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 زــــــــــــــــالموجـ
  
بين البحث تطور مساحة محصول الفراولة في   

حيث  2015-2001محافظة البحيرة خالل الفترة 
فدان وحد اعمي قدر  150تراوحت بين حد أدني قدره 

ألف فدان3 واظيرت معادلة االتجاه الزمني  2332بنحو 
فدان سنويا خالل الفترة  120العام تزايد المساحة بنحو 

الفراولة بين  ، في حين تراوح إنتاج2001-2015
 ألف طن خالل نفس الفترة3  263830طن ونحو  600

وبالرغم من اىمية مساحة الفراولة في المحافظة إال أن 
% من جممة إنتاج 4378إنتاجيا الكمي يمثل فقط نحو

الجميورية، وربما يرجع ذلك إلي انخفاض إنتاجية كثير 
من االصناف المنزرعة في المحافظة3 ومن ىنا تيتم 

سة بمحاولة التعرف عمي اىمية استخدام اصناف الدرا
 عالية اإلنتاج3

وقامت الدراسة بأخذ عينة من زراع الفراولة في  
المحافظة لمتعرف عمي أىم مشاكميم واقتراحاتيم3 
وقامت الدراسة بتقدير دوال إنتاج ودوال التكاليف لزراع 
العينة3 واظير البحث ان زراع العينة في كوم حمادة 

من جممة إنتاج  %81ثل انتاجيم نحو الذين يم
المحافظة ينتجون في المرحمة االولي من مراحل الدالة 
اإلنتاجية مما يعني عدم استخدام التوليفة المثمي 
لالنتاج3 وقدرت الدراسة ايضا دوال تكاليف اإلنتاج 
والحجم المدني لمتكاليف وكذا المعظم لإلرباح لفئات 

  االربعة ولمعينة ككل3 الحيازة

 ،إنتاج الفراولة دوال، انتاج اقتصاديات: الدالة الكممات
، االقتصادية الكفاءة، االنتاجية لمفراولة التكاليف دوال

 3مشكالت إنتاج الفراولة والحمول المقترحة
 

 المقدمة
 

يعتبر محصول الفراولة من المحاصيل البستانية  
اليامة في مصر ذات االستخدامات المتعددة حيث 

استيالكيا مباشرًة أو إدخاليا في عدد من يمكن 
الصناعات الغذائية وىي من الزراعات ذات قيمة 
زراعية مرتفعة وقيمة غذائية عالية، والواعدة في 
األسواق الخارجية، وىي من المحاصيل التي يمكن 
زراعتيا في األراضي الجديدة والحديثة واالستصالح 

رممية جيدة وكذلك في األراضي الصفراء والخفيفة وال
الصرف مما يقل من منافستيا مع المحاصيل الرئيسية 
عمى األراضي القديمة والجديدة، والتي تتصف 
بحساسيتيا الشديدة لمظروف الجوية خاصة درجات 

، جمعيا الحرارة المرتفعة، وتحتاج إلي عناية شديدة في
األمر الذي يجعميا تحتاج لعمالة مرتفعة3 ومحصول 

أكثر المحاصيل البستانية التي تواجو  الفراولة يعتبر من
نسبة كبيرة من الفاقد أثناء جمعيا، وبالرغم من ىذا فيي 
ال تحظى باىتمام كبير من الدولة، وبخاصة في 
النواحي اإلنتاجية ليا، حيث تنتج مصر من الفراولة 

(، 2015-2010آلف طن كمتوسط الفترة ) 16388
 1345لي في حين تبمغ المساحة المزروعة منيا حوا

كمتوسط لنفس الفترة، ولقد انتشرت زراعتيا في 
محافظات عديدة بالجميورية، بعد أن كانت قاصرة فقط 



 منى رياض –العضيمي  –ريهام سميمان          2082
 

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2D), 2019 

عمى القميوبية، ومن ىذه المحافظات، محافظة البحيرة 
 التى سوف نركز عمييا الدراسة3
 
 الدراسة مشكمة

 
فتي تذبتذب إنتتاج محصتول  الدراستة مشتكمة تتتمخص 

البحيتترة وتتتأخر ترتيبيتتا فتتي اإلنتتتاج الفراولتتة فتتي محافظتتة 
عمتتتى مستتتتوه الجميوريتتتة، بتتتالرغم متتتن زراعتتتة مستتتاحات 
كبيتترة منيتتا نستتبيًا، حيتتث تحتتتل البحيتترة المركتتز الختتامس 

% ختالل الفتترة 439في إنتاج محصتول الفراولتة بحتوالي 
، ىتتتتتتتذا وبتتتتتتتالرغم متتتتتتتن استتتتتتتتخداميا ( 1)(2011-2015)

ال أن أصتتتناف عديتتتدة فتتتي زراعتتتة محصتتتول الفراولتتتة ، إ
إنتاجيتتتة معظتتتم ىتتتذه األصتتتناف متوستتتطة اإلنتتتتاج ، أمتتتا 
األصناف عالية اإلنتاجية مرتفعة األسعار ، األمر الذي 
يوضتتأ أن ىنتتاك العديتتد متتن المشتتكالت اإلنتاجيتتة التتتي 
تعتتاني منيتتا البحيتترة فتتي زراعتتة الفراولتتة ، والتتذي يتطمتتب 
بالضترورة الوقتتوف عمتى ىتتذه المشتكالت ومحاولتتة وضتتع 

بة ليتتتتا ، والناميتتتتة شتتتتأنيا مستتتتاعدة متختتتتذي حمتتتتول مناستتتت
القتتترار فتتتي وضتتتع سياستتتات إنتاجيتتتة مناستتتبة ، تستتتتيدف 
رفع معدالت اإلنتتاج متن محصتول الفراولتة فتي محافظتة 

 البحيرة3
 

 الدراسة من الهدف
 

 إنتاج مشاكل أىم عمى الوقوف إلي الدراسة تيدف 
 المناسبة الحمول ووضأ البحيرة محافظة في الفراولة
 .خالل من وذلك المشاكل ليذه
 

 محافظةفي  الفراولة إلنتاج الراىن الوضع دراسة 1-
 .البحيرة

 محافظة في الفراولة إنتاج لدوال اإلحصائي التقدير 2-
 االنتاج عناصر استخدام وكفاءة ، البحيرة

 .المستخدمة

                                                 
: جمعت وحسبت من بيانات: وزارة الزراعة واستصالح المصدر 1

نشرة اإلحصاءات األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، 
 ، أعداد مختمفة3الزراعىة

 

 في الفراولة التكاليف لدوال اإلحصائي التقدير 3-
 .البحيرة محافظة

 و وضع البحيرة محافظة في الفراولة إنتاج مشاكل 4-
 .المشكالت تمك لحل المقترحات بعض

 
 البحثي واألسموب البيانات مصادر

 
 عمي الحصول في عامة بصفة الدراسة إعتمدت 

 :يمي فيما تمثمت المصادر من مجموعة من البيانات
 تم والتي المنشورة، وغير المنشورة الثانوية البيانات -

 الدخل لتقديرات السنوية النشرات من عمييا الحصول
 العامة لمتعبئة المركزي الجياز يصدرىا والتي الزراعي

ستصالح الزراعة وزارة وبيانات واإلحصاء،  األراضي، وا 
 التابعة البيانات بقواعد المنشورة البيانات إلى باإلضافة
 المعمومات ومركز "الفاو" والزراعة األغذية لمنظمة
 المنشورة غير البيانات وكذلك القرار، اتخاذ ودعم

 ، ليا التابعة والجيات البحيرة بمحافظة الزراعة بمديرية
 عينة بيانات من تجميعيا تم والتي األولية البيانات
 مزارعي من استمارة مائة بمغت والتي الميدانية الدراسة
 البحيرة بمحافظة حمادة كوم مركز في الفراولة

 .2017 عام خالل مستعرض كقطاع والمأخوذة
 مجموعة تطبيق عمي أساساً  الدراسة اعتمدت كما 
 :التالية التحميل أساليب من
 والكمي الوصفي اإلحصائي التحميل أساليب -

 واالجتماعية االقتصادية المتغيرات مختمف لتوصيف
 ، Spss ver 20برامج باستخدام الدراسة موضع

Excel ver 2010  
 

  الميدانية الدراسة عينة توصيف
 

 الدراسة فى البحيرة محافظة اختيار مبررات : أوال
 

تم اختيار محافظة البحيرة كمجال لمدراسة  حيث  
، ىذا 2017فدانا عام  2764انيا كانت تزرع نحو 

باإلضافة إلي توفر البيانات الثانوية المنشورة وغير 
المنشورة بيا، كما أن الباحثة من مواطني ىذه 

واصل مع الزراع والجيات المحافظة  مما يسيل ليا الت
 اإلدارية بيا3
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  الدراسة عينة اختيار أسموب
 

 إلى االحصائية النظرية فى االولية المبادئ تشير 
 عمى الحصول يمكن المعاينة إسموب خالل من إنو

 تمثيال ظواىرة بعض دراسة المراد المجتمع تمثل عينة
 المطموبة أو الالزمة المعمومات عمى والحصول جيدا
 والدراسة الدراسة، موضع الظواىر او الظاىرة عن

 تم مقطعية بيانات عمى منيا جزء فى اعتمدت الحالية
 تم حيث منتظمة عشوائية عينة مفردات من جمعيا
 لألىمية وفقاً  البحيرة محافظة حمادة كوم مركز إختيار
 واختير مركز بكل الفراولة محصول إلنتاج النسبية
 العشوائية األرقام لجداول وفقاً  منتظمناً  عشوائياً 
 اإلجمالى العدد أساس عمى بالمركز القره من المنتظمة

 .بالمركز بالقرية لالنتاجية النسبية واالىمية لمقره
 وفقا اه منتظماً  عشوائياً  االطار ىذا من واختير 

 % من 5 عن تقل ال نسبة العشوائية االرقام لجداول
 بالمركز  الفراولة محصول لممزارعين اإلجمالى العدد

 لعمل استمارات خمس عدد العينة حجم الى واضيف
 االستمارات صحة لتحقيق المسبق او المبدئى االختبار

 ىى ما عمى وابقائيا وتعديميا الشأن ىذا فى الموضوعة
 .جزئيا تعديميا او عمية
 المنتظمة العشوائية العينة حجم جاء لذلك ووفقا 

 حجمة كمى اطار من مزارع 120 حمادة كوم بمركز
2532

 منتظمة عشوائية عينة كل تقسيم تم ذلك وبعد مزارع، 
 اساسية فئات أربع الى منتظماً  عشوائياً  مختاراً  بالمركز
 من القل فدان من المزارعين االولى الفئة تضم بحيث

 الفئة أما فدان، 7 من ألقل 3 من الثانية والفئة فدان،3
 12 من الرابعة والفئة ، فدان12 من ألقل 7 من الثالثة
  .فدان15 إلى
 
 المنتجة المحافظات ألهم النسبية األهمية :أوالً 

  مصر في الفراولة لمحصول
 

 ىى النوبارية أن (1) الجدول بيانات باستعراض 
 مستوي عمي الفراولة لمحصول إنتاجاً  المناطق أكبر

