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  همقدم
تعتبر مصر من أهم الدول المنتجة للتمور في العالم، حيث قـدرت المسـاحة اإلجماليـة    

خلـة،  مليـون ن  ١٢.٨٣ألف فدان، وبلغ عدد النخيل المثمر نحو  ١٠٤.٨٥المنزرعة بالبلح نحو 
نخلـة  / كجم ١١٤.٢مليون طن، بمتوسط إنتاجية بلغ نحو  ١.٤٧تعطي إنتاجاً إجمالياً قدر بنحو 

وقد إنتشرت زراعته في معظم محافظات الجمهورية ومـن أهمهـا   . )٧(٢٠١٤وذلك خالل عام 
وألهمية زراعة البلح والنهوض بإنتاجيته قامت الدولة لهـذا الغـرض بنشـر     محافظة مطروح،

ناع الزراع بأهمية زراعته ورعايته بأسلوب علمي متطور، وأنشأت المعمل المركزي الوعي وإق
المصري لتطوير أبحاث النخيل كما أوصت بإنشاء جهاز إرشادي زراعي متخصص لزراعتـه،  

في واحة سيوة أكتـوبر   الذى عقدالمؤتمر الدولي األول للتمور "وإقامة الندوات والمؤتمرات مثل 
والتوسـع فـي   ، دورات التدريبية للزراع في مجال إنتاج ورعاية التمـور ، وعقد ال"٢٠١٥عام 

   .)٦(زراعة أصناف التمور الجيدة القابلة للتصدير
تبع محافظة مطـروح كأحـد   توتعتبر واحة سيوة أحد مناطق واحات الصحراء الغربية، و

النجيلـة  مراكز المحافظة الثمانية والتي تشمل مرسى مطروح والحمـام والعلمـين والضـبعة و   
إذ تقع على بعـد حـوالى    وهو أكثرها بعداً عن مدينة مرسي مطروح،. وبراني والسلوم وسيوة

كم جنوباً، و يحدها من الشمال هضبة الدفة الجيرية، و من الجنوب سلسلة مـن الـتالل و    ٣٠٦
 الكثبان الرملية و بحر الرمال األعظم، ومن الغرب منخفض جعبوب الليبي علي الحدود الليبيـة 

كم، و من الشرق الواحات البحرية، وربما كان لهذا أثره علـي اإلنعزاليـة التـي     ٦٥على بعد 
يتصف بها السيويون وإحتفاظهم بعادات وتقاليد وليدة الظروف البيئية التي يعيشها أهـل سـيوة،   

، وهو عبارة عن منخفض تحت سطح البحر ٢كم ١٠٥٠وتبلغ المساحة اإلجمالية للمركز حوالى 
سـيوة   منخفض ويعد). سنه/ مم ١٠.٤٤(متر، شديد الجفاف والمطر معدوم تقريباً  ١٨ بحوالى

 – مـنخفض القطـارة    –سيوة منخفض(الغربية  الصحراء فى الكبرى أحد المنخفضات السبعة
منخفض  – منخفض الداخلة -منخفض الواحات البحرية  – الفيوم منخفض  – الفرافرة منخفض
ألف نسمة في عدة قري ينتمون إلي إحدي عشر قبيلة لهم  ٢٣.٥لي ويعيش عليها حوا). الخارجة

جميعا لغتهم السيوية المشتركة وهي لغة البربر المنتشرون في غرب مصر وجنوب ليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب وموريتنيا، وتعتبر واحة سيوة هي الواحة األبعد بـين الواحـات األخـري،    

  .)٧(ي أواخر القرن التاسع عشروظلت بسكانها شبه منفصله عن مصر إل
 ٥.٤بمساحة بلغت حـوالي   االقتصاديةأتي التمور فى المرتبة الثانية من حيث األهمية يو

وهي الزيتون والبلح  الثالثة الفاكهة محاصيلأهم من جملة مساحة  ٪٤١.٥تمثل نحو ، ألف فدان
، موزعـة  ٢٠١٤نخلة عام ألف  ٢٢٠، كما تبلغ عدد اإلناث المثمرة بمركز سيوة حوالى والعنب

 ،٪ مـن جملـة إنتاجهـا    ٦٥بلح الصعيدي الذي تنتج منه الواحة نحو العلى عدة أصناف وهى 
 ، ، طقطقـت  السيوى المستخدم فى صناعة العجوة، الفريحى وهو من األصناف الجافة، العزاوى

مـة  ستخدم إنتاج بعضها كعلف للماشية والبعض اآلخـر ال يمثـل إنتاجـه قي   يوأصناف أخرى 
 .اقتصادية

  مشكلة البحث
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تتمثل مشكلة البحث في إنخفاض متوسط عدد اإلناث المثمرة للتمور علي مسـتوي واحـة   
 ٢٠١٤ألف نخلة عام  ٢٢٠إلي نحو  ٢٠٠٠ألف نخلة عام  ٥٠٠سيوة، حيث تناقصت من نحو 

ألـف طـن عـام     ٣١.٥أي بمقدار النصف تقريباً، مما أدي إلي تناقص إنتاج التمور من نحـو  
، األمر الذي يشير إلي تعرض اإلنتاج إلي العديـد  ٢٠١٤ألف طن عام  ٢٠.٢إلي نحو  ٢٠٠٣

الرغم ممـا تبذلـه   بمن المشاكل اإلنتاجية والتسويقية، وبالتالي تدهور إنتاج التمور بواحة سيوة، 
في واحـة سـيوة    الذى عقدالدولة من جهود لتنمية إنتاجها آخرها المؤتمر الدولي األول للتمور 

  .٢٠١٥توبر عام أك
  حثأهداف الب

إنتاج التمور في واحة سيوة بمحافظة مطروح،  اقتصادياتيهدف البحث أساساً إلي دراسة 
دراسة دوال اإلنتاج ، التعرف علي الكفاءة اإلنتاجية و،  من خالل دراسة الوضع الراهن لإلنتاج

ة التـي تواجـه منتجـي    للمزارعين، ودراسة أهم المشكالت اإلنتاجية والتسـويقي  واالقتصادية
، من أجل إقتراح مجموعة من الحلول لوضعها أمام متخذي القـرار   ومسوقي التمور في الواحة

  .للمساعدة في تطوير و تنمية ذلك القطاع الحيوي
  مصادر البيانات واألسلوب البحثي

البحث بصفة عامة في الحصول علي البيانات من مجموعة مـن المصـادر أولهـا     عتمدإ
ت الثانوية المنشورة، والتي تم الحصول عليها من مصادرها المختلفة مثـل بيانـات وزارة   البيانا

الزراعة وإستصالح األراضي، وكذلك البيانات غير المنشـورة بمديريـة الزراعـة بمحافظـة     
ثانيها البيانات األولية والتي تم تجميعها من بيانات عينة الدراسـة  . مطروح والجهات التابعة لها

وإعتمد البحث علي تطبيق مجموعة من أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمـي  . يةالميدان
  . والتي تتناسب مع البيانات

  مبررات إختيار واحة سيوة كمنطقة للدراسة  -
  :من أهم مبررات إختيار واحة سيوة كمنطقة للدراسة ما يلي

  .ا تتميز به من ثروات طبيعيةإهتمام الدولة بتنمية الواحات المصرية ومنها واحة سيوة لم -١
  .عن البلح بمركز سيوة االقتصاديةندرة الدراسات  -٢
تدخل واحة سيوة ضمن مناطق اإلستصالح واإلستزراع الجديدة التـي تهـتم بهـا الدولـة      -٣

 .البحثية وخاصة مركز بحوث الصحراء والمراكز
ألف فدان خـالل   ٥.٤غة نحو يتميز مركز سيوة بإتساع المساحة المنزرعة من التمور والبال -٤

  .٢٠١٤عام 
 إختيار وتوصيف عينة الدراسة الميدانية -

حتي تتحقق أهداف البحث ، فقد كان من الضروري الحصول علي بيانات تفصيلية علـي  
، وهو ما تطلب ضرورة إجراء دراسة ميدانية علـي   بمستلزمات اإلنتاجمستوي المزرعة تتعلق 

علي أن يتمشي إختيار تلك العينة مع المبـادئ اإلحصـائية فـي     عينه من المزارعين بالواحة ،
إختيار العينات، من حيث كونها تتسم بأنها عينة متعددة األغراض ، حيث كانـت هـذه العينـة    

 الموجودة بهـا حيـث  هم أصناف البلح مقصودة عند إختيار مزارع البلح الصعيدى ، وهو من أ
  . ، بينما كانت عشوائية عند إختيار الزراعا من البلح٪ من جملة إنتاجه٦٥تنتج منه الواحة نحو 

  عينة الدراسة الميدانية -
في ضوء المبادئ اإلحصائية، ونظراً للظروف الصعبة التي واجهت الباحثين فـي جمـع   
بيانات العينة فقد تم جمع بيانات العينة من المزارعين بواحة سيوة، ووفقاً لتقدير الحجـم األمثـل   

  " Z"دراسة والتي تم التوصل إليها من خالل تطبيق قانون لمفردات عينة ال
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  :حيث أن
Z =١عند مستوي المعنوية  ٣.٠٩٪.  
x = فدان/ طن ٢.٢٣متوسط إنتاجية عينة اإلختبار المبدئي.  
µ = فدان/ طن ٢.٩٢متوسط إنتاجية المجتمع.  
  .١.٣٣بدئي اإلنحراف المعياري لمتوسط إنتاجية عينة اإلختبار الم=  
N =حجم العينة  

