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دوال اإلنتاج، األسسدة الكيساوية،  الكلمات الجالة:

مشحشى الشاتج الستساثل، دوال التكاليف، دوال الطمب 
 شبرد  عدةالذرطيه، قا

 
 دــــــالمهجـ

 
يهـــــتم البحـــــو لتقـــــدير دوال الطمـــــب عمـــــى األســــــسدة  

ــــى محاح ــــ ــــ  الكيساويــــة ح ــــم تجسي ــــد ت ــــى ســــهيم، وق ة لش
البيانــام مــن عيشــة مــن الســزارعين حــى قــريتين بسحاح ــة 

ــــ  حــــى  ــــيف ، وقــــد اســــتخدم 5102 لشــــى ســــهيم ويل
اغمب السزارعين نهعين من األسسدة وهسـا اليهريـا وسـه ر 
حهســـــحام، سيـــــو ادـــــتمم الســـــزارعين سرـــــ  األســـــسدة 
بأســـــعار مدعهمـــــة تحـــــددها الدولـــــة ويلـــــ  عـــــن طريــــــ  

ـــــةالجسعيـــــام التع ـــــى   اوني وكـــــعل  اعتســـــد الســـــزارعين عم
 .الدهق الدهداء حى تمبية  باقى استياجاتهم من األسسدة

اعتســـد البحـــو حـــى تقـــديرام دوال االنتـــاج عمـــى دالـــة  
انتـــاج كـــهس دوجـــى  لسحرـــهلى القســـة والـــعرة الذـــامية 
ـــــدير دوال  ـــــى تق ـــــاج ح ـــــم اســـــتخدام دوال االنت ـــــالى ت ،و الت

ليف حـــى اشـــتقاق دوال التكـــاليف،وتم اســـتخدام دوال التكـــا
شــبرد  الطمــب عمــى األســسدة الكيساويــة باســتخدام قــانهن 

Shephard
, 
s Lemma. 

تبين من تقديرام جسي  دوال االنتاج أنها متدـقة مـ   
الش رية االقتراداة، سيو لمغت السرونام النتاج القسـة 

عمـــى  1210 ،1250لكـــل مـــن اليهريـــا وســـه ر حهســـحام 
أن تكــاليف انتــاج القســة  التــهالى، كســا أواــحت الدراســة

تــــزداد بسعــــدل متزايــــد مــــ  الزيــــادة حــــى أســــعار مــــد ىم 
االنتاج من األسسدة الكيساوية، كسا تبين أن دالـة الطمـب 
عمى سساد اليهريا متجاندة من الدرجة  حر حى أسـعار 
مد ىم االنتاج ويل  اعشى أنه بسزاعحة جسي  أسعار 

هريا ت ـل كسـا عشا ر االنتاج حان دالة الطمب لدساد الي
 هى لدون تغيير.

وقــــد تحققــــت نتــــاحج مساثمــــة لسحرــــهل الــــعرة، سيــــو 
ـــــــا وســـــــه ر الحهســـــــحام   ـــــــام لدـــــــساد اليهري لمغـــــــت السرون

ــــى التــــهالى، كســــا أن تمــــ  السرونــــام  1210، 1200 عم
معشهية اسراحيًا، وقد اتزة من معادلة الشـاتج الستساثـل 
أنـــه لزيـــادة ســـساد ســــه ر حهســـحام لشحـــه شـــي ارة لمحــــدان 

شــــي ارة مــــ   12.5تــــشخحي كسيــــة ســــساد اليهريــــا لشحــــه 
اردس، كســا  01الححــاع عمــى انتــاج الحــدان عشــد مدــته  

تبــــين عشــــد اشــــتقاق دالــــة الطمــــب الذــــرطية عمــــى ســــساد 
جشيهـــام  2اليهريــا أنــه لزيـــادة ســعر ســساد اليهريـــا لشحــه 

 شي ارة. 1201يشخحي الطمب عمى سساد اليهريا لشحه 
 

 مقجمة
 

يساويـــــة أســـــد مـــــد ىم االنتـــــاج تذـــــ ل األســـــسدة الك
األكثــر أهسيـــة والتــى تمعـــب دورًا هامـــًا حــى  يـــادة االنتـــاج 
الزراعـــى، ولكـــن يهجـــد مذـــاكل حـــى مـــد  وحـــرة األســـسدة 
الكيساوية لمزراعام السختمحـة حـى مرـر، وقـد اعـز  يلـ  
الــى مذــاكل  ا ــة بسرــان  األســسدة وعــدم تــهحر الغــا  

ة لته يــ  الطبيعــى بأســعار مشاســبة وكــعل  مذــاكل  ا ــ
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األســـسدة عمـــى مشاحـــع و ارة الزراعـــة. سيـــو تكـــهن أســـعار 
األســـسدة الكيساويــــة مدعهمــــة بذــــ ل اغــــر  بخمــــ  ســــهق 
ــًا تــكد  تمــ  ال ــرود الــى اســتخدام غيــر  ســهداء، وغالب
رشـــيد لدســـسدة مـــن قبـــل الـــزراا. لـــعل  تـــم   تيـــار عيشـــة 
الدراســــة حــــى محاح ــــة لشــــى ســــهيم كاســــد  محاح ــــام 

تقـدير العىقـة لـين اسـتخدام األسـسدة الهجه القبمى ويل  ل
 الكيساوية وأسعار تم  األسسدة .

