
Assiut J. Agric. Sci., 52 (3) 2021 (150-161)                                        ISSN: 1110-0486 
Website:www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/journals_issues_form.php       E-mail: ajas@aun.edu.eg 

   للتمور في الوادي الجدیدواإلنتاجیة االقتصادیة الكفاءةدراسة 
  ٣محمد علي، إسماعیل ٢ ماهر محمد عبد الحافظ،١دیاب الحمید عبد یاسر، ١عبد الوكیل إبراهیم محمد

  أسیوط الزراعة، جامعة كلیة الزراعي، االقتصاد قسم١
  الزراعیة البحوث مركز٢

  مدیریة الزراعة بالوادي الجدید٣
Accepted for publication on:  20/9/2021 

  الملخص
ى           اج یهدف البحث إلى تحدید العوامل المؤثرة عل ن       إنت د م وادي الجدی ي محافظة ال  التمور ف

م           خالل تقدیر دوال إنتاج التمور لعینة من مزارعي نخیل البلح بمحافظة الوادي الجدید خالل الموس
ي   د .٢٠١٩-٢٠١٨الزراع ة   وق ذه الدراس دت ه ا  اعتم ي تحلیله ي   ف ل الكم لوب التحلی ى أس عل

ث     ،يوالتحلیل الوصف  ات، حی ل البیان ي تحلی  وقد تم استخدام أیضا األسلوب الریاضي واإلحصائي ف
ة             ة واللوغاریتمی دد بصورتیه الخطی دار الخطى والمتع اذج االنح ى نم شیر  .اعتمد في القیاس عل  وت

ى    النتائج إلى أن   أثیرا عل بلح هى     أهم الموارد االقتصادیة ت ل ال ة نخی ي      إنتاجی ل المثمر ف دد النخی ع
، وقدر معامل المرونة اإلنتاجیة لتلك العوامل بحوالي    الريكمیة میاه ، و كمیة السماد البلدي   الفدان،

تم        ) ٠٫٦١٧،  ٠٫٠٣٥،  ٠٫٨٩( ذه العناصر ی ى أن استخدام ه شیر إل ا ی لكل منهم على الترتیب، مم
ى ا اج وه صادیة لإلنت ة االقت ي المرحل در  ف د ق ة، وق اقص الغل انون تن ن مراحل ق ة م ة الثانی لمرحل

د          ١٫٤١معامل المرونة اإلجمالیة بحوالي     ا أن العائ سعة، كم ى ال د عل د العائ ة تزای  وهو یعكس حال
ورد  ن الم ستخدمة م دة الم صادي للوح اجياالقت صادیة اإلنت اءة االقت ح  كمؤشر للكف رورة یوض ض

ري،   وكمیة السماد البلديالنخیل المثمر للفدان وزیادة الكمیات المستخدمة لكل من عدد     كمیة میاه ال
  .وخفض الكمیة المستخدمة من العامل البشري

سماد       ة االقتصادیة  ء مؤشر الكفا أنكما توضح النتائج     ة ال ر كمی ر عدد األشجار ولمتغی لمتغی
ذا            د الصحیح، وه ن الواح ر م سبة    البلدي، وكمیة السماد االزوتى، وكمیة المیاه كان اكب ى ن دل عل ی

ذه                  ي استخدام ه اءة ف اع مستوى الكف ى ارتف شیر إل ا ی رات، مم ذه المتغی ى أسعار ه الناتج الحدي إل
ذه العناصر          ف استخدام ه ادة تكثی ادة     العناصر، أي هناك فرصة لزی ة زی یح للمنتجین إمكانی ا یت   مم

اجهم،  اج محصولإنت ن إنت احهم م الي أرب ة ه وبالت ادة أو إضافة كمی بلح بزی ى ال رات حت ذه المتغی
ة   ة البدیل ة الفرص ع تكلف ة م ا الحدی ة إنتاجه ساوى قیم اأي(ت دة منه عر الوح ل ).  س ل معام ا یق بینم

شرى                ر العمل الب د الصحیح لمتغی دم      )٠٫٠٠١(الكفاءة االقتصادیة عن الواح ى ع شیر إل ا ی ، هو م
ى ال           ك یجب عل ى ذل ر، وعل ذا المتغی ة    تحقق الكفاءة االقتصادیة من استخدام ه منتجین خفض الكمی

  .المستخدمة منه حتى تتحقق الكفاءة االقتصادیة من استخدامه
  .الکفاءة االقتصادیة والکفاءة اإلنتاجیة والتمور والوادي الجدید :كلمات دالة

  :مقدمة
ن                آلالف م الم، ل ي الع دم الزراعات ف ن أق دة م ي مصر، واح ل ف سنین،   تمّثل زراعة النخی ال

ا الغذائی   د    ونظرًا لقیمته ة، فق شائیة والجمالی ة واإلن رة      ة والبیئی ة وكبی ة عالی ت منزل ي احتّل اریخ  ف  الت
ا        والعربي، وخّلدها الشعراءالمصري د ذكره ّم جاء تخلی ي والخطباء قبل وبعد ظهور اإلسالم، ث  ف

ریم رآن الك رت     الق د ُذك ات، فق وق الهام سمو ف ع وت رة، لترتف ُسّنة المطّه ي وال ریمف رآن الك  الق
ى     آیة، وقد اهتمت بها مصر والدول العربیة، أفضل ٢٢ سورة، وفى ١٧ في بأجزائها، ام، حت اهتم

  .)١(عربي أكثر من بلد فيباتت تشغل مساحات ممتدة 
بلح   د ال ر ویع ة    أو التم ر التقلیدی یل غی سلع والمحاص ن ال يم ة   ف ى وتنمی تهالك المحل  االس

د   مإلى ویرجع ذلك    ،الصادرات القومیة عامة والزراعیة خاصة     ا یمتاز به البلح باحتوائه على العدی
                                                

، یوم السبت بتاریخ مصر تعزز مكانتها في زراعة النخیل وإنتاج التمور..  مالیین طن بلح٣ ملیون نخلة و٢٠ ،األمة جریدة صوت )١(
 ). االنترنت- شبكة المعلومات الدولیة-الموقع االلكتروني للجریدة (٦/٤/٢٠١٩



Doi: 10.21608/ajas.2021.92208.1041  
  /http://ajas.journals.ekb.eg                                                                           ٢٠٢١،عبد الوكیل واخرین

 151 

ة       ألمن العناصر الغذائیة والفیتامینات واألحماض ا      اد علی ن االعتم ا یمك ة كم مینیة واألمالح المعدنی
  .)١(كغذاء كامل لإلنسان لفترة زمنیة طویلة نسبیا

القرآن الكریم قب                 ا ذكر ب ة هو م بلح االقتصادیة والغذائی ة ال ى أهمی ة عل غ األدل ل أن ومن أبل
  : مواضع كثیرة منها قوله تعالىفيیتوصل إلیه العلم 

  )"١١(رزقا للعباد وأحیینا به بلدة میتا كذلك الخروج ) ١٠(والنخل باسقات لها طلع نضید "
  )١١- ١٠: سورة ق(

بلح            اج عسل ال ف وإنت عالوة على الصناعات المتعددة القائمة على البلح ومنها التعبئة والتغلی
دبس( ول ) ال ائر والكح ات والفط افة  ،والحلوی ذا باإلض ى ه ات    إل ى المنتج ة عل صناعات القائم  ال

ة     رة، والكرین اص، واآلس ناعة األقف ا ص ة ومنه ة للنخل يالثانوی ساعد والت ي ت ات  ف ة المجتمع  تنمی
دة  ل جدی رص عم وفیر ف صادیا وت سنوات   .اقت ي ال بلح ف ل ال ة نخی ام مصر بزراع د ازداد اهتم ولق

ادرة الرئاسیة بزراعة           القلیلة الماضیة ویتضح   ن خالل المب ذا م ن األصناف     ٢٫٥ ه ة م ون نخل  ملی
یس الج  ل، والتي أطالوادي الجدید في محافظة المطلوبة للتصدیر ا رئ سمبر    قه ي دی ة ف  ٢٠١٨مهوری

ى التمور في العالم لتكون مصر هي    أنواع ألفخر مزرعة   إنشاء إلىوالتي تهدف    ي  األول زراعة   ف
صدد   . )٢(التمور والتصنیع ذا ال ي ه ة لتعظیم          وف ة اإلجراءات التنفیذی ي اتخاذ كاف دأت المحافظة ف ب

ا  ة وتصدیر الف        الفائدة منه ع احتیاجات األسواق المحلی ة جمی م   لتلبی ا للخارج، وت اح   ائض منه االفتت
  .)٣( ملیون جنیه٢٥بعد تطویره بتكلفة  التمور التجریبي لمجمع

ي           هوعلی سویقه ف ى تحسین إنتاجه وت  تصبح الدعوة إلى النهوض بهذا المحصول والعمل عل
ا    ة، عام ةصر بصف م  وفى محافظه الوادي الجدید بصفه خاصة مطلبا حیویا خاصة إذا ما نحن علمن

  .)٤( الدول المنتجة لهذا المحصولةأن مصر تعتبر في مقدم
  :مشكلة البحث

الم            ى مستوى الع دول المنتجة للتمور عل ین ال صدارة ب   بالرغم من وجود مصر في مركز ال
الغ      ٪٢٠دل  ملیون طن، ما یعا ١٫٥بإجمالي   الم والب اج الع الي إنت ن إجم ون طن، ونحو    ٧٫٥ م  ملی

راق       ٪٢٤٫٢ ارات والع سعودیة واإلم ا ال ة تلیه دول العربی اج ال ن إنت إن     .  م ك ف ن ذل الرغم م وب
اوز    ور ال تتج ن التم صر م ادرات م ه    ٪٣ص رة من سبة كبی ه ن را لتوجی الم، نظ ادرات الع ن ص  م

ة كب  د كمی افة لفق ى باإلض تهالك المحل سویق  لالس اج والت ل اإلنت الل مراح ه خ رة من از (ی الجه
  ).٢٠١٧المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

وادي            ي محافظة ال رة ف داد كبی شرة بإع ولما كان إنتاج التمور یعتمد على أشجار النخیل المنت
صفة      صر ب ي م ور ف اج التم ادة إنت سمح بزی ي ت الیب الت ة األس ضروري دراس ن ال ه م د، فإن الجدی

  .حافظة الوادي الجدید بصفة خاصة وم،عامة
  :الهدف من البحث

  :یهدف البحث إلى
 للتعرف على اتجاهاتها المحددات اإلنتاجیة لنخیل البلح في محافظة الوادي الجدیددراسة  .١

 ).٢٠١٨- ١٩٩٥(وطبیعة تغیراتها خالل الفترة 

                                                
المؤتمر ،  ظل المتغیرات الدولیة والمحلیة المعاصرةفي المستقبلیة وآفاقه المصريبلح نخیل ال، )دكتور(صالح على صالح فضل اهللا  )١(

 .١١/١١/١٩٩٩-٩مصر، ، جامعة أسیوط،  نظمه مركز الدراسات والبحوث البیئیةالذي،  عن نخیل البلحالدولي
 ملیون نخلة، یوم الجمعة بتاریخ ٢٫٥م تضم  العالفي جریدة أخبار العالم، الرئیس السیسي یعلن إنشاء أكبر مزرعة ألفخر التمور )٢(

 ). االنترنت- شبكة المعلومات الدولیة-الموقع االلكتروني للجریدة (٢٨/١٢/٢٠١٨
البوابة  (٢٧/٩/٢٠١٩مصر على خریطة تصدیر التمور، یوم الجمعة بتاریخ .  ملیون نخلة٢٫٥ جریدة األهرام، بعد زراعة )٣(

  ). االنترنت-مات الدولیة شبكة المعلو-االلكترونیة للجریدة
 الجدید، التقریر والوادي أسوان محافظتي في، الجوانب االقتصادیة للنهوض بإنتاج وتسویق البلح )دكتور( عبد الوكیل إبراهیم محمد  )٤(

 . لیا، إقلیم مصر الوسطي والع)دعم من الجانب الفرنسي(، المجالس اإلقلیمیة للبحوث واإلرشاد )١٩٩٥یونیه (قبل النهائي، 
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 تقدیر دوال  التمور في محافظة الوادي الجدید من خاللإنتاجتحدید العوامل المؤثرة على  .٢
إنتاج التمور لعینة من مزارعي نخیل البلح بمحافظة الوادي الجدید خالل الموسم الزراعي 

٢٠١٩-٢٠١٨.  
  :مصادر البیانات

تم تحدید حجم العینة وقد تم تحدید مجتمع الدراسة والذي یتكون من مزارعي النخیل، 
ین في كل منطقة من مناطق من إجمالي الحائز) ٪٢(بحیث تكون ممثلة ألفراد المجتمع بنسبة 

تم استخدام أسلوب المعاینة العشوائیة ، وقد مزارعًا) ١٢٥٧١( بعدد إجمالیاالدراسة التي قدرت 
 تم األسلوب لهذا ، ووفقاStratified Multi-Stage random sampleالطبقیة متعددة المراحل 

ادي الجدید، ولقد قام  مزارعًا من محافظة الو٢٥١بحیث اشتملت على  الدراسة عینة اختیار
 قبل وأثناء جمع البیانات بالعدید من الزیارات لالماكن الواقعة في عینة الدراسة لتحدید الباحثین

 اعتمدت الدراسة علي مصدرین أساسیین  وقد.المزارعین والمزارع التي یتم جمع البیانات منها
 :من البیانات هما
ن خالل       یتم الحصول علیها عنالتي األولیةالبیانات   تم م ذي ی داني وال  طریق االستبیان المی

  .استمارات االستبیان لعینة عشوائیة طبقیة لمجموعة من مزارع النخیل من منطقة الدراسة
دوریات  ،  والمرتبطة بموضوع  الدراسة  البیانات الثانویة  والتي یتم تجمیعها من النشرات وال

ة لالقتصاد الزراعي    ، صاءالتي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح     واإلدارة المركزی
وزارة الزراعة   ة والزراعة     ، ب ة األغذی ى منظم او(باإلضافة إل ة    ، )الف ة الزراع ن مدیری ات م وبیان

صلة        ، واإلدارات الزراعیة بمحافظة الوادي الجدید     ؤتمرات والبحوث ذات ال ة والم والرسائل العلمی
  .بموضوع الدراسة
  :األسلوب البحثي

ذ دت ه ى اعتم ا عل ي تحلیله ة ف في  ه الدراس ل الوص لوب التحلی ذيو أس یص  ی ال تص بتلخ خ
ارات الفروض،        ووصف البیانات، وأیضا باستخدام اإلحصاء االستداللي الذي یتعلق بالتقریر واختب

د          ث اعتم ات، حی ل البیان ي تحلی ي وقد تم استخدام أیضا األسلوب الریاضي واإلحصائي ف اس  ف  القی
  .لخطى والمتعدد بصورتیه الخطیة واللوغاریتمیةعلى نماذج االنحدار ا

  :الدراسةنتائج 
  :  لنخیل البلح في الوادي الجدیداإلنتاجیةالمحددات : أوال

  :المساحة المزروعة بنخیل البلح تطور -١
بلح بمحافظة        ) ١(یتضح من البیانات في الجدول رقم   ل ال ن نخی ساحة المزروعة م د الم تزای

دان عام    ٢٣٫١٤ حوالي  إلى ١٩٩٥ ألف فدان عام ١٠٫٢١الوادي الجدید من نحو    ف ف  ،٢٠١٨ أل
درها    ادة ق رة     ١٢٦٫٦٤بزی ط الفت ة لمتوس ساحة المزروع ط الم در متوس ) ٢٠١٨-١٩٩٥(٪، وق

  . ألف فدان١٣٫٨٩ بحوالي
اه    ة االتج يوبدراس د      الزمن الوادي الجدی بلح ب ل ال ة بنخی ساحة المزروع ور الم ام لتط  الع

م  دول رق ي ج حة ف وذج   ) ٢(والموض ة النم د إحصائیا معنوی ابقا، تأك ا س شار إلیه رة الم الل الفت خ
ة       د مستوى معنوی ذي ، ٠٫٠١المقدر عن درت         وال ة إحصائیا ق ادة سنویة معنوی ى وجود زی شیر إل  ی

دان،      ٠٫٤٧١بنحو   ف ف ادة    أي أل دل زی ن المتوسط   ٣٫٣٩ حوالي  سنوي  بمع سنوي ٪ م الي  ال  إلجم
 في٪ من الزیادة ٩٦٫٩ مما یعنى أن ٠٫٩٦٩ بنحو R2 التحدید المساحة المزروعة، كما قدر معامل    

ي المساحة المزروعة بنخیل البلح ترجع إلى العوامل          رة الدراسة     الت ي  سادت خالل فت سها  والت  یعك
  .عامل الزمن

  : تطور أعداد النخیل المثمر-٢
اث المثم    ) ١(أشارت البیانات الواردة بالجدول رقم       داد اإلن د بأع ل   إلى وجود تزای ن نخی رة م

ة عام    ١٦٨٦ حوالي  إلى ١٩٩٥ ألف نخلة تقریبا عام ٧١٥البلح بالوادي الجدید من نحو      ف نخل  أل
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ادة  ٢٠١٨ ضح زی الي یت داد، وبالت سبة   أع ر بن ل المثم داد   ١٣٥٫٨٠ النخی ط أع غ متوس د بل ٪، وق
  ).٢٠١٨-١٩٩٥( ألف نخلة لمتوسط الفترة ٩٧٧٫٩٢اإلناث المثمرة نحو 

بلح         لزمنياوبدراسة االتجاه    ل ال ن نخی اث المثمرة م داد اإلن ي  العام لتطور أع  یوضحها  والت
ة      ) ٢(جدول رقم    ذي ، ٠٫٠١فقد تأكد إحصائیا معنویة النموذج المقدر عند مستوى معنوی شیر  وال  ی

ة،   ٣٦٫٤٢ حوالي  أعداد اإلناث المثمرة بلغت فيإلى وجود زیادة سنویة معنویة إحصائیا      ف نخل  أل
ن المتوسط   ٣٫٧٢ بنحو  السنويادة كما قدر معدل الزی  سنوي ٪ م اث المثمرة     ال داد اإلن الي أع  إلجم

د   ل التحدی غ معام رة، وبل نفس الفت والي R2ل ى أن ٠٫٩٤٤ بح ا یعن ادة ٩٤٫٤، مم باب زی ن أس ٪ م
ى العوامل    ) ٢٠١٨-١٩٩٥(أعداد اإلناث المثمرة خالل الفترة من     ي ترجع إل ك    الت  سادت خالل تل

  .امل الزمن یعكسها عوالتيالفترة 
  : تطور متوسط إنتاجیة النخلة-٣

ن      ) ١(تشیر البیانات بالجدول رقم   د م الوادي الجدی ة ب ة النخل  حوالي إلى تزاید متوسط إنتاجی
ام  ٥١٫٦٣ م ع و  ١٩٩٥ كح ى نح ام  ٨٣ إل م ع ة   ٢٠١٨ كج ة النخل ط إنتاجی در متوس والي وق  بح
  ).٢٠١٨-١٩٩٥( كجم لمتوسط الفترة من ٦٨٫٤٤

يه وبدراسة االتجا   دول     الزمن الوادي والموضحة بالج ة ب ة النخل ور متوسط إنتاجی ام لتط  الع
دار سنوي     النخلةإنتاجیةمتوسط خالل الفترة السابق اإلشارة إلیها، اتضح أن   ) ٢(رقم   د بمق  قد تزای

ة إحصائیا     والذي، ٠٫٠١معنوي إحصائیا عند مستوى معنویة       ادة سنویة معنوی  یشیر إلى وجود زی
ادة   ، كجم تقریبا١٫١٥ة النخلة بلغت نحو بمتوسط إنتاجی  دل الزی سنوي  وبلغ مع ن  ١٫٦٨ نحو  ال ٪ م

د         السنويالمتوسط   غ معامل التحدی ا بل رة، كم س الفت  لمتوسط إنتاجیة النخلة بالوادي الجدید خالل نف
R2 ى  ٢٩٫١ مما یعنى أن   ٠٫٢٩١ حوالي ٪ من أسباب زیادة إنتاجیة النخلة بالوادي الجدید ترجع إل

  . یعكسها عامل الزمنوالتي سادت خالل فترة الدراسة التيمل العوا
  : الكلياإلنتاج تطور -٤

ى    اج الكل ور اإلنت ة تط د   بدراس وادي الجدی ة ال ي محافظ رة   ف الل الفت ) ٢٠١٨ -١٩٩٥( خ
ف  ٣٦٫٨٠ بلغ حوالي  أدنى، أنه تراوح بین حد )١(اتضح من من البیانات الواردة بالجدول رقم        أل

ن  ام ط ى وح،١٩٩٥ع والي د أعل غ ح ن ١٤٠٫٧٤ بل ف ط ام  أل درها ، أي ٢٠١٨ع ادة ق بزی
ل      ٪٢٨٢٫٤٥ بلح  ، وقد بلغ المتوسط العام إلنتاج نخی رة حوالي    ال ك الفت ف طن   ٦٩٫٢٧ خالل تل  أل

  .تقریبًا
 في محافظة الوادي الجدید  من البلحوبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج الكلى

، أن اإلنتاج الكلى للنخیل یتزاید بمقدار سنوي )٢(ن الجدول رقم خالل تلك الفترة، اتضح م
٪ من ٥٫٢٧ ألف طن، أي ما یعادل ٣٫٦٥، بلغ حوالي ٠٫٠١معنوي إحصائیا عند مستوى معنویة 
 ألف طن خالل نفس الفترة، كما قدر معامل التحدید ٦٩٫٢٧متوسط اإلنتاج الكلى والبالغ حوالي 

R2 من التغیرات الحادثة في اإلنتاج الكلى ترجع للعوامل ٧٨٫٠، أي أن حوالي ٠٫٧٨٠ بنحو ٪
  .التى یعكسها عنصر الزمن
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بمحافظة الوادي الجدید خالل البلح نخیل أهم المتغیرات المؤثرة على اإلنتاج الكلي من  تطور .١جدول 
  ).٢٠١٨ - ١٩٩٥(الفترة 
  المساحة السنوات

 )ألف فدان(
عدد النخیل المثمر 

 )الف نخلة(
نتاجیة اال

 )نخلة/كجم(
  االنتاج الكلي

 )ألف طن(
٣٦٫٨٠ ٥١٫٦٣ ٧١٥ ١٠٫٢١  ١٩٩٥ 
٣٨٫٥٠ ٥٣٫٢٩ ٧٢٣ ١٠٫٣٩  ١٩٩٦ 
٢١٫٣٦ ٤٠٫٠٠ ٥٣٤ ١٠٫٦٤  ١٩٩٧ 
٢٦٫٢٢ ٤٠٫٠٠ ٦٥٥ ١٠٫٨٦  ١٩٩٨ 
٥٤٫٣٤ ٧٣٫٢٢ ٧٤٢ ١٠٫٥٦  ١٩٩٩ 
٥١٫٩٨ ٦٩٫٠٧ ٧٥٢ ١٠٫٧٧ ٢٠٠٠ 
٥٧٫٠٢ ٧٢٫٥١ ٧٨٦ ١١٫٣٦ ٢٠٠١ 
٦٥٫٧٢ ٨٠٫٨٤ ٨١٣ ١١٫٨٢ ٢٠٠٢ 
٧٢٫٢٢ ٧٩٫٩٤ ٩٠٣ ١١٫٩٣ ٢٠٠٣ 
٧٠٫٢٩ ٧٩٫٩٤ ٨٧٩ ١٢٫٤٦ ٢٠٠٤ 
٧٢٫٤٢ ٧٩٫٧٨ ٩٠٨ ١٢٫٧٤ ٢٠٠٥ 
٦٥٫٩٥ ٧٣٫٦١ ٨٩٦ ١٢٫٣٤ ٢٠٠٦ 
٤٥٫٢٣ ٥٠٫٠٢ ٩٠٤ ١٢٫٠٣ ٢٠٠٧ 
٤٦٫٠٤ ٤٩٫٤٥ ٩٣١ ١٢٫٥٧ ٢٠٠٨ 
٤٩٫٣٨ ٥٠٫٠٩ ٩٨٦ ١٣٫٥٠ ٢٠٠٩ 
٥١٫٦٠ ٥٣٫٢١ ٩٧٠ ١٣٫٨٨ ٢٠١٠ 
٨٥٫٧٥ ٨١٫٩٧ ١٠٤٦ ١٤٫٣٧ ٢٠١١ 
٩٤٫٨٠ ٨١٫٧٧ ١١٥٩ ١٦٫١٢ ٢٠١٢ 
٨٣٫٠٩ ٧٢٫٠٤ ١١٥٣ ١٦٫٠٧ ٢٠١٣ 
١٠٠٫٣١ ٨١٫٧٣ ١٢٢٧ ١٧٫٥٤ ٢٠١٤ 
١٠٣٫١٢ ٨١٫٦٨ ١٢٦٢ ١٨٫٤٨ ٢٠١٥ 
١١٤٫٤٦ ٨١٫٢٣ ١٤٠٩ ١٩٫١٠ ٢٠١٦ 
١١٥٫١٧ ٨٢٫٥٠ ١٤٣١ ٢٠٫٤٣ ٢٠١٧ 
١٤٠٫٧٤ ٨٣٫٠٠ ١٦٨٦ ٢٣٫١٤  ٢٠١٨ 

 ٦٩٫٢٧ ٦٨٫٤٤ ٩٧٧٫٩٢ ١٣٫٨٩ متوسط الفترة
،  الزراعیة، محافظة الوادي الجدید، بیانات غیر منشورةواإلداراتمدیریة الزراعة قسم اإلحصاء،  :المصدر

٢٠١٩.  
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  لتمور بمحافظة الوادي الجدیدإلنتاج ادوال اإلنتاج والكفاءة االقتصادیة : ثانیا
ن األدوات ال     د م ي العدی اد عل م االعتم ات    ت ة البیان ي معالج صائیة ف یة واإلح ة الریاض تحلیلی

ث        رات االقتصادیة، حی ي للظواهر أو المتغی اس الكم ي القی ة وف م  المیدانی ل الریاضي  ااستخد ت م التمثی
ة   على مستوى للمحصول المدروس فقط للعالقات االقتصادیة المتعلقة بتقدیر دوال اإلنتاج    ة البحثی العین

ن خالل  ككل  و   م وذج اللوغاریتم       استخدم النم ددة والنم ي صورته المتع ي  يذج اللوغاریتمي ف  المرحل
Stepwiseفي المناطق المختلفة للمحافظة المشار إلیها في تقدیر دوال اإلنتاج .  

 ،للفدانبالطن ویمثل المتغیر التابع في داالت اإلنتاج المقدرة كمیة اإلنتاج من محصول البلح 
  :ل العوامل التالیةأما المتغیرات المستقلة فإنها تمث

  . تمثل عدد النخیل المثمر في الفدان١س
  . تمثل كمیة السماد البلدي بالمتر المكعب للفدان٢س
  . تمثل كمیة السماد النیتروجیني بالوحدة الفعالة للفدان٣س
  .بالمتر المكعب للفدانالري  تمثل كمیة میاه ٤س
  یوم للفدان/ تمثل مقدار العمل البشري رجل٥س

ن و م  یتضح م ة رق م  ) ١( المعادل وي إحصائیا   ) ٣(بالجدول رق ستخدم ككل معن وذج الم أن النم
دل    ٠٫٠١عند المستوي االحتمالي    د المع ا  ٠٫٥٩٤بلغت  ) ٢-ر(، كما یتضح أن قیمة معامل التحدی ، مم

سئولة عن حوالي      ي     ٥٩٫٤یعني أن عناصر اإلنتاج المذكورة في المعادلة م ة ف رات الحادث ن التغی ٪ م
ة اإل  رات          كمی ن المتغی ة كل م ت معنوی د ثب بلح، وق ن محصول ال اج م ا أن ) ٤س(، )٢س(، )١س(نت كم

ة         م  )٣س(إشارتها تتفق والفرض اإلحصائي، حیث أنها طردیة مع المتغیر التابع، ولم تثبت معنوی ، رغ
  ).٥س (في إحصائیا معنویة وغیر عكسیة العالقة حین كانت فيأنها تتفق مع الفرض اإلحصائي 

د بلغ دان  وق ر بالف ل المثم دد النخی ن ع ل م ة لك ة اإلنتاجی دي )١س(ت المرون سماد البل ة ال ، كمی
ب  المتر المكع ة  )٢س(ب دة الفعال ي بالوح سماد النیتروجین ة ال دان /، كمی اه م)٣س(ف ة المی دان /٣، كمی ف

ذه        ٠٫٦١٧،  ٠٫٠٢،  ٠٫٠٣٥،  ٠٫٨٩٠حوالي  ) ٤س( ن ه ادة المستخدم م ي أن زی ب، بمعن ي الترتی  عل
سبة  العناص ة بن والي    ١٠ر اإلنتاجی بلح بح اج ال د إنت ي  ٪ ٦٫١٧، ٠٫٢٠، ٠٫٣٥، ٨٫٩٠٪ یزی عل
  .الترتیب

شریة    لكما یتبین من نفس المعادلة أن المرونة اإلنتاجیة     ة الب دد العمال ث بلغت    ) ٥س(ع البة حی س
اج   نقص اإلنإلى٪ یؤدى ١٠ بنسبة فدان/یوم/مقدار العامل البشري رجل، مما یعنى أن زیادة      ٠٫١٤٨ ت
  .٪١٫٤٨ بحوالي

ذه   ) ٣(بالجدول رقم ) ٢( یتبین من المعادلة رقم  أیضا ة له ة والتي تمثل دالة اإلنتاج الفیزیقی  العین
الي       د المستوي االحتم باستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المرحلي أن النموذج ككل معنوي إحصائیا عن

دل    ٠٫٠١ د المع ل التحدی ة معام ضح أن قیم ا یت اج   ٠٫٥٩٠)  =٢-ر(، كم ر اإلنت ي أن عناص ا یعن  مم
  .٪ من التغیرات الحادثة في كمیة اإلنتاج٥٩٫٠المذكورة في المعادلة مسئولة عن 

دان      ر بالف ل المثم دد النخی ي ع اج وه ر اإلنت ة لعناص ة اإلنتاجی ت المرون د بلغ ة )١س(وق ، كمی
اه م    )٢س(السماد البلدي بالمتر المكعب      ة المی دان  /٣، كمی  ١٫٧٦٤، ٠٫٠٣١، ٠٫٨٦٥، حوالي  )٤س(ف

سبة    ،علي الترتیب  بلح      ١٠ بما یعني أن زیادة المستخدم من هذه العناصر بن اج ال ادة إنت ى زی ودي إل ٪ ت
والي والي      ١٧٫٦٤، ٠٫٣١، ٨٫٦٥ بح ة ح ة اإلجمالی ت المرون د بلغ والي، وق ي الت ا ١٫٥٥٪  عل  مم

سعة      د لل ي و        . یعكس العائد المتزای ة األول ي المرحل تم ف اج ی ن      أي أن اإلنت ر الرشیدة م ة غی هى المرحل
  .اإلنتاج
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  العالقات االقتصادیة المشتقة من دالة إنتاج التمور بالوادي الجدید: ثالثا

 : الناتج المتوسط-أ 
اتج المتوسط               یم الن ث بلغت ق د، حی الوادي الجدی بلح ب اج ال  تم اشتقاق الناتج المتوسط من دالة إنت

والي على  )٥ سإلى ١س(لمتغیرات المستقلة  ل٠٫٢٤١،  ٠٫٠٠١،  ٠٫٠٥٦،  ٠٫٤١٤،  ٠٫٠٦٧ وهى   الت
، وهذا یعنى أن الكفاءة اإلنتاجیة للعناصر  )٤( لها كما یوضحها الجدول رقم    الحدياكبر من قیم الناتج     

ي  النخیل من إنتاجهم مزارعي یزید ولكي مركز باریس متناقصة،   فيالمستقلة   ذا  ف ن     ه د م المركز الب
ر  ذه العناص ن ه دات م افة وح دي   إض اتج الح ة الن ساوى قیم ة وت ة الثانی ة المرحل ى نهای ة حت  اإلنتاجی

  . للصفر
  

دول  م        .٣ج د موس وادى الجدی ة ال ة بمحافظ ة الدراس ي عین ة ف دوال اإلنتاجی صائي لل دیر اإلح ائج التق  نت
٢٠١٨/٢٠١٩.  

رقم 
المرونة   ف  ٢- ر  المعــادلة  الظاهرة  المعادلة

  االجمالیة

  النموذج اللوغاریتمى  )١(
  )االنحدار المتعدد( 

 + ٣لوس٠٫٠٢ + ٢لوس٠٫٠٣٥ + ١لوس٠٫٨٩٠ + ٣٫١٦٣-= ^ لوص
  ٥لوس٠٫١٤٨ - ٤لوس٠٫٦١٧

)                                    ١٫٣٢        (   *)٢٫٤٩         (** )٨٫٧٢          (
)١٫٥٤٩-        (**)٦٫٤٧              (  

١٫٤١  **٧٤٫٢٨  ٠٫٥٩٤  

)٢(  
ریتمى النموذج اللوغا

االنحدار المتعدد (
  )المرحلي

 + ٢لوس٠٫٠٣١ + ١لوس٠٫٨٦٥+ ٣٫٤١٥-= ^ لوص
   ٤لوس٠٫١٫٧٦٤

)                ٦٫٨٨           (*)٢٫٢٦          (** )٨٫٧٧(**                    
١٫٥٥  **١٢١٫١٦  ٠٫٥٩٠  

  ).ت(األرقام ما بین القوسین تشیر إلى القیمة المحسوبة الختبار 
  .٠٫٠١ عند مستوى معنوي **     .٠٫٠٥ عند مستوى يمعنو** 

       . االستبیان لعینة الدراسةمن استمارة  جمعت وحسبت :المصدر
  

ي  لفدان النخیل بعینة الدراسة   االقتصادیة الكفاءة   .٤جدول   وادي  محافظة  ف د  ال ي  الجدی  الزراعي  الموسم  ف
  . وفقًا للنموذج اللوغاریتمي المتعدد٢٠١٨/٢٠١٩

  المتغیرات
 

  البیـــــان

عدد النخیل المثمر 
  بالفدان

 )نخلة(

كمیة السماد 
  البلدي

  )فدان/٣م(

كمیة السماد 
  يزوتاآل
وحدة (

 )فدان/فعالة

 كمیة میاه
  الري

 )٣م(

  العمل البشرى
 )فدان/یوم/رجل(

 ٠٫١٤٨- ٠٫٦١٧ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٣٥ ٠٫٨٩٠ المرونة
 ٠٫٢٤١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٦٥ ٠٫٤١٤ ٠٫٠٦٧ متوسط اإلنتاج

 ٠٫٠٣٦- ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠١٤ ٠٫٠٦٠ حديالناتج ال
 ١٣٠٢٤ ١٣٠٢٤ ١٣٠٢٤ ١٣٠٢٤ ١٣٠٢٤ سعر طن نخیل البلح
 ٠٫٠٠ ٨٫٢٥ ١٧٫٠٠ ١٨٨٫٥٢ ٧٨١٫٤٢ قیمة الناتج الحدي

 ١٨٥٫٨٥ ٠٫٥٠ ١٠٫٠٠ ٨٦٫٩٣ ١٦٩٫٢٥ سعر الوحدة من العنصر
 ٠٫٠٠ ١٦٫٤٩ ١٫٧٠ ٢٫١٧ ٤٫٦٢ معامل الكفاءة االقتصادیة

  . االستبیان لعینة الدراسةمن استمارةبت   جمعت وحس:المصدر
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 : الناتج الحدي-ب
د بإیجاد التفاضل           الوادي الجدی ور ب اج محصول التم تم اشتقاق دالة الناتج الحدي من دالة إنت

ت      ث بلغ ستقلة، حی رات الم ن المتغی ر م ل متغی -، ٠٫٠٠١، ٠٫٠٠١، ٠٫٠١٤، ٠٫٠٦٠األول لك
ي        على الترتیب، وهذا یعنى أن الز      ٠٫٠٣٦ سبة أعل اج تكون بن ة عنصر اإلنت یادة الحاصلة في كمی

ن         من النسبة المئویة للتغیر من حجم اإلنتاج وذلك عند إضافة وحدة جدیدة من عوامل اإلنتاج اقل م
  .الزیادة التي حققتها الوحدة الواحدة من العنصر المتغیر

  : بالوادي الجدید الكفاءة االقتصادیة للموارد المستخدمة في إنتاج محصول التمور-ج 
م   دول  رق ا بالج صل علیه ائج المتح تعراض النت ن اس ین م د تب اءة ) ٤(فق ل الكف أن معام

و   در بنح جار ق دد األش ر ع صادیة للمتغی والي  ٤٫٦٢االقت ت ح دي بلغ سماد البل ة ال ر كمی ، وللمتغی
دل ع  ١٦٫٤٩، وكمیة المیاه بلغت نحو ١٫٧٠، وكمیة السماد اآلزوتي حوالي    ٢٫١٧ ذا ی ى أن  ، وه ل

رات       ذه المتغی عار ه ى أس دي إل اتج الح ة الن سبة قیم د    (ن ن الواح ر م ة اكب ل الدراس ر مح العناص
ادة         )الصحیح اك فرصة لزی ذه العناصر، أي هن ، مما یشیر إلى زیادة مستوى الكفاءة في استخدام ه

احهم م            الي أرب اجهم وبالت ادة إنت نهم زی ذه العناصر، أي أن المنتجین یمك ف استخدام ه اج تكثی ن إنت
ة                 محصول ع تكلف ة م ا الحدی ة إنتاجه ساوى قیم ى ت رات حت ذه المتغی ة ه ادة أو إضافة كمی بلح بزی ال

ا    (الفرصة البدیلة    د الصحیح          ). أي سعر الوحدة منه اءة االقتصادیة عن الواح ل معامل الكف ا یق بینم
ن           )٠٫٠٠(لمتغیر العمل البشرى     اءة االقتصادیة م ق الكف ى عدم تحق شیر إل ا ی ذا   ، هو م  استخدام ه

اءة          ق الكف ى تتحق ه حت ستخدمة من ة الم ض الكمی ین خف ى المنتج ب عل ك یج ى ذل ر، وعل المتغی
  .االقتصادیة من استخدامه

  :التوصیات
ورد    ن م ستخدم م یض الم ائج وتخف سب النت وارد ح ن الم ستخدم م ادة الم ث بزی یوصي البح

  .العمل البشري
  المراجع

اج       .. الیین طن بلح م٣ ملیون نخلة و ٢٠جریدة صوت األمة،     ل وإنت ي زراعة النخی ا ف مصر تعزز مكانته
اریخ   سبت بت وم ال ور، ی دة  (٦/٤/٢٠١٩التم ي للجری ع االلكترون ة -الموق ات الدولی بكة المعلوم  - ش

  ).االنترنت
ضم               الم ت ي الع ور ف ر مزرعة ألفخر التم شاء أكب ن إن سي یعل ون  ٢٫٥جریدة أخبار العالم، الرئیس السی  ملی

وم ا    اریخ     نخلة، ی ة بت دة     (٢٨/١٢/٢٠١٨لجمع ي للجری ع االلكترون ة   -الموق ات الدولی بكة المعلوم  - ش
 ).االنترنت

د زراعة         ة    ٢٫٥جریدة األهرام، بع ون نخل اریخ         ..  ملی ة بت وم الجمع ور، ی صدیر التم ى خریطة ت مصر عل
  ). االنترنت- شبكة المعلومات الدولیة-البوابة االلكترونیة للجریدة (٢٧/٩/٢٠١٩
ة           ، )دكتور(لى صالح فضل اهللا     صالح ع  رات الدولی ي ظل المتغی ستقبلیة ف ه الم بلح المصري وآفاق ل ال نخی

رة  ة المعاص بلح  ، والمحلی ل ال ن النخی دولي ع ؤتمر ال وث   ، الم ات والبح ز الدراس ه مرك ذي نظم ال
  .١١/١١/١٩٩٩-٩مصر، ، جامعة أسیوط، البیئیة

د  راهیم محم ل إب د الوكی ور( عب ب االق)دكت افظتي  ، الجوان ي مح بلح ف سویق ال اج وت وض بإنت صادیة للنه ت
ائي،         ه   (أسوان والوادي الجدید، التقریر قبل النه اد     )١٩٩٥یونی ة للبحوث واإلرش ، المجالس اإلقلیمی

  .، إقلیم مصر الوسطي والعلیا)دعم من الجانب الفرنسي(
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Abstract 
This study aims to identify the effected factors on productivity of date palm 

by estimating production function of dates in the New Valley Governorate. This 
study depended on achieving its objectives on production function using Cobb 
Douglas, using raw data obtained from field studies. The study findings indicate 
that the most important economic resources impact on date palm productivity: 
number of palm trees, organic fertilizer, and irrigation water quantity. 
Coefficients of production elasticity for these factors affected on the productivity 
of date palm in have reached approximately (0.890, 0.035, 0.617). This indicates 
that the use of these elements was in the stage economic of the law of 
diminishing returns. The total elasticity of the modulus was about 1.41, which 
reflects the increasing return of scales. 

The economic return of the units of the number of palm trees, organic 
fertilizer, irrigation water quantity and the amount of nitrogen fertilizer more than 
one, while the economic return of the unit used labors less than one. 


