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 رية بمحافظة شمال سيناءـة المطــروف الزراعــت ظــح تحـول القمــاج محصــة 1نتـاديــة اقتصــدراس

 ١ رجب محمد حفني،١ رضوان رياض إسماعيل مصطفي،١ محمد أحمد السيد،*روضة سمير عبدالعزيز

 .يش، مصراعية البيئية، جامعة العرقسم ا�قتصاد والتنمية الريفية، كلية العلوم الزر. ١

 صخلُالم

شمال سيناء، من خ:ل التوصيف  محافظة لى الوضع الراھن لمحصول القمح فياستھدف البحث إلقاء الضوء ع
ًا�قتصادي Dھم المتغيرات المتعلقة بھذا المحصول، وتحديد العوامل اDكثر تأثيرا على إنتاجيته داخل عينة الدراسة، 

 النسبية لبنود التكاليف والقياس اMحصائي لدوال التكاليف، وتقدير الكفاءة اMنتاجية ودراسة تكاليف اMنتاج من حيث اDھمية
وا�قتصادية للمحصول داخل العينة من خ:ل دراسة مؤشرات الربحية ا�قتصادية ومقاييس الكفاءة ا�قتصادية، وأوضحت 

مية السماد  من كمية التقاوي، كلقمح وكلمية اMنتاج من محصول اًوجود ع:قة طردية مؤكدة إحصائيا بين كالنتائج 
عدد ساعات العمل ا]لي، وتشير مرونة اMنتاج اMجمالية إلى الع:قة المتناقصة بعائد وحجم العمالة البشرية، اDزوتي، 

   مما يعنى أن مزارعي القمح تحت نظام الري المطري يقومون باMنتاج٠٫٨٣٩السعة حيث بلغت مرونة اMنتاج اMجمالية 
، ١٫١٢بلغت الكفاءة ا�قتصادية نحو اDمر الذي يشير إلي ا�ستخدام اDمثل لعناصر اMنتاج، . في المرحلة ا�قتصادية

عمالة بشرية وعدد ساعات العمل ا]لي علي الترتيب، ال لعناصر كمية التقاوي، كمية السماد أزوتي، ١٫١٦، ١٫٢٧، ١٫٣٨
القياس اMحصائي لدالة تكاليف إنتاج محصول القمح تحت نظام الري المطري وعن نتائج . ٢٠١٧وذلك خ:ل موسم إنتاج 

تبين أن الحجم المعظم لlرباح، والحجم اDمثل لjنتاج، قد بلغا حوالي . ٢٠١٧في صورتھا التكعيبية خ:ل موسم إنتاج 
وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية  . كجم علي الترتيب، مما يشير إلي كفاءة استخدام الموارد ا�قتصادية١٠٨٣٫٢، ٢٥٦٧٫٥

ا�قتصادية لمحصول القمح المطري تبين أن العائد فوق التكاليف المتغيرة، صافي العائد، القيمة المضافة بلغت حوالي 
أما عن مقاييس الكفاءة ا�قتصادية فقد أشارت النتائج أن عائد الجنيه . فدان علي الترتيب/ جنيه٤١٨٣٫٧، ٢٣٦٠٫٩، ٣٦١٦

 .  علي الترتيب١٫٢، %٤٠٫١، %٦٧٫٠نسبة ھامش ربح المنتج، الكفاءة ا�قتصادية بلغت نسبتھم نحو المستثمر، 

 . القمح، الكفاءة ا�قتصادية، دوال التكاليف، القيمة المضافة، مرونة اMنتاج:الكلمات اaسترشادية

 تمھيد

تمتلك محافظة شمال سيناء مساحات شاسعة من 
 ٢٦٠،٢لغ مساحتھا حوالى اDراضي الصالحة للزراعة تب

ألف فدان معظمھا في منطقة وسط وشمال المحافظة، كما 
 ٤٫٦تبلغ المساحة المزروعة من محصول القمح حوالي 

% ٥٠٫٢ألف فدان، تساھم فيھا منطقة وسط سيناء بنحو 
من جملة المساحة القمحية بالمحافظة، وذلك خ:ل عام 

٢٠١٦. 

 ُمشكلة الدراسة

ًناء تناقصا في المساحة شھدت محافظة شمال سي
 فدان ٧٠٨٫٢المزروعة من محصول القمح بحوالي 

وذلك علي الرغم من ا�رتفاع المستمر في سعر . ًسنويا
ًالطن المنتج من ھذا المحصول سنويا من قبل الحكومة، 
وقد يعزي ذلك إلي انخفاض صافي العائد منه مقارنة 

ف بالمحاصيل اDخري المنافسة، بسبب ارتفاع تكالي
اMنتاج نتيجة إلغاء الدعم عن مستلزماته، اDمر الذي أدي 
ًإلي تراجع الكثير عن زراعته، وانعكاس ذلك سلبيا علي 
 نسبة ا�كتفاء الذاتي وزيادة الفجوة بين اMنتاج وا�ستھ:ك
لسكان المحافظة، اDمر الذي يؤكد علي أھمية دراسة كافة 

لقة بھذا المحصول المتغيرات اMنتاجية وا�قتصادية المتع
 .داخل شمال سيناء

 أھداف الدراسة

تستھدف الدراسة بصفة عامة اقتصاديات إنتاج 
محصول القمح في شمال سيناء، وذلك من خ:ل إلقاء 

 :الضوء علي اDھداف الفرعية التالية

 دراسة الوضع الراھن للمتغيرات اMنتاجية وا�قتصادية -١
 علي البيانات ًلمحصول القمح في شمال سيناء اعتمادا

 .الثانوية

 توصيف كافة المتغيرات اMنتاجية وا�قتصادية لمحصول -٢
ًالقمح داخل عينة الدراسة بشمال سيناء اعتمادا علي 

 .البيانات اDولية

 القياس اMحصائي لدوال إنتاج وتكاليف محصول الدراسة -٣
 .داخل العينة

ييس الكفاءة إلقاء الضوء علي الھوامش الربحية ومقا -٤
 . بالعينةتصادية للمحصولا�ق

 الطريقة البحثية

الوصفي استخدمت الدراسة طريقة التحليل ا�قتصادى 
الكمى مع ا�ستعانة ببعض الطرق اMحصائية البسيطة و

كالمتوسطات، النسب المئوية، إلى جانب استخدام الصورة 
اللوغارتمية المزدوجة لتقدير دوال اMنتاج بھدف الوقوف 
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ًل تأثيرا علي اMنتاجية، كما تم استخدام علي أكثر العوام
أسلوب ا�نحدار المتعدد فى صورته التكعيبية لقياس دوال 

 د أكفء اDنماط اMنتاجية لمحصولالتكاليف بھدف تحدي
 .الدراسة

 مصادر جمع البيانات

اعتم��دت الدراس��ة ف��ي تحقي��ق أھ��دافھا عل��ى مص��درين 
ت الثانوي��ة البيان�ا: أساس�ين للحص�ول عل��ى البيان�ات أولھم��ا

المنشورة وغير المنش�ورة، والت�ي ت�م الحص�ول عليھ�ا م�ن 
قط���اع الش���ئون ا�قتص���ادية : مص���ادرھا المختلف���ة، مث���ل

ب�����وزارة الزراع�����ة واستص�����:ح اDراض�����ي، والجھ�����از 
المرك��زي للتعبئ��ة العام��ة واMحص��اء، ومديري��ة الزراع��ة 
بش���مال س���يناء، ومرك���ز المعلوم���ات ودع���م اتخ���اذ الق���رار 

 .افظة شمال سيناءبديوان عام مح

أما الجانب الھام في الحصول على البيانات اDولية فقد 
عدد تم الحصول عليه من خ:ل عينة عشوائية طبقية ل

وذلك من خ:ل ، المطري تحت نظام الري مزرعة) ٦٠(
ًاستمارة استبيان أعدت خصيصا لھذا الغرض داخل 

 .٢٠١٧ وسط سيناء خ:ل الموسم اMنتاجي منطقة

مساحة المزروعة من محصول القمح في تطور ال
 محافظة شمال سيناء

 تطور المساحة المزروعة من ١جدول يوضح 
محصول القمح داخل المراكز اMدارية في محافظة شمال 

 ).٢٠١٦-٢٠٠٠(سيناء خ:ل الفترة 

 مركز العريش

 بأن مساحة محصول ١جدول تشير النتائج الواردة ب
 ٢٨ اDدنى حوالي القمح بمركز العريش قد بلغت حدھا

، في حين بلغت حدھا اDقصي حوالي ٢٠١٢فدان عام 
 ٣٩٢٫٤، بمتوسط عام بلغ حوالي ٢٠١٠عام   فدان١٣٤٢

 أن ٢جدول ب) ١(شير تقديرات المعادلة رقم كما ت. فدان
ًمساحة محصول القمح بمركز العريش تتناقص سنويا 

 راDم.  فدان٢١٫٥ًبمقدار غير معنوي إحصائيا بلغ حوالي 
الذي يشير إلي الثبات النسبي لقيم المساحة المزروعة 

 .حول المتوسط الحسابي

 مركز رفح

 بأن مساحة محصول ١جدول تشير النتائج الواردة ب
القمح بمركز رفح قد بلغت حدھا اDدنى حوالي خمسة 

، في حين بلغت حدھا اDقصي حوالي ٢٠١١أفدنة عام 
 ١٫٩غ حوالي ، بمتوسط عام بل٢٠٠٥ ألف فدان عام ٧٫٨

 ٢بجدول ) ٢(شير تقديرات المعادلة رقم كما ت. ألف فدان
ًأن مساحة محصول القمح بمركز رفح تتناقص سنويا 

 فدان، يمثل ٢٦٦٫٨ًبمقدار معنوي إحصائيا بلغ حوالي 
 وتشير التقديرات. من المتوسط السنوي العام% ١٣٫٧نحو 

و  مما يعنى أن نح٠٫٢٨أن معامل التحديد قد بلغ نحو 

 من التغيرات في مساحة محصول القمح بمركز %٢٨
 .  رفح تعزي إلي عوامل أخري يعكسھا عامل الزمن

 مركز الشيخ زويد

 بأن مساحة محصول القمح ١جدول تشير النتائج الواردة ب
 فدان عام ٤٦بمركز الشيخ زويد قد بلغت حدھا اDدنى حوالي 

فدان  ألف ٤٫١، في حين بلغت حدھا اDقصي حوالي ٢٠١٤
كما .  ألف فدان١٫٤، بمتوسط عام بلغ حوالي ٢٠٠٥عام 

 أن مساحة محصول ٢بجدول ) ٣(تشير تقديرات المعادلة رقم 
ًالقمح بمركز الشيخ زويد تتناقص سنويا بمقدار معنوي 

 من %١٤٫٢ فدان، يمثل نحو ٢١٣٫٤ًإحصائيا بلغ حوالي 
حديد قد وتشير التقديرات أن معامل الت. المتوسط السنوي العام

 من التغيرات في %٥١ مما يعنى أن نحو ٠٫٥١بلغ نحو 
مساحة محصول القمح بمركز الشيخ زويد تعزي إلي عوامل 

 .أخري يعكسھا عامل الزمن

 مركز بئر العبد

 بأن مساحة محصول ١تشير النتائج الواردة بجدول 
القمح بمركز بئر العبد قد بلغت حدھا اDدنى حوالي أربعة 

، في حين بلغت حدھا اDقصي حوالي ٢٠٠٩فدان عام 
 ٨٢٫٩، بمتوسط عام بلغ حوالي ٢٠٠٦ فدان عام ٤١٦
 أن ٢جدول ب) ٤(شير تقديرات المعادلة رقم كما ت. فدان

ًمساحة محصول القمح بمركز بئر العبد تتناقص سنويا 
اDمر .  أفدنة٣ًبمقدار غير معنوي إحصائيا بلغ حوالي 

لقيم المساحة المزروعة الذي يشير إلي الثبات النسبي 
 .حول المتوسط الحسابي

 مركز الحسنة

 بأن مساحة محصول ١جدول تشير النتائج الواردة ب
 أفدنة ٨القمح بمركز الحسنة قد بلغت حدھا اDدنى حوالي 

 ألف ٢٠، في حين بلغت حدھا اDقصي حوالي ٢٠٠٦عام 
.  ألف فدان٣٫٨، بمتوسط عام بلغ حوالي ٢٠٠٤فدان عام 

 أن مساحة ٢جدول ب) ٥(ير تقديرات المعادلة رقم شكما ت
ًمحصول القمح بمركز الحسنة تتناقص سنويا بمقدار غير 

اDمر الذي .  فدان٢٧٠٫٨ًمعنوي إحصائيا بلغ حوالي 
يشير إلي الثبات النسبي لقيم المساحة المزروعة حول 

 .المتوسط الحسابي

 مركز نخل

 محصول  بأن مساحة١تشير النتائج الواردة بجدول 
 فدان ٢القمح بمركز نخل قد بلغت حدھا اDدنى حوالي 

 ١٠٫٧، في حين بلغت حدھا اDقصي حوالي ٢٠٠٧عام 
 ألف ١٫٤، بمتوسط عام بلغ حوالي ٢٠١٠ألف فدان عام 

 أن ٢جدول ب) ٦(شير تقديرات المعادلة رقم كما ت. فدان
ًمساحة محصول القمح بمركز نخل تتزايد سنويا بمقدار 

اDمر الذي .  فدان٤٢٫٤ًوي إحصائيا بلغ حوالي غير معن
يشير إلي الثبات النسبي لقيم المساحة المزروعة حول 

 .المتوسط الحسابي
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 . بالفدان)٢٠١٦-٢٠٠٠(خzل الفترة   تطور المساحة المزروعة من محصول القمح في محافظة شمال سيناء.١جدول 

 اaجمالى نخل نهالحس بئر العبد الشيخ زويد رفح العريش السنوات

١٧٧٢ ٠ ١١ ٤٤ ١٤٧٩ ١٥٠ ٨٨ ٢٠٠٠ 
٦٣٨٨ ٢١٠ ١٨٤٠ ٣٠ ١٩٧٦ ٢٢٥٠ ٨٢ ٢٠٠١ 
٨١٢٦ ٠ ٥٢٧ ٥٨ ٣٧٦٠ ٣١٦٣ ٦١٨ ٢٠٠٢ 
٢٦٧٨٠ ٦٩٤٢ ١١٠٧٤ ٦ ٣٥١٥ ٥١٤٥ ٩٨ ٢٠٠٣ 
٢٩٩٣٣ ٧٢٩ ٢٠٠٠٠ ٢٣٣ ١٣٣٢ ٦٧٨٦ ٨٥٣ ٢٠٠٤ 
١٩٨٣٨ ١٣٨ ٦٤١٣ ٣٤ ٤١٢١ ٧٨٦١ ١٢٧١ ٢٠٠٥ 
١٥٠ ٥٣ ٨ ٤١٦ ٢٩٢٠ ٩٩٩ ١٣٣٤ ٢٠٠٦ 
٨٥٠٢ ٢ ٣٢٩٣ ١٤٥ ٣٥٢٣ ١٣١١ ٢٢٨ ٢٠٠٧ 
٢١٠٣ ٠ ٦٦٥ ١٤٥ ٨٨٦ ٣٥٣ ٥٤ ٢٠٠٨ 
٥٨٧٨ ١١٠٠ ٥٨٠ ٤ ٣١١ ٣٨٤٥ ٣٨ ٢٠٠٩ 
٣٠٨١٦ ١٠٧٥٩ ١٦٦٤٨ ٧ ١١٠٣ ٩٥٧ ١٣٤٢ ٢٠١٠ 
٢٧١ ٢٤٤ ٠ ٢٢ ٠ ٥ ٠ ٢٠١١ 
٢٥١ ٠ ٠ ٤٢ ١٤٠ ٤١ ٢٨ ٢٠١٢ 
٢٣٧٩ ١٨٧٠ ٣٩٨ ٣٣ ٩٦ ٠ ١٨٦ ٢٠١٣ 
١٦٤٨ ٩١٢ ٤٠٠ ٦٧ ٤٦ ١٢ ٢١١ ٢٠١٤ 
١٨٣٢ ٤٩ ١٣٨٥ ٨١ ١٣٧ ٦٠ ١٢٠ ٢٠١٥ 
٤٥٨٨ ٢٣٠١ ١٩٤٨ ٤٢ ١٢٧ ٥٠ ١٢٠ ٢٠١٦ 
 ٨٨٩٧٫٣٥ ١٤٨٨٫٧٦ ٣٨٣٤٫٧١ ٨٢٫٨٨ ١٤٩٨٫٣٥ ١٩٤٠٫٤٧ ٣٩٢٫٤١ المتوسط

 .٢٠١٦، بيانات ثانوية غير منشورة، الكتاب اaحصائيمحافظة شمال سيناء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، : المصدر

 

اء خzل الفترة في محافظة شمال سين اaتجاه الزمني العام لتطور المساحة المزروعة بمحصول القمح .٢جدول 
)٢٠١٦-٢٠٠٠(. 

 R2 F )%(معدل النمو السنوي  المعادلة المركز رقم المعادلة

 t = 585.80  -  21.49 Ti العريش ١
      (2.32)*     (-0.88) 

5.48 0.05 0.77 

 t = 4341.77  -  266.81 Ti رفح ٢
      (3.83)**     (-2.41)* 

13.74 0.28 5.82** 

 t = 3418.46  -  213.35 Ti الشيخ زويد ٣
      (6.20)**     (-3.97)** 

14.24 0.51 15.7** 

 t = 109.99 -  3.01 Ti بئر العبد ٤
      (2.02)*   (-0.57) 

3.63 0.02 0.32 

 t = 6272.27 – 270.84 Ti الحسنة ٥

      (1.98)     (-0.87) 
7.06 0.04 0.77 

 t = 1107.04 + 42.41 Ti نخل ٦
      (0.72)       (0.22) 

2.85 0.01 0.08 

 t = 13271.43 – 708.23 Ti إجمالي المحافظة ٧
      (2.86)**     (-1.36) 

7.96 0.11 1.84 

 :حيث

t  =لمساحة المزروعة من محصول القمح في محافظة شمال سيناء في المشاھدة القيمة التقديرية لتطور اi. 
  Ti =متغير يعبر عن عامل الزمن ، i) =١٧، ...، ٢، ١.( 

 .١جدول لحاسب ا]لي للبيانات الواردة بنتائج ا: المصدر
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 إجمالي المحافظة

 بأن مساحة محصول ١تشير النتائج الواردة بجدول 
افظة قد بلغت حدھا اDدنى حوالي القمح علي مستوي المح

، في حين بلغت حدھا اDقصي ٢٠٠٦ فدان عام ١٥٠
، بمتوسط عام بلغ حوالي ٢٠١٠ ألف فدان عام ٣٠حوالي 

) ٧( تشير تقديرات المعادلة رقمكما .  ألف فدان٨٫٨
 أن مساحة محصول القمح علي مستوي ٢جدول ب

ًا بلغ ًالمحافظة تتناقص سنويا بمقدار غير معنوي إحصائي
اDمر الذي يشير إلي الثبات النسبي .  فدان٧٠٨٫٢حوالي 

لقيم المساحة المزروعة حول المتوسط الحسابي كنتيجة 
للتفاوت الكبير في كمية اDمطار المتساقطة علي مراكز 
المحافظة واخت:ف معد�ت سقوطھا بين عام وأخر داخل 

 .المراكز

 توصيف عينة مزارع محصول القمح

 جغرافي لمزارع العينةالتوزيع ال

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن عدد المزارع 
بأھمية نسبية  مزرعة، ٣٧داخل مركز الحسنة بلغ حوالي 

من إجمالي جملة المزارع، كما بلغ % ٦١٫٧بلغت نحو 
 تمثل  مزرعة،٢٣عدد مزراع العينة بمركز نخل حوالي 

وسط ھذا وقد بلغ مت. من جملة عدد المزارع% ٣٨٫٣نحو 
نخل، مقابل بمركز  فدان داخل ٨٫٦نصيب الحائز حوالي 

وبصفة عامة فقد بلغ . مركز الحسنةب فدان ٤٫٢حوال 
 فدان وذلك علي مستوي جملة ٥٫٩نصيب الحائز حوالي 

 .مزارع العينة

 الحيازة الفدانية

 اDھمية النسبية لمزارع محصول ٣جدول يوضح 
م الري انظالقمح حسب فئات الحيازة الفدانية داخل 

وفيما . ٢٠١٧بشمال سيناء خ:ل موسم إنتاج المطري 
حوالي وجود تبين  فدان ٢يتعلق بالفئة الحيازية أقل من 

،  من إجمالي عدد المزارع%٢٠ مزرعة، تمثل نحو ١٢
حوالي فدان تبين وجود ) ٤-٢(وعن الفئة الحيازية الثانية 

 من إجمالي عدد %٢٣٫٣ مزرعة، تمثل نحو ١٤
 كما تبين وجود حوالي .تحت نظام الري المطريالمزارع 

 من إجمالي عدد %٥٦٫٧ مزرعة، تمثل نحو ٣٤
ھذا وقد ).  أفدنة فأكثر٤(المزارع، للفئة الحيازية الثالثة 

 فدان وذلك ٤٫٢بلغ متوسط حجم الحيازة الفدانية حوالي 
 . جملة مزارع العينةى مستوىعل

 ا1نتاجية الفدانية من الحبوب وا�تبان

 ا1نتاجية الفدانية من الحبوب

 اDھمية النسبية Mنتاجية فدان القمح ٤جدول يوضح 
من الحبوب واDتبان داخل مختلف الفئات الحيازية تحت 
نظام الري المطري بشمال سيناء خ:ل موسم إنتاج 

ومنه يتبين أن إنتاجية الفدان من الحبوب قد بلغ . ٢٠١٧
% ٩٥٫٨ل نحو  كجم، يمث١٠٨٦٫٣حده اDدنى حوالي 

ثم بلغت . من المتوسط العام، وذلك للفئة الحيازية اDولي
 كجم، يمثل نحو ١١٥٥٫٥حدھا اDقصى حوالي 

من المتوسط العام، وذلك للفئة الحيازية الثالثة % ١٠١٫٨
ھذا وقد بلغ المتوسط العام لjنتاجية ).  أفدنة فأكثر٤(

ة  كجم، وذلك علي مستوي جمل١١٣٤٫٧الفدانية حوالي 
 .مزارع العينة تحت نظام الري المطري

 ا1نتاجية الفدانية من ا�تبان

فيما يختص بإنتاجية الفدان من اDتبان فقد أشارت 
 كجم، تمثل ١٠٦٧٫٢النتائج بلوغھا أدني قيمة لھا حوالي 

من المتوسط العام، وذلك لمزارع الفئة % ٩٩٫٣نحو 
الفدان من ، في حين بلغت إنتاجية ) فدان٢أقل من (اDولي 

 كجم، يمثل نحو ١٠٩٠٫٦التبن أقصي قيمة لھا حوالي 
) ٤-٢(من المتوسط العام بمزارع الفئة الثانية % ١٠١٫٥

وقد بلغ المتوسط العام Mنتاجية الفدان من اDتبان . فدان
ھذا وتتجه إنتاجية الفدان من .  كجم١٠٧٤٫٩حوالي 

الحيازية الحبوب واDتبان نحو التزايد مع زيادة حجم الفئة 
 .وذلك تحت نظام الري المطري

دوال إنتاج محصول القمح تحت نظام الري المطري 
 بعينة الدراسة

يتناول ھذا الجزء من البحث القياس اMحصائي Dھم 
العوامل المؤثرة علي كمية إنتاج محصول القمح بالطن 

(qi) كمية التقاوي بالكجم للفدان في، والمتمثلة (X1) ،
Dوحدة فعالة  زوتي كجمكمية السماد ا)(X2 حجم العمالة ،

، وعدد ساعات العمل ا]لي X3)(يوم عمل / البشرية رجل
وذلك داخل مختلف الفئات الحيازية تحت . (X4)للفدان 

نظامي الري المطري بمزارع العينة داخل محافظة شمال 
 .٢٠١٧سيناء خ:ل موسم إنتاج 

نتاج  نتائج القياس اMحصائي لدوال إ٥جدول يوضح 
محصول القمح في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة 
باستخدام ا�نحدار المرحلي داخل فئات الحيازة الفدانية 
تحت نظام الري المطري بشمال سيناء خ:ل موسم إنتاج 

، (X1) كمية التقاوي بالكجم للفدان والمتمثلة في. ٢٠١٧
، حجم X2)(كمية السماد اDزوتي بالوحدات الفعالة 

، وعدد ساعات (X3)يوم عمل /ة البشرية رجلالعمال
 . (X4)العمل ا]لي بالساعة للفدان 

 ) فدان٢أقل من (الفئة الحيازية ا�ولي 

 التقدير القياسي ٥بجدول ) ٨(توضح المعادلة رقم 
للدالة اMنتاجية لمحصول القمح للفئة الحيازية اDولي حيث 

ية اMنتاج ًتبين وجود ع:قة طردية مؤكدة إحصائيا بين كم
ًمن محصول القمح وك: من كمية التقاوي، كمية السماد 
اDزوتي، وحجم العمالة البشرية، عدد ساعات العمل 

كما تبين أن عامل حجم العمالة البشرية يحتل ا]لي، 
المرتبة اDولي من حيث التأثير علي كمية إنتاج محصول 

انية، ثم القمح ويليه عدد ساعات العمل ا]لي في المرتبة الث
كمية التقاوي في المرتبة الثالثة، ثم يأتي بعد ذلك في 
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بشمال سيناء  الفدانية تحت نظام الري المطريا�ھمية النسبية لمزارع محصول القمح حسب فئات الحيازة  .٣جدول 
 .٢٠١٧خzل موسم إنتاج 

 )%( )مزرعة( عدد مزارع العينة )فدان( فئات الحيازة

 ٢٠٫٠ ١٢ ٢أقل من 

)٢٣٫٣ ١٤ )٤-٢ 

 ٥٦٫٧ ٣٤  فأكثر٤

 ١٠٠ ٦٠ عدد المزارع

 - ٤٫٢ )فدان(الحيازة مساحة . م

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

مطري تحت نظام الري ال ا�ھمية النسبية 1نتاجية فدان القمح من الحبوب وا�تبان داخل مختلف الفئات الحيازية .٤جدول 
 .٢٠١٧بشمال سيناء خzل موسم إنتاج 

 الحيازة الفدانية فئات اتبان حبوب
 )فدان(

 )%( )كجم( الفدانإنتاجية . م )%( )كجم( الفدانإنتاجية . م

 ٩٩٫٣ ١٠٦٧٫٢ ٩٥٫٨ ١٠٨٦٫٣ ٢أقل من 

)١٠١٫٥ ١٠٩٠٫٦ ٩٩٫٢ ١١٢٥٫٦ )٤-٢ 

 ٩٩٫٧ ١٠٧١٫٢ ١٠١٫٨ ١١٥٥٫٥  فأكثر٤

 ١٠٠ ١٠٧٤٫٩ ١٠٠ ١١٣٤٫٧ جملة العينة

 .تبيان الخاصة بالدراسة الميدانجمعت وحسبت من استمارات ا�س: المصدر

نتائج القياس ا1حصائي لدوال إنتاج محصول القمح باستخدام اaنحدار المرحلي داخل مختلف فئات الحيازة  .٥جدول 
 .٢٠١٧الفدانية تحت نظام الري المطري بشمال سيناء خzل موسم إنتاج 

 رقم
 لمعادلةا

فئات الحيازة 
 الفدانية

معامل المرونة  الدالة ا1نتاجية المقدرة
 ا1جمالية

R\2 F 
 المحسوبة

 فدان ٢أقل من  ٨

log Qi = 1.256 + 0.315 logX1 + 0.142 logX2 + 0.343 logX3 
(2.17)*    (2.67)*           (2.23)*          (4.86)** 

+ 0.234 logX4 
(3.12)** 

1.236 0.71 37.1** 

 فدان) ٤-٢( ٩

log Qi = 0.638 + 0.241 logX1 + 0.126 logX2 + 0.285 logX3 
(2.56)*     (2.68)*         (2.27)*         (4.39)** 

+ 0.191 logX4 
(2.96)* 

0.843 0.79 56.9** 

  أفدنة فأكثر٤ ١٠

log Qi = 0.416 + 0.218 logX1 + 0.115 logX2 + 0.120 logX3 
(3.12)**   (2.46)*          (2.58)*         (3.26)** 

+ 0.234 logX4 
(3.12)** 

0.715 0.85 118.2** 

 جملة العينة ١١

log Qi = 0.664 + 0.263 logX1 + 0.135 logX2 + 0.277 logX3 
(2.54)*    (2.57)*          (2.33)*        (4.16)** 

+ 0.164 logX4 

(3.18)** 

0.839 0.80 136.5** 

 %١ عند مستوي**= ، % ٥ عند مستوي *=
 :حيث أن
    i.كمية إنتاج الفدان بالطن في المشاھدة  

 .Iوحدة فعالة للفدان في المشاھدة  /كمية السماد اDزوتي كجم   .Iكمية التقاوي بالكجم للفدان في المشاھدة  

 .Iعدد ساعات العمل ا]لي بالساعة للفدان في المشاھدة    .Iللفدان في المشاھدة ) يوم عمل/ رجل(رية حجم العمالة البش 

 . لجملة المزارع٦٠ الفئة الثالثة، ٣٤ للفئة الثانية، ١٤ للفئة اDولي، ١٢، ...........، ٢، ١ 
 .لميدانيةنتائج الحاسب ا]لي لبيانات الدراسة ا: المصدر
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الترتي���ب كمي���ة الس���ماد اDزوت���ي ف���ي المرات���ب الرابع���ة 
كم��ا تش��ير قيم��ة معام��ل التحدي��د المع��دل إل��ى أن . واDخي��رة

اج ترج��ع إل��ى  م��ن التغي��رات ف��ي  كمي��ة اMنت��%٧١نح��و 
ذكر، ك�ذلك تش�ير التق�ديرات أن ال ةسابقالتغير في العوامل 

وع��دد المرون��ة اMنتاجي��ة لعوام��ل حج��م العمال��ة البش��رية، 
س���اعات العم���ل ا]ل���ي، وكمي���ة التق���اوي، وكمي���ة الس���ماد 

، ٠٫٣١٥، ٠٫٢٣٦، ٠٫٣٤٣اDزوت����ي ق����د بلغ����ت نح����و 
 على الترتيب، أي أن مرونة ھذه العناصر تعك�س ٠٫١٤٢

ع:ق���ة العائ����د المتن���اقص للس����عة، حي���ث أن زي����ادة ھ����ذه 
، تؤدى إلى زيادة كمية اMنتاج بنح�و %١٠العناصر بنسية 

.  عل��ي الترتي��ب%١٫٤٢، %٣٫١٥ ، %٢٫٣٦، %٣٫٤٣
وتشير مرونة اMنتاج اMجمالية إلى الع:قة المتزايدة بعائ�د 

 ١٫٢٣٦السعة حي�ث بلغ�ت مرون�ة اMنت�اج اMجمالي�ة نح�و 
مم��ا يعن��ى أن مزارع��ي القم��ح تح��ت نظ��ام ال��ري المط��ري 
يقومون باMنتاج  في المرحلة اDولي غي�ر ا�قتص�ادية م�ن 

لذي يش�ير إل�ي ا�س�تخدام غي�ر اDمر ا. قانون تناقص الغلة
كم���ا تش���ير قيم���ة ف المحس���وبة . اDمث���ل لعناص���ر اMنت���اج

إل���ي م���دي مطابق���ة النم���وذج المس���تخدم لطبيع���ة ) ٣٧٫١(
 .البيانات موضع القياس

 فدان) ٤-٢(الفئة الحيازية الثانية 

 التقدير القياسي للدال�ة ٥بجدول ) ٩(تبين المعادلة رقم 
ئة الحيازي�ة الثاني�ة حي�ث تب�ين اMنتاجية لمحصول القمح للف

ًوجود ع:قة طردية مؤكدة إحصائيا بين كمي�ة اMنت�اج م�ن 
ًمحص��ول القم��ح وك��: م��ن كمي��ة التق��اوي، كمي��ة الس��ماد 

ع��دد س��اعات العم��ل واDزوت��ي، حج��م العمال��ة البش��رية، 
كم��ا تب��ين أن عام��ل حج��م العمال��ة البش��رية يحت��ل ا]ل��ي، 

ي كمي�ة إنت�اج محص�ول المرتبة اDولي من حيث التأثير عل
القمح ويليه عدد ساعات العمل ا]لي في المرتبة الثانية، ثم 
كمي��ة التق��اوي ف��ي المرتب��ة الثالث��ة، ث��م ي��أتي بع��د ذل��ك ف��ي 
الترتي���ب كمي���ة الس���ماد اDزوت���ي ف���ي المرات���ب الرابع���ة 

