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 زــــــــــــــــالموجـ
  

تقدير دوال يستيدف ىذا البحث بشكل عام دراسة  
بإعتبارىا تعكس العالقة بين التكاليف  اإلنتاج تكاليف

 الكمية و االنتاج الفعمي حيث يمكن من خالليا اشتقاق

 تحققو ما مدى التي تعكس االقتصادية المؤشرات أىم

في  اقتصادية من كفاءة الزراعية اإلنتاجية الوحدات
 العممية في المشاركة اإلنتاجية استخداميا لمموارد

 تعظيم من ىذه الوحدات ما تحققو مدى وكذلك اإلنتاجية

دراسة التكاليف  أيًضا تعد األرباح لممنتج الزراعي, كما
  سواءعمى ىامة مؤشرات وما يرتبط بيا من اإلنتاجية
 حيث القومي, المستوى وحدة االنتاجية او عميمستوى ال

السعرية  وتحميل السياسات بيا في رسم يمكن االستعانة
ومساعدة المنتجين الزراعيين في اتخاذ القرارات 

 تشجع أن شأنيا من اإلنتاجية الخاصة بيم, والتي

اإلنتاجية  في العممية المنتجين عـمي االستمراراو التوسع
عالوة عمي تحديد حجم اإلنتاج  .أو التوقف عن االنتاج

الذي يحقق معظمة األرباح ومن ثم تحقيق الكفاءة 
 .االقتصادية من استخدام العناصر اإلنتاجية

 
 

واالنتاج, الكفاءة  دوال التكاليف الكممات الدالة:
 واالنحدار المرحمي  الحجم االمثل لالنتاج, االقتصادية,

 

 المقدمة
 

محاصـيل البسـتانية  يعتبر محصول المانجو من اىـم 
الواعـــــــدة بمصـــــــر وتعتبـــــــر محافظـــــــة االســـــــماعيمية مـــــــن 
المحافظــات الزراعيــة اليامــة فــى مصــر لمــا تشــ مو مــن 
ــــى جانــــب تنــــوع انمــــاط  مســــاحة زراعيــــة ومحصــــولية, ال
االست الل الزراعى بيا وتتميـز المحافظـة بزراعـة العديـد 
ـــة باستصـــالح  مـــن محاصـــيل الفاكيـــو, ولقـــداىتمت الدول

ســــاحات جديــــدة مــــن الفاكيــــو بمصــــر حيــــث واســــتزراع م
الظروف الجوية المناسبة لزراعتيا, ايضا احد المجاالت 
الرئيســـــية لمتنميـــــة الزراعيـــــة بمصـــــر, ويعتبـــــر محصـــــول 
المـــانجو احـــد محاصـــيل فواكـــو المنـــاطق االســـتوائية ذات 
االىمية االقتصـادية الكبيـرة لرفـع مسـتوى الصـحة العامـة 

جو عمــى مــواد ســكرية لالنســان حيــث تحتــوى  ثمــرة المــان
ذائبة وكربوىيـدرات  وبـروتين ودىـون واحمـاض عضـوية 

% وىـذا القـدر يعـالج حـاالت االمسـاك 44والياف بنسبة 
لمقولـون العصـبى ,ولممـانجو ايضـا فوائـدكثيرة وميمـة فــى 
ايقــــاف النزيــــف وتقويــــة عضــــمة القمــــب  وتنشــــيط الــــذىن 
لوجـــــود حـــــامض الجموتـــــامين ال ـــــذائى المثـــــالى لمتركيـــــز 

ـــــص والـــــ ذاكرة , ايضـــــا تســـــاعد المـــــانجو فـــــى عـــــالج تقم
العضالت لوجود البوتاسـيوم والماننسـيوم  ومـواد معدنيـة 
ـــات  ـــد والصـــوديوم مـــع بعـــض الفيتامين كالكالســـيوم والحدي

ـــــــامين ب ـــــــى 2ب ,1كفيت ـــــــر ف , ولممـــــــانجو مســـــــتقبل كبي
التصــدير لمــدول العريبــة واالجنبيــة ,ويرجــع منشــأ زراعــة 

ربعة االف سـنة وحاليـا تـزرع المانجو لميند وسيالن منذ ا
, ن بالسـعوديةباليمن ومصر والسودان ونزة واخيرا بجـازا
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وتتميـــز مصـــر بزراعـــة المـــانجو حيـــث االراضـــى الرمميـــة 
الصــــــفراء جيــــــدة التيويــــــة والصــــــرف والظــــــروف الجويــــــة 
المناســــبة مــــن رطوبــــة وحــــرارة مناســــبة ممــــا ادى لنجــــاح 
زراعتيــــا حيــــث يوجــــد بمصــــر عــــدد كبيــــر مــــن اصــــناف 

نجو التــى تناســب جميــع االنــراض ســواء االســتيالك المــا
الطـــــــازج او التصـــــــنيع ال ـــــــذائى ولـــــــذايجب تـــــــوفير ىـــــــذا 
المحصـول باالســواق المحميــة لزيــادة معــدالت االســتيالك 
الــــداخمى باالضــــافة لزيــــاة الفــــرص التصــــديرية لتحســــين 

 .الميزان التجارى
 

 مشكمة البحث

 
 تــتمخص المشــكمة فــى فــي وجــود تبــاين واســع النطــاق 

فــــــــي حجــــــــم مــــــــزارع الفاكيــــــــة بصــــــــفة عامــــــــة والمــــــــزارع 
ــــاج المــــانجو بصــــفة خاصــــة,حيث  المتخصصــــة فــــي إنت
تتــوزع بــين فــدان لممــزارع الصــ يرة وأكثــر مــن مائــة فــدان 
لممـــــزارع الكبيـــــرة, ولقـــــد جـــــاء ىـــــذا التفتـــــت فـــــي المـــــزارع 
الصـــــ يرة بتـــــأثير عوامـــــل عديـــــدة منيـــــا قـــــوانين التوريـــــث 

ــــــوانين والتشــــــريعات المنظمــــــة ال ســــــت الل األراضــــــي والق
الجديــــدة وتكــــون مقتصــــرة عمــــى كبــــار المســــتثمرين,لذلك 
اتجيـــت العديـــد مـــن الدراســـات فـــي ا ونـــة األخيـــرة نحـــو 
محاولة تحديد الحجم األمثل لمزارع إنتاج الفاكيـة بصـفة 
عامة ولمـزروع المختمفـة بصـفة خاصـة ,خاصـًة فـي ظـل 
ــــادة الرقعــــة  توجــــو اســــتراتيجية التنميــــة الزراعيــــة نحــــو زي

