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 فاالنتاج والتكالي باستخدام دالة الشيخ محافظة كفرب األرزمحصول لالتحليل االقتصادى 

 3تامر محمد السنتريسىو  2محمد منير فاضل المعداوى ، 1وائل احمد عزت العبد

 بنى سويفجامعة زراعة كلية ال3  ،زراعة االزهر بالقاهرة2،  معهد بحوث االقتصاد الزراعى 1
 

 الملخص العربي
تتميز محافظة كفر الشيخ بإنتاج أصناف من األرز قليلة المكث في التربة. ولكن تعتبر اإلنتاجية متدنية مقارنة بمتوسط اإلنتاجية على         

 مستوى الجمهورية. وتهدف الدراسة الى التعرف على كفاءة استخدام الموارد االقتصادية الزراعية في إنتاج محصول االرز في منطقة الدراسة
إلنو  تاج ذلك لمعرفة مدى انحراف الوضع االنتاجى الفعلي عن المستوى االنتاجى األمثل والمعظم للعائد. وقد اعتمدت الدراسة علي تقدير دالة ا

ل عملمحصول األرز باستخدام دالة كوب دوجالس في الصورة اآلسية وتقدير دالة التكاليف وفقًا للصورة التكعيبية. وقد تم جمع بيانات أولية ب
 دراسة ميدانية لعينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة.

جنيهًا تمثل  4324تبين من بنود التكاليف اإلنتاجية لمتوسط المزرعة لمحصول األرز بعينة الدراسة أن تكلفة العمليات الزراعية بلغت        
من إجمالي التكاليف الكلية، بينما بلغت التكاليف  %62.1جنيهًا تمثل حوالي 6580من إجمالي التكاليف المتغيرة البالغة نحو  %65.7حوالي 

جنيهًا. ايضا تبين أن متوسط  10603من إجمالي تكاليف إنتاج المزرعة والتي بلغت حوالي  %37.9جنيهًا تمثل نحو 4023الثابتة حوالي 
جنيهًا، كما بلغ صافى العائد للمزرعة نحو  13912طن، بينما بلغ إجمالي اإليراد الكلى للمزرعة حوالي  3.489اإلنتاجية للمزرعة  بلغ نحو 

 جنيهًا. 2.82من مياه الري حوالي  3قرشًا، فى حين بلغ متوسط العائد من استخدام م 31جنيهًا وأربحيه الجنية المستثمر بلغت حوالي  3093
ى متوسط اإلنتاج لمحصول األرز بعينة الدراسة هي العمل كما تشير نتائج دالة اإلنتاج المقدرة الى أن أهم المتغيرات التفسيرية تأثيرًا عل      

األخرى االلى و كمية التقاوي بالكيلوجرام وكمية األسمدة الكيماوية كوحدة أزوت إذا يترتب على زيادة تلك الموارد مع وجود الموارد الزراعية 
طن،  0.00891طن، و 0.08466د تبين أنها تبلغ حوالي زيادة متوسط إنتاج المزرعة من األرز وباحتساب اإلنتاجية الحدية لتلك الموار 

طن لكل منهم على الترتيب، كما تبين من احتساب نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لتلك الموارد إلى أن تكلفته فرصتها البديلة تبلغ  0.00892و
 على التوالى.12.54، و 7.25، و 9.4حوالي 

 6.186صول األرز بعينة الدراسة وبحتساب كمية الناتج التي تدنى التكاليف تبين أنها بلغت نحو وبدراسة دالة التكاليف اإلنتاجية لمح       
عن الناتج الفعلي كمتوسط لمزارع العينة، كما أمكن تقدير الكمية من الناتج التي تعظم العائد قدرت  %77.3طن وهذه الكمية تمثل زيادة بنحو 

 لم يتحقق اى مزرعة من مزارع العينة. طن، وأن هذا القدر من الناتج 9.416بنحو 
توصى الدراسة الدولة ممثلة في  المراكز البحثيه بنقل المعارف والمستحدثات التكنولوجية إلى المزارعين خاصة فيما يتعلق بالتقاوي       

ية عالية للمحصول، وتوزيعها عبر المحسنة. مع ضرورة توفير ودعم األسمدة الكيماوية والعمل االلى بالكمية والنوعية التي تحقق إنتاج
 الجمعيات الزراعية باستخدام كشوف الحصر على الطبيعة مع وجود رقابة لمنع الغش والتدليس من خالل وزارة الزراعه.

