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 اءــــــينــــال ســــــمـــة شـــــظــافــــحــى مـــــــل فــــيـــــــخـول النـــــصـــــف محـــــــيــالـــدوال تك

 ٢رجب محمد حفني، ٢ إبرھيمالفتاح سعاد عبد،٢ رضوانرياض إسماعيل مصطفى، *١عونى محمد زھرى

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

 .قسم ا,قتصاد والتنمية الريفية، كلية العلوم الزراعية البيئية، جامعة العريش، مصر .٢

 :لخصُالم

تستھدف الدراسة إلقاء الضوء على تكاليف إنتاج محصول النخيل من حيث ا2ھمية النسبية لبنود التكاليف والقياس 
دير الكفاءة اDنتاجية وا,قتصادية لمحصول النخيل داخل وتق. ًاDحصائي لدوال التكاليف في ك� من المدى القصير والطويل

بدراسة الصور المختلفة لدوال و)  فدان٢أقل من (دالة تكاليف الفئة ا2ولي وتشير التقديرات المتحصل عليھا بالنسبة ل. العينة
صورة التكعيبية لجملة مزارع ًتكاليف إنتاج نخيل البلح في المدي القصير وفقا لطبيعة البيانات المتحصل عليھا تبين أن ال

العينة جاءت أفضل من الناحيتين ا,قتصادية وا,حصائية علي عكس الصور ا2خرى والتي جاء بعضھا , يتفق مع المنطق 
 ٢٠٠٠وبمساوة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن والبالغ حوالي . ا,قتصادي والبعض ا2خر , يتفق مع المنطق ا,حصائي

وبإجراء ا,شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن . فدان/  طن٦٫٢ الحجم المعظم لZرباح قد بلغ حوالي جنيه، يتبين أن
 طن للفدان، وھو يقل عن الحجم الفعلي ٤٫٤والبالغ حوالي ) الحجم المدني للتكاليف(الحصول علي الحجم ا2مثل لdنتاج 

يتبين أن الحجم المعظم لZرباح قد بلغ )  فدان٤-٢( الثانية أما عن دالة تكاليف الفئة.  طن٤٫٢١لdنتاج والبالغ حوالي 
الحجم المدني (فدان، وبإجراء ا,شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن الحصول علي الحجم ا2مثل لdنتاج /  طن٥٫٩حوالي 
في حين أشارت . طن ٤٫٢٤لdنتاج والبالغ حوالي  طن للفدان، وھو يقل عن الحجم الفعلي ٤٫٠والبالغ حوالي ) للتكاليف

وبإجراء ا,شتقاق لدالة . فدان/  طن٦٫٢أن الحجم المعظم لZرباح قد بلغ حوالي )  أفدنة أكثر٤(النتائج لدالة تكاليف الفئة الثالثة 
  طن للفدان، وھو يقل عن٤٫٤والبالغ حوالي ) الحجم المدني للتكاليف(متوسط التكاليف أمكن الحصول علي الحجم ا2مثل لdنتاج 

 ٥٫٨أما عن دالة تكاليف لجملة العينة تبين أن الحجم المعظم لZرباح قد بلغ حوالي .  طن٤٫٦الحجم الفعلي لdنتاج والبالغ حوالي 
والبالغ ) الحجم المدني للتكاليف(وبإجراء ا,شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن الحصول علي الحجم ا2مثل لdنتاج . فدان/ طن

 طن، مما يؤكد علي أن مزارع عينة الدراسة ٤٫٣١ان، وھو يقل عن الحجم الفعلي لdنتاج والبالغ حوالي  طن للفد٤٫٠حوالي 
أما . تعمل في المرحلة ا,قتصادية من قانون تناقص الغلة وھو ما أكدته معامل المرونة اDجمالية والذي يقل عن الواحد الصحيح

بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٦٫٣٤التكاليف المتغيرة قد بلغ حده ا2دنى حوالي عن مؤشرات الربحية تشير النتائج أن العائد فوق 
) كجم/  جنيه١٫٦٢بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٧٫٤٣للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ حده ا2قصي حوالي ) كجم/  جنيه١٫٥١

وذلك علي مستوي جملة ) كجم/  جنيه١٫٥٦ يوازي بما(فدان /  ألف جنيه٦٫٧٣للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي 
 للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ حدھا ا2قصي نحو ٢٫١٦وبلغت نسبة العائد إلي التكاليف حدھا ا2دنى نحو . مزارع العينة