 
 مذكلة البحث

 
تتركــــــز مذــــــ مة البحــــــو حــــــى التحقــــــ  مــــــن طبيعــــــة 
العىقام السختمحة لين األسـعاروالكسيام السدـتخدمة مـن 
األســسدة الكيساويــة مــن واقــ  دراســة ميدانيــة حــى محاح ــة 

 .لشى سهيم
 

 هجف البحث
 

تقاق دوال الطمــــب الذــــرطية يهــــدد البحــــو الــــى اشــــ
ـــــــعرة  ـــــــة لسحرـــــــهلى القســـــــة وال ـــــــى األســـــــسدة الكيساوي عم
باالاـــــاحة الـــــى تقـــــدير دوال االنتـــــاج ومشحشيـــــام الشـــــاتج 

 الستداو  واشتقاق دوال التكاليف.
 

 طبيعة البيانات وطخيقة الجراسة
 

اعتســــدم الدراســــة عمــــى ليانــــام دراســــة ميدانيــــة حــــى 
بيانــام مــن محاح ــة لشــى ســهيم، وتــم الحرــهل عمــى ال

ــــهيرة وشــــرهى وتــــم  ــــى الش ــــة الدراســــة حــــى قريت  ــــىل عيش
اســـتخدام أســـاليب االقترـــاد القياســـى ون ريـــة االقترـــاد 

 الجزحى لتقدير دوال الطمب عمى األسسدة الكيساوية.
 

 عينة الجراسة
 

تبمـــس مدـــاسة محاح ــــة لشـــى ســــهيم السشزرعـــة نحــــه 
الـــــف حـــــدان .وتتكـــــهن لشـــــى ســـــهيم مـــــن  (1)5022.20

وهــــــى مركــــــز الحذــــــن ،ومركــــــز اهشاســــــيا،  ســــــبعة مراكــــــز
ومركزالهسـطى، ومركـز نا ـر، ومركـز لبـا، ومركـز لشــى 
                                                 

مقالمة م  الديد رحيس الجسعية التعاونية لقرية الشهيرة وقرية  (1)
شرهى بسحاح ة لشى سهيم، والدليل الزراعى لسحاح ة لشى 
سهيم قدم الهسدام االقميسية، معهد بحهث االقتراد 

 الزراعى.

سهيم، ومركز سسدطا. سيو تـم   تيـار مركـز اهشاسـيا 
الــف حــدان.  44.103والــع  تبمــس مدــاسته الكميــة ســهالى 

وتم   تيار قريتى الشهيرة وشرهى لدراسة عيشة مسثمة مـن 
 0211ة الشـهيرة سـهالى الزراا وتبمس السداسة الكمية بقري

حـدان،كسا  0111حدان. وتبمس السداسة السشزرعة سهالى 
حــدان،  0.11تبمـس السدـاسة الكميــة بقريـة شــرهى سـهالى 

حـدان،سيو  0001ليشسا تبمس السدـاسة السشزرعـة سـهالى 
سيـو  2014تم أ ع البيانام من السـزرارعين عـن مهسـم 

انتهــــى مهســــم جشــــى و يــــ  السحرــــهل، وتــــم مــــن  ــــىل 
ســــتسارة طــــرح مجسهعــــة مــــن األســــ مة  ا ــــة بحيــــا ة اال

ـــــة والتركيـــــب السحرـــــهلى لمســـــزارعين،  األرااـــــى الزراعي
ــــــــهاا األســــــــسدة  ــــــــة أهــــــــم السحا ــــــــيل وأن ــــــــاج وانتاجي وانت
واالستياجــام والسقــررام الدــساداة لمسحا ــيل السختمحــة، 
وكـعل  مـد  كحااـة تمـ  السقـررام لـديهم وتكـاليف الحــدان 

  التــى يــتم  ــرحها مــن لمسحا ــيل السختمحــة، والحرــ
ــــة  الجسعيــــام والكسيــــام السدــــتخدمة مــــن األســــسدة البمدا
،وأهم السذاكل التى تهاجه السـزارعين حـى  ـرد الدـساد 
واألســـعار التـــى اذـــترون لهـــا مـــن الجسعيـــة ومـــن الدـــهق 

 الدهداء.
 
 لتخكيب المحرهلى فى قخية النهيخةا

 
 21تم التعرد من  ىل عيشة الدراسـة الس هنـة مـن  
ا حــــى تمــــ  القريــــة عمــــى أهــــم السحا ــــيل الذــــتهية مــــزار 

والرــيحية. ويعتبــر محرــهل القســة مــن أهــم السحا ــيل 
حـــــــدان، كســـــــا اقـــــــهم  0020الذـــــــتهية. وتبمـــــــس مدـــــــاسته 

الســزارعين لزراعــة بعــي السحا ــيل األ ــر  كسحرــهل 
حـدان، و شجـر الدـ ر وتبمـس  21.البرسيم وتبمس مداسته 

بمـس مدـاستها حدان، والبطاطس الذته  وت 552مداسته 
ـــس مدـــاسته  05. ـــدان والبرـــل وتبم ـــدان، والثـــهم  10ح ح

ــــس مدــــاسته  ــــة   052وتبم ــــة وعطري ــــدان، ونباتــــام طبي ح
 00حـدان، والحسـ  وتبمـس مدـاسته  25وتبمس مداستها 

ـــدان، كســـا  51205حـــدان. كســـا تبمـــس مدـــاسة الحـــداح   ح
ـــــعرة الذـــــامية مـــــن أهـــــم السحا ـــــيل  ـــــر محرـــــهل ال اعتب

ـــــــهم  0002الرـــــــيحية وتبمـــــــس مدـــــــاسته  حـــــــدان  كســـــــا اق
الســـــزارعين لزراعــــــة بعـــــي السحا ــــــيل األ ـــــر ، مثــــــل 

 الطساطم الريحى والدسدم والمه يا. 
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 التخكيب المحرهلى فى قخية شخهى
 

تــم التعــرد عمــى أهــم السحا ــيل الذــتهية والرــيحية 
ـــهم الســـزارعين لزراعتهـــا. سيـــو اعتبـــر محرـــهل  التـــى اق