 34.97%بنحو تساىم حيث العربية مصر جميورية
- 2011) الفترة ) خالل الجميورية إنتاج اجمالى من

 بمغت حيث الثانية المرتبة في القميوبية تأتى ثم ،2015
 إنتاج جمالى من  23.46%نحو مساىمتيا نسبة

 تأتى ذلك وبعد الدراسة، فترة خالل الجميورية
 نحو بمغت بنسبة الثالثة المرتبة في اإلسماعيمية
 في والبحيرة الشرقية جاءت حين في ،%21.04

  4.78%،12.83%بنحو والخامسة الرابعة المرتبة
 لمجميورية الفراولة إنتاج اجمالى من الترتيب عمي
 3الذكر سالفة الفترة لخالل

 

 

 2015 -2011الفراولة خالل الفترة األىمية النسبية ألىم محافظات مصر إنتاجًا لمحصول  .1جدول 
 

  
 المحافظات

 اإلنتاج الكمي بآلف طن
أهمية  متوسط 2015 2014 2013 2012 2011

 نسبية
 35.55 123.95 225.93 104.24 99.21 87.64 102.75 النوبارية
 23.84 152.53 55.76 52.42 49.08 44.66 40.16 القميوبية
 21.38 153.98 87.44 63.89 67.47 59.43 41.96 اإلسماعيمية
 13.04 82.39 30.22 36.33 22.21 34.93 2.41 الشرقية
 4.86 16.88 26.83 17.68 15.62 11.50 12.78 البحيرة
 1.03 7.08 3.45 3.08 2.93 1.23 2.79 المنوفية
 0.29 2.24 0.52 0.94 1.45 1.26 1.08 الغربية
 100.00 539.05 430.13 278.57 257.96 240.65 203.94 االجمالي

نشرة : جمعت وحسبت من بيانات: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، المصدر
 ، أعداد مختمفةاإلحصاءات الزراعية
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 محافظة فى الفروالة محصول إنتاج تطور: ثانياً 

  (2001-2015) الفترة خالل البحيرة
 
 محافظة في الفراولة محصول مساحة تطور -1

  البحيرة
 

 عاما اتجاىا ىناك أن الى (2) جدول نتائج تشير 
 خالل البحيرة محافظة في المنزرعة لممساحة متزايدا
 بمغ بمقدار تزداد انيا حيث ، (2001-2015)الفترة
 خالل التحديد معامل قدر وقد فدان، ألف 0.12 نحو
 من 82% أن يعنى وىذا ، 0.82بنحو الدراسة فترة

 محصول من المنزرعة لممساحة الحادثة التغيرات
 عنصر اثارىا يعكس التى العوامل إلى الفراولة ترجع

 لمصورة النموذج صالحية الى F قيمة تشير كما الزمن،
 .الخطية

 

 محافظة في الفراولة محصول إنتاجية تطور -2
 البحيرة
 
 اتجاىا ىناك أن إلى (2رقم ) جدول نتائج تشير 
  الفراولة محصول من المنزرعة إلنتاجية متزايدا عاما
 بمقدار تزداد انيا حيث ، (2015-2001) الفترة خالل
 التحديد معامل قدر وقد ، فدان/طن 0.28 نحو بمغ

 53% أن يعنى وىذا ،0.53 بنحو الدراسة فترة خالل
 ترجع الفراولة محصول إلنتاجية الحادثة التغيرات من
 كما الزمن، عنصر اثارىا يعكس التى العوامل إلى
 لمصورة وذجتتتتتتتتالنم صالحية الى F قيمة رتتتتتتشي

  . ةتتتتتتالخطي
 
 
 

 
معادالت اإلتجاه الزمني العام لتطور المساحة المنزرعة، اإلنتاجية، واإلنتاج لمحصول الفراولة في  .1جدول 
 1022 -1002خالل الفترة البحيرة 

 
 ²R F المعادلة   المتغير

XYi المساحة المنزرعة 12.019.0 


 
              (-1.3)*         (7.7) ** 0.82 59.7 

XYi إنتاجية الفراولة  28.04.8 


 
   (-12.6)**     (3.8)** 0.53       21.11 

XYi إنتاج الفراولة  48.171.2 


 
*      (8.1)** (-1.6)             

0.83 65.61 

تشير إلى القيمة التقديرية لممساحة المنزرعة واإلنتاجية واإلنتاج من محصول الفراولة في مصر في السنة  حيث:
(i3) 

X  تشير إلى متغير الزمن خالل فترة الدراسة           .     (i = )1 ،2 ،3 ،4333333333333333315 
 %3 1)**(: معنوي عند مستوي                  ( المحسوبةt3القيم بين األقواس تشير إلى قيم ))*( 

نشرة جمعت وحسبت من بيانات: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، المصدر: 
 أعداد مختمفة3، اإلحصاءات الزراعىة

 
 
 
 
 



iY
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  البحيرة محافظة في الفراولة محصول إنتاج تطور -3
 

 اتجاىا ىناك أن الى (2رقم ) جدول نتائج تشير 
 خالل البحيرة محافظة في الفراولة إلنتاج  متزايداً  عاما
 بمغ بمقدار تزداد انيا حيث ، (2015-2001) الفترة
 خالل التحديد معامل قدر وقد ، طن ألف 1.48 نحو
 من 83%أن يعنى وىذا ، 0.83 بنحو الدراسة فترة

 ترجع الفراولة محصول من االنتاج في الحادثة التغيرات
 كما ، الزمن عنصر اثارىا يعكس التى العوامل إلى
 3الخطية لمصورة النموذج صالحية الى F قيمة تشير
 محافظة في الفراولة محصول انتاج ان يتبين سبق مما

 المزروعة المساحة عاممي من كل الى يرجع البحيرة
 في يتطمب الذه االمر منيا، الفدان وانتاجية منيا

 البحيرة ترتيب تراجع في الرئيسية االسباب وراء البحث
 مثيمتيا عن الجميورية مستوه عمى الفراولة انتاج في
 واخيرا والشرقية كالنوبارية االخره المحافظات من

 مساحات في لمفراولة زراعتيا من بالرغم االسماعمية،
 االجزاء في بالدراسة فيو نركز سوف ما وىذا كبيرة،
 . البحث من التالية

 
 الفراولة محصول إنتاج لدوال اإلحصائي التقدير : ثالثاً 
 محافظة فى حمادة( كوم بمركز ( الدراسة عينة في

 .البحيرة
 
فـى  محصول الفراولـةنتائج تقدير معالم دوال إنتاج  -أ

 المدى القصيرفي  مركز كوم حمادة بعينة الدراسة
 
 محصــول الفراولــةنتــائج تقــدير معــالم دوال إنتــاج  -ب

 المدى الطويلفي  فى مركز كوم حمادة بعينة الدراسة
 
 تقدير دوال االنتاج لمحصول الفراولة بعينـة الدراسـة -

 فى المدى القصير
 
ـــدى القصـــير لمفئـــة  -1 ـــة فـــي الم ـــة إنتـــاج الفراول دال

 فدان( 3إلى أقل من  1الحيازية األولي )من 
 

تم تحديد عناصر اإلنتاج ذات التأثير االيجابي  
لممعنوية عمى إنتاج محصول الفراولة في المده 

القصير لمفئة الحيازية األولى بعينة الدراسة في مركز 
خالل النموذج المقدر لدالة الناتج الكمي  كوم حمادة من

لمفدان من محصول الفراولة باستخدام االنحدار المتعدد 
المرحمي )التدريجي( في الصورة الموغاريتمية المزدوجة، 

 والموضحة بالمعادلة التالية:
 

LogQ = 1.84 + 0.46LogX1 + 0.44 LogX2 +  

             ( *9.5   )        (*1.0)     (**6.3)  
             0.28 LogX3+0.44 LogX4+0.83 LogX5  

 

         ( **1.2)      ( **1.1)  ( **6.3)   

 = 0.94       F = 54.15        EP = 2.45 
 %3 2** معنوي عند مستوي معنوية  

 %3 2* معنوي عند مستوي معنوية  
 

 حيث:
Q =  الناتج الكمي لمفدان من محصول

 طن(.الفراولة ) 

X2 =  عدد الشتالت الالزمة لمزراعة
 )شتمة(.

X2 = )كمية البالستيك ) متر مكعب 

X3 =  عدد وحدات العمل البشري المبذول
 في عمميات الجمع لممحصول )رجل(.

X4 =  عدد وحدات العمل البشري المبذول
 لفرز الشتالت ) رجل(

X5 = .)كمية السماد األزوتي )كيمو جرام 

Β = االنتاجية لكل عنصر إنتاجي  المرونة
 بالدالة.

𝛼 = .مقدار ثابت 
Log =  الموغاريتم الطبيعي العشري لألساس

28. 

جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص : المصدر
   بالدراسة 3

  

( أن أىم العناصر Qوتبين من دالة الناتج الكمي ) 
االنتاجية ذات التأثير المعنوي عمي الناتج الكمي لمفدان 
من محصول الفراولة تتمثل في عدد الشتالت، كمية 
البالستيك، العمل البشري لجمع المحصول، فرز 
الشتالت، والسماد األزوتي، وبتقدير مرونات اإلنتاج 
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الجزئية المختمفة لتمك العناصر، تبين أن المرونة 
نتاجية لعدد الشتالت، كمية البالستيك، العمل اال

، 0.44، 0.44البشري لجمع المحصول بمغت نحو 
عمي الترتيب، كما قدرت المرونة اإلنتاجية لمعمل  0.46

البشري لفرز شتالت، والسماد األزوتي، وقد ثبتت 
 (0.1)معنوية ىذه النتائج إحصائيًا عند مستوه معنوية

،  0.94( حوالىلمعدل )وقد بمغ معامل التحديد ا 3
مما يشير إلى أن تمك المتغيرات المستقمة المفسرة 

% من التغيرات 94بالدالة المقدرة مسئولة عن حوالي 
الكمية الحادثة في الناتج الكمي لمفدان من محصول 

( إلى المعنوية اإلحصائية F، وتشير قيمة )الفراولة
 (3 0.01لمدالة المقدرة عند مستوه معنوية )

( لمدالتتة .E.Pوقتتدرت المرونتتة االنتاجيتتة اإلجماليتتة ) 
، األمر التذي يشتير إلتي أن المزارعتون الفئتة 2.45بنحو 

األولتتتي بعينتتتة الدراستتتة بمركتتتز كتتتوم حمتتتادة يتنجتتتون فتتتي 
تكثيتتتف فتتتى  المرحمتتتة األولتتتى، األمتتتر التتتذي يحتتتتاج إلتتتى 

وىتتتتي ، استتتتتخدام عناصتتتتر االنتتتتتاج المتغيتتتترة المستتتتتخدمو
 3المتزايد لمسعةكس طبيعة العائد تع
 
 3دالة إنتاج الفراولة لمفئة الحيازية الثانية )من  -1

 فدان(  7إلي أقل من 
 

تم تحديد عناصر اإلنتاج ذات التأثير االيجابي  
المعنوي عمى إنتاج محصول الفاولة في المده القصير 
لمفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة في مركز كوم حمادة 

المقدر لدالة الناتج الكمي لمفدان من من خالل النموذج 
محصول الفراولة باستخدام االنحدار المتعدد المرحمي 
)التدريجي( في الصورة الموغاريتمية المزدوجة، 

 والموضحة بالمعادلة التالية :
LogQ = 0.28 +   0.05 LogX1 + 0.04 LogX2 + 

             ( **1.3( **        )1.6)     ( **2.81)  

0.87 LogX3 + 0.03 LogX4 +  

   ( **6.9)        ( ( **1.3  

2.49 LogX5 + 0.01 LogX6     

               ( ( *26.6            ( ( *1.2  

    = 0.96        F = 498.22          EP = 3.49 
 

 %13** معنوي عند مستوي معنوية 
 %53* معنوي عند مستوي معنوية  

Q =  لمفدان من محصول الناتج الكمي
 الفراولة )طن(.

X2 =  ( عدد الشتالت الالزمة لمزراعة
 شتمة(.

X2 = )كمية البالستيك )متر مكعب 

X3 =  عدد وحدات العمل البشري المبذول
 لفرز الشتالت )رجل(.

X4 = عدد وحدات العمل البشري المبذول 
 )ذكر عائمي( لجمع المحصول )رجل(

X5 =  البشري المبذولعدد وحدات العمل 
 )أنثى عائمي( لجمع المحصول )رجل(

X6 = عدد وحدات العمل البشري المبذول 
 )ذكر مستأجر( لجمع المحصول )رجل(

Β =  المرونة االنتاجية لكل عنصر إنتاجي
 بالدالة.

𝛼 = .مقدار ثابت 
Log =  الموغاريتم الطبيعي العشري لألساس

28. 

جمعتت وحستتبت متتن نتتائج االستتتبيان الختتاص المصــدر: 
 بالدراسة3

 

( أن أىتتم العناصتتر Qوتبتتين متتن دالتتة النتتاتج الكمتتي ) 
االنتاجية ذات التأثير المعنوي عمتي النتاتج الكمتي لمفتدان 
متتتن محصتتتول الفراولتتتة تتمثتتتل فتتتي عتتتدد الشتتتتالت، كميتتتة 
البالستتتتتيك، عمتتتتال فتتتترز الشتتتتتالت، وجمتتتتع المحصتتتتول، 
وبتقتتتتتتتتدير مرونتتتتتتتتات اإلنتتتتتتتتتاج الجزئيتتتتتتتتة المختمفتتتتتتتتة لتمتتتتتتتتك 
العناصتتتر، تبتتتين أن المرونتتتة االنتاجيتتتة لعتتتدد الشتتتتالت ، 

يتتتتتتتة البالستتتتتتتتيك ، عمتتتتتتتال فتتتتتتترز الشتتتتتتتتالت ، وجمتتتتتتتع كم
،  0.03، 0.87،  0.04، 0.05المحصول بمغتت نحتو 

عمتتتي الترتيتتتب، وقتتتد ثبتتتتت معنويتتتة ىتتتذه  0.01،  2.49
وقتد بمتغ (3 0.02النتائج إحصائيًا عنتد مستتوه معنويتة )

، ممتا يشتير  0.96( حتواليمعامل التحديتد المعتدل )
إلتتى أن تمتتك المتغيتترات المستتتقمة المفستترة بالدالتتة المقتتدرة 

% متتن التغيتترات الكميتتة الحادثتتة 96مستتئولة عتتن حتتوالي 
الفراولتتة ، وتشتتير فتتي النتتاتج الكمتتي لمفتتدان متتن محصتتول 

( إلتتتى المعنويتتتة اإلحصتتائية لمدالتتتة المقتتتدرة عنتتتد Fقيمتتة )
ة (3 وقتتتتتتدرت المرونتتتتتتة االنتاجيتتتتتت0.01مستتتتتتتوه معنويتتتتتتة )

، األمتر التذي يشتير 3.49( لمدالة بنحتو.E.Pاإلجمالية )
الدراسة بمركتز كتوم  إلي أن المزارعون الفئة الثانية بعينة
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، األمتتر التتذي يحتتتاج األولتتىحمتتادة يتنجتتون فتتي المرحمتتة 
تكثيتتتتتف فتتتتتى استتتتتتخدام عناصتتتتتر االنتتتتتتاج المتغيتتتتترة  إلتتتتتى

 3المستخدمة

 

 7دالة إنتـاج الفراولـة لمفئـة الحيازيـة الثالثـة ) مـن -6
 فدان(  12إلى أقل من 

 

تتتتتم تحديتتتتد عناصتتتتر اإلنتتتتتاج ذات التتتتتأثير االيجتتتتابي  
المعنوي عمى إنتاج محصول الفراولة في المده القصير 
لمفئة الحيازية الثالثة بعينة الدراسة في مركز كوم حمتادة 

تج الكمتي لمفتدان متن من خالل النموذج المقدر لدالتة النتا
محصتتتول الفراولتتتة باستتتتخدام االنحتتتدار المتعتتتدد المرحمتتتي 
)التتتتتتتتتتدريجي( فتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتورة الموغاريتميتتتتتتتتتة المزدوجتتتتتتتتتة، 

 والموضحة بالمعادلة التالية :

             0.5 LogX3+ 0.09 LogX4 + 0.59 LogX5 

   (2.90**    (3.2)**     (3.4)** 

 =   0.73      F = 11.45       EP = 1.68 

 
 %13* معنوي عند مستوي معنوية *

 %53* معنوي عند مستوي معنوية 
 

Q =  الناتج الكمي لمفدان من محصول
 الفراولة )طن(.

X2 = .)عدد الشتالت الالزمة لمزراعة )شتمة 

X2 = )كمية البالستيك )متر مكعب 

X3 =  عدد وحدات العمل البشري المبذول
 لفرز الشتالت )رجل(.

X4 =  عدد وحدات العمل البشري المبذول
 لجمع المحصول )رجل(

X5 = )كمية مبيدات الحشائش )لتر. 
Β =  المرونة االنتاجية لكل عنصر إنتاجي

 بالدالة.

𝛼 = .مقدار ثابت 
Log = الطبيعي العشري لألساس  الموغاريتم

28. 

جمعتت وحستتبت متتن نتتائج االستتتبيان الختتاص  المصــدر:
 بالدراسة 3

( أن أىتتم العناصتتر Qوتبتتين متتن دالتتة النتتاتج الكمتتي ) 
االنتاجية ذات التأثير المعنوي عمتي النتاتج الكمتي لمفتدان 
متتن محصتتول الفراولتتة تتمثتتل فتتي تقتتدير مرونتتات اإلنتتتاج 
الجزئيتتتة المختمفتتتة فتتتي عتتتدد الشتتتتالت وكميتتتة البالستتتتيك 
وعمتتتتتتتال فتتتتتتترز الشتتتتتتتتالت وجمتتتتتتتع المحصتتتتتتتول ومبيتتتتتتتدات 
 حشائش لتمك العناصر، تبين أن المرونة االنتاجيتة لعتدد
الشتتتالت وكميتتة البالستتتيك وعمتتال فتترز الشتتتالت وجمتتع 

، 0.21، 0.08المحصول ومبيدات حشتائش بمغتت نحتو 
عمتتي الترتيتتب، وقتتد ثبتتتت معنويتتة  0.59،  0.09،  0.5

 (3 0.01ىذه النتائج إحصائيًا عند مستوه معنوية )
( حتتتتتتوالي وقتتتتتتد بمتتتتتتغ معامتتتتتتل التحديتتتتتتد المعتتتتتتدل ) 

، ممتتتتتا يشتتتتتير إلتتتتتى أن تمتتتتتك المتغيتتتتترات المستتتتتتقمة 0.73
% متتتن 73المفستتترة بالدالتتتة المقتتتدرة مستتتئولة عتتتن حتتتوالي 

التغيتتترات الكميتتتتة الحادثتتتة فتتتتي النتتتاتج الكمتتتتي لمفتتتدان متتتتن 
( إلتتتتتى المعنويتتتتتة F، وتشتتتتتير قيمتتتتتة ) محصتتتتتول الفراولتتتتتة

(3 0.01اإلحصتائية لمدالتتة المقتتدرة عنتد مستتتوه معنويتتة )
( لمدالة بنحتو .E.Pاإلجمالية ) المرونة االنتاجيةوقدرت 

، األمر الذي يشير إلي أن المزارعون الفئة الثالثتة 1.68
بعينتتتة الدراستتتة بمركتتتز كتتتوم حمتتتادة يتنجتتتون فتتتي المرحمتتتة 

متن الى تكثيتف فتى استتخدام األولى، األمر الذي يحتاج 
، وىتتتتتتي تعكتتتتتتس المتغيتتتتتترة المستتتتتتخدمةعناصتتتتتر االنتتتتتتتاج 

   3طبيعة العائد المتزايد لمسعة
 
 
 12دالة إنتاج الفراولة لمفئة الحيازية الرابعة )من   -4

 فدان(  15إلى 
 
 

تتتتتم تحديتتتتد عناصتتتتر اإلنتتتتتاج ذات التتتتتأثير االيجتتتتابي  
المعنوي عمى إنتاج محصول الفراولة في المده القصير 
لمفئة الحيازية الرابعة بعينة الدراسة في مركز كوم حمادة 

الكمتي لمفتدان متن من خالل النموذج المقدر لدالتة النتاتج 
محصتتتول الفراولتتتة باستتتتخدام االنحتتتدار المتعتتتدد المرحمتتتي 
)التتتتتتتتتتدريجي( فتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتورة الموغاريتميتتتتتتتتتة المزدوجتتتتتتتتتة، 

 والموضحة بالمعادلة التالية :
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LogQ = 7.3 + 0.34 LogX1 + 0.37 LogX2 +  

             (28.2)*   (34.7)**         (35.3)**   

             0.12 LogX3+ 0.01 LogX4+0.44 LogX5  

                 (47.2)*           2.6) )**       ( ( *91.6      

            + 0.005 LogX6 + 0.016 LogX7 + 

                    (4.5)**              (11.3)**    

             0.01 LogX8 + 0.07 LogX9 + 0.75 LogX10 

                (2.4)**          (14.7)**        (34.5)** 

       =   0. 97     F = 2533.86      EP = 1.36 

 %13** معنوي عند مستوي معنوية 
 %53* معنوي عند مستوي معنوية 

Q =  الناتج الكمي لمفدان من محصول
 الفراولة )طن(.

X1 =   عدد الشتالت الالزمة لمزراعة
 )شتمة(.

X2 =  البالستيك ) متر مكعب(كمية 

X3 =  عدد وحدات العمل البشري المبذول
 لفرز الشتالت )رجل(.

X4 = 
عدد وحدات العمل البشري المبذول 
)ذكر مستأجر( لجمع المحصول 

 )رجل(. 

X5 = 
عدد وحدات العمل البشري المبذول 
)أنثى مستأجر( لجمع المحصول 

 )رجل( .
X6 =  المبذول عدد وحدات العمل البشري

 لتنقية الحشائش )رجل( .
X7 =  عدد وحدات العمل البشري المبذول

 لنقل الشتالت )رجل( .