 المقدمة: .1
المصرية بصفة  وعالزر مكانة هامة بين  المصري األرز يحتل    

أحد  باعتبارهعامة والمحاصيل الحقلية والتصديرية بصفة خاصة 
من  األرز.ويعتبر محصول المصري قتصادلالالدعامات الرئيسية 

 الزراعيالقطاع  في الذاتيتخضع لظاهرة االستهالك  التيالسلع 
 إنتاجهمالظاهرة لقيام المزارعين باحتجاز جزء كبير من  هذهوتنشأ 
  خالل العام . العائليبمنازلهم بغرض االستهالك  وتخزينه

مصر  في األرزحة المزروعة بمحصول حين بلغت المسا في    
% من مساحة  20.65  فدان تمثل نحو مليون  1.332 حوالي

 للفترة) فدان كمتوسطمليون  6.45والبالغة نحو  المحاصيل الصيفية
 طن مليون  5.474 حواليالمحلى  اإلنتاجكما بلغ  .(2013-2017

 وذلك وفقاً ألف طن  217 حواليبلغت االرزية وأن كمية الصادرات 
 األرزتقدير محصول  إحصاءاتوتشير  .نفس الفترة لمتوسط 

أن المساحة  إلى بمحافظة كفرالشيخ كمتوسط لنفس الفترة المذكورة
 حواليتمثل  ألف فدان،269  حواليبلغت  األرزالمزروعة بمحصول 

 إنتاج إجماليكما بلغ  من مثيلتها على مستوى الجمهورية. 20.23%
 حواليتمثل  طن مليون  1.041 حوالي كفرا لشيخبمحافظة  األرز

 من مثيلة على مستوى الجمهورية. 19.03%
 المشكلة البحثية: .2
محافظة  في األرزإنتاجية انخفاض  فيالدراسة  هذهتتمثل مشكلة     

على مستوى الجمهورية حيث بلغ كل منهما  مقارنة بمثيله كفرالشيخ
 نخفاضاهو مايعنى و  ،طن 4.117، طن 3.926 حون التواليعلى 
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 في %4.64 بحواليللجمهورية  الفدان عن نظيره إنتاجيةمتوسط 
انتاجيتة  وفى نفس الوقت أقل من .(2017-2013)متوسط الفترة 

الدقهلية حيث بلغ متوسط  محافظةمثل  األخرىبعض المحافظات  في
 .طن 4.302االنتاجية الفدانية لها كمتوسط لنفس فترة الدراسة نحو 

 كفربمراكز محافظة  األرزروعة بمحصول ت المساحة المز در قو 
ألف فدان بمركز بلطيم تمثل نحو 4.62 بين حد أدنى بلغ نحو لشيخا

من نظيرتها على مستوى المحافظة، وحد أعلى بلغ نحو  1.81%
من  %19.54 حواليتمثل  كفر الشيخمركز  فيألف فدان  51.79

 متوسطك الف فدان 265البالغ نحو  مثيلتها على مستوى المحافظة
 والتقاويالعمل االلى وفى ظل ارتفاع تكلفة  .(2017-2016) لعامي

 وتكلفة الرى واإليجار والمبيدات والعمل البشرى واألسمدة الكيماوية
فإن ذلك  األرزمحصول  إنتاج في وهى من أهم الموارد المستخدمة

مع انخفاض  للمزارعينصعوبة تحقيق أرباح مجزية ال جعل مني
 . لطن االرز هذا الموسم عن الموسم السابقالسعر المزرعى 

 :لبحثهدف ا .3
التعرف على كفاءة استخدام الموارد  هذا البحثستهدف ي    

وذلك بهدف الشيخ كفر محافظة  في األرزمحصول  إلنتاجاالقتصادية 
عن المستوى  الفعليالوضع االنتاجى  انحرافالتعرف على مدى 

 األوضاعويساعد على تحسين  اإلنتاجيةيحقق الكفاءة  الذياالنتاجى 
 .للمزرعهزيادة الربحية  فيبالمحافظة ويسهم  اإلنتاجية

 :مصادر البيانات .4
 الدراسة على مصدرين رئيسين للبيانات هما: هذهاعتمدت 
تم  عينة عشوائية: تم إجراء دراسة ميدانية من خالل أوليةبيانات 
ع عينة بمزار  األرز مزارعيبطريقة المقابلة الشخصية مع  جمعها
للحصول على  2019من عام واكتوبر  سبتمبر شهريخالل  الدراسة

محافظة  في األرزلمحصول  الصيفي الزراعيبيانات الموسم 
 .كفرالشيخ

قتصادية المنشورة من خالل قطاع الشئون اال : وهىبيانات ثانوية
والجهاز المركزى للتعبئه العامه  راضىاال واستصالحبوزارة الزراعة 

