنسبة للتخطيط ا.قتصادي 
ويستعان بدالة التكاليف في . داخل قطاع الزروع الفاكھية

ًالوصول إلى أكفء الساعات اDنتاجية اقتصاديا في ظل 
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رف أكفأ سعة إنتاجية بأنھا المعلومات الزراعية السائدة، وتع
السعة التي تتميز بأقل التكاليف ا.زمة لتحقيق ھدف إنتاجي 
معين، أو تلك التي تحقق أقصى كمية من اDنتاج بقدر 

 .معين من التكاليف

 مشكلة الدراسة

ة على الرغم من أھمية محصول الزيتون بمحافظ
 يتسم بانخفاض الكفاءة شمال سيناء إ. أن ھذا المحصول

Dنتاجية في ظل ارتفاع أعمار أشجار الزيتون ووجود ا
ًأصناف محلية تتسم بانخفاض إنتاجيتھا، فض� عن 

ل الزيتون من إجمالي انخفاض ا2ھمية النسبية لمحصو
عة بالمحافظة بالرغم من م�ئمة البيئة وزرالمساحة الم

السيناوية للتوسع في زراعته وزيادة انتاجيته، مما أدي 
اول بنود ھيكل التكاليف ودوال تكليف ھذا إلي أھمية تن

 .المحصول داخل المحافظة

 أھداف الدراسة

تستھدف الدراسة إلقاء الضوء على تكاليف إنتاج 
محصول الزيتون من حيث ا2ھمية النسبية لبنود التكاليف 
ًوالقياس اDحصائي لدوال التكاليف في ك� من المدى 

تاجية وا.قتصادية وتقدير الكفاءة اDن. القصير والطويل
 .لمحصول الزيتون داخل العينة

 الطريقة البحثية

ولتحقيق ا2ھداف سالفة الذكر، فقد اعتمدت الدراسة 
على أسلوبي التحليل ا.قتصادي الوصفي والتحليل 
ا.قتصادي الكمي لمتغيرات الدراسة موضع القياس سواء 
من خ�ل التوصيف ا.قتصادي لمتغيرات مدخ�ت 

لعملية اDنتاجية، ا2سعار، بنود التكاليف، ومخرجات ا
الھوامش الربحية، إلى جانب توصيف أداء تلك الوحدات 

كما استخدمت الدراسة العديد من أساليب . اDنتاجية
التحليل اDحصائي وأدواته مثل المتوسطات الحسابية 

ھذا إلى جانب تقدير معاد.ت ا.تجاه الزمني . والھندسية
معاد.ت ا.نحدار البسيط والمتعدد في العام، واستخدام 

إلى جانب صورھا المختلفة الخطية والتربيعية والتكعيبية، 
استخدام معايير الكفاءة اDنتاجية وا.قتصادية للحكم على 

 .كفاءة أداء تلك المزارع

 مصادر جمع البيانات

اعتمدت الدراسة في تحقيق أھدافھا على البيانات 
رات الخاصة بالزروع البستانية الثانوية المكتبية والنش

سواء المنشورة أو غير المنشورة والصادرة عن مديرية 
الزراعة بشمال سيناء، أما الجانب الھام في الحصول على 
البيانات ا2ولية فقد اعتمدت الدراسة على عينة عشوائية 
طبقية لمحصول الزيتون وذلك من خ�ل استبيان أعد 

ريق المقابلة الشخصية ًخصيصا لھؤ.ء المنتجين عن ط
 ثم ٢٠١٦، ٢٠١٥وعمل زيارتين خ�ل موسمي إنتاج 

بعد ذلك تم تفريغ ھذه البيانات وتصنيفھا على المشاھدات 
 .الخاصة بالدراسة

 النتائج ومناقشتھا

 اvھمية النسبية لبنود ھيكل التكاليف لمحصول الزيتون

ا2ھمية النسبية لبنود ھيكل التك�اليف  ١يوضح الجدول 
حص��ول الزيت��ون الخ��ام داخ��ل مختل��ف الفئ��ات الحيازي��ة لم

/ ٢٠١٥وجمل����ة العين����ة خ�����ل متوس����ط موس����مي إنت����اج 
ومن��ه يتب��ين أن تكلف��ة اDيج��ار ت��أتي ف��ي المرتب��ة . ٢٠١٦

بم�ا (ف�دان /  جني�ه١٥٠٠ا2ولي بمتوس�ط ع�ام بل�غ ح�والي 
م���ن  %٢٣٫٦، يمث��ل نح��و )كج��م/ ً قرش��ا٣٩٫١٤ي��وازي 

لعمالة العائلية فت�أتي ف�ي المرتب�ة أما تكلفة ا. جملة التكاليف
بم��ا (ف��دان /  جني��ه٦١٣٫٢الثاني��ة بح��د أدن��ى بل��غ ح��والي 

للفئ��ة الحيازي��ة الثالث��ة، وح��د ) كج��م/ ً قرش��ا١٦٫١ي��وازي 
بم���ا ي���وازي (ف���دان /  جني���ه١١٤٣٫٢أقص���ى بل���غ ح���والي 