مفردة، و عند مستوي معنويـة   ١٥٪ بحوالي ٥وقد قدر حجم العينة عند مستوي معنوية 
مفردة، ولضمان دقة عالية للنتائج المتحصل عليها عند إجراء التحلـيالت   ٣٦٪ قدرت بحوالي ١

ارات البحـث  ٪ ، عن طريق إسـتم ١اإلحصائية فقد تم األخذ بالعينة األكبر عند مستوي معنوية 
الميداني والتي صممت خصيصاً لهذا الغرض، والتي إشتملت على مجموعة من األسئلة لضمان 
الحصول علي المتغيرات الكمية والوصفية المؤثرة على إنتاج محصول البلح في واحـة سـيوة،   

قابلـة  وقد تم إستيفائها عن طريق الم. باإلضافة إلي المشاكل اإلنتاجية والتسويقية لمحصول البلح
  .الشخصية

 نتائج البحث
  التوزيع الجغرافي إلنتاج التمور  :أوالً 

التوزيع الجغرافي إلنتاج التمـور فـي مصـر،    ) ١( جدول رقمالتوضح البيانات الواردة ب
ويتبين منه أن اإلنتاج في مصر إحتل مرتبة عالية حيث قدرت المسـاحة اإلجماليـة المنزرعـة    

مليون نخلة، تعطي  ١٢.٨٣ن، وبلغ عدد النخيل المثمر نحو ألف فدا ١٠٤.٨٥بنخيل التمر نحو 
نخلة وذلك / كجم ١١٤.٢مليون طن، بمتوسط إنتاجية بلغت نحو  ١.٤٧إنتاجاً إجمالياً قدر بنحو 

محافظـة   احتلتوقد إنتشرت زراعته في معظم محافظات الجمهورية حيث . ٢٠١٤خالل عام 
خيل المثمر من بين محافظات الجمهورية، حيـث  الوادي الجديد المركز األول من حيث عدد الن

النخيل من إجمالي عدد  ٪٩.٥٧مليون نخلة، تمثل نحو  ١.٢٣ عدد النخيل المثمر بها حوالى بلغ
المثمر علي مستوي الجمهورية، في حين إحتلت محافظة الشرقية المركز األول من حيث اإلنتاج 

 نخلـة ، / كجـم  ١٦٩.٢٦وإنتاجيتها نحو  ألف طن، ٢٠٥.٢٣واإلنتاجية، حيث بلغ إنتاجها نحو 
  .٪ علي الترتيب من إجمالي إنتاج وإنتاجية الجمهورية ١٤٨.٢٪ ، ١٣.٩٦يمثال نحو 

في حين إحتلت محافظة الشرقية المركز الثاني من حيث عدد النخيل المثمر والبالغ نحـو  
. وي الجمهوريـة ٪ من إجمالي عدد النخيل المثمر علي مست٩.٤٥مليون نخلة، تمثل نحو  ١.٢١

في حين إحتلت محافظة البحيرة المركز الثاني من حيث اإلنتاج واإلنتاجية، حيث بلـغ إنتاجهـا   
٪ علـي  ١٤١.٣٪ ، ١٣نخلة ، يمثال نحـو  /كجم١٦١.٤ألف طن ، وإنتاجيتها نحو ١٩١.١نحو 

   .الترتيب من إجمالي إنتاج وإنتاجية الجمهورية خالل نفس العام
س الجدول أن مساحة نخيل البلح بمحافظة مطـروح والتـي هـي    كما تبين من بيانات نف

٪ مـن إجمـالي   ٦.٩ألف فدان، تمثل نحو  ٧.٢١إنعكاس لمساحته في واحة سيوة بلغت حوالي 
ألـف   ٣٣٠.٧مساحة الجمهورية وذلك خالل نفس العام، في حين بلغ عدد النخيل المثمر حوالي 

ثمر علي مستوي الجمهوريـة، كمـا بلغـت    ٪ من إجمالي عدد النخيل الم٢.٦نخلة، تمثل نحو 
٪ من متوسط إنتاج النخلة علـي مسـتوي   ٨٣.٣نخلة، تمثل نحو / كجم ٩٥إنتاجية النخلة نحو 

ألـف طـن،    ٣١.٤نخلة، في حين بلغ اإلنتاج الكلي نحو / كجم ١١٤.٢الجمهورية والبالغ نحو 
ن طن وذلك خـالل عـام   مليو ١.٤٧٪ من إجمالي إنتاج الجمهورية والبالغ نحو ٢.١يمثل نحو 

، مما يوضح مدي إنخفاض مساهمة واحة سيوة في إنتاج البلح في مصر، وذلـك علـي   ٢٠١٤
  الرغم من توافر كل الظروف المالئمة إلنتاجه بالواحة من تربة مالئمة للزراعة ، ومياه ، ومناخ
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مور بمختلف محافظات النسبية لمساحة وإنتاجية وإنتاج الت واألهميةالتوزيع الجغرافي . ١رقم جدول 
  .٢٠١٤جمهورية مصر العربية خالل عام 

 المساحة المحافظة
النخیل المثمر  % فدان

)ألف نخلة(  اإلنتاجیة % 
)نخلة/ كجم(  اإلنتاج % 

)طنألف  (  % 

 0.45 6.649 72.3 82.618 0.63 80.479 0.38 403.0 اإلسكندریة
 13.1 191.1 141 161.36 9.23 1184.6 14.3 15026 البحــــــــیرة
 0.34 4.987 90.9 103.82 0.37 48.037 0.30 315.0 الغربیــــــــة
 4.37 64.01 120 137.09 3.64 466.93 4.96 5199 كفر الشـــیخ
 1.45 21.20 89.8 102.53 1.61 206.8 0.53 555.0 الدقھلیـــــــة
 6.85 100.3 95.5 109.03 7.17 919.99 0.01 15.00 دمیـــــــــاط
 14.0 205.2 148 169.26 9.45 1212.5 0.26 269.0 الشــــــرقیة
 6.38 93.49 121 138.19 5.27 676.57 1.53 1600 اإلسـماعیلیة
 0.06 0.945 73.9 84.413 0.09 11.195 0 0 بور ســـعید
 0.57 8.323 82.2 93.904 0.69 88.633 0.43 456.0 الســویــــس
 1.44 21.16 111 126.75 1.30 166.96 0.06 62.00 المنوفیـــــــة
 1.83 26.80 112 128.04 1.63 209.27 0.57 598.0 القلیوبیـــــــة
 0.16 2.340 54.2 61.89 0.29 37.809 0.77 807.0 القاھـــــــــرة
 51.0 746.6 123 140.61 41.4 5309.7 24.1 25305 الوجھ البحرى
 7.55 110.6 115 131.57 6.55 840.34 10.2 10737 الجیــــــــــزة
 2.23 32.66 84.5 96.501 2.64 338.45 0.06 62.00 بنى ســـویف
 5.44 79.63 108 123.83 5.01 643.07 1.1 1158 الفیــــــــــوم
 2.98 43.64 105 120.00 2.84 363.67 0.56 586.0 المنیــــــــــــا
 18.2 266.5 107 121.94 17.0 2185.5 12 12543 مصر الوسطى
 2.97 43.58 82.6 94.391 3.60 461.74 0.38 400.0 أســـــــیوط
 2.61 38.25 82.9 94.669 3.15 404.08 0.74 774.0 ســــــوھاج
 2.23 32.67 54.1 61.831 4.12 528.41 1.01 1059 قنـــــــــــــا

 1.04 15.17 61.8 70.585 1.68 214.92 0.37 385.0 األقصـــــــــر
 7.34 107.5 79.9 91.250 9.19 1178.4 23.7 24840 أســـــــــوان
 16.2 237.2 74.5 85.096 21.7 2787.5 26.2 27458 مصر العلیا
 85.3 1250 106 121.59 80.2 10283 62.3 65306 داخل الوادى
 6.85 100.3 71.6 81.727 9.57 1227.4 16.7 17542 الوادى الجدید
 2.14 31.41 83.2 95.000 2.58 330.67 6.87 7207 مطــــــــروح
 0.11 1.673 37.1 42.324 0.31 39.528 0.13 134.0 البحـر األحمـر
 1.29 18.86 52.5 60.000 2.45 314.30 8.64 9057 شمال سـیناء
 0.21 3.044 35 39.995 0.59 76.110 0 0 جنوب سـیناء
 4.06 59.45 93.5 106.84 4.34 556.43 5.35 5605 النوباریـــــة
 14.7 214.7 73.9 84.399 19.8 2544.5 37.7 39545 خارج الوادى

 100 1465 100 114.21 100 12827 100 104851 اإلجمـالى
وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادية، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي، نشـرة  : المصدر

  .٢٠١٤اإلحصاءات الزراعية، 
  

 تطور الطاقة اإلنتاجية للتمور بمحافظات الصحاري :ثانياً 
تطور مساحة التمور بمحافظات الصحاري خالل الفتـرة  ) ٢(جدول رقم التوضح بيانات 

ألف فدان عـام   ٤٥.٦، وقد تبين منه أنها تراوحت بين حد أقصي يبلغ نحو  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(
 ٣٥.٢٢، بمتوسط سنوي بلغ نحـو  ٢٠٠٠م ألف فدان عا ٣٠.٧٤، وحد أدني ويبلغ نحو ٢٠١١