كم��ا تش��ير قيم��ة معام��ل التحدي��د المع��دل إل��ى أن . واDخي��رة
اMنت��اج ترج��ع إل��ى  م��ن التغي��رات ف��ي  كمي��ة %٧٩نح��و 

، ك�ذلك تش�ير التق�ديرات أن  الذكرسابقةالتغير في العوامل 
المرون��ة اMنتاجي��ة لعوام��ل حج��م العمال��ة البش��رية، وع��دد 
س���اعات العم���ل ا]ل���ي، وكمي���ة التق���اوي، وكمي���ة الس���ماد 

، ٠٫٢٤١، ٠٫١٩١، ٠٫٢٨٥اDزوت����ي ق����د بلغ����ت نح����و 
س  على الترتيب، أي أن مرونة ھذه العناصر تعك�٠٫١٢٦

ع:ق���ة العائ����د المتن���اقص للس����عة، حي���ث أن زي����ادة ھ����ذه 
، تؤدى إلى زيادة كمية اMنتاج بنح�و %١٠العناصر بنسية 

.  عل���ي الترتي���ب%١٫٢٦، %٢٫٤١، %١٫٩١، %٢٫٨٥
وتش��ير مرون��ة اMنت��اج اMجمالي��ة إل��ى الع:ق��ة المتناقص��ة 
بعائ��د الس��عة حي��ث بلغ��ت مرون��ة اMنت��اج اMجمالي��ة نح��و 

أن مزارع��ي القم��ح تح��ت نظ��ام ال��ري  مم��ا يعن��ى ٠٫٨٤٣
المطري يقومون باMنتاج  ف�ي المرحل�ة الثاني�ة ا�قتص�ادية 

اDم�ر ال�ذي يش�ير إل�ي ا�س�تخدام . من قانون تناقص الغل�ة
كم���ا تش���ير قيم���ة ف المحس���وبة . اDمث���ل لعناص���ر اMنت���اج

 مطابق���ة النم���وذج المس���تخدم لطبيع���ة ى م���دىإل���) ٥٦٫٩(
 .البيانات موضع القياس

 ) أفدنة فأكثر٤(ة الحيازية الثالثة الفئ

التق�دير إل�ي  ٥ بج�دول  إل�ى)١٠(أشارت المعادلة رقم 
القياس��ي للدال��ة اMنتاجي��ة لمحص��ول القم��ح للفئ��ة الحيازي��ة 
ًالثالثة حيث تبين وجود ع:قة طردية مؤكدة إحص�ائيا ب�ين 

 التق�اوي، ًكمية اMنتاج من محص�ول القم�ح وك�: م�ن كمي�ة
ع���دد وحج���م العمال���ة البش���رية، وت���ي، كمي���ة الس���ماد اDز

كم��ا تب��ين أن عام��ل حج��م العمال��ة س��اعات العم��ل ا]ل��ي، 
البشرية يحتل المرتبة اDولي م�ن حي�ث الت�أثير عل�ي كمي�ة 
إنتاج محصول القمح ويلي�ه ع�دد س�اعات العم�ل ا]ل�ي ف�ي 
المرتبة الثانية، ثم كمية التقاوي في المرتبة الثالثة، ثم يأتي 

تي��ب كمي��ة الس��ماد اDزوت��ي ف��ي المرات��ب بع��د ذل��ك ف��ي التر
كم�ا تش�ير قيم�ة معام�ل التحدي�د المع�دل . الرابعة واDخي�رة

 من التغي�رات ف�ي  كمي�ة اMنت�اج ترج�ع %٨٥إلى أن نحو 
، كذلك تشير التق�ديرات سابقة الذكرإلى التغير في العوامل 

أن المرونة اMنتاجية لعوامل حجم العمال�ة البش�رية، وع�دد 
ل ا]ل���ي، وكمي���ة التق���اوي، وكمي���ة الس���ماد س���اعات العم���

، ٠٫٢١٨، ٠٫١٢٠، ٠٫٢٣٤اDزوت����ي ق����د بلغ����ت نح����و 
 على الترتيب، أي أن مرونة ھذه العناصر تعك�س ٠٫١١٥

ع:ق���ة العائ����د المتن���اقص للس����عة، حي���ث أن زي����ادة ھ����ذه 
، تؤدى إلى زيادة كمية اMنتاج بنح�و %١٠العناصر بنسية 

 .الترتيب علي %١٫١٥،  %٢٫١٨، %١٫٢٠، %٢٫٦٢

وتشير مرونة اMنتاج اMجمالية إل�ى الع:ق�ة المتن�اقص 
بعائ��د الس��عة حي��ث بلغ��ت مرون��ة اMنت��اج اMجمالي��ة نح��و 

 مم��ا يعن��ى أن مزارع��ي القم��ح تح��ت نظ��ام ال��ري ٠٫٧١٥
المطري يقوم�ون باMنت�اج ف�ي المرحل�ة الثاني�ة ا�قتص�ادية 

ام اDم�ر ال�ذي يش�ير إل�ي ا�س�تخد. من قانون تناقص الغل�ة
كم���ا تش���ير قيم���ة ف المحس���وبة . اDمث���ل لعناص���ر اMنت���اج

 مطابق��ة النم��وذج المس��تخدم لطبيع��ة ى م��دىإل��) ١١٨٫٢(
 .البيانات موضع القياس

 جملة مزارع العينة

 التق��دير القياس��ي ٥ج��دول ب) ١١(أك��دت المعادل��ة رق��م 
للدالة اMنتاجية لمحصول القمح لجمة م�زارع العين�ة حي�ث 

ًية مؤكدة إحصائيا بين كمية اMنت�اج تبين وجود ع:قة طرد
ًمن محصول القمح وك�: م�ن كمي�ة التق�اوي، كمي�ة الس�ماد 
اDزوت��ي، وحج��م العمال��ة البش��رية، ع��دد س��اعات العم��ل 

كم��ا تب��ين أن عام��ل حج��م العمال��ة البش��رية يحت��ل ا]ل��ي، 
المرتبة اDولي من حيث التأثير علي كمي�ة إنت�اج محص�ول 

عمل ا]لي في المرتبة الثانية، ثم القمح ويليه عدد ساعات ال
كمي��ة التق��اوي ف��ي المرتب��ة الثالث��ة، ث��م ي��أتي بع��د ذل��ك ف��ي 
الترتي���ب كمي���ة الس���ماد اDزوت���ي ف���ي المرات���ب الرابع���ة 

كم��ا تش��ير قيم��ة معام��ل التحدي��د المع��دل إل��ى أن . واDخي��رة
اج ترج��ع إل��ى  م��ن التغي��رات ف��ي  كمي��ة اMنت��%٨٠نح��و 

ذكر، ك�ذلك تش�ير التق�ديرات أن ال ةسابقالتغير في العوامل 
المرون��ة اMنتاجي��ة لعوام��ل حج��م العمال��ة البش��رية، وع��دد 
س���اعات العم���ل ا]ل���ي، وكمي���ة التق���اوي، وكمي���ة الس���ماد 

، ٠٫٢٦٣، ٠٫١٦٤، ٠٫٢٧٧اDزوت����ي ق����د بلغ����ت نح����و 
 على الترتيب، أي أن مرونة ھذه العناصر تعك�س ٠٫١٣٥
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 ھ����ذه ع:ق���ة العائ����د المتن���اقص للس����عة، حي���ث أن زي����ادة
، تؤدى إلى زيادة كمية اMنتاج بنح�و %١٠العناصر بنسية 

.  عل���ي الترتي���ب%١٫٣٥، %٢٫٦٣، %١٫٦٤، %٢٫٧٧
وتش��ير مرون��ة اMنت��اج اMجمالي��ة إل��ى الع:ق��ة المتناقص��ة 

 ٠٫٨٣٩حي�ث بلغ�ت مرون�ة اMنت�اج اMجمالي�ة  بعائد السعة
مم��ا يعن��ى أن مزارع��ي القم��ح تح��ت نظ��ام ال��ري المط��ري 

Mنتاج  في المرحلة الثانية ا�قتصادية من ق�انون يقومون با
اDم��ر ال��ذي يش��ير إل��ي ا�س��تخدام اDمث��ل . تن��اقص الغل��ة

) ١٣٦٫٥(كم�ا تش�ير قيم�ة ف المحس�وبة . لعناصر اMنت�اج
إل���ي م���دي مطابق���ة النم���وذج المس���تخدم لطبيع���ة البيان���ات 

 .موضع القياس

الكفاءة اaقتصادية لعناصر إنتاج محصول القمح 
 ملة العينةداخل ج

 الكفاءة ا�قتصادية لمدخ:ت العملية ٦جدول يوضح 
داخل جملة العينة تحت نظام  اMنتاجية لمحصول القمح

. ٢٠١٧الري المطري بشمال سيناء خ:ل موسم إنتاج 
حيث تشير النتائج أن المرونة اMنتاجية لعناصر كمية 
التقاوي، كمية السماد اDزوتي، وحجم عمالة البشرية، 

، ٠٫١٣٥، ٠٫٢٦٣ ساعات العمل ا]لي قد بلغت نحو عدد
كما قدر الناتج الحدي لھم .  علي الترتيب٠٫١٦٤، ٠٫٢٧٧

 ٢٣٫٨١٢ وحدة فعالة، ١٫١٣٣،  كجم١٫٩٦بحوالي 
كذلك يتبين أن قيمة .  ساعة٤٣٫٥٠٠٠يوم عمل، /رجل

، ٤٫٨٣، ٧٫٨٤الناتج الحدي لھذه العناصر قد بلغ حوالي 
 .  جنيه١٧٤، ٩٥٫٢٥

 ضوء سعر بيع الوحدة من ھذه العناصر والبالغ وفي
يتبين أن الكفاءة .  جنيه١٥٠، ٧٥، ٣٫٥، ٧ حوالي

زوتي، اDا�قتصادية لعناصر كمية التقاوي، كمية السماد 
بشرية، وعدد ساعات العمل ا]لي قد بلغت نحو العمالة ال

 . علي الترتيب١٫١٦، ١٫٢٧، ١٫٣٨، ١٫١٢

تكاليف إنتاج محصول ا�ھمية النسبية لبنود ھيكل 
 القمح تحت نظام الري المطري

بنود ھيكل التكاليف  اDھمية النسبية ل٧جدول يوضح 
لمحصول القمح داخل مختلف الفئات الحيازية تحت نظام 

. ٢٠١٧الري المطري بشمال سيناء خ:ل موسم إنتاج 
ومنه يتبين أن تكلفة اMيجار تحتل المرتبة اDولي بمقدار 

 / جنيه٠٫٩بما يوازي ( فدان/جنيه ١٠٠٠بلغ حوالي 
أما العمالة .  من جملة التكاليف%٢٨٫٤، يمثل نحو )كجم

العائلية فتأتي في المرتبة الثانية بحد أدنى بلغ حوالي 
للفئة ) كجم/ جنيه٠٫٢بما يوازي (فدان / جنيه٢٢٠٫٦

/ جنيه ٣٣٧٫٥وحد أقصى بلغ حوالي  يازية الثالثة،الح
للفئة الحيازية اDولي، ) كجم/يه جن٠٫٣بما يوازي (فدان 

بما يوازي (فدان /  جنيه٢٥٥٫١بمتوسط عام بلغ حوالي 
 . من جملة التكاليف%٧٫٢، يمثل نحو )كجم/ جنيه٠٫٢

 حدھا كما يتضح أن إجمالي التكاليف الثابتة قد بلغت
 ١٫١بما يوازي (فدان / جنيه١٢٢٠٫٦اDدنى حوالي 

ي حين بلغت حدھا للفئة الحيازية الثالثة، ف) كجم/جنيه
 ١٫٢بما يوازي (فدان /جنيه ١٣٣٧٫٥اDقصى حوالي 

حوالي توسط عام بلغ للفئة الحيازية اDولي، بم) كجم/جنيه
تمثل نحو  ،)كجم/ جنيه١٫١بما يوازي (فدان / جنيه١٢٥٥٫١

 الثابتة نحو ھذا وتتجه التكاليف. من جملة التكاليف% ٣٥٫٦
ية، وھذا يتفق ومنطق ا�نخفاض بزيادة حجم الحيازة الفدان

 . النظرية ا�قتصادية

وفيما يتعلق بالتكاليف المتغيرة فتأتي تكاليف العمالة 
 ٥١٥٫٠المؤجرة في المرتبة اDولي بحد أدنى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية ) كجم/ جنيه٠٫٥بما يوازي (فدان /جنيه
بما (فدان /جنيه ٦٨٩٫٦الثالثة، وحد أقصى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية اDولي، بمتوسط ) كجم/ه جني٠٫٦يوازي 
 ٠٫٥بما يوازي (فدان / جنيه ٥٦٧٫٦عام بلغ حوالي 

 .  من جملة التكاليف%١٦٫١، تمثل نحو )كجم/جنيه

وتأتي تكلفة العمل ا]لي في المرتبة الثانية بين بنود 
 / جنيه٤٨٨٫٣التكاليف المتغيرة، بحد أدنى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، ) كجم/ جنيه٠٫٤بما يوازي (فدان 
بما يوازي (فدان /جنيه ٧٠٣٫٤وحد أقصى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية اDولي، بمتوسط عام بلغ ) كجم/ جنيه٠٫٧
، )كجم/ جنيه٠٫٥بما يوازي (فدان / جنيه ٥٤٨٫٧حوالي 

أما تكلفة التقاوي .  من جملة التكاليف%١٥٫٦يمثل نحو 
 ٣٢٦٫٦ أدنى بلغ حوالي  بحدفقد احتلت المرتبة الثالثة

للفئة الحيازية ) كجم/ جنيه٠٫٣بما يوازي (فدان /جنيه
بما (فدان / جنيه٣٩٦٫٤الثالثة، وحد أقصى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية اDولي، بمتوسط ) كجم/  جنيه٠٫٤يوازي 
 ٠٫٣بما يوازي (فدان /  جنيه٣٤٨٫٨عام بلغ حوالي 

 .ليف من جملة التكا%٩٫٩، تمثل نحو )كجم/جنيه

أما قيمة اDسمدة اDزوتية فتأتي في المرتبة الرابعة 
 ٠٫٣بما يوازي (فدان / جنيه ٣٠٤٫٦بحد أدنى بلغ حوالي 

 وحد أقصى بلغ حوالي للفئة الحيازية الثالثة،) كجم/جنيه
للفئة ) كجم/  جنيه٠٫٤بما يوازي (فدان / جنيه٣٧٥٫٢

/  جنيه٣٢٤٫٦الحيازية اDولي، بمتوسط عام بلغ حوالي 
 من %٩٫٢، تمثل نحو )كجم/  جنيه٠٫٣بما يوازي (فدان 

وتأتي تكلفة اDسمدة العضوية، التعبئة، . جملة التكاليف
المبيدات، والنقل في المراتب الخامسة، السادسة، السابعة، 

، %٤٫١، %٥٫٤والثامنة بأھمية نسبية بلغت نحو 
 . علي الترتيب من جملة التكاليف%١٫٨، %٢٫٢

جمالي التكاليف المتغيرة قد بلغت حدھا كما يتضح أن إ
 ١٫٨بما يوازي (فدان /جنيه ٢٠٨٠٫٠اDدنى حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، في حين بلغت حدھا ) كجم/جنيه
 ٢٫٥بما يوازي (فدان /جنيه ٢٧٢٢٫٦اDقصى حوالي 

للفئة الحيازية اDولي، بمتوسط عام بلغ حوالي ) كجم/جنيه
، تمثل )كجم/  جنيه٢٫٠وازي بما ي(فدان /  جنيه٢٢٦٦٫٤

 . من جملة التكاليف%٦٤٫٤نحو 

ھذا وقد بلغت التكاليف الكلية لمحصول القمح حدھا 
D٢٫٩بما يوازي (فدان /  جنيه٣٣٠٠٫٦دني حوالي ا 

للفئة الحيازية الثالثة، في حين بلغ حدھا أقصى ) كجم/جنيه
) كجم/ جنيه٣٫٧بما يوازي (فدان / جنيه ٤٠٦٠٫١حوالي 

 ٣٥٢١٫٥توسط عام بلغ حوالي  الحيازية اDولي، بمللفئة
وي:حظ أن ). كجم/  جنيه٣٫١بما يوازي (فدان /جنيه

الحيازية مساحة التكاليف الكلية تتجه نحو التناقص بزيادة 
الفدانية، وھذا يتفق ومنطق النظرية ا�قتصادية نتيجة 

 .وفورات السعة
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داخل جملة العينة تحت نظام الري المطري   ا1نتاجية لمحصول القمحالكفاءة اaقتصادية لمدخzت العملية .٦جدول 
 .٢٠١٧بشمال سيناء خzل موسم إنتاج 

المرونة  عناصر ا1نتاج
 )١(ا1نتاجية

ا1نتاج 
 )٢(المتوسط

ا1نتاج 
 )٣(الحدي

سعر الوحدة 
 )٤(من الناتج

 )جنيه(

قيمة الناتج 
 )٥(الحدي

 )جنيه(

سعر الوحدة 
 )٦(من العنصر

 )جنيه(

الكفاءة 
٧(اaقتصادية

( 
 ١٫١٢ ٧٫٠ ٧٫٨٤ ٤٫٠ ١٫٩٦ ٧٫٤٥٢ ٠٫٢٦٣ )كجم ( تقاوي

 ١٫٣٨ ٣٫٥ ٤٫٨٣ ٤٫٠ ١٫١٣٣ ٨٫٣٩٣ ٠٫١٣٥ )فدان/فعالةوحدة  كجم( سماد أزوتي

 ١٫٢٧ ٧٥٫٠ ٩٥٫٢٥ ٤٫٠ ٢٣٫٨١٢ ٨٥٫٩٦٤ ٠٫٢٧٧ )يوم عمل/ رجل(عمالة بشرية 

 ١٫١٦ ١٥٠٫٠ ١٧٤٫٠٠ ٤٫٠ ٤٣٫٥٠٠ ٢٦٥٫٢٤٤ ٠٫١٦٤ )ساعة(عمل آلي 

)٥/٦)= (٧( )٤×٣)= (٥( )٣/٢)= (١( 

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

 

 

 

بنود ھيكل التكاليف لمحصول القمح داخل مختلف الفئات الحيازية تحت نظام الري المطري ل  النسبيةا�ھمية .٧جدول 
 .٢٠١٧خzل موسم إنتاج  بشمال سيناء

 الفئة ا�ولي

 ) فدان٢أقل من (

 الفئة الثانية

 فدان) ٤-٢(

 الفئة الثالثة

 ) أفدنة فأكثر٤(
 جملة العينة

بنود ھيكل 
نصيب . م التكاليف

 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

)%( 

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

)%( 

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

)%( 

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

)%( 

 التكاليف الثابتة

 ٢٨٫٤ ٠٫٩ ١٠٠٠ ٣٠٫٣ ٠٫٩ ١٠٠٠ ٢٧٫٨ ٠٫٩ ١٠٠٠ ٢٤٫٦ ٠٫٩ ١٠٠٠ إيجار الفدان

 ٧٫٢ ٠٫٢ ٢٥٥٫١ ٦٫٧ ٠٫٢ ٢٢٠٫٦ ٧٫٥ ٠٫٢ ٢٦٨٫٣ ٨٫٣ ٠٫٣ ٣٣٧٫٥ عمالة عائلية

 ٣٥٫٦ ١٫١ ١٢٥٥٫١ ٣٧٫٠ ١٫١ ١٢٢٠٫٦ ٣٥٫٣ ١٫١ ١٢٦٨٫٣ ٣٢٫٩ ١٫٢ ١٣٣٧٫٥ جملة

  التكاليف المتغيرة

 ١٦٫١ ٠٫٥ ٥٦٧٫٦ ١٥٫٦ ٠٫٥ ٥١٥ ١٦٫٤ ٠٫٥ ٥٩٠٫٨ ١٧٫٠ ٠٫٦ ٦٨٩٫٦ عمالة مؤجرة

 ١٥٫٦ ٠٫٥ ٥٤٨٫٧ ١٤٫٨ ٠٫٤ ٤٨٨٫٣ ١٥٫٦ ٠٫٥ ٥٦٢٫٨ ١٧٫٣ ٠٫٧ ٧٠٣٫٤ عمل ألي

 ٩٫٩ ٠٫٣ ٣٤٨٫٨ ٩٫٩ ٠٫٣ ٣٢٦٫٦ ١٠٫١ ٠٫٣ ٣٦١٫٨ ٩٫٨ ٠٫٤ ٣٩٦٫٤ تقاوي

تيةاسمدة ازو  ٩٫٢ ٠٫٣ ٣٢٤٫٦ ٩٫٢ ٠٫٣ ٣٠٤٫٦ ٩٫٢ ٠٫٣ ٣٢٩٫٩ ٩٫٢ ٠٫٤ ٣٧٥٫٢ 

 ٥٫٤ ٠٫٢ ١٨٩٫٨ ٥٫٦ ٠٫٢ ١٨٣٫٤ ٥٫٣ ٠٫٢ ١٩١ ٥٫١ ٠٫٢ ٢٠٦٫٥ اسمدة عضوية

 ٢٫٢ ٠٫١ ٧٨٫٦ ٢٫٣ ٠٫١ ٧٥٫٣ ٢٫٢ ٠٫٢ ٧٩٫٤ ٢٫١ ٠٫١ ٨٧ مبيدات

 ٤٫١ ٠٫١ ١٤٥٫٨ ٤٫٠ ٠٫١ ١٣١٫٥ ٤٫١ ٠٫١ ١٤٧٫٥ ٤٫٥ ٠٫٢ ١٨٤٫٣ تعبئة

تقاaتنقل وان  ١٫٨ ٠٫١ ٦٢٫٥ ١٫٧ ٠٫١ ٥٥٫٣ ١٫٨ ٠٫٢ ٦٤٫٩ ٢٫٠ ٠٫١ ٨٠٫٢ 

 ٦٤٫٤ ٢٫٠ ٢٢٦٦٫٤ ٦٣٫٠ ١٫٨ ٢٠٨٠ ٨٩٫٨ ٢٫٨ ٣٢٢٨٫١ ٦٧٫١ ٢٫٥ ٢٧٢٢٫٦ جملة

 ١٠٠٫٠ ٣٫١ ٣٥٢١٫٥ ١٠٠٫٠ ٢٫٩ ٣٣٠٠٫٦ ١٠٠٫٠ ٣٫٢ ٣٥٩٦٫٤ ١٠٠٫٠ ٣٫٧ ٤٠٦٠٫١ ا1جمالي العام