 . 2424مميون فدان حتى عام  3الزراعية بنحو 
 

 هدف البحث
 

يســــتيدف البحــــث مــــن خــــالل تقــــديره لــــدوال االنتــــاج  
التعـــــرف عمـــــى اىـــــم عناصـــــر االنتـــــاج المحـــــددة النتـــــاج 
ـــــك العناصـــــر  ـــــاج لتم ـــــة االنت ـــــدير مرون المـــــانجو وكـــــذا تق
ــــة  ــــة المحــــددة لطبيعــــة المرحم ــــو االجمالي وحســــاب المرون

ــــدير دوال االنتاجيــــة كمايســــتيدف ال بحــــث مــــن خــــالل تق
إلــى قيــاس الحجــم األمثــل لمــزارع المــانجو فــي  التكــاليف

األراضــي الجديــدة وتحديــد عوائــد الســعة ووفــورات الحجــم 
وفقــــًا الخــــتالف المســــاحة المزروعــــة, وذلــــك مــــن خــــالل 
دراســــــة الكميـــــــات الفيزيقيــــــة والقـــــــيم النقديــــــة لممـــــــدخالت 

األىميــة الزراعيــة وفقــًا الخــتالف حجــم المزرعــة وتقــدير 
النســبية لمســاىمة كــل مــدخل فــي التكــاليف الكميــة, وكــذا 

تقــدير الكفــاءة االقتصــادية لعناصــر االنتــاج, وبمــا يمكــن 
 من عناصر االنتاج المتاحة . قصوىمن االستفادة ال

 
 مصادر البيانات والطريقة البحثية

 
اعتمدت الدراسة في تحقيق اىدافيا عمى البيانات  

الحصول عمييا من استمارة استبيان تم األولية التى تم 
إعدادىا وجمعيا من خالل عينة عشوائية في محافظة 
االسماعمية ,وتضمنت عممية تحميل البيانات استخدام 
بعض المعايير اإلحصائية الوصفية والكمية المتمثمة في 
المتوسط الحسابي واألىمية النسبية, باإلضافة لتقدير 

قدير عوائد السعة ووفورات دوال اإلنتاج والتكاليف  لت
تم اختيار  الحجم وكذلك حساب الكفاءة االقتصادية وقد

محافظة االسماعيميو و مراكزىا وفقًا لألىمية النسبية 
لمساحة وانتاج المانجو, و تم اختيارمفردات العينة من 
المزارعين بعينة الدراسة داخل القرى باستخدام المعاينة 

 العشوائية العمدية.
 
عمي مستوي إجمالي عينة ة إنتاج المانجو دال -2

 الدراسة
 

تم تحديد عناصر اإلنتاج ذات التأثير االيجابي  
المعنوي عمى إنتاج محصول المانجو إلجمالي عينة 
الدراسة من خالل النموذج المقدر لدالة الناتج الكمي 
لممانجو باستخدام االنحدار المتعدد المرحمي في الصورة 

دوجة, والموضحة بالمعادلة التالية الموناريتمية المز 
اعتمادا عمي البيانات المتحصل عمييا من استمارات 

 االستبيان الميدانية:
Log Q = 0.487 Log X2 + 0.376 Log X3 +  

     ( *3341        )  ( **431:          )  

   0.294 Log X5  

( **4397)                    
 

2R  = 0.:8                  F  = 61: 
 %. 2** معنوي عند مستوي المعنوية  
 %. 6* معنوي عند مستوي المعنوية 

 
( أن أىم Qحيث تبين من دالة الناتج الكمي ) 

العناصر االنتاجية ذات التأثير المعنوي عمي الناتج 
الكمي من محصول المانجو تتمثل في العمل البشري 
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(x2)  والسماد العضوي(x3) والسماد الفوسفاتي(x5)  ,
وبتقدير مرونات اإلنتاج الجزئية المختمفة لتمك 
العناصر, تبين أن المرونة االنتاجية لمعمل البشري 

, مما يشير إلي أن زيادة الكمية  48487بم ت نحو 
% تؤدي  14االنتاجي بنسبة  المستخدمة من العنصر

ت % , كما قدر 4887إلي زيادة إنتاج المانجو بنسبة 
المرونة اإلنتاجية لمسماد العضوي والسماد الفوسفاتي 

االمر الذي يشير الي ان  48294, 48376بنحو 
االنتاج يتم خالل المرحمة االنتاجية الثانية عمي مستوي 
كل عنصر عمي حده  حيث أن زيادة السماد العضوي 

% تؤدي إلي زيادة إنتاج 14واألسمدة الفوسفاتية بنسبة 
%. وقد ثبتت معنوية 2894%,  3.78المانجو بنسبة 

 (. 4841ىذه النتائج إحصائيًا عند مستوى معنوية )
أما عمي مستوي عناصر االنتاج مجتمعة فقد قدرت  

( لمدالة بنحو .E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )
وىذا يعني أن زيادة ىذه العناصر االنتاجية  18157

الناتج  % يؤدي إلى زيادة14بالدالة المقدرة بنسبة 
%, ويوضح ذلك أن  11857الكمي لممانجو بنحو 

شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق عمى مستوى 
العناصر االنتاجية وأن االنتاج يتم في نياية المرحمة 
االولي لإلنتاج )المرحمة نيراالقتصادية(. حيث أن نسبة 
الزيادة في كمية الناتج الكمي أكبر من نسبة الزيادة في  

ر االنتاج المستخدمة أي ما يعني زيادة كمية عناص
 العائد لمسعة.

( حوالي 2Rوقد بمغ معامل التحديد المعدل ) 
, مما يشير إلى أن تمك المت يرات المستقمة 4897

% من  97المفسرة بالدالة المقدرة مسئولة عن حوالي 
وتشير , الت يرات الكمية الحادثة في الناتج الكمي لممانجو

إلى المعنوية اإلحصائية لمدالة المقدرة عند  (Fقيمة )
 (. 0.01مستوى معنوية )

وتم اشتقاق الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة  
لكل عنصر إنتاجي في دالة الناتج الكمي المقدرة 
لمحصول المانجو إلجمالي عينة الدراسة, حيث يتبين 

بالنسبة انجو ( من محصول الم.M.Pالناتج الحدي )أن 
من العمل البشري والسماد العضوي والسماد لكاًل 

   48434 ,48124, 48411, قدر بحوالي الفوسفاتي
طن لتمك العناصر االنتاجية عمى الترتيب, كما قدرت 

( لتمك العناصر االنتاجية  V.M.Pقيمة الناتج الحدي )
جنيو عمى الترتيب,  27788, 934, 8285بحوالي 

 14ط أجر وحدة العمل البشري نحو بينما بمغ متوس
جنيو/ساعة/يوم, ومتوسط سعر وحدة السماد العضوي 