 021دـاسته القسة  من أهم السحا يل الذتهية وتبمـس م
حــــدان، كســــا اقــــهم الســــزارعين لزراعــــة بعــــي السحا ــــيل 

 511األ ـــر  كسحرـــهل لشجـــر الدـــ ر وتبمـــس مدـــاسته 
حــدان، كســا اعتبــر   011حــدان، والبرســيم وتبمــس مدــاسته 

محرهل العرة الذامية مـن أهـم السحا ـيل الرـيحية حـى 
 حدان. 001قرية شرهى وتبمس مداسته 

 

 فى قخية النهيخة تهزيع المدارعين وفقًا للحيازة
 

، أن ندبة العين يزرعهن أقل (1ججول )يتبين من 
% من  جسالى عيشة الدراسة حى .0من حدان قد لمس 

حدان  0-0قرية الشهيرة، كسا لمس عدد العين يزرعهن من 
% من  جسالى عيشة الدراسة حى قرية الشهيرة، و 00نحه

 حدان نحه 3-5لمس أعداد السزارعين العين يزرعهن من 
% من  جسالى عيشة الدراسة، كسا لمس عدد العين 05

% من  جسالى  51حدان نحه  5-10يزرعهن أكبر من 
عيشة الدراسة، أما أعداد السزارعين العين يزرعهن أكبر 

% من  جسالى عيشة 01حدان قد لمس نحه  10من 
  الدراسة.

 
 حى قرية الشهيرة  ته ي  الحيا ام وحقًا لمسداسة .1ججول 

 ندبة الدراع)%( العجد المداحة
 %.0 0 أقل من حدان

 %00 01 حدان 0-0

 %05 0 حدان 2-0

 %51 .0 حدان 01-2

 %01 2 حدان  01أكبر من 

 011 21 السجسها
 استسارة استبيان.  المرجر:

 
 تهزيع المدارعين وفقًا للحيازة فى قخية شخهى

 

، أن ندــبة الــعين يزرعــهن أقــل (2جــجول )يتبــين مــن 
% مــن  جسـالى عيشـة الدراسـة حــى  01د لمـس مـن حـدان قـ

ـــس عـــدد الـــعين يزرعـــهن مـــن   0-0قريـــة شـــرهى، كســـا لم
ـــدان نحـــه ـــة الدراســـة حـــى قريـــة 21ح % مـــن  جســـالى عيش

 0-2الشهيرة.و مـــس أعـــداد الســـزارعين الـــعين يزرعـــهن مـــن 
% من  جسالى عيشة الدراسة. كسا لمس عدد 55حدان نحه

مـــن  %01حـــدان نحـــه  5-10الـــعين يزرعـــهن أكبـــر مـــن 
  جسالى عيشة الدراسة.

 

 حى قرية شرهى ته ي  الحيا ام وحقًا لمسداسة .2ججول 
 ندبة الدراع)%( العجد المداحة

 01 2 أقل من حدان

 21 52 حدان 0-0

 55 00 حدان 2-0

 01 2 حدان 01-2
 --- --- حدان  01أكبر من 

 011 21 السجسها
 استسارة استبيان. المرجر:

 

 األسمجة فى قخية النهيخة معجالت استخجام
 

أن متهسط كسيام األسـسدة قـد  (3ججول )يتبين من 
شي ارة/لمحدان  .شي ارة/لمحدان لدساد اليهريا،و 21.لمغت

 لدساد سه ر حهسحام لسزارعى القسة حى قرية الشهيرة. 
 

 معدالم استخدام األسسدة لسحرهل لقسة .3ججول 
 حى قرية الشهيرة

                        
 المداحة

متهسط استهالك الفجان 
 شيكارة*

 سهبخفهسفات   اليهريا    
 5 . أقل من حدان

 022 20. حدان 0-0

 2 225 حدان 2-0

 222 .22 حدان 01-2
 --- --- حدان 01أكبر من  

 . 21. الستهسط العام

 استسارة استبيان.  المرجر:
 .كجم 21* شي ارة اليهريا وسه ر حهسحام تزن 

 
أن متهســط كسيــام األســسدة  (4جــجول )ين مــن ويتبــ

 2.9لمحـــدان لسزارعـــى الـــعرة الذــــامية حـــى الشـــهيرة لمغــــت 
شـــــي ارة /لمحـــــدان  20.، شـــــي ارة /لمحـــــدان لدـــــساد اليهريـــــا

 لدساد سه ر حهسحام.
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لسحرهل العرة  معدالم استخدام األسسدة .4ججول 
 الذامية حى قرية الشهيرة

متهسط استهالك الفجان  المداحة
 ارة()شيك

      
 اليهريا

 وبخفهسفات    

 0 2 أقل من حدان

 22. 225 حدان 0-0

 2 .02 حدان 2-0

 0 020 حدان 01-2
 --- --- حدان 01أكبر من

 20. 222 الستهسط

 السردر: استسارة استبيان.                        
   

  معجالت استخجام األسمجة فى قخية شخهى
 

متهســـط كسيـــام األســـسدة أن  (5جـــجول )يتبـــين مـــن 
 .22لمحـــدان لسزارعـــى الــــعرة الذـــامية حــــى الشـــهيرة لمغــــت 

شي ارة /لمحـدان لدـساد  .02 شي ارة/لمحدان لدساد اليهريا،
 .سه رحهسحام

 
 معدالم استخدام األسسدة لسحرهل القسة .5ججول 

 حى قرية شرهى
                     

 المداحة

متهسط استهالك الفجان 
 )شيكارة(

 سهبخفهسفات يهرياال
 .52 2 أقل من حدان

 022 .22 حدان 0-0

 020 222 حدان 2-0

 . 220 حدان 01-2
 1 1 حدان  01أكبر من 

 .02 .22 الستهسط

 استسارة استبيان  المرجر: 
 

أن متهســط كسيــام األســسدة  (6جــجول )ويتبــين مــن 
  222لمحـــدان لسزارعـــى الــــعرة الذـــامية حــــى الشـــهيرة لمغــــت 

 شي ارة /لمحدان لدساد سه رحهسحام. . يهريا،لدساد ال
 

ـــعرة  .6جـــجول  معـــدالم اســـتخدام األســـسدة لسحرـــهل ال
 حى قرية شرهى  الذامية

                        
 المداحة

 متهسط استهالك الفجان
 )شيكارة(

 سهبخفهسفات اليهريا
 0 2 أقل من حدان

 . 225 حدان  0-0

 22. .02 حدان  2-0

 2 020 حدان 01-2
 --- --- حدان 01أكبر من 

 . 222 الستهسط

 استسارة استبيان. المرجر:
                            

 تقجيخ دوال االنتاج والتكاليف لمحرهلى القمح والحرة 
 

تــــم اشــــتقاق دالتــــى  وحقــــًا لسبــــادد االقترــــاد الجزحــــى
التكــــــاليف والطمــــــب عمــــــى عشا ــــــر االنتــــــاج لكــــــل مــــــن 

ة حى محاح ة لشى سهيم من دالة محرهلى القسة والعر 
سيـو تـم ( 2)االنتاج وحقًا لمطريقـة التـى اسـتخدمها العراقـى

 استخدام الشسهيجالريااى لدالة انتاج كهس دوجى  :                                                        
 

Ln Yi =  α  +β1  LnX1i  + β2 LnX2i + €                                                    
 

ـــاج كـــهس  ـــة انت ـــى تتهاحـــ  مـــ  دال ـــة التكـــاليف الت ودال
 دوجى  هى التى تدنى الدالة التالية :                                 

C(W,Y) = min w1x1+w2x2                                                                       

                                                                         حى اهء قيد االنتاج:      

Ln Yi =  α  +β1  LnX1i  + β2 LnX2i + €  

االنتاجيــة  i  ،Yiتسثــل ســعر عشرــر االنتــاج  wiسيــو:  
 اسثل سساد اليهريا X1iالحدانية لمحدان،

اسثـل اسثـل سـساد سـه ر حهسـحام .هـعا وقـد تـم  X2i و
عشا ـر االنتـاج األ ـر  ن ـرًا ألن اهتسـام احتراض ثبام 

ـــة كســـا أن عيشـــة  البحـــو يشرـــب عمـــى األســـسدة الكيساوي
 الدراسة متجاندة الى سد كبير.

                                                 
 (

2
) El-Eraky, M. 1997. Economic Analysis of 

Technical in Progress Wheat production: 
Egyptian Journal of Agricultural 
Economics, 7(2), 890-905.  
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و تدنيــــــة التكــــــاليف حــــــى اــــــهء قيــــــد االنتــــــاج اس ــــــن 
 اله هل لمحل التالى: 

 

LnC(W,Y)= ϓ+(β1/Ψ)LnW1+(β2/Ψ) LnW2 +(1/Ψ)LnY  

 
دالة حى أسـعار تسثل دالة التكاليف كLnC(W,Y)  حيث:

 عشا ر االنتاج وسجم االنتاج 
 

 حيث:
ϓ= λ - α/ Ψ  ; Ψ = β1 +β2  

 λ=lnΨ- (β1/Ψ) lnβ1-(β2 /Ψ) ln β2  
 

shepherd ووحقـًا لقـانهن 
,
s Lemma اس ـن اشـتقاق

دالـــة الطمـــب لعشا ـــر االنتـــاج ويلـــ  بالتحااـــل الجزحـــى 
 لدالة التكاليف بالشدبة الى أسعار تم  العشا ر.

 

ln xi = ln β1– ln Ψ +ln C(W,Y)  - ln Wi  
 

وعمى سبيل السثال اس ن كتابة دالة الطمب عمى 
 سساد اليهريا كسا يمى:

 

Lnx1=Ф1+ {(β1-Ψ)/Ψ}lnW1+ (β2/Ψ) lnW2+ (1/Ψ) lnY  

  :  سيو
Ф1=ϓ+ ln β1 –ln Ψ  

 
 دالة االنتاج لمحرهل القمح فى محافظة بنى سهيف  

 
 OLS  العاداـة تم استخدام طريقة السر عـام الرـغر 

ــــة االنحــــدار ويلــــ  حــــى اــــهء  حــــى تقــــدير معــــامىم دال
 جـــجولحـــروض نســـهيج االنحـــدار الخطـــى، ويتزـــة مـــن 

معشهيـــة اسرـــاحيًا عشـــد   أن تقـــديرام دالـــة االنتـــاج ،(7)
مدتهيام السعشهية السعروحة ماعدا معامـل سـساد الدـه ر 
ـــة مـــ  تهقعـــام الش ريـــة  حهســـحام. وتتدـــ  تقـــديرام الدال

من سيو االشارام والكسيام، كسا يتبين أنـه االقتراداة 
% حان االنتاجية لمحدان تزيد 0لزيادة سساد اليهريا لشدبة 

% 0، و زيـادة سـساد سـه ر حهسـحام لشدـبة 1250لشدبة 
 .1210حان االنتاجية لمحدان تزيد لشدبة 

 
 
  

نتــــــاحج التقــــــدير االسرــــــاحى لدالــــــة االنتــــــاج  .7جــــــجول 
 لسحرهل القسة حى لشى سهيم 

Lny   قيمة المعامل T  قيمةP 

α 1211 8.76 43 .2 ثابت الجالة 
Ln X1 0.27 1.77 12122 

Ln X2 0.03 0.43 0.67 

R
2 1202   

F statistics 1.57  0.24 

كسيــة   X2: كسيــة ســساد اليهريــا، X1انتاجيــة الحــدان، Yحيــث: 
  سسادسه ر حهسحام.