 النتائج أن عائد أكدت.  وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة١٫٣٦ للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ نسبته نحو ٢٫٦٦
 للفئة %١٦٦٫٠٩ للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ حده ا2قصي نحو %١١٥٫٩الجنيه المستثمر قد بلغ حده ا2دنى نحو 

أشارت النتائج أن نسبة ھامش .  وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة%١٣٦٫١٦الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ نسبته نحو 
 للفئة %٦٢٫٤٢ للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغت حدھا ا2قصي نحو %٥٣٫٦٨حدھا ا2دنى نحو ربح المنتج قد بلغت 

مما سبق يتبين أن صافي العائد الفداني .  وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة%٥٧٫٦٦الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ نحو 
ر إلي ضرورة التوسع في مساحة محصول النخيل لتحقيق أقصي عائد الحيازة الفدانية، ا2مر الذي يشيمساحة يتزايد مع زيادة 

 .ممكن لمنتجي ھذا المحصول

 . دوال، تكاليف، محصول النخيل، محافظة شمال سيناء:الكلمات ا^سترشادية

 :تمھيد

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

 ألف فدان خ�ل متوسط ١١٨روع البستانية حوالي الز
 الزيتون صولىھذا وتمثل مح). ٢٠١٥-٢٠١١(رة الفت

 في قائمة التركيب  والثانية ا2ولىينتبمرمن الوالنخيل 
، بأھمية نسبية بلغت حوالي المحصولي للزروع البستانية

 على الترتيب من جملة المساحة %٣٤٫٣، %٤١٫٩

ُوتكمن ا2ھمية ا,قتصادية . ترةالبستانية خ�ل ھذه الف
القيمة المضافة 2شجار النخيل من للنخيل حيث بلغت 

. ٢٠١٥ مليون جنيه خ�ل عام ٦١البلح الطازج حوالي 
في الوصول إلى أكفء الساعات  ويستعان بدالة التكاليف

ًاDنتاجية اقتصاديا في ظل المعلومات الزراعية السائدة، 

نھا السعة التي تتميز بأقل وتعرف أكفأ سعة إنتاجية بأ
زمة لتحقيق ھدف إنتاجي معين، أو تلك التي �التكاليف ال

 .تحقق أقصى كمية من اDنتاج بقدر معين من التكاليف
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 مشكلة الدراسة

 بمحافظة شمال النخيلعلى الرغم من أھمية محصول 
انحفاض الكفاءة يتسم ب ھذا المحصولسيناء إ, أن 

 المثمرة ذات ا,عمار الكبيرة ا,نتاجية 2شجار النخيل
ووجود بعض ا,صناف التى تتسم بانخفاض انتاجيتھا 
 وعدم جدواھا ا,قتصادية ونتيجة لذلك انخفضت المساحة

 إلي ٢٠١٢من حوالي عشرة ا,ف فدان عام  النخيلية
، بنسبة انخفاض ٢٠١٥حوالي تسعة ا,ف فدان خ�ل عام 

 . %٩٫٩بلغت نحو 

 أھداف الدراسة

 الدراسة إلقاء الضوء على تكاليف إنتاج تستھدف
 من حيث ا2ھمية النسبية لبنود التكاليف النخيلمحصول 

ًوالقياس اDحصائي لدوال التكاليف في ك� من المدى 
وتقدير الكفاءة اDنتاجية وا,قتصادية . القصير والطويل

 . داخل العينةالنخيللمحصول 

 الطريقة البحثية

الذكر، فقد اعتمدت الدراسة ولتحقيق ا2ھداف سالفة 
على أسلوبي التحليل ا,قتصادي الوصفي والتحليل 
ا,قتصادي الكمي لمتغيرات الدراسة موضع القياس سواء 
من خ�ل التوصيف ا,قتصادي لمتغيرات مدخ�ت 
ومخرجات العملية اDنتاجية، ا2سعار، بنود التكاليف، 

لوحدات الھوامش الربحية، إلى جانب توصيف أداء تلك ا
كما استخدمت الدراسة العديد من أساليب . اDنتاجية

التحليل اDحصائي وأدواته مثل المتوسطات الحسابية 
ھذا إلى جانب تقدير معاد,ت ا,تجاه الزمني . والھندسية

العام، واستخدام معاد,ت ا,نحدار البسيط والمتعدد في 
 جانب إلىصورھا 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 
الثانوية المكتبية والنشرات الخاصة بالزروع البستانية 
سواء المنشورة أو غير المنشورة والصادرة عن مديرية 

ة بشمال سيناء، أما الجانب الھام في الحصول على الزراع
البيانات ا2ولية فقد اعتمدت الدراسة على عينة عشوائية 

 وذلك من خ�ل استبيان أعد النخيلطبقية لمحصول 
ًخصيصا لھؤ,ء المنتجين عن طريق المقابلة الشخصية 

 ثم ٢٠١٦، ٢٠١٥وعمل زيارتين خ�ل موسمي إنتاج 
 البيانات وتصنيفھا على المشاھدات بعد ذلك تم تفريغ ھذه

 .الخاصة بالدراسة

 النتائج ومناقشتھا

tھمية النسبية لب: ًأوwنود ھيكل التكاليف لمحصول النخيلا  

ا2ھمية النسبية لبنود ھيكل التكاليف  ١جدول يوضح 
لمحصول نخيل البلح داخل مختلف الفئات الحيازية وجملة 

ومنه . ٢٠١٦/ ٢٠١٥العينة خ�ل متوسط موسمي إنتاج 
يتبين أن تكلفة اDيجار تأتي في المرتبة ا2ولي بمتوسط 

 ٣٤٫٧٨بما يوازي (فدان /  جنيه١٥٠٠عام بلغ حوالي 
أما .  من جملة التكاليف%٤١٫٠٧، تمثل نحو )كجم/ ًقرشا

تكلفة العمالة العائلية فتأتي في المرتبة الثانية بحد أدنى بلغ 
/ ً قرشا٤٫٤٦يوازي بما (فدان /  جنيه٢٠٤٫٦حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، وحد أقصى بلغ حوالي ) كجم
للفئة ) كجم/ ً قرشا٧٫٧٨بما يوازي (فدان /  جنيه٣٢٧٫٤

/  جنيه٢٥٨٫٣الحيازية ا2ولي، بمتوسط عام بلغ حوالي 
 %٧٫٠٧، يمثل نحو )كجم/ ً قرشا٥٫٩٩بما يوازي (فدان 

. رع العينةمن جملة التكاليف وذلك علي مستوي جملة مزا
كما يتضح أن إجمالي التكاليف الثابتة قد بلغت حدھا 

 ٣٧٫١٢بما يوازي (فدان /  جنيه١٧٠٤٫٦ا2دنى حوالي 
للفئة الحيازية الثالثة، في حين بلغت حدھا ) كجم/ ًقرشا

بما يوازي (فدان /  جنيه١٨٢٧٫٤ا2قصى حوالي 
للفئة الحيازية ا2ولي، بمتوسط عام ) كجم/ ً قرشا٤٣٫٤٣

 ٤٠٫٧٧بما يوازي (فدان /  جنيه١٧٥٨٫٣لغ حوالي ب
 من جملة التكاليف %٤٨٫٤١، تمثل نحو )كجم/ ًقرشا

ھذا وتتجه التكاليف . علي مستوي جملة مزارع العينة
الحيازة الفدانية، وھذا مساحة الثابتة نحو ا,نخفاض بزيادة 

  .يتفق ومنطق النظرية ا,قتصادية

ة فتأتي تكاليف العمالة وفيما يتعلق بالتكاليف المتغير
المؤجرة في المرتبة ا2ولي بين بنود التكاليف المتغيرة، 

بما يوازي (فدان / جنيه٩٨١٫٥بحد أدنى بلغ حوالي 
للفئة الحيازية الثالثة، وحد أقصى ) كجم/ ً قرشا٢١٫٣٧

/ ً قرشا٢٨٫١بما يوازي (فدان / جنيه١١٨٢٫٩بلغ حوالي 
سط عام بلغ حوالي للفئة الحيازية ا2ولي، بمتو) كجم

، )كجم/ ً قرشا٢٤٫٥٥بما يوازي (فدان /  جنيه١٠٥٨٫٩
 من جملة التكاليف وذلك علي %٢٨٫٩٩يمثل نحو 

مستوي جملة مزارع العينة ، تساھم فيھا عمالة جمع 
المحصول، وعمالة التقليم وعمالة التلقيح بحوالي 

فدان، بما يوازي /  جنيه١٨٦٫٥، ٢٠٣٫٥، ٦٦٨٫٩
كجم علي الترتيب وذلك / ً قرشا٤٫٣٢، ٤٫٧٢، ١٥٫٥١

علي مستوي جملة مزارع العينة  وتأتي تكلفة ا2سمدة 
 ٧٦٦٫١العضوية في المرتبة الثانية بحد أدنى بلغ حوالي 