ألف فدان، وقد بلغت نسبة الفرق بين الحدين األقصي واألدني إلـي المتوسـط السـنوي نحـو     
، ومعامـل إخـتالف بلـغ نحـو     ٤.٩٪، وذلك بإنحراف معياري عن المتوسط بلغ نحو ٤٢.٢
١٣.٨٪ .  
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ر تطور مساحة وإنتاجیة وإنتاج نخیل  .٢ رقم جدول ي المحافظ   التم الل     ف یوة خ ات الصحراویة وواحة س
  .)٢٠١٤ -٢٠٠٠(الفترة 

 السنوات
 واحة سيوة محافظة مطروح المحافظات الصحراوية والنوبارية

  المساحة

 ألف فدان
  نخيل مثمر

 مليون نخلة
  اإلنتاجية

 فدان/ طن
  اإلنتاج

 ألف طن
  المساحة

 ألف فدان
  نخيل مثمر

 مليون نخلة
  اإلنتاجية

 فدان/ طن
  اإلنتاج

 نألف ط
  المساحة

 ألف فدان
  نخيل مثمر

 مليون نخلة
  اإلنتاجية

 فدان/ طن
  اإلنتاج

 ألف طن

2000 30.74 1.75 3.45 105.94 5.39 0.53 3.50 18.85 5.00 0.50 3.50 17.50 

2001 31.32 1.78 3.69 115.71 5.39 0.53 3.92 21.12 5.00 0.52 3.92 19.60 

2002 31.81 1.86 4.46 141.72 5.28 0.43 3.40 17.94 5.00 0.41 3.40 17.00 

2003 31.44 2.08 5.54 174.28 5.25 0.44 6.30 33.06 5.00 0.25 6.30 31.50 

2004 32.60 2.04 5.23 170.37 5.88 0.49 6.30 37.03 5.00 0.25 6.30 31.50 

2005 32.90 2.08 4.98 163.92 5.88 0.49 4.70 27.63 5.00 0.26 6.30 31.50 

2006 32.48 2.25 5.44 176.76 5.88 0.49 4.50 26.45 5.10 0.25 4.75 24.23 

2007 32.52 2.29 4.01 130.52 5.91 0.49 4.75 28.09 5.00 0.25 4.50 22.50 

2008 32.35 2.25 3.77 121.81 5.91 0.49 4.75 28.09 5.00 0.25 4.75 23.75 

2009 32.20 2.03 3.60 119.35 5.98 0.26 4.50 26.90 5.40 0.25 4.50 24.30 

2010 45.00 2.05 2.98 134.14 6.71 0.27 4.50 30.21 5.40 0.26 4.50 24.30 

2011 45.60 2.09 3.67 167.32 6.71 0.27 3.50 23.50 5.40 0.25 4.50 24.30 

2012 38.89 2.43 5.34 207.59 7.17 0.32 4.89 35.10 5.56 0.22 3.50 19.46 

2013 38.87 2.36 4.62 179.77 7.04 0.31 4.22 29.69 5.60 0.23 3.75 21.00 

2014 39.55 2.54 5.43 214.75 7.21 0.33 4.36 31.41 5.40 0.22 3.75 20.15 
 23.51 4.55 0.29 5.19 27.67 4.54 0.41 6.11 154.93 4.41 2.13 35.22 المتوسط

 31.50 6.30 0.52 5.60 37.03 6.30 0.53 7.21 214.75 5.54 2.54 45.60 الحد األقصي
 17.00 3.40 0.22 5.00 17.94 3.40 0.26 5.25 105.94 2.98 1.75 30.74 الحد األدني

 14.50 2.90 0.30 0.60 19.09 2.90 0.27 1.96 108.81 2.56 0.79 14.86 الفرق بين الحدين
 61.68 63.7 103.4 11.6 68.99 63.9 65.8 32.1 70.230 57.997 37.09 42.19 للمتوسط% 

 4.639 0.98 0.096 0.23 5.364 0.83 0.09 0.67 32.451 0.84 0.22 4.860  اإلنحراف المعياري
 19.73 21.5 33.10 4.43 19.39 18.3 24.2 10.9 20.950 19.03 10.33 13.80 معامل اإلختالف

  :جمعت وحسبت من :المصدر
وزارة الزراعة وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي، نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعداد  -١  

  .مختلفة
 .تخاذ القرار، بيانات غير منشورةمحافظة مطروح، مركز ومدينة سيوة، مركز المعلومات ودعم إ -٢  

 

  
المعادالت المتعلقة بمساحة أعداد النخيل المثمر وإنتاجيـة  ) ٣(وتوضح نتائج الجدول رقم 

محافظات الصحاري من التمور خالل فترة الدراسة، وتبين أفضـلية هـذه النمـاذج التحليليـة     
للنمـوذج    F،R2ل إستنادا لقيم اإلحصائية مقارنة ببقية النماذج المقدرة في الصور األخرى للدوا

المقدر، وقد إتضح أنه بالنسبة للمساحة المنزرعة بالبلح فقد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنـوي  
ألف فدان، بمعـدل تغيـر بلـغ نحـو      ٠.٨٤٪، بلغ مقداره نحو ١إحصائيا عند مستوي معنوية 

ـ  ٣٥.٢٪ سنويا من متوسط المساحة المنزرعة والبالغة نحو ٢.٣٨ ويبـين معامـل   . دانألف ف
٪ من التغيرات الحادثة في المساحة المنزرعة بالتمور تعزي إلي التغيـرات  ٥٥التحديد أن نحو 

  .التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن
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بمحافظات الصـحاري خـالل الفتـرة     التمورالمتعلقة بالطاقة اإلنتاجية من  المعادالت .٣رقم جدول 
)٢٠١٤ -٢٠٠٠(.  

 F R2 المعادلـــــــــــة  المتغـــــير
مقدار 
  التغير

معدل التغير 
 %السنوي 

  Ŷ= 28.512 + 0.838 X المساحة 
       (4.03)**                         16.2**  0.55 0.838 2.38 

  Ŷ= 1.79 + 0.042 X النخيل المثمر 
                (5.25) ** 27.5**  0.68 0.042 1.97 

 Ŷ= 1.69 + 1.71 X – 0.259 X2 + 0.011 X3  اجيةاإلنت
             (4.2)**      (-4.45)**        (4.53)**    6.96**  0.66 0.218 4.94 

 Ŷ= 60.1 + 47.94 X – 7.07 X2 + 0.31 X3  اإلنتاج
               (3.22)**       (-3.33)**    (3.52)**    8.34**  0.70 9.315 6.01 

المساحة أثر 
 واإلنتاجية علي اإلنتاج

Ŷ= -137.89 + 3.85 X1 + 35.65 X3 
  ـــــ  ـــــ 0.98  **360.8 **(25.51)      **(15.34)                  

 Ŷ  = ، القيمة المقدرة للمتغيرx1   ألف فدان ، المساحةx2   مليون نخلة ، عدد النخيل المثمرx3   األنتاجية الفدانيـة
 .فدان/طن

 س(بتفاضل المعادلة والتعـويض عـن قيمـة    ( الثالثة كالتالى  درجةالب مقدار التغير السنوى من معادالت تم حسا (
بمتوسط مجموع مربعات سـنوات الدراسـة    ٢، والتعويض عن قيمة س) ٧.٥(بمتوسط مجموع سنوات الدراسة

)٧٢.٥( .  

  100× ) متوسط الفترة÷ مقدار التغير = (معدل التغير السنوي.  

  **5معنوي عند مستوي معنوية * ،  %1وي عند مستوي معنوية معن%،           .  
  ).٢(جمعت وحسبت من بيانات جدول  :المصدر

  
كما تبين أنه بالنسبة لعدد إناث النخيل المثمر فقد أخذت إتجاها عامـا تصـاعديا معنـوي    

تغير بلغ نحـو  مليون نخلة، بمعدل  ٠.٠٤٢٪ ، بلغ مقداره نحو ١إحصائياً عند مستوى معنوية 
ويبين معامل . مليون نخلة ٢.١٣٪ سنويا من متوسط عدد إناث النخيل المثمر والبالغ نحو ١.٩٧

٪ من التغيرات الحادثة في عدد إناث النخيل المثمر تعزي إلي التغيرات التي ٦٨التحديد أن نحو 
  .يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن

نتاجية الفدانية فقد أخذت إتجاها عاما تصاعدياً معنـوي إحصـائيا   كما تبين أنه بالنسبة لإل
٪ ٤.٩٤فدان، بمعدل تغير بلـغ نحـو   / طن ٠.٢١٨٪ ، بلغ مقداره نحو ١عند مستوى معنوية 

ويبين معامل التحديد أن نحـو  . فدان/ طن ٤.٤١سنويا من متوسط اإلنتاجية الفدانية والبالغ نحو 
نتاجية الفدانية تعزي إلي التغيـرات التـي يعكسـها العامـل     ٪ من التغيرات الحادثة في اإل٦٦

  .التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن
وبحساب معادلة اإلتجاه الزمني العام لإلنتاج الكلي من التمور لمحافظات الصحاري فقـد  