للفئ��ة الحيازي��ة ا2ول��ي، بمتوس��ط ع��ام ) كج��م/ ً قرش��ا٢٩٫٥
/ ً قرش�ا٢٣٫٢بم�ا ي�وازي (فدان /  جنيه٨٨٧٫٧بلغ حوالي 

وتأتي تكلفة .  من جملة التكاليف%١٣٫٩، يمثل نحو )كجم
لغت نحو إزالة الحشائش في المرتبة الثالثة، بأھمية نسبية ب

 . من جملة التكاليف%٢٫٥٦

كما يتضح أن إجم�الي التك�اليف الثابت�ة ق�د بلغ�ت ح�دھا 
 ٥٨٫٨بم��ا ي��وازي (ف��دان /  جني��ه٢٢٣٩٫٨ا2دن��ى ح��والي 

للفئ��ة الحيازي�ة الثالث�ة، ف��ي ح�ين بلغ�ت ح��دھا ) كج�م/ ًقرش�ا
 ٧٣٫٢بم�ا ي�وازي (ف�دان /  جنيه٢٨٣٦٫٦ا2قصى حوالي 

للفئ��ة الحيازي��ة ا2ول��ي، بمتوس��ط ع��ام بل��غ ) كج��م/ ًقرش��ا
/ ً قرش��ا٦٦٫٦بم��ا ي��وازي (ف��دان /  جني��ه٢٥٥٠٫٣ح��والي 

ھ�ذا وتتج�ه .  من جملة التك�اليف%٤٠٫١، تمثل نحو )كجم
الحي��ازة مس��احة نح��و ا.نخف��اض بزي��ادة التك��اليف الثابت��ة 

وفيم��ا . الفداني��ة، وھ��ذا يتف��ق ومنط��ق النظري��ة ا.قتص��ادية
يتعل��ق بالتك��اليف المتغي��رة فت��أتي تك��اليف العمال��ة الم��ؤجرة 
في المرتبة ا2ولي بين بن�ود التك�اليف المتغي�رة، بح�د أدن�ى 

/ ً قرش�ا٤٦٫٤بما يوازي (فدان / جنيه١٧٦٦٫١بلغ حوالي 
الحيازي���ة الثالث���ة، وح���د أقص���ى بل���غ ح���والي للفئ���ة ) كج���م

) كج��م/ ً قرش��ا٥٤٫٥بم��ا ي��وازي (ف��دان /  جني��ه٢١١٢٫١
 ١٩٦٥٫٤للفئة الحيازية ا2ولي، بمتوسط ع�ام بل�غ ح�والي 

، يمث��ل نح��و )كج��م/ ً قرش��ا٥١٫٣بم��ا ي��وازي (ف��دان / جني��ه
 .  من جملة التكاليف%٣٠٫٩

د ت��أتي تكلف��ة ا2س��مدة العض��وية ف��ي المرتب��ة الثاني��ة بح��
 ١٨٫٧بم�ا ي�وازي (ف�دان /  جني�ه٧١٢٫٥أدنى بل�غ ح�والي 

للفئة الحيازية الثالثة، وحد أقصى بل�غ ح�والي ) كجم/ ًقرشا
للفئ�ة ) كج�م/ ً قرش�ا١٩٫٩بما يوازي (فدان /  جنيه٧٧٣٫١

/  جني�ه٧٥٩٫٣الحيازية ا2ولي، بمتوسط ع�ام بل�غ ح�والي 
 %١١٫٩، تمثل نح�و )كجم/ ً قرشا١٩٫٨بما يوازي (فدان 

أما تكلفة ا2س�مدة ا2زوتي�ة فق�د احتل�ت . ن جملة التكاليفم
ف�دان /  جني�ه٥٤٦٫٩المرتبة الثالث�ة بح�د أدن�ى بل�غ ح�والي 

للفئة الحيازية الثالثة، وحد ) كجم/ ً قرشا١٤٫٤بما يوازي (
 ١٤٫٧بم�ا ي�وازي (فدان /  جنيه٥٧١٫٣أقصى بلغ حوالي 

بل��غ للفئ��ة الحيازي��ة ا2ول��ي، بمتوس��ط ع��ام ) كج��م/ ًقرش��ا
)كج��م/ ً قرش��ا١٤٫٧بم��ا ي��وازي (دان ف��/  جني��ه٥٦٤٫٥ح��والي 
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/ ٢٠١٥التكاليف لمحصول الزيتون الخام داخل مختلف الفئات الحيازية وجملة العينة داخل محافظة شمال سيناء خyل متوسط موسمي إنتاج اvھمية النسبية لبنود ھيكل  :)١(جدول 
٢٠١٦. 