X8 =  عدد وحدات العمل البشري المبذول
 لفرد البالستيك )رجل( .

X9 = ( عدد ساعات السماد العضوي)ساعة. 

X10 = . )حمض الفوسفوريك )لتر 
Β =  المرونة االنتاجية لكل عنصر إنتاجي

 بالدالة.

𝛼 = .مقدار ثابت 
Log =  الموغاريتم الطبيعي العشري لألساس

28. 

جمعتت وحستتبت متتن نتتائج االستتتبيان الختتاص  المصــدر:
 بالدراسة3

( أن أىتتم العناصتتر Qوتبتتين متتن دالتتة النتتاتج الكمتتي ) 
االنتاجية ذات التأثير المعنوي عمتي النتاتج الكمتي لمفتدان 
من محصول الفراولة تتمثل في وبتقدير مرونات اإلنتتاج 
الجزئيتتتة المختمفتتتة فتتتي عتتتدد الشتتتتالت وكميتتتة البالستتتتيك 
وعمتتال فتترز الشتتتالت وجمتتع المحصتتول وتنقيتتة حشتتائش 
ونقتتتتتل شتتتتتتالت وفتتتتترد بالستتتتتتيك وعتتتتتدد ستتتتتاعات الستتتتتماد 

لعضوي وحمتض الفوستفوريك  لتمتك العناصتر، تبتين أن ا
المرونتتتتتتة االنتاجيتتتتتتة لعتتتتتتدد الشتتتتتتتالت وكميتتتتتتة البالستتتتتتتيك 
وعمتتتتال فتتتتترز الشتتتتتالت وجمتتتتتع المحصتتتتول بمغتتتتتت نحتتتتتو 

عمتتتتتتتتي الترتيتتتتتتتتب،  0.44، 0.01، 0.12، 0.37، 0.34
كمتتتتا قتتتتدرت المرونتتتتة اإلنتاجيتتتتة لتنقيتتتتة الحشتتتتائش ونقتتتتل 

د العضتتتوي شتتتتالت وفتتترد بالستتتتيك وعتتتدد ستتتاعات الستتتما
، 0.016، 0.005وحمتتتتض الفوستتتتفوريك عمتتتتى الترتيتتتتب 

، وقتتتد ثبتتتتت معنويتتتتة ىتتتذه النتتتتتائج 0.75، 0.07، 0.01
 3 (0.01) إحصائيًا عند مستوه معنوية

( حتتتتتتوالي وقتتتتتتد بمتتتتتتغ معامتتتتتتل التحديتتتتتتد المعتتتتتتدل ) 
، ممتتتتتا يشتتتتتير إلتتتتتى أن تمتتتتتك المتغيتتتتترات المستتتتتتقمة 0.97

% متتتن 97المفستتترة بالدالتتتة المقتتتدرة مستتتئولة عتتتن حتتتوالي
التغيتتترات الكميتتتتة الحادثتتتة فتتتتي النتتتاتج الكمتتتتي لمفتتتدان متتتتن 

( إلتتتتتتى المعنويتتتتتتة F، وتشتتتتتتير قيمتتتتتتة )محصتتتتتتول الفراولتتتتتتة
(3 0.01اإلحصتائية لمدالتتة المقتتدرة عنتد مستتتوه معنويتتة )

( لمدالتة بنحتو .E.Pوقدرت المرونة االنتاجية اإلجمالية )
 األمر الذي يشير إلي أن المزارعون الفئة الرابعة، 1.36

بعينتتتة الدراستتتة بمركتتتز كتتتوم حمتتتادة يتنجتتتون فتتتي المرحمتتتة 
الغيتتتر اقتصتتتادية، األمتتتر التتتذي يعنتتتي إلتتتي العمتتتل عمتتتي 
إستتتتتتخدام التوليفتتتتتة المثمتتتتتي متتتتتن عناصتتتتتر االنتتتتتتاج حتتتتتتي 
يحصتتتولوا عمتتتي أعمتتتي إنتتتتاج واكبتتتر صتتتافي ربتتتأ، وىتتتي 

 تعكس طبيعة العائد المتزايد لمسعة3
 

دالة إنتاج محصول الفراولة عمي مستوى إجمـالي   -9
 عينة الدراسة )المدى الطويل( 

 

تتتتتم تحديتتتتد عناصتتتتر اإلنتتتتتاج ذات التتتتتأثير االيجتتتتابي  
لممعنوية عمى إنتاج محصول الفراولة في المده الطويل 
إلجمتتتتالي عينتتتتة الدراستتتتة بمحافظتتتتة البحيتتتترة متتتتن ختتتتالل 

محصتتول  النمتوذج المقتتدر لدالتتة النتتاتج الكمتي لمفتتدان متتن
الفراولة باستخدام االنحدار المتعتدد المرحمتي )التتدريجي( 
في الصورة الموغاريتمية المزدوجة، والموضحة بالمعادلتة 

 التالية :
 

2R

2R
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LogQ = 0.23LogX1+0.09 LogS+0.19 LogX2 +  

                 (10.7)*       (3.6)**          (2.30)** 

              0.06 LogX3+0.05LogX4+0.29LogX5+  

                  (2.3)**          (3.7)**          (2.3)* 

      0.12 LogX6
 

                 (8.6)* 

 = 0.95         F = 8789.67       EP = 0.71 
 

 %13** معنوي عند مستوي معنوية 
 %53* معنوي عند مستوي معنوية 

الختتاص نتتائج االستتتبيان جمعتت وحستتبت متتن  المصــدر:
 بالدراسة

  
( أن أىتتم العناصتتر Qوتبتتين متتن دالتتة النتتاتج الكمتتي ) 

االنتاجية ذات التأثير المعنوي عمتي النتاتج الكمتي لمفتدان 
متن محصتول الفراولتة تتمثتل فتي عتدد الشتتالت، الستتعة، 
كمية البالستيك، العمل البشري لجمتع المحصتول ، فترز 
الشتتتالت ، التستتميد األزوتتتي ، و مبيتتدات الحشتتائش ، و 

متك العناصتر، بتقدير مرونات اإلنتاج الجزئية المختمفة لت
تبتتتتتتتين أن المرونتتتتتتتة االنتاجيتتتتتتتة لمعتتتتتتتدد الشتتتتتتتتالت، كميتتتتتتتة 
البالستيك ، والعمل البشري لجمع المحصول بمغت نحتو 

عمتتتتتتتتتي الترتيتتتتتتتتتب، كمتتتتتتتتتا قتتتتتتتتتدرت  0.05، 0.19،  0.23
المرونتتة اإلنتاجيتتة لمعمتتل البشتتري لفتترز شتتتالت، الستتماد 

، 0.12،  0.06األزوتتتتتتتي، ومبيتتتتتتدات الحشتتتتتتائش بنحتتتتتتو 
نويتتتتة ىتتتتذه النتتتتتائج إحصتتتتائيًا عنتتتتد وقتتتتد ثبتتتتتت مع3 0.29

وقتد بمتغ معامتل التحديتد المعتدل (3 (0.01مستوه معنتوي
، ممتتا يشتتير إلتتى أن تمتتك المتغيتترات 0.95( حتوالي )

المستتتتتقمة المفستتتترة بالدالتتتتة المقتتتتدرة مستتتتئولة عتتتتن حتتتتوالي 
% متتتتن التغيتتتترات الكميتتتتة الحادثتتتتة فتتتتي النتتتتاتج الكمتتتتي 95

إلتتتى  (Fة )، وتشتتتير قيمتتت لمفتتتدان متتتن محصتتتول الفراولتتتة
المعنويتتة اإلحصتتائية لمدالتتة المقتتدرة عنتتد مستتتوه معنويتتة 

(0.013) 
( لمدالتتتة .E.Pوقتتدرت المرونتتتة االنتاجيتتتة اإلجماليتتتة ) 

ويوضأ ذلك أن االنتاج يتتم فتي المرحمتة   0.423بنحو 
الثانيتتتة لإلنتتتتاج )المرحمتتتة االقتصتتتادية(3 حيتتتث أن نستتتبة 

متتتتن نستتتتبة الزيتتتتادة فتتتتي كميتتتتة النتتتتاتج الكمتتتتي لمفتتتتدان اقتتتتل 
الزيتتادة فتتي  كميتتة عناصتتر االنتتتاج المستتتخدمة ، األمتتر 

 الذي يشير إلي تناقص عائد لمسعة3
 

رابعـــًا: الكفـــاتة اإلقتصـــادية إلســـتخدام عوامـــل اإلنتـــاج 
المتغيــرة المســتخدمة فــي دوال إنتــاج محصــول الفراولــة 

 بعينة الدراسة.

 
تقتتديرات الكفتتاءة اإلقتصتتادية   (6جــدول )يتبتتين متتن  

دام عوامتتتل اإلنتتتتاج المتغيتتترة بتتتدوال اإلنتتتتاج بعينتتتة إلستتتتخ
 الدراسة مايمي:

بالنستتتتبة لعنصتتتتر الشتتتتتالت، تبتتتتين أن قيمتتتتة اإلنتتتتتاج  23
حيتتتث البتتتد  الحتتدي أكبتتتر متتن متوستتتط ستتتعر المتتورد،

متتتتن تكثيتتتتف إستتتتتخدام  الشتتتتتالت فتتتتي الفئتتتتة األولتتتتى 
والثانيتتة والثالثتتة ودالتتتة المتتده الطويتتتل، حتتتى يتتتتمكن 

أكبتتر قتتدر متتن العائتتد وبأقتتل قتتدر المتتزارع متتن تحقيتتق 
متتن التكتتاليف لموحتتدة المنتجتتة متتن الفراولتتة، وتتحقتتق 

 الكفاءة في الفئة الرابعة3

بالنستتتبة لعنصتتتر البالستتتتيك، تبتتتين أن قيمتتتة اإلنتتتتاج  13
الحدي أقل من متوسط سعر المورد في الفئة األولى 
والثانيتتتة والثالثتتتة والرابعتتتة ودالتتتة المتتتده الطويتتتل عتتتدم 

مثل لعنصر البالستيك وىذا يرجتع إلتى اإلستغالل األ
إرتفاع أسعار البالستيك مما يعني عدم كفاءتتو نظترًا 

 إلنو مستورد3

بالنسبة لعنصر عمالة مستأجرة  فرز شتالت ، تبين  93
فتتي الفئتتة الثانيتتة أن قيمتتتة اإلنتتتاج الحتتدي أكبتتر متتتن 
سعر المورد، حيتث البتد متن تكثيتف استتخدام عمالتة 

متزارع متن تحقيتق أكبتر قتدر فرز الشتالت، ليتمكن ال
متتن العائتتد وبأقتتل قتتدر متتن التكتتاليف لموحتتدة المنتجتتة 
متتتن الفراولتتتة، بينمتتتا تبتتتين فتتتي الفئتتتة األولتتتى والثالثتتتة 
والرابعة ودالة المده الطويل أن قيمة اإلنتاج الحدي 
أقتل متتن ستتعر المتورد وىتتذا يرجتتع إلتى إرتفتتاع أستتعار 