٪ ، بلغ مقداره نحو ١تبين أنه قد أخذ إتجاها عاما تصاعدياً معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية 
٪ سنوياً من متوسط اإلنتاج الكلـي والبـالغ نحـو    ٦.٠١ألف طن، بمعدل تغير بلغ نحو  ٩.٣٢

٪ من التغيرات الحادثة في اإلنتاج الكلي من ٧٠ويبين معامل التحديد أن نحو . ألف طن ١٥٤.٩
  .التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن

، )x3(، واإلنتاجية الفدانيـة  )x2(، وعدد النخيل المثمر )x1(من المساحة وبدراسة أثر كل 
، )x1(، وبعد عدة محاوالت تبـين أن المسـاحة   ) (علي إنتاج محافظات الصحاري من التمور 

وتبين أنه بزيـادة  هما العاملين األكثر تأثيرا علي اإلنتاج الكلي من البلح، ) x3(واإلنتاجية الفدانية 
 ٣٥.٧ ، ٣.٩ فإن ذلك يؤدي إلي زيادة اإلنتاج الكلي من الـبلح بنحـو   الوحدةمقدار كل منهما ب

  . ألف طن علي الترتيب



Assiut J. Agric. Sci., (47) No. (4)  2016 (234-250)                           ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                     E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 240

  
  

  

  تطور الطاقة اإلنتاجية للتمور بمحافظة مطروح :ثالثاً
تطور مسـاحة التمـور   ، والتى تشير إلى ) ٢( جدول رقمبال باستعراض البيانات الواردة
تراوحت بين حد أقصي يبلـغ   مساحة التمور أن اسة، تبين منهبمحافظة مطروح خالل فترة الدرا

، بمتوسـط  ٢٠٠٣ألف فدان عام  ٥.٢٥، وحد أدني يبلغ نحو ٢٠١٤ألف فدان عام  ٧.٢١نحو 
ألف فدان، وقد بلغت نسبة الفرق بين الحدين األقصي واألدني إلي المتوسط  ٦.١سنوي بلغ نحو 

 خـتالف إ، ومعامل ٠.٦٧المتوسط بلغ نحو  ، وذلك بإنحراف معياري عن٪١.٩٦السنوي نحو 
  . ٪١٠.٩بلغ نحو 

المتعلقة بمساحة وإنتاج محافظة مطـروح مـن    المعادالت) ٤( جدول رقمالوتوضح نتائج 
التمور خالل فترة الدراسة، وتبين أفضلية هذه النماذج التحليلية اإلحصائية مقارنة ببقية النمـاذج  

للنموذج المقدر، وقد إتضح أنـه بالنسـبة     F،R2ادا لقيم المقدرة في الصور األخرى للدوال إستن
للمساحة المنزرعة بالبلح فقد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا عند مستوي معنويـة  

سـنويا مـن متوسـط     ٪٢.٣٧بمعدل تغير بلغ نحـو   ألف فدان، ٠.١٤٥، بلغ مقداره نحو ٪١
مـن   ٪٨٩يبين معامـل التحديـد أن نحـو    و. ألف فدان ٦.١المساحة المنزرعة والبالغة نحو 

التغيرات الحادثة في المساحة المنزرعة بالتمور تعزي إلي التغيـرات التـي يعكسـها العامـل     
  .التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن

كما تبين أنه بالنسبة لعدد إناث النخيل المثمر فقد أخذت إتجاها عامـا تناقصـيا معنـوي    
مليون نخلة، بمعدل تغير بلـغ نحـو    ٠.٠١٨بلغ مقداره نحو  ،٪١إحصائيا عند مستوي معنوية 

ويبين معامل . مليون نخلة ٠.٤١سنويا من متوسط عدد إناث النخيل المثمر والبالغ نحو  ٪٤.٣٩
من التغيرات الحادثة في عدد إناث النخيل المثمر تعزي إلي التغيرات التي  ٪٦٢التحديد أن نحو 

  . في عنصر الزمنيعكسها العامل التكنولوجي متمثال
معنـوي  غيـر  كما تبين أنه بالنسبة لإلنتاجية الفدانية فقد أخذت إتجاهـا عامـا تناقصـيا    

من التمور بمحافظة مطروح فقد  اإلنتاجية الفدانيةوبحساب معادلة اإلتجاه الزمني العام  .إحصائيا
  . المعادلةتبين عدم معنوية 

فقد تبـين   بمحافظة مطروحالكلي من التمور  وبحساب معادلة اإلتجاه الزمني العام لإلنتاج
٪ ، بلـغ مقـداره نحـو    ١أنه قد أخذ إتجاها عاما تصاعدياً معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية 

٪ سنوياً من متوسط اإلنتاج الكلي والبـالغ نحـو   ٢.٢٨ألف طن، بمعدل تغير بلغ نحو  ٠.٦٣٢
يرات الحادثة في اإلنتاج الكلي من ٪ من التغ٣٩ويبين معامل التحديد أن نحو . ألف طن ٢٧.٦٧

  .التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن
، )x3(، واإلنتاجية الفدانية )x2(، وعدد النخيل المثمر )x1(وبدراسة أثر كل من المساحة 

، واإلنتاجيـة  )x1(ة علي إنتاج محافظة مطروح من البلح وبعد عدة محاوالت تبين أن المسـاح 
وتبين أنه بزيادة كل منهمـا  هما العاملين األكثر تأثيرا علي اإلنتاج الكلي من البلح، ) x3(الفدانية 
ألف طن علـي   ٥.٧،  ٤.٤فإن ذلك يؤدي إلي زيادة اإلنتاج الكلي من البلح بنحو  الوحدةبمقدار 
  .الترتيب
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بمحافظـة مطـروح خـالل الفتـرة      التمـور ية من المتعلقة بالطاقة اإلنتاج المعادالت .٤رقم جدول 
)٢٠١٤ -٢٠٠٠.(  

 F R2 المعادلـــــــــــة المتغـــــير
مقدار 
  التغير

معدل 
التغير 
 %السنوي 

  Ŷ= 4.94 + 0.145 X المساحة 
       (10.2)**                              104**  0.89 0.145 2.37 

  Ŷ= 0.554 - 0.018 X النخيل المثمر 
                    (-4.6)**         21.1**  0.62 -0.018 4.39 

  Ŷ= 4.58 – 0.005 X  اإلنتاجية
  ـــــ  ـــــ 0.001 0.01        (0.099)                     

  Log Ŷ= 1.29 – Log 0.172 X  اإلنتاج
                          (2.93)* 8.59** 0.39 0.632 2.28 

واإلنتاجية  أثر المساحة
 علي اإلنتاج

Ŷ= -24.84 + 4.4 X1 + 5.66 X3 
  ـــــ  ـــــ 0.99  **996.8       **(39.2)   **(24.34)              

 Ŷ  = ، القيمة المقدرة للمتغيرx1   ، المساحة ألف فدانx2   ، عدد النخيل المثمر مليون نخلةx3   األنتاجية الفدانيـة
 .فدان/طن

 س(بتفاضل المعادلة والتعـويض عـن قيمـة    ( الثالثة كالتالى  درجةالير السنوى من معادالت تم حساب مقدار التغ (
بمتوسط مجموع مربعات سـنوات الدراسـة    ٢، والتعويض عن قيمة س) ٧.٥(بمتوسط مجموع سنوات الدراسة

)٧٢.٥ (.  

  100× ) متوسط الفترة÷ مقدار التغير = (معدل التغير السنوي. 
  **5معنوي عند مستوي معنوية * ، % 1معنوية  معنوي عند مستوي%،  .          

  ).٣(جمعت وحسبت من بيانات جدول  :المصدر

  
  تطور الطاقة اإلنتاجية للتمور بواحة سيوة :رابعاً 

تطور مساحة التمور بواحة سيوة خالل فترة الدراسة، وقد ) ٢( جدول رقمالتوضح بيانات 
، وحد أدنـي ويبلـغ   ٢٠١٣ألف فدان عام  ٥.٦بلغ نحو تبين منه أنها تراوحت بين حد أقصي وي

ألف فدان، وقد  ٥.١٩، بمتوسط سنوي بلغ نحو ٢٠٠٥حتى  ٢٠٠٠أعوام من ألف فدان  ٥نحو 
، وذلـك  ٪١١.٦بلغت نسبة الفرق بين الحدين األقصي واألدني إلي المتوسـط السـنوي نحـو    

  . ٪٤.٤٣بلغ نحو ، ومعامل إختالف  ٠.٢٣بإنحراف معياري عن المتوسط بلغ نحو 
المتعلقة بمساحة وإنتاج التمور بواحـة سـيوة    المعادالت) ٥( جدول رقمالوتوضح نتائج 

خالل فترة الدراسة، وتبين أفضلية هذه النماذج التحليلية اإلحصائية مقارنة ببقية النماذج المقـدرة  
ه بالنسبة للمسـاحة  للنموذج المقدر، وقد إتضح أن  F،R2في الصور األخرى للدوال إستنادا لقيم 

، بلغ ٪١المنزرعة بالتمور فقد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا عند مستوي معنوية 
سـنويا مـن متوسـط المسـاحة      ٪٠.٨٧ألف فدان، بمعدل تغير بلغ نحو  ٠.٠٤٥مقداره نحو 

ت مـن التغيـرا   ٪٧٤ويبين معامل التحديد أن نحـو  . ألف فدان ٥.١٩المنزرعة والبالغة نحو 
الحادثة في المساحة المنزرعة بالتمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسـها العامـل التكنولـوجي    

  .متمثال في عنصر الزمن
كما تبين أنه بالنسبة لعدد إناث النخيل المثمر فقد أخذت إتجاها عامـا تناقصـيا معنـوي    

نويا من متوسـط  س ٪٥.٨٤مليون نخلة، بمعدل تغير بلغ نحو  ٠.٠١٧إحصائيا، بلغ مقداره نحو 
مـن   ٪٥٦ويبين معامل التحديد أن نحو . مليون نخلة ٠.٢٩عدد إناث النخيل المثمر والبالغ نحو 

التغيرات الحادثة في عدد إناث النخيل المثمر تعـزي إلـي التغيـرات التـي يعكسـها العامـل       
  .التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن
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 معنـوي إحصـائيا   تصاعدياًأخذت إتجاها عاما  كما تبين أنه بالنسبة لإلنتاجية الفدانية فقد
 ٪٣.٥٨فدان، بمعدل تغيـر بلـغ نحـو    /طن ٠.١٦٣، بلغ مقداره نحو ٪ ٥عند مستوى معنوية 

ويبين معامل التحديد أن نحـو  . فدان/ طن ٤.٥٥سنويا من متوسط اإلنتاجية الفدانية والبالغ نحو 
إلي التغيـرات التـي يعكسـها العامـل      من التغيرات الحادثة في اإلنتاجية الفدانية تعزي ٪٥٩

  .التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن
وبحساب معادلة اإلتجاه الزمني العام لإلنتاج الكلي من التمور بواحة سيوة فقد تبين أنه قد 

 ٠.٧٢٥، بلغ مقداره نحـو  ٪ ٥عند مستوى معنوية  أخذ إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائياً
 ٢٣.٥١سنويا من متوسط اإلنتاج الكلي والبـالغ نحـو    ٪٣.٠٨نحو  ألف طن، بمعدل تغير بلغ

من التغيرات الحادثة في اإلنتاج الكلي مـن الـبلح    ٪٥٣ويبين معامل التحديد أن نحو . ألف طن
  .تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن

، )x3(، واإلنتاجية الفدانية )x2(المثمر  ، وعدد النخيل)x1(وبدراسة أثر كل من المساحة 
، واإلنتاجية الفدانية )x1(من التمور وبعد عدة محاوالت تبين أن المساحة  واحة سيوةعلي إنتاج 

)x3 ( ،وتبين أنه بزيادة كل منهما بمقـدار  هما العاملين األكثر تأثيرا علي اإلنتاج الكلي من البلح
ألـف طـن علـي     ٥.٠٣، ٣.٩٥تاج الكلي من البلح بنحو فإن ذلك يؤدي إلي زيادة اإلن الوحدة

  .الترتيب
 -٢٠٠٠(بواحة سيوة خـالل الفتـرة    التمورالمتعلقة بالطاقة اإلنتاجية من  المعادالت .٥رقم جدول 

٢٠١٤.(  

مقدار  F R2 المعادلـــــــــــة المتغـــــير
 التغير

معدل التغير 
 %السنوي 

  Ŷ= 4.83 + 0.045 X المساحة 
       (6.09)**                               37.0**  0.74 0.045 0.87 

  Ŷ= 0.424 – 0.017 X النخيل المثمر 
                   (-4.05)**      16.42** 0.56 -0.017 5.84 

 Ŷ= 1.72 + 1.58 X – 0.196 X2 + 0.007 X3  اإلنتاجية
               (3.04)*     (-2.64)*     (2.19)*     5.35* 0.59 0.163 3.58 

 Ŷ= 9.43 + 7.25 X – 0.87 X2 + 0.03 X3 اإلنتاج
              (2.73)*     (-2.3)*     (1.87)     4.05* 0.53 0.725 3.08 

أثر المساحة 
 واإلنتاجية علي اإلنتاج

Ŷ= -19.88 + 3.95 X1 + 5.03 X3 
  ـــــ  ـــــ 0.99 **7939   **(121.8)     **(22.14)              

 Ŷ  = ، القيمة المقدرة للمتغيرx1   ، المساحة ألف فدانx2   ، عدد النخيل المثمر مليون نخلةx3   األنتاجية الفدانيـة
 .فدان/طن

  س(بتفاضل المعادلة والتعـويض عـن قيمـة    ( الثالثة كالتالى  درجةالتم حساب مقدار التغير السنوى من معادالت (
بمتوسط مجموع مربعات سـنوات الدراسـة    ٢، والتعويض عن قيمة س) ٧.٥(الدراسة بمتوسط مجموع سنوات

)٧٢.٥ (.  

  100× ) متوسط الفترة÷ مقدار التغير = (معدل التغير السنوي. 
  ** 5معنوي عند مستوي معنوية * ، % 1معنوي عند مستوي معنوية%،  .            

  ).٢(جمعت وحسبت من بيانات جدول  :المصدر
  

  التقدير اإلحصائى لدوال اإلنتاج :خامساً 
المقدرة وإختيار أفضـلها   المعادالتإستخدام النموذج الخطي واللوغاريتمي، وبعد مقارنة ب

من حيث معنويتها اإلحصائية ومعنوية النموذج ومعنوية المتغيرات و منطقية إشارة المعـامالت،  
لوصول ألفضل النماذج تم أجراء العديد قتصادي واإلحصائي ولإلفضالً عن تمشيها مع المنطق ا

وذلك بعد عمل مصفوفة اإلرتباط بين جميـع العوامـل   . من المحاوالت لتقدير العوامل المحددة
وكان أفضل نماذج اإلنحدار المتعدد فى الصورة اللوغاريتميـة المزدوجـة    ،الداخلة فى الدراسة

  ).e= 2.718(  لوغاريتم الرقم الطبيعى
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  رة على اإلنتاجالعوامل المؤث -١
، وذلـك  )٦( جدول رقـم فى العند دراسة مصفوفة معامالت اإلرتباط البسيط والموضحة 

الميدانية، تبين وجود إرتباط  نخيل البلح فى عينة الدراسةلتحديد أهم العوامل المؤثرة على إنتاج 
، وكل من بالطن البلح من ) (، بين الكمية المنتجة ٠.٠١موجب ومعنوى إحصائياً عند مستوى 

وكذلك ارتبـاط موجـب معنـوى عنـد     ، ) X3( وإجمالى عدد العمال، )X2( عدد النخيل المثمر
ولقد أظهرت مصـفوفة معـامالت   ). X4( مع كمية السماد البلدى بالمتر المكعب ٠.٠٥مستوى 

اإلرتباط البسيط، وجود إرتباط مرتفع مع أزواج بعض المتغيرات، وإرتباط غيـر مرتفـع مـع    
المتغيرات األخرى، مما يستبعد معه تواجد أى نوع من اإلرتبـاط المتعـدد بـين    أزواج بعض 

رتباط غير المرتفع ، وإن إشارة معالم تلك المتغيرات تتفق مع المنطق إلأزواج المتغيرات ذات ا
  .قتصادى إلاإلحصائى وا

  

الدراسـة   مصفوفة معامالت اإلرتباط البسيط بين المتغيرات موضـع الدراسـة بعينـة    .٦رقم جدول 
  .الميدانية

Vectors Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y Pearson Correlation 1      
X1 Pearson Correlation -.222 1     
X2 Pearson Correlation .569(**) -.385(*) 1    
X3 Pearson Correlation .439(**) -.605(**) .520(**) 1   
X4 Pearson Correlation .383(*) -.624(**) .562(**) .618(**) 1  
X5 Pearson Correlation .182 -.260 -.051 .137 .132 1 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  :حيث أن

Y  :كمية اإلنتاج بالطن                             .  X1 :المساحة المثمرة                       .X2 :عدد النخيل المثمر . 
X3  :إجمالى عدد العمال                             .X4 :كمية السماد البلدى متر مكعب         .X5 :مستوى التعليم. 

  .جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة :المصدر
 

  إلنتاج ومشتقاتها اإلقتصاديةنتائج تقدير دالة ا -٢
، نخيـل الـبلح  يوضح النموذج األول تأثير المتغيرات االقتصادية سابقة الذكر على إنتاج 

وذلك بإستخدام النموذج اللوغاريتمى المزدوج، حيث تبين وجود عالقة طردية موجبة بين كميـة  
إجمـالى عـدد   ) X3(، عدد النخيل المثمـر ) (X2المساحة المثمرة، ) (X1، وكل من )Y(اإلنتاج 
حيث أنه بزيادة العوامـل  ، مستوى التعليم ) X5(كمية السماد البلدى متر مكعب ، ) X4(العمال، 

 ٪٠.٦٩٧،  ٪٠.٣١٥اإلنتاجية الفدانية بمقدار يؤدى إلى زيادة  ٪١المستقلة السابق الذكر بمقدار 
المسـاحة  ) X1(كما ثبتت معنوية كـل مـن   . على الترتيب ٪٠.٠٢٥،  ٪٠.١٠٧،  ٪٠.١١٤، 

، ٠.٠٥عنـد مسـتوى    كمية السماد البلدى متر مكعب، )X4(عدد النخيل المثمر، ) (X2المثمرة، 
  ). X5(، ومستوى التعليم )X3(فى حين لم تثبت معنوية السماد البلدى 

، على أن الدالة اإلنتاجيـة  ١.٣البالغ حوالى كما يدل مجموع المرونات اإلجمالية للنموذج 
٪ فـى الكميـات   ١، دالة ذات عائد متزايد السعة، أى أن كل زيادة تقـدر بنحـو   لعينة الدراسة

بنسـبة   لنخيل الـبلح المستخدمة من المتغيرات المستقلة، تؤدى إلى زيادة فى كمية المنتج النهائى 
فتراض ثبات المتغيرات األخرى عند متوسطاتها الحسـابية ، وتشـير   إ، وذلك ب٪١.٣من أكبر 

، إلـى أن مجمـوع المتغيـرات    ٠.٣٨٨المعدل والتى تقدر قيمته بحـوالى   قيمة معامل التحديد
، اإلنتاج٪ مــن التغيرات الحادثة فى ٣٨.٨المستقلة التى تضمنها النموذج، تفسـر حوالــى 

  . ٠.٠١وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية للنموذج ككل عند مستوى معنوية 
  

(1) Ln Ŷ = -4.91 + 0.315 LnX1 + 0.697 LnX2 + 0.114 LnX3 + 0.107 LnX4 + 0.025 LnX5 
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                          (2.34)*           (2.55)*            (1.38)                 (2.18)*          (1.05)     
    R-2= 0.388        F = 5.43**         D.W = 1.89  
 

(2) Ln Ŷ = -2.42 + 0.79 LnX2 + 0.149 LnX4  
                              (3.02)**          (2.46)*    
    R-2= 0.319        F = 9.19**         D.W = 1.67 

المتغيـرات   للوقـوف علـى  دالة اإلنتاج فى صورة اإلنحدار المتعدد المرحلى وبتقدير  –
معنويـة   وجود عالقـة طرديـة موجبـة    تبين، كما بالنموذج الثانى  األكثر تأثيراً على اإلنتاج
، وكميـة  )X2( عدد النخيـل المثمـر  ، وكل من )Y(بين كمية اإلنتاج إحصائياً منطقية اقتصادياً 

يـؤدى   ٪١حيث أنه بزيادة المتغيران السابق ذكرهما بمقدار ، )X4( السماد البلدى بالمتر المكعب
  .الترتيبعلى  ٪٠.١٤٩،  ٪٠.٧٩اإلنتاجية الفدانية بمقدار ذلك إلى زيادة 
، على أن الدالة اإلنتاجية ٠.٩٤البالغ حوالى مجموع المرونات اإلجمالية للنموذج  كما يدل
٪ فـى الكميـات   ١السعة، أى أن كل زيادة تقدر بنحـو   متناقص، دالة ذات عائد  لعينة الدراسة

بنسـبة   لنخيل البلح، تؤدى إلى زيادة فى كمية المنتج النهائى  المتغيرين المستقلينالمستخدمة من 
، وذلك بافتراض ثبات المتغيرات األخرى عند متوسطاتها الحسـابية ، وتشـير   ٪٠.٩٤ن أقل م

المتغيـرين  ، إلـى أن مجمـوع   ٠.٣١٩قيمة معامل التحديد المعدل والتى تقدر قيمته بحـوالى  
، وقد ثبتـت  اإلنتاج٪ من التغيرات الحادثة فى ٣٢التى تضمنها النموذج، تفسر حوالى  المستقلين

  .٠.٠١ائية للنموذج ككل عند مستوى معنوية المعنوية اإلحص
  الكفاءة االقتصادية  :سادساً

لدراسة الكفاءة اإلقتصادية وفقاً لنسبة العائد الحدي نتيجة إستخدام وحدة واحدة مـن هـذا   
 :العنصر إلى سعر الوحدة منه، والتى يمكن تمثيلها بالمعادلة التالية

  .متوسط إنتاج العنصر× للعنصر  المرونة اإلنتاجية= الناتج الحدى للعنصر -
 .سعر الطن من المحصول× الناتج الحدى للعنصر = قيمة الناتج الحدى للعنصر -
 .سعر الوحدة من المورد÷  قيمة الناتج الحدي للمورد= معامل الكفاءة االقتصادية -

نخفاض هذه النسبة عن الواحد الصحيح، يدل على عدم تحقيـق كفـاءة   إحيث أن زيادة أو 
تصادية، ففى حالة زيادة النسبة عن الواحد الصحيح ، فإن هناك فرصة لزيادة تكثيف العنصـر  اق

نخفاض هذه النسبة عن الواحد الصحيح ينصح بتقليل الكميات المسـتخدمة  إالمستخدم، وفى حالة 
منه ألن هناك إسراف فى استخدام العنصر، أما إذا كان ناتج المعادلة يساوى الواحد الصـحيح،  

  .  يعنى أقصى كفاءة استخدام للعنصر فهذا
نحدار المتعدد المرحلى أن أهم العوامل المؤثرة على إنتاج النخيـل  إلولقد تبين من نموذج ا

لذا سـيتم   ،)X4( السماد البلدى بالمتر المكعب، وكمية )X2( لعينة الدراسة هى عدد النخيل المثمر
أن المرونة اإلنتاجيـة  ) ٧( جدول رقمضح قتصادية لهذين العنصرين، حيث يوإلدراسة الكفاءة ا

، مما يشـير إلـى أن    قل من الواحد الصحيحأوهى ٠.١٤٩،  ٠.٧٩للعنصرين قدرت بحوالى 
للعنصـرين  وبتقدير معامل الكفاءة االقتصـادية  اإلنتاج فى مرحلة تناقص العائد بالنسبة للسعة ، 

= معامل الكفاءة اإلقتصـادية (ستخدام إلإلى أقصى كفاءة فى ا منهماأى  لم يصلأنه السابقين تبين 
لزيادة كفـاءة   اضرورى زيادة المستخدم منهال وقد تبين أن بعض العناصر من، )الواحد الصحيح

معامـل كفـاءة   أعلـى  قد حقق ف، )X2( عدد النخيل المثمروفقاً لألهمية مثل عنصر  ااستخدامه
صة لزيادة هذا العائد بزيـادة  الواحد الصحيح، مما يوضح أن هناك فر حيث يقترب منقتصادية إ

معامـل   التى حققـت ، ثم يليه فى األهمية كمية السماد البلدى بالمتر المكعب، عدد النخيل المثمر
بزيادة كمية السـماد   ، مما يوضح أن هناك إمكانية لزيادة هذا العائدمرتفع أيضاً قتصادية إكفاءة 

  .البلدى المستخدم
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نخيل الـبلح بعينـة الدراسـة     فى إنتاج المستخدمة نتاجاإللعناصر  االقتصاديةالكفاءة  .٧رقم جدول 
  .الميدانية

 المتغيرات  
  

  البيـــــان
 عدد النخيل المثمر

(X2)   
  وكمية السماد البلدى بالمتر المكعب

(X4) 
 0.149 0.79 اإلنتاجية المرونة
 0.13 0.08 اإلنتاج متوسط
 0.02 0.06 الحدي الناتج

 3680.56 3680.56  طن البلح سعر
 71.29 232.61 الناتج الحدي قيمة

 40.50 195.00 الوحدة من العنصر سعر
 1.76 1.19 الكفاءة االقتصادية معامل

  .بيانات عينة الدراسة الميدانية: جمعت وحسبت من : المصدر
  

   والتسويقية المعوقات اإلنتاجية :سابعاً 
، اتضح أن هـذه   نخيل البلح بعينة الدراسةع بدراسة المعوقات اإلنتاجية التى واجهت زرا

وبالتالى على العائد المتحقـق الـذى    المعوقات تختلف فى درجة أهميتها وتأثيرها على اإلنتاج،
تم ترتيب هذه المعوقات ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسـبة المرجحـة آلراء   ، وقد المزارعيتحصل عليه 
إنخفاض األسـعار وتحكـم تجـار    كانت مشكلة ، ف)٨( جدول رقمهو موضح فى الالزراع كما 

فى المرتبة جاءت ، و٪١٠٠ حوالي المرجحة حيث بلغت نسبتهافى المرتبة األولى  (x14)الجملة 
المرتبـة  احتلـت  ، و٪ ٩٥.٨٣ حواليبنسبة انخفاض الطلب على مخلفات النخيل مشكلة الثانية 

، ٪ ٩٤.٤٤بنسبة بلغت حوالى  (x3)، إنتشار اآلفات والحشرات (x1)الثالثة كل من هبوب رياح 
، ٪٧٣.٦١ حـوالي  المرجحـة  حيث بلغت نسـبتها  (x10)المرتبة الرابعة إنتشار الحشائش فى و

، والسادسـة نقـص   ٪٦٢.٥٠ بلغت حوالى بنسبة (x11)والخامسة األضرار الناجمة عن الطيور 
رتفاع المسـتوي  إ مشكلةالسابعة احتلت المرتبة ، و٪٥٦.٩٤ بلغت حوالى بنسبة (x4)مياه الرى 

، (x2)من ارتفاع تكلفة العمالة  لك وجاءت، ٪ ٥٥.٥٦ بلغت حوالى بنسبة (x5)المائي األرضي 
فى المرتبـة الثامنـة    (x12)، إرتفاع تكاليف النقل إلى أماكن البيع (x6)عدم وجود عماله ماهرة 

ـ  (x7)، والمرتبة التاسعة إرتفاع نسبة الفاقد ٪٥٤.١٧ حوالى بنسبة بلغت  ث بلغـت نسـبتها  حي
، وأخيراً فى المرتبة العاشرة واألخيـرة كـل مـن إرتفـاع أسـعار      ٪٥٢.٧٨ حوالي المرجحة

 حـوالي  المرجحة حيث بلغت نسبتها (x13)، وعدم وجود صرف زراعى (x8)مستلزمات اإلنتاج 
٥١.٣٩٪.  