 .اصة بالدراسة الميدانيةجمعت وحسبت من استمارات ا�ستبيان الخ: المصدر
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دوال تكاليف إنتاج محصول القمح تحت نظام الري 
 المطري لمختلف الفئات الحيازية بعينة الدراسة

 القياس اMحصائي لدوال تكاليف ٨يوضح جدول 
إنتاج محصول القمح لمختلف فئات الحيازية الفدانية تحت 

 خ:لنظام الري المطري لمزارع العينة في شمال سيناء 
 .٢٠١٧موسم إنتاج 

 دالة تكاليف الفئة الحيازية ا�ولي

ص��ل عليھ��ا م��ن المعادل��ة رق��م تش��ير التق��ديرات المتح
 أن معام�ل التحدي�د المع�دل ق�د بل�غ ح�والي ٨جدول ب) ١٢(

 من التغي�رات %٧٤، اDمر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٧٤
ف��ي التك��اليف الكلي��ة لمحص��ول القم��ح تع��زي إل��ي تغي��رات 

Mنتاجي���ة الفداني���ة، وبمس���اواة دال���ة التك���اليف مماثل���ة ف���ي ا
 جني�ه، يتب�ين أن ٤الحدية بسعر بي�ع الكج�م والب�الغ ح�والي 

.  كج��م٢٥٨١٫٣الحج��م المعظ��م لlرب��اح ق��د بل��غ ح��والي 
وبإيج���اد المش���تقة اDول���ي لدال���ة متوس���ط التك���اليف أمك���ن 

 ١٢٠٢٫٥اش��تقاق الحج��م اDمث��ل لjنت��اج والب��الغ ح��والي 
لحج�م الفعل�ي للف�دان والب�الغ ح�والي كجم، وھ�و يزي�د ع�ن ا

 كجم، مما يشير إلي عدم كفاءة استخدام الم�وارد ١٠٨٦٫٣
ًوھو م�ا أكدت�ه دال�ة إنت�اج ھ�ذه الفئ�ة والت�ي أعط�ت مع�ام: 

 .للمرونة اMنتاجية يزيد عن الواحد الصحيح

 دالة تكاليف الفئة الحيازية الثانية

م صل عليھا من المعادلة رقتشير التقديرات المتح
 أن معامل التحديد المعدل قد بلغ حوالي ٨جدول ب) ١٣(

 من التغيرات %٨١، اDمر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٨١
في التكاليف الكلية لمحصول القمح تعزي إلي تغيرات 
مماثلة في اMنتاجية الفدانية، وبمساواة دالة التكاليف 

 جنيه، يتبين أن ٤الحدية بسعر بيع الكجم والبالغ حوالي 
.  كجم٢٥٧٩٫٤لحجم المعظم لlرباح قد بلغ حوالي ا

وبإيجاد المشتقة اDولي لدالة متوسط التكاليف أمكن 
 ١٠٨١٫٢اشتقاق الحجم اDمثل لjنتاج والبالغ حوالي 

كجم، وھو يقل عن الحجم الفعلي للفدان والبالغ حوالي 
 كجم، مما يشير إلي كفاءة استخدام الموارد وھو ١١٢٥٫٦

ًة إنتاج ھذه الفئة والتي أعطت معام: للمرونة ما أكدته دال
 .اMنتاجية يقل عن الواحد الصحيح

 دالة تكاليف الفئة الحيازية الثالثة

توضح التقديرات المتحصل عليھا من المعادلة رقم 
 أن معامل التحديد المعدل قد بلغ حوالي ٨بجدول ) ١٤(

 من التغيرات %٨٧، اDمر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٨٧
في التكاليف الكلية لمحصول القمح تعزي إلي تغيرات 
مماثلة في اMنتاجية الفدانية، وبمساواة دالة التكاليف 

 جنيه، يتبين أن ٤٫٠الحدية بسعر بيع الكجم والبالغ حوالي 
.  كجم٢٧٣٦٫٨الحجم المعظم لlرباح قد بلغ حوالي 

وبإيجاد المشتقة اDولي لدالة متوسط التكاليف أمكن 
 ١٠٢١٫٣ق الحجم اDمثل لjنتاج والبالغ حوالي اشتقا

كجم، وھو يقل عن الحجم الفعلي للفدان والبالغ حوالي 
 كجم، مما يشير إلي كفاءة استخدام الموارد وھو ١١٥٥٫٥

ًما أكدته دالة إنتاج ھذه الفئة والتي أعطت معام: للمرونة 
 .اMنتاجية يقل عن الواحد الصحيح

 ةدالة تكاليف جملة العين

صل عليھا من المعادلة رقم أكدت التقديرات المتح
 أن معامل التحديد المعدل قد بلغ حوالي ٨جدول ب) ١٥(

 من التغيرات %٨٢، اDمر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٨٢
 في التكاليف الكلية لمحصول القمح تعزي إلي تغيرات
مماثلة في اMنتاجية الفدانية، وبمساواة دالة التكاليف 

 جنيه، يتبين أن ٤٫٠عر بيع الكجم والبالغ حوالي الحدية بس
.  كجم٢٥٦٧٫٥الحجم المعظم لlرباح قد بلغ حوالي 

وبإيجاد المشتقة اDولي لدالة متوسط التكاليف أمكن 
 ١٠٨٣٫٢اشتقاق الحجم اDمثل لjنتاج والبالغ حوالي 

كجم، وھو يقل عن الحجم الفعلي للفدان والبالغ حوالي 
يشير إلي كفاءة استخدام الموارد وھو  كجم، مما ١١٣٤٫٧

ًما أكدته دالة إنتاج ھذه الفئة والتي أعطت معام: للمرونة 
 .اMنتاجية يقل عن الواحد الصحيح

مؤشرات الربحية ومقاييس الكفاءة اaقتصادية 
 لمحصول القمح تحت نظام الري المطري

 والخاص ٩ جدولباستعراض اDرقام الواردة ب
ومقاييس الكفاءة ا�قتصادية لمحصول بمؤشرات الربحية 

القمح داخل مختلف الفئات الحيازية وجملة العينة تحت 
 :، تبين أن٢٠١٧نظام الري المطري خ:ل موسم إنتاج 

 العائد فوق التكاليف المتغيرة

غ تشير النتائج أن العائد فوق التكاليف المتغيرة قد بل
ي بما يواز(فدان / جنيه٢٩٥٦٫٦حده اDدنى حوالي 

للفئة الحيازية اDولي، في حين ) كجم/ جنيه٢٫٧حوالي 
بما يوازي (فدان /  جنيه٣٨٨١بلغ حده اDقصي حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط ) كجم/ جنيه٣٫٤حوالي 
 ٣٫٢بما يوازي حوالي (فدان / جنيه٣٦١٦عام بلغ حوالي 

 .وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة) كجم/جنيه

 صافي العائد

غ حده اDدنى أوضحت النتائج أن صافي العائد قد بل
 ١٫٥بما يوازي حوالي (فدان / جنيه١٦١٩٫١حوالي 

للفئة الحيازية اDولي، في حين بلغ حده ) كجم/جنيه
بما يوازي حوالي (فدان / جنيه٢٦٦٠٫٤اDقصي حوالي 

توسط عام بلغ للفئة الحيازية الثالثة، بم) كجم/  جنيه٢٫٣
 ٢٫١بما يوازي حوالي (فدان /يه جن٢٣٦٠٫٩حوالي 

 .وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة) كجم/ جنيه

 القيمة المضافة

 يتبين أن الجنيه ٩جدول اض اDرقام الواردة بباستعر
المنصرف على عوامل اMنتاج الثابتة والمتغيرة تحقق 

 ٣٦٤٦٫٢قيمة مضافة بلغت حدھا اDدنى حوالي 
للفئة ) كجم/ جنيه٣٫٤بما يوازي حوالي (فدان /جنيه

 ٤٣٩٦بلغ حده اDقصي حوالي الحيازية اDولي، في حين 
للفئة ) كجم/ جنيه٣٫٨يوازي حوالي بما (فدان /جنيه

/  جنيه٤١٨٣٫٦الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي 
وذلك علي ) كجم/ جنيه٣٫٧بما يوازي حوالي (فدان 

 .مستوي جملة مزارع العينة
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 داخل مختلف الفئات الحيازية تحت نظام الري المطري دوال تكاليف إنتاج محصول القمححصائي لالقياس ا1 .٨جدول 
 .٢٠١٧خzل موسم إنتاج في شمال سيناء  بعينة الدراسة

 رقم
المعادل

 ة

فئات الحيازة 
 الفدانية

 دالة التكاليف ا1جمالية
سعر 
 الكجم

 )جنيه(

الحجم 
 الفعلي

 )كجم(

الحجم ا�مثل 
 ل¥نتاج

 )كجم(

الحجم المعظم 
 ل§رباح

 )كجم(

2/ R 
F 

 المحسوبة

 من فدان٢قل أ ١٢
Tci= 212.3 + 2331.7 qi – 141.1 qi

2  + 122.2  qi
3 

                  (2.38)*        (-3.17)*        (6.93)**  (3.62)**    
4.0 1086.3 1202.5 2581.3 0.74 32.93** 

  فدان٤-٢ ١٣
Tci= 203.5 + 1782.4 qi – 152.1 qi

2  + 150.2  qi
3 

                   (2.51)*      (-3.36)**       (7.62)**   (3.28)**   
4.0 1125.6 1081.2 2579.4 0.81 58.64** 

  فدان فأكثر٤ ١٤
Tci= 171.4 + 1512.3 qi – 119.8 qi

2  + 139.9  qi
3 

               (2.74)*        (-3.78)*         (8.14)**     (3.88)**   
4.0 1155.5 1021.3 2736.8 0.87 73.15** 

 جملة العينة ١٥
Tci= 179.7 + 1750.5 qi – 139.9 qi

2  + 149.8  qi
3 

                      (2.49)*      (-3.42)*   (7.28)**     (3.32)**   
4.0 1134.7 1083.2 2567.5 0.82 64.1** 

 %١ستوي عند م**= ،     %٥عند مستوي *= 
 :حيث أن

 Tci = تكاليف إنتاج الفدان من محصول القمح بالجنيه في المشاھدةi. 
 qi = كمية إنتاج الفدان من محصول القمح بالطن في المشاھدةi. 