 عمالة فرز شتالت3

)ذكتتتر مستتتتأجر(،  وعنصتتتر عمالتتتة جمتتتع المحصتتتول 13
تبتين أن قيمتتة اإلنتتتاج الحتتدي أقتتل متتن متوستتط ستتعر 
المورد في الفئة األولى والثانية والثالثة والرابعة ودالة 
المتتده الطويتتل ويعنتتي ذالتتك عتتدم اإلستتتغالل األمثتتل 
لعنصتتتر البالستتتتيك وىتتتذا يرجتتتع إلتتتى إرتفتتتاع أستتتعار 
البالستتتتتتيك ممتتتتتا يعنتتتتتي عتتتتتدم كفاءتتتتتتو نظتتتتترًا إلرتفتتتتتاع 

 الة بجمع المحصول3أسعار العم
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 الكفاءة اإلقتصادية الداخمة في عناصر دوال إنتاج محصول الفراولة بعينة الدراسة. 6 جدول

 

 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولي البيان/ الفئات
الفئة 
 الرابعة

Long 

Run 

 الشتالت
 0.41 0.44 2.1 0.23 2.52 قيمة اإلنتاج الحدي
 0.002 0.44 0.21 0.29 0.21 متوسط سعر المورد

 البالستيك
 0.13 0.19 0.04 0.01 2.52 قيمة اإلنتاج الحدي
 90.4 90.5 92 92.2 16.6 متوسط سعر المورد

عمالة مستأجر 
 فرز الشتالت

 0.43 1.9 22.2 241.4 9.6 قيمة اإلنتاج الحدي
 41.2 41.4 42.2 42.4 42 متوسط سعر المورد

ذكر مستأجر 
 جمع المحصول

 0.63 0.04 2.23 2.56 22.6 قيمة اإلنتاج الحدي
 40.5 40.2 25.2 41.2 40 متوسط سعر المورد

 مبيدات حشائش
 211.5 212.6 - - - قيمة اإلنتاج الحدي
 202.1 202 - - - متوسط سعر المورد

 سماد آزوتي
 - - - - 1.6 قيمة اإلنتاج الحدي

 - - - - 126.5 متوسط سعر المورد

حمض 
 فوسفوريك

 - 2.23 - - - قيمة اإلنتاج الحدي

 - 20.2 - - - متوسط سعر المورد

أنثى عائمي جمع 
 محصول

 - - - 294.6 - قيمة اإلنتاج الحدي

 - - - 41.2 - متوسط سعر المورد

ذكر عائمي جمع 
 محصول

 - - - 0.50 - قيمة اإلنتاج الحدي

  - - 41.2 - متوسط سعر المورد

أنثى مستأجر 
 جمع محصول

 - 2.34 - - - قيمة اإلنتاج الحدي

 - 40.2 - - - متوسط سعر المورد

مستأجر تنقية 
 حشائش

 - 0.22 - - - قيمة اإلنتاج الحدي

 - 40.5 - - - متوسط سعر المورد

مستأجر فرد 
 البالستيك

 - 0.22 - - - قيمة اإلنتاج الحدي

 - 52.1 - - - متوسط سعر المورد

مستأجر نقل 
 شتالت

 - 2.23 - - - قيمة اإلنتاج الحدي

 - 41.6 - - - متوسط سعر المورد

عدد ساعات 
 التسميد العضوي

 - 1.9 - - - قيمة اإلنتاج الحدي

 - 41.4 - - - متوسط سعر المورد

 عينة الدراسة المصدر:
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فالنستتتتبة لعنصتتتتر مبيتتتتدات حشتتتتائش، تبتتتتين أن قيمتتتتة  23

اإلنتتتتتاج الحتتتتدي أكبتتتتر متتتتن ستتتتعر المتتتتورد فتتتتي الفئتتتتة 
الرابعتة ودالتة المتده الطويتل، حيتث البتد متن تكثيتف 
فتتي مبيتتتدات الحشتتتائش، ليتتتتمكن المتتتزارع متتتن تحقيتتتق 

وحتدة أكبر قدر من العائد وبأقل قدر متن التكتاليف لم
 المنتجة من الفراولة3

حمتتتتتتتتتض و  بالنستتتتتتتتتبة لعنصتتتتتتتتتري الستتتتتتتتتماد ا زوتتتتتتتتتتي 33
فوستتفوريك ، تبتتين أن قيمتتة اإلنتتتاج الحتتدي أقتتل متتن 

والرابعتتة عمتتى  متوستتط ستتعر المتتورد فتتي الفئتتة األولتتى
ويعني ذالك عدم اإلستتغالل األمثتل لعنصتر  الترتيب

الستتتتتماد ا زوتتتتتتي وىتتتتتذا يرجتتتتتع إلتتتتتى إرتفتتتتتاع أستتتتتعار 
عنتتتتتي عتتتتتدم كفاءتتتتتتو نظتتتتترًا إلرتفتتتتتاع البالستتتتتتيك ممتتتتتا ي

 أسعار السماد ا زوتي3

وبالنستتتتتبة لعنصتتتتتري عمالتتتتتة جمتتتتتع محصتتتتتول )أنثتتتتتى  43
وذكر عائمي(، تبين أن قيمة اإلنتاج الحدي أقل متن 

ويعنتتي ذالتتك   متوستتط ستتعر المتتورد فتتي الفئتتة الثانيتتة
عتتدم اإلستتتغالل األمثتتل لعنصتتر عمالتتة عتتائمي جمتتع 

ار العمالتة ممتا محصول  وىذا يرجع إلى إرتفاع أسع
 يعني عدم كفاءتو نظرًا إلرتفاع أسعار العمالة3

وبالنستتتتبة لعناصتتتتتر عمالتتتتتة جمتتتتع محصتتتتتول ) أنثتتتتتى  53
مستتتتأجر ( ومستتتتأجر تنقيتتتة حشتتتائش ومستتتتأجر فتتترد 
بالستتتتتيك ومستتتتتأجر نقتتتتل شتتتتتالت ، تبتتتتين أن قيمتتتتتة 
اإلنتتتتاج الحتتتدي أقتتتل متتتن متوستتتط ستتتعر المتتتورد فتتتي 

غالل األمثتتتل الفئتتتة الرابعتتتة ويعنتتتي ذالتتتك عتتتدم اإلستتتت
لعناصتتتتتر العمالتتتتتة وىتتتتتذا يرجتتتتتع إلتتتتتى إرتفتتتتتاع أستتتتتعار 
العمالتتة ممتتا يعنتتي عتتدم كفاءتتتو نظتترًا إلرتفتتاع أستتعار 

 العمالة3

فعنصر عدد ستاعات التستميد العضتوي، تبتين أيضتًا  63
أن قيمة اإلنتاج الحدي أقل من متوسط سعر المورد 
في الفئة الرابعة ويعني ذالك عتدم اإلستتغالل األمثتل 

العمالتتتتتة وىتتتتتذا يرجتتتتتع إلتتتتتى إرتفتتتتتاع أستتتتتعار لعناصتتتتتر 
 الميكنة3

 

 إنتاجتكاليف   لدوال اإلحصائي التقدير : خامساً 

 حمادة( كوم بمركز ( الدراسة عينة في الفراولة محصول

  البحيرة محافظة فى
 

 (T.C)ويمكن التعبير عن دالة التكاليف الكمية  
 لممحصول موضوع الدراسة في الصورة التالية :

تكاليف )دالة 
 مده قصير(

T.C = a +B1Q1 – B2Q1
2 + 

B3Q1
3 

)دالة تكاليف 
 مده طويل(

T.C = B1Q1 – B2Q1
2 + 

B3Q1
3 – B4SQ +  

B5S
2 

  حـيـث:
 

T.C =  التكاليف الكمية لمفدان من المحصول
 موضوع الدراسة ) جنيو(3

Q =  الناتج الكمي لمفدان من المحصول
 موضوع الدراسة ) طن(3

S =  المزروعة )السعة الحيازية( المساحة
 المحصول المدروس )فدان(3

Β =  المعممات أو الثوابت االحصائية لمدالة
 المقدرة3

Α = 3مقدار ثابت 

 
لمحصــول نتــائج تقــدير معــالم دوال التكــاليف االنتاجيــة 

 ز كوم حمادةالفراولة بمرك
 

تتتم تقتتدير معتتتالم دوال التكتتاليف االنتاجيتتة لمحصتتتول  
مستتوه كتل فئتة متن الفئتات األربعتة بمركتز الفراولة عمى 

كتتتوم حمتتتادة فتتتى الفتتتترة الزمنيتتتة القصتتتيرة وعمتتتى مستتتتوه 
السعات اإلنتاجية بالمركز اه فى المده الزمنى الطويل 
حيث تباين السعات االنتاجية الزراعية عمى مستتوه كتل 

 .مركز مختار فى الدراسة

 
 



 منى رياض –العضيمي  –ريهام سميمان          2092
 

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2D), 2019 

كـوم  كاليف االنتاجية بمركزالتقدير االحصائى لدوال الت
 حمادة

 
أواًل: تقدير دوال التكاليف لمحصول الفراولة بعينة 

 الدراسة في المدى القصير
 

( دالة تكاليف إنتاج محصـول الفراولـة لمفئـة األولـي 2)
 بعينة الدراسة

 
( إلنتاج T.Cبتقدير معالم دالة التكاليف الكمية ) 

محصول الفراولة في المدي القصير عمى مستوه الفئة 
الحيازية األولى بمركز كوم حمادة في الصورة التربيعية 
والتكعيبية باستخدام بيانات عينة الدراسة، تبين أن 
أفضل الصور المقدرة ىي الدالة في الصورة التكعيبية ، 

 والموضحة بالمعادلة: 
 

T.C= 19273.5 +6720.2Q– 134.4 Q² + 1.01 Q³        

           (2.2)**       (5.9)*       (–3.2)**     (2.2)** 

R-² = 0.96 F = 151.7 EC = 0.3 

 
 حيث :

T.C ( إلنتتتتاج التتتف = التكتتتاليف االنتاجيتتتة الكميتتتة )جنيتتتو
 الفراولة عمى مستوه الفئة الحيازية األولى 

Q  3)الناتج الكمي الفعمي ) طن = 
 %13** معنوي عند مستوي معنوية 
  %3 5* معنوي عند مستوي معنوية 

جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص  المصدر:
 بالدراسة 3

 
نتــــــائج تقــــــديرات معــــــالم دوال التكــــــاليف االنتاجيـــــــة 
ــى  ــة األول ــة بالفئ ومؤشــراتها المنتجــة لمحصــول الفراول

 بمركز كوم حمادة

 
بعينتة الدراستة بدراسة دالة التكتاليف إلنتتاج الفراولتة و  

فتتى المتتده القصتتير لمركتز كتتوم حمتتادة بمحافظتتة البحيترة 
حيث تتفق كافتة التقتديرات المتحصتل عمييتا متع المنطتق 

تغيتتترات االنتتتتاج  كانتتتتاالقتصتتتادي متتتن حيتتتث اإلشتتتارة و 

متتتتتن التغيتتتتترات الحادثتتتتتة فتتتتتى % 96مستتتتتؤولة عتتتتتن نحتتتتتو 
الجـــدول التكتتاليف االنتاجيتتة لمفئتتة االولتتتى، ويتضتتأ متتن 

