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 ز ــ ــــــــــــــالموجـ

  
تعتبر المانجو أحد أهم محاصيل الفاكهة فى مصر  
بالمحاصيل  بالمقارنة  واسع  نطاق  على  لزراعتها  نظرًا 
الفاكهية األخرى، وفضاًل عن أهميتها كمحصول فاكهي 
)الموالح   بعد كل من  الثالثة  المرتبة  فى  يأتى  فإنه  هام 
النقدية   القيمة  والبرتقال، والعنب( من حيث إسهامه فى 

الصا بلورة الجمالى  ويمكن  المصرية،  الزراعية  درات 
التساؤالت  على  اإلجابة  إمكانية  في  الدراسة  مشكلة 
األمثل  االقتصادي  الحجم  مفهوم  بماهية  المتعلقة 
للمزرعة؟ وما هي العوامل المؤثرة على أحجام المزارع؟  
هو   وما  المزارع؟  ألحجام  المختلفة  المقاييس  هي  وما 

المانجو في األراضي  الحجم االقتصادي األمثل لمزارع  
الجديدة والقديمة؟ وإلى أي مدى يوجد تأثير معنوي لحجم 
المزرعة على الكفاءة اإلنتاجية للمزارع موضع الدراسة؟  
األمثل  الحجم  قياس  إلى  عامة  بصفة  البحث  ويهدف 
وبتقدير   والقديمة  الجديدة  األراضي  في  المانجو  لمزارع 

ال الناتج  قيمة  للتعرف على  لمختلف  دوال اإلنتاج  حدى 
وقدرت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية للدالة  عوامل اإلنتاج  

العناصر   1.07بنحو   هذه  زيادة  أن  على  يدل  وهذا 
بنسبة   المقدرة  بالدالة  زيادة 10اإلنتاجية  إلى  يؤدي   %

وقد تم  %،    10.7الناتج الكلي للفدان من المانجو بنحو  
عنصر  لكل  المتوسط  والناتج  الحدي  الناتج    إشتقاق 
إنتاجي في دالة الناتج الكلي إلجمالي عينة الدراسة، حيث 

بالنسبة  (  .M.Pالناتج الحدي )( أن  1تبين من جدول )
األزوتى  لكاًل   والسماد  البشري  العمل  بحوالي  من  قدر 

على    0.029،  0.018 اإلنتاجية  العناصر  لتلك  طن 

العناصر   لتلك  الحدي  الناتج  قيمة  قدرت  كما  الترتيب، 
بح على    339.01،  210.42والي  اإلنتاجية  جنيه 

 الترتيب. 
 

دوال األنتاج، دوال التكاليف، الكفاءة   :المفتاحيةالكلمات  
 .االقتصادية، الحجم االمثل لالنتاج

 

 المقدمة  1
 

تعتبر المانجو أحد أهم محاصييييل الفاكهة فى مصييير 
نظرًا لزراعتها على نطاق واسييييييييع بالمقارنة بالمحاصيييييييييل 

األخرى، وفضيياًل عن أهميتها كمحصييول فاكهي  الفاكهية 
هييام فييإنييه يييأتى فى المرتبيية الثييالثيية بعييد كييل من )الموالح  
والبرتقال، والعنب( من حيث إسيييييييييهامه فى القيمة النقدية 
الجمالى الصييييييادرات الزراعية المصييييييرية، وتحتل مصيييييير 
المركز متقدم بين أهم الدول المصييييييييييدرة للمانجو، وتعمل  

رات الزراعية المصيرية ومحاولة مصير على تنمية الصياد
تحسييييييين النظام التسييييييويقى الزراعى، ويعتبر المانجو أهم 

 أنواع محاصيل الفاكهة التصديريه في مصر.
النوبييييارييييية واالسييييييييييييييميييياعيلييييية من  وتعتبر محييييافظتي 
المحيافظيات الزراعيية الهيامية في زراعتيه فى مصيييييييييييييير لميا 

وتعتمد    تشييهله من مسيياحة مزرعية ومسيياحة محصييولية،
ية االقتصييييييييييادية الزراعية في مصيييييييييير على محورين  التنم

أسيييييييييياسيييييييييييين يتمثل المحور األول في التوسييييييييييع الزراعي  
الرأسييييي وبلك بزيادة إنتاجية الوحدة من األرز الزراعية  
عن طريق تحسيييييين كفاءة االسيييييتهالل الزراعي الرأسيييييي،  
ويتمثيل المحور الثياني في التوسييييييييييييييع األفقي بزييادة رقعية  
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اسيتصيالو وزراعة األراضيي  األرز الزراعية عن طريق
األمر اليييذي حظي   الجيييدييييدة كميييا بمحيييافظييية النوبييياريييية،

باهتمام صييييانعي السييييياسيييية الزراعية واالقتصييييادية بهدف  
زيادة مصادر توفير الهذاء المطلوب وتوفير فرص عمل 
تهييييييدف   حيييييييث  جييييييديييييييدة،  عمرانييييييية  مجتمعييييييات  وتكوين 

إلى تنفيذ برنامج واسيييع السيييتصيييالو   2030اسيييتراتيجية  
اضيييييييييييي في مصييييييييييير على جميع أنحاء مصييييييييييير من األر 

الجنوب الي الشيمال وتتميز مصير بعدد ليس بالقليل من 
اصناف المانجو التى تناسب جميع االغراز سواء كان 

 لالستهالك الطازج او التصنيع الهذائى.
 