 الفئة اvولي

 ) فدان٢ل من أق(

 الفئة الثانية

 فدان) ٤-٢(

 الفئة الثالثة

 ) فدان فأكثر٤(
 جملة العينة

نصيب . م بنود ھيكل التكاليف
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )قرش(

% 

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )قرش(

% 
 نصيب الفدان. م

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )قرش(

% 
 نصيب الفدان. م

 )جنيه(

 نصيب الكجم. م

 )قرش(
% 

              التكاليف الثابتة

 ٢٣٫٦١ ٣٩٫١٤ ١٥٠٠ ٢٦٫١٩ ٣٩٫٤١ ١٥٠٠ ٢٣٫٥٣ ٣٩٫٢٤ ١٥٠٠ ٢١٫٩٦ ٣٨٫٧١ ١٥٠٠ إيجار

 ١٣٫٩٧ ٢٣٫١٦ ٨٨٧٫٧ ١٠٫٧١ ١٦٫١١ ٦١٣٫٢ ١٣٫٧٣ ٢٢٫٩٠ ٨٧٥٫٣ ١٦٫٧٤ ٢٩٫٥ ١١٤٣٫٢ العمالة العائلية

 ٢٫٥٦ ٤٫٢٤ ١٦٢٫٦ ٢٫٢١ ٣٫٣٣ ١٢٦٫٦ ٢٫٥٥ ٤٫٢٥ ١٦٢٫٣ ٢٫٨٣ ٤٫٩٩ ١٩٣٫٤ إزالة الحشائش

 ٤٠٫١٤ ٦٦٫٥٥ ٢٥٥٠٫٣ ٣٩٫١١ ٥٨٫٨٤ ٢٢٣٩٫٨ ٣٩٫٨١ ٦٦٫٣٩ ٢٥٣٧٫٦ ٤١٫٥٣ ٧٣٫٢٠ ٢٨٣٦٫٦ جملة

             التكاليف المتغيرة

 ٣٠٫٩٤ ٥١٫٢٩ ١٩٦٥٫٤ ٣٠٫٨٤ ٤٦٫٤٠ ١٧٦٦٫١ ٣٠٫٩٨ ٥١٫٦٥ ١٩٧٤٫٣ ٣٠٫٩٢ ٥٤٫٥١ ٢١١٢٫١ عمالة مؤجرة

 ١١٫٩٥ ١٩٫٨١ ٧٥٩٫٣ ١٢٫٤٤ ١٨٫٧٢ ٧١٢٫٥ ١٢٫١٠ ٢٠٫١٧ ٧٧١٫٠ ١١٫٣٢ ١٩٫٩٥ ٧٧٣٫١ اvسمدة العضوية

 ٨٫٨٨ ١٤٫٧٣ ٥٦٤٫٥ ٩٫٥٥ ١٤٫٣٧ ٥٤٦٫٩ ٨٫٩١ ١٤٫٨٧ ٥٦٨٫٢ ٨٫٣٦ ١٤٫٧٤ ٥٧١٫٣ اvسمدة أزوتية

 ٤٫١٨ ٤٫٩٢ ٢٦٥٫٣ ٤٫٥٢ ٦٫٨١ ٢٥٩٫١ ٤٫٢٢ ٧٫٠٣ ٢٦٨٫٧ ٣٫٨٥ ٦٫٧٩ ٢٦٣٫١ مبيدات

 ٢٫٠٦ ٣٫٤١ ١٣٠٫٧ ٢٫٠٧ ٣٫١٢ ١١٨٫٧ ٢٫٠٨ ٣٫٤٧ ١٣٢٫٨ ١٫٩٩ ٣٫٥١ ١٣٦٫١ تعبئة

 ١٫٨٥ ٣٫٠٧ ١١٧٫٨ ١٫٤٧ ٢٫٢١ ٨٤٫٠ ١٫٩٠ ٣٫١٧ ١٢١٫٢ ٢٫٠٣ ٣٫٥٨ ١٣٨٫٦ نقل وانتقا�ت عامة

 ٥٩٫٨٦ ٩٧٫٢٣ ٣٨٠٣ ٦٠٫٨٩ ٩١٫٦٣ ٣٤٨٧٫٣ ٦٠٫١٩ ١٠٠٫٣٦ ٣٨٣٦٫٢ ٥٨٫٤٧ ١٠٣٫٠٨ ٣٩٩٤٫٣ جملة

 ١٠٠ ١٦٣٫٧٨ ٦٣٥٣٫٣ ١٠٠ ١٥٠٫٤٧ ٥٧٢٧٫١ ١٠٠ ١٦٦٫٧٥ ٦٣٧٣٫٨ ١٠٠ ١٧٦٫٢٨ ٦٨٣٠٫٩ ا_جمالي العام

 .جمعت وحسبت من استمارات ا.ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية :المصدر
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أم���ا قيم���ة .  م���ن جمل���ة التك���اليف%٨٫٩تمث���ل نح���و 
المبيدات الحشرية والفطرية فتأتي في المرتبة الرابعة بح�د 

 ٦٫٨بم��ا ي��وازي (ف��دان /  جني��ه٢٥٩٫١أدن��ى بل��غ ح��والي 
لحيازية الثالثة، وحد أقصى بل�غ ح�والي للفئة ا) كجم/ ًقرشا