 .واالحصاء
 عينة الدراسة: .5

 يستخدم أسلوب المعاينة لمواجهة مشكلة الحصول على معلومات   
 فيأو بيانات تتعلق بعدد ضخم من المفردات الخاصة بعشيرة ما 

وقت قصير،وبتكاليف مناسبة وباستخدام التحليل االحصائى يمكن 
الحصول على وصف دقيق لمعالم العشيرة المأخوذ منها العينة 

من العينة على الطريقة  عليها دقة النتائج المتحصل البحثية،وتعتمد
تقدير معالم  فيالمستخدم  األسلوببها العينة،وعلى  اختيرت التي

 فيجمعت من ناحية،وعلى مدى الدقة  التيالعشيرة من البيانات 
 .أخرىجمع البيانات من ناحية 

من مساحة  %19.8تزرع نحو  لشيخا كفر محافظة تبين أن    
المساحة  في األكبر مراكزالووقع االختيار على مصر، في األرز
حيث أنهم  والحامول وسيدي سالم وبيال ودسوق  كفر الشيخ وهى

بالمحافظة عام  أرزمن المساحة المزروعة  %71.13 حوالييمثلوا 
من خالل بطريقة عشوائية  األرز مزارعي اختيارتم  و.2017

للموسم الزراعى  األرز لمزارعي الفعلى االستعانة بكشوف الحصر
 وتم تحديد بالمحافظة كل مركز في الزراعية اإلدارةبالموجودة  2019

 مفردة تمثل مجتمع الدراسة. بخمسينحجم العينة 
 :البحثي األسلوب .6
اعتمد هذا البحث لتحقيق الهدف المنشود على كل من أسلوب     

لشرح المتغيرات البحثية  واالستنباطي الوصفيالتحليل االحصائى 
)كوب  صورة دالة القوة في األرزلمحصول  اإلنتاجتقدير دالة ل

وتأخذ الدالة  الزراعي اإلنتاجتتناسب مع طبيعة  والتيدوجالس( 
 الصورة التالية:

1ص= أس
2س1ب

 ب ن ن..........س2ب
 :وبذلك تكتب الدالة على الصورة التالية

 ن لو س نب ........... 2لو س 2+ ب 1لو س 1لو ص = لو أ + ب
متزايد أو متناقص  حديالدالة تسمح بإنتاج  لهذهلصورة اللوغارتمية وا

وقت واحد ولقد  فيوالثابت  اإلنتاجيةوفقًا لقيمة المرونات  أو ثابت ،
 :التاليكان النموذج المستخدم على النحو 

 4+ ب 3لوس 3+ ب 2لو س 2ب+  1لو س 1= لو أ + ب ^ هـلوص
  5لو س 5+ ب 4لوس

 حيث أن:
 .مزرعه/بالطن األرزمن  اإلنتاجكمية  إلىشير ص^ هـــ : ت

 .تشير إلى العمل االلى ساعة جرار/مزرعه :    1س
 .تشير إلى التقاوي كيلوجرام /مزرعه :    2س
 . مزرعه /يوم العمل البشرى رجل إلى: تشير     3س
 .تشير إلى كمية األسمدة الكيماوية وحدة أزوت / مزرعه :    4س
 .ية المبيدات كيلوجرام / مزرعهتشير الى كم :    5س
 مزرعه. /3تشير الى كمية المياه المستخدمه م^ :    6س

معالم الدالة  إلىير شت 6، .................. ب 2، ب 1أ ، ب
 المطلوب تقديرها.

 . 50..........................  3،  2،  1هــ: 
لدراسة وفقًا عينة ا في األرزتقدير دالة التكاليف لمحصول تم كما     

تعبر عن العالقة بين  التيالنماذج وهى من أفضل  التكعيبةللصورة 
يتضح من خالل المؤشرات المتحصل  يث، حاإلنتاجالتكاليف وحجم 

المحافظة وتقدر  فيعليها من الدالة مدى كفاءة إنتاج هذا المحصول 
 الدالة على الصورة التالية:

  3+ د س 2ت ك = أ + ب س + ج س
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 حيث: 
على  االرز محصول إلنتاجالتكاليف  إجماليك   : تعبر عن  ت

 المحافظة. فيمستوى المزرعة 
كل  فيزيقى لهذا المحصول يالف اإلنتاجس      : تعبر عن حجم 

 مزرعة.
 ثوابت الدالة. