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دراسة اقتصادية لممكنات التوسع فى زراعة محصول الزيتون بمحافظة جنوب سيناء
محمد عمى احمد الشاىد
استاذ مساعد االقتصاد -كمية الثروه السمكية -جامعة السويس
الممخص العربي
يمثل محصول الزيتون احد محاصيل الفاكية اليامة  ,وىى من األشجار التي تتحمل االجياد البيئي .وعمي الرغم من أىمية ىذا

المحصول في جنوب سيناء اال ان إنتاجيتو ال تتعدي  6.1طن لمفدان  ,وىي تقل عن نظيرتيا عمي مستوي الجميورية والبالغة حوالي 1..6

طن لمفدان ,كما تتسم ال مزارع الزيتونية بانتشار االصناف المحمية وقمة االصناف االجنبية ,وييدف البحث الى

التعرف الكفاءة االقتصادية

لمحصول الزيتون .وقد استخدم البحث اسموب التحميل الوصفي والكمي في تحميل البيانات ,واعتمدت عمي مصدرين رئيسيين لمبيانات  :أوليما

بيانات ثانوية منشورة من قطاع الشئون االقتصادية ,وثانييا البيانات األولية والتي تم الحصول عمييا من خالل استمارات استبيان لعينة
عشوائية طبيقية قواميا  51مزارع داخل داخل قرية وادي سدر  ,وأبو صويرة التابعيين لمركز وادي سدر  ,والذي يساىم بنحو  %21.9من
جممة المساحة الزيتونية خالل عام  . 9.65وتشير نتائج الدراسة ان المساحة االجمالية لمحصول الزيتون في جنوب سيناء تتزايد سنويا بمقدار

معنوي احصائيا بمغ حوالي  156.6فدان  ,تمثل نحو  % 4.8من المتوسط السنوي العام والبالغ حوالي  4.92.9فدان خالل الفترة ( - 9..1

. )9.65

واكدت الدراسة ان عوامل حجم العمالة البشرية  ,وكمية السماد العضوي  ,وكمية المبيدات  ,وكمية السماد الكيماوي  ,وعدد ساعات

العمل االلي  ,ىي اكثر العوامل تاثيرا عمي إنتاجية محصول الزيتون داخل مختمف الفئات الحيازية  ,وقد جاءت مرونة ىذة العوامل اقل من

الواحد الصحيح بما يعكس عوائد السعة المتناقصة  .وقد بمغت المرونة االجمالية نحو  6.669لمفئة الحيازية األولي  ,مقابل نحو , 6.9.1

 6.646لمفئتين الثانية والثالثة  ,االمر الذي يشير إلي أن اإلنتاج يتم في المرحمة الغير اقتصادية ,كما اشارت الدراسة الي وجود اسراف في

استخدام ا لمبيدات والعمل االلي لمفئة الحيازية األولي مقارنة بنظيرتيا الثانية والثالثة  .وقد بمغ متوسط التكاليف حوالي  1129جنييا لمفدان ,

تساىم فييا التكاليف المتغيرة بنحو . %12.2

وتشير نتائج القياس االحصائي لدوال التكاليف أن الحجم األمثل لإلنتاج قد بمغ حوالي  6.9 , 6.6 , 9.4طن ,في حين بمغ الحجم

المعظم لالرباح حوالي  6.2 , 6.5 , 6.1طن  .وىذه التقديرات تزيد عن الحجم الفعمي لإلنتاج  ,مما يشير الي وجود دخل ضائع قدر

بحوالي  6.1 , 6.2 , 9.6الف جنية  ,نتيجة انخفاض الحجم الفعمي عن الحجم األمثل لمفئات الحيازية الثالثة وبنفس الترتيب  .كما بمغ
الدخل الضائع نتيجة انخفاض الحجم الفعمي عن الحجم المعظم لألرباح بحوالي  6.9 , 6.8 , 6.4الف جنية  .وفيما يختص باليوامش

الربحية فقد اشارت الدراسة الي تحقيق عوائد صافية تقدر بحوالي  66.6 , 66.2 , 2.2الف جنية لمفدان داخل الفئات الحيازية الثالثة ,و

بمغت القيمة المضافة حوالي  61.1 , 68.6 , 69.6الف جنية لمفدان داخل نفس الفئات .

و اشارت النتائج ان المتوسط العام لعائد الجنية المستثمر قد بمغ نحو  , % 645.5كما بمغ المتوسط العام ليامش ربح المنتج نحو

 . % 11.9وان الجنية المنصرف عمي عوامل اإلنتاج الثابتة والمتغيرة يحقق قيمة مضافة قدرىا  9.9جنييا وذلك عمي مستوي جممة مزارع
العينة .

مما سبق يتبين تفوق مزارع الفئة الثالثة ( 6.افدنة فأكثر) عمي نظيرتيا األولي والثانية في مؤشرات الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية.

االسالمية عندما نقل العرب ىذه الشجرة الى كل البمدان التى حكموىا

 .1مقدمة:
تعتبر أشجار الزيتون من األشجار المقدسة والتي عرفيا

اإلنسان منذ العصور األولى وقد انتشرت زراعتو خالل الفتوحات

وقد عرفت أشجار الزيتون فى منطقى سيناء منذ مئات السنين وقد

يكون ذلك مقترنا بقدرة ىذه األشجار عمى مقاومة العطش ومدى
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 .4مصا در البيانات والطريقة البحثية:

تحمميا لمموحة مياه الري ,ومن ثم فيي اكثر األشجار مالئمة لمبيئة

السيناوية .ويمث ل محصول الزيتون احد محاصيل الفاكية اليامة,

ويعد مكوناً غذائياً ىاما لجميع فئات المجتمع ,حيث يستخدم فى
استخراج افضل الزيوت النباتية غذائيا وصحيا ,كما تقوم عميو

صناعات عديدة تتيح مجاالت متعددة لالستثمار والتشغيل .وأشجار

الزيتون من األشجار التي تتحمل االجياد البيئي ,لذا تنتشر زراعتو

فى األ راضي الجديدة والصحراوية وعمى رأسيا أرضى جنوب سيناء.

اعتمد البحث بصفة أساسية عمي مصدرين رئيسيين

لمبيانات  :أوليما بيانات ثانوية منشورة من قطاع الشئون االقتصادية

بوزارة الزراعة واستصالح االراضي  ,وأخري غير منشورة من مديرية

الزراعة بمحافظة جنوب سيناء  .وثانييا بيانات اولية تم الحصول

عمييا من خالل استمارة االستبيان صممت خصيصا ليذا الغرض
وتم تجميعيا بالمقابالت الشخصية لعدد  51مزرعة داخل مركز رأس

 .2مشكمة البحث (جنوب سيناء):

سدر بمحافظة جنوب سيناء لتغطية بيانات عام . 9.62

عمي الرغم من اىمية محصول الزيتون في محافظة جنوب

سيناء  ,حيث يشغل معظم المساحة المزروعة بالزروع الحقمية

والفاكيية ,اال ان إنتاجية ىذا المحصول ال تتعدي  6.14طن لمفدان

 ,وىي تقل عن نظيرتيا عمي مستوي الجميورية والبالغة حوالي

 1..6طن لمفدان وذلك خالل عام  .9.65كما تتسم المزارع

الزيتونية بجنوب سيناء بانخفاض كفاءتيا اإلنتاجية في ظل تواجد
االصناف المحمية وقمة االصناف االجنبية ,وكذلك ارتفاع اعمار

بعض األشجار الزيتونية  ,االمر الذي انعكس عمي انخفاض الكفاءة

كما استخدم البحث األسموبين الوصفي والكمي في تحميل

البيانات وعرض ما توصمت اليو من نتائج خاصة لتوصيف

ال متغيرات االقتصادية ليذا المحصول ,وكذلك تقدير دوال اإلنتاج في
الصورة الموغاريتمية المزدوجة وتقدير دوال التكاليف في صورىا
التكعيبية ,واخيرا استعراض مؤشرات الربحية ومقاييس الكفاءة

االقتصادية إلنتاج ىذا المحصول داخل عينة البحث وذلك خالل
متوسط عامي . 9.62- 9.64

 .1.4اختيار عينة البحث بجنوب سيناء :

اإلنتاجية ليذا المحصول داخل المحافظة .وفي ضوء البعد المكاني
لمحافظة جنوب سيناء ,وانخفاض األىمية النسبية لألنشطة الزراعية

 ,مقارنة بنظيرتيا السياحية .

لمحصول الزيتون وعدد الحائزين ومتوسط نصيب الحائز داخل
مختمف المراكز االدارية بمحافظة جنوب سيناء خالل عام , 9.65

 .3أىداف البحث:

حيث يتبين ان مركز رأس سدر يحتل المرتبة األولي من حيث

في ضوء البعد المكاني لمحافظة جنوب سيناء  ,واعتمادىا

بصفة اساسية عمي الجانب السياحي ,عمي حساب التنمية الزراعية
ومن ثم قمة الدراسات واألبحاث العممية الزراعية تجاه ىذة المحافظة,
فان االبحث يتستيدف

يوضح الجدول رقم ( )6األىمية النسبية لممساحة المثمرة

الى التعرف الكفاءة االقتصادية لمحصول

الزيتون باعتباره المحصول الرئيسي داخل محافظة جنوب سيناء

وذلك من خالل االىداف الفرعية التالية:

 - 6دراسة الوضع الراىن لتطور المساحة الزيتونية بجنوب سيناء,
واستعراض المؤشرات العامة لم مزارع الزيتونية داخل عينة البحث.

 - 9تقدير الدوال اإلنتاجية لمحصول الزيتون ,بيدف التعرف عمي
أىم محددات إنتاجيو ىذا المحصول.