 . مزرعة٦٠ة، لعدد مزارع جملة  لعدد مزارع الفئة الثالث٣٤ لعدد مزارع الفئة الثانية، ١٤ لعدد مزارع الفئة اDولي، ١٢، ...........، ٢، ١  
 .نتائج الحاسب ا]لي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

 

مؤشرات الربحية ومقاييس الكفاءة اaقتصادية لمحصول القمح داخل مختلف الفئات الحيازية تحت نظام الري  .٩جدول 
 .٢٠١٧المطري بمحافظة شمال سيناء خzل موسم إنتاج 

 ة ا�وليالفئ
 ) فدان٢أقل من (

 الفئة الثانية
 فدان) ٤-٢(

 الفئة الثالثة
 ) فدان فأكثر٤(

 جملة العينة

نصيب . م البيــــــــان
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 الكجم

 )جنيه(

نصيب . م
 الفدان

 )جنيه(

نصيب . م
 مالكج

 )جنيه(

 مؤشرات الربحية اaقتصادية

 ٤ ٤٥٣٨٫٨ ٤ ٤٦٢٢ ٤ ٤٥٠٢٫٤ ٤ ٤٣٤٥٫٢ )١() حبوبال( ايرادات المنتج الرئيسي
 ١٫١٨ ١٣٤٣٫٦ ١٫١٦ ١٣٣٩ ١٫١٢ ١٣٦٣٫٣ ١٫٢٣ ١٣٣٤ )٢ ()أتبان( ايرادات المنتج الثانوي

 ٥٫١٨ ٥٨٨٢٫٤ ٥٫١٦ ٥٩٦١ ٥٫١٢ ٥٨٦٥٫٤ ٥٫٢٣ ٥٦٧٩٫٢ )٣(ا1يراد الكلي
 ٣٫١ ٣٥٢١٫٥ ٢٫٨٦ ٣٣٠٠٫٦ ٣٫٨٧ ٣٥٩٦٫٤ ٣٫٧٤ ٤٠٦٠٫١ )٤(اليف الكليةالتك

 ٢٫٠٨ ٢٣٦٠٫٩ ٢٫٣ ٢٦٦٠٫٤ ١٫٢٥ ٢٢٦٩ ١٫٤٩ ١٦١٩٫١ )٥(صافي العائد
 ٢ ٢٢٦٦٫٤ ١٫٨ ٢٠٨٠ ٢٫٣٩ ٢٣٢٨٫١ ٢٫٥١ ٢٧٢٢٫٦ )٦(التكاليف المتغيرة

 ٣٫١٨ ٣٦١٦ ٣٫٣٦ ٣٨٨١ ٢٫٧٣ ٣٥٣٧٫٣ ٢٫٧٢ ٢٩٥٦٫٦ )٧(العائد فوق التكاليف المتغيرة
 ١٫٩٢ ٢١٧٧٫٩ ١٫٧ ١٩٦١٫٦ ٣٫٢٨ ٢٢٣٣٫١ ٢٫٥١ ٢٧٢٦٫١ )٨(التكاليف المعدلة
 ٣٫٦٩ ٤١٨٣٫٦ ٣٫٨ ٤٣٩٦ ٢٫٧٤ ٤١٢٨٫١ ٣٫٣٦ ٣٦٤٦٫٢ )٩(القيمة المضافة

 مقاييس الكفاءة اaقتصادية

 ١٫٦٧ ١٫٦٧ ١٫٤٤ ١٫٤٤ ١٫٦٣ ١٫٦٣ ١٫٤ ١٫٤ )١٠(التكاليف/ نسبة العائد
 ٦٧٫٠٤ ٦٧٫٠٤ ٤٤٫٣٢ ٤٤٫٣٢ ٦٣٫٠٩ ٦٣٫٠٩ ٣٩٫٨٨ ٣٩٫٨٨ )١١(%عائد الجنيه المستثمر

 ٤٠٫١٣ ٤٠٫١٣ ٣٠٫٧١ ٣٠٫٧١ ٣٨٫٦٨ ٣٨٫٦٨ ٢٨٫٥١ ٢٨٫٥١ )١٢(%ھامش ربح المنتج
 ٦٥٫٢٩ ٦٥٫٢٩ ٥٣٫٥٥ ٥٣٫٥٥ ٦٤٫١٤ ٦٤٫١٤ ٥٤٫٧٦ ٥٤٫٧٦ )١٣(%الربحية النسبية

 ١٫١٩ ١٫١٩ ٢٢٤٥٫٧ ٢٢٤٥٫٧ ١٫١٥ ١٫١٥ ٠٫٩ ٠٫٩ )١٤(الكفاءة اaقتصادية
)٢( -)٤= ( )٨(   )٦ (–) ٣) = (٧(  )٤ (–) ٣) = (٥(  )٢) + (١) = (٣( 
 ١٠٠) * ٣) / (٥) = (١٢(  ١٠٠) * ٤) / (٥) = (١١(  )٤) / (٣) = (١٠( اDجور) + ٦ – ٣) = (٩(
)٤) / (٩) = (١٤( ١٠٠) * ٧) / (٥) = (١٣( 

 .ميدانيةجمعت وحسبت من استمارات ا�ستبيان الخاصة بالدراسة ال: المصدر
 

 



 
SINAI Journal of Applied Sciences (ISSN: 2314-6079), Vol. (7), Is. (3), Dec. 2018 

 

251

 نسبة العائد إلي التكاليف

 ١٫٤بلغت نسبة العائد إلي التكاليف حدھا اDدنى نحو 
 ١٫٨للفئة الحيازية اDولي، في حين بلغ حدھا اDقصي نحو 
 ١٫٧للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ نسبته نحو 

 .وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة

 عائد الجنيه المستثمر

نتائج أن عائد الجنيه المستثمر قد بلغ حده أكدت ال
 للفئة الحيازية اDولي، في حين بلغ %٣٩٫٩اDدنى نحو 

 للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط %٨٠٫٦حده اDقصي نحو 
 وذلك علي مستوي جملة مزارع %٦٧٫٠٤عام بلغ نحو 

  .العينة

 نسبة ھامش ربح المنتج

 قد بلغت أشارت النتائج أن نسبة ھامش ربح المنتج
 للفئة الحيازية اDولي، في حين %٢٨٫٥حدھا اDدنى نحو 

 للفئة الحيازية الثالثة، %٤٤٫٦بلغت حدھا اDقصى نحو 
 وذلك علي مستوي جملة %٤٠٫١بمتوسط عام بلغ نحو 

 . مزارع العينة

 الربحية النسبية

أوضحت النتائج أن الربحية النسبية قد بلغت حدھا 
 الحيازية اDولي، في حين بلغت  للفئة%٥٤٫٨اDدنى نحو 

 للفئة الحيازية الثالثة، %٦٨٫٦حدھا اDقصى نحو 
 وذلك علي مستوي جملة %٦٥٫٣بمتوسط عام بلغ نحو 

 .مزارع العينة

 الكفاءة اaقتصادية

أشارت النتائج أن الكفاءة ا�قتصادية قد بلغت حدھا 
 للفئة الحيازية اDولي، في حين بلغت ٠٫٩اDدنى نحو 

 للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط ١٫٣ا اDقصي نحو حدھ
 .   وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة١٫٢عام بلغ نحو 

مما سبق يتبين أن صافي العائد لمحصول القمح تحت 
نظام الري المطري يتزايد مع زيادة اMنتاجية الفدانية، 
اDمر الذي يشير إلي ضرورة التوسع في زيادة المساحات 

عة من محصول القمح لتحقيق أقصي عائد ممكن المزرو
 .من اMنتاج

 الملخص والتوصيات

علي الرغم من أھمية محصول القمح إ� أن محافظة 
شمال سيناء شھدت تناقص المساحة المزروعة منه، 
كنتيجة �نخفاض صافي العائد الفداني الذي يحصل عليه 

دعم المزارعون، بسبب ارتفاع تكاليف اMنتاج، وإلغاء ال
 .عن مستلزماته

واستھدف البحث إلقاء الضوء على الوضع الراھن 
لمحصول القمح في محافظة شمال سيناء، من خ:ل 
التوصيف ا�قتصادي Dھم المتغيرات المتعلقة بھذا 
ًالمحصول، وتحديد العوامل اDكثر تأثيرا على إنتاجيته 
داخل عينة الدراسة، ودراسة تكاليف اMنتاج من حيث 

ية النسبية لبنود التكاليف والقياس اMحصائي لدوال اDھم
Mنتاجية وا�قتصادية للمحصول التكاليف، وتقدير الكفاءة ا

 العينة من خ:ل دراسة مؤشرات الربحية ا�قتصادية داخل
 .ومقاييس الكفاءة ا�قتصادية

وقد اعتمد البحث في تحقيق أھدافه على التحليلين 
قتصادية موضع القياس، الوصفي والكمي للمتغيرات ا�

وذلك عن طريق استخ:ص الحقائق والتعبير عن 
الع:قات ا�قتصادية واستخدام أساليب التحليل القياسي 
وتقدير ا�تجاه الزمني العام في صورته الخطية، وكذلك 
تقدير الع:قات ا�نحدارية لjنتاج والتكاليف في صورته 

بحية ا�قتصادية التكعيبية إلى جانب استخدام مؤشرات الر
 .ومقاييس الكفاءة ا�قتصادية للحكم على كفاءة اMنتاج

 على مصدرين في تحقيق أھدافهوقد اعتمد البحث 
البيانات الثانوية : أساسين للحصول على البيانات أولھما

المنشورة وغير المنشورة، والتي تم الحصول عليھا من 
ة بوزارة مصادرھا المختلفة، مثل قطاع الشئون ا�قتصادي

الزراعة واستص:ح اDراضي، والجھاز المركزي للتعبئة 
ًالعامة واMحصاء، وأيضا مركز المعلومات بمديرية 

الزراعة بشمال سيناء، أما الجانب الھام في الحصول على 
البيانات اDولية فقد تم الحصول عليھا من خ:ل عينة 

رة عشوائية طبقية، وھي بيانات تم جمعھا من خ:ل استما
ًاستبيان أعدت خصيصا لھذا الغرض، وتم جمع  ُ٦٠ 

لمحصول القمح تحت نظام الري المطري داخل استمارة 
 .وسط سيناءمناطق 

إجمالي المساحة المزروعة من وأشارت النتائج أن 
وأكدت  ألف فدان، ٨٫٨حوالي بلغت محصول القمح 

النتائج أن مساحة محصول القمح علي مستوي الماحفظة 
ًويا بمقدار غير معنوي إحصائيا بلغ حوالي تتناقص سن ً

 . الدراسة فدان، وذلك خ:ل فترة٧٠٨٫٢

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن عدد المزارع 
 مزرعة، بأھمية نسبية ٣٧داخل مركز الحسنة بلغ حوالي 

من إجمالي جملة المزارع، كما بلغ % ٦١٫٧بلغت نحو 
زرعة، تمثل  م٢٣عدد مزراع العينة بمركز نخل حوالي 