للفئ��ة ) كج��م/ ً قرش��ا٧٫٠بم��ا ي��وازي (ف��دان /  جني��ه٢٦٨٫٧
/  جني�ه٢٦٥٫٣الحيازية الثاني�ة، بمتوس�ط ع�ام بل�غ ح�والي 

 من %٤٫٢، تمثل نحو )كجم/ ً قرشا٤٫٩بما يوازي (فدان 
وتأتي تكلفة التعبئة، ونق�ل وانتق�ا.ت عام�ة . جملة التكاليف
الخامسة والسادسة، بأھمية نسبية بلغ�ت نح�و في المرتبتين 

 .  علي الترتيب من جملة التكاليف%١٫٩، %٢٫١

كما يتضح أن إجمالي التكاليف المتغيرة قد بلغت حدھا 
 ٩١٫٦بم��ا ي��وازي (ف��دان /  جني��ه٣٤٨٧٫٣ا2دن��ى ح��والي 

للفئ��ة الحيازي�ة الثالث�ة، ف��ي ح�ين بلغ�ت ح��دھا ) كج�م/ ًقرش�ا
بم����ا ي����وازي (ف����دان /  جني����ه٣٩٩٤٫٣ا2قص����ى ح����والي 

للفئة الحيازية ا2ول�ي، بمتوس�ط ع�ام ) كجم/ ً قرشا١٠٣٫١
 ٩٧٫٢بم���ا ي���وازي (ف���دان /  جني���ه٣٨٠٣٫٠بل���غ ح���والي 

 .  من جملة التكاليف%٥٩٫٩، تمثل نحو )كجم/ ًقرشا

ھذا وقد بلغت التكاليف الكلية لمحصول الزيتون الخام 
ي بما يواز(فدان / ه جني٥٧٢٧٫١دني حوالي ا2حدھا 

للفئة الحيازية الثالثة، في حين بلغ ) كجمً/ قرشا١٥٠٫٥
بما يوازي (فدان /ه جني٦٨٣٠٫٩قصى حوالي ا2حدھا 

للفئة الحيازية ا2ولي، بمتوسط عام ) كجمً/ قرشا١٧٦٫٣
 ١٦٣٫٨بما يوازي (فدان /ه جني٦٣٥٣٫٣بلغ حوالي 

وي�حظ أن التكاليف الكلية تتجه نحو ). كجمً/قرشا
الحيازية الفدانية، وھذا يتفق مساحة  التناقص بزيادة

 .ومنطق النظرية ا.قتصادية نتيجة وفورات السعة

 حصائي لدوال تكاليف مزارع العينةالقياس ا�

 ) فدان٢أقل من (ف الفئة اvولي دالة تكالي

بدراسة الصور المختلفة لدوال تكاليف إنتاج الزيتون 
 المتحصل ًالخام في المدي القصير وفقا لطبيعة البيانات

عليھا تبين أن الصورة التكعيبية لجملة مزارع العينة 
جاءت أفضل من الناحيتين ا.قتصادية وا.حصائية علي 
عكس الصور ا2خرى والتي جاء بعضھا . يتفق مع 
المنطق ا.قتصادي والبعض ا2خر . يتفق مع المنطق 

دالة التكاليف ) ١(وتوضح المعادلة رقم . ا.حصائي
 لمزارع إنتاج الزيتون الخام داخل عينة الدراسة اDجمالية

 .٢٠١٥خ�ل موسم إنتاج 

Tci= 2.53+1.06qi-0.29 qi
2+0.071 qi

3 
... (1) 

          (2.28)*   (-3.48)**     (2.07)*         (2.13) 

F= 43.56**     R2= 0.57 

 :حيث أن

Tci = تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في المشاھدةi. 

qi= إنتاج الفدان بالطن في المشاھدة i. 

i = مزرعة٣٠ ،........... ،٣، ٢، ١ . 

 وتشير التقديرات المتحصل عليھا أن معامل التحديد
، ا2مر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٥٧المعدل قد بلغ نحو 

 من التغيرات في التكاليف اDجمالية تعزي إلي %٥٧
 كما زيتونة من التغيرات مماثلة في الطاقة اDنتاجية الفعلي

إلي مدي مطابقة ) ٤٣٫٥٦(تشير قيمة ف المحسوبة 
 .النموذج المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس

سابق اDشارة التفاضل لدالة التكاليف الكلية وبإجراء 
 :إليھا تم اشتقاق دالة التكاليف الحدية علي النحو التالي

MCi = 1.06 – 058 qi + 0.213 qi
2 

 :حيث أن

MCi = التكاليف الحدية لطن من الزيتون الخام با2لف جنيه في
 .iالمشاھدة 

 qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

i = ،مزرعة٣٠، ...........،٢،٣ا . 

وبمساوة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن والبالغ حوالي 
 ألف جنيه، يتبين أن الحجم المعظم لWرباح قد بلغ ٣٫٦

 .فدان/ طن ٥٫٠حوالي 

 (qi)وبقسمة دالة التكاليف الكلية علي حجم اDنتاج 
 :أمكن اشتقاق دالة متوسط التكاليف علي النحو التالي

ATCi=2.53/qi+1.06 – 0.29 qi + 0.071 qi
2 

 : حيث أن

ATCi = متوسط تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في المشاھدةi . 

qi =ة كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدi . 