 - 6دراسة تكاليف اإلنتاجية لمحصول الزيتون ,وكذلك عرض
النماذج القياسية لدوال التكاليف بيدف تحديد افضل السعات

اإلنتاجية المثمي والمعظمة لألرباح .

 - 8استعراض مؤشرات الربحية ,ومقاييس الكفاءة االقتصادية
لمحصول الزيتون داخل مزارع عينة البحث.

المساحة المثمرة والبالغة حوالي  66118فدان  ,تمثل نحو % 21.9

من جممة المساحة المثمرة داخل المحافظة  ,كما يحتل ايضا المرتبة

األولي من حيث عدد الحائزين والبالغ حوالي  516حائزاً  ,يمثل نحو

 %4..6من جممة عدد الحائزين بالمحافظة .

ويأتي مركز سانت كاترين في المرتبة الثانية من حيث

المساحة المثمرة والبالغة حوالي  925فدان ,تمثل نحو  %9.8من

جممة المساحة المثمرة داخل المحافظة ,في حين تحتل المرتبة الثانية
من حيث عدد الحائزين والبالغ حوالي  69.حائ ًاز  ,ثم يأتي بعد ذلك

في الترتيب من حيث المساحة المثمرة مراكز طور سيناء  ,نويبع  ,أبو

رديس ,أبو زنيمة  ,بأىمية نسبية بمغت نحو % ..6 , %..4 , % 6

 %..6 , %..9 ,عمي الترتيب من جممة المساحة المثمرة داخل
المحافظة والبالغة حوالي  69686فدان  .وفي ضوء مؤشرات
المساحة المثمرة وعدد الحائزين فقد تم اختيار  51مزرعة داخل مركز

رأس سدر منيا  88مزرعة لقرية وادي سدر و  66مزرعة في قرية

أبو صوير ,وذلك لدراسة اقتصاديات إنتاج محصول الزيتون في
محافظة جنوب سيناء.
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جدول .1األىمية النسبية لممساحة المثمرة لمحصول الزيتون وعدد الحائزين ومتوسط نصيب الحائز داخل مختمف المراكز االدارية بمحافظة
جنوب سيناء خالل عام .2117
المساحة المثمرة

المراكز

االدراية

رأس سدر

(فدان)

662

6..

5

نويبع

25

أبو رديس

65

دىب

69

جممة

69.

69.4

66118

21.9

سانت كاترين

أبو زنيمة

(حائزاً)

()%

516

925

طور سيناء

عدد الحائزين
()%

65
69686

9.8
..4
..6
..6

6..

4..6
..5

65..

96
8

..8

6.6

8

264

..8

6..
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 .2.4الوضع ال نتاجي الراىن لمحصول الزيتون داخل محافظة

جنوب سيناء:

 .1.2.4تطور المؤشرات ال نتاجية لمحصول الزيتون في محافظة

جنوب سيناء:

يوضح الجدول رقم ( )9مؤشرات الوضع اإلنتاجي لمحصول

الزيتون في محافظة جنوب سيناء خال ل الفترة (  )9.65- 9..1ومنو

يتبين أن:

.1.1.2.4

9.1
8.1
6.9
8.9
6..

69.2

 .2.1.2.4تطور إنتاجية الفدان:
أوضحت األرقام الواردة بالجدول السابق ان إنتاجية الفدان

من محصول الزيتون بجنوب سيناء قد بمغت حدىا األدنى حوالي

 6.86طن عام  9..2في حين بمغت حدىا األقصى حوالي 9.96

طن عام  .9..1ىذا وقد بمغ المتوسط العام إلنتاجية الفدان من

محصول الزيتون حوالي  6.1طن ,وذلك خالل الفترة ( - 9..1

. )9.65وتوضح المعادلة رقم ( )9بالجدول رقم ( )6االتجاه الزمني

العام لتطور إنتاجية الفدان لمحصول الزيتون بمحافظة جنوب سيناء

تطور المساحة المثمرة:

تشير األرقام الموضحة بالجدول رقم ( ) 9أن المساحة المثمرة من
محصول الزيتون قد بمغت حدىا األدنى حوالي  8969فدان عام

 9..1في حين بمغت حدىا األقصى حوالي  69686فدان عام

 . 9.65ىذا وقد بمغ المتوسط العام لممساحة المثمرة من محصول

الزيتون حوالي  4.92.9فدان ,وتوضح المعادلة رقم ( )6بالجدول

رقم ( )6االتجاه الزمني العام لتطور المساحة المثمرة لمحصول

الزيتون بمحافظة جنوب سيناء خالل الفترة (  ,)9.65- 9..1حيث

,حيث تشير التقديرات ان إنتاجية الفدان من محصول الزيتون

تتناقص سنويًا بمقدار معنوي احصائيا بمغ حوالي  ...6طن ,يمثل

نحو  %9من متوسط االنتاجية الفدانية

وتشير قيمة معامل التحديد ( ) R2إلي أن نحو  %6.من

التغيرات في إنتاجية تعزي الي تغيرات يعكسيا عامل الزمن  .كما

تشير نسبة ف المحسوبة والبالغة نحو ( )1.6الي مدي مطابقة
النموذج المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس .

 .3.1.2.4تطور النتاج الكمي من محصول الزيتون:

تشير التقديرات ان المساحة المثمرة من محصول الزيتون تتزايد سنويا

بمقدار معنوي احصائيا بمغ حوالي  156.6فدان ,يمثل نحو

 % 4..8من المتوسط العام خالل نفس الفترة .وتشير قيمة معامل

التحديد ( ) R2إلي أن نحو  %28من التغيرات في المساحة المثم ةر

تعزي الي تغيرات يعكسيا عامل الزمن  .كما تشير نسبة ف

المحسوبة والبالغة نحو ( )9.9.1الي مدي مطابقة النموذج

المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس .

(فدان)
61.8

9.9

66

..9

م .نصيب الحائز

تشير األرقام الواردة بالجدول رقم ( ) 6أن اإلنتاج الكمي من

محصول الزيتون بمحافظة جنوب سيناء قد بمغ حده األدنى حوالي

 12.5طن عام  , 9..1في حين بمغ حده األقصى حوالي

 62641طن عام  .9.65ىذا وقد بمغ المتوسط العام لإلنتاج الكمي
من محصول الزيتون حوالي 69166.8طن  ,وذلك خالل الفترة

(  .)9.65- 9..1وتوضح المعادلة رقم ( )6بالجدول رقم () 6

االتجاه الزمني العام لتطور اإلنتاج الكمي لمحصول الزيتون بمحافظة

جنوب سيناء خالل الفترة نفس الفترة ,حيث تشير التقديرات ان
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جدول .2تطور المساحة المثمرة وانتاجية الفدان والنتاج الكمي لمحصول الزيتون داخل محافظة جنوب سيناء خالل الفترة (-2115
.)2117

المساحة المثمرة

م .إنتاجية الفدان

النتاج الكمي

السنوات

(فدان)

(طن)

(طن)

2116

4317

2115
2117
2118

4212

2.21

9318

4881

1.71

8346

1.43

11228

1.6

6152

2119

1.73

7852

2111

7114

2111

9678

2114
2116
المتوسط

1.52

14688

1.5

14491

14914

11177

1.51

15367

12143

1.58

19186

11632

2117

11512

1.54

9661

2115

11216

1.5

9663

2113

11643

1.6

7118

2112

6917

1.5

8129.2

17448
12633.4

1.6
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جدول .3االتجاه الزمنى العام لتطور المساحة المثمرة وانتاجية الفدان والنتاج الكمي لمحصول الزيتون داخل محافظة جنوب سيناء خالل
الفترة (.)2117- 2115

رقم

المعادلة
1
2
3

المتغيرات

معادالت االتجاة الزمني العام

المساحة المثمرة

Ŷ = 3329.8 + 671.33 Ti

م .إنتاجية الفدان

Ŷ = 1.82 - 0.031 Ti

ال نتاج الكمي

Ŷ = 6385.8 + 892.5 Ti

(فدان)

**)(8.89

(طن)
(طن)

**)(14.2

*)(18.7)** (-2.5

*)(8.9

**)(9.9

 ٪معدل

التغير السنوي

R2

F
202.6

8.04

0.94

2.00

0.30

6.1

9.2

0.89

98.7

**

**

**

حيث ان:

 :Ŷالقيمة التقديرية لممتغيرات اإلنتاجية لمحصول الزيتون في المشاىدة .I

 :Tiمتغير يعبر عن الزمن بالسنوات في المشاىدة i

حيث 66.............., 9 , 6 = i

المصدر :جمعت وحسبت من األرقام الواردة بالجدول رقم (. )9
اإلنتاج الكمي من محصول الزيتون يتزايد سنويا بمقدار معنوي

معامل التحديد ( ) R2قد بمغ نحو  , ..42االمر الذي يشير إلي

المتوسط العام خالل تمك الفترة  .وتشير تقديرات المعادلة أن

يعكسيا عامل الزمن  .كما تشير نسبة ف المحسوبة والبالغة نحو

احصائيا بمغ حوالي  429.1طن  ,يمثل نحو  %2.9من
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(  )24.2الي مدي مطابقة النموذج المستخدم لطبيعة البيانات
موضع القياس

 .2.2.4تطور المساحة المثمرة لمحصول الزيتون داخل المراكز
الدارية بمحافظة جنوب سيناء:

يوضح الجدول رقم ( )8تطورالمساحات المثمرة لمحصول

الزيتون داخل مختمف المراكز اإل دارية بمحافظة جنوب سيناء خالل

الفترة ( )9.65- 9..1ومنو يتبين أن:
.1.2.2.4

سانت كاترين ,طور سيناء  ,نويبع  ,أبو رديس ,أبو زنيمة ,دىب عمي
الترتيب .ىذا وقد بمغ المتوسط العام الجمالي المساحة بالمحافظة

حوالي  4.92.9فدان  .ويوضح الجدول رقم ( ) 1االتجاه الزمني العام

لتطور المساحة المثمرة داخل مختمف المراكز االدارية خالل متوسط
الفترة (  , ) 9.65- 9..1حيث تشير تقديرات المعادالت ان المساحة
المثمرة من محصول الزيتون تتزايد سنويا بمقدار معنوي احصائيا بمغ

حوالي  ..12 , 6.6 , 6.24 ,1.6 , 1.5 , 61.6 , 162.6فدان
 ,تمثل نحو ,%4.6 , %4.6 , %4.6 , %4.8 , %4.8

 %4.8 ,%4.1 ,%1.2من المتوسط العام خالل نفس الفترة ,وذلك

تطور المساحة المثمرة:

تشير األرقام الواردة بالجدول رقم ( ) 8ان المتوسط العام لممساحة
المثمرة من محصول الزيتون قد بمغت حوالي , 628 ,5189.2

لمراكز رأس سدر ,سانت كاترين ,طور سيناء ,نويبع ,أبو رديس ,أبو

زنيمة ,دىب عمي الترتيب .

 4.6 , 61.1 , 98 , 18.8 , 4..6فدان ,وذلك لمراكز رأس سدر,

جدول .4تطور المساحات المثمرة لمحصول الزيتون داخل مختمف المراكز ال دارية بمحافظة جنوب سيناء خالل الفترة (.)2117- 2115

المساحة :بالفدان

السنوات

رأس سدر

سانت كاترين

طور سيناء

نويبع

أبو رديس

أبو زنيمة

دىب

جممة

2115

8..2

6.9

89

68

66

4

8

8969

2117

8181

664

82

62

61

6.

1

8446

61

4

866.

2116

1415

2118
2119

5851
111.

2111

1111

2111

29..

2112

2969

2113

2625

2114

2142

2115
2116
2117

المتوسط

()%

6.8
684
642
656
656
969
968
969
988

66.58

94.

5189.29

628

66118

21.62

925
9.89

68

86

82

19

16

54

14

5.

14

5.

55

25

55

24

55

24

6.6

46

662

25

26

661

18.64

4..66

..4.

6...

66
64
96
99
99
94
94
94
6.
61
65
98

..6.

2

69
61
68
62
62
62
9.
96
65

61.18

..62

8
1
5
5

8665
1619
5419
5..8
5..4

6.

2116

6.

2116

6.
6.
69
69

4..4
..6.

2154
6.655
66169
69686

4.92.96

6..

المصدر :مديرية الزراعة بجنوب سيناء ,سجالت قسم الفاكية ,بيانات غير منشورة .اعداد متفرقة
 16شجرة داخل الفئة الحيازية الثالثة مقابل حوالي  18شجرة داخل

 .5المؤشرات العامة لمزارع عينة البحث:
اشارت النتائج الواردة بالجدول رقم (  )1ان اقصي قيمة

لمتوسط نصيب الحائز بمغت حوالي  1.4فدان داخل الفئة الحيازية

الثالثة  ,مقابل حوالي  9.8فدان داخل الفئة الحيازية األولي  ,كما

بمغ المتوسط العام لمتوسط نصيب الحائز حوالي  1.9فدان  .كما

اوضحت النتائج ان عدد األشجار بالفدان قد بمغ ادني قيمة لو حوالي

الفئة الحيازية األولي كحد أقصي  ,وذلك بمتوسط عام بمغ 19

شجرة .

وقد تبين من النتائج ان متوسط إنتاجية الشجرة قد بمغ ادني

قيمة لو حوالي  88كجم داخل الفئة الحيازية األولي ,مقابل حوالي

 11كجم داخل الفئة الحيازية الثالثة  ,وذلك بمتوسط عام بمغ حوالي
 16كجم  .وقد اشارت النتائج إلي أن إنتاجية الفدان قد بمغت ادني
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جدول .5االتجاه الزمني العام لتطور المساحات المثمرة لمحصول الزيتون داخل مختمف المراكز االدارية وجممة محافظة جنوب سيناء خالل
الفترة (.)2117- 2115

رقم

المراكز الدارية

معادالت االتجاة الزمني العام

 ٪معدل

11

رأس سدر

Ŷ = 3167.54 + 639.34 Ti

8.4

المعادلة

التغير السنوي

2

F

R

0.95

201.8

4

سانت كاترين

Ŷ = 80.27 + 16.25 Ti

8.4

0.95

212.3

5

طور سيناء

Ŷ = 33.65 + 6.67 Ti

8.3

0.95

207.6

6

نويبع

Ŷ = 27.00 + 5.34 Ti

8.3

0.95

223.1

7

أبو رديس

Ŷ = 10.15 + 1.98 Ti

8.3

0.96

261.9

8

أبو زنيمة

Ŷ = 8.08 + 1.07 Ti

6.9

0.80

43.4

9

دىب

Ŷ = 3.19 + 0.69 Ti

8.5

0.93

154.7

10

جممة العينة

Ŷ = 3329.89 + 671.34 Ti

8.4

0.95

202.6

حيث ان:

**)(14.2

**)(8.9

**)(14.6

**)(9.1

**)(9.2)** (14.4

**)(14.9
**)(16.2

**)(9.5

**)(10.5

**)(6.8

**)(6.3

**)(7.2)** (12.4

**)(14.2

**)(8.9

 :Ŷالقيمة التقديرية لممتغيرات اإلنتاجية لمحصول الزيتون في المشاىدة .I

 :Tiمتغير يعبر عن الزمن بالسنوات في المشاىدة i

المصدر :جمعت وحسبت من األرقام الواردة بالجدول رقم (. )8

حيث 64.............., 9 , 6 = i

جدول .6المؤشرات العامة لمزارع عينة البحث خالل متوسط عامي (.)2119- 2118
المؤشرات

الفئة األولي

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

96

61

عدد المزارع

اقل من  6فدان

61

()1- 6

 1افدنة فاكثر

جممة العينة
51

()%

96.6

6..5

84

6..

م .نصيب الحائز

9.61

8.54

1.49

1.98

عدد األشجار بالفدان

18

19

16

19

م .إنتاجية الشجرة (كجم)

88

16

11

16

إنتاجية الفدان (طن)

9.64

9.18

9.41

9.51

م .عمر األشجار

6..4

64.6

69.5

91.8

المساحة االجمالية (فدان)

65.4

6.2.2

981.1

626.9

إجمالي عدد األشجار

9.86.9

1568.4

6919..1

9.951.1

المصدر :ج معت وحسبت من بيانات العينة البحثية لمموسم االنتاجى .9.62/9.64
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قيمة ليا حوالي  9.8طن داخل الفئة الحيازية األولي ,وبمغت اقصي

األسمدة الكيماوية بالكجم ), (X4وأخي ًرا عدد ساعات العمل اآللي

قيمة ليا حوالي  9.2طن داخل الفئة الحيازية الثالثة  ,وبمغ المتوسط

بالساعة ) ,(X5وتوضح قيم معامالت التحديد المعدلة والتي بمغت

لعمر األشجار قد بمغ حوالي  91.8سنة ,وقد تبين ان المساحة

التغيرات الحادثة فى كمية إنتاج محصول الزيتون بالفئات الحيازية

العام إلنتاجية الفدان حوالي  9.4طن  .كما تبين ان المتوسط العام
االجمالية لممزارع قد بمغت ادني قيمة ليا حوالي  65.4فدان لمفئة

الحيازية األولي  ,واقصي قيمة ليا بمغت حوالي  981.1فدان داخل

عمى الترتيب أن نحو  % ..52 ,%58 ,% ..56عمى الترتيب من
الثالثة بمحافظة جنوب سيناء تعزي إلى التغير في كال من:

حجم العمالة البشرية رجل/يوم عمل ( ,)X1كمية األسمدة

الفئة الحيازية الثالثة  ,وذلك بمتوسط عام بمغ حوالي  626.9فدان .

العضوية بالمتر المكعب ) ,(X2كمية المبيدات الفطرية والحشرية

شجرة داخل اجمالي العينة.

ساعات العمل اآللي بالساعة ),(X5

وقد بمغ المتوسط العام إلجمالي عدد األشجار بمغ حوالي 9.951.1

 .1.5القياس الحصائي لدوال إنتاج محصول الزيتون داخل عينة
البحث بمحافظة جنوب سيناء

أكدت نتائج البحث الميدانية أن كمية اإلنتاج ( )qiلمحصول

الزيتون فى جنوب سيناء تحدد بخمسة عوامل أساسية ىى حجم
العمالة البشرية لكافة عمميات خدمة أشجار الزيتون ب رجل/يوم عمل

(,)X1كمية األسمدة العضوية المضافة بالمتر المكعب ) ,(X2كمية

المبيدات الفطرية والحشرية المستخدمة لوقاية المحصول واألشجار
من األمراض والحشرات بالمتر ( ,(X3كمية األسمدة الكيماوية

المضافة بالكجم ) ,(X4وأخيراً عدد ساعات العمل اآللي بالساعة

),(X5

وقد تم االعتماد عمى الصورة الموغاريتمية المزدوجة فى

تقدير دوال اإلنتاج ,حيث أعطت أفضل النتائج من حيث المعنوية

بالمتر ( ,(X3كمية األسمدة الكيماوية بالكجم ), (X4وأخيراً عدد

وتشير نتائج التحميل أن المعادالت ( ) 66 ,69 , 66بنفس

الجدول إلى التأثير اإليجابي لكافة المتغيرات السابقة عمى كمية
اإلنتاج من محصول الزيتون بالفئات الحيازية الثالثة بمحافظة جنوب

سيناء حيث تؤدى زيادة حجم العمالة البشرية بنسبة  % 6.في الحدود
االقتصادية ليا إلى زيادة كمية اإلنتاج من محصول الزيتون بنحو

 % 1.69بالفئة األولى % 1.16 ,بالفئة الثانية % 1.64 ,بالفئة
الثالثة ,كما تؤدى زيادة كمية السماد العضوى بنسبة  % 6.فى

الحدود االقتصادية ليا إلى زيادة كمية اإلنتاج من محصول الزيتون

بنحو  % 6.8بالفئة األولى % 9.96 ,بالفئة الثانية % 9.21 ,بالفئة
الثالثة ,حيث يعد السماد العضوى من أىم العناصر السمادية داخل

أراضي محافظة جنوب سيناء .وبالنسبة لكمية المبيدات الفطرية

والحشرية فإنو بزيادتيا بنسبة  % 6.يزداد اإلنتاج من محصول

الزيتون بنحو  % 6.19بالفئة األولى % 6.68 ,بالفئة الثانية6.95 ,

اإلحصائية لمتغيرات الدالة ,ونسبة ف المحسوبة ,ومعامل التحديد

 %بالفئة الثالثة .كما تؤدى زيادة كمية السماد الكيماوي بنسبة % 6.