, ومتوسط سعر الوحدة الفعالة من 3جنيو/ م 75نحو 
 جنيو/ كيمو جرام. 385السماد الفوسفاتي 

الناتج المتوسط أن  (2جدول )كما تبين من  
(A.P. من محصول المانجو ) العمل بالنسبة لكاًل من

قد قدر البشري والسماد العضوي والسماد الفوسفاتي 
طن لتمك العناصر   48126, 4833, 48423بحوالي 

 االنتاجية عمى الترتيب.
( من المانجو .A.Pالناتج المتوسط )كما تبين أن 

في العمل البشري والسماد العضوي بالنسبة لكاًل من 
,  0.33,  0.023قد قدر بحوالي  والسماد الفوسفاتي

 طن لتمك العناصر االنتاجية عمى الترتيب.  0.128
وتم تقدير الكفاءة االقتصادية الستخدام العناصر  

االنتاجية بدالة الناتج الكمي المقدرة, حيث تم الحصول 
عمي مؤشر الكفاءة االقتصادية من خالل قسمة قيمة 

ي عمى لكل عنصر إنتاج (V.M.P)الناتج الحدي 
(, حيث تبين أن PXسعر وحدة ىذا العنصر اإلنتاجي)

قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية لكل من العمل البشري 
والسماد العضوي والسماد الفوسفاتي أكبر من الواحد 
الصحيح مما يشير إلى ارتفاع مستوى الكفاءة 
االقتصادية الستخدام ىذه العناصر المذكورة حيث تبين 
زيادة قيمة الناتج الحدي لمعنصر االنتاجي عن سعر 

 لعنصر االنتاجي. وحدة ا
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مؤشرات الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتاج المستخدمة في دالة انتاج المانجو بإجمالي  .2جدول 
 عينة الدراسة

 

 انــــــــــــــالبي

 عناصر االنتاج )المدخالت( في دالة الناتج الكمي

 العمل
 البشري

 السماد
 العضوي

 السماد
 الفوسفاتي

X2 X3 X5 

 X 1539.5 107.5 285.6متوسط كمية عنصر االنتاج 

 36.26 )طن( Qمتوسط الناتج الكمي 

 0.487 0.376 0.394 (.E.Xالمرونة االنتاجية لعنصر االنتاج )

  1.15  (.E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )

 48126 4833 48423 (   )طن(.A.Pالناتج المتوسط )

 48437 48124 48411 (   )طن(.M.Pالناتج الحـــدي )

 27788 934 8285 ( )جنيه(.V.M.Pقيمة الناتج الحدي )

 385 75 14 ( )جنيه(PXسعر وحدة عنصر االنتاج )

 8.2 12.4 7983 (.E.Eالكفاءة االقتصادية )

 جنييا . 7444الناتج الرئيسي )سعر طن المانجو( = سعر وحدة  -
 .Xمتوسط كمية عنصر االنتاج المستخدم ÷  Q( = متوسط الناتج الكمي لممزرعة .A.Pالناتج المتوسط  ) -
 (..A.Pالناتج المتوسط )( × .E.X( = المرونة االنتاجية لعنصر االنتاج ).M.Pالناتج الحــدي  ) -
 (.PQسعـر وحدة الناتج الرئيسي )( × .M.P( = الناتج الحدي ).V.M.Pقيمة الناتج الحدي ) -
 (.PXسعـر وحدة عنصر االنتاج )( ÷ .V.M.P( = قيمة الناتج الحدي ).E.Eالكفاءة االقتصادية ) -

 جمعت وحسبت من نتائج االستبيان الخاص بالدراسة. المصدر:
 
 
( دالــة إنتــاج المــانجو لمفيــة الحيازيــة ا ولــي ) أقــل 3)

 فدان(  6من 
 

تم تحديد عناصر اإلنتاج ذات التأثير االيجابي  
المعنوي عمى إنتاج المانجو لمفئة الحيازية األولى بعينة 

( فدان من فدان 6أقل من الدراسة والتي تتراوح بين )
النموذج المقدر لدالة الناتج الكمي من المانجو خالل 

باستخدام االنحدار المتعدد المرحمي في الصورة 
 الموناريتمية المزدوجة, والموضحة بالمعادلة التالية :

LogQ = 1.5 +0.629 Log X2+0.522 Log X3 

            (3.9)**    (3.2)**          (4.2)** 
2R  = 0.:3                       F = 228 

 %. 2** معنوي عند مستوي المعنوية  
 %. 6* معنوي عند مستوي المعنوية 

( أن أىم Qحيث تبين من دالة الناتج الكمي ) 
العناصر االنتاجية ذات التأثير المعنوي عمي الناتج 
الكمي لمفدان من محصول المانجو تتمثل في العمل 

وبتقدير مرونات  (x3)والسماد العضوي  (x2)البشري 
اإلنتاج الجزئية المختمفة لتمك العناصر, تبين أن 

,  48629المرونة االنتاجية لمعمل البشري بم ت نحو 
االمر الذي يشير الي ان االنتاج يتم خالل المرحمة 
االنتاجية الثانية عمي مستوي كل عنصر عمي حده  

العنصراالنتاجي  حيث أن زيادة الكمية المستخدمة من
% تؤدي إلي زيادة إنتاج المانجو بنسبة  14بنسبة 

%, كما قدرت المرونة اإلنتاجية لمسماد العضوي  682
والتي تشير إلي أن زيادة السماد  48522بنحو 

% تؤدي إلي زيادة إنتاج المانجو 14العضوي بنسبة 
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% وقد ثبتت معنوية ىذه النتائج إحصائيًا  582بنسبة 
 (.4841معنوية ) عند مستوى

اما عمي مستوي عناصر االنتاج مجتمعة فقد قدرت  
 1815( لمدالة بنحو .E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )

وىذا يعني أن زيادة ىذه العناصر االنتاجية بالدالة 
% يؤدي إلى زيادة الناتج الكمي من 14المقدرة بنسبة 
%, ويوضح ذلك أن شرط الكفاءة 1185المانجو بنحو 

االقتصادية قد تحقق عمى مستوى العناصر االنتاجية 
وأن االنتاج يتم في نياية المرحمة االولي لإلنتاج 
)المرحمة نير االقتصادية(. حيث أن نسبة الزيادة في 
كمية الناتج الكمي أكبر من نسبة الزيادة في  كمية 
عناصر االنتاج المستخدمة أي ما يعني زيادة العائد 

 لمسعة.
( حوالي 2Rمعامل التحديد المعدل )وقد بمغ  

, مما يشير إلى أن تمك المت يرات المستقمة 4892
% من 92المفسرة بالدالة المقدرة مسئولة عن حوالي 

