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  :مقدمة
ـ ، هتمام كبير سواء من المواطن إالتي حظيت بتعتبر التمور من المنتجات  ،  ةأو من الدول

 واالسـتهالك على مسـتوى اإلنتـاج   ، قتصادي الزراعي تل مكانة خاصة في البنيان اإلفهي تح
، مما جعل الدولة تهتم في دعم هذا النشاط اإلنتاجي بهدف زيادة اإلنتاج مع تحسـين   والتسويق

حيـث بلغـت   ، ولذلك فقد إحتل إنتاج التمور في مصر مرتبة عالية من حيث األهمية  .النوعية
 ١٢.٨٣ألف فدان، وبلغ عدد اإلنـاث المثمـرة نحـو     ١٠٤.٩بالنخيل نحو  المزروعةاحة المس

مليون طن، بمتوسط إنتاجيـة بلغـت نحـو     ١.٤٧مليون نخلة، تعطي إنتاجا إجماليا قدر بنحو 
  )٤(. ٢٠١٤نخلة وذلك خالل عام / كجم ١١٤.٢

ـ ، تعتبر الزراعة هى النشاط الرئيسى للسكان فى واحة سيوة   األرضغ مسـاحة  حيث تبل
وتعتبـر  . فقط  ألف فدان ١١ولكن المستغل منها حوالى ، ألف فدان تقريبا  ١٢٠القابلة للزراعة 

 ٪٩٦حيث تشغل حـوالى  ، الواحة  الزيتون ونخيل البلح من أهم المحاصيل البستانية فى أشجار
 .األخـرى الفاكهـة   أشجاريزرع بها بعض  ٪٤ بالواحة وباقى المساحة المزروعةمن المساحة 

بلح ال: بها الموجودة ، واهم أصناف البلح واحة سيوة من أهم مناطق إنتاج البلح في مصر  تعدو
، الفريحي التمر الجاف ، و من جملة إنتاجها من البلح ٪٦٥الصعيدي الذي تنتج منه الواحة نحو 

وإنتاجـه  ، اع األنـو  َأردُأالعزاوي ويعتبر ، وتمر سيوة من إنتاج ٪٢٠الذي يستحوذ علي نسبة 
  .ويستخدم كعلف للماشية ٪١٥يقدر بحوالى 

 االقتصادية بعد األهميةمن حيث ، فى المرتبة الثانية  الذى يأتى، وتبلغ مساحة نخيل البلح 
مـن أهـم األصـناف    بلح الصعيدى  صنفويعتبر  ،ألف فدان  ٥.٤حوالي الزيتون فى الواحة 

كيلـوجرام فـي    ١٥٠كيلوجرام أو أكثر من  ٩٠ ةيبلغ إنتاج النخل ، حيث المنتشرةنصف الجافة 
 بالمناطق األخـرى يمتاز عن المنزرع  واحة سيوةاألشجار المعتني بها ، والصنف المنزرع في 

وهو من أجود األصناف الصالحة للتصـنيع  ، بأنه يجفف علي النخلة وذلك لمالئمة الطقس هناك 
  )٨(.مدة طويلة كما يمكن حفظ ثماره بعد جمعها ل، والتعبئة كعجوة ، 

   :مشكلة البحث
من الدراسات الهامة والمفيدة عند تخطيط وتنفيذ وتقيـيم  التمور إنتاج  تكاليفتعد دراسات 

ـ إسياسات و المثلـى   ةستراتيجيات إنتاجها ودعمها، إذ يمكن من خاللها معرفة السعات المزرعي
ـ  . ستجابة عرض التمور للمتغيرات المؤثرة فيـه إومعرفة درجة  رغم مـن األهميـة   وعلـى ال

على اإلقتصادية في هذا المجال كثير من الدراسات إعتماد اليالحظ  مصرفي لتمور لقتصادية اإل
  .من قصورها رغم ما يشوب Secondary Data الثانويةالبيانات 

  :بحثف الاهدأ
فى المدى الطويل لنخيـل الـبلح لصـنف    إلى تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية  يهدف البحث

مـن   واالسـتفادة ،  اقتصاديات السعة لهـذا الصـنف  ، وكذلك تقدير  في واحة سيوةالصعيدى 
  .في سياسات إنتاج التمور مؤشراتها
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  :مصادر البيانات واألسلوب البحثي

لعينة من   Cross Sectionلقطاع عرضي  Primary Dataعلى البيانات األولية البحث عتمدإ
وجمعـت  . تمورمزرعة  ٣٦عدد مفرداتها بلغ  ، بواحة سيوةلصنف الصعيدى ي التمور مزارع

على مزارع العينـة   زعتوو ،لغرضلهذا ا خصيصا البيانات من خالل استمارة استبيان صممت
الدراسـة التحليـل اإلحصـائي     وإستخدمت .متابعة استيفاء بياناتها مباشرةتم  من ثمو ،المختارة

ـ  تطبيـق أسـلوب اإل  من خالل واالقتصادي القياسي   Liner Multipleي المتعـدد نحـدار الخط
Regression   بطريقة المربعات الصغرى العادية)OLS (Ordinary Least Squares   لتقدير دالـة