 مشكلة البحث 2
 

يتعرز محصيييييييييييول المانجو فى مصييييييييييير فى ا ونة 
األخيرة لكثير من المشيييييياكل اإلنتاجية والتسييييييويقية داخليًا 
وخيارجييًا، التى أدت إلى القصييييييييييييييور فى اإلنتياج وتيذبيذب 
المسيييياحات المثمرة، ولقد أدت بعم المشيييياكل اإلنتاجية  
األحيييييان. وتييييدهور  الثمييييار فى بعم  إلى نقص جودة 

ا أدت بعم المشييييييييييييييياكييل اإلنتيياج فى أحيييان أخرى، كميي
التسييييويقية إلى تراجع القيمة النقدية للمانجو، األمر الذي 
يسيييتوجب معه االهتمام باإلنتاج والتسيييويق، والعمل على  
تحسيييييينهما، وبلك هو حجر الزاوية الالزم للتنمية وتوفير  
احتياجات المسييييييتهلك سييييييواء على المسييييييتوى الداخلى أو 

لمنافسيية السييتعادة  الخارجى بالجودة المطلوبة واألسييعار ا
مصيييير مكانتها في السييييوق العالمي باالضييييافة الي وجود 
تباين واسييييييييييع في حجم مزارع المانجو بصييييييييييفة خاصيييييييييية 
والفيياكهيية ككييل بصييييييييييييييفيية عيياميية، حيييث تتوزع بين فييدان  

 فدان للمزارع الكبيرة.  30للمزارع الصهيرة وأكثر من 
ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في إمكانية اإلجابة على  

ت المتعلقة بماهية مفهوم الحجم االقتصيييييييييييادي  التسييييييييييياؤال
األمثييل للمزرعيية؟ ومييا هي العوامييل المؤثرة على أحجييام 
المزارع؟ وميييا هي المقييياييس المختلفييية ألحجيييام المزارع؟ 
وميا هو الحجم االقتصييييييييييييييادي األمثيل لمزارع الميانجو في 
األراضييييييييييييييي الجديدة والقديمة؟ وإلى أي مدى يوجد تأثير  

على الكفييياءة اإلنتييياجيييية للمزارع معنوي لحجم المزرعييية  
 موضع الدراسة؟

 

 هدف البحث 3
 

يهدف البحث بصييييييفة عامة إلى قياس الحجم األمثل 
لمزارع الميانجو في األراضييييييييييييييي الجيدييدة والقيديمية وتحيدييد  
العوائيد للسييييييييييييييعيات المختلفية وكيذليك ووفورات الحجم وفقيًا 
الختالف المسيييييييياحة المزروعة، وبلك من خالل دراسيييييييية 

الزراعيية وفقيًا الختالف حجم المزرعية وتقيدير  للميدخالت  
دوال اإلنتيياج للتعرف على قيميية النيياتج الحييدى لمختلف 
عوامل اإلنتاج، وأيضييييييييييييييا تقدير دوال التكاليف اإلنتاجيية  
لعوامل اإلنتاج المشييييييياركة فى العملية اإلنتاجية والتعرف 
ومحييييياولييييية   االنتييييياج  على  تيييييأثيرا  األكثر  العواميييييل  على 

العوامييل بات التييأثير السيييييييييييييييالييب على    تعظيمهييا. وتييدنييية
العمليييية اإلنتييياجيييية وبيييالتيييالى العميييل على زييييادة الكفييياءة  
االقتصيييييييييييادية، كما يهدف أيضيييييييييييا إلى التعرف على أهم 
المشييييييييييييياكل اإلنتاجية والتسيييييييييييييويقية التى تؤثر على حجم 
اإلنتاج، والرقعة الزراعية للمانجو لتكون مؤشييييييييرًا يسييييييييتند  

لرفع الكفاءة االقتصيادية    علىه عند رسيم السيياسية الهادفة
 لمزارعى المانجو فى مصر. 

 
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات  4

 
اعتمدت الدراسيييييييييييية على البيانات الثانوية المنشييييييييييييورة 
وغير المنشييييييييييييييورة التي تصييييييييييييييييدرهييا وزارة الزراعيية، بلييك 
بياإلضييييييييييييييافية إلى البييانيات األوليية النياتجية من اسييييييييييييييتميارة  

الل عينة عشيييييييييوائية  اسيييييييييتبيان تم إعدادها وجمعها من خ
من منطقيية االسييييييييييييييميياعيلييية والقنطرة شييييييييييييييرق بمحييافظيية  
االسيييماعيلية، وتضيييمنة عملية تحليل البيانات اسيييتخدام 
بعم المعايير اإلحصائية الوصفية والكمية المتمثلة في 
المتوسييييط الحسييييابي واألهمية النسييييبية، باإلضييييافة لتقدير  

ات دوال اإلنتياج والتكياليف لتقيدير عوائيد السييييييييييييييعية ووفور 
 الحجم. 

 

دالة إنتاج المانجو على مستوي إجمالي عينة     1.4
 الدراسة  

توضييييييييييييييح المعييادليية التييالييية أنييه تم اختيييار المتهيرات 
التفسيييييييرية األكثر تأثيرًا على اإلنتاج والمتمثلة في العمل 
البشيييييري، ووحدات السيييييماد األزوتى وتشيييييير قيمة معامل  

التهيرات في اإلنتيييياج %من  95التحييييديييييد المعييييدل  إلى  
وقيد ثبتية معنويية النموبج    ترجع إلى التهيرات الميذكورة،
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 المسييييييتخدم، وتشييييييير مرونات اإلنتاج إلى أن زيادة قدرها
%( في العمل البشيييييييري، ووحدات السيييييييماد األزوتى 10)

%،  6.2تؤدي إلى زيييادة اإلنتيياج من المييانجو بنسييييييييييييييبيية  
للسيماد % وقدرت المرونة اإلنتاجية للعمل البشيري و 4.5

المعنوييييية    0.451،  0.619األزوتى بنحو   وقييييد ثبتيييية 
 (. 0.01عند مستوى المعنوية  )

 
LnQ = 3.713+ 0.619 Ln X1 + 0.451 LnX5  
          )16.2 (**  )5.414( **   )3.795 ( **

 
2R  = 0.96                     F =  )566.4 ( ** 

 %.  1المعنوية ** معنوي عند مستوي 
 %.  5* معنوي عند مستوي المعنوية   

 حيث 
Q    الناتج الكلي : 