 .  مزرعة٣٠  ،...........، ٣، ٢، ١ 

وبإجراء ا.شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن 
الحجم المدني (الحصول علي الحجم ا2مثل لbنتاج 

 طن للفدان، وھو يقل عن ٣٫٥والبالغ حوالي ) للتكاليف
 . طن٣٫٨٨الحجم الفعلي لbنتاج والبالغ حوالي 

 ) فدان٤-٢(ية لثاندالة تكاليف الفئة ا

دالة التكاليف اDجمالية ) ٢(توضح المعادلة رقم 
لمزارع إنتاج الزيتون الخام داخل عينة الدراسة خ�ل 

 .٢٠١٥موسم إنتاج 

Tci=2.16+1.04qi -0.26qi
2+0.062 qi

3...(2) 

        (2.48)*   (4.38)**   (-5.46)**   (2.69)* 

F= 78.19**    R2= 0.63   

 :حيث أن

Tci = تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في المشاھدةi. 

qi = إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

I=  مزرعة ٦٥  ،...........، ٣، ٢، ١. 
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وتشير التقديرات المتحصل عليھا أن معامل التحديد 
، ا2مر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٦٣المعدل قد بلغ نحو 

تكاليف اDجمالية تعزي إلي  من التغيرات في ال%٦٣
. زيتونتغيرات مماثلة في الطاقة اDنتاجية الفعلية من ال

إلي مدي مطابقة ) ٧٨٫١٩(كما تشير قيمة ف المحسوبة 
. النموذج المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس

سابق اDشارة إليھا التفاضل لدالة التكاليف الكلية وبإجراء 
 :لحدية علي النحو التاليتم اشتقاق دالة التكاليف ا

MCi = 1.04 – 0.52 qi + 0.186 qi
2 

 :حيث أن

MCi = التكاليف الحدية لطن من الزيتون الخام با2لف جنيه في
 .iالمشاھدة 

 qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة٦٥  ،...........، ٣، ٢، ١ 

ع الطن والبالغ حوالي وبمساوة التكاليف الحدية بسعر بي
 ألف جنيه، يتبين أن الحجم المعظم لWرباح قد بلغ ٣٫٦

 . فدان/  طن٥٫٤حوالي 

 أمكن (qi)وبقسمة دالة التكاليف الكلية علي حجم اDنتاج 
 :اشتقاق دالة متوسط التكاليف علي النحو التالي

ATCi =2.16/qi+1.04–0.26 qi + 0.062 qi
2 

 : حيث أن

ATCi =يف إنتاج الفدان با2لف جنيه في المشاھدة متوسط تكالi . 

qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi . 

i =  مزرعة٦٥  ،...........، ٣، ٢، ١ . 

وبإجراء ا.شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن 
الحجم المدني (الحصول علي الحجم ا2مثل لbنتاج 

و يقل عن  طن للفدان، وھ٣٫٥والبالغ حوالي ) للتكاليف
 . طن٣٫٨٢الحجم الفعلي لbنتاج والبالغ حوالي 

 ) أفدنة أكثر٤(دالة تكاليف الفئة اvولي 

دالة التكاليف اDجمالية ) ٣(توضح المعادلة رقم 
 داخل عينة الدراسة خ�ل موسم الزيتونلمزارع إنتاج 

 .٢٠١٥إنتاج 

Tci=2.09+1.28qi-0.33qi
2+0.084 qi

3 ... (3) 

(2.36)*    (2.38)*     (-6.57)**      (3.18)** 

F= 51.16**    R2= 0.58 

 :حيث أن

Tci = تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في المشاھدةi. 

qi = إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

i=  مزرعة٢٥، ...........، ٣، ٢، ١ . 

وتشير التقديرات المتحصل عليھا أن معامل التحديد 
، ا2مر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٥٨المعدل قد بلغ نحو 

 من التغيرات في التكاليف اDجمالية تعزي إلي %٥٨
. زيتونتغيرات مماثلة في الطاقة اDنتاجية الفعلية من ال

إلي مدي مطابقة ) ٥١٫١٦(كما تشير قيمة ف المحسوبة 
 .النموذج المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس

وبإجراء التفاضل لدالة التكاليف الكلية السابق اDشارة 
 :إليھا تم اشتقاق دالة التكاليف الحدية علي النحو التالي

MCi = 1.28 – 0.66 qi + 0.252 qi
2 

 :حيث أن

MCi = التكاليف الحدية لطن من الزيتون الخام با2لف جنيه في
 .iالمشاھدة 

 qi =دة كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھi. 