ختيار أفضل هذه الصـور مـن حيـث    إستخدام صور رياضية مختلفة، وإب تكاليف إنتاج التمور
وتـم   .ائية والقياسـية قتصادية الخاصة باإلنتاج والتكاليف، وللمعايير اإلحصموافقتها للنظرية اإل

قتصادية لدوال تكاليف اإلنتاج، وتفسـير هـذه المؤشـرات مـن الناحيـة      شتقاق المؤشرات اإلإ
  . قتصادية والفنيةاإل
  مبررات إختيار واحة سيوة كمنطقة للدراسة  -

  :من أهم مبررات إختيار واحة سيوة كمنطقة للدراسة ما يلي
ومنها واحة سيوة لما تتميز بـه مـن ثـروات     الدولة بتنمية الواحات المصرية اهتمام -١

  .طبيعية
 .عن البلح بمركز سيوة االقتصاديةندرة الدراسات  -٢
الجديدة التي تهتم بها الدولـة   واالستزراع االستصالحتدخل واحة سيوة ضمن مناطق  -٣

 .البحثية وخاصة مركز بحوث الصحراء والمراكز
ألف فدان  ٦.٨من التمور والبالغة نحو  عةالمزرويتميز مركز سيوة بإتساع المساحة  -٤

  .٢٠١٤خالل عام 
 الميدانية البحثوتوصيف عينة  اختيار -

فقد كان من الضروري الحصول علي بيانات تفصيلية علـي  ،  البحثحتي تتحقق أهداف 
، وهو ما تطلب ضرورة إجراء دراسة ميدانية علي عينه مـن   تكاليفالمستوي المزرعة تتعلق ب

، مبادئ إحصائية في إختيار العينـات   مععلي أن يتمشي إختيار تلك العينة ، بالواحة المزارعين 
عينة متعددة األغراض ، حيث كانت هذه العينة مقصودة عند اختيـار  بأنها من حيث كونها تتسم 

  . مزارع البلح الصعيدى ، بينما كانت عشوائية عند اختيار الزراع
  عينة الدراسة الميدانية -

ـ في ضوء ا  عـلمبادئ اإلحصائية، ونظراً للظروف الصعبة التي واجهت الباحثين في جم
فقد تم جمع بيانات العينة من المزارعين بواحة سيوة، ووفقاً لتقدير الحجم األمثـل  ، بيانات العينة 

  )٨(" Z"لمفردات عينة الدراسة والتي تم التوصل إليها من خالل تطبيق قانون 

  
  :حيث أن

Z =١عند مستوي المعنوية  ٣.٠٩٪.  
X = فدان/ طن ٢.٢٣متوسط إنتاجية عينة اإلختبار المبدئي.   
µ = فدان/ طن ٢.٩٢متوسط إنتاجية المجتمع.  

  .١.٣٣اإلنحراف المعياري لمتوسط إنتاجية عينة اإلختبار المبدئي = 
N =حجم العينة  

، و عنـد مسـتوي    مفـردة  ١٥بحـوالي   ٪٥نوية وقد قدر حجم العينة عند مستوي المع
، ولضمان دقة عالية للنتائج المتحصـل عليهـا عنـد إجـراء      مفردة ٣٦بحوالي  ٪١المعنوية 
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، عن طريق إستمارات ٪١التحليالت اإلحصائية فقد تم األخذ بالعينة األكبر عند مستوي المعنوية 
إشتملت على مجموعة من األسـئلة  البحث الميداني والتي صممت خصيصاً لهذا الغرض، والتي 

إنتاج محصول البلح في  تكاليف لضمان الحصول علي المتغيرات الكمية والوصفية المؤثرة على
   .وقد تم إستيفائها عن طريق المقابلة الشخصية. واحة سيوة

  مناقشة النتائج
  توصيف دالة التكاليف اإلنتاجية -

أال أساسـية   تسـاؤالت لزم مناقشة ثالثـة   فقدبحث لتوصيف دالة التكاليف اإلنتاجية قيد ال
 مناسـبة  في واحة سـيوة لتمور لالتكاليف اإلنتاجية  عنهل البيانات الميدانية األولية ) ١(: هيو

 هل تسـتوفي دالـة التكـاليف   ) ٢( لتقدير دالة تكاليف إنتاجية للمدى القصير أم للمدى الطويل؟
كاليف الخاصة باإلنتاج بأعلى كفاءة إنتاجيـة فـي   قتصادية النظرية لدالة التالفروض اإل المقدرة

المعـايير اإلحصـائية والقياسـية    المقـدرة  هل تستوفي دالة التكاليف  )٣( تمور؟المزارع إنتاج 
  ؟المستخدمةللنماذج 

قتصادية ثبات جميع العوامل األخرى التـي تـؤثر   في المدى القصير تفترض النظرية اإل
اء التغير في حجم إنتاج المنشأة، وفي حالة تغيـر هـذه العوامـل    ستثنإ، بةعلى التكاليف اإلنتاجي

ومن الناحية الرياضية ال يوجد . Shift Factorsتنتقل دالة التكاليف، ولذلك تسمى بالعوامل الناقلة 
فرق واضح بين مختلف محددات التكاليف، فالتفريق بين الحركة على نفـس منحنـى التكـاليف    