للفئة ) كجم/ ً قرشا١٦٫٦٨بما يوازي (فدان / جنيه
/  جنيه٨٩٢٫١الحيازية الثالثة، وحد أقصى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية )  كجمً/ قرشا٢١٫٢٠بما يوازي (فدان 
بما (فدان /  جنيه٨٣٥٫٠ا2ولي، بمتوسط عام بلغ حوالي 

 من %٢٢٫٨٦، تمثل نحو )كجم/ ً قرشا١٩٫٣٦يوازي 
 . جملة التكاليف وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة

كما يتضح أن إجمالي التكاليف المتغيرة قد بلغت حدھا 
 ٣٨٫٠٥ بما يوازي(فدان /  جنيه١٧٤٧٫٦ا2دنى حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، في حين بلغت حدھا ) كجم/ ًقرشا
 )كجم/ ً قرشا٤٩٫٣بما يوازي (فدان /  جنيه٢٠٧٥٫٠ا2قصى حوالي 
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 اwھمية النسبية لبنود ھيكل التكاليف لمحصول نخيل البلح داخل مختلف الفئات الحيازية وجملة العينة داخل :)١(جدول 
 .٢٠١٦/ ٢٠١٥سط موسمي إنتاج محافظة شمال سيناء خ}ل متو

 الفئة اwولي
 ) فدان٢أقل من (

 الفئة الثانية
 فدان) ٤-٢(

 الفئة الثالثة
 ) فدان فأكثر٤(

 جملة العينة
بنود ھيكل 

نصيب . م التكاليف
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )قرش(
% 

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )قرش(
% 

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )قرش(
% 

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )قرش(
% 

              التكاليف الثابتة

 ٤١٫٠٧ ٣٤٫٧٨ ١٥٠٠ ٤٣٫٤٥ ٣٢٫٦٦ ١٥٠٠ ٤١٫٥٣ ٣٥٫٤٠ ١٥٠٠ ٣٨٫٤٤ ٣٥٫٦٥ ١٥٠٠ إيجار

 ٧٫٠٧ ٥٫٩٩ ٢٥٨٫٣ ٥٫٩٣ ٤٫٤٦ ٢٠٤٫٦ ٦٫٨٢ ٥٫٨٢ ٢٤٦٫٥ ٨٫٣٩ ٧٫٧٨ ٣٢٧٫٤ العمالة العائلية

 التكاليف جملة
 الثابتة

٤٨٫١٤ ٤٠٫٧٧ ١٧٥٨٫٣ ٤٩٫٣٨ ٣٧٫١٢ ١٧٠٤٫٦ ٤٨٫٣٥ ٤١٫٢٢ ١٧٤٦٫٥ ٤٦٫٨٣ ٤٣٫٤٣ ١٨٢٧٫٤ 

             التكاليف المتغيرة

 ٢٢٫٨٦ ١٩٫٣٦ ٨٣٥٫٠ ٢٢٫١٩ ١٦٫٦٨ ٧٦٦٫١ ٢٣٫١٦ ١٩٫٧٥ ٨٣٦٫٧ ٢٢٫٨٦ ٢١٫٢٠ ٨٩٢٫١ اwسمدة العضوية

             عمالة مؤجرة

 ١٨٫٣١ ١٥٫٥١ ٦٦٨٫٩ ١٨٫٣٩ ١٣٫٨٢ ٦٣٤٫٨ ١٨٫٠٧ ١٥٫٤ ٦٥٢٫٦ ١٨٫٦٩ ١٧٫٣٣ ٧٢٩٫٣ جمع المحصول

 ٥٫٥٧ ٤٫٧٢ ٢٠٣٫٥ ٥٫١٤ ٣٫٨٧ ١٧٧٫٦ ٥٫٣٥ ٤٫٥٦ ١٩٣٫٤ ٦٫٢٨ ٥٫٨٢ ٢٤٥٫١ عمالة التقليم

 ٥٫١١ ٤٫٣٢ ١٨٦٫٥ ٤٫٩٠ ٣٫٦٨ ١٦٩٫١ ٥٫٠٦ ٤٫٣٢ ١٨٢٫٩ ٥٫٣٤ ٤٫٩٥ ٢٠٨٫٥ عمالة التلقيح

 ٢٨٫٩٩ ٢٤٫٥٥ ١٠٥٨٫٩ ٢٨٫٤٣ ٢١٫٣٧ ٩٨١٫٥ ٢٨٫٤٨ ٢٤٫٢٨ ١٠٢٨٫٩ ٣٠٫٣١ ٢٨٫١ ١١٨٢٫٩ جملة العمالة