  .الميدانية راسةالتى واجهت زراع نخيل البلح بعينة الد والتسويقيةالمعوقات اإلنتاجية  .٨رقم جدول 

  مجموع  توجد ال توجد  نوع المشكلة م
 األوزان

  الوزن
 المرجح 

  النسبة 
 % ت % ت الترتيب المرجحة

x1 3 94.44 34 68 11.1 4 9 .88 32 هبوب رياح 
x2 8 54.17 19.5 39 91.7 33 8.30 3 تكلفة العمالة ارتفاع 
x3 3 94.44 34 68 11.1 4 9 .88 32 اآلفات والحشرات انتشار 
x4 6 56.94 20.5 41 86.1 31 9 .13 5  نقص مياه الرى 
x5 7 55.56 20 40 88.9 32 11.1 4 مستوي الماء األرضي ارتفاع 
x6 8 54.17 19.5 39 91.7 33 8.3 3  ةعدم وجود عماله ماهر 
x7 9 52.78 19 38 94.4 34 5.6 2  نسبة الفاقد ارتفاع 
x8 10 51.39 18.5 37 97.2 35 2.8 1 نتاجأسعار مستلزمات اإل ارتفاع 
x9 2 95.83 34.5 69 8.3 3 7 .91 33  الطلب على مخلفات النخيل انخفاض 
x10 4 73.61 26.5 53 8 .52 19 47.2 17  الحشائش انتشار 
x11 5 62.5 22.5 45 75.0 27 25.0 9  األضرار الناجمة عن الطيور 
x12 8 54.17 19.5 39 7 .91 33 8.3 3 تكاليف النقل إلى أماكن البيع ارتفاع 
x13 10 51.39 18.5 37 97.2 35 2.8 1 زراعى عدم وجود صرف 
x14 1 100 36 72 - - 100 36  األسعار وتحكم تجار الجملة انخفاض 

  ٨( ) 1× ال توجد ) + (   2×توجد = ( مجموع األوزان( .  
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  عدد األوزان ÷ مجموع األوزان = الوزن المرجح.  
 ١٠٠× ) ) أكبر وزن× اجمالى العينة (÷ مجموع األوزان = ( مرجحة النسبة ال  

  .بيانات عينة الدراسة الميدانية: جمعت وحسبت من: المصدر
  الملخص والتوصيات

 ٥.٤بمساحة بلغـت حـوالي    االقتصاديةتأتي التمور فى المرتبة الثانية من حيث األهمية 
، ٢٠١٤ألـف نخلـة عـام     ٢٢٠يوة حـوالى  كما تبلغ عدد اإلناث المثمرة بمركز س، ألف فدان

موزعة على عدة أصناف وهى السيوى المستخدم فى صناعة العجـوة، الفريحـى وهـو مـن     
، ستخدم إنتاج بعضـها كعلـف للماشـية    ياألصناف الجافة، العزاوى، طقطقت وأصناف أخرى 

وسط عـدد  مت انخفاضمشكلة البحث في  تتمثلو .اقتصاديةوالبعض اآلخر ال يمثل إنتاجه قيمة 
ألف نخلـة عـام    ٥٠٠اإلناث المثمرة للتمور علي مستوي واحة سيوة، حيث تناقصت من نحو 

أي بمقدار النصف تقريباً، مما أدي إلي تنـاقص  ،  ٢٠١٤ألف نخلة عام  ٢٢٠إلي نحو  ٢٠٠٠
، األمـر  ٢٠١٤ألف طن عام  ٢٠.٢إلي نحو  ٢٠٠٣ألف طن عام  ٣١.٥إنتاج التمور من نحو 

تعرض اإلنتاج إلي العديد من المشاكل اإلنتاجية والتسويقية، وبالتالي تدهور إنتاج  الذي يشير إلي
الرغم مما تبذله الدولة من جهود لتنمية إنتاجها آخرهـا المـؤتمر الـدولي    بالتمور بواحة سيوة، 

  .٢٠١٥األول للتمور المنعقد في واحة سيوة أكتوبر عام 
إنتاج التمور فـي واحـة سـيوة بمحافظـة      اقتصادياتيهدف البحث أساساً إلي دراسة و

مطروح، من خالل دراسة الوضع الراهن لإلنتاج، دراسة دوال اإلنتاج ، التعرف علي الكفـاءة  
اإلنتاجية واإلقتصادية للمزارعين، ودراسة أهم المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه منتجي 

الحلول لوضعها أمام متخذي القـرار   ومسوقي التمور في الواحة، من أجل إقتراح مجموعة من
  .للمساعدة في تطوير و تنمية ذلك القطاع الحيوي

  :وكانت أهم النتائج ما يلي
بالنسبة للمساحة المنزرعة بالتمور في واحة سيوة فقد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي 

دد إناث النخيل ألف فدان، وبالنسبة لع ٠.٠٤٥، بلغ مقداره نحو ٪١إحصائيا عند مستوي معنوية 
. مليـون نخلـة   ٠.٠١٧المثمر فقد أخذت إتجاها عاما تناقصيا معنوي إحصائيا، بلغ مقداره نحو 

معنوي إحصائيا، بلـغ مقـداره نحـو     تصاعدياًوبالنسبة لإلنتاجية الفدانية فقد أخذت إتجاها عاما 
إتجاها عاما تصاعديا  و بالنسبة لإلنتاج الكلي من التمور فقد تبين أنه قد أخذ. فدان/ طن ٠.١٦٣

  .ألف طن٠.٧٢٥  معنوي إحصائيا، بلغ مقداره نحو
، )x3(، واإلنتاجية الفدانية )x2(، وعدد النخيل المثمر )x1(وبدراسة أثر كل من المساحة 

، )x1(علي إنتاج محافظات الصحاري من التمور وبعـد عـدة محـاوالت تبـين أن المسـاحة      
وتبين أنه بزيادة ملين األكثر تأثيرا علي اإلنتاج الكلي من البلح، هما العا) x3(واإلنتاجية الفدانية 
 ٥.٠٣، ٣.٩٥فإن ذلك يؤدي إلي زيادة اإلنتاج الكلي من الـبلح بنحـو    الوحدةكل منهما بمقدار 

  .ألف طن علي الترتيب
، وكـل مـن   )Y(تبين وجود عالقة طردية موجبة بين كمية اإلنتـاج   وبتقدير دالة اإلنتاج

X1)  (ساحة المثمرة، المX2)  ( ،عدد النخيل المثمر)X3 (   ،إجمالى عـدد العمـال)X4 (  كميـة
حيث أنه بزيادة العوامل المستقلة السابق الـذكر  ، مستوى التعليم) X5(السماد البلدى متر مكعب، 

،  ٪٠.١١٤،  ٪٠.٦٩٧،  ٪٠.٣١٥اإلنتاجية الفدانية تزيد بمقـدار  يؤدى إلى زيادة  ٪١بمقدار 
  . على الترتيب ٪٠.٠٢٥،  ٪٠.١٠٧

، على أن الدالة اإلنتاجيـة  ١.٣البالغ حوالى كما يدل مجموع المرونات اإلجمالية للنموذج 
٪ فـى الكميـات   ١، دالة ذات عائد متزايد السعة، أى أن كل زيادة تقـدر بنحـو   لعينة الدراسة

بنسـبة   نخيل الـبلح لالمستخدمة من المتغيرات المستقلة، تؤدى إلى زيادة فى كمية المنتج النهائى 
  .٪١.٣من أكبر 
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فكانت مشكلة  ، نخيل البلح بعينة الدراسةوبدراسة المعوقات اإلنتاجية التى واجهت زراع 
 المرجحـة  حيث بلغت نسـبتها فى المرتبة األولى  (x14)إنخفاض األسعار وتحكم تجار الجملة 

بنسـبة  لفات النخيـل  انخفاض الطلب على مخمشكلة فى المرتبة الثانية جاءت ، و٪١٠٠ حوالي
، إنتشار اآلفات والحشـرات  (x1)المرتبة الثالثة كل من هبوب رياح احتلت ، و٪ ٩٥.٨٣ حوالي
(x3)  المرتبة الرابعة إنتشار الحشائش فى ، و٪ ٩٤.٤٤بنسبة بلغت حوالى(x10)   حيث بلغـت
ة بنسـب  (x11)، والخامسة األضرار الناجمـة عـن الطيـور    ٪٧٣.٦١ حواليالمرجحة  نسبتها

مشـكلة  السـابعة  احتلت المرتبة ، و٪٥٦.٩٤بنسبة  (x4)، والسادسة نقص مياه الرى ٪٦٢.٥٠
كال من ارتفاع تكلفـة العمالـة    وجاءت، ٪٥٥.٥٦بنسبة  (x5)ارتفاع المستوي المائي األرضي 

(x2) عدم وجود عماله ماهرة ،(x6) إرتفاع تكاليف النقل إلى أماكن البيع ،(x12)   فى المرتبـة
 حيـث بلغـت نسـبتها    (x7)، والمرتبة التاسعة إرتفاع نسبة الفاقد ٪٥٤.١٧بنسبة بلغت  الثامنة