 
ـــى ـــح ف ـــاج للقم ـــة االنت ـــاتس المتدـــاوال لجال ـــى الن  منحن

 محافظة بنى سهيف 
 

ـــــــه مختمـــــــف  ـــــــاتج الستدـــــــاو  بأن ـــــــى الش اعـــــــرد مشحش
ــــاج التــــى تعطــــى مدــــته   التهليحــــام مــــن عشرــــر  االنت

 X1معين من االنتاج. وحى معادلة االنتاج الدـابقة اسثـل 
كسيــــــة سسادســــــه ر  X2 و كسيــــــة ســــــساد اليهريــــــا لمحــــــدان،

وعشــد مدــته  معــين مــن االنتــاج  ومــن  حهســحام لمحــدان،
م لمســـزارعين اس ـــن الحرـــهل عمـــى مشحشـــى واقـــ  البيانـــا

 الشاتج الستداو .
 

 :النمهذج 
Ln Yi   =  α  +β1  LnX1i  + β2 LnX2i  

 
أردس/حـــدان 0122يبمـــس   yوعشـــد مدـــته  معـــين مـــن 

 X1اس ـــن الحرـــهل عمـــى لهغـــاريتم كسيـــة ســـساد اليهريـــا 
كسـا X2 كدالـة حـى لهغـاريتم كسيـة سـساد سـه ر الحهسـحام 

 يمى:
LnX1 =1.81 – 0.11 Ln X2                                              

 
لزيادة سساد سه ر  أنه يتزة ومن السعادلة الدابقة

  % يكد  الى انخحاض سساد اليهريا01لشحه حهسحام 
% م  الححاع عمى انتاج الحدان عشد مدته  020لشحه

 أردس . 0122
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 ساثل لسحرهل القسةالشاتج الستمشحشى  .0شكل 
 

مشحشى الشاتج الستدـاو   (0الذكل رقم )ويتزة من 
لعشرــر  اليهريــا وسه رحهســحام وعمــى ســبيل السثــال أنــه 
لزيـــادة كسيـــام ســـساد سه رحهســـحام لشحـــه شـــي ارة لمحـــدان 

 شي ارة/حدان. 0.58تقل كسيام سساد اليهريا لشحه 
 

تقجيخ دالة التكاليف لمحرهل القمح فـى محافظـة بنـى 
 هيفس
 

من دالة االنتاج الدابقة اس ن اشتقاق دالـة التكـاليف 
بالطريقـــــة التـــــى ســـــب  اازـــــاسها سيـــــو يتبـــــين أن دالـــــة 

 التكاليف تأ ع الذ ل التالى: 
 

LnC (W,Y)= -7.77+0.9 LnW1+0.1 LnW2+3.33 

LnY                         (1) 

 
وتذــــــير دالــــــة التكــــــاليف الــــــى أن جسيــــــ  السرونــــــام 
الدـــعرية مهجبـــة ويلـــ  يهاـــة أن تكـــاليف حـــدان القســـة 
ــــاج ،وهــــع  الشتيجــــة  ــــادة أســــعار مــــد ىم االنت تــــزداد لزي
متدــقة مــ  تهقعــام الش ريــة االقترــاداة التــى تبــين أنــه 
بسزاعحة أسـعار عشا ـر االنتـاج يـتم مزـاعحة تكـاليف 

ريةالى أنــــه لزيــــادة ســــعر االنتـــاج ،وتذــــير السرونــــة الدـــع
% يـــــكد  الـــــى  يـــــادة تكـــــاليف 1ســـــساد اليهريـــــا بسقـــــدار 

% و زيادة سعر سـساد سـه ر حهسـحام 0.9االنتاج لشحه 
ــــدار  % يــــكد  الــــى  يــــادة تكــــاليف االنتــــاج لشحــــه 1بسق

%. مسا احدر أن دالـة التكـاليف دالـة متجاندـة مـن 0.1
الدرجـة واســد حـى أســعار مـد ىم االنتــاج  وكسـا يتزــة 

لسثــل أن اشــارة متغيــر االنتــاج أازــًا مهجبــة مســا يبــين با
أن تكـــاليف انتـــاج القســـة لمحـــدان تـــزداد مـــ   يـــادة سجـــم 

 االنتاج . 
ويس ــن اشــتقاق دالــة تكــاليف انتــاج القســة عشــد ثبــام 

أســـــــــعار عشا ـــــــــر االنتـــــــــاج عشـــــــــد متهســـــــــطاتها وهـــــــــى    
جشيـــــــــه لدـــــــــساد ســـــــــه ر  55لدـــــــــساد اليهريـــــــــا، و157.5
 حهسحام.

 
                      النمهذج:

 

Ln C =  α  +β1  Lnw1  + β2 Lnw2 + β2 Lny  
 

ادتخدم الشسهيج الدال  الشتقاق االتكاليف لمدساد  
كدالة حى االنتاج حقط عشد ثبام أسعار عشا ر االنتاج 

 جشيه لدساد اليهريا، 157.5 عشد متهسطاتها، وهى
 جشيه لدساد سه ر حهسحام.  55و

ليف كدالة حى االنتاج وعمى يل  يتزة أن التكا
 حقط هى:

                                                   

 Lny  3333 +.82 2 -= Ln C  

 
أن تكاليف انتاج القسة  (7الذكل رقم )ويهاة 

 تزداد بسعدل متزايد م   يادة سجم االنتاج .

2 3  3.5 4 5 

5..2 

سساد سه رحهسحام                       

5.24 

 

5.33 

 

5.4. 