جملة التكاليف 
 ٥١٫٨٦ ٤٣٫٩١ ١٨٩٣٫٩ ٥٠٫٦٢ ٣٨٫٠٥ ١٧٤٧٫٦ ٥١٫٦٥ ٤٤٫٠٣ ١٨٦٥٫٦ ٥٣٫١٧ ٤٩٫٣ ٢٠٧٥ المتغيرة

 ١٠٠ ٨٤٫٦٨ ٣٦٥٢٫٢ ١٠٠ ٧٥٫١٧ ٣٤٥٢٫٢ ١٠٠ ٨٥٫٢٥ ٣٦١٢٫١ ١٠٠ ٩٢٫٧٣ ٣٩٠٢٫٤ ا^جمالي العام

 .ت من استمارات ا,ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانيةجمعت وحسب :المصدر

 

 ١٨٩٣٫٩للفئة الحيازية ا2ولي، بمتوسط عام بلغ حوالي 
، تمثل نحو )كجم/ ً قرشا٤٣٫٩١بما يوازي (فدان / جنيه

 .   من جملة التكاليف%٥١٫٨٦

ھذا وقد بلغت التكاليف الكلية لمحصول نخيل البلح حدھا 
 ٧٥٫١٧بما يوازي (فدان / ه جني٣٤٥٢٫٢دني حوالي ا2

للفئة الحيازية الثالثة، في حين بلغ حدھا ) كجم/ ًقرشا
بما يوازي (فدان /  جنيه٣٩٠٢٫٤قصى حوالي ا2

للفئة الحيازية ا2ولي، بمتوسط عام ) كجم/ ً قرشا٩٢٫٧٣
 ٨٤٫٦٨بما يوازي (فدان /  جنيه٣٦٥٢٫٢بلغ حوالي 

. عينةوذلك علي مستوي جملة مزارع ال) كجم/ ًقرشا
وي�حظ أن التكاليف الكلية تتجه نحو التناقص بزيادة 

الحيازية الفدانية، وھذا يتفق ومنطق النظرية مساحة 
 .ا,قتصادية نتيجة وفورات السعة

 حصائي لدوال تكاليف مزارع العينةالقياس اt: ًثانيا

 ):  فدان٢أقل من (دالة تكاليف الفئة اwولي ) ١(

دوال تكاليف إنتاج نخيل بدراسة الصور المختلفة ل
ًالبلح في المدي القصير وفقا لطبيعة البيانات المتحصل 
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 

 مع المنطق والبعض ا2خر , يتفق المنطق ا,قتصادي

دالة التكاليف ) ١(وتوضح المعادلة رقم . ا,حصائي
اDجمالية لمزارع إنتاج نخيل البلح داخل عينة الدراسة 

 .٢٠١٥خ�ل موسم إنتاج 

Tci= 1.63 + 0.51 qi  - 0.65 qi
2 + 0.083 qi

3 (1) 

 (8.83)**    (6.74)**      (-3.78)**       (2.94)*  

F= 172.3** R2= 0.76  

 :أنحيث 

Tci = نتاج الفدان با2لف جنيه فيD التكاليف الكلية
 .iالمشاھدة 

qi = إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة٣٢، ...........، ٣، ٢، ١ 

وتشير التقديرات المتحصل عليھا أن معامل 
، ا2مر الذي يشير إلي ٠٫٧٦التحديد المعدل قد بلغ نحو 

لتغيرات في التكاليف اDجمالية تعزي  من ا%٧٦أن نحو 
إلي تغيرات مماثلة في الطاقة اDنتاجية الفعلية من 

إلي مدي ) ١٧٢٫٣(كما تشير قيمة ف المحسوبة . زيتونال
 .مطابقة النموذج المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس

سابق اDشارة التفاضل لدالة التكاليف الكلية وبإجراء 
 :لة التكاليف الحدية علي النحو التاليإليھا تم اشتقاق دا
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MCi = 0.51 – 13.0 qi + 0.249 qi
2 

 :حيث أن

MCi = التكاليف الحدية لطن من نخيل البلح با2لف جنيه
 .iفي المشاھدة 

 qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة٣٢، ...........، ٣، ٢، ١  

ية بسعر بيع الطن والبالغ وبمساوة التكاليف الحد
 جنيه، يتبين أن الحجم المعظم لZرباح قد ٢٠٠٠حوالي 

 . فدان/  طن٦٫٢بلغ حوالي 

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

ATCi = 1.63/ qi + 0.51 – 0.65 qi + 
0.083 qi

2 

 : حيث أن

ATCi = متوسط تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في
 . iالمشاھدة 

qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi . 

 .  مزرعة٣٢، ...........، ٣، ٢، ١ 

وبإجراء ا,شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن 
الحجم المدني (الحصول علي الحجم ا2مثل لdنتاج 

 طن للفدان، وھو يقل عن ٤٫٤والي والبالغ ح) للتكاليف
 . طن٤٫٢١الحجم الفعلي لdنتاج والبالغ حوالي 

 ):  فدان٤-٢(دالة تكاليف الفئة الثانية ) ٢(

دالة التكاليف اDجمالية ) ٢(توضح المعادلة رقم 
لمزارع إنتاج نخيل البلح داخل عينة الدراسة خ�ل موسم 

 .٢٠١٥إنتاج 

Tci= 1.27 + 0.64 qi  - 0.53 qi
2 + 0.076 qi

3 ...... (2) 

(3.68)*   (7.12)**     (-2.69)*        (2.35)*      

F= 146.3   R2= 0.71   

 :حيث أن

Tci = نتاج الفدان با2لف جنيه فيD التكاليف الكلية
 .iالمشاھدة 

qi = إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة٦٠، ...........، ٣، ٢، ١ 

وتشير التقديرات المتحصل عليھا أن معامل التحديد 
، ا2مر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٧١المعدل قد بلغ نحو 

 من التغيرات في التكاليف اDجمالية تعزي إلي %٧١

. زيتونتغيرات مماثلة في الطاقة اDنتاجية الفعلية من ال
إلي مدي مطابقة ) ١٤٦٫٣(كما تشير قيمة ف المحسوبة 

 .لمستخدم لطبيعة البيانات موضع القياسالنموذج ا

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

MCi = 0.46 – 1.06 qi + 0.228 qi
2 

 :حيث أن

MCi = التكاليف الحدية لطن من نخيل البلح با2لف جنيه
 .iفي المشاھدة 

 qi= كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدة i. 

 . مزرعة٦٠، ...........، ٣، ٢، ١  

ة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن والبالغ اوبمساو
 جنيه، يتبين أن الحجم المعظم لZرباح قد ٢٠٠٠حوالي 

 . فدان/  طن٥٫٩بلغ حوالي 

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

ATCi = 1.27/ qi + 0.46 – 0.53 qi + 0.076 qi
2 

  :حيث أن

ATCi = متوسط تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في
 . iالمشاھدة 

qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi . 

 .  مزرعة٦٠، ...........، ٣، ٢، ١ 

وبإجراء ا,شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن 
الحجم المدني (الحصول علي الحجم ا2مثل لdنتاج 

 طن للفدان، وھو يقل عن ٤٫٠والبالغ حوالي ) للتكاليف
 . طن٤٫٢٤الحجم الفعلي لdنتاج والبالغ حوالي 

  ): أفدنة أكثر٤(دالة تكاليف الفئة الثالثة ) ٣(

ة التكاليف اDجمالية دال) ٣(توضح المعادلة رقم 
 داخل عينة الدراسة خ�ل موسم النخيللمزارع إنتاج 

 .٢٠١٥إنتاج 

Tci= 1.54 + 0.38 qi  - 0.61 qi
2 + 0.079 qi

3.........(3) 

 (3.64)*   (5.16)**     (-3.62)**      (2.48)*      

F= 213.5   R2= 0.79   

 :نأحيث 

Tci =نتاج الفدان باD 2لف جنيه في التكاليف الكلية
 .iالمشاھدة 

qi = إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة٢٨، ...........، ٣، ٢، ١ 
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وتشير التقديرات المتحصل عليھا أن معامل التحديد 
، ا2مر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٧٩المعدل قد بلغ نحو 

 من التغيرات في التكاليف اDجمالية تعزي إلي %٧٩
. زيتونيرات مماثلة في الطاقة اDنتاجية الفعلية من التغ

إلي مدي مطابقة ) ٢١٣٫٥(كما 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 = 0.38 – 1.22 qi + 0.237 qi
2 

 :حيث أن

MCi = التكاليف الحدية لطن من نخيل البلح با2لف جنيه
 .iفي المشاھدة 

 qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة٢٨، ...........،  ٣، ٢، ١  

وبمساوة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن والبالغ 
 يتبين أن الحجم المعظم لZرباح قد جنيه،٢٠٠٠حوالي 

 . فدان/  طن٦٫٢بلغ حوالي 

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

ATCi = 1.54/ qi + 0.38 – 0.61 qi + 0.079 qi
2 

 : حيث أن

ATCi = في متوسط تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه
 . iالمشاھدة 

qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi . 