 .1.1.5التقدير الحصائى لدوال إنتاج محصول الزيتون داخل

األولى %6.69 ,بالفئة الثانية % 6..4 ,بالفئة الثالثة .وأخيرا زيادة

ويوضح الجدول رقم (  )5نتائج القياس اإلحصائي ألىم

من محصول الزيتون بنحو  % ..46بالفئة األولى % ..58 ,بالفئة

المعدل (.)R2

مختمف الفئات الحيازية بعينة الدراسة فى جنوب سيناء:

العوامل المؤثرة عمى إنتاجية محصول الزيتون داخل مختمف الفئات

الحيازية بعينة البحث فى جنوب سيناء.

وتشير نتائج التحميل أن المعادالت ( )6 ,9 ,6بالجدول

مقبولة من الناحيتين االقتصادية واإلحصائية ,حيث تشير نسبة (ف)

إلى معنوية عند مستوى  ..1 , ...6وقد ثبتت معنوية كال من حجم
العمالة البشرية رجل/يوم عمل ( ,)X1كمية األسمدة العضوية بالمتر

المكعب ) ,(X2كمية المبيدات الفطرية والحشرية بالمتر ( ,(X3كمية

إلى زيادة كمية اإلنتاج من محصول الزيتون بنحو  %6.61بالفئة

عدد ساعات العمل اآللي بنسبة  %6.تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج
الثانية % 6.61 ,بالفئة الثالثة.

ىذا وقد بمغ معامل المرونة اإلجمالية والبالغة نحو

 6.669لمفئة األولى ,مقابل نح و  6.646 , 6.9.1لمفئتين الثانية

والثالثة عمى الترتيب مما يشير إلى العالقة المتزايدة بعائد السعة ,أي
أن اإلنتاج يتم في المرحمة الغير االقتصادية من قانون تناقص الغمة

(المرحمة األولى) .حيث يمكن زيادة كمية عناصر اإلنتاج لمعمل عمى
زيادة كمية اإلنتاج.
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جدول .7نتائج القياس الحصائي لدوال إنتاج محصول الزيتون داخل مختمف الفئات الحيازية بعينة البحث فى محافظةجنوب سيناء.
الحيازة الفدانية

النموذج القياسي لدالة ال نتاج

رقم

11

الفئة األولى

12

الفئة الثانية

13

المعادلة

المرونة

الجمالية

\2

R

F

المحسوبة

log qi = 2.47+ 0,612logX1 + 0,340logX2+ 0,162logX3+0,115logX4+0,083logX5

1.312

0.71

**34.5

( )6- 3فدان

log qi = 2.36+ 0,563logX1 + 0,323logX2+ 0,134logX3+0,112logX4+0,074logX5

*)(2.26

1.206

0.74

**46.7

الفئة الثالثة

log qi = 2.24+ 0,538logX1 + 0,295logX2+ 0,127logX3+0,108logX4+0,115logX5

1.183

0.79

**65.1

(أقل من 3فدان)

(6أفدنة فأكثر)

*)(2.14

**)(3.18

*)(2.56

*)(2.93

*)(3.11

*)(2.54

**)(2.25

** )(5.86

*)(3.27

*)(2.68

*)(2.78

*)(4.17

*= معنوية عند  =** :5معنوية عند :1
حيث أن:

القيمة التقديرية لكمية اإلنتاج من محصول الزيتون بالطن في المشاىدة .i

( =)Xsالقيمة التقديرية لكمية عناصر اإلنتاج المستخدمة في إنتاج محصول الزيتون في المشاىدة .i
 61المشاىدة لمفئة األولى 96 ,المشاىدة لمفئة الثانية 61 ,المشاىدة الفئة الثالثة,

المصدر :حسبت من بيانات العينة البحثية الميدانية لمموسم االنتاجى .9.62 /9.64
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** )(2.42)** (3.26

** )(2.13)** (6.07
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الحيازية الثانية  ,وبمغ أقصاه حوالى  86.6كجم بالفئة الحيازية

 .2.5الكفاءة ال نتاج ية والقتصادية ألىم العناصر والمستمزمات

الثالثة.

 .1.2.5عنصر حجم العمالة البشرية:
باستعراض بيانات الجدول رقم ( )4والذى يوضح أىم

مؤشرات كفاءة استخدام عنصر حجم العمالة البشرية في إنتاج

وبدراسة الكفاءة االقتصادية لعنصر حجم العمالة البشرية

باالستناد الي معيار نسبة قيمة الناتج الحدي لتكمفة الفرصة البديمة لو
او سعر الوحدة من ىذا المورد ,يتضح انيا قد تزايدت من نحو

محصول الزيتون بالفئات الحيازية الثالثة بمحافظة جنوب سيناء تبين

 9.68لمفئة الحيازية األولي الي نحو  9.21لمفئة الحيازية الثانية,

حيث زاد الناتج المتوسط من حوالى  1..6كجم بالفئة الحيازية

قيمة موجبة وأكبر من الواحد الصحيح داخل الفئات الحيازية الثالثة,

أنو بزيادة الحيازة الفدانية لممزرعة تزداد كفاءة استخدام ىذا العنصر

وقد بمغت اقصاىا حوال ي  6.91لمفئة الحيازية الثالثة ,حيث اخذت

األولى الى حوالى  14.1كجم بالفئة الحيازية الثانية ,وبمغ أقصاه

وىو ما يمكن تفسيره بان ىناك قصور في استخدام ىذا ال مورد وأن

ليذا العنصر من حوالى  66.9كجم الى حوالى  62.1كجم بالفئة

العنصر.

حوالى  46.1كجم بالفئة الحيازية الثالثة .وكذلك زاد الناتج الحدى

المنتجين يمكنيم زيادة أ رباحيم من خالل التوسع في استخدام ىذا

جدول .8مؤشرات الكفاءة ال نتاج ية واالقتصادية لحجم العمالة البشرية المستخدمة في مزارع الزيتون داخل مختمف الفئات الحيازية بعينة
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مؤشرات الكفاءة

مؤشرات الكفاءة ال نتاجية

المرونة اإلنتاجية

الفئة الحيازية الثانية

الفئة الحيازية األولي

( 1- 6فدان)

(اقل من  6فدان)

1.576

1.62

الفئة الحيازية الثالثة

( 1فدان فأكثر)
1.518

الناتج المتوسط (كجم)

51.323

68.524

83.649

الناتج الحدي (كجم)

31.21

39.47

43.33

سعر الكجم من الزيتون الخام (جنية)

6

6

6

اجر العامل اليومي (جنية)

81

مؤشرات الكفاءة االقتصادية
قيمة الناتج الحدي (جنية)

معامل الكفاءة االقتصادية

187.2

236.8

261

2.34

2.96

3.25

81

81
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ىذا المورد  ,حيث يتضح انيا قد تزايدت من نحو  ..14لمفئة

 .2.2.5عنصر السماد العضوى:
يوضح الجدول رقم ( )2أىم مؤشرات كفاءة استخدام عنصر

كمية السماد العضوي في إنتاج محصول الزيتون بالفئات الحيازية
الثالثة بمحافظة جنوب سيناء تبين أنو بزيادة الحيازة الفدانية لممزرعة

تزداد كفاءة استخدام ىذا العنصر حيث زاد الناتج المتوسط من حوالى

 15.2كجم بالفئة الحيازية األولى الى حوالى  51.4كجم بالفئة
الحيازية الثانية  ,وبمغ أقصاه حوالى  684.1كجم بالفئة الحيازية
الثالثة .وكذلك زاد الناتج الحدى ليذا العنصر من حوالى  64.6كجم

الى حوالى  99.6كجم بالفئة الحيازية الثانية  ,وبمغ أقصاه حوالى
 91.6كجم بالفئة الحيازية الثالثة.وبدراسة الكفاءة االقتصادية لكمية

السماد العضوي المستخدم في مزارع الزيتون باالستناد الي معيار

الحيازية األولي الي نحو  ..46لمفئة الحيازية الثانية ,وقد بمغت

اقصاىا حوالي  ..24لمفئة الحيازية الثالثة ,حيث اخذت قيمة موجبة
واصغر من الواحد الصحيح داخل الفئتين الحيازيتين األولى والثانية,

وىو ما يمكن تفسيره بان ىناك افراط في استخدام ىذا المورد داخل

الفئتين الحيازيتين وان المنتجين يمكنيم زيادة أرباحيم من خالل

ترشيد استخدام ىذا العنصر .ىذا وقد تفوقت مزارع الفئة الحيازية
الثالثة في تحقيق الكفاءة االقتصادية ,نظرا لبموغ معامل الكفاءة
االقتصادية الواحد الصحيح تقريبا.لذا يوصي البحث بترشيد استخدام

ىذا العنصر في الفئات األولي والثانية وذلك إلفراط استخدامو في
ىذا الفئات والذي ادي الي انخفاض الكفاءة فييم .

نسبة قيمة الناتج الحدي لتكمفة الفرصة البديمة لو أو سعر الكجم من
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مؤشرات الكفاءة
مؤشرات الكفاءة ال نتاجية

المرونة اإلنتاجية

الناتج المتوسط (كجم)
الناتج الحدي (كجم)

مؤشرات الكفاءة االقتصادية

الفئة الحيازية األولي

سعر الم 6من السماد (جنية)

1.176

76.851

18.133

161

( 1فدان فأكثر)

1.288

57.933

سعر الكجم من الزيتون الخام (جنية)

معامل الكفاءة االقتصادية

( 1- 6فدان)

1.313

6

قيمة الناتج الحدي (جنية)

الفئة الحيازية الثانية

(اقل من  6فدان)

الفئة الحيازية الثالثة

148.483

26.133

22.133

6

6

118.81

132.81

156.81

1.68

1.83

1.98

161

161
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 .3.2.5عنصر المبيدات الفطرية والحشرية:
يوضح الجدول رقم ( )6.أىم مؤشرات كفاءة استخدام

عنصر كمية المبيدات الفطرية والحشرية في إنتاج محصول الزيتون
بالفئات الحيازية الثالثة بمحافظة جنوب سيناء تبين أنو بزيادة الحيازة
الفدانية لممزرعة تزداد كفاءة استخدام ىذا العنصر حيث زاد الناتج

المتوسط من حوالى  16.1كجم بالفئة الحيازية األولى إلى حوالى
 66..1كجم بالفئة الحيازية الثانية  ,وبمغ أقصاه حوالى 695.6
كجم بالفئة الحيازية الثالثة .وكذلك زاد الناتج الحدى ليذا العنصر من

حوالى  66.2كجم الى حوالى  62.1كجم بالفئة الحيازية الثانية ,
وبمغ أقصاه حوالى  95.9كجم بالفئة الحيازية الثالثة .بدراسة الكفاءة
االقتصادية لكمية المبيدات الفطرية والحشرية المستخدمة في مزارع
الزيتون باالستناد الي معيار نسبة قيمة الناتج الحدي لتكمفة الفرصة

البديمة لو او سعر الكجم من ىذا المورد ,حيث يتضح انيا قد تزايدت

من نحو  ..19لمفئة الحيازية األولي الي نحو  ..56لمفئة الحيازية

الثانية  ,وقد بمغت اقصاىا حوالي  6..9لمفئة الحيازية الثالثة  ,حيث
اخذت قيمة موجبة واقل من الواحد الصحيح بالفئتين األولي والثانية

 ,مما يدل عمي ان ىناك اسراف في استخدام ىذا المورد  ,الي انو
مازال في المرحمة االقتصادية (الثانية) لذا ينصح المنتجين بضرو ةر

ترشيد استخداميم ليذا العنصر لتحقيق الكفاءة االقتصادية .ىذا وقد

تفوقت مزارع الفئة الحيازية الثا لثة في تحقيق الكفاءة االقتصادية,

نظ ًرا لبموغ معامل ا لكفاءة االقتصادية الواحد الصحيح.

لذا يوصي البحث بترشيد استخدام ىذا العنصر في الفئات األولي

والثانية وذلك إلفراط استخدامو في ىذا الفئات والذي ادي الي
انخفاض الكفاءة فييم .

 .4.2.5عنصر السماد الكيماوي:
باستعراض بيانات الجدول رقم ( ) 66والذى يوضح أىم مؤشرات

كفاءة استخدام عنصر السماد الكيماوي في إنتاج محصول الزيتون

بالفئات الحيازية الثالثة بمحافظة جنوب سيناء تبين أنو بزيادة الحيازة
الفدانية لممزرعة تزداد كفاءة استخدام ىذا العنصر حيث زاد الناتج

المتوسط من حوالى  92.2كجم بالفئة الحيازية األولى الى حوالى
 64.1كجم بالفئة الحيازية الثانية  ,وبمغ أقصاه حوالى  62.1كجم

بالفئة الحيازية الثالثة .وكذلك زاد الناتج الحدى ليذا العنصر من

حوالى  6.9كجم الى حوالى  8.1كجم بالفئة الحيازية الثانية  ,وبمغ
أقصاه حوالى  1.6كجم بالفئة الحيازية الثالثة.بدراسة الكفاءة

االقتصادية لعنصر السماد الكيماوي المستخدم في مزارع الزيتون

باالستناد إلي معيار نسبة قيمة الناتج الحدي لتكمفة الفرصة البديمة لو
أو سعر الكجم من ىذا المورد ,حيث يتضح انيا قد تزايدت من نحو

 6.49لمسعة اإلنتاجية األولي

الي نحو  1.81لمسعة اإلنتاجية

الثانية  ,وقد بمغت اقصاىا حوالي  1.86لمسعة اإلنتاجية الثالثة ,حيث
اخذت قيمة موجبة واكبر من الواحد الصحيح داخل الفئات الحيازية

الثالثة ,وىو ما يمكن تفسيره بأن ىناك قصور في استخدام ىذا

المورد وان المنتجين يمكنيم زيادة ارباحيم من خالل التوسع في

استخدام ىذا العنصر .
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جدول .11مؤشرات الكفاءة ال نتاج ية واالقتصادية لكمية المبيدات الفطرية والحشرية المستخدمة في مزارع الزيتون داخل مختمف الفئات
الحيازية بعينة البحث بمحافظة جنوب سيناء خالل متوسط عامي (.)2119- 2118

مؤشرات الكفاءة
مؤشرات الكفاءة ال نتاجية

المرونة اإلنتاجية

الناتج المتوسط (كجم)
الناتج الحدي (كجم)

مؤشرات الكفاءة االقتصادية

الفئة الحيازية األولي

(اقل من  6فدان)

1.176

61.631

111.618

13.867

سعر الكجم من الزيتون الخام (جنية)
سعر المتر من المبيد (جنية)

161

معامل الكفاءة االقتصادية

( 1- 6فدان)

1.225

6

قيمة الناتج الحدي (جنية)

الفئة الحيازية الثانية

19.467
6

الفئة الحيازية الثالثة

( 1فدان فأكثر)
1.214

127.113

27.211
6

83.21

116.81

163.21

1.52

1.73

1.12

161

161
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جدول .11مؤشرات الكفاءة ال نتاج ية واالقتصادية لكمية السماد الكيماوي المستخدم في مزارع الزيتون داخل مختمف الفئات الحيازية بعينة
البحث بمحافظة جنوب سيناء خالل متوسط عامي (.)2119- 2118

مؤشرات الكفاءة

الفئة الحيازية الثانية

الفئة الحيازية األولي

(اقل من  6فدان)

مؤشرات الكفاءة ال نتاجية

المرونة اإلنتاجية

الناتج المتوسط (كجم)
الناتج الحدي (كجم)

مؤشرات الكفاءة االقتصادية

1.116

38.889

3.183

سعر الكجم من الزيتون الخام (جنية)
سعر الكجم من السماد (جنية)

5

معامل الكفاءة االقتصادية

1.117

31.128

6

قيمة الناتج الحدي (جنية)

( 1- 6فدان)

4.551
6

الفئة الحيازية الثالثة

( 1فدان فأكثر)
1.135

39.571

5.342
6

19.11

27.31

32.15

3.82

5.46

6.41

5
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 .5.2.5عنصر الوقود والزيوت

5

وفيما يتعمق بمؤشرات الكفاءة االقتصادية لكمية الوقود

باستعراض بيانات الجدول رقم ( ) 69والذى يوضح أىم

مؤشرات كفاءة استخدام عنصر الوقود والزيوت في إنتاج محصول

الزيتون بالفئات الحيازية الثالثة بمحافظة جنوب سيناء تبين أنو بزيادة
الحيازة الفدانية لممزرعة تزداد كفاءة استخدام ىذا العنصر حيث زاد

الناتج المتوسط من حوالى  24.5كجم بالفئة الحيازية األولى الى

حوالى  654.6كجم بالفئة الحيازية الثانية  ,ثم إلى حوالى 661.5
لتر بالفئة الحيازية الثالثة .وكذلك زاد الناتج الحدى ليذا العنصر من

حوالى  2.6كجم الى حوالى  96.4كجم بالفئة الحيازية الثانية ,وبمغ

والزيوت المستخدم في مزارع الزيتون باالستناد الي معيار نسبة قيمة
الناتج الحدي لتكمفة الفرصة البديمة لو او سعر الكجم من ىذا المورد

 ,حيث يتضح انيا قد تزايدت من نحو  9.64لمفئة الحيازية األولي

الي نحو  1.59ل مفئة الحيازية الثانية  ,وقد بمغت اقصاىا حوالي
 5.24لمفئة الحيازية الثالثة  ,حيث اخذت قيمة موجبة واكبر من

الواحد الصحيح داخل الفئات الحيازية الثالثة  ,وىو ما يمكن تفسيره
بان ىناك قصور في استخدام ىذا المورد وان المنتجين يمكنيم زيادة
ارباحيم من خالل التوسع في استخدام ىذا العنصر.

أقصاه حوالى  66.9كجم بالفئة الحيازية الثالثة.
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مؤشرات الكفاءة
مؤشرات الكفاءة ال نتاجية

المرونة اإلنتاجية

الناتج المتوسط (كجم)
الناتج الحدي (كجم)

مؤشرات الكفاءة االقتصادية

الفئة الحيازية األولي

(اقل من  6فدان)

1.163

98.728

378.312

9.183

سعر الكجم من الزيتون الخام (جنية)
سعر المتر من الوقود (جنية)

25

معامل الكفاءة االقتصادية

( 1- 6فدان)

1.192

6

قيمة الناتج الحدي (جنية)

الفئة الحيازية الثانية

23.833
6

الفئة الحيازية الثالثة

( 1فدان فأكثر)
1.115

316.667

33.251
6

54.51

143.11

199.51

2.18

5.72

7.98

25

25
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وبدراسة الكفاءة االقتصادية لعدد ساعات العمل اآللي

 .6.2.5عنصر عدد ساعات العمل اآللى

باستعراض بيانات الجدول رقم ( ) 66والذى يوضح أىم

مؤشرات كفاءة استخدام عنصر الوقود والزيوت في إنتاج محصول

الزيتون بالفئات الحيازية الثالثة بمحافظة جنوب سيناء تبين أنو بزيادة
الحيازة الفدانية لممزرعة تزداد كفاءة استخدام ىذا العنصر حيث قل

الناتج المتوسط من حوالى  996.46لتر بالفئة الحيازية األولى الى

حوالى  9.6..4لتر بالفئة الحيازية الثانية  ,ثم إلى حوالى 626.69
لتر بالفئة الحيازية الثالثة .وكذلك زاد الناتج الحدى ليذا العنصر من

حوالى  68.6.لتر الى حوالى  64.1.بالفئة الحيازية الثانية ,وبمغ
أقصاه حوالى  66.5.كجم بالفئة الحيازية الثالثة.

المستخدم في مزارع الزيتون باالستناد الي معيار نسبة قيمة الناتج

الحدي لتكمفة الفرصة البديمة لو أو سعر الكجم من ىذا المورد ,حيث

يتضح انيا قد تزايدت من نحو  6.86لمفئة الحيازية األولي الي نحو

 6.41لمفئة الحيازية الثانية ,وقد بمغت اقصاىا حوالي  9.65لمفئة
الحيازية الثالثة ,حيث اخذت قيمة موجبة واكبر من الواحد الصحيح
داخل الفئات الحيازية الثالثة  ,وىو ما يمكن تفسيره بان ىناك قصور

في استخدام ىذا المورد وان المنتجين يمكنيم زيادة ارباحيم من خالل

التوسع في استخدام ىذا العنصر .وقد يعزي ىذا القصور الي قمة

عدد ساعات العمل اآللي في ىذا المجال.

جدول .13مؤشرات الكفاءة النتاجية واال قتصادية لعدد ساعات العمل االلي المستخدمة في مزارع الزيتون داخل مختمف الفئات الحيازية
بعينة البحث بمحافظة جنوب سيناء خالل متوسط عامي (.)2119- 2118

مؤشرات الكفاءة
مؤشرات الكفاءة ال نتاجية

المرونة اإلنتاجية

الناتج المتوسط (كجم)
الناتج الحدي (كجم)

مؤشرات الكفاءة االقتصادية

الفئة الحيازية األولي

(اقل من  6فدان)

1.192

223.811

211.187

14.111

سعر الكجم من الزيتون الخام (جنية)
تكمفة الساعة (جنية)

61

معامل الكفاءة االقتصادية

( 1- 6فدان)

1.163

6

قيمة الناتج الحدي (جنية)

الفئة الحيازية الثانية

18.511
6

الفئة الحيازية الثالثة

( 1فدان فأكثر)
1.124

191.129

23.711
6

84.61

111.11

142.21

1.41

1.85

2.37

61
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 .3.5القياس الحصائي لدوال تكاليف محصول الزيتون بالعينة

 .1.1.3.5دالة تكاليف الفئة الحيازية األولى(أقل من  5فدان):

البحثية داخل محافظة جنوب سيناء

توضح المعادلة رقم ( ) 68بالجدول ( ) 68نتائج القياس

تعتبر دوال التكاليف ذات أىمية بالغة بالنسبة لمتخطيط

اإلحصائي لد الة تكاليف محصول الزيتون فى بعينة مزارع الفئة

فى الوصول إلى أكفأ السعات اإلنتاجية اقتصادياً فى ظل المعمومات

معامل التحديد المعدل قد بمغ نحو  ..59األمر الذي يشير إلى أن

االقتصادي داخل قطاع إنتاج الزيتون ,حيث يستعان بدالة التكاليف

األولى (أقل من  1فدان) ,حيث تشير التقديرات المتحصل عمييا أن

التكنولوجية السائدة ,وتعرف أكفأ س عة إنتاجية بأنيا السعة التي تتميز

نحو  ٪ 59من التغيرات لتكمفة محصول الزيتون تعزي إلى تغيرات

أقصى كمية من اإلنتاج بقدر معين من التكاليف.

المحسوبة والبالغة نحو (  )61.9إلى مدى مطابقة النموذج المستخدم

بأقل التكاليف الالزمة لتحقيق ىدف إنتاج ي معين ,أو تمك التى تحقق
ويتناول ىذا الجزء من البحث التحميل القياسي لدوال تكاليف

محصول الزيتون في المدى القصير والمدي الطويل بعينة البحثفى

محافظة جنوب سيناء.

 .1.3.5القياس الحصائي لدوال تكاليف محصول الزيتون داخل

مختمف الفئات الحيازية بالعينة البحثية:

يوضح الجدول رقم ( )68النماذج القياسية لدوال التكاليف

اإلجمالية لمحصول الزيتون داخل مختمف الفئات الحيازية بعينة

البحث بمحافظة جنوب سيناء ومنو يتبين أن:

مماثمة في الكمية المنتجة من ىذا المحصول ,وتشير نسبة ف

لطبيعة البيانات موضع القياس.

وبمساواة دالة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن من

محصول الزيتون والبالغ حوالى  5ألف جنيو ,يتبين أن كمية اإلنتاج

المعظمة لألرباح قد بمغت حوالى  6.81طن .وبإيجاد المشتقة األولى
لدالة متوسط التكاليف الكمية ومساواتيا بالصفر أمكن الحصول عمى

الحجم األمثل لإلنتاج والبالغ حوالى  9.49طن ,األمر الذى يشير
إلى انخفاض الحجم الفعمي عن الحجم األمثل ,مما يشير إلى عدم
كفاءة استخدام الموارد الزراعية المستخدمة داخل ىذه الفئة ,وىو ما

أكدتو دالة اإلنتاج والتي أعطت تقديراً لممرونة اإلجمالية يزيد عن

الواحد الصحيح (م=.) 6.669

جدول .14النماذج القياسية لدوال التكاليف الجمالية لمحصول الزيتون داخل مختمف الفئات الحيازية بعينة البحث بمحافظة جنوب سيناء
رقم

خالل متوسط عامى .2119/2118
الحيازة الفدانية

ال نماذج القياسية لدوال التكاليف االجمالية

14

الفئة األولى

15

الفئة الثانية

16

الفئة الثالثة

المعادلة

R

المحسوبةF

Tci = 4.29+ 5.71qi- 3.8 qi2+ 0.77 qi3

0.72

**36.2

Tci = 3.89+ 6.36 qi - 3.89qi2+ 0.72 qi3

0.77

**51.4

(أقل من  5فدان)

*)(2.64)* (5.17)** (-2.48)* (2.25

( )11- 5فدان

*)(2.93)* (5.96)** (-2.67)** (2.36

(11فدان فأكثر)

\2

qi3

0.68

*)(2.51

*= معنوية عند  =** ، :5معنوية عند :1

3.92qi2+

Tci = 4.12+ 6.64qi -

*)(3.25)* (6.28)** (-2.73

0.81

**73.9

حيث أن:

 =Tciالقيمة التقديرية لتكاليف إنتاج الفدان من محصول الزيتون باأللف جنية في المشاىدة .i
القيمة التقديرية إلنتاج الفدان من محصول الزيتون بالطن في المشاىدة .i

 61, 96, 61 = iلمفئات األولي والثانية

والثالثة.
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مزارع الفئة الثانية (  1- 6فدان)حيث تشير التقديرات المتحصل عمييا

 .2.1.3.5دالة تكاليف الفئة الحيازية الثانية (11- 5فدان):
توضح المعادلة رقم ( ) 61بالجدول ( ) 68نتائج القياس

اإلحصائي لدالة تكاليف محصول الزيتون فى المدى القصير بعينة

أن معامل التحديد المعدل قد بمغ نحو  , ..55األمر الذي يشير إلى

أن نحو  ٪55من التغيرات لتكمفة محصول الزيتون تعزي إلى تغيرات

مماثمة في الكمية المنتجة من ىذا المحصول ,وتشير نسبة ف
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المحسوبة والبالغة نحو ( ) 16.8إلى مدى مطابقة النموذج المستخدم

وبإيجاد المشتقة األولى لدالة متوسط التكاليف الكمية ومساواتيا

وبمساواة دالة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن من

 6.64طن ,األمر الذى يشير إلى انخفاض الحجم الفعمى عن

لطبيعة البيانات موضع القياس.

محصول الزيتون والبالغ حوالى  5ألف جنيو ,يتبين أن كمية اإلنتاج

المعظمة لألرباح قد بمغت حوالى  6.14طن.

وبإيجاد المشتقة األولى لدالة متوسط التكاليف الكمية ومساواتيا

بالصفر أمكن الحصول عمى ا لحجم األمثل لإلنتاج والبالغ حوالى

 6...طن ,األمر الذى يشير إلى انخفاض الحجم الفعمى عن
الحجم األمثل ,مما يشير إلى عدم كفاءة استخدام الموارد الزراعية
المستخدمة داخل ىذه الفئة ,وىو ما أكدتو دالة اإلنتاج والتي أعطت

تقدي ًرا لممرونة اإلجمالية يزيد عن الواحد الصحيح (م=.) 6.9.1

بالصفر أمكن الحصول عمى الحجم األ مثل لإلنتاج والبالغ حوالى
الحجم األمثل ,مما يشير إلى عدم كفاءة استخدام الموارد الزراعية
المستخدمة داخل ىذه الفئة ,وىو ما أكدتو دالة اإلنتاج والتي أعطت

تقديراً لممرونة اإلجمالية يزيد عن الواحد الصحيح (م=.) 6.646

الدخل الضائع بسبب انخفاض الحجم الفعمي عن الحجم األمثل

داخل مزارع عينة البحث:

يوضح الجدول رقم ( ) 61الدخل الضائع من مزارعي

محصول الزيتون بسبب انخفاض الحجم الفعمي عن الحجم األمثل

داخل الفئات الحيازية بعينة البحث بمحافظة جنوب سيناء خالل

 .3.1.3.5دالة تكاليف الفئة الحيازية الثالثة (11فدان فأكثر):

متوسط عامي ( )9.62 / 9.64ومنو يتبين ان الحجم األمثل لإلنتاج

توضح المعادلة رقم ( ) 61بالجدول ( ) 68نتائج القياس

قد بمغ حوالي  1.9. , 1.1. , 1.58طن لمفئات الحيازية األولي

مزارع الفئة الثالثة ( 6.فدان فأكثر) حيث تشير التقديرات المتحصل

الفئات مما ترتب عنو وجود دخل ضائع يقدر 6..9 , 5.96

اإلحصائي لدالة تكاليف محصول الزيتون فى المدى القصير بعينة

عمييا أن معامل التحديد المعدل قد بمغ نحو  , ..46األمر الذي
يشير إلى أن نحو  ٪ 46من التغيرات لتكمفة محصول الزيتون تعزي

والثانية والثالثة عمي الترتيب ,وىي تقل عن نظيرتيا الفعمية داخل ىذه

 ..1.,الف جنية داخل الفئات الحيا زية الثالث وبنفس الترتيب .ىذا
وقد بمغ الدخل الضائع اعمي قيمة داخل الفئة الحيازية األولي ,مما

إلى تغيرات مماثمة في الكمية المنتجة من ىذا المحصول ,وتشير

يشير الي سوء استخدام الموارد اإلنتاجية داخل ىذه الفئة ,وىذا

المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس.

إنتاج ىذه الفئة ومن ثم الوصول بيا الي حجم يزيد عن الحجم

نسبة ف المحسوبة والبالغة نحو ( ) 56.2إلى مدى مطابقة النموذج

وبمساواة دالة التكاليف الحدية بسعر بيع الطن من

محصول الزيتون والبالغ حوالى  5ألف جنيو ,يتبين أن كمية اإلنتاج

يتطمب تكثيف استخدام الموارد ,واعادة تنظيميا حتي يمكن زيادة
األمثل.

المعظمة لألرباح قد بمغت حوالى  6.42طن.

جدول .15الدخل الضائع من مزارعي محصول الزيتون بسبب انخفاض الحجم الفعمي عن الحجم األمثل داخل الفئات الحيازية بعينة البحث
بمحافظة جنوب سيناء خالل متوسط عامي (.)2119/2118
الفئة األولي

البند

أقل من  6فدان

 1فدان فاكثر

الحجم األمثل

الحجم الفعمي

الحجم األمثل

الحجم الفعمي

إنتاج الفدان (طن)

4.32

5.74

4.68

5.51

4.97

5.21

سعر الطن (الف جنية)

6.11

6.11

6.11

6.11

6.11

6.11

إيراد الفدان (الف جنية)

25.92

34.44

28.18

33.11

29.82

31.21

تكمفة الفدان (الف جنية)

13.68

14.97

12.9

14.81

12.54

13.32

12.24

19.47

15.18

18.21

17.28

17.88

--

7.23

--

3.12

--

1.61

صافي عائد الفدان (الف

جنية)

الدخل الضائع (الف جنية)

الحجم الفعمي

الفئة الثانية

( )1- 6فدان

الفئة الثالثة
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الدخل الضائع بسبب انخفاض الحجم الفعمي عن الحجم المعظم

لألرباح داخل مزارع عينة البحث:

يوضح الجدول رقم ( ) 61الدخل الضائع من مزارعي

محصول الزيتون بسبب انخفاض الحجم الفعمي عن الحجم المعظم

لألرباح داخل الفئات الحيازية بعينة البحث بمحافظة جنوب سيناء

خالل متوسط عامي ( )9.62 / 9.64ومنو يتبين :ان الحجم المعظم

لألرباح قد بمغ حوالي  1.96 , 1.58 , 5.98طن لمفئات الحيازية

داخل ىذه الفئات مما ترتب عنو وجود دخل ضائع يقدر , 2.21

 9.95 , 1.99الف جنية داخل الفئات الحيازية الثالث وبنفس
الترتيب .ىذا وقد بمغ الدخل الضائع اعمي قيمة داخل الفئة الحيازية

األولي  ,مما يؤكد سوء استخدام الموارد اإلنتاجية داخل ىذه الفئة ,

وىذا يتطمب تكثيف استخدام الموارد  ,واعادة تنظيميا حتي يمكن
زيادة إنتاج ىذه الفئة  ,ومن ثم الوصول بيا الي حج م يناظر الحجم

المعظم لألرباح .

األولي والثانية والثالثة عمي الترتيب  ,وىي ت قل عن نظيرتيا الفعمية

جدول .16الدخل الضائع من مزارعي محصول الزيتون بسبب انخفاض الحجم الفعمي عن ال نتاج المعظم لألرباح داخل الفئات الحيازية
بعينة البحث بمحافظة جنوب سيناء خالل متوسط عامي (.)2119/2118
الفئة األولي

الفئة الثانية

البند

أقل من  6فدان

إنتاج الفدان (طن)

4.32

7.24

الحجم الفعمي

الحجم الفعمي

الحجم المعظم

4.68

6.74

4.97

6.23

25.92

43.44

28.18

41.44

29.82

37.38

صافي عائد الفدان (الف

12.24

22.21

15.18

21.41

17.28

19.55

الدخل الضائع (الف جنية)

--

--

5.22

سعر الطن (الف جنية)

إيراد الفدان (الف جنية)

تكمفة الفدان (الف جنية)

جنية)

13.68

لالرباح

المعظم

 1فدان فاكثر
الحجم الفعمي

6.11

الحجم

( )1- 6فدان

الفئة الثالثة

6.11

6.11

12.9

21.24

9.96

لالرباح
6.11

21.14

6.11

12.54

--

الحجم المعظم

لالرباح
6.11

17.83

2.27
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 .4.5اليوامش الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية لمحصول

الزيتون حوالي  69.65الف جنية ,بما يوازي حوالي  8.19جنيياً

 .1.4.5اليوامش الربحية لمحصول الزيتون داخل مختمف الفئات

 .2.1.4.5العائد فوق التكاليف المتغيرة:

الزيتون داخل عينة البحث بجنوب سيناء

لكل كجم من المحصول.

الحيازية بعينة البحث

يوضح الجدول رقم (  )65اليوامش الربحية لمحصول الزيتون

داخل مختمف الفئات الحيازية بعينة البحث بجنوب سيناء ومنو

يتبين:

التكاليف المتغيرة لمحصول الزيتون قد بمغ أدنى قيمة لو حوالي

 69.82ألف جنية ,بما يوازي حوالي  1.91جنيياً /كجم داخل الفئة

الحيازية األولى (أقل من  6فدان) ,مقابل حوالى  61.51ألف

جنيو,بما يوازي حوالي  1.15جنيياً /كجم كحد أقصى داخل الفئة

 .1.1.4.5صافي العائد:
تشير األرقام الواردة بالجدول رقم ( )65أن صافي العائد

لمحصول الزيتون قد بمغ أدنى قيمة لو

أوضحت األرقام الواردة بالجدول رقم (  )65أن العائد فوق

حوالي  2.29ألف جنية,

بما يوازي حوالي  8.65جنيياً  /كجم داخل الفئة الحيازية األولى (أقل
من  6فدان) ,مقابل حوالى  66.61ألف جنيو ,بما يوازي حوالي

 8.15جنيياً  /كجم كحد أقصى داخل الفئة الحيازية الثالثة ( 1فدان
فأكثر) ,ىذا وقد بمغ المتوسط العام لصافي العائد من محصول

الحيازية الثالثة ( 1فدان فأكثر) ,ىذا وقد بمغ المتوسط العام لمعائد

فوق التكاليف المتغيرة من محصول الزيتون حوالي  68.18الف

جنية ,بما يوازي حوالي  1.88جنيياً لكل كجم من المحصول.
 .3.1.4.5القيمة المضافة:
أكدت األرقام الواردة بالجدول رقم ()65
لمحصول الزيتون قد بمغ أدنى قيمة لو

أن القيمة المضافة

حوالي  66.9.ألف جنية,

بما يوازي حوالي  8.56جنيياً /كجم داخل الفئة الحيازية األولى (أقل

211

Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (1): 197-214, 2021
جدول .17اليوامش الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية لمحصول الزيتون داخل مختمف الفئات الحيازية بعينة البحث فى جنوب سيناء
خالل متوسط عامى (.)2119/2118
الفئة األولى

الفئة الثانية

( 3فدان)

البيان

(6- 3فدان)

م .نصيب

م .نصيب

م .نصيب

(ألف جنيو)

(جنيو)

(ألف جنيو)

اليرادات ()1

(جنيو)

جنيو)

64.84

5..