الت يرات الكمية الحادثة في الناتج الكمي من محصول 
( إلى المعنوية اإلحصائية F, وتشير قيمة )المانجو

 (. 0.01ند مستوى معنوية )لمدالة المقدرة ع
وتم تقدير الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة  

لكل عنصر إنتاجي في دالة الناتج الكمي المقدرة 
لممانجو في الفئة الحيازية األولي بعينة الدراسة, حيث 

( من محصول المانجو .M.Pالناتج الحدي )تبين أن 
, السماد العضويلعمل البشري وكمية بالنسبة لكاًل من ا

طن لتمك العناصر  48163,  48413قدر بحوالي 
االنتاجية عمى الترتيب, كما قدرت قيمة الناتج الحدي 

(V.M.P لتمك العناصر االنتاجية  بحوالي )95814 ,
جنيو عمى الترتيب. بينما بمغ متوسط أجر   124986

جنيو/ساعة/يوم, ومتوسط  14 وحدة العمل البشري نحو
جنيو/متر مكعب كما  75سماد العضوي سعر وحدة ال

( من محصول المانجو .A.Pالناتج المتوسط )تبين أن 
بالنسبة لكاًل من العمل البشري والسماد العضوي , قدر 

طن لتمك العناصر االنتاجية  48323, 48421بحوالي 
عمى الترتيب, بنفس االسموب الموضح فى حالة العينة 

 . (2بجدول ) االجمالية
اق الكفاءة االقتصادية الستخدام العناصر وتم اشتق 

االنتاجية بدالة الناتج الكمي المقدرة, ويحسب مؤشر 
الكفاءة االقتصادية من خالل قسمة قيمة الناتج الحدي 

(V.M.P)  لكل عنصر إنتاجي عمى سعر وحدة ىذا

(, حيث تبين أن قيمة مؤشر PX) العنصر اإلنتاجي
العمل البشري والسماد الكفاءة االقتصادية لكل من 

أكبر من الواحد الصحيح مما يشير إلى العضوي 
ارتفاع مستوى الكفاءة االقتصادية الستخدام ىذه 
العناصر المذكورة حيث تبين زيادة قيمة الناتج الحدي 
لمعنصر االنتاجي عن سعر وحدة العنصر االنتاجي, 
وينصح باستخدام كميات إضافية من ىذه العناصر, 

وي قيمة الناتج الحدي لكل عنصر إنتاجي في ظل تسا
 مع سعر الوحدة من ىذا العنصر اإلنتاجي. 

 
 6( دالة إنتاج المانجو لمفية الحيازيـة الثانيـة )مـن 4)

 (فدان 21الي اقل من 
 

تم تحديد عناصر اإلنتاج ذات التأثير االيجابي  
المعنوي عمى إنتاج المانجو لمفئة الحيازية الثانية بعينة 

ة من خالل النموذج المقدر لدالة الناتج الكمي الدراس
لممانجو باستخدام االنحدار المتعدد المرحمي في الصورة 
الموناريتمية المزدوجة, والموضحة بالمعادلة التالية 
اعتمادا عمي البيانات المتحصل عمييا من استمارات 

 االستبيان الميدانية:
 

Log Q = 48713+0.81 Log X6+0.18 LogX7  

             (3.23)**  (8.20)**       (2.81)
 

2R  = 0.:3                               F  = 7: 

 %. 2**معنوي عند مستوي المعنوية  
 %. 6* معنوي عند مستوي المعنوية 

 

( أن أىم Qحيث تبين من دالة الناتج الكمي ) 
المعنوي عمي الناتج العناصر االنتاجية ذات التأثير 

 (x6) الكمي من المانجو تتمثل في السماد البوتاسي
, وبتقدير مرونات اإلنتاج  (x7)ومبيدات الحشائش

الجزئية المختمفة لتمك العناصر, تبين أن المرونة 
االنتاجية لمسماد البوتاسي ومبيدات الحشائش بم ت 

االمر الذي يشير الي ان االنتاج  4818,  4881نحو 
يتم خالل المرحمة االنتاجية الثانية عمي مستوي كل 
عنصر عمي حده حيث والتي تشير إلي أن زيادة 

% تؤدي 14لسماد البوتاسي ومبيدات الحشائش بنسبة ا
%. وقد  188%,  881إلي زيادة إنتاج المانجو بنسبة 

ثبتت معنوية ىذه النتائج إحصائيًا عند مستوى معنوية 
(4841 .) 



 عبد الفتــــاح – سنتريسيال – بركــــــــات         2012
 

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

اما عمي مستوي عناصر االنتاج مجمعة فقد قدرت  
 4899( لمدالة بنحو .E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )

ني أن زيادة ىذه العناصر االنتاجية بالدالة وىذا يع
% يؤدي إلى زيادة الناتج الكمي من 14المقدرة بنسبة 
%, ويوضح ذلك عدم تحقق شرط 989المانجو بنحو 

الكفاءة االقتصادية عمى مستوى العناصر االنتاجية ,  
وأن االنتاج يتم في بداية المرحمة الثانية لإلنتاج 

ث أن نسبة الزيادة في كمية )المرحمة االقتصادية(. حي
الناتج الكمي اقل من نسبة الزيادة في كمية عناصر 
 االنتاج المستخدمة أي ما يعني العائد المتناقص لمسعة.

, 4892( حوالي 2Rوقد بمغ معامل التحديد المعدل )
مما يشير إلى أن تمك المت يرات المستقمة المفسرة 

% من الت يرات 92مسئولة عن حوالي بالدالة المقدرة 
, وتشير قيمة الكمية الحادثة في الناتج الكمي لممانجو

(F إلى المعنوية اإلحصائية لمدالة المقدرة عند مستوى )
 (. 0.01معنوية )

وتم تقدير الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة  
لكل عنصر إنتاجي في دالة الناتج الكمي المقدرة 

لفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة, حيث لممانجو في ا
بالنسبة لكاًل ( لممانجو .M.Pالناتج الحدي )تبين أن 

السماد البوتاسي و مبيدات الحشائش, قدر بحوالي 
طن لتمك العناصر االنتاجية عمى   48397, 48489

( لتمك V.M.Pالترتيب, كما قدرت قيمة الناتج الحدي )
جنيو  294387,  65886العناصر االنتاجية  بحوالي 

عمى الترتيب. بينما بمغ متوسط سعر الوحدة الفعالة من 
جنيو/كيمو جرام, ومتوسط سعر  385السماد البوتاسي 

 جنيو. 165وحدة مبيدات الحشائش نحو 
( من محصول .A.Pالناتج المتوسط )كما تبين أن  

بالنسبة لكاًل من السماد البوتاسي ومبيدات المانجو 
طن لتمك  2821, 4811بحوالي  الحشائش, قدر