 . مزرعة٢٥ ،........... ،٣، ٢، ١  

وبمساوة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن والبالغ 
 ألف جنيه، يتبين أن الحجم المعظم لWرباح قد ٣٫٦حوالي 

 . فدان/  طن٤٫٦بلغ حوالي 

 (qi)وبقسمة دالة التكاليف الكلية علي حجم اDنتاج 
 :ف علي النحو التاليأمكن اشتقاق دالة متوسط التكالي

ATCi=2.09/qi+1.28–0.33 qi + 0.084 qi
2 

 : حيث أن

ATCi = متوسط تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في المشاھدةi . 

qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi . 

i=  مزرعة٢٥، ...........،١،٢،٣  . 

وبإجراء ا.شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن الحصول 
) دني للتكاليفُالحجم الم(لي الحجم ا2مثل لbنتاج ع

 طن للفدان، وھو يقل عن الحجم ٣٫٢والبالغ حوالي 
 . طن٣٫٨١الفعلي لbنتاج والبالغ حوالي 

 : دالة تكاليف لجملة العينة

دالة التكاليف اDجمالية ) ٤ (توضح المعادلة رقم
 داخل عينة الدراسة خ�ل الزيتون الخاملمزارع إنتاج 

 .٢٠١٥موسم إنتاج 

Tci=1.73+1.13qi-0.37qi
2+0.082 qi

3 
...... (4) 

   (2.52)* (4.56)** (-4.98)**    (2.87)* 

F= 63.16**    R2= 0.61   

 :حيث أن

Tci = تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في المشاھدةi. 

qi = إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

i = مزرعة١٢٠ ، ...........، ٣، ٢، ١ . 
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وتشير التقديرات المتحصل عليھا أن معامل التحديد 
، ا2مر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٦١المعدل قد بلغ نحو 

 من التغيرات في التكاليف اDجمالية تعزي إلي %٦١
. زيتون الطاقة اDنتاجية الفعلية من التغيرات مماثلة في

إلي مدي مطابقة ) ٦٣٫١٦(كما تشير قيمة ف المحسوبة 
 .لنموذج المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياسا

وبإجراء التفاضل لدالة التكاليف الكلية السابق اDشارة 
 :إليھا تم اشتقاق دالة التكاليف الحدية علي النحو التالي

MCi = 1.13 – 0.74 qi + 0.246 qi
2 

 :حيث أن

MCi = التكاليف الحدية لطن من الزيتون الخام با2لف جنيه في
 .iھدة المشا

 qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة١٢٠،  ........... ،٣، ٢، ١  

وبمساوة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن والبالغ حوالي 
 ألف جنيه، يتبين أن الحجم المعظم لWرباح قد بلغ ٣٫٦

 . فدان/  طن٥٫٠حوالي 

 (qi)حجم اDنتاج وبقسمة دالة التكاليف الكلية علي 
 :أمكن اشتقاق دالة متوسط التكاليف علي النحو التالي

ATCi = 1.73/ qi + 1.13 – 0.37 qi + 0.082 qi
2 

 : حيث أن

ATCi = متوسط تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في المشاھدةi . 

qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi . 

 .  مزرعة١٢٠ ، ........... ،٢،٣، ١ 

وبإجراء ا.شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن 
دني ُالحجم الم(الحصول علي الحجم ا2مثل لbنتاج 

 طن للفدان، وھو يقل عن ٣٫٣والبالغ حوالي ) للتكاليف
 طن، مما يؤكد ٣٫٨٣الحجم الفعلي لbنتاج والبالغ حوالي 

علي أن مزارع عينة الدراسة تعمل في المرحلة 
تصادية من قانون تناقص الغلة وھو ما أكدته معامل ا.ق

 .لية والذي يقل عن الواحد الصحيحالمرونة اDجما

 لربحية ا�قتصادية لمزارع العينةمؤشرات ا: ًثالثا

 والخاص ٢باستعراض ا2رقام الواردة بجدول 
بمؤشرات الكفاءة ا.قتصادية لمحصول الزيتون داخل 

توسط موسمي إنتاج مختلف الفئات الحيازية خ�ل م
٢٠١٦/ ٢٠١٥. 

 : العائد فوق التكاليف المتغيرة) ١(

وتشير النتائج أن العائد فوق التكاليف المتغيرة قد بلغ 
بما يوازي (فدان / ألف جنيه٧٫٥٩حده ا2دنى حوالي 

للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ ) كجم/  جنيه٢٫٤٣
وازي بما ي(فدان / ألف جنيه٧٫٦٥صي حوالي حده ا2ق

سط عام بلغ للفئة الحيازية الثالثة، بمتو) كجم/ جنيه٢٫٤٩
 ٢٫٤٥بما يوازي (فدان / ألف جنيه٧٫٦١حوالي 

 . وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة) كجم/جنيه

 : نسبة العائد إلي التكاليف) ٢(

بلغت نسبة العائد إلي التكاليف حدھا ا2دنى نحو 
 بلغ حدھا ا2قصي  للفئة الحيازية ا2ولي، في حين١٫٨٩
 للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ نسبته ٢٫٠٩نحو 
 . وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة١٫٩٥نحو 

 : صافي العائد) ٣(

حده ا2دنى أوضحت النتائج أن صافي العائد قد بلغ 
 ١٫٦٩بما يوازي (فدان / ألف جنيه٥٫٢٩حوالي 