 .  مزرعة٢٨، ...........، ٣، ٢، ١ 

وبإجراء ا,شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن 
دني ُالحجم الم(الحصول علي الحجم ا2مثل لdنتاج 

 طن للفدان، وھو يقل عن ٤٫٤والبالغ حوالي ) للتكاليف
 . طن٤٫٦علي لdنتاج والبالغ حوالي الحجم الف

 : دالة تكاليف لجملة العينة) ٤(

دالة التكاليف اDجمالية ) ٤(توضح المعادلة رقم 
 داخل عينة الدراسة خ�ل موسم نخيل البلحلمزارع إنتاج 

 .٢٠١٥إنتاج 

Tci= 1.54   + 0.48 qi  - 0.61 qi
2 + 0.088 qi

3 ...(4) 

(2.76)*   (4.42)**     (-3.16)**      (2.49)*      

F= 156.6   R2= 0.74   

:حيث أن Tci التكاليف الكلية Dنتاج الفدان با2لف جنيه = 
 .iفي المشاھدة 

qi = إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة١٢٠، ...........، ٣، ٢، ١ 

وتشير التقديرات المتحصل عليھا أن معامل التحديد 
، ا2مر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٧٤د بلغ نحو المعدل ق

 من التغيرات في التكاليف اDجمالية تعزي إلي %٧٤
. زيتونتغيرات مماثلة في الطاقة اDنتاجية الفعلية من ال

إلي مدي مطابقة ) ١٥٦٫٦(كما تشير قيمة ف المحسوبة 
 .النموذج المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس

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

MCi = 0.48 – 1.22 qi + 0.264 qi
2 

 :حيث أن

MCi = التكاليف الحدية لطن من نخيل البلح با2لف جنيه
 .iفي المشاھدة 

 qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة١٢٠، ........... ،٣، ٢، ١  

وبمساوة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن والبالغ 
جنيه، يتبين أن الحجم المعظم لZرباح قد ٢٠٠٠حوالي 

 . فدان/  طن٥٫٨بلغ حوالي 

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

ATCi = 1.54/ qi + 0.48 – 0.61 qi + 0.088 qi
2 

 : حيث أن

ATCi = متوسط تكاليف إنتاج الفدان با2لف جنيه في
 . iالمشاھدة 

qi = كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدةi . 

 .  مزرعة١٢٠، ...........، ٣، ٢، ١ 

وبإجراء ا,شتقاق لدالة متوسط التكاليف أمكن 
دني ُالحجم الم(الحجم ا2مثل لdنتاج الحصول علي 

 طن للفدان، وھو يقل عن ٤٫٠والبالغ حوالي ) للتكاليف
 طن، مما يؤكد ٤٫٣١الحجم الفعلي لdنتاج والبالغ حوالي 

علي أن مزارع عينة الدراسة تعمل في المرحلة 
ا,قتصادية من قانون تناقص الغلة وھو ما أكدته معامل 

 . الصحيحيقل عن الواحدالمرونة اDجمالية والذي 

 لربحية اtقتصادية لمزارع العينةمؤشرات ا: ًثالثا

 والخاص بمؤشرات ٢باستعراض ا2رقام الواردة بجدول 
مختلف الفئات  الكفاءة ا,قتصادية لمحصول النخيل داخل

 .٢٠١٦/ ٢٠١٥الحيازية خ�ل متوسط موسمي إنتاج 

 : العائد فوق التكاليف المتغيرة) ١( 

النتائج أن العائد فوق التكاليف المتغيرة قد بلغ وتشير 
بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٦٫٣٤حده ا2دنى حوالي 

للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ ) كجم/  جنيه١٫٥١
بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٧٫٤٣حده ا2قصي حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ ) كجم/  جنيه١٫٦٢
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/  جنيه١٫٥٦بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٦٫٧٣حوالي 
 .وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة) كجم

 : نسبة العائد إلي التكاليف) ٢(

 ٢٫١٦بلغت نسبة العائد إلي التكاليف حدھا ا2دنى نحو 
للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ حدھا ا2قصي نحو 

سبته نحو  للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ ن٢٫٦٦
 . وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة١٫٣٦