العناصر االنتاجية عمى الترتيب, بنفس االسموب المتبع 
 .(2بجدول )فى حالة العينة االجمالية الموضحة 

وتم تقدير الكفاءة االقتصادية الستخدام العناصر  
االنتاجية بدالة الناتج الكمي المقدرة, حيث تم الحصول 

قسمة قيمة  عمي مؤشر الكفاءة االقتصادية من خالل
لكل عنصر إنتاجي عمى سعر  (V.M.P)الناتج الحدي 

(, حيث تبين من PX) وحدة ىذا العنصر اإلنتاجي
أن قيمة مؤشر الكفاءة االقتصادية لكل  (4الجدول )

من السماد البوتاسي و مبيدات الحشائش أكبر من 

الواحد الصحيح مما يشير إلى ارتفاع مستوى الكفاءة 
الستخدام ىذه العناصر المذكورة حيث تبين االقتصادية 

زيادة قيمة الناتج الحدي لمعنصر االنتاجي عن سعر 
 وحدة العنصر االنتاجي.

 
 21( دالــة إنتــاج المــانجو لمفيــة الحيازيــة الثالثــة ) 5)

 فدان فأكثر( 
 

تم تحديد عناصر اإلنتاج ذات التأثير االيجابي  
زية الثالثة بعينة المعنوي عمى إنتاج المانجو لمفئة الحيا

الدراسة من خالل النموذج المقدر لدالة الناتج الكمي 
منالمانجو باستخدام االنحدار المتعدد المرحمي في 
الصورة الموناريتمية المزدوجة, والموضحة بالمعادلة 
التالية اعتمادا عمي البيانات المتحصل عمييا من 

 استمارات االستبيان الميدانية:
 

Log Q=1.263+0.293 LogX1+0.114 LogX2  

             (2.17)*   (2.11)*        (6.43)** 

           + 0.291 Log X6  

             (3.12)** 
2R  = 0.829                        F = 40.88 

 %. 2** معنوي عند مستوي المعنوية  
 %. 6* معنوي عند مستوي المعنوية 

 
( أن أىم Qتبين من دالة الناتج الكمي ) حيث 

العناصر االنتاجية ذات التأثير المعنوي عمي الناتج 
والعمل  (x1) الكمي من المانجو تتمثل في العمل ا لي 

, وبتقدير (x5)والسماد الفوسفاتي  (x2)البشري 
مرونات اإلنتاج الجزئية المختمفة لتمك العناصر, تبين 

عمل ا لي والعمل البشري أن المرونة االنتاجية لم
, 48114, 48293والسماد الفوسفاتي بم ت نحو 

عمي الترتيب, االمر الذي يشير الي ان  48291
االنتاج يتم خالل المرحمة االنتاجية الثانية عمي مستوي 
كل عنصر عمي حده  حيث أن زيادة الكمية المستخدمة 

% تؤدي إلي زيادة إنتاج  14من ىذه العناصر بنسبة 
%, 1814%, 2893فدان من المانجو بنسبة ال

% عمي الترتيب, وقد ثبتت معنوية ىذه النتائج 2891
( 4841(, و )4845إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 عمى الترتيب. 
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اما عمي مستوي عناصر االنتاج مجمعة فقد قدرت  
( لمدالة بنحو .E.Pالمرونة االنتاجية اإلجمالية )

ىذه العناصر االنتاجية وىذا يعني أن زيادة  48698
% يؤدي إلى زيادة الناتج 14بالدالة المقدرة بنسبة 
%, ويوضح ذلك تحقق  6898الكمي من المانجو بنحو 

شرط الكفاءة االقتصادية عمى مستوى العناصر 
االنتاجية وأن االنتاج يتم في المرحمة الثانية لإلنتاج 

مية )المرحمة االقتصادية (. حيث أن نسبة الزيادة في ك
الناتج الكمي أص ر من نسبة الزيادة في  كمية عناصر 
االنتاج المستخدمة أي ما يعني تناقص العائد لمسعة. 

, 48718( حوالي 2Rوقد بمغ معامل التحديد المعدل )
مما يشير إلى أن تمك المت يرات المستقمة المفسرة 

 % من7188بالدالة المقدرة مسئولة عن حوالي 
الت يرات الكمية الحادثة في الناتج الكمي من محصول 

( إلى المعنوية اإلحصائية F, وتشير قيمة )المانجو
 (. 0.01لمدالة المقدرة عند مستوى معنوية )

وتم اشتقاق الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة  
لكل عنصر إنتاجي في دالة الناتج الكمي المقدرة 

ة الثالثة بعينة الدراسة, حيث لممانجو في الفئة الحيازي
بالنسبة لكاًل ( لممانجو .M.Pالناتج الحدي )تبين أن 

من العمل ا لي والعمل البشري والسماد الفوسفاتي, قدر 
طن لتمك  48438, 48443, 48191 بحوالي

العناصر االنتاجية عمى الترتيب, كما قدرت قيمة الناتج 
بحوالي ( لتمك العناصر االنتاجية  V.M.Pالحدي )

جنيو عمى الترتيب. بينما   28888, 2288, 1454
 124بمغ متوسط سعر وحدة العمل ا لي نحو 

جنيو/ساعة, متوسط أجر وحدة العمل البشري نحو  
جنيو/ساعة/يوم ومتوسط سعر وحدة السماد  14

 جنيو/كيمو جرام. 385الفوسفاتي نحو 
( من محصول .A.Pالناتج المتوسط )كما تبين أن  
بالنسبة لكاًل من العمل ا لي والعمل البشري جو المان

,  48426, 48652والسماد الفوسفاتي, قدر بحوالي 
 طن لتمك العناصر االنتاجية عمى الترتيب. 48132

وتم تقدير الكفاءة االقتصادية الستخدام العناصر 
االنتاجية بدالة الناتج الكمي المقدرة, حيث تم  

الحصول عمي مؤشر الكفاءة االقتصادية من خالل 
لكل عنصر  (V.M.P)قسمة قيمة الناتج الحدي 

(, PXإنتاجي عمى سعر وحدة ىذا العنصر اإلنتاجي )
( أن قيمة مؤشر الكفاءة 6:4حيث تبين من الجدول )

ي و السماد والبشر  ا لياالقتصادية لكل من العمل 
الفوسفاتي أكبر من الواحد الصحيح مما يشير إلى 
ارتفاع مستوى الكفاءة االقتصادية الستخدام ىذه 
العناصر المذكورة حيث تبين زيادة قيمة الناتج الحدي 

 لمعنصر االنتاجي عن سعر وحدة العنصر االنتاجي 
 

 بعينة الدراسة تقدير دوال تكاليف المانجو
 

تقدير دوال تكاليف االنتاج لكل يتضمن ىذا الجزء  
فئة حيازية )مدي قصير( واجمالي العينة )مدي طويل( 
وكذلك عرضا تفصيميًا لممؤشرات االقتصادية لتكاليف 
انتاج محصول المانجو عمى مستوى الفئات الحيازية 
مجتمعة وعمى مستوى كل فئة حيازية بمفردىا من واقع 

 بيانات عينة الدراسة الميدانية .
 