9...9

5..

64.46

5..

66.44

8.1

6.11

66.61
8.91

8.15

69.65

8.19

69.82

1.91

68.64

1.81

61.51

1.16

68.18

1.88

66.9.

8.56

66.66

1..8

68.52

1.65

66.12

1..1

61.11
2.29

8.65

التكاليف المتغيرة ()4

8.65

المتغيرة ()5

القيمة المضافة ()6

مقاييس الكفاءة االقتصادية
نسبة العائد لمتكاليف
()7

عائد الجنيو

المستثمر )8( %

ىامش ربح المنتج
)9( %

الربحية النسبية %
()11

الكفاءة االقتصادية
()11

الكجم

5..

التكاليف الكمية ()2

العائد فوق التكاليف

م.

نصيب

م .نصيب

م.

م .نصيب

م .نصيب

نصيب

1.58

صافي العائد ()3

(6فدان فأكثر)

الفدان

الفدان

اليوامش الربحية

الفئة الثالثة

جممة العينة

الفدان

9.46

1.1.

6.51

8.6.

الكجم

(جنيو)

9.1

الفدان

(ألف جنيو)

1.15

الكجم

الكجم

(ألف

9.66

1.11

6.82

8.62

(جنيو)

9.85

9.4.

6..6

9.46

685.9

64...

9...1

649.5

12.1

18.6

11.5

18.1

52.8

49.1

48.4

46.6

6.11

9..9

9.99

9..8

9.84
6.11

( + )3( = )6( ، )4( – )1( = )5( ، )2( – )1( = )3جممة االجور.
()2( ÷ )1( = )7

111* )2( ÷ )3( = )8( ،

(111* )5( ÷ )3( = )11

)2( ÷ )6( = )11( ،

111* )1( ÷ )3( = )9( ،

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية الميدانية لمموسم االنتاجى .9.62 /9.64

من  6فدان)  ,مقابل حوالى  68.52ألف جنيو ,بما يوازي حوالي

 1.56جنيياً  /كجم كحد أقصى داخل الفئة الحيازية الثالثة ( 1فدان
فأكثر) ,ىذا وقد بمغ المتوسط العام لمقيمة المضافة من محصول

الزيتون حوالي  66.12الف جنية ,بما يوازي حوالي  1..1جنيياً
لكل كجم من المحصول.

 .2.4.5مقاييس الكفاءة االقتصادية لمحصول الزيتون داخل
مختمف الفئات الحيازية بعينة البحث

يوضح الجدول رقم ( )65مقاييس الكفاءة االقتصادية

لمحصول الزيتون داخل مختمف الفئات الحيازية بعينة البحث فى

جنوب سيناء ومنو يتبين:
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 .1.2.4.5نسبة العائد لمتكاليف:
تشير األرقام الواردة بالجدول رقم ()65

زراعة محصول الزيتون لالستفادة من وفورات السعة فى األجل

أن نسبة العائد

لمتكاليف لمحصول الزيتون قد بمغت أدنى قيمة ليا نحو 9.85

داخل الفئة الحيازية األولى (أقل من  6فدان)  ,مقابل نحو 6..6

كحد أقصى داخل الفئة الحيازية الثالثة ( 1فدان فأكثر) ,بمتوسط عام

بمغ نحو.9.46

القصير والطويل.
 .6التوصيات

وفي ضوء نتائج البحث توصمت الدراسة الي مجموعة من

التوصيات نوجزىا فيما يمي:
أ-

 .2.2.4.5عائد الجنية المستثمر :%
أكدت األرقام الواردة بالجدول رقم ( )65أن عائد الجنية

 %كحد أقصى داخل الفئة الحيازية الثالثة (  1فدان فأكثر) ,بمتوسط

العضوية والكيماوية والعمالة) لزيادة اإلنتاج  ,وترشيد

استخدام المبيدات خاصة لمحيازات الصغيرة .

ت  -في وجود دخل ضائع لمختمف المزارع الزيتونية فان االمر

يتطمب العمل عمي تحقيق التوليفات المثمي من عناصر

عام بمغ نحو .%649.5

اإلنتاج  ,بحيث يمكن الحصول عمي إنتاج اكبر من نفس

 .3.2.4.5ىامش ربح المنتج :%
اشارت

لالستفادة من مزايا اإلنتاج الوفير .

ب  -ضرورة استخدام المزيد من عناصر اإلنتاج (االسمدة

المستثمر لمحصول الزيتون قد بمغت أدنى قيمة ليا نحو % 685.9

داخل الفئة الحيازية األولى (أقل من  6فدان)  ,مقابل نحو 9...1

ضرورة توسع في المساحات الزيتونية (أكثر من  6.افدنة)

األرقام الواردة بالجدول السابق أن ىامش ربح

القدر من الموارد  ,او الحصول عمي نفس اإلنتاج من

موارد اقل.

المنتج من محصول الزيتون قد بمغت أدنى قيمة ليا نحو % 12.1

ث  -ضرورة مساىمة الحكومة في انشاء االبار العميقة والمكمفة

كحد أقصى داخل الفئة الحيازية الثالثة ( 1فدان فأكثر) ,بمتوسط عام

نتيجة لعدم انتظام سقوط االمطار في بعض مناطق جنوب

داخل الفئة الحيازية األولى (أقل من  6فدان)  ,مقابل نحو % 11.5

بمغ نحو .%18.1

 .4.2.4.5الربحية النسبية :%
تشير األرقام الواردة بالجدول رقم ()65

أن الربحية

النسبية لمحصول الزيتون قد بمغت أدنى قيمة ليا نحو % 52.8
داخل الفئة الحيازية األولى (أقل من  6فدان) ,مقابل نحو % 48.4

كحد أقصى داخل الفئة الحيازية الثالثة (  1فدان فأكثر) ,بمتوسط عام

بمغ نحو .%46.6

لالستفادة من المياه الجوفية في ري محصول الزيتون

سيناء .

ج-

مد المزارعين باالصناف االجنبية مثل االسباني والشماللي

ح-

ضرورة تحميل بعض المحاصيل الحقمية مثل العدس

والتي تتسم بارتفاع نسبة التصافي من الزيت .

والشعير عمي اشجار الزيتون لتحقيق االكتفاء الذاتي

لسكان المحافظة  ,وتوفير عالئق لحيواناتيم المزعية من

االغنام والماعز.
 .7المراجع

 .5.2.4.5الكفاءة االقتصادية:
باستعراض األرقام الواردة بالجدول رقم ( ) 65يتبين أن

الكفاءة االقتصادية لمحصول الزيتون قد بمغت أدنى قيمة ليا نحو

 6.11داخل الفئة الحيازية األولى (أقل من  6فدان)  ,مقابل نحو
 9.99كحد أقصى داخل الفئة الحيازية الثالثة ( 1فدان فأكثر),

بمتوسط عام بمغ نحو  , 9..8مما يشير أن كل جنيو ينفق عمى
تكاليف اإلنتاج الثابتة والمتغيرة يحقق قيمة مضافة تقدر بحوالى

 9..8جنييا.

مما سبق يتبين تفوق مزارع الفئة الحيازية الثالثة لمحصول

الزيتون عمى نظيرتيا بالفئتين األولى والثانية فى اليوامش الربحية,

وكذلك مؤشرات الكفاءة االقتصادية .مما يشير إلى أىمية التوسع فى

داليا جاب اهلل ( .)2118التقييم االقتصادى لمحصول الزيتون
في بئر العبد ,مجمة االقتصاد الزراعى والعموم االجتماعية,

9.64 ,69 )2(- 61

ىناء شداد محمد عبد المطيف ( .)2114دراسة اقتصادية

لبعض محاصيل الخضر التصديرية في مصر ,رسالة دكتوراه,
قسم االقتصاد الزراعي ,كمية الزراعة ,جامعة عين شمس,

.9..8

قاسم ،أحمد فراج ،ودينا محمد الشاعر ( .)2112أثر تطبيق

األساليب التكنولوجية الحيوية عمى الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية

لبعض محاصيل الخضر باألراضى الجديدة فى محافظة البحيرة,
مجمة العموم الزراعية ,كمية الزراعة ,جامعة المنصورة ,المجمد

الثاني ( ,)6ص ص .916 - 966
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ABSTRACT

The olive crop represents one of the important fruit crops that bear the environmental stress, so it spreads.
Despite the importance of this crop in South Sinai, its productivity does not exceed 1.6 tons per acre, and it is
less than its counterpart at the level of the republic, which is about 5.01 tons per acre. The research aims to
identify the economic efficiency of the crop.
The study confirmed that the human labor volume factors, the amount of organic fertilizer, the
amount of pesticides, the amount of chemical fertilizer, and the number of automated work hours are the
most influential factors on the productivity of the olive crop within the various holding groups, and the
elasticity of these factors is less than the correct one, reflecting the returns of capacity With regard to the
costs of producing the olive crop,
The estimation of the cost functions indicates that the optimum volume of production amounted to
about 2.8, 3.1, 3.2 tons, while the bulk of the profits amounted to about 3.5, 3.7, 3.9 tons. With regard to
profit margins, the study indicated achieving net returns estimated at 9.9, 11.9, 13.3 thousand pounds per
feddan within the three holding categories, and the added value amounted to 12.1, 14.1, 15.5 thousand
pounds per feddan within the same categories.
Regarding measures of economic efficiency, the results indicated that the general average return for
the invested pound was about 187.7%, and the general average profit margin for the product was about
65.2%.

KEYWORDS: Economic Study, Olive Crops. olive harvest -The optimum size for production- Economic
efficiency- added value- South Sinai- Indicators of productive and economic efficiency
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