نتقال المنحنى حينما تتغير المحددات األخرى يكون مناسباً فقط عند إحينما يتغير حجم المخرج، و
دراسة محددات التكـاليف، فحينمـا    دوقد يحدث خطأ عن. التعبير بيانياً على شكل ذي محورين

نتقال لمنحنى التكـاليف اإلنتاجيـة ال يعنـي ذلـك أن دالـة التكـاليف غيـر محـددة         إيحدث 
Indeterminateة في حد ذاته ذو أبعاد متعددة يتحدد بالكميـات الفيزيقيـة   ، حيث أن متغير التقني

، )الكفاءة الفنية لـإلدارة (اإلدارية في تنظيم الجانب الفيزيقي لإلنتاج  ةللمدخالت ونوعيتها والكفاء
  ).الكفاءة االقتصادية لإلدارة(تخاذ القرارات الصحيحة في المفاضلة بين األساليب الفنية إوفي 

وهي التكاليف اإلنتاجية التي تعمل في إطارها   Short – Run Costيرتكاليف المدى القصو
المنشأة في فترة زمنية واحدة ومحددة، ويقصد بالمدى القصير تلك الفترة الزمنيـة التـي يبقـى    

قتصادية ثابتاً في كميته، أي ال تسمح للمنشأة بتغير العوامـل  خاللها واحد أو أكثر من الموارد اإل
ة كاألراضي والمباني واآلالت واإلدارة، ولكنها تسـمح بتغيـر عوامـل اإلنتـاج     اإلنتاجية الثابت

 Fixedوتنقسم التكاليف في المدى القصير إلى تكـاليف ثابتـة   . المتغيرة كالعمل والمواد األولية
Costs  وأخرى متغيرةVariable Costs،     ويفرق بينها على أساس مدى تغيـر التكـاليف نتيجـة

تاج فقط وليس نتيجة تغير العوامل األخرى كالنواحي التقنية وأسعار الوحـدة  التغير في حجم اإلن
  . من العوامل اإلنتاجية

ما هي إال تكاليف تخطيطية، حيث أنهـا تبـين    Long - Run Costتكاليف المدى الطويل و
ـ  إتخاذ القرار بشأن إالممكنات المثلى لتوسيع اإلنتاج، فقبل  ي ستثمارات جديدة يكون المسـتثمر ف

ستثمارية في ضـوء مسـتوى   حالة مدى طويل، حيث يختار فيما بين مدى واسع من البدائل اإل
ستثماري وشراء األصـول والتجهيـزات االسـتثمارية تعمـل     تخاذ القرار اإلإوبعد . تقني معين

 Internalومن الجدير بالذكر هنـا أن اقتصـاديات السـعة الداخليـة    . اإلدارة في المدى القصير
Economies of Scale    تتصل فقط بالمدى الطويل، أما اقتصاديات السـعة الخارجيـة External 
Economies of Scale  منحنيات التكـاليف فـي المـدى    (فهي تؤثر على موقع منحنيات التكاليف

، حيث تنتقل إذا تغيرت أسعار عناصر اإلنتاج ومن ثم تتأثر الدالـة  )الطويل وفي المدى القصير
حنى متوسط التكاليف في المدى الطويل بنقاط الحد األدنى لتكلفة إنتاج الكميـة  منويمر . اإلنتاجية

المقابلة من المنتج في المدى القصير، وهو بالطبع منحنى تخطيطي حيث تقـرر المنشـأة حجـم    
المزرعة التي ترغب في إنشائها لكي تنتج عند الحجم األمثل أي عند أدنى متوسط تكلفة ممكـن  
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لمنتجة، أي أن متخذ القرار بذلك يختار حجم المدى القصـير الـذي يحقـق    للوحدة من السلعة ا
  . المستوى اإلنتاجي المستهدف من السلعة عند أقل متوسط تكلفة ممكن للوحدة منها

ستنتاج ما إيمكن تمور الج اتكاليف إنتومن خالل فهم طبيعة البيانات المستخدمة في تحليل 
دالة التكاليف في المدى القصير أم دالة التكاليف في المـدى  إذا كانت تلك البيانات تصلح لتقدير 

ففي العادة تعتمد تقديرات دوال التكاليف بتطبيق تحليل اإلنحدار على أي مـن بيانـات   . الطويل
، إذ تتضـمن  Cross Sectional Data، أو البيانات القطاعية Time Series Dataالسالسل الزمنية 

عادة مشاهدات عن مستوى المخرج والتكلفة واألسعار وما إلى ذلك بيانات السالسل الزمنية في ال
لمنشأة معينة عبر فترة زمنية محددة، بينما تتضمن البيانات القطاعية معلومات عـن المـدخالت   

ومن حيث المبدأ يمكن تقدير دالـة  . والتكلفة و المخرجات لمجموعة من المنشآت في وقت محدد
ر أو دالة تكاليف إنتاجية في المدى الطويل من أي مـن بيانـات   تكاليف إنتاجية في المدى القصي

السالسل الزمنية أو من البيانات القطاعية، حيث يمكن تقدير دالة تكاليف مدى قصير إمـا مـن   
شريطة أن تبقى طاقتها اإلنتاجية  ،بيانات سلسلة زمنية لمنشأة فردية خالل فترة ممتدة من الزمن

لفة من هذه الطاقة ألسباب ما مثل تغير الطلـب، أو مـن بيانـات    ثابتة، وتستخدم مستويات مخت
وتقدر دالة التكـاليف  . قطاعية لمنشآت ذات نفس الطاقة، تنتج كل منها عند مستوى مختلف من

ستخدام بيانات سالسل زمنية لمنشأة فردية يتم زيادة طاقتها اإلنتاجية عند إفي المدى الطويل إما ب
مختلفة تنتج كـل  ) طاقات(استخدام بيانات قطاعية لمنشآت ذات أحجام نفس المستوى التقني، أو ب

وبفـرض أن  . واألخيرة هي التي إعتمد عليها البحث منها بالطريقة المثلى عند أدنى تكلفة ممكنة
التقنية تتغير مع الوقت، فإن بيانات السالسل الزمنية ال تكون مناسبة لتقدير دالة التكـاليف فـي   

   .لك تستخدم البيانات القطاعية للتغلب على مشكلة التغير التقنيالمدى الطويل، وبذ
مـزارع   ستخدام البيانات األولية التي تم جمعها من عينة مـن  اضوء ما سبق يمكن وفي 

 :ستيفاء شـرطين إالتحقق من  طويل شريطة المدى اللتقدير دالة تكاليف   في واحة سيوةتمور ال
ألحجـام   بالنسـبة . ثبات المستوى التقنـي المسـتخدم  يهما ، وثانختالف أحجام المزارعإ هماأول

 المزارع في العينة قيد الدراسة فإنها مختلفة سواء من حيث عدد النخيل أو من حيـث المسـاحة  
ثبات المستوى التقني وعدم تغيـره  للشرط الثاني وهو  أما بالنسبة. وهذا الشرط توافر في العينة

والفنون اإلنتاجية معروفة ومتاحة وثابتـة تقريبـا لكـل     بين المزارع، فيالحظ أن طرق اإلنتاج
وذلك في ضوء المعرفة المشتركة لفنون اإلنتاج، وال يعنـي ذلـك أن جميـع     لمزارع بالواحةا

المزارع في البيانات القطاعية تستخدم نفس التقنية بالتساوي، فبعض المزارع تسـتخدم الطـرق   
ختالفـات  ستبعاد مشكلة اإلإق التقليدية، وبذلك يمكن التقنية الحديثة والبعض اآلخر يستخدم الطر

التقنية على النحو الذي يتبعه كثير من الباحثين بفرضية معقولـة مؤداهـا أن التقنيـة موزعـة     
عشوائيا بين المزارع، حيث أن بعض المزارع لديها تقنية قديمة وبعضها لـديها تقنيـة حديثـة،    

آت بالحد العشوائي وال تؤثر علـى عالقـة التكـاليف    ختالفات التقنية بين المنشوبذلك تمتص اإل
    .اإلنتاجية بمستوى اإلنتاج

  التقدير اإلحصائى لدوال تكاليف اإلنتاج فى المدى الطويل -
تعتبر تكاليف اإلنتاج الزراعى أحد العوامل التى يمكن بدراستها االستدالل على مدى مـا  

، وذلك إما من خالل تحقيق أكبر كمية إنتـاج  يحققه قطاع الزراعة من كفاءة إنتاجية واقتصادية
ممكنة بقدر معين من التكاليف، أو بتحقيق كمية إنتاج معينة بأقل قـدر ممكـن مـن التكـاليف،     

ستخدام الموارد االقتصادية الزراعية أحسن اسـتخدام ممكـن، ويمكـن    إويتحقق ذلك من خالل 
تحديد نقطتى تدنية التكاليف، وتعظيم ستخدام الموارد االقتصادية عن طريق إالتعرف على كفاءة 

  . ستخدام التحليل االقتصادى لدوال التكاليفإالربح ب
ستبيان لمعظم الدراسات التطبيقية، يعتمد على جمع البيانـات  ن استيفاء استمارات اإلكما أ

الخاصة بالتكاليف فى موسم معين لمزارع عديدة ذات سعات مختلفة، مما يسمح بتكوين منحنـى  
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يف المتوسطة فى األجل الطويل، ممثل لتكاليف إنتاج الـزراع لمحصـول معـين، فمـن     للتكال
المالحظ أن محاولة الحصول على بيانات، تعكس تكاليف المستويات المختلفة من اإلنتـاج، مـن   

نتظـار  خالل تغيير مساحة أحد المزارع، هو مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، وذلك بسـبب اإل 
فجمع البيانات عن تكاليف إنتاج . على بيانات كافية من مستويات اإلنتاج لسنوات عديدة للحصول

المساحات المختلفة من المزارع، يعادل تغير تكاليف إنتاج مزرعة واحدة نتيجة لتغير مسـاحتها  
على المدى الطويل، فالمقصود بالمدى الطويل هو أن يكون لدى المزارع وقـت كـاف يسـمح    

ادة مساحة مزرعته، فبتغير مساحة المزرعة تتغير جميـع المـوارد   بزيادة اإلنتاج عن طريق زي
ومـن  ، المستخدمة، وبالتالى فإن جميع التكاليف تعد متغيرة بما فيها التكاليف المرتبطة بالمساحة

علـى   اوبناء. ثم فال توجد تكاليف ثابتة، وعليه فإن منحنى التكاليف الكلية يبدأ من نقطة األصل
حنى التكاليف المتوسطة فى المدى الطويل ينخفض بزيـادة كميـة اإلنتـاج    تغير المساحة فإن من

المزرعى الناتج عن زيادة مساحة المزرعة نتيجة لوفورات السعة، ثم بعد أن يصل المنحنى إلى 
حدوده الدنيا يأخذ فى االرتفاع، نتيجة لزيادة المساحة المزروعة بدرجة أكبر، مـن تلـك التـى    

  . اج الكبير، وهو ما يسمى بال وفورات السعةيتحقق معها مزايا اإلنت
فى المدى الطويل، بتوصـيل نقـط    )TC )Total Costهذا ويتكون منحنى التكاليف الكلية 

نقالب لمنحنيات التكاليف الكلية فى المدى القصير، وهى النقطة التى تتحول فيها الدالـة مـن   اإل
تزايد، أى ال يتالقى منحنى التكاليف الكليـة  دالة تتزايد بمعدل متناقص، إلى دالة تتزايد بمعدل م

فى المدى الطويل مع منحنى التكاليف الكلية فى المدى القصير إال فى نقطة واحة فقـط ، وهـذه   
ستبيان، أى أننا ال نملك سوى نقطة واحدة لكـل  النقطة تمثل البيان الذى تم جمعه عن طريق اإل

، وبالتالى فمن المستحيل أن نحصـل علـى   )أى لكل مزرعة(منحنى تكاليف فى المدى القصير 
  . باقى نقاط منحنى التكاليف الكلية فى المدى القصير من منحنى التكاليف الكلية فى المدى الطويل

  : وقد تم تقدير دالة تكاليف اإلنتاج الكلية طويلة المدى للتمور في واحة سيوة كالتالي
  

     TC   = 1815.29 Y – 56.504 Y2 + 4.88Y3              
                 (3.98) **    (-0.374)   (0.463)   
 
  F =141**                                      R2 = 0.921           

  :حيث أن
   TC :التكاليف الكلية.  

 Y   :الكمية المنتجة من التمور.  
  .للمعامل المقدر  tالقيم بين أقواس هي قيم 

  .٪١معنوي عند مستوى المعنوية * *
وهـذا يعنـي أن    ٠.٩٢١فكانت  (R2)وقد ثبتت معنوية النموذج، أما قيمة معامل التحديد 

٪ من التغيرات التي تطرأ على التكاليف اإلنتاجية، كمـا تبـين بعـد    ٩٢كمية اإلنتاج تفسر نحو 
التبـاين  عـدم وجـود مشـكلة إخـتالف      Whiteالكشف على البيانات مـن خـالل إختبـار    

Heteroscedasticity منحني التكاليف الكلية) ١(رقم ، ويوضح شكل .  

  .منحنى التكاليف الكلية فى المدى الطويل لمزارع نخيل البلح بعينة البحث الميداني .١شكل 
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  .رسمت من بيانات استمارة اإلستبيان لعينة البحث الميداني :المصدر

    
  ديات السعة اقتصا -

 )TAC )Total Average Cost تعكس منحنيات متوسط التكاليف في المـدى الطويـل  
إذ أوضحت األدبيات االقتصادية في هـذا المجـال    ، Economies of Scale اقتصاديات السعة

أو عائـد متنـاقص للسـعة     Constant Returns to Scale إمكانية وجود عائد ثابت للسـعة 
Decreasing Returns to Scale   أو عائد متزايد للسـعةIncreasing Returns to Scale .

ومن أسباب وجود العائد المتزايد للسعة إتاحة وسائل اإلنتاج الكبيرة فقط، حيـث يكـون نمـط    
وهناك العديد من أسباب وجود العائد المتناقص للسعة، منها ما يتعلق . اإلنتاج الكبير هو األفضل
حددات بيئية أو غيرها، ومنها ما يتعلق بعنصر اإلدارة، فـإذا كانـت   بمحدودية الموارد نتيجة م

اإلدارة سببا من أسباب العائد المتناقص للسعة يلزم في هذه الحالة اعتبار اإلدارة عنصـرا مـن   
محسوبا ضمن بنـود   )الربح( عناصر اإلنتاج، وعليه يجب في هذه الحالة أن يكون عائد اإلدارة

ة التكاليف، إال أنه قد ال يكون للعائد المتناقص للسـعة معنـى إذا كـان    التكاليف في تقديرات دال
عتبار عنصر اإلدارة إهتمام منصبا على العائد المتناقص لعنصر ثابت وهو اإلدارة، وفي حالة اإل

وفـي  . خارج عن العناصر اإلنتاجية تكون اإلدارة حينئذ ليست من أسباب العائد المتناقص للسعة
ن جميع عناصر اإلنتاج متغيرة، ويعكس الممر التوسعي توليفـة المـدخالت   المدى الطويل تكو

شتقاق منحنى التكـاليف الكليـة   إاألقل تكلفة إلنتاج مستويات معينة من الناتج، ومن خالله يمكن 
وحيث أن الممر التوسعي قد . للمدى الطويل، ومنه يشتق منحنى متوسط التكاليف للمدى الطويل

أسعار محددة لعناصر اإلنتاج، لذا يفترض منحنى متوسط التكاليف في المدى تم التعبير عنه عند 
  .الطويل ثبات أسعار عناصر اإلنتاج وأيضا ثبات المستوى التقني
  Real Economies of Scaleويمكـن التفريـق بـين اقتصـاديات السـعة الحقيقيـة      

ط األولى بتدنية الكمية ، إذ ترتب Pecuniary Economies of Scaleالسعة المالية تواقتصاديا
أمـا  . بشكل مباشر لهـذه العمليـة   Returns to Scaleللمدخالت، ويتبع العائد للسعة  ةالفيزيقي

اقتصاديات السعة المالية فهي الناتجة عن دفع أسعار أقل للعناصر المستخدمة في إنتاج وتوزيـع  
نتاجية المستخدمة، ولكنها تكون الناتج، وال تتضمن تلك أي تغيير في الكمية الفيزيقية للعناصر اإل

وفي الواقع العملـي  . ناتجة من األسعار األقل التي تدفعها المنشأة لعناصر اإلنتاج التي تستخدمها
   .يصعب فصل االقتصاديات المالية من الحقيقية
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بقسمة دالة التكـاليف الكليـة    في واحة سيوة روتملشتقاق دالة التكاليف المتوسطة لإوتم  
)TC (كمية اإلنتاج  على)Y (كما يلي:  

MC = TC ÷ Y = 1815.29 – 56.504 Y + 4.88 Y2 
قـد   التي أوضحتها النظرية التقليدية Uوعلى الرغم من أن منحنيات التكاليف ذات الشكل 

أثارت جدال بين الكثير من الكتَاب من الناحية النظرية وأيضـا مـن الناحيـة التطبيقيـة، إال أن     
وفي إطار التبريرات . Uوسطة المقدر في هذا البحث قد أخذ الشكل التقليدي منحني التكاليف المت

لمنحنى التكاليف المتوسطة في المـدى الطويـل، وخاصـة إمكانيـة تجنـب       Lالكثيرة للشكل 
بالطرق المحسنة لعلم اإلدارة الحديثة، إال   Managerial Diseconomiesالالوفورات اإلدارية

حال بالنسبة لمزارع التمور قيد البحـث، حيـث تزيـد الالوفـورات     أنه يبدو أن هذا ليس هو ال
اإلدارية في األحجام الكبيرة جدا من المزارع وتتناقص التكاليف اإلنتاجية مع زيادة الحجـم، إال  

  .أن االنخفاض في التكاليف الفنية أقل بكثير من الالوفورات اإلدارية
   التكاليف الحدية -

بمفاضلة التكاليف الكلية بالنسبة لمقـدار   MC( Marginal Cost(حسبت التكاليف الحدية 

  :كما يلي) Y(اإلنتاج 

264.14008.11329.1815 YY
Y
TCMC 




  

  مرونة التكاليف -
لما كانت مرونة التكاليف عبارة عن التغير النسبى فى التكاليف الكلية إلى التغير النسـبى  

فإذا . يها بقسمة التكاليف الحدية على متوسط التكاليف الكليةفى اإلنتاج، والتى يمكن الحصول عل
كانت نتيجة قياس مرونة التكاليف أقل من الواحد الصحيح، أى غير مرنة  حيث تكـون التكلفـة   
الحدية أقل من التكلفة المتوسطة، فإن هذا يقابل حالة العوائد المتزايدة فى دالة اإلنتـاج، ويعنـى   

وأما إذا كانت نتيجـة قيـاس   . اإلنتاج مقابل زيادة أقل فى التكاليف ذلك الحصول على زيادة فى
مرونة التكاليف أكبر من الواحد الصحيح أى مرنة، حيث تكون التكلفة الحدية أكبر مـن التكلفـة   
المتوسطة ، فإن هذا يقابل حالة العوائد المتناقصة فى دالة اإلنتاج، وهذا يعنى أن زيادة اإلنتـاج  

وإذا كانت نتيجة مرونة التكاليف تساوى الواحد الصـحيح  . كبر نسبياً فى التكاليفتقابلها زيادة أ
أى متكافئة المرونة، فإن هذا يناظر حالة العوائد الثابتة فى دالة اإلنتاج، أى أن التكلفـة الحديـة   

  . مساوية للتكلفة المتوسطة
اليف المتوسطة وفقـا  بقسمة التكاليف الحدية على التك (EC)و تم إشتقاق مرونة التكاليف 

  .طن ٣.٤١للمعادلة التالية، مع األخذ في اإلعتبار أن متوسط اإلنتاج 

2
321

2
321 32
YBYBB
YBYBB

AC
MCEC





 

ولما كانت قيمة هذا المعامـل أقـل مـن     ٠.٩٥٣حو نبلغت  مرونة التكاليف تبين أنوقد 
لة األولـى مـن   الواحد الصحيح، فإن ذلك يؤكد على إن اإلنتاج فى مزارع العينة، يتم فى المرح

قانون تناقص الغلة، ولزيادة اإلنتاج بهذه المزارع ، ينبغى العمل على زيـادة تكثيـف المـوارد    
  .المستخدمة فى اإلنتاج، والمبينة بدوال اإلنتاج