دالة تكاليف إنتـاج المـانجو عمـس مسـتوم إجمـالي  (2)
 ) المدم  الطويل( العينة

 

( إلنتاج T.Cبتقدير معالم دالة التكاليف الكمية ) 
محصول المانجو في المدي الطويل عمى مستوى 
إجمالي عينة الدراسة في الصورة التكعيبية باستخدام 
بيانات عينة الدراسة, تبين أن أفضل الصور المقدرة 

والموضحة بالمعادلة  الدالة في الصورة التكعيبية ىي
(1 :) 
 

T.C = 1696.9 Q –7814Q² + 0. 1Q3     (1) 

           (4.2)**     (–0.34)**   (0.06)**    

R² = 0.93    F = 166.8 

  حيث:
T.C ( إلنتـــاج  = التكـــاليف االنتاجيـــة الكميـــة ) جنيـــه

 المانجو عمس مستوم إجمالي عينة الدراسة.
Q  . ) الناتج الكمي الفعمي ) طن = 

 %.     2** معنوي عند مستوي معنوية  

( إلنتاج T.Cوتوضح دالة التكاليف الكمية ) 
محصول المانجو بإجمالي عينة الدراسة, أن الناتج 

% من الت يرات  93مسئول عن حوالي ( Qالكمي )
  لحادثة في التكاليف الكمية من محصول المانجوالكمية ا

( في المدى A.Cوقدرت دالة التكاليف المتوسطة )
الطويل من خالل قسمة دالة التكاليف الكمية المشتقة 

(T.Ci) ( عمى حجم اإلنتاجQ وبالتالي الحصول ,)
 (:2عمى المعادلة )
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A.C = 1696.9 –7814Q +0. 1Q2         (3) 
 

( في المدى M.Cالتكاليف الحدية )كما قدرت دالة  
الطويل من خالل إجراء التفاضل األول لدالة التكاليف 

( 1المشار إلييا بالمعادلة ) (T.Ci)الكمية المشتقة 
والحصول عمى دالة التكاليف الحدية الموضحة 

 (:3بالمعادلة )
 

M.C = 1696.9  – 14.3 Q + 0.3 Q2      (3) 

 

االمثل الذي يدني التكاليف ويتبين أن حجم اإلنتاج  
 3587إلنتاج المانجو بإجمالي عينة الدراسة بمغ حوالي 

والذي يتحقق عند النياية الدنيا لمتوسط التكاليف  طن
أو يتحقق عند تساوي التكاليف  في المدى الطويل

(, وأن A.C( مع التكاليف المتوسطة )M.Cالحدية )
 27.3حو حجم الناتج الكمي الفعمي لممزرعة قد بمغ ن

طن أي اكبر من حجم االنتاج األمثل, أما بالنسبة 
لحجم اإلنتاج االقتصادي الذي يعظم الربح فقد بمغ 

طن والذي يتحقق عند تساوي التكاليف  4485حوالي 
( وىو يساوي M.R( مع االيراد الحدي )M.Cالحدية )

( في سوق المنافسة PQسعر الوحدة من الناتج النيائي )
( يتم .E.Cاد مرونة التكاليف اإلنتاجية )الكاممة, وإليج

( عمى التكاليف المتوسطة M.Cقسمة التكاليف الحدية )
(A.C حيث بم ت التكاليف الحدية نحو ,)جنيو  1484

جنيو,  142689وبم ت التكاليف المتوسطة حوالي 
مما يدل عمى  2وقدرت مرونة التكاليف االنتاجية بنحو 
مالي عينة الدراسة أن إنتاج المانجو عمى مستوى إج

يحقق كفاءة اقتصادية نظرًا ألن االنتاج يتم في مرحمة 
تزايد العائد لمسعة وىي المرحمة االقتصادية لإلنتاج, 
ويستطيع المنتج )المزارع( تحقيق وفورات سعة من 
االنتاج في ىذه المرحمة االقتصادية, أي تزايد العائد 

نسبة الزيادة  لمسعة نتيجة لزيادة االنتاج بنسبة أكبر من
في التكاليف, وأن السعة المزرعية المثمي تصل عند 

 فدان.  1482حوالي 

ــانجو3) ــاج الم ــاليف إنت ــة تك ــة  ( دال ــي بعين ــة ا ول لمفي
 الدراسة

 

( إلنتاج T.Cبتقدير معالم دالة التكاليف الكمية ) 
المانجو في المدي القصير عمى مستوى الفئة الحيازية 
األولى بمحافظة االسماعيمية في الصورة التربيعية  
بإستخدام بيانات عينة الدراسة, تبين أن أفضل الصور 

 ( : 1ىي الدالة الموضحة بالمعادلة )
 

T.C = 327489 + 53488 Q – 1487 Q²   (2)       
           (1.69)     (1.92)*       (–2.2)*     

 R² = 0.41     F = 6.5 

 حيث :
T.C  ــــاج ــــه( إلنت ــــة )جني ــــة الكمي = التكــــاليف االنتاجي

 المانجو عمس مستوم الفية الحيازية ا ولس.
Q  .) الناتج الكمي الفعمي ) طن = 

 %.     6* معنوي عند مستوي المعنوية  
 

( إلنتاج T.Cوتوضح دالة التكاليف الكمية ) 
محصول المانجو بالفئة الحيازية األولى, أن الناتج 

% من  41مسئول عن حوالي ( Qالكمي لمفدان )
الت يرات الكمية الحادثة في التكاليف الكمية من 

كما ثبتت معنوية الدالة ومعمماتيا ,  محصول المانجو
وقدرت دالة %, 1إحصائيًا عند مستوى معنوية 

( في المدى القصير من A.Cالتكاليف المتوسطة )
عمى حجم  (T.C)خالل قسمة دالة التكاليف الكمية 

 (:2(, وبالتالي الحصول عمى المعادلة )Qاإلنتاج )
 

A.C = 3270.9 / Q + 1534.8  – 10.7 Q (2) 

 
( في المدى M.Cكما قدرت دالة التكاليف الحدية ) 

القصير من خالل إجراء التفاضل األول لدالة التكاليف 
( والحصول 1المشار إلييا بالمعادلة ) (T.C)الكمية 