 

5.66 (Y=18.5) 
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 مشحشى التكاليف لسحرهل القسة .7شكل 
 
 
 
 

دوال الطلب الذخطية على سماد اليهريا  تقجيخ
 لمحرهل القمح فى محافظة بنى سهيف

 
( اس ـــن اشـــتقاق 1) مـــن دالـــة التكـــاليف الدـــابقة رقـــم

 دالة الطمب الذرطية عمى سساد اليهريا وهى كالتالى:
 

LnX1=-7.88 - 0.1 LnW1+ 0.1 LnW2 + 3.33 LnY  
 

ويتزــــة أن السرونــــة الدــــعرية ســــالبة لستغيــــر ســــساد 
هريا. أ  أنه كمسا  اد سعر سساد اليهريا كمسا انخحي الي

الطمب عميه. وهه ما يتح  م  الش رية االقتراداة، كسـا 
يتزــة أنــه كمســا ارتحــ  ســعر ســساد ســه ر حهســحام كمســا 
 اد الطمــب عمــى ســساد اليهريــا.وهه مــا يتحــ  مــ  الش ريــة 
االقترــاداة لطبيعــة العىقــة االسىليــة لــين ســساد اليهريــا 

ســه ر حهســحام. كســا أن دالــة الطمــب عمــى ســساد وســساد 
اليهريــا متجاندــة مــن الدرجــة  ــحر حــى أســعار مــد ىم 

االنتــــــاج، ويلــــــ  اعشــــــى أنــــــه بسزــــــاعحة جسيــــــ  أســــــعار 
عشا ــر االنتــاج  حــان دالــة الطمــب ت ــل كســا هــى لــدون 

 تغيير.
ويس ــــن اشــــتقاق دالــــة الطمــــب الذــــرطية عمــــى ســــساد 

حقط عشد ثبـام سـعر اليهريا كدالة حى سعر تم  األسسدة 
عشـد متهسـطه الحدـالى والـع   w2سساد سه ر حهسـحام 

جشيــه، وثبــام سجــم االنتــاج  عشــد مدــته   55لمــس نحــه 
ـــدان. و ـــالتعهيي اس ـــن الحرـــهل عمـــى  18.5 اردس/ح

 دالة الطمب التالية: 
 

LnX1=2.24 - 0.1 LnW1 

 
أنه لزيادة سعر سساد  (3الذكل رقم )ويهاة 
شخحي الطمب عمى سساد جشيهام ي 5اليهريا لشحه
 شي ارة. 0.04اليهريا لشحه 

y                                           

494.87 

91...8 

..76.27 

.5  .8  .9.5 21 22 

 

االنتاج        

ف
الي

تك
299.8. ال

4 

.754.18 
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 مشحشى الطمب لسحرهل القسة  .3شكل 
 

 دالة االنتاج لمحرهل الحرة فى محافظة بنى سهيف
  

 OLSتم استخدام طريقة السر عـام الرـغر  العاداـة 
ــــة االنحــــدار ويلــــ  حــــى اــــهء  حــــى تقــــدير معــــامىم دال

 جـــجولالخطـــى، ويتزـــة مـــن  حـــروض نســـهيج االنحـــدار
معشهيــــــة اسرــــــاحيًاعشد  أن تقـــــديرام دالــــــة االنتـــــاج (،4)

مدـــــته  اقتـــــرس مـــــن الرـــــحر مـــــا عـــــدا معامـــــل الدـــــه ر 
% . كســا يتزــة 15حهســحام حانــه معشــه  عشــد مدــته  

أن التقديرام متدقة م  تهقعام الش رية االقتراداة مـن 
سيــو االشــارام والكسيــام ، كســا يتبــين أنــه لزيــادة ســساد 

ــــدان تزيــــد لشدــــبة 1ليهريــــا لشدــــبة ا ــــان االنتاجيــــة الح % ح
% حــــان 1و زيــــادة ســــساد ســــه ر حهســــحام لشدــــبة  0.16

 . 0.06االنتاجية لمحدان تزيد لشدبة 
 

نتــــــاحج التقــــــدير االسرــــــاحى لدالــــــة االنتــــــاج  .4جــــــجول 
 لسحرهل العرة حى محاح ة لشى سهيم.

Lny   قيمة المعامل T قيمة P  
Intercept 2.54 23.02 0.00 

Ln X1 0.16 3.19 00.0 
Ln X2 0.06 1.43 0.15 

R2 0.27   
F statistics  6.54  00.0 

Y  ،انتاجيــــة الحــــدان  x1،ســــساد اليهريــــا :x2   سسادســــه ر
  حهسحام.

 

منحنى الناتس المتداوال لجالة االنتـاج للـحرة فـى الهجـ  
 القبلى

 
كسيـــة ســـساد  X1حـــى معادلـــة االنتـــاج الدـــابقة اسثـــل  
كسيـــة سسادســه ر حهســحام لمحـــدان،  X2يــا لمحــدان،و اليهر 

وعشـــد مدــــته  معـــين مــــن االنتـــاج  ومــــن واقـــ  البيانــــام 
 لمسزارعين اس ن الحرهل عمى مشحشى الشاتج الستداو .