( تقتتدير العالقتتة بتتين اجمتتالى التكتتاليف االنتاجيتتة 4) رقــم
وبتقتتدير التكتتاليف وحجتتم االنتتتاج متتن محصتتول الفراولتتة، 

الحدية لمفئة االنتاجية األولتى، وأوضتحت النتتائج التواردة 
قتتتتد بمغتتتتت  (M.C) ة( أن التكتتتتاليف الحديتتتت4) بالجــــدول

 (A.C) المتوستطة جنيتة ،وبمغتت التكتاليف 138.3 نحتو
جنيتتتو، ممتتتا يشتتتير التتتى انخفتتتاض تكمفتتتتة  4248.7 نحتتتو

الوحدة المنتجة بزيادة السعات االنتاجية، وىتذا متفتق متع 
 30 المنطق االقتصاده التى يمثل متوسط انتاجيا بنحو

االمثتتل لإلنتتتاج التذي يتتدني التكتتاليف  طتن، وتبتتين الحجتم
طن، وأن الحجم الممعظم لألرباح بمغ  64.4 البالغ نحو

 طن3 75.6 نحو
( أن الستتعة المثمتتى 4) جــدولكمتتا أوضتتحت بيانتتات  

وقتتتدرت مرونتتتة فتتتدان ،  1.45لمفئتتتة األولتتتى تمثتتتل نحتتتو 
، األمر الذي يشير إلي أن 0.3التكاليف االنتاجية بنحو 

اإلنتتتتتاج فتتتتي الفئتتتتة األولتتتتى فتتتتي المرحمتتتتة األولتتتتي لقتتتتانون 
تنتتاقص الغمتتة وذلتتك بستتبب ان المعامتتل أقتتل متتن الواحتتد 

، إي أن عنتتتتد زيتتتتادة عناصتتتتر اإلنتتتتتاج بنستتتتبة الصتتتتحيأ 
% تتتتؤدي إلتتتى زيتتتادة حجتتتم اإلنتتتتاج بنستتتبة أكبتتتر متتتن 10
ر ، األمتتت% وىتتتذا يرجتتتع إلتتتى إنتتتو عائتتتد متزايتتتد لمستتتعة10

التتتذي ييتتتدف إلتتتي زيتتتادة تكثيتتتف المتتتوارد المستتتتخدمة فتتتي 
اإلنتتتاج، وتتحقتتق الكفتتاءة االاقتصتتادية لمزارعتتي الفراولتتة 
فتتي الفئتتة الرابعتتة عنتتد تحقيتتق وفتتورات فتتي الستتعة، األمتتر 
التتذي ييتتدف إلتتي زيتتادة االنتتتاج يصتتل إلتتي حجتتم االنتتتاج 
األمثل الذي عنده تتستاوي الكتاليف الحديتة متع التكتاليف 

 سطة3المتو 
 
( دالة تكاليف إنتاج محصـول الفراولـة لمفئـة الثانيـة 1)

 بعينة الدراسة
 

( إلنتاج T.Cبتقدير معالم دالة التكاليف الكمية ) 
محصول الفراولة في المدي القصير عمى مستوه الفئة 
الحيازية الثانية بمركز كوم حمادة في الصورة التربيعية 
والتكعيبية باستخدام بيانات عينة الدراسة، تبين أن 
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أفضل الصور المقدرة ىي الدالة في الصورة التكعيبية ، 
 والموضحة بالمعادلة: 

 
T.C= 28586.2+10801.9Q –107.7 Q² + 0.38 Q³       

        (3.3)**      (4.1)*      (–3.6)**    (3.5)** 

 R-² = 0.96  F = 630.4     EC = 0.14 

 حيث
T.C  التكتتتتتتاليف االنتاجيتتتتتتتة الكميتتتتتتتة ) جنيتتتتتتتو( إلنتتتتتتتتاج =

 الفراولة عمى مستوه الفئة الحيازية الثانية 3
Q  3)الناتج الكمي الفعمي ) طن = 

 %3 1** معنوي عند مستوي معنوية 
 %53* معنوي عند مستوي معنوية 

نتائج االستبيان الخاص جمعت وحسبت من  المصدر:
 3بالدراسة

 
نتــــــائج تقــــــديرات معــــــالم دوال التكــــــاليف االنتاجيـــــــة 
ــة  ــة الثاني ــة بالفئ ومؤشــراتها المنتجــة لمحصــول الفراول

 بمركز كوم حمادة

 
بعينتة الدراستة بدراسة دالة التكتاليف إلنتتاج الفراولتة و  

فتتى المتتده القصتتير لمركتز كتتوم حمتتادة بمحافظتتة البحيترة 
تتفق كافتة التقتديرات المتحصتل عمييتا متع المنطتق  حيث

تغيتتترات االنتتتتاج  كانتتتتو االقتصتتتادي متتتن حيتتتث اإلشتتتارة 
متتتتتن التغيتتتتترات الحادثتتتتتة فتتتتتى % 96مستتتتتؤولة عتتتتتن نحتتتتتو 

الجــدول ، ويتضتتأ متتن  الثانيتتةالتكتتاليف االنتاجيتتة لمفئتتة 
تقتتدير العالقتتة بتتين اجمتتالى التكتتاليف االنتاجيتتة  (4رقــم )

وبتقتتدير التكتتاليف وحجتتم االنتتتاج متتن محصتتول الفراولتتة، 
الحديتتتة لمفئتتتة االنتاجيتتتة الثانيتتتة اوضتتتحت النتتتتائج التتتواردة 

قتتتتد بمغتتتتت  (M.C) أن التكتتتتاليف الحديتتتتة (4بالجــــدول )
 (A.C) المتوستتطة،وبمغتتت التكتتاليف  وجنيتت 396.6نحتتو
جنيتتو ، ممتتا يشتتير التتى انخفتتاض تكمفتتة  4461.7 نحتتو

الوحتدة المنتجتة بزيتادة الستعات االنتاجيتة وىتذا متفتق متع 
المنطتتتق االقتصتتتاده التتتتى يمثتتتل متوستتتط انتاجيتتتا بنحتتتو 

ج التتذي يتتدني الحجتتم االمثتتل لإلنتتتا طتتن، وتبتتين 91.01
طن ، وأن الحجم الممعظتم  139.7التكاليف البالغ نحو 
 طن150.93لألرباح بمغ نحو 

أن الستتعة المثمتتى  (4جــدول )كمتتا أوضتتحت بيانتتات  
وقتتتتدرت مرونتتتتة فتتتتدان،  9.2 وتتتتتتتتتتتمثتتتتل نح لمفئتتتتة الثانيتتتتة 

، األمتتر التتذي يشتتير إلتتي 0.21التكتتاليف االنتاجيتتة بنحتتو
أن اإلنتتتاج فتتي الفئتتة الثانيتتة فتتي المرحمتتة األولتتي لقتتانون 
تنتتاقص الغمتتة وذلتتك بستتبب ان المعامتتل أقتتل متتن الواحتتد 

، إي أن عنتتتتد زيتتتتادة عناصتتتتر اإلنتتتتتاج بنستتتتبة الصتتتتحيأ 
% 10% تتتؤدي إلتتى حجتتم اإلنتتتاج بنستتبة أكبتتر متتن 10

، األمتتتر التتتذي جتتتع إلتتتى إنتتتو عائتتتد متزايتتتد لمستتتعةوىتتتذا ير 
ييدف إلي زيادة تكثيف المتوارد المستتخدمة فتي اإلنتتاج، 
وتتحقتتق الكفتتاءة االاقتصتتادية لمزارعتتي الفراولتتة فتتي الفئتتة 
الثانيتتتتة عنتتتتد تحقيتتتتق وفتتتتورات فتتتتي الستتتتعة، األمتتتتر التتتتذي 
ييدف إلي زيادة االنتاج يصل إلتي حجتم االنتتاج األمثتل 

ي الكتتتتتتاليف الحديتتتتتتة متتتتتتع التكتتتتتتاليف التتتتتتذي عنتتتتتتده تتستتتتتتاو 
 المتوسطة3

 

مفئة الثالثة ( دالة تكاليف إنتاج محصول الفراولة ل6)
 بعينة الدراسة

 

( إلنتاج T.Cبتقدير معالم دالة التكاليف الكمية ) 
محصول الفراولة في المدي القصير عمى مستوه الفئة 
الحيازية الثالثة بمركز كوم حمادة في الصورة التربيعية 
والتكعيبية باستخدام بيانات عينة الدراسة، تبين أن 
أفضل الصور المقدرة ىي الدالة في الصورة التكعيبية ، 

 والموضحة بالمعادلة: 
 

T.C= 11887000+194822Q–1.03Q² +0.001 Q³   
          (2.8)**      (2.7)*    (–2.6)**    (2.5)** 
R-² = 0.76  F = 21.9        EC = 0.9 

 حيث:
T.C  التكاليف االنتاجية الكمية )جنيو( إلنتاج الفراولة =

 عمى مستوه الفئة الحيازية الثالثة 3
Q  3)الناتج الكمي الفعمي )طن = 

 %13معنوية** معنوي عند مستوي 
 %53* معنوي عند مستوي معنوية 

جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص  المصدر:
 بالدراسة 3
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نتــــــائج تقــــــديرات معــــــالم دوال التكــــــاليف االنتاجيـــــــة 
ــة الثالثــة  ومؤشــراتها المنتجــة لمحصــول الفراولــة بالفئ

 بمركز كوم حمادة

 
بعينتة الدراستة بدراسة دالة التكتاليف إلنتتاج الفراولتة و  

فتتى المتتده القصتتير لمركتز كتتوم حمتتادة بمحافظتتة البحيترة 
تتفق كافتة التقتديرات المتحصتل عمييتا متع المنطتق  حيث

تغيتتترات االنتتتتاج  كانتتتتاالقتصتتتادي متتتن حيتتتث اإلشتتتارة و 
متتتتتن التغيتتتتترات الحادثتتتتتة فتتتتتى % 76مستتتتتؤولة عتتتتتن نحتتتتتو 

الجـــدول  ، ويتضتتتأ متتتنلتكتتتاليف االنتاجيتتتة لمفئتتتة الثالثتتتةا
تقتتدير العالقتتة بتتين اجمتتالى التكتتاليف االنتاجيتتة  (4رقــم )

وبتقتدير التكتاليف وحجم االنتاج متن محصتول الفراولتة ، 
الحديتتتة لمفئتتتة االنتاجيتتتة الثالثتتتة أوضتتتحت النتتتتائج التتتواردة 

قتتتتد بمغتتتتت  (M.C) أن التكتتتتاليف الحديتتتتة (4بالجــــدول )
 المتوستتتتطة وبمغتتتتت التكتتتتاليف ،وجنيتتتت261220.2 نحتتتتو

(A.C)  جنيتتتتتو ، ممتتتتتا يشتتتتتير التتتتتى  162593.3 نحتتتتتو
انخفاض تكمفة الوحتدة المنتجتة بزيتادة الستعات االنتاجيتة 
وىتتذا متفتتق متتع المنطتتق االقتصتتاده التتتى يمثتتل متوستتط 