 (:3عمى دالة التكاليف الحدية الموضحة بالمعادلة )
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M.C = 1534 – 21.4 Q                         (3) 
 

التكاليف ويتبين أن حجم اإلنتاج االمثل الذي يدني  
 1882إلنتاج المانجو بالفئة الحيازية األولى بمغ حوالي 

والذي يتحقق عند النياية الدنيا لمتوسط التكاليف  طن
أو يتحقق عند تساوي التكاليف  في المدى القصير

(, وأن A.C( مع التكاليف المتوسطة )M.Cالحدية )
طن, أي  15815حجم الناتج الكمي الفعمي بمغ نحو 

االنتاج األمثل. أما بالنسبة لحجم اإلنتاج  أقل من حجم
طن  2184االقتصادي الذي يعظم الربح فقد بمغ حوالي 
( مع M.Cوالذي يتحقق عند تساوي التكاليف الحدية )

( وىو يساوي سعر الوحدة من M.Rااليراد الحدي )
( في سوق المنافسة الكاممة , PQالناتج النيائي )

يتم قسمة  (.E.C)جية وإليجاد مرونة التكاليف اإلنتا
( عمى التكاليف المتوسطة M.Cالتكاليف الحدية )

(A.C حيث بم ت التكاليف الحدية نحو ,)122382 
 158886جنيو وبم ت التكاليف المتوسطة حوالي 

 .جنيو
  
  ( دالـة تكــاليف إنتــاج المـانجو لمفيــة الثانيــة بعينــة4)

 الدراسة
 

( إلنتاج T.Cبتقدير معالم دالة التكاليف الكمية ) 
محصول المانجو في المدي القصير عمى مستوى الفئة 
الحيازية الثانية بمحافظة االسماعيمية في الصورة 
التربيعية والتكعيبية باستخدام بيانات عينة الدراسة, تبين 
أن أفضل الصور المقدرة ىي الدالة في الصورة 

 ( : 1التربيعية , والموضحة بالمعادلة )
 

T.C =718986+218688 Q – 33843 Q²  (2)       
           (1.8)        (2.3)*      (–1.2)          

 R²= 0.39     F= 5.1 

 حيث :
T.C  التكـــاليف االنتاجيـــة الكميـــة ) جنيـــه ( إلنتـــاج =

 المانجو عمس مستوم  الفية الحيازية الثانية .
Q  .) الناتج الكمي الفعمي ) طن = 

 %.     6* معنوي عند مستوي المعنوية  
 

 

( إلنتاج T.Cوتوضح دالة التكاليف الكمية ) 
محصول المانجو بالفئة الحيازية الثانية, أن الناتج 

% من 39مسئول عن حوالي ( Qالكمي لمفدان )
الت يرات الكمية الحادثة في التكاليف الكمية من 

كما ثبتت معنوية الدالة ومعمماتيا , محصول المانجو
وقدرت دالة %, 1إحصائيًا عند مستوى معنوية 

( في المدى القصير من A.Cالتكاليف المتوسطة )
عمى حجم  (T.C)خالل قسمة دالة التكاليف الكمية 

 (:2(, وبالتالي الحصول عمى المعادلة )Qاإلنتاج )
 

A.C = 7189.6 / Q + 2186 – 33.03 Q  (2) 

 
( في المدى M.Cقدرت دالة التكاليف الحدية )كما  

القصير من خالل إجراء التفاضل األول لدالة التكاليف 
المشار إلييا   Qبالنسبة لمت ير االنتاج  (T.C)الكمية 

( والحصول عمى دالة التكاليف الحدية 2بالمعادلة )
 (:3الموضحة بالمعادلة )

 

M.C = 2186.8 – 66.6 Q                      (3) 

 
ويتبين أن حجم اإلنتاج االمثل الذي يدني التكاليف  

إلنتاج المانجو بالفئة الحيازية الثانية بمغ حوالي 
والذي يتحقق عند النياية الدنيا لمتوسط  طن 44845

أو يتحقق عند تساوي  التكاليف في المدى القصير
( مع التكاليف المتوسطة M.Cالتكاليف الحدية )

(A.C وأن حجم ,) 3588الناتج الكمي الفعمي بمغ نحو 
طن, أي أقل من حجم االنتاج األمثل. أما بالنسبة 
لحجم اإلنتاج االقتصادي الذي يعظم الربح فقد بمغ 

طن والذي يتحقق عند تساوي التكاليف  7881حوالي 
( وىو يساوي M.R( مع االيراد الحدي )M.Cالحدية )

ق المنافسة ( في سو PQسعر الوحدة من الناتج النيائي )
يتم  (.E.C)الكاممة , وإليجاد مرونة التكاليف اإلنتاجية 

( عمى التكاليف المتوسطة M.Cقسمة التكاليف الحدية )
(A.C حيث بم ت التكاليف الحدية نحو ,)48585 

 142884جنيو وبم ت التكاليف المتوسطة حوالي 
 .جنيو
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ــة 5) ــة بعين ــة الثالث ــانجو لمفي ــاج الم ــاليف إنت ــة تك ( دال
  الدراسة

 
( إلنتاج T.Cبتقدير معالم دالة التكاليف الكمية ) 

محصول المانجو في المدي القصير عمى مستوى الفئة 
الحيازية الثالثة بمحافظة االسماعيمية في الصورة 
التربيعية والتكعيبية باستخدام بيانات عينة الدراسة, تبين 
أن أفضل الصور المقدرة ىي الدالة في الصورة 

 ( : 1ية , والموضحة بالمعادلة )التربيع
 

T.C = 34424+ 177987 Q–16826 Q²  (2)   
          (9.5)**    (3.5)**      (–6.4)**  

 R²= 0.92     F=40  

 حيث :
T.C  التكـــاليف االنتاجيـــة الكميــــة ) جنيـــه( إلنتــــاج =

 المانجو عمس مستوم الفية الحيازية الثالثة .
Q  = .)الناتج الكمي الفعمي ) طن 

 %.     2** معنوي عند مستوي المعنوية  
 

( إلنتاج T.Cوتوضح دالة التكاليف الكمية ) 
محصول المانجو بالفئة الحيازية الثالثة, أن الناتج 

% من  92مسئول عن حوالي ( Qالكمي لمفدان )
الت يرات الكمية الحادثة في التكاليف الكمية من 

كما ثبتت معنوية الدالة ومعمماتيا ,  محصول المانجو
وقدرت دالة %, 1إحصائيًا عند مستوى معنوية 

( في المدى القصير من A.Cالتكاليف المتوسطة )
عمى حجم  (T.C)خالل قسمة دالة التكاليف الكمية 

 (:2(, وبالتالي الحصول عمى المعادلة )Qاإلنتاج )
 

A.C = 30420/ Q + 1779.7 – 16.26 Q  (2) 