على أن مزارع التمور في واحة سيوة ) ٠.٩٥(ة المرونة المقدرة عند المتوسط وتدل قيم 
بزيادة حجم اإلنتاج حتى يصل إلى حجم اإلنتـاج األمثـل   لديها وفورات في السعة، حيث ننصح 

الذي عنده تتساوى التكاليف الحدية مع التكاليف المتوسطة، وتدل قيمة المرونة علـى أن زيـادة   
  .٪٩.٥يؤدي إلى زيادة التكاليف بمقدار  ٪١٠اإلنتاج بمقدار 
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  حجم اإلنتاج األمثل   -
عند أدنى تكاليف متوسطة  حيث يتقـاطع   )ليفالذي يدني التكا( يتحقق حجم اإلنتاج األمثل

وقد أمكن تقـدير حجـم   ) MC(مع منحنى التكاليف الحدية  )TAC( منحنى التكاليف المتوسطة
من خالل مسـاواة التكـاليف   بحساب التفاضل األول لدالة التكاليف المتوسطة، أو اإلنتاج األمثل 

وقد تم حسـابها وفقـا للمعادلـة    لكاملة، بفرض سيادة المنافسة االمتوسطة مع التكاليف الحدية، 
  :التالية

MC = TAC 
B1 – 2 B2 Y + 3 B3 Y2 = B1 – B2 Y + B3 Y2 

  :وبالتعويض تم الحصول على المعادلة التالية
B1 – 2 B2 Y + 3 B3 Y2 - B1 + B2 Y - B3 Y2 = 0 
– B2 Y + 2 B3 Y2 = 0 
– B2 Y = - 2 B3 Y2  

   yبالقسمة علي
- B2 = 2 B3 y 
Y = – B2 ÷ 2 B3 
Y = - (- 56.504) ÷ 2 (4.88) = 5.79 طن 

  

أن حجم اإلنتاج عند أدنى نقطة على منحنى متوسط التكاليف من المعادلة السابقة قد تبين و
طن للمزرعة ويتم التوصل إليها من خـالل زراعـة    ٥.٧٩فى المدى الطويل قد بلغت حوالى 

  )٧(، ) ٦(.فدان ٢.٨١مساحة تقدر بحوالى 
  
  

  الة عرض التمور في المدى الطويل د -
أمكن تقدير الحجم الذى يعظم الربح فى المدى الطويل، من خالل مساواة دالـة التكـاليف   

ـ    ٣٦٨٠.٥٦الحدية مع متوسط سعر الطن والذى بلغ حوالى  فتراض سـيادة  إجنيهـاً، وذلـك ب
   :، كما بالمعادلة التاليةالمنافسة الكاملة

MC = P 
1815.29 – 113.008 Y + 14.64 Y2 = 3680.56 

 خالل  طن والذى يتم التوصل إليه من ١٥.٧٩حيث قدر الحجم الذى يعظم الربح بحوالى 
منحنـى متوسـط التكـاليف     )٢(رقم ، هذا ويوضح شكل فدان ٣.١٩زراعة مساحة تقدر بنحو 

حـث  الكلية ومنحني التكاليف الحدية ودالة العرض فى المدى الطويل لمزارعي التمور بعينة الب
  .الميداني بواحة سيوة
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منحنى متوسط التكاليف الكلية ومنحني التكاليف الحدية ودالة العرض فى المـدى الطويـل لمزارعـي     .٢شكل 
  .التمور بعينة البحث الميداني بواحة سيوة

  .رسمت من بيانات استمارة اإلستبيان لعينة البحث الميداني :المصدر

 :والتوصيات الملخص
دير دالة التكاليف اإلنتاجية للتمور في واحة سيوة، وكذلك تقدير معايير إستهدف البحث تق

وقـد إعتمـد   . اإلقتصادية في سياسات إنتاج التمـور  مؤشراتهاالكفاءة اإلنتاجية، واإلستفادة من 
لعينـة مـن     Cross Sectionلقطـاع عرضـي    Primary Dataالبحث على البيانات األولية

كما إستخدمت الدراسة أسـاليب   . مزرعة ٣٦بلغ عدد مفرداتها  مزارعي التمور في واحة سيوة،
 Linerالتحليل اإلحصائي واالقتصادي القياسي من خالل تطبيق أسلوب االنحدار الخطي المتعدد 

Multiple Regression     بطريقة المربعات الصـغرى العاديـة)OLS (Ordinary Least 
Squares ستخدام صور رياضية مختلفةلتقدير دالة تكاليف إنتاج التمور بإ .  