وتبتتين الحجتتم االمثتتل لإلنتتتاج  طتتن،177.4انتاجيتتا بنحتتو
طتتتتتن ، وأن 160.1التتتتذي يتتتتتدني التكتتتتتاليف البتتتتالغ نحتتتتتو 
 طن1476.63 الحجم الممعظم لألرباح بمغ نحو 

أن الستتعة المثمتتى  (4جــدول )أوضتتحت بيانتتات  كمتتا 
وقتتتدرت مرونتتتة فتتتدان،  11.08لمفئتتتة الثالثتتتة تمثتتتل نحتتتو 
، األمتتر التتذي يشتتير إلتتي 0.99التكتاليف االنتاجيتتة بنحتتو 

أن اإلنتتتاج فتتي الفئتتة الرابعتتة فتتي المرحمتتة األولتتي لقتتانون 
تنتتاقص الغمتتة وذلتتك بستتبب ان المعامتتل أقتتل متتن الواحتتد 

، إي أن عنتتتتد زيتتتتادة عناصتتتتر اإلنتتتتتاج بنستتتتبة الصتتتتحيأ 
% 10% تتتؤدي إلتتى حجتتم اإلنتتتاج بنستتبة أكبتتر متتن 10

، األمتتتر التتتذي وىتتتذا يرجتتتع إلتتتى إنتتتو عائتتتد متزايتتتد لمستتتعة
ييدف إلي زيادة تكثيف المتوارد المستتخدمة فتي اإلنتتاج، 
وتتحقتتق الكفتتاءة االاقتصتتادية لمزارعتتي الفراولتتة فتتي الفئتتة 

ت فتتتتي الستتتتعة، األمتتتتر التتتتذي الثالثتتتتة عنتتتتد تحقيتتتتق وفتتتتورا
ييدف إلي زيادة االنتاج يصل إلتي حجتم االنتتاج األمثتل 
التتتتتتذي عنتتتتتتده تتستتتتتتاوي الكتتتتتتاليف الحديتتتتتتة متتتتتتع التكتتتتتتاليف 

 المتوسطة3
 

ولة لمفئة الرابعة ( دالة تكاليف إنتاج محصول الفرا4)
 بعينة الدراسة

 

( إلنتاج T.Cبتقدير معالم دالة التكاليف الكمية ) 
في المدي القصير عمى مستوه الفئة  محصول الفراولة

الحيازية الرابعة بمركز كوم حمادة في الصورة التربيعية 
والتكعيبية باستخدام بيانات عينة الدراسة، تبين أن 
أفضل الصور المقدرة ىي الدالة في الصورة التكعيبية ، 

 ( :2والموضحة بالمعادلة )
  

T.C= 27177000+313048.5Q– 1.18 Q² + 0.001Q³  
         (2.7)**         (2.6)*     (–2.5)**  (2.5)** 

R-² = 0.86   F = 21.9           EC = 0.9 

 
 حيث:
T.C  التكاليف االنتاجية الكمية )جنيو( إلنتاج الفراولة =

 عمى مستوه الفئة الحيازية الرابعة3
Q 3)الناتج الكمي الفعمي )طن = 

 %3 1** معنوي عند مستوي معنوية 
 %3 5* معنوي عند مستوي معنوية 

جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص  المصدر:
 بالدراسة 3

 

نتــــــائج تقــــــديرات معــــــالم دوال التكــــــاليف االنتاجيـــــــة 
ــة  ــة الرابع ــة بالفئ ومؤشــراتها المنتجــة لمحصــول الفراول

 بمركز كوم حمادة
 

بعينتة الدراستة بدراسة دالة التكتاليف إلنتتاج الفراولتة و  
فتتى المتتده القصتتير لمركتز كتتوم حمتتادة بمحافظتتة البحيترة 

تتفق كافتة التقتديرات المتحصتل عمييتا متع المنطتق  حيث
تغيتتترات االنتتتتاج  كانتتتتاالقتصتتتادي متتتن حيتتتث اإلشتتتارة و 

متتتتتن التغيتتتتترات الحادثتتتتتة فتتتتتى % 86مستتتتتؤولة عتتتتتن نحتتتتتو 
الجــدول التكتتاليف االنتاجيتتة لمفئتتة الرابعتتة ، ويتضتتأ متتن 

تقتتدير العالقتتة بتتين اجمتتالى التكتتاليف االنتاجيتتة  (4رقــم )
وبتقتدير التكتاليف وحجم االنتاج متن محصتول الفراولتة ، 

الحديتتة لمفئتتة االنتاجيتتة الرابعتتة اوضتتحت النتتتائج التتواردة 
 قتد بمغتت نحتو (M.C)أن التكاليف الحديتة (4بالجدول )

 (A.C) ،وبمغت التكاليف المتوستطة  وجني 312642.3
يتو ، ممتا يشتير التى انخفتاض تكمفتة جن 419640.8نحو
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الوحتدة المنتجتة بزيتادة الستعات االنتاجيتة وىتذا متفتق متع 
المنطتتتق االقتصتتتاده التتتتى يمثتتتل متوستتتط انتاجيتتتا بنحتتتو 

طتتن، وتبتتين الحجتتم االمثتتل لإلنتتتاج التتذي يتتدني  254.3
طتن ، وأن الحجتم الممعظتم 544.1 التكتاليف البتالغ نحتو
 طن1543.33لألرباح بمغ نحو 

أن السعة المثمى  (4جدول )كما أوضحت بيانات  
وقدرت مرونة فدان، 12.4لمفئة الرابعة تمثل نحو 
، األمر الذي يشير إلي 0.99التكاليف االنتاجية بنحو 

أن اإلنتاج في الفئة الرابعة في المرحمة األولي لقانون 
تناقص الغمة وذلك بسبب ان المعامل أقل من الواحد 

زيادة عناصر اإلنتاج بنسبة ، إي أن عند الصحيأ
% 10% تؤدي إلى زيادة اإلنتاج بنسبة أكبر من 10

، األمر الذي  وىذا يرجع إلى إنو عائد متزايد لمسعة
ييدف إلي زيادة تكثيف الموارد المستخدمة في اإلنتاج، 
وتتحقق الكفاءة االاقتصادية لمزارعي الفراولة في الفئة 
الرابعة عند تحقيق وفورات في السعة، األمر الذي 
ييدف إلي زيادة االنتاج يصل إلي حجم االنتاج األمثل 

ف الذي عنده تتساوي الكاليف الحدية مع التكالي
 المتوسطة3

 
 

بمركز المشتقات االقتصادية لدوال التكاليف االنتاجية لمحصول الفراولة لكل فئة حيازية بعينة الدراسة  .4جدول 
 كوم حمادة محافظة البحيرة 

 

 الفئة انـــــــالبـيـ
 األولى

 الفئة
 الثانية

 الفئة
 الثالثة

 الفئة
 الرابعة

 إجمالي
 العينة

 226.2 211.2 160.1 296.4 31.1 حجم اإلنتاج المدني لمتكاليف )طن(
 142.12 2219.9 2143.3 220.6 42.3 حجم اإلنتاج المعظم لألرباح )طن(

 9.2 21.9 22.05 9.2 2.12 السعة المثمى  )فدان (
 0.91 0.21 0.66 0.66 2.12 (.E.C)مرونة التكاليف االنتاجية 

 M.C )) 295.9 396.6 261220.2 921311.9 450.1التكاليف الحدية 
 1115.4 1132.4 162593.3 126310.5 294.1 (A.C)التكاليف المتوسطة 

 جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الخاص بالدراسة 3المصدر: 
 
 

الفراولــة بعينـــة ثانيــًا: تقــدير دوال التكـــاليف لمحصــول 
 الدراسة في المدى الطويل

 
( دالة تكاليف إنتاج محصول الفراولة عمى مستوى 2)

 إجمالي العينة
 

( إلنتاج T.Cبتقدير معالم دالة التكاليف الكمية ) 
محصول الفراولة في المدي الطويل عمى مستوه 
إجمالي عينة الدراسة بمركز كوم حمادة في الصورة 
التربيعية والتكعيبية باستخدام بيانات عينة الدراسة، تبين 

أن أفضل الصور المقدرة ىي الدالة في الصورة 
التكعيبية مع وجود تأثير السعة الحيازية والموضحة 

 بالمعادلة: 
 

T.C =  1742.6 Q  – 12.7 Q² +  0.042 Q³  – 

              (3.4)**      (-2.06)**      (2.9)**
 

           41.5 Q S  +  91.7 S
2
   

             (-4.5)* *       (0.83)       

R-² = 0.96   F = 248.43       EC = 0.04 
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 حيث:
T.C  التكاليف االنتاجية الكمية )جنيو( إلنتاج الفراولة =

 عمى مستوه إجمالي عينة الدراسة3
Q  ،)النتتاتج الكمتتي الفعمتتي )طتتن =S تعبتتر عتتن حجتتم =

 السعة في المده الطويل )فدان( 3
 %13** معنوي عند مستوي معنوية 
 %3 5* معنوي عند مستوي معنوية 

ج االستبيان الخاص جمعت وحسبت من نتائ المصدر:
 بالدراسة 

 
تقدير  (T.C)كما اوضأ من دالة التكاليف الكمية  

( فى المده الطويل والتى بمغت (M.C التكاليف الحدي
، بينما بمغ متوسط التكاليف جنيو 780.4نحو 

جنيو، وبمغ متوسط  294.1نحو (A.C)المتوسطة 
الجدول طن، وتبين من 138.17االنتاج المزرعى نحو

أن الحجم األمثل لإلنتاج الذي يدني التكاليف  (4)

أما بالنسبة لحجم اإلنتاج جنيو،  159.1بنحو 
 271.2االقتصادي الذي يعظم الربأ فقد بمغ حوالي 

دوال التكاليف االنتاجية معالم تقديرات  وتشيرطن، 
لمحصول الفراولة حيث يعتبر تغير اإلنتاج مسؤاًل عن 

كاليف االنتاجية عمى من التغيرات فى الت% 96نحو 
حيث بمغت السعة المثمى لدالة  ،المده الزمنى الطويل

فدان، وقدرت مرونة التكاليف 3.5 نحوالمده الطويل 
، واألمر الذي يشير إلي أن 2.12االنتاجية بنحو 

اإلنتاج المدي الطويل في المرحمة الثانية لقانون تناقص 
% 10الغمة، إي أن عند زيادة عناصر اإلنتاج بنسبة 

% وىذا 10تؤدي إلى نقص اإلنتاج بنسبة أقل من 
 3يرجع إلى إنو عائد متناقص

 
 عينة في الفراولة محصول إنتاج مشكالت سادسًا:
 حمادة مكو  بمركز الدراسة

 
 

 

المشكالت اإلنتاجيو التى تواجو مزارعي محصول الفراولة بعينو الدراسو بمركز كوم حمادة لمموسم  .5جدول 
 1024-1023 الزراعى

 

 األهمية النسبية عدد التكرارات التــــــــــالمشك م
الفنية قبل بدء اإلنتاج من تطيير عدم التزام المزارعين بالتعميمات  2