X1  رجل/فدان( -: العمل البشري )ساعة 
X5 )وحدات السمات األزوتى )كجم/فدان : 

للدالة  اإلجمالية  اإلنتاجية  المرونة  بنحو   وقدرت 
اإلنتاجية   العناصر  زيادة هذهأن    وهذا يدل على  1.07

% يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي  10بالدالة المقدرة بنسبة  
بنحو   المانجو  من  أن    10.7للفدان  بلك  ويوضح   %

األنتاج يتم في حالة تزايد العائد على السعة الن مرونة  
 .اإلنتاج أكبر من الواحد الصحيح 

تم الحدي    إشتقاق  وقد  المتوسطو الناتج    لكل  الناتج 
إنتاجي الكلي في    عنصر  الناتج  عينة    دالة  إلجمالي 

من  الدراسة تبين  حيث    الحدي   الناتج أن    1جدول  ، 
(M.P.  )األزوتى العمل البشري والسماد    منكاًل  ل  بالنسبة

بحوالي   العناصر    0.029،  0.018قدر  لتلك  طن 
الحدي   الناتج  قيمة  قدرت  كما  الترتيب،  على  اإلنتاجية 

العناصر اإلنتاجية بحوالي     339.01،  210.42لتلك 
جنيه على الترتيب، وبلغ متوسط أجر وحدة العمل البشري 

السماد  جنيه/ساعة/يوم، ومتوسط سعر وحدة    20نحو  
 جنيه/ كجم. 79األزوتى نحو 

المانجو    الناتجأن  و  محصول  من   بالنسبة المتوسط 
من  ل والسماد  كاًل  البشري  العمل  قدر    األزوتىفي  قد 

العناصر اإلنتاجية طن لتلك    0.064،  0.029بحوالي  
 على الترتيب. 

االقتصادية  وتم   الكفاءة  العناصر  تقدير  إلستخدام 
حيث    اإلنتاجية المقدرة،  الكلي  الناتج  من بدالة  تبين 
الكفاءة االقتصادية لكل مؤشر  أن قيمة    السابقالجدول  

الواحد  كلما اقترب من    البشري والسماد األزوتىمن العمل  
إلى   يشير  الكالصحيح  وتعظيم زيادة  االقتصادية  فاءة 

وكلما كان أكبر من الواحد    ستخدام هذه العناصرإل  الربح
الصحيح، دل بلك على انه هناك مازالة فرصة لزيادة 

 .األرباو من خالل زيادة أستخدام العنصر األنتاجي
 

)أقـل األولي    الحيـاييـة  للفئـة  إنتـاج المـانجودالـة      2.4
 فدان( 5من 

المعييييادليييية أنييييه تم اختيييييار المتهيرات  كمييييا يتبين من  
التفسيييييييرية األكثر تأثيرًا على اإلنتاج والمتمثلة في العمل 
البشيري ووحدات السيماد الفوسيفاتي ، وتشيير قيمة معامل 

%من التهيرات في اإلنتيييياج 86التحييييديييييد المعييييدل  إلى  
ترجع إلى التهيرات الميذكورة ،وقيد ثبتية معنويية النموبج  

 نات اإلنتاج إلى أن زيادة قدرهييييييييييياالمستخدم، وتشير مرو 
البشييييييييييييييري أدت  10) العمييييل  إنتيييياج   %( في  إلي زيييييادة 

%، كما قدرت المرونة اإلنتاجية   5.04بنسييييييبة   المانجو
والتي تشيييير إلي أن    0.388بنحو   الفوسيييفاتي   للسيييماد
% تؤدي إلي زيادة 10بنسيييييبة   السيييييماد الفوسيييييفاتيزيادة 
المعنوية هذه   وقد ثبتة %  3.88بنسييبة   المانجوإنتاج   

 (.0.01النتائج إحصائيًا عند مستوى المعنوية  )
 

LnQ = 2.692 + 0.504 Ln X1 +0.388 LnX6  

   **(3.75)     *(*5.83 )            *( *3.393  )       
2R  = 0.86                        F =  )67.54 ( * * 

 %.  1** معنوي عند مستوي المعنوية  
 %.  5معنوي عند مستوي المعنوية   * 

 حيث 
Q    الناتج الكلي : 

X1  رجل/فدان( -: العمل البشري )ساعة 
X6 )وحدات السمات الفوسفاتي )كجم/فدان : 

أما على مستوي عناصر اإلنتاج مجتمعة فقد قدرت 
للدالة اإلجمالية  اإلنتاجية  وهذا   0.892بنحو    المرونة 

هذهأن    يعني المقدرة   العناصر  زيادة  بالدالة  اإلنتاجية 
  8.92% يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي بنحو  10بنسبة  

%،ويوضح بلك أن األنتاج يتم في حالة تناقص العائد  
 علي السعة  الن مرونة اإلنتاج أقل من الواحد الصحيح. 
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عينة بإجمالي    في دالة إنتاج المانجو  المستخدمة  عناصر اإلنتاجإلستخدام    مؤشرات الكفاءة االقتصادية  .1جدول  
 الدراسة  

 

 ان ــــــــالبي

 عناصر االنتاج )المدخالت( في دالة الناتج الكلي

 البشري  العمل

X1 

 األيوتى السماد

X5 

 376 839 اإلنتاج متوسط كمية عنصر 

 24 طن( الكلي )متوسط الناتج 

 0.619 0.451 .( E.Xاالنتاجية لعنصر االنتاج )المرونة 

 1.07 .(E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )

 0.064 0.029 .(   )طن( A.Pالناتج المتوسط )

 0.029 0.018 .(   )طن( M.Pالناتج الحيييدي ) 

 339.01 210.42 .( )جنيه(V.M.Pقيمة الناتج الحدي )

 79 20 )جنيه(( PXسعر وحدة عنصر االنتاج )