وقد تم تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية للتمور في المدى الطويـل، وكـذلك أهـم مشـتقاتها     
 االقتصادية وهي متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية واإلستدالل منها علـى اقتصـاديات السـعة    

Economies of Scaleإلنتاجية، وحجم اإلنتاج ، والتكاليف اإلنتاجية الحدية، ومرونة التكاليف ا
  . األمثل، وكذلك دالة العرض في المدى الطويل

، Uوبين البحث أن المنحنى المعبر عن اقتصاديات السعة للتمور يأخذ الشـكل التقليـدي   
ممـا يعنـي أن    ٠.٩٢قدرت مرونة التكاليف اإلنتاجية عند المستوى اإلنتاجي المتوسط بنحـو  و

زال في مرحلة العائد المتزايد للسعة، ولم تصـل العديـد مـن    ال ي في واحة سيوةتمور الإنتاج 
  .  المزارع إلى السعة اإلنتاجية المثلى

وإستنادا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومن خالل ما بينته الزيـارات الميدانيـة   
لمزارع النخيل، أمكن إقتراح بعض التوصيات التي من شأنها المسـاهمة فـي وضـع بعـض     

  :ات اإلنتاجية للتمور عموما وهيالسياس
العمل على زيادة عدد أشجار النخيل في المزارع للوصول للسعة المزرعيـة المثلـى، وأن   ) ١(

تعطى األولوية في منح اإلعانة للمزارع التي تحتوي على عدد من األشـجار أقـل مـن    
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ارع المثلـى  الحجم األمثل، وأن يمنح  دعم لمدخالت اإلنتاج ومساندة تسويقية خاصة للمز
  .من حيث عدد أشجار النخيل  وحجم اإلنتاج

نظرا لوجود الالوفورات اإلدارية في مزارع التمور، يلزم اإلهتمام بإدارة المزارع الكبيـرة  ) ٢(
وتزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على اإلستفادة بالمزايا الفنية للسـعة  

  .المزرعة
التمور وزيادة نصيب مزارعي النخيل من سعر المسـتهلك، مـن خـالل    اإلهتمام بتسويق ) ٣(

  .تخفيض التكاليف اإلنتاجية والتسويقية
بالواحة كل علي حدة للتعـرف علـي    المزروعةإجراء دراسات مماثلة لكل أصناف التمور ) ٤(

  . النوع األفضل في إقتصاديات السعة
  :المراجع

ت في نظرية سلوك الوحدة االقتصادية في ضوء النظرية ، أهم التعريفا إبراهيم سليمان عبده) ١(
  .١٩٨٠، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق،  السعرية

، دالة تكاليف إنتاج تمور السـكري فـي منطقـة     وآخرون) دكتور(صبحي محمد اسماعيل ) ٢(
  .١٩٩٨القصيم، مجلة جامعة الملك سعود للعلوم الزراعية، 

دراسـة  ، )دكتـور ( كمال سالمة عرفات أبو قبللو، )دكتور( سعيد عبد الرحمن الشتلة هاني) ٣(
، مجلة حوليات العلـوم الزراعيـة بمشـتهر،    إقتصادية إلنتاج وإستهالك التمور في مصر
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 .اإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة
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Summary 

The objective of this study is Specify and estimate dates cost function and to util-

ize it's indicators to understand the production performance of date in siwa oasis and to 

draw some policy implications for dates production. The study relied on primary data. A 

stratified random sample of 36 farmers representing date producers was selected from 

siwa oasis. Farm owners sample were interviewed, and primary data were gathered 

through the interviews in 2014 season. Analytical procedures were utilized in 

processing and analyzing the data. Multiple regressions were used to reach the basic 

findings of this research. Cost function was specified and estimated in various function-

al forms. 

The estimated cost  function was on to calculate average cost function, marginal 

cost function, the economic farm size of date, cost elasticity, and date long run supply 

function.  

According to the findings of the study, the following are recommended:  

(1) Encourage date producers to increase the size of their farms to be date trees, in order 

to minimize the average cost of producing dates.  

(2) Encourage date producers to replace low quality date varieties with a high quality 

varieties. 

(3) Intensive extensional programs to train farms to reduce the cost of production, to 

increase date productivity and quality, and to improve managerial aspects of big date 

farms. 
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  :المالحق
  

دوال التكاليف الكلية فى المدى الطويل إلنتاج نخيل البلح في عينة البحث الميداني للموسـم   .١جدول 
   ٢٠١٤الزراعى 

No. 
function Function Value 

(R-2) 
Value 

(F) 

Durbin-
Watson 

test 

Average 
Product 

(Ton) 

Average 
price 
-Ton 
(L.E) 

Farm 
production, 

which 
maximizes 

profit 
(Tons) 

Farm pro-
duction, 
which 

minimum 
profit 
(Tons) 

Costs 
Elasticity 

(1) 

 
T.C = 1815.29 Y – 56.504 Y2 + 4.88 Y3 
      (3.98)**   (-0.374)      (0.463) 
 
M.C = 1815.29 – 113.008 Y + 14.64 Y2 
 
T.A.C = 1815.29 – 56.504 Y + 4.88 Y2 

 

0.921 141** 2.34 3.41 3680.56 15.79 5.79 0.953 

No. 
function Function Value 

(R-2) 
Value 

(F) 

Durbin-
Watson 

test 

Average 
Cultivated 

Area 
(Feddan) 

Area 
which 

maximizes 
profit 
(Tons) 

Area which 
minimum 

profit 
(Tons) 

  

(2) 

 
T.C = 8474.732 A – 1643.26 A2 + 724.06 A3 

            (5.05)**    (-.638)      (0.875)   

 

0.939 185** 2.45 0.742 3.19 2.81   

T.C = Total Cost                                         M.C = Marginal Cost                                            
T.A.C = Total Average Cost 
Y = production                A = Cultivated Area              **  sig at 1 % level 

  . بعينة البحث الميداني ستبيانجمعت وحسبت من استمارات اإل: المصدر