حده حين بلغ للفئة الحيازية ا2ولي، في ) كجم/جنيه
 ١٫٨١بما يوازي (فدان / ألف جنيه٥٫٦٦ا2قصي حوالي 

سط عام بلغ حوالي للفئة الحيازية الثالثة، بمتو) كجم/جنيه
) كجم/ جنيه١٫٧٣بما يوازي (فدان / ألف جنيه٥٫٤٢

 . وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة

 : عائد الجنيه المستثمر) ٤ (

ثمر قد بلغ حده أكدت النتائج أن عائد الجنيه المست
 للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ %٨٨٫٨ا2دنى نحو 

 للفئة الحيازية الثالثة، %١٠٨٫٦حده ا2قصي نحو 
 وذلك علي مستوي %٩٤٫٥بمتوسط عام بلغ نسبته نحو 

 . جملة مزارع العينة

  :نسبة ھامش ربح المنتج) ٥(

أشارت النتائج أن نسبة ھامش ربح المنتج قد بلغت 
 للفئة الحيازية ا2ولي، في حين %٤٧٫٠ا2دنى نحو حدھا 

 للفئة الحيازية الثالثة، %٥٢٫١بلغت حدھا ا2قصي نحو 
 وذلك علي مستوي جملة %٤٨٫٧بمتوسط عام بلغ نحو 

مما سبق يتبين أن صافي العائد الفداني . مزارع العينة
يتزايد مع زيادة حجم الحيازة الفدانية، ا2مر الذي يشير 

ة التوسع في مساحة محصول الزيتون لتحقيق إلي ضرور
 .أقصي عائد ممكن لمنتجي ھذا المحصول
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في محافظة  لف الفئات الحيازية وجملة العينة مقاييس الربحية ا�قتصادية لمحصول الزيتون الخام داخل مخت.)٢(جدول 
 .٢٠١٥/٢٠١٦ج شمال سيناء خyل متوسط موسمي إنتا

 جملة الفئة الثالثة الفئة الثانية ئة اvوليالف

مقاييس الربحية 
 ا�قتصادية

نصيب . م
 الفدان

 )ألف جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

نصيب . م
 الفدان

 )ألف جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

نصيب . م
 الفدان

 )ألف جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

نصيب . م
 الفدان

 )ألف جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

 ٣٫٦٠ ١١٫١٣ ٣٫٦٠ ١٠٫٨٧ ٣٫٦٠ ١١٫١٢ ٣٫٦٠ ١١٫٢٥ )١(ا_يراد الكلي

التكاليف 
 )٢(المتغيرة

١٫١٥ ٣٫٥٢ ١٫١١ ٣٫٢٢ ١٫١٤ ٣٫٥٢ ١٫١٧ ٣٫٦٦ 

 ١٫٨٧ ٥٫٧١ ١٫٧٩ ٥٫٢١ ١٫٨٤ ٥٫٦٩ ١٫٩١ ٥٫٩٦ )٣(التكاليف الكلية

العائد فوق 
التكاليف 

 )٤(المتغيرة
٢٫٤٥ ٧٫٦١ ٢٫٤٩ ٧٫٦٥ ٢٫٤٦ ٧٫٦٠ ٢٫٤٣ ٧٫٥٩ 

/ نسبة العائد
 )٥(التكاليف

١٫٩٥ ١٫٩٥ ٢٫٠٩ ٢٫٠٩ ١٫٩٥ ١٫٩٥ ١٫٨٩ ١٫٨٩ 

 ١٫٧٣ ٥٫٤٢ ١٫٨١ ٥٫٦٦ ١٫٧٦ ٥٫٤٣ ١٫٦٩ ٥٫٢٩ )٦(صافي العائد

عائد الجنيه 
 )٧(المستثمر

)%( 
٩٤٫٩ ٩٤٫٩ ١٠٨٫٦ ١٠٨٫٦ ٩٥٫٤ ٩٥٫٤ ٨٨٫٨ ٨٨٫٨ 

نسبة ھامش ربح 
 )% ()٨(المنتج

٤٨٫٧ ٤٨٫٧ ٥٢٫١ ٥٢٫١ ٤٨٫٨ ٤٨٫٨ ٤٧٫٠ ٤٧٫٠ 

١٠٠× ) ٦/١= (٨   ١٠٠×  )٦/٣= (٧ )٣-١= (٦ ) ١/٣= (٥ )٢-١= (٤ 

 .جمعت وحسبت من استمارات ا.ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية :المصدر

 

 التوصيات

وضع برامج مقترحة للنھوض توصي الدراسة 
 شمال سيناء من خ�ل بمحصول الزيتون في محافظة

برامج التوسع الزيتونى والنھوض با.نتاجية فى محافظة 
التوسعات المقترحة بمنطقة فى شمال سيناء والتي تتمثل 

العريش، برامج اضافية للتوسع الزيتونى، برامج التحسين 
الصنفى 2شجار الزيتون، والبرامج السمادية للنھوض 