 10.52 4.29 .( E.Eالكفاءة االقتصادية )

 جنيها. 11690=  وحدة الناتج الرئيسي )سعر طن المانجو( * سعر
 .X÷ كمية عنصر اإلنتاج المستخدم Qالناتج الكلي للمزرعة =( .A.Pالناتج المتوسط )* 
 (..A.P( × الناتج المتوسط ).E.Xالمرونة اإلنتاجية لعنصر اإلنتاج ) =( .M.Pالحييدي )الناتج * 

 (.QPوحدة الناتج الرئيسي ) ريسع( × .M.Pالناتج الحدي )=  (.V.M.P) * قيمة الناتج الحدي
 (.XPوحدة عنصر اإلنتاج ) ريسع ÷( .V.M.Pقيمة الناتج الحدي )=  (.E.Eالكفاءة االقتصادية )* 

 المصدر: جمعة وحسبة من نتائج اإلستبيان الخاص بالدراسة.
 

 بالنسبة لكل  الناتج المتوسطو الناتج الحدي    تقديروتم  
إنتاجي الكلي  عنصر  الناتج  دالة   الفئة  فيالمقدرة    في 

  2جدول  بعينة الدراسة، حيث تبين من    األولي   الحيازية
من  ل  الحدي  الناتجأن   البشري  كاًل  والسماد  العمل 

طن لتلك    0.022طن،    0.013قدر بحوالي    الفوسفاتي،
العناصر اإلنتاجية على الترتيب، وان قيمة الناتج الحدي  

العناصر اإلنتاجية بحوالي     252.05،  148.94لتلك 
ر وحدة العمل البشري جنيه على الترتيب. وبلغ متوسط أج

جنيه/ ساعة/ يوم، ومتوسط سعر وحدة السماد   20نحو  
  الناتج أن    تبين من جدولجنيه/كجم، كما    57الفوسفاتي  
والفوسفاتي قدر بحوالي   العمل البشري كاًل من لالمتوسط 
على    0.057،  0.026 اإلنتاجية  العناصر  لتلك  طن 
 الترتيب. 

الجدول  حيث   من  الكفاءة  مؤشر  قيمة  أن  تبين 
البشري والفوسفاتي كلما اقترب  االقتصادية لكل من العمل  

زيادة الكفاءة االقتصادية  الواحد الصحيح يشير إلى  من  
الربح العناصرإل  وتعظيم  أكبر    ستخدام هذه  وكلما كان 

مازالة  هناك  انه  على  بلك  دل  الصحيح،  الواحد  من 
نصر  فرصة لزيادة األرباو من خالل زيادة أستخدام الع

 . األنتاجي
 

 5الـثانـية )من الحـيايـية  للفـئة    إنـتاج الـمانجوداـلة    3.4
 فدان( 10 إلى أقل من

تبين أن المتهيرات التفسيرية األكثر تأثيرًا على اإلنتاج 
والمتمثلة في وحدات السماد العضوي واألزوتي، وتشير 

%من التهيرات في  74قيمة معامل التحديد المعدل إلى  
 التهيرات المذكورة، وقد ثبتة معنوية ا اإلنتاج ترجع إلى
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 اإلسماعيليةتحليل الكفاءة االقتصادية لمدخالت مزارع المانجو بمحافظة 

 
بالفئة الحيازية    في دالة إنتاج المانجو  المستخدمةعناصر اإلنتاج  إلستخدام    مؤشرات الكفاءة االقتصادية  .2جدول  

 األولى بعينة الدراسة 

 

ان ــــــــــــــالبي  

دالة الناتج الكليعناصر االنتاج )المدخالت( في   

البشري  العمل  

X1 

الفوسفاتي  السماد  

X6 

 159 347 اإلنتاج متوسط كمية عنصر 

 9 متوسط الناتج الكلي )طن( 

 0.504 0.388 .( E.Xالمرونة االنتاجية لعنصر االنتاج )

 0.892 .(E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )

 0.057 0.026 .(   )طن( A.Pالناتج المتوسط )

 0.022 0.013 .(   )طن( M.Pالناتج الحيييدي ) 

 252.05 148.94 .( )جنيه(V.M.Pقيمة الناتج الحدي )

 57 20 ( )جنيه(PXسعر وحدة عنصر االنتاج )

 7.4 4.4 .( E.Eالكفاءة االقتصادية )

 جنيها. 1457=  وحدة الناتج الرئيسي )سعر طن المانجو( * سعر
 .X÷ كمية عنصر اإلنتاج المستخدم Qالناتج الكلي للمزرعة =( .A.Pالناتج المتوسط )* 
 (..A.P( × الناتج المتوسط ).E.Xالمرونة اإلنتاجية لعنصر اإلنتاج ) =( .M.Pالناتج الحييدي )* 

 (.QPوحدة الناتج الرئيسي ) ريسع( × .M.Pالناتج الحدي )=  (.V.M.P) * قيمة الناتج الحدي
 (.XPوحدة عنصر اإلنتاج ) ريسع ÷( .V.M.Pقيمة الناتج الحدي )=  (.E.Eالكفاءة االقتصادية )* 

 المصدر: جمعة وحسبة من نتائج اإلستبيان الخاص بالدراسة 
 

لنموبج المستخدم، وتشير مرونات اإلنتاج إلى أن زيادة  
إلي   %( في السماد العضوي واألزوتى تؤدي 10)قدرهيا  

وقد ثبتة  %4.85%،   6.9زيادة إنتاج المانجو بنسبة 
المعنوية   مستوى  عند  إحصائيًا  النتائج  هذه  المعنوية 

(0.01  .) 
 