 
( في المدى M.Cكما قدرت دالة التكاليف الحدية ) 

القصير من خالل إجراء التفاضل األول لدالة التكاليف 
( والحصول 2المشار إلييا بالمعادلة ) (T.C)الكمية 

 (:3عمى دالة التكاليف الحدية الموضحة بالمعادلة )
 

M.C = 1779.7 – 32.52 Q                    (3) 

 

ويتبين أن حجم اإلنتاج االمثل الذي يدني التكاليف  
 94إلنتاج المانجو بالفئة الحيازية الثالثة بمغ حوالي 

والذي يتحقق عند النياية الدنيا لمتوسط التكاليف طن 
أو يتحقق عند تساوي التكاليف  في المدى القصير

(, وأن A.C( مع التكاليف المتوسطة )M.Cالحدية )
طن, أي  43825الفعمي بمغ نحو حجم الناتج الكمي 

أكبر من حجم االنتاج األمثل. أما بالنسبة لحجم اإلنتاج 
طن  178االقتصادي الذي يعظم الربح فقد بمغ حوالي 
( مع M.Cوالذي يتحقق عند تساوي التكاليف الحدية )

( وىو يساوي سعر الوحدة من M.Rااليراد الحدي )
لكاممة , ( في سوق المنافسة اPQالناتج النيائي )

يتم قسمة  (.E.C)وإليجاد مرونة التكاليف اإلنتاجية 
( عمى التكاليف المتوسطة M.Cالتكاليف الحدية )

(A.C حيث بم ت التكاليف الحدية نحو ,)114781 
جنيو ,  62483جنيو وبم ت التكاليف المتوسطة حوالي 

مما يدل 188وقدرت مرونة التكاليف االنتاجية بنحو 
انجو عمى مستوى الفئة الحيازية عمى أن إنتاج الم

الثالثة ال يحقق كفاءة اقتصادية نظرًا الن االنتاج يتم 
في مرحمة تناقص العائد لمسعة وىي مرحمة نير 
اقتصادية, حيث أن بزيادة االنتاج تتزايد التكاليف 
ذا استمر المنتج  وبنسبة أكبر من الزيادة في االنتاج, وا 

قق الوفورات سعة )أو في االنتاج بيذه المرحمة فأن يح
خسائر( نتيجة تزايد التكاليف مع زيادة االنتاج, لذا 
يجب عمى المنتج انتاج حجم ال يتعدى حجم االنتاج 
األمثل المدني لمتكاليف, حتى يتمكن من تحقيق 

 وفورات سعة )أو تزايد العائد لمسعة(.   
 

 لتوصيات ا
 

محاولـــة االىتمـــام بالعنصـــر البشـــري واضـــافة كميـــات  (1
مناســبة مــن الســماد العضــوي لزيــادة االنتــاج ومســتوي 
 5الكفاءة االقتصادية لممانجو فـي المـزارع االقـل مـن 

 فدان.

ـــدات الخاصـــة  (2 ـــات الســـماد البوتاســـي والمبي ـــادة كمي زي
ــــــذي يســــــمح  ــــــات والحشــــــائش بالحــــــد ال بمقاومــــــة االف
بمعظمـــــة االنتـــــاج فــــــي الفئـــــة الثانيــــــة والتـــــي تتــــــراوح 

 فدان . 14-5مساحتيا من 
 



 2000                     الحجم االمثل لمزارع المانجو في االسماعيمية             
 

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

حاولــــــة اســــــتخدام الميكنــــــة الزراعيــــــة الحديثــــــة فــــــي م (3
العمميـــات الزراعيـــة وكـــذلك االىتمـــام بالعمـــل البشـــري 
واضـــافات الكميـــات المناســـبة بـــين الســـماد الفوســـفاتي 
وذلـــك لتحقيـــق افضـــل انتـــاج لممـــانجو بـــالمزارع كبيـــرة 

 فدان .   14السعة والتي تزيد مساحتيا عن 
حجـم المـزارع  اتخاذ االجراءات التـى مـن شـانيا زيـادة (4

ــــي  فــــدان لتقتــــرب مــــن الحجــــم  1482التــــي تصــــل ال
ــــم اشــــتقاقة مــــن دوال التكــــاليف فــــي  ــــذي ت االمثــــل وال

 المدى الطويل .

تشـــــجيع المنتجـــــين عمـــــى توجيـــــو جـــــزء مـــــن انتـــــاجيم  (5
لمتصـــــدير الخـــــارجي بمـــــا يحقـــــق لممـــــزراعين اســـــعارا 
مناسبة تحقق ليم الربح المناسـب وامكانيـة االسـتمرار 

ك نظــــرا لوجـــود فـــائض فـــى الســــوق فـــى االنتـــاج وذلـــ
 المحمى من المانجو .

وجــود بنــوك متخصصــة تعطــي لممــزارع ســمف بفائــدة  (6
بســيطة حتــى يســتطيع العمــل واالســتمرار فــى الســوق 
مثــــــل اســــــتخدام الســــــيولة المتاحــــــة بالبنــــــك الزراعــــــي 
المصــري وىــى أفضــل مــن البنــوك التجاريــة  وبيــدف 
ذه الحــد أيضــا مــن تمويــل المضــاربين لمقطــاع فــى ىــ

 المزارع. 

شراء كافة احتياجات المزارع من مستمزمات االنتـاج   (7
 فى بداية الموسم ضمانًا لتوفيرىا عمى مدار العام. 

التوســـع الرأســـي فـــي المســـاحة المزروعـــة وذلـــك عـــن  (8
طريــق اســتنباط اصــناف محســنة فــي مراكــز البحــوث 
التابعـة لــوزارة الزراعـة تعطــي انتاجيـة عاليــة وصــفات 

 اتاحتيا لممزارع الص يرة .عالية الجوده و 

 
 عــــالمراج
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ABSTRACT 

 

 This study aims to study the estimation of pro-

duction cost functions as it reflects the relationship 

between total costs and actual production. The 

main economic indicators that reflect the extent to 

which the agricultural production units achieved 

economic efficiency in their use of the productive 

resources involved in the production process as 

well as the extent to which they are achieved The-

se units of maximizing the profits of the agricultural 

product, as well as the study of production costs 

and the associated indicators are important 

both on the productivity unit or at the national level, 

which can be used in the design and analysis of 

price policies and help the user Farmers in their 

productive decision-making, which would encour-

age producers to continue production or stop pro-

duction. As well as to determine the volume of 

production that maximizes profits and thus achieve 

economic efficiency of the use of productive ele-

ments. 

 
Keywords: cost and production functions, eco-

nomic efficiency, optimal mango size, Stepwise 

regression 

 

 

 