ھذا وقد بلغ متوسط . من جملة عدد المزارع% ٣٨٫٣نحو 
 فدان داخل مركز نخل، مقابل ٨٫٦نصيب الحائز حوالي 

وبصفة عامة فقد .  فدان داخل مركز الحسنة٤٫٢حوال 
 فدان وذلك علي مستوي ٥٫٩بلغ نصيب الحائز حوالي 

 .جملة مزارع العينة

ة الفدانية بلغ وقد بينت النتائج أن متوسط حجم الحياز
 فدان، وعن اMنتاجية الفدانية فقد أكدت النتائج ٤٫٢حوالي 

 كجم من الحبوب ١٠٧٤٫٩، ١١٣٤٫٧بلوغھا حوالي 
وذلك علي مستوي جملة مزارع . واDتبان علي الترتيب

ھذا وتتجه إنتاجية الفدان من الحبوب واDتبان نحو . العينة
ك تحت نظام التزايد مع زيادة حجم الفئة الحيازية وذل

 .الري المطري
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 القمح داخل إنتاج محصولالعوامل المؤثرة علي وعن 
وجود ع:قة طردية مؤكدة  أكدت النتائجعينة الدراسة 

ًإحصائيا بين كمية اMنتاج من محصول القمح وك: من  ً
كمية التقاوي، كمية السماد اDزوتي، وحجم العمالة 

مرونة اMنتاج البشرية، عدد ساعات العمل ا]لي، وتشير 
اMجمالية إلى الع:قة المتناقصة بعائد السعة حيث بلغت 

 مما يعنى أن مزارعي ٠٫٨٣٩مرونة اMنتاج اMجمالية 
في ام الري المطري يقومون باMنتاج القمح تحت نظ

اDمر الذي يشير إلي ا�ستخدام . المرحلة ا�قتصادية
ية نحو بلغت الكفاءة ا�قتصاداDمثل لعناصر اMنتاج، 

 لعناصر كمية التقاوي، ١٫١٦، ١٫٢٧، ١٫٣٨، ١٫١٢
كمية السماد أزوتي، عمالة بشرية وعدد ساعات العمل 

 .٢٠١٧ا]لي علي الترتيب، وذلك خ:ل موسم إنتاج 

  داخل العينةالقمح محصولتكاليف إنتاج وعن 
نتائج أن تكلفة اMيجار تحتل المرتبة اDولي الأشارت 

بما يوازي (فدان / جنيه ١٠٠٠ي بمتوسط عام بلغ حوال
.  من جملة التكاليف%٢٨٫٤، يمثل نحو )كجم/ جنيه٠٫٩

 حدھا كما يتضح أن إجمالي التكاليف الثابتة قد بلغت
 ١٫١بما يوازي (فدان / جنيه١٢٢٠٫٦اDدنى حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، في حين بلغت حدھا ) كجم/جنيه
 ١٫٢ا يوازي بم(فدان /  جنيه١٣٣٧٫٥اDقصى حوالي 

للفئة الحيازية اDولي، بمتوسط عام بلغ حوالي ) كجم/جنيه
، تمثل )كجم/  جنيه١٫١بما يوازي (فدان /  جنيه١٢٥٥٫١

ھذا وتتجه التكاليف .  من جملة التكاليف%٣٥٫٦نحو 
الحيازة الفدانية، مساحة الثابتة نحو ا�نخفاض بزيادة 

 يتعلق وفيما. وھذا يتفق ومنطق النظرية ا�قتصادية
بالتكاليف المتغيرة فتأتي تكاليف تكلفة عمالة مؤجرة في 

فدان /  جنيه٥١٥٫٠المرتبة اDولي بحد أدنى بلغ حوالي 
للفئة الحيازية الثالثة، وحد ) كجم/  جنيه٠٫٥بما يوازي (

 ٠٫٦بما يوازي (فدان /  جنيه٦٨٩٫٦أقصى بلغ حوالي 
 بلغ للفئة الحيازية اDولي، بمتوسط عام) كجم/ جنيه

، )كجم/  جنيه٠٫٥بما يوازي (فدان /  جنيه٥٦٧٫٦حوالي 
كما يتضح أن .  من جملة التكاليف%١٦٫١تمثل نحو 

إجمالي التكاليف المتغيرة قد بلغت حدھا اDدنى حوالي 
للفئة ) كجم/  جنيه١٫٨بما يوازي (فدان /  جنيه٢٠٨٠

الحيازية الثالثة، في حين بلغت حدھا اDقصى حوالي 
للفئة ) كجم/  جنيه٢٫٥بما يوازي (فدان / يه جن٢٧٢٢٫٦

/  جنيه٢٢٦٦٫٤الحيازية اDولي، بمتوسط عام بلغ حوالي 
 %٦٤٫٤، تمثل نحو )كجم/  جنيه٢٫٠بما يوازي (فدان 

ھذا وقد بلغت التكاليف الكلية . من جملة التكاليف
فدان / جنيه ٣٣٠٠٫٦دني حوالي اDلمحصول القمح حدھا 

للفئة الحيازية الثالثة، في ) جمك/ جنيه٢٫٩بما يوازي (
بما (فدان / جنيه ٤٠٦٠٫١قصى حوالي اDحين بلغ حدھا 

توسط للفئة الحيازية اDولي، بم) كجم/ جنيه٣٫٧يوازي 
 ٣٫١بما يوازي  (فدان/ جنيه٣٥٢١٫٥عام بلغ حوالي 

وي:حظ أن التكاليف الكلية تتجه نحو التناقص ). كجم/جنيه
انية، وھذا يتفق ومنطق الحيازية الفدمساحة بزيادة 

 .النظرية ا�قتصادية نتيجة وفورات السعة

نتائج القياس اMحصائي لدالة تكاليف إنتاج عن و
محصول القمح تحت نظام الري المطري في صورتھا 

تبين أن الحجم المعظم . ٢٠١٧التكعيبية خ:ل موسم إنتاج 
 حوالي لlرباح، والحجم اDمثل لjنتاج، قد بلغا

كجم علي الترتيب، مما يشير إلي  ١٠٨٣٫٢، ٢٥٦٧٫٥
 .اءة استخدام الموارد ا�قتصاديةكف

الربحية ا�قتصادية لمحصول فيما يتعلق بمؤشرات و
القمح المطري تبين أن العائد فوق التكاليف المتغيرة، 

، ٣٦١٦صافي العائد، القيمة المضافة بلغت حوالي 
عن أما  . علي الترتيبفدان/  جنيه٤١٨٣٫٧، ٢٣٦٠٫٩

أن عائد فقد أشارت النتائج مقاييس الكفاءة ا�قتصادية 
نسبة ھامش ربح المنتج، الكفاءة  الجنيه المستثمر،

 ١٫٢، %٤٠٫١، %٦٧٫٠ا�قتصادية بلغت نسبتھم نحو 
 .علي الترتيب

وفي ضوء النتائج المتحصل عليھا فإن الدراسة توصي 
 :ا]تي

روعة لزيادة المساحة المزتنفيذ برنامج متكامل  -١
 : القمح من خ:للمحصول

 القمح داخل أراضي وسط  محصولالتوسع في إنتاج -أ 
سيناء من خ:ل استزراع مساحات كبيرة تزيد عن 
ث:ثة أفدنة للحائز، ل:ستفادة من مزايا اMنتاج الوفير، 
إلي جانب تعظيم اMستفادة من مياه اDمطار والسيول 

 .علي ھذه المناطق

 الري  القمح تحت نظام محصولالتوسع في زراعة -ب
 . في ظل انخفاض معد�ت سقوط اDمطاررشبال

ًوضع سياسة سعرية تحقق عائدا مجزيا للمنتجين بأراضي  ً
 .وسط سيناء

مساھمة أجھزة اMرشاد الزراعي بشمال سيناء في  -جـ
القمح وإمدادھم مزراعي توعية المزارعين من 

، محصولھذا البمختلف النشرات عن أھمية استزراع 
 سيناء بالميزة النسبية في إنتاجهوانفراد محافظة شمال 

ًأسوة بالمحاصيل اDخري ُ. 

مساھمة وزارة الزراعة واستص:ح اDراضي في  -٢
إمداد الجمعيات التعاونية الزراعية بشمال سيناء بأھم 

المحسنة من التقاوي المرغوب زراعتھا اDصناف 
مع التوسع في والم:ئمة لظروف البيئة السيناوية، 

إنتاجھا وزراعتھا في مواقيت مت:ئمة مع احتياجات 
 .الدول العربية

مساھمة بنك التنمية وا�ئتمان الزراعي لتقديم قروض  -٣
ميسره لصغار المنتجين للمساھمة في تنفيذ برامج 
التوسع في استزراع مساحات جديدة باDراضي 

 .الصحراوية بوسط سيناء

ية والحيوية والمبيدات غير توفير اDسمدة العضو -٤
 .ُية لضمان منتج زراعي نظيف مقبولالكيماو
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 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :المحكمــــــــون

 . مصر، جامعة طنطا، كلية الزراعة،راعيأستاذ ا�قتصاد الز  د       ــد أحمــــد محمـــ أحم.د.أ -١
 . مصر، جامعة القاھرة، كلية الزراعة،أستاذ ا�قتصاد الزراعي  الم مشعلـــــد ســـ محم.د. أ-٢

AN ECONOMIC STUDY FOR WHEAT CROP PRODUCTION UNDER 
RAINFED AGRICULTURE CONDITIONS IN NORTH SINAI 
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Rawda S. Abd-ElAziz, M.A. ElSayed1, R.I.M. Radwan1 and R.M. Hefny1 

1. Dept. Econ. and Rural Dev., Fac. Environ. Agric. Sci., Arish Univ., Egypt 

ABSTRACT 

The research aimed to study the current status of the wheat crop in North Sinai 
Governorate- Egypt, through the economic description of the most important variables related 
to this crop, Determine the factors that have the greatest impact on productivity within the 
sample, and study production costs and the statistical measurement of the cost functions, and 
estimate the production and economic efficiency of the crop. The results showed a statistically 
significant positive relation between the quantity of production of the wheat crop and the 
quantity of seed, the amount of nitrogen fertilizer, the volume of human labor, the number of 
automatic working hours and the elasticity of the total production is 0.839, which indicates 
the optimal use of the elements of production, the economic efficiency reached 1.12, 1.38, 
1.27, 1.16 for the elements of the quantity of seed, the quantity of manure Azuti, human labor 
and the number of hours worked automatic, respectively, during season 2017. The statistical 
measurement of the function of the cost of production of the wheat crop under the rainwater 
irrigation system in 2017, it was found that the maximum size of the profits and the optimal 
size of production, reached about 2567.5, 1083.2 kg, respectively. As for the economic 
profitability indicators of rain wheat crop, the return on variable costs, net return, added value 
was about L.E 3616, 2360.9, 4183.7/fad., respectively. As for the economic efficiency 
measures, the results showed that the return of the invested pound, the margin of product 
profit, economic efficiency amounted to about 67.0%, 40.1%, 1.2, respectively. 

Key words: Wheat, economic efficiency, cost functions, added value, production elasticity, 
production functions, cost functions, economic efficiency. 

 