LnQ = 2.735 + 0.693LnX4 + 0.485LnX5 

         )2.190 (**  )5.57 ( **     )5.67( **  
 

2R  = 0.74                      F = 24.13 
 %.  1** معنوي عند مستوي المعنوية  

 %.  5* معنوي عند مستوي المعنوية    
 حيث 

Q    الناتج الكلي : 
X4 فدان( 3: وحدات السماد العضوي )م/ 
X5 كجم/فدان( : وحدات السماد األزوتى( 

  1.18بنحو    وبلهة المرونة اإلنتاجية اإلجمالية للدالة 
اإلنتاجية بالدالة المقدرة    العناصر  زيادة هذهأن    وهذا يعني
% يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي من المانجو 10بنسبة  
%، ويوضح بلك أن األنتاج يتم في حالة    11.8بنحو  

تزايد العائد على السعة الن مرونة اإلنتاج أكبر من الواحد  
 الصحيح. 
الحدي    وبلغ المتوسطو الناتج  لكل   الناتج    بالنسبة 

إنتاجي النا  عنصر  دالة  الكليفي  المقدرة لمحصول    تج 
حيث   الثانية  الحيازية  الفئةفي    المانجو الدراسة،  بعينة 
كاًل ل  بالنسبةمن محصول المانجو    الحدي  الناتجتبين أن  

العضوي  السماد  األزوتى،  من  بحوالي    والسماد  قدر 
على    0.029،  0.214 اإلنتاجية  العناصر  لتلك  طن 

العناص لتلك  الحدي  الناتج  وقيمة  اإلنتاجية الترتيب،  ر 
الترتيب.    342.89،  2530.34بحوالي   على   جنيه 
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،  3جنيه/م  012وبلغ متوسط سعر وحدة السماد العضوي  
 جنيه/كجم.  79ومتوسط سعر وحدة السماد األزوتى 

المانجو   الناتجتبين أن  كما   المتوسط من محصول 
والسماد األزوتى قدر    السماد العضوي كاًل من  ل  بالنسبة
طن لتلك العناصر اإلنتاجية   0.059،  0.309بحوالي  

 على الترتيب. 

من  حيث   قيمة    3الجدول  تبين  الكفاءة  مؤشر  أن 
من لكل  العضوي   االقتصادية  األزوتى    السماد  والسماد 

زيادة الكفاءة الواحد الصحيح يشير إلى  كلما اقترب من  
وكلما   ذه العناصرستخدام هإل  االقتصادية وتعظيم الربح

كان أكبر من الواحد الصحيح، دل بلك على انه هناك  
أستخدام   زيادة  خالل  من  األرباو  لزيادة  فرصة  مازالة 

 العنصر األنتاجي.
 

 
 
 

بالفئة الحيازية  المانجو  في دالة إنتاج    المستخدمة  عناصر اإلنتاجإلستخدام    مؤشرات الكفاءة االقتصادية  .3جدول  
 الثانية بعينة الدراسة 

 

 ان ـــــــــــ البي

 عناصر االنتاج )المدخالت( في دالة الناتج الكلي

 السماد العضوي 
X4 

 األيوتى  السماد
X5 

 323 62 متوسط كمية عنصر االنتاج 

 19.15 متوسط الناتج الكلي )طن( 

 0.693 0.485 .( E.Xاالنتاج )المرونة االنتاجية لعنصر 

 1.18 .(E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )

 0.059 0.309 .(   )طن( A.Pالناتج المتوسط )

 0.029 0.214 .(   )طن( M.Pالناتج الحيييدي ) 

 342.89 2530.34 .( )جنيه(V.M.Pقيمة الناتج الحدي )

 79 120 ( )جنيه(PXسعر وحدة عنصر االنتاج )

 21.09 4.34 .( E.Eالكفاءة االقتصادية )

 جنيها. 11824=  وحدة الناتج الرئيسي )سعر طن المانجو( * سعر
 .X÷ كمية عنصر اإلنتاج المستخدم Qالناتج الكلي للمزرعة =( .A.Pالناتج المتوسط )* 
 (..A.P( × الناتج المتوسط ).E.Xالمرونة اإلنتاج ية لعنصر اإلنتاج ) =( .M.Pالناتج الحييدي )* 

 (.QPوحدة الناتج الرئيسي ) ريسع( × .M.Pالناتج الحدي )=  (.V.M.P) * قيمة الناتج الحدي
 (.XPوحدة عنصر اإلنتاج ) ريسع ÷( .V.M.Pقيمة الناتج الحدي )=  (.E.Eالكفاءة االقتصادية )* 

 وحسبة من نتائج اإلستبيان الخاص بالدراسة المصدر: جمعة 
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 اإلسماعيليةتحليل الكفاءة االقتصادية لمدخالت مزارع المانجو بمحافظة 

 
المانجودالة    4.4 الثالثةللفئة    إنتاج   10)  الحيايية 
 فأكثر(  فدان

تبين أن المتهيرات التفسيرية األكثر تأثيرًا على اإلنتاج 
والمتمثلة في العمل البشري والسماد األزوتى وتشير قيمة 

إلى   المعدل   التحديد  في    95معامل  التهيرات  %من 
المذكورة، وقد ثبتة معنوية   التهيرات  إلى  اإلنتاج ترجع 
  النموبج المستخدم، وتشير مرونات اإلنتاج إلى أن زيادة 

تؤدي %( في العمل البشري والسماد األزوتى  10)قدرهيا  
المانجو بنسبة   % وقد    8.5%،    9.3إلي زيادة إنتاج 

ثبتة المعنوية هذه النتائج إحصائيًا عند مستوى المعنوية 
(0.01  .) 