 
 :النمهذج 

 

Ln Yi   =  α  +β1  LnX1i  + β2 LnX2i    

 

أردس/حـــــدان 18يبمـــــس   yوعشـــــد مدـــــته  معـــــين مـــــن  
 X1كسيـــة ســـساد اليهريـــا  اس ـــن الحرـــهل عمـــى لهغـــاريتم

كسـا X2 كدالـة حـى لهغـاريتم كسيـة سـساد سـه ر حهسـحام 
 يمى:

 
LnX1 =2.18 – 0.38Ln X2  

 
لزيادة سساد سه ر  أنه يتزة ومن السعادلة الدابقة

  % يكد  الى انخحاض سساد اليهريا10لشحه حهسحام 
% م  الححاع عمى انتاج الحدان عشد مدته  0.38لشحه
 أردس. 18

 
 
 

.41 

.51 

.65 

.71  

.75 

5.73  5.6. 
 كمية السماد

عر
س

 
ساد

الد
 

 

5.69 5.64 5.62 
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 العرةمشحشى الشاتج الستساثل لسحرهل  .2شكل
 
 

مشحشى الشاتج الستدـاو   (2الذكل رقم )ويتزة من 
لعشرر  اليهريـا وسه رحهسـحام. وعمـى سـبيل السثـال أنـه 
لزيـــادة كسيـــام ســـساد سه رحهســـحام لشحـــه شـــي ارة لمحـــدان 

 شي ارة/حدان. 0.42اقل كسيام سساد اليهريا لشحه 
 

دالـة التكـاليف لمحرـهل الـحرة فـى محافظـة بنـى  تقجيخ
 سهيف 

 
من دالة االنتاج الدابقة اس ن اشتقاق دالـة التكـاليف 
بالطريقـــــة التـــــى ســـــب  اازـــــاسها سيـــــو يتبـــــين أن دالـــــة 

 التكاليف تأ ع الذ ل التالى:
 

LnC (W,Y)= -10.96 +0.73 LNW1 +0. 27 LNW2 + 

4.55 LNY                                                          (2)  

 

وتذــــــير دالــــــة التكــــــاليف الــــــى أن جسيــــــ  السرونــــــام 
الدــــعرية مهجبــــة ويلــــ  يهاــــة أن تكــــاليف حــــدان الــــعرة 
ــــاج ،وهــــع  الشتيجــــة  ــــادة أســــعار مــــد ىم االنت تــــزداد لزي
متدــقة مــ  تهقعــام الش ريــة االقترــاداة التــى تبــين أنــه 

ليف بسزاعحة أسـعار عشا ـر االنتـاج يـتم مزـاعحة تكـا
االنتـــاج ،وتذـــير السرونـــة الدـــعرية الـــى أنـــه لزيـــادة ســـعر 

% يــــكد  الــــى  يــــادة تكــــاليف 10ســــساد اليهريــــا بسقــــدار 
% و زيـــــــادة ســـــــعر ســـــــساد ســـــــه ر  7.3االنتـــــــاج لشحـــــــه 

% يــكد  الــى  يــادة تكــاليف االنتــاج 10حهســحام بسقــدار
%.مســـــــا احدـــــــر أن دالـــــــة التكـــــــاليف دالـــــــة  2.7لشحـــــــه 

أســعار مــد ىم االنتــاج   متجاندــة مــن الدرجــة واســد حــى 
وكسا يتزة بالسثل أن اشارة متغير االنتاج أازًا مهجبة 
مســا يبــين أن تكــاليف انتــاج الــعرة لمحــدان تــزداد مــ   يــادة 

 سجم االنتاج.  
ــة تكــاليف انتــاج الــعرة عشــد ثبــام  ويس ــن اشــتقاق دال

 157.5أســـعار عشا ـــر االنتـــاج عشـــد متهســـطاتها وهـــى
جشيه/شــي ارة لدــساد  55يــا، وجشيه/شــي ارة  لدــساد اليهر 

 سه رحهسحام. 
 

 النمهذج:
 

Ln C = α +β1 Lnw1+ β2 Lnw2 + β3 Lny  

 
وعمى يل  يتزة أن التكاليف كدالة حى االنتاج 

 حقط هى:         
                                                    

Lny -6.51 + 4.55 = Ln C  

 
انتاج العرة أن تكاليف  (5الذكل رقم )ويهاة 

 تزداد بسعدل متزايد م   يادة سجم االنتاج.
 

X2 

X1                                          

4.48 

 

4.64 

 

4.81 

 

5.22 

4 5  5.5 6 7 

4.22 

 

(Y=18) 
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 مشحشى التكاليف لسحرهل العرة .5 شكل
 
 
 

تقجيخ دوال الطلب الذخطية على سماد اليهريا 
 لمحرهل الحرة فى محافظة بنى سهيف

 
( اس ـــن اشـــتقاق 2مـــن دالـــة التكـــاليف الدـــابقة رقـــم )

 د اليهريا وهى كالتالى: دالة الطمب الذرطية عمى سسا
 

LNX1= -11.28 -0.27 LnW1+ 0.27 LnW2 +4.55 LnY                        

  

كسا يتزة أن السرونة الدعرية سالبة  لستغيـر سـساد 
اليهريا. أ  أن كمسا  اد سعر سساد اليهريا كمسـا انخحـي 
 الطمـــب عميـــه. وهـــه مـــا يتحـــ  مـــ  الش ريـــة االقترـــاداة،

مســا ارتحــ  ســعر ســساد ســه ر حهســحام وكســا يتزــة أنــه ك
ــــى ســــساد اليهريــــا وههمــــا يتحــــ  مــــ   كمســــا  اد الطمــــب عم
الش رية االقتراداة لطبيعة العىقـة االسىليـة لـين سـساد 
اليهريــا وســساد ســه ر حهســحام، كســاأن دالــة الطمــب عمــى 
ســــساد اليهريــــا متجاندــــة مــــن الدرجــــة  ــــحر حــــى أســــعار 

ــــه بسزــــ ــــى أن ــــ  اعش ــــاج. ويل ــــ  مــــد ىم االنت اعحة جسي
أسعار عشا ر االنتاج  حـان دالـة الطمـب ت ـل كسـا هـى 

   لدون تغيير.
ويس ــــن اشــــتقاق دالــــة الطمــــب الذــــرطية عمــــى ســــساد 
اليهريا كدالة حى سعر تم  األسسدة حقط عشد ثبـام سـعر 
سـساد سـه ر حهســحام عشـد متهسـطه الحدــالى والـع  لمــس 

أردس  18جشيه/شي ارة .وسجم االنتـاج عشـد مدـته   55
حـــدان. و ـــالتعهيي اس ـــن الحرـــهل عمـــى دالـــة الطمـــب /

 التالية: 
                                                     

lnW1  7327-23.5= Ln X1 

 
أنه لزيادة سعر الدساد  (4الذكل رقم )ويهاة 

جشيهام يشخحي الطمب عمى سساد اليهريا  5لشحه 
 شي ارة. 0.78لشحه 
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y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442.97 

582.12 

764.7. 