 لمتربة او اعداد األرض لمزراعة 3
22 60 

 33.5 13 إرتفاع أسعار البالستيك 3 1
 31.1 12 عدم توافر عمالة زراعية ماىرة وارتفاع اسعارىا3 9
 31.5 11 ارتفاع نسبة الفاقد االنتاجي في المحصول في المرحمة االنتاجية3 1
 31.5 11 حمالت ارشادية إلنتاج وتسويق الفراولة3عدم توافر وجود  2
 30 11 ظروف الجو المتقمبة3  3
 22.4 96 ارتفاع اسعار السماد الكيماوي3   4
 12.4 91 إختالف عوامل التربة3 5
ارتفاع اسعار الوقود والكيرباء االزمة لممعدات وا الت الزراعية  6

 والري3
15 11.5 

 11.5 23 ارتفاع قيمة االيجار لألراضي  20
 جمعت وحسبت من بيانات عينو الدراسو 3 المصدر:
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 محصول إنتاج مشكالت لحل المقترحة الحمول سابعًا:

الدراسة) مركز كوم حمادة ( محافظة  عينة في الفراولة
  (2)البحيرة 

 
المزارعين بالتعميمات الفنية أواًل: مشكمة عدم التزام 

قبل بدت اإلنتاج من تطهير لمتربة او اعداد األرض 
 لمزراعة

 
قد إنتشرت ىذه مشكمة في جميع الفئات اإلنتاجية  

% ، واألمر الذي يتطمب إيجاد 60محل الدراسة بنسبة 
بعض الحمول المناسبة والتي من شأنيا المساىمة في 

  3حل ىذه المشكمة ومنيا
من انتشار اإلرشاد الزراعي وعمل لجان البد  -2

لإلشراف عمى المساحات المنزرعة الكبيرة يجعل 
 الفالح التزامًا بالتعميمات3

البد من عمل نماذج تحت إشراف الفنيين  -1
والميندسين الزراعين يبين لمفالح مده الفرق بين 

 التزام التعميمات من عدمو3
اعية تقوم البد من وجود نماذج من المساحات الزر  -9

الوزراء باإلشراف عمييا وعمل الألزم قبل الزراعة 
 مما يشجع الفالح عمى التزام التعميمات3

البد من تشجيع الدولة لمفالح وعمل حافز لكل  -1
 فالح يقوم بتنفيذ وتطبيق تعميمات الوزارة3

 
 ثانيًا : مشكمة إرتفاع أسعار البالستيك.

 
اإلنتاجية  كما ظيرت ىذه مشكمة في جميع الفئات 

% ، واألمر الذي يتطمب 33.5محل الدراسة بنسبة 
إيجاد بعض الحمول المناسبة والتي من شأنيا المساىمة 

 3في حل ىذه المشكمة ومنيا
 يجب تحسين المنتج المحمي ليمجأ اليو الفالحين3  -2

يجب الحفاظ عمى المنتج إلستخدامو أكثر من عام   -1
 كما في أكياس المستخدمة بالموز3

                                                 
2
- المصدد   : الرعديوو  البسووندةي  بوودارار  ال راعيوو  بمركوو  كوو   

6102/6102 لم سم البحير  بمحدفظ  حمدر   

 

البد من إستخدام نوع من أنواع الشتالت ذو   -9
إستطالة في القمم النامية يمنع وصول الفراولة 

 ألتربة3

يمكن اإلستغناء عن البالستيك عن طريق إستخدام   -1
 األقواس الحديدية والسمك3

 
رتفاع ثالثًا: مشكمة عدم توافر عما لة زراعية ماهرة وا 

 أسعارها
 

في جميع  %33.5وأوضحت مشكمة العمالة بنسبة  
الفئات اإلنتاجية محل الدراسة ، واألمر الذي يتطمب 
إيجاد بعض الحمول المناسبة والتي من شأنيا المساىمة 

 في حل ىذه المشكمة ومنيا
البد من مكافحة األرض من الحشائش مما يوفر  -2

 األيدي العاممة3
يجب إدارة العمل الزراعي بأيدي مختصة في  -1

 من األيدي العاممة3الزراعة يوفر حجم كبير 
البد من عمل دورات تدريبية مجانية من اإلرشاد  -9

الزراعي والميندسين والفنيين المتخصصين لزيادة 
 األيدي العاممة الماىرة3

 
 مشكمة ارتفاع نسبة الفاقد اإلنتاجي في رابعًا:

 المحصول في المرحمة االنتاجية
 

كما تبين أن ىذه المشكمة في جميع الفئات  
%، واألمر الذي 31.5اإلنتاجية محل الدراسة بنسبة 

يتطمب إيجاد بعض الحمول المناسبة والتي من شأنيا 
 المساىمة في حل ىذه المشكمة ومنيا

يجب مراعاة اختيار األصناف التي تتحمل ظروف  -2
 الجو المتغيرة حاليًا في مصر3

 البد من االىتمام بالنبات منذ الزراعة3 -1
والتسميد بانتظام في المواعيد المحددة يجب الرش  -9

 عمى حسب حاجة النبات3
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خامسًا: مشكمة عدم توافر وجود حمالت ارشادية 
 إلنتاج وتسويق الفراولة

 
نتشرت ىذه المشكمة بنسبة   % في جميع 31.5وا 

الفئات اإلنتاجية محل الدراسة ، واألمر الذي يتطمب 
شأنيا المساىمة إيجاد بعض الحمول المناسبة والتي من 

 في حل ىذه المشكمة ومنيا
عن طريق إنتشار حمالت من اإلرشاد الزراعي  -2

 لزيادة الوعي عند المزارعين3
يجب تبنى الدولة مسئولية التسويق لمحصول  -1

الفراولة حيث إنو من المحاصيل التي تزيد من 
 الدخل القومي لمبمد كما بالقمأ واألرز3

لضمان تحسين اإلنتاج  يجب اختيار أصناف جيدة -9
كما تضع الدولة ضوابط ألماكن الزراعة وتتبني 
الدولة وضع بورصة خاصة بمزارعي الفراولة من 

 أجل المنافسة عمى زيادة اإلنتاج3
 

 سادسًا: مشكمة ظروف الجو المتقمبة
 

وظيرت ىذه المشكمة في جميع الفئات اإلنتاجية  
مب إيجاد % ، واألمر الذي يتط30محل الدراسة بنسبة 

بعض الحمول المناسبة والتي من شأنيا المساىمة في 
 حل ىذه المشكمة ومنيا 

عن طريق إختيار األصناف التي تتحمل ىذه  -2
 الظروف3

يجب مرأعاة استخدام المبيدات المخصبات  -1
الزراعية التي تزيد من مناعة النبات ومقاومة 

 اإلجياد الذي يحدث نتيجة تقمب الجو3
 

 مة إرتفاع أسعار السماد الكيماويكسابعًا: مش
 

تضحت ايضًا مشكمة إرتفاع أسعار السماد   وا 
% في جميع الفئات اإلنتاجية 22.4الكيماوي  بنسبة 

محل الدراسة، واألمر الذي يتطمب إيجاد بعض الحمول 
المناسبة والتي من شأنيا المساىمة في حل ىذه 

 المشكمة ومنيا
 العضوي3يجب المجوء إلي السماد  -2
 من إستخدام الري الحديث3 دالب -1

استخدام السماد بنسب محددة عمي حسب  من البد -9
حاجة النبات وعمى حسب حالة األرض وحاجة 

 التربة عن طريق تحميل التربة3
 

 : مشكمة إختالف عوامل التربةثامناً 
 

% في جميع 12.4قد إنتشرت ىذه مشكمة بنسبة  
الدراسة، واألمر الذي يتطمب الفئات اإلنتاجية محل 

إيجاد بعض الحمول المناسبة والتي من شأنيا المساىمة 
 :في حل ىذه المشكمة ومنيا

يجب اختيار زراعة األصناف عمى حسب التربة  -2
 والظروف المناخية3

البد من تحميل عناصر التربة لوضع جدول  -1
 مناسب لمعمل مع كل نوع شتمة3

 
 ار الوقود والكهربات االزمةتاسعًا: مشكمة ارتفاع اسع

 لممعدات واآلالت الزراعية والري
 

ولقد ظيرت ىذه المشكمة في جميع الفئات اإلنتاجية  
%، واألمر الذي يتطمب 11.5محل الدراسة بنسبة 

إيجاد بعض الحمول المناسبة والتي من شأنيا المساىمة 
 في حل ىذه المشكمة ومنيا

حيث أن أغمب البد من ترشيد عدد ساعات الري  -2
الفالحين يتعاممون مع المياه بسوء استخدام مفرط 

 في عدد ساعات الري3
يجب عدم المغاالة في استخدام المعدات عن  -1

طريق تقميل عدد مرات تقصيب وتخطيط األرض 
 عند الزراعة3 

 البد من المجوء إلي مياه ا بار3 -9
 

 الزراعيةقيمة اإليجار لألاراضي مشكمة إرتفاع  عاشرًا:
 

وظيرت ىذه مشكمة في جميع الفئات اإلنتاجية  
% ، واألمر الذي يتطمب 11.5محل الدراسة بنسبة 

إيجاد بعض الحمول المناسبة والتي من شأنيا المساىمة 
 في حل ىذه المشكمة ومنيا

يفضل الخروج إلي األماكن البعيدة لتخفيف التكمفة  -2 
 من األراضي المرتفعة3
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لزراعة توزيعًا مكانيًا وجغرافيًا مما يجب توزيع ا -1
يوفر مساحة من األراضي الميممة في زراعة 

 الفراولة وتحويميا إلي مزارع فراولة3
عن طريق وضع ضوابط ورقابة من الدولة عمى  -9

أصحاب اإليجارات ووضع حد أدنى وحد أعمى 
 لإليجارات3

 
 شكر و تقدير

 
سميم، تود الباحثة شكر األستاذ الدكتور شوقي  

وكيل الدراسات العميا وشئون األبحاث عمى دعمو 
 إلرضاء ىذا العمل3
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ABSTRACT 

 

 The paper shows the development of strawber-

ries crop area in Behera governorate during the 

period 2001-2015 showing that its lower area was 

about 150 feddan and its maximum area was 

about 2320 feddans. The general time trendof area 

was 120 feddans a year during the studied period. 

 Strawbarries production, on other hand, was 

between 600 ton and 6830 during the above peri-

od. 

 Despite the importance of strawbarries are in 

the governorate, its total production was only 

42.731 or 48% of total production in Egypt. This 

may be explained by the low productivity of most 

varieties cultivated by farmers. For this, the study 

is concerned with the cultivation of varieties with 

high productivity per feddan. 

 The study depends on the results of a sample 

of farmers in the governorate to estimate produc-

tion and cost functions to evaluate factors affecting 

these functions. The study reveals that the sample 

farmers in Kom hamada-which represents about 

81% of total strawbarries production are producing 

in the first stage of the production function. This 

means that farmers do’ nt  use the optimum meth-

od of production. The study estimate cost produc-

tion and the size of farm that minimize cost and 

that maximize profit for the farm four groups and 

for the total sample. 
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