 
LnQ = 8.515 +  0.927 Ln X1 +0.849 LnX5 

     )2.98 (**          )2.43(* *      )7.795(**
 

2R  = 0.95                          F   = 78.29 
 %.  1** معنوي عند مستوي المعنوية   
 %.  5* معنوي عند مستوي المعنوية    

 حيث 
Q    الناتج الكلي : 

X1  رجل/فدان( -: العمل البشري )ساعة 
X5 )  وحدات السمات األزوتى ) كجم/فدان : 

 
المرونة   للدالةوبلهة  اإلجمالية   بنحو    اإلنتاجية 

يعني  1.776 هذهأن    وهذا  اإلنتاجية    العناصر  زيادة 
% يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي  10بالدالة المقدرة بنسبة  

ويوضح بلك أن األنتاج    % ،  17.76من المانجو بنحو  
يتم في حالة تزايد العائد علي السعة  الن مرونة اإلنتاج 

 أكبر من الواحد الصحيح. 
الحدي    وبلغ المتوسطو الناتج  لكل   الناتج    بالنسبة 

إنتاجي الكلي  عنصر  الناتج  دالة  المقدرة لمحصول    في 
حيث   الثالثة  الحيازية  الفئةفي    المانجو الدراسة،  بعينة 
كاًل ل  بالنسبةمن محصول المانجو    الحدي  ناتجالتبين أن  

،   0.028قدر بحوالي  السماد األزوتى العمل البشري و
الترتيب،    0.060 على  اإلنتاجية  العناصر  لتلك  طن 

العناصر اإلنتاجية  بحوالي   لتلك  الناتج الحدي   وقيمة 
جنيه على الترتيب. وبلغ متوسط أجر وحدة    720،  336

ه/ ساعة/ يوم ، ومتوسط سعر جني  20العمل البشري نحو
 .جنيه/كجم  79وحدة السماد األزوتى  

المتوسط  من محصول المانجو   الناتجتبين أن  كما  
قدر  ل  بالنسبة األزوتى  والسماد  البشري  العمل  من  كاًل 
طن لتلك العناصر اإلنتاجية   0.071،    0.030بحوالي  

 على الترتيب. 
من  حيث   قيمة    4الجدول  تبين  الكفاءة  مؤشر  أن 

العمل البشري والسماد األزوتى كلما    االقتصادية لكل من 
من   إلى  اقترب  يشير  الصحيح  الكفاءة الواحد  زيادة 

وكلما   ستخدام هذه العناصرإل   االقتصادية و تعظيم الربح
كان اكبر من الواحد الصحيح، دل بلك على انه هناك  
أستخدام   زيادة  خالل  من  األرباو  لزيادة  فرصة  مازالة 

 عنصر األنتاجي.ال
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بالفئة الحيازية  المانجو  في دالة إنتاج    المستخدمة  عناصر اإلنتاجإلستخدام    مؤشرات الكفاءة االقتصادية  .4جدول  
 الثالثة بعينة الدراسة 

 جنيها . 12000=  وحدة الناتج الرئيسي )سعر طن المانجو( * سعر
 .X÷ كمية عنصر اإلنتاج  المستخدم  Qالناتج الكلي للمزرعة  =( .A.Pالناتج المتوسط  )* 
 (..A.P( × الناتج المتوسط ).E.Xالمرونة اإلنتاجية لعنصر اإلنتاج  ) =( .M.Pالناتج الحييدي  )* 

 (.QPوحدة الناتج الرئيسي ) ريسع( × .M.Pالناتج الحدي )=  (.V.M.P) * قيمة الناتج الحدي
 (.XPوحدة عنصر اإلنتاج  ) ريسع ÷( .V.M.Pقيمة الناتج الحدي )=  (.E.Eالكفاءة االقتصادية )* 

 المصدر : جمعة وحسبة من نتائج اإلستبيان الخاص بالدراسة 
 

لدوالالتقدير    5.4 المانجو  االحصائي  في   تكاليف 
 الميدانية  محافظة االسماعيلية بعينة الدراسة

 
ــة تكــاليف إنتــاج المــانجو على مســـــــــتو     1.5.4 دال

 ) المد  الطويل ( إجمالي العينة
تقدير دالة التكاليف الكلية إلنتاج محصول المانجو  وب

باستخدام   الطويل  المدي  أن  االوليةبيانات  الفي  تبين   ،
الصور   افضل  أفضل  هي  االحصائية  التكعبية  الصور 

 الموضحة بالمعادلة المقدرة و 
  

T.C =   25839.7 Q – 7701.6 Q ² +689.26 Q3   -   
15.771 S2 + 205.659 S.Q 

    (148.1( **    )2.048-)    *(*4.423)     

  )-4.455( **     )4.197( **     
 

2R  = 0.99                          F   = 1046.852 
 

  حيث:
T.C   التكاليف االنتاجية الكلية )جنيه( إلنتاج المانجو =

 على مستوى إجمالي عينة الدراسة. 
Q    ( طن = الناتج الكلي الفعلى  ) . 

 %.      1** معنوي عند مستوي معنوية  

 

T.C = 25839.7 Q – 7031.1 Q ² +689.26 Q3  
 (1) 

 

الناتج  و  مسئولأن  حوالي    الكلي  من    99عن   %
الكلية من محصول   التهيرات الكلية الحادثة في التكاليف

المتوسطة   المانجو التكاليف  دالة  الصورة  وقدرت  في 
 التالية 
 

A.C = 25839.7 – 7031.1 Q +689.26 Q2  (2) 

 
 في الصورة التالية  الحديةوقدرت دالة التكاليف 

 

 ان ــــــــــــالبي

 عناصر االنتاج )المدخالت( في دالة الناتج الكلي

 العمل البشري 
X1 

 السماد األيوتى
X5 

 941 2204 متوسط كمية عنصر االنتاج 

 66.89 متوسط الناتج الكلي  )طن( 

 0.927 0.849 .( E.Xالمرونة االنتاجية لعنصر االنتاج )

 1.776 .(E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )

 0.071 0.030 .(   )طن( A.Pالناتج المتوسط )

 0.060 0.028 .(   )طن( M.Pالحيييدي ) الناتج 

 720 336 .( )جنيه(V.M.Pقيمة الناتج الحدي )

 79 20 ( )جنيه(PXسعر وحدة عنصر االنتاج )

 16.8 9.11 .( E.Eالكفاءة االقتصادية )
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M.C= 25839.7–14062.2 Q +2067.78 Q2 (3) 
 

عينة  لتكاليف إجمالي   المدنيأن حجم اإلنتاج االمثل  و 
حجم الناتج الكلي    وكذلك  طن  5.1الدراسة بلغ حوالي  

  المعظم للربح حجم اإلنتاج    وبلغطن،    3بلغ    قد  الفعلى
نحو و طن،    5.57حوالي   الحدية  التكاليف  بلهة 

ي  التكاليف المتوسطة حوال  كما بلهةجنيه    2263.12
االنتاجية و جنيه،    10949.7 التكاليف  مرونة 

عند    0.207بنحو تصل  المثلي  المزرعية  السعة  وأن 
 فدان.   6.7حوالي 

 
داـلة تـكاليف إنـتاج محصـــــــــول الـمانجو للفـئة      2.5.4

 فدان ( 5) أقل من األولي بعينة الدراسة
محصول وب إلنتاج  الكلية   التكاليف  دالة  تقدير 

، تبين    االوليةباستخدام بيانات    الفئة االوليالمانجو في  
الصور   أفضل  الصور  أن  افضل  هي  التكعيبية 
 الموضحة بالمعادلة  االحصائية المقدرة و 

T.C= 19436.11Q – 4797.61Q²  +247.10  Q3  - 

534.431 S2 +1327.065 S.Q    
       (0.159  )        (0.508 )             (1.34 )       

  ) -0.641 (           )0.757 (     
 

 
2R  = 0.93                         F = 414.31 

 حيث :
T.C  الكليييية ) جنييييه ( إلنتييياج    = التكييياليف االنتييياجيييية 

 المانجو على مستوى الفئة الحيازية األولى .
Q  (. = الناتج الكلي الفعلى ) طن 

 

T.C =  19436.11Q –3973.71 Q ² +247.1 Q3 )1(      
 

أن الناتج الكلي للفدان    وتوضح دالة التكاليف الكلية
(Q  )  حوالي عن  الكلية   93مسئول  التهيرات  من   %

الكلية التكاليف  في  التكاليف ،  الحادثة  دالة  وقدرت 
 (: 2المتوسطة وبالتالي الحصول على المعادلة )

 

A.C = 19436.11 –3973.71 Q +247.1 Q2     (2) 

 
كما قدرت دالة التكاليف الحدية  في المدى القصير  

 كما بالمعالدلة االتية
 

M.C = 19436.11 – 7947.4 Q  +741.3 Q2 (3) 

 
حجم اإلنتاج االمثل الذي يدني التكاليف بلغ    وكان
الدنيا    طن  8.04حوالي   النهاية  عند  يتحقق  والذي 

التكاليف نحو  لمتوسط  بلغ  الفعلى  الناتج  حجم  وأن   ،
فقد    المعظم لربح. أما بالنسبة لحجم اإلنتاج    طن  2.99

حوالي   نحو    الحديةالتكاليف    وان طن    9.6بلغ  بلهة 
حوالي    2300.67 المتوسطة  التكاليف  وبلهة  جنيه  
9763.84    ، االنتاجية جنيه  التكاليف  مرونة  وقدرت 

 .   0.236بنحو 
 

دالة تكاليف إنتاج محصـــــــــول المانجو الفئة     3.5.4
 فدان( 10الي أقل من  5من )الدراسة  بعينةالثانية 
الفئة الحيازية  في  بتقدير معالم دالة التكاليف الكلية  و 

 التربية على النحو االتي:  التكعيبيةالثانية في الصورة 
 

T.C=19088.89Q – 3273.17Q²  +139.81  Q3  + 

236.57 S2 600.860 يي S.Q           
   (0.224 )       (0.787-)      *(*3.198)     

 )0.885(       )-0.558(     
 

 2R  = 0.99                       F = 823.928 

 : حيث
T.C    الكليييية ) جنييييه ( إلنتييياج = التكييياليف االنتييياجيييية 

 المانجو على مستوى الفئة الحيازية الثانية .
Q  .) الناتج الكلي الفعلى ) طن = 

 

T.C = 19088.89Q – 3654.54 Q ² +139.81 Q3 )1 (      
 

دالة التكاليف الكلية أن الناتج الكلي للفدان    ويتبين من
(Q  )  حوالي عن  الكلية  99مسئول  التهيرات  من   %

كما ثبتة معنوية الدالة عند    الحادثة في التكاليف الكلية 
معنوية   المتوسطة   %،  1مستوى  التكاليف  دالة  وقدرت 

 (:2وبالتالي الحصول على المعادلة ) 
 

A.C = 19088.89 – 3654.54 Q +139.81 Q2   (2) 

 
على النحو (  M.Cكما قدرت دالة التكاليف الحدية ) 

 التالي 
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M.C = 19088.89 – 7309.08 Q  +419.43 Q2           (3) 
 

أن حجم اإلنتاج االمثل الذي يدني التكاليف إلنتاج  و 
الثانية بلغ حوالي     طن   13.07المانجو بالفئة الحيازية 

في  التكاليف  لمتوسط  الدنيا  النهاية  عند  يتحقق  والذي 
القصير بلغ نحو    المدى  الفعلى  الكلي  الناتج  وأن حجم 

طن، أما بالنسبة لحجم اإلنتاج االقتصادي الذي   3.01
بلهة التكاليف و طن    16.3يعظم الربح فقد بلغ حوالي  

المتوسطة    461.46الحدية نحو   التكاليف  جنيه وبلهة 
التكاليف ،    جنيه  9103.4حوالي   مرونة  وقدرت 

    0.051االنتاجية بنحو 
 

دالة تكاليف إنتاج محصـــــــــول المانجو الفئة     4.5.4
 فدان فأكثر( 10)الدراسة  بعينة  الثالثة
الفئة الحيازية  في  بتقدير معالم دالة التكاليف الكلية  و 
 التكعيبية على النحو االتي :في الصورة  الثالثة

 

T.C = 55733.289Q – 25322.83Q²  +3739.2  Q3  + 

8.128 S2 261.84 يي S.Q   

 ** (2.915( **    )3.354-) * (*4.652 ) (  (0.952 -  
)0.542 (

 
 

2R  = 0.99                                F = 203.227 

 حيث :
T.C   التكاليف االنتاجية الكلية )جنيه( إلنتاج المانجو =

 .الثالثةعلى مستوى الفئة الحيازية 
Q  .)الناتج الكلي الفعلى )طن = 

T.C = 55733.289Q – 27431.59 Q ² +3739.2 Q3   )1 (       
 

دالة التكاليف الكلية أن الناتج الكلي للفدان    ويتبين من
(Q  )  حوالي عن  الكلية  99مسئول  التهيرات  من   %

كما ثبتة معنوية الدالة عند    الحادثة في التكاليف الكلية 
معنوية   المتوسطة   %،  1مستوى  التكاليف  دالة  وقدرت 

 (:2وبالتالي الحصول على المعادلة ) 
 

A.C = 55733.289 – 27431.59 Q +3739.2 Q2
(2) 

 
على النحو (  M.Cكما قدرت دالة التكاليف الحدية ) 

 التالي 
 

M.C = 55733.289 – 27431.59 Q +3739.2 Q2    (3) 

 
أن حجم اإلنتاج االمثل الذي يدني التكاليف إلنتاج  و 

الحيازية   بالفئة  حوالي    الثالثةالمانجو  طن    3.67بلغ 
في  التكاليف  لمتوسط  الدنيا  النهاية  عند  يتحقق  والذي 
بلغ نحو   الفعلى  الكلي  الناتج  القصير وأن حجم  المدى 

الذي   3.2 االقتصادي  اإلنتاج  لحجم  بالنسبة  أما  طن، 
بلهة التكاليف و طن    3.89فقد بلغ حوالي  يعظم الربح  
المتوسطة    4960.7الحدية نحو   التكاليف  جنيه وبلهة 

، وقدرت مرونة التكاليف االنتاجية   جنيه  6241.6حوالي  
 .  0.795بنحو 

 
المشتقات االقتصادية لدوال التكاليف االنتاجية لمحصول المانجو لكل فئة حيازية بعينة الدراسة لمحافظة    .5جدول  

 اإلسماعيلية

 ان ــــــــــــــالبي
 إجمالي الفئة الفئة الفئة
 العينة الثالثة  الثانية  األولى

 11690 12000 11824 11457 السعر المزرعي )جنيه/ طن( 

 3 3.2 3.1 2.99 متوسط اإلنتاج  

 5.1 3.67 13.07 8.04 حجم االنتاج المدني للتكاليف )طن( 

 5.57 3.89 16.3 9.6 حجم االنتاج المعظم للربح )طن( 

 2263.12 4960.7 461.46 2300.67 التكاليف الحدية)جنيه( 

 10949.7 6241.6 9103.4 9763.84 التكاليف المتوسطة )جنيه(

 0.207 0.795 0.051 0.236 المرونة 
S 3.1 6.2 20.2 7.58 

 المصدر: جمعة وحسبة من بيانات االستبيان الخاص بالدراسة . 
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 التوصيات 5

 
المبيدات  (  1 النتشار  المبيدات  على  الرقابة  تشديد 

 المهشوشة والتى يصعب على المزارع كشفها. 

تتولى  تشجيع  (  2 خاصة  شركات  أو  كيانات  إنشاء 
عمليات ما قبل الحصاد من جمع وفرز وتدريج وتعبئة 
ونقل وتخزين باستخدام وسائل حديثة وأساليب فنية علمية  

 تناسب المحصول.
التهلب (  3 في  للمساهمة  ا لي  العمل  تكثيف  محاولة 

تكاليف   وارتفاع  العمالة  حجم  انخفاز  مشكلة  على 
في تشهيلها   الميكنة  مجال  في  االستثمار  وتشجيع 

 األراضي الجديدة والقديمة . 
التوجه نحو االستخدام األمثل للموارد الزراعية المتاحة  (  4

بصورة يتحقق معها تدنية تكاليف اإلنتاج وبالتالي تحقيق  
 مستوى دخل أعلى للمزارعين. 

ضرورة إتباع سياسات من شأنها العمل على معالجة  (  5
 الحيازة الزراعية . مشكلة تففة
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Abstract 

 

Mango is considered one of the most important 

fruit crops in Egypt due to its widespread cultivation 

compared to other fruit crops and in addition to its 

importance as an important fruit crop it comes in 

third place after both citrus، oranges grapes in terms 

of its contribution to the monetary value of the total 

Egyptian agricultural exports ، and can be crystal-

lized the problem of study ing in the possibility of 

answering questions about what is the concept of 

the optimal economic size of the farm? What are the 

factors affecting farm sizes? What are the different 

measures of farm sizes? What is the optimal eco-

nomic size of mango farms in new and old lands ? 

To what extent is there a moral impact on the pro-

ductive efficiency of the farm in question? The re-

search aims generally to measure the optimal size 

of mango farms in new and old lands and estimate 

the production functions to identify the value of the 

marginal output of the various factors of production 

and estimated the total productivity flexibility of the 

function by about   1.07this indicates that the in-

crease of these production elements by the esti-

mated function of 10% leads to an increase in the 

total output of the acre of mango by about 10.7 % 

which means an increase in the yield of capacity  ،

The marginal output and average output per pro-

ductive component were derived from the total out-

put function of the study sample as table  (1)  showed 

that the (M.P) for both human labor and nitrogen  

fertilizer was estimated at  about 0.018, 0.029  tons 

for those productive elements on The order as esti-

mated the value of the marginal product of these 

productive elements about 210.42  ،339.01 pounds 

respectively. 
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