، وأخيراً فى المرتبة العاشرة واألخيرة كـل مـن إرتفـاع أسـعار     ٪ ٥٢.٧٨ حوالي المرجحة
 المرجحـة  حيث بلغـت نسـبتها   (x13)، وعدم وجود صرف زراعى (x8)مستلزمات اإلنتاج 

  :بما يلي وقد أوصي البحث .٪٥١.٣٩ حوالي
تفعيل دور الجمعيات الخاصة والتعاونيات فيما يتعلـق بتـوفير المعلومـات الفنيـة      -١

 .والتمويل الالزم إلنتاج وتسويق البلح
اإلهتمام بالجانب اإلرشادي والتدريبي لرفع الكفاءة الفنيـة لمزارعـي نخيـل الـبلح      -٢

  .ومساعدتهم في إنتاج منتج ذو مواصفات عالية الجودة
وتشجيع المؤسسات البحثية للعمل علي إستنباط أصناف جديدة من البلح تتوافـق   دعم -٣

 . مع متطلبات السوق العالمي
 .تطوير وتطهير شبكات الري والصرف والتوسع في إنشاء شبكات الصرف المغطي -٤
اإلهتمام بدراسة اآلفات والحشرات واألمراض التي تصيب نخيل البلح والبحـث فـي    -٥

 .قتصادياً، مع التوصيه بتطبيق طرق المكافحة المتكاملةإعالجها فنياً و أفضل الطرق ل
وللتمـور  ، إعداد قاعدة بيانات و معلومات لإلحصـاءات الزراعيـة بصـفة عامـة      -٦

يديرها و يعمل بها باحثون متخصصـون بحيـث تعتمـد فـي      صنافها علي وجه الخصوصاب
مد في تقديراتها علي المعاينة المبنية علي أسس تقاريرها علي البيانات الفعلية الصحيحة، كما تعت

  .إحصائية و ليس علي تقديرات شخصية جزافية
  المراجع

، دراسة إقتصادية تحليليـة للتمـور فـي    )دكتور(، مني أحمد سليم )دكتور(أشرف محمد أبو العال ) ١(
ثـاني، يونيـو   الوطن العربي، المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعي، المجلد الثاني عشر، العـدد ال 

٢٠٠٢  .  
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمـور واإلسـتفادة مـن    ) ٢(

  .٢٠٠٣مخلفات النخيل في الوطن العربي، ديسمبر 
، دراسة إقتصـادية  )دكتور(، كمال سالمة عرفات أبو قبللو )دكتور(هاني سعيد عبد الرحمن الشتلة ) ٣(

، ٣، العـدد ٥٣ستهالك التمور في مصر، مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر، المجلد إلنتاج وإ
  .٢٠١٥ديسمبر 

، وآخرون، آفاق التنمية البشرية واإلقتصـادية فـي واحـة    )دكتور(هاني سعيد عبد الرحمن الشتله  )٤(
ـ     وث سيوة، قسم الدراسات اإلقتصادية، شعبة الدراسات اإلقتصـادية واإلجتماعيـة، مركـز بح

  .٢٠١٥الصحراء، دراسة غير منشورة، 
  .محافظة مطروح، مركز ومدينة سيوة، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، بيانات غير منشورة) ٥(
وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي، نشـرة اإلحصـاءات   ) ٦(

  .متفرقةالزراعية، أعداد 
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المعهـد العربـى   ، تصميم األوزان ، أخطاء المسـح وتقـدير المعـالم ،    ) كتورد(وليد عبد مواله ) ٧(
  /http://www.arab-api.org، للتخطيط

 (8) Henrick, J. Malik and Kenneth Mallen, Applied Statistics For Business and 
Economics, Addison –Wesley Publishing Company, California, 1975. 
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Summary 
Comes dates in the second place in terms of the economic importance of the 

area amounted to about 5.4 thousand feddans, and the number of female fruitful 
Siwa center about 220 thousand date palm in 2014, distributed on several items ،
alsiwi used in the industry of Al-agoza ، alfrehe which of the items dry lands, Al-
azzawi ،taktakt and other items used for the production of some cattle feed and 
others do not represent the production of economic value. 

The problem in a decline in the average number of fruitful female dates at 
the level of the oasis of Siwa, where decreased from about 500 thousand date 
palm in 2000 to about 220 thousand date palm 2014 any by almost half, which 
led to the decrease in the production of dates from about 31.5 thousand tons in 
2003 to about 20.2 thousand tons in 2014, which indicates that the production 
was exposed to many of the problems of productivity and marketing, and 
therefore the deterioration in the dates production Siwa Oasis, despite the state's 
efforts for the development of production, the last of which was the first 
international conference dates held at the oasis of Siwa October 2015. 

The research aims primarily to the study of the economics of dates 
production in Siwa Oasis Matrouh Governorate, through a study of the current 
situation of production, the study of algorithmic functions of production costs, 
identify the efficiency and productivity, economic and farmers, the study of the 
most important problems productivity and marketing facing the producers of 
dates in the oasis, in order to propose a set of solutions and put it to the decision 
makers to help in the development and the development of the vital sector. 
The most important findings are the following: 

For planting area dates in Siwa Oasis has taken the general trend increased 
and the statistically moral at the level of the morale of 1%, hitting about 0.045 
thousand feddans, as for the number of females palm trees and fruitful 
cooperation had been a general trend moral decreased statistically, which 
amounted to 0.017 million palm trees. For productivity mean has taken the 
general trend of moral decreased statistically, which amounted to 0.215 tons/ 
feddan. And for the overall production of dates was found had taken general 
trend of moral decreased statistically, which amounted to 0.91 tons. 

Studying the impact of each of area (x1), and the number of palm trees and 
fruitful cooperation (x2), productivity (x3), to the production of the Governorates 
of deserts of dates after several attempts to indicate that the area (x1), 
productivity (x3) are working the most impact on the total production of dates, 



 
  ٢٠١٦هاني واخرين 

 251

and found that both increasing by unity, this leads to an increase in total 
production of dates at about 3.95, 5.03 tons respectively. 

It has been possible to estimate the size that maximizes profit in the long 
term to approximately 3680.56 pounds, assuming the rule of full competition, as 
in size which maximizes profit about advanced 15.79 tons which is reached 
through the cultivation of an estimated 3.19 acres. 

As for estimating the size decrease costs amounted to about 5.79 tons of the 
farm, and are reached through the cultivation of an area of about 2.81 acres. 
Assess the flexibility of the costs they reached about 0.953 since the value of this 
parameter less than one, this confirms that the production in the sample farms, in 
the first phase of the law of diminishing, in order to increase the production of 
these farms should work to intensify further the resources used in production. 

The assessment of the production function shows that indicate the existence 
of a direct relationship between positive production quantity (Y), and all (X1) in 
area fruitful, (X2) number of palm trees and fruitful, (x3) the total number of 
workers, (x4) the amount of the fertilizer cubic meters, (x5) the level of education, 
as it increased the independent factors above-mentioned by 1% lead to increased 
productivity meanwhile up to 0.315%, 0.697%, 0.114%, 0.107%, 0.025% 
respectively. 

It also indicates the total overall elasticity's of form of about 1.3, that of 
productivity of a sample of the study, a function of increasing revenue capacity, 
any that every increase estimated at about 1% in quantities used independent 
variables, leading to an increase in the amount of the final product upgrade Al-
dates by more than 1.3%. 

Examining the productive constraints faced palm growers dates exclusive 
study, was the problem of low prices and control wholesale dealers (x14) in the 
first place where the increase of weighted about 100%, came in the second place 
the problem of low demand for remnants of palm trees by about 95.83%, was 
ranked third each of strong winds (x1), the proliferation of pests and insects (x3) 
by about hitting 94.44%, in fourth place, the proliferation of grass (x10), where 
the increase of weighted about 73.61% fifth, damage caused by flu (x11) by 
62.50% sixth, a shortage of irrigation water (x4) by Wednesday fell 56.94% and 
was ranked seventh problem of the High Water Level Ground Floor (x5) by 
55.56%, both from the rise in the cost of labor (x2), the lack of skilled worker 
(x6), high transport costs to places of sale (x12) ranked eighth by Reached 
54.17%, and Ninth high proportion of waste (x7), where the increase of weighted 
about 52.78%, finally came in the tenth and last of the prices of production input 
(x8), the absence of an agricultural exchange rate (x13), where the increase of 
weighted about 51.39%. It was recommended that research: 

1- Activating the role of the private associations and cooperatives with 
regard to the provision of technical information and finance required for the 
production and marketing of dates. 

2-The attention of the Indicative side and training to raise the professional 
competence and Palm growers dates and assist them in the production of product 
specifications of high quality. 
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3- The support and encouragement of research institutions to develop new 
types of dates and compatible with the requirements of the world market. 

4- The development of the clearance of irrigation and drainage networks 
and expansion in the establishment of networks of exchange and covered. 

5- Interest in the study of insect pests and diseases that afflict palm trees 
and find the best ways to remedy them technically and economically, with 
recommend the application of integrated. 

6- Preparation of a database and information on agricultural statistics in 
general and dates special and staffed by professional researchers to adopt in their 
reports on the actual data and proper depend in their estimates of the preview 
based on statistical basis and not on a personal estimates in an arbitrary fashion.  

 