 : صافي العائد) ٣(

أوضحت النتائج أن صافي العائد قد بلغ حده ا2دنى 
/  جنيه١٫٠٧بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٤٫٥٢حوالي 

للفئة الحيازية ا2ولي، في حين بلغ حده ا2قصي ) كجم
/ ه جني١٫٢٥بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٥٫٧٣حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي ) كجم
) كجم/  جنيه١٫١٥بما يوازي (فدان /  ألف جنيه٤٫٩٧

 . وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة

  :عائد الجنيه المستثمر) ٤(

أكدت النتائج أن عائد الجنيه المستثمر قد بلغ حده 
ن بلغ  للفئة الحيازية ا2ولي، في حي%١١٥٫٩ا2دنى نحو 

 للفئة الحيازية الثالثة، %١٦٦٫٠٩حده ا2قصي نحو 
 وذلك علي %١٣٦٫١٦بمتوسط عام بلغ نسبته نحو 

 .مستوي جملة مزارع العينة

  :نسبة ھامش ربح المنتج) ٥(

أشارت النتائج أن نسبة ھامش ربح المنتج قد بلغت 
 للفئة الحيازية ا2ولي، في %٥٣٫٦٨دنى نحو حدھا ا2

 للفئة الحيازية %٦٢٫٤٢حين بلغت حدھا ا2قصي نحو 
 وذلك علي %٥٧٫٦٦الثالثة، بمتوسط عام بلغ نحو 

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

ة التوسع في مساحة محصول الذي يشير إلي ضرور
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COST FUNCTIONS PALM CROP IN NORTH SINAI GOVERNORATE  
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ABSTRACT 
The study aims to shed light on the cost of palm production in terms of the relative 

importance of cost items and statistical measurement of cost functions in both short and long 
term. Estimation of the productive and economic efficiency of the palm crop inside the 
sample. The estimates obtained for the function of the costs of the first category (less than 2 
fad.) and the study of the different images of the date palm production costs in the short term 
according to the nature of the data obtained, shows that the cubic picture of the sample farms 
was better economically and statistically in contrast to other images Some do not agree with 
economic reasoning, others do not agree with statistical reasoning. Equal to the marginal cost 
of selling a ton of about L.E 2,000, it turns out that the maximum volume of profits was about 
6.2 tons/acre. By deriving the average cost function, the optimal volume of production (civil 
cost) of about 4.4 tonnes/fad. was obtained, which is less than the actual production volume of 
about 4.21 tonnes. The cost category II (2-4 fad.) function showed that the maximum volume 
of profits was about 5.9 tonnes/fad. The actual volume of production is about 4.24 tons. 
Results for the category 3 cost (4 fad. more) indicated that the maximum profit was about 6.2 
tonnes/fad. By deriving the average cost function, the optimal volume of production (civilian 
cost) of about 4.4 tonnes/fad. was obtained, which is less than the actual production volume of 
about 4.6 tonnes. A sample costing function showed that the maximum volume of profits was 
about 5.8 ton/fad. By deriving the average cost function, the optimal volume of production 
(civil cost) of about 4.0 tonnes/fad. was obtained, which is less than the actual production 
volume of about 4.31 tonnes, confirming that the study sample works in the economic phase 
of the law of diminishing returns Less than the one. As for profitability indicators, the results 
indicate that the return on variable costs has reached a minimum of about L.E 6.34 
thousand/fad. (equivalent to L.E 1.51/kg) for the first tenure category, while the maximum 
amount was about L.E 7.43 thousand/fad. (equivalent to L.E 1.62/ for the third tenure 
category, with a general average of about L.E 6.73 thousand/fad. (equivalent to L.E 1.56/kg) 
at the level of the total farms sample. The minimum return to cost ratio was 2.16 for the first 
tenure category, while the maximum ratio was 2.66 for the third tenure, with an overall 
average of about 1.36 for the total farms. The results showed that the yield of the L.E invested 
reached a minimum of 115.9% for the first holding category, while its maximum reached 
about 166.09% for the third holding category, with an overall average of 136.16% for the total 
farms. The results indicated that the profit margin ratio of the product reached a minimum of 
about 53.68% for the first holding category, while its maximum limit was about 62.42%. For 
the third holding category, with an average of about 57.66% of the total farms of the sample. 
From the above, it shows that the net yield/fad. is increasing with the increase in the size of 
fad. holdings, which indicates the need to expand the area of palm crop to achieve the 
maximum possible return for the producers of this crop. 

Key words: Production costs, palm crop, production, North Sinai governorate.  
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