كذلك برامج التصنيع الزيتونى فى محافظة . با.نتاجية
شمال سيناء والتي تتمثل برامج تطوير المعاصر، برامج 

ًض بتصدير زيت الزيتون، وأخيرا برامج تصنيع للنھو
 .المخل�ت فى محافظة شمال سيناء

 المراجع

دراسة اقتصادية وبيئية  ).٢٠١٠ (حنان وديع غالي
لمشاكل وانتاج وتسويق محصول الزيتون في واحة 
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دراسة  ).٢٠١٤ (التواب محمددعاء عصام عبد
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 دراسة اقتصادية حول بدائل .)٢٠٠٠ (رجب محمد حفني
لي�ة لسياسات مقترحة بشأن تحميل بع�ض ال�زروع الحق

على اشجار الزيتون في محافظة شمال س�يناء، المجل�ة 
، الع���دد )١٠(ي، المجل��د المص��رية لWقتص��اد الزراع��
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ABSTRACT 

The agricultural sector, is one of the most important economic sectors and influential in 
the national economy of Egypt for its contribution to the achievement of food security and 
national security, reached its contribution by about 15% of GDP, it also contributes to about 
20% of total Egyptian exports and contribute to agricultural production by about L.E 250 
billion in current prices in 2012, the equivalent of 15.9% of the total GDP at current prices of 
about L.E 1574.4 billion in the same year. Also, the output value of vegetation about L.E 
148.5 billion, representing about 59.4% of the total agricultural production. The North Sinai 
governorate is one of the agricultural provinces, the most promising area of horticultural crop 
species, reached the area of horticultural crop about 118 thousand fad. in (2010-2014). This 
represents the peach crops, olives, ranked first and second in the list of the crop structure of 
horticultural crops, about 41.9%, 34.3% respectively of the horticultural area during this 
period. The economic importance of olive in value-added agricultural production and its 
contribution to the gross national product and the proceeds of producers, and its contribution 
to the provision of productive inputs especially food industries sector. Despite the importance 
of the olive crop in North Sinai Governorate, but this crop is low efficiency and productivity 
in the light of the rise of the reconstruction of the olive trees and the existence of local items 
characterized by low productivity, as well as the decline in the relative importance of olive 
crop of the total acreage of the county despite the appropriate environment of Sinai to expand 
cultivation and increased productivity as well as for the suffering of the marketing system of  
marketing problems and constraints during the marketing track to farmers and then the 
farmers to exploit the traders and the high costs of marketing the decline in the share of the 
product of consumer price. It has adopted the study to undergo economic analysis descriptive 
analysis and quantitative economic variables study the measurement either through economic 
profile variables inputs and outputs of the productive process, prices, cost items, margins, in 
addition to profile the performance of those production units. It also used the study many 
methods of statistical analysis and tools such as arithmetic averages, engineering, transactions 
simple link micro, testing of moral differences between all productive variables (variance 
analysis). This is in addition to estimate the equations of the direction of the timetable, the use 
of the regression equations, simple and multilateral cooperation in various forms, besides 
using efficiency methods, productivity and economic governance on the efficiency of the 
performance of those farms in addition to the use of the technique of sham variables to 
measure the impact of these changes on the productivity of this crop. The world situation 
olive crop with reference to the situation in Egypt and North Sinai through two sections: first, 
the world situation olive crop with reference to the situation in Egypt, it was found that Egypt 
is one of the States in olive-producing, also the first States olive exporting a relative 
importance reached about 48.8% of the total world exports. Secondly: Current Situation olive 
crop in North Sinai Governorate. Also indicated that El-Arish ranked first in terms of the 
cultivated area at an average of about 14.1 thousand fad., a relative importance reached about 
34.7% during (2010-2014). Involving the selection of job descriptions sample study, through 
two section: first, the choice of the study sample, secondly: a profile of the variables related to 
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the production of the olive crop within a sample study through the volume of olive holdings, 
productivity olive trees, fruitful and configure all social variables, environmental and 
economic impacts on the production of olive crop farms sampling the private sector in North 
Sinai in (2013, 2014), which the profile of social variables and environmental represented in 
the educational situation of farm owners, years of experience in the field of production of 
olives, the size of the household, the extent of the gathering of the dispersion of olive trees, 
the quality of roads (road or unpaved) and, finally, fruit trees Age and the extent of the impact 
on productivity. The production and costs functions of olive crop farms sampling the private 
sector within the North Sinai Governorate, through two sections: first, the statistical 
measurement of the most important factors affecting the production of olive crop inside North 
Sinai Governorate, secondly: Cost functions of olive crop farms sampling the private sector in 
North Sinai. The economic indicators for marketing and processing of olives in North Sinai 
Governorate through two chapters: first, the current situation of marketing and processing of 
olives in North Sinai Governorate and, secondly: the programs proposed for the olive crop in 
North Sinai Governorate like additional programs to expand in olive, improvement programs 
for olive varieties, fertilizer and programs for the advancement of productivity. Further 
programs olive industrialization in North Sinai Governorate. 

Key words: Production costs, olive crop, production, North Sinai Governorate.  
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