961.16 

.26..43 

 االنتاج 21 9. 8.  7.  6.
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 مشحشى الطمب لسحرهل العرة .4كل ش
 

 النتائس ومناقذتها
 

ته مت الدراسة عشد تقدير دالة االنتاج لمقسة حى 
محاح ة لشى سهيم أن تقديرام دالة االنتاج متدقة م  
تهقعام الش رية االقتراداة من سيو االشارام 
والكسيام. سيو تبين أنه لزيادة سساد اليهريا لشحه 

كسا  %، 2.7االنتاجية لشحه % يكد  الى  يادة 10
% 10تبين أنه لزيادة سساد سه ر الحهسحام لشحه 

وعشد اشتقاق  %،0.3تكد  الى  يادة االنتاجية لشحه 
مشحشى الشاتج الستساثل حقد تبين أنه لزيادة سساد سه ر 
حهسحام لشحه شي ارة لمحدان تشخحي كسية سساد اليهريا 

ير دوال شي ارة/حدان، واتزة عشد تقد 0.58لشحه 
%  1التكاليف لمقسة أنه لزيادة سعر سساد اليهريا لشحه 

%، مسا  0.9يكد  الى  يادة تكاليف انتاج القسة لشحه 
احدر أن دالة التكاليف متجاندة من الدرجة واسد حى 

وأنه لزيادة  سعر سساد  أسعار مد ىم االنتاج،
% يكد  الى  يادة تكاليف انتاج 1سه رحهسحام لشحه

%، كسا اتزة أن اشارة متغير االنتاج 0.1حه القسة لش
مهجبة مسا يبين أن تكاليف انتاج العرة لمحدان تزداد م  
 يادة سجم االنتاج. وعشد تقدير دالة الطمب الذرطية 
لمقسة تبين أنه كمسا  اد سعر سساد اليهريا كمسا انخحي 
الطمب عميه، كسا تبين أنه كمسا ارتح  سعر سساد سه ر 

سا  اد الطمب عمى سساد اليهريا، كسا تبين الحهسحام كم
أن دالة الطمب عمى سساد اليهريا متجاندة من الدرجة 

 حر حى أسعار مد ىم االنتاج، كسا تبين عشد 
اشتقاق دالة الطمب الذرطية عمى سساد اليهريا كدالة 
حى سعر تم  األسسدة .أنه لزيادة سعرسساد اليهريا لشحه 

نخحاض الطمب عمى سساد جشيه/شي ارة يكد  الى ا 5
 . 0.04اليهريا لشحه 

كسا ليشت الدراسة عشد تقدير دالة االنتاج لمعرة حى 
محاح ة لشى سهيم أن تقديرام دالة االنتاج متدقة م  
تهقعام الش رية االقتراداة من سيو االشارام 
والكسيام. سيو تبين أنه لزيادة سساد اليهريا لشحه 

كسا  %،1.6ة لشحه % يكد  الى  يادة االنتاجي10
% تكد  10تبين أنه لزيادة سساد سه ر حهسحام لشحه 

وعشد اشتقاق مشحشى  %، 0.6الى  يادة االنتاجية لشحه 
الشاتج الستساثل اتزة أنه لزيادة كسية سساد سه ر 
حهسحام لشحه شي ارة لمحدان تشخحي كسية سساد اليهريا 

عشد شي ارة/حدان، وتذير السرونة الدعرية  0.42لشحه 
تقدير دالة التكاليف لمعرة أنه لزيادة سعر سساد اليهريا 

% يكد  الى  يادة تكاليف انتاج العرة لشحه 10لشحه 
مسا احدر أن دالة التكاليف متجاندة من  %،7.3

الدرجة واسد حى أسعار مد ىم االنتاج. وأنه لزيادة 
% يكد  الى  يادة 10سعر سساد سه ر حهسحام لشحه 

%، كسا اتزة أن اشارة  2.7العرة لشحه تكاليف انتاج 
متغير االنتاج مهجبة مسا يبين أن تكاليف انتاج العرة 
لمحدان تزداد م   يادة سجم االنتاج. وعشد تقدير دالة 
الطمب الذرطية لمعرة تبين أنه كمسا  اد سعر سساد 

X1 

.11 

.41 

.51 

.55  

.61 

 كمية السماد .4.7 4.74 4.85 4.91 5.68

ساد
رالد

سع
 



 محمهد عبج الفتاح –دمحم قنجيل  –دمحم العخاقى  –ههيجا بطخس 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(2), 2017 

227 

اليهريا كمسا انخحي الطمب عميه، كسا تبين أنه كمسا 
سحام كمسا  اد الطمب عمى ارتح  سعر سساد سه ر حه 

سساد اليهريا مسا اعشى أن هشاك عىقة استبدالية لين 
اليهريا وسساد الده ر حهسحام، كسا تبين أن دالة الطمب 
عمى سساد اليهريا متجاندة من الدرجة  حر حى أسعار 
مد ىم االنتاج، كسا تبين عشد اشتقاق دالة الطمب 

عر تم  الذرطية عمى سساد اليهريا كدالة حى س
جشيهام  5األسسدة. أنه لزيادة سعر سساد اليهريا لشحه 

يكد  الى انخحاض الطمب عمى سساد اليهريا لشحه 
 شي ارة. 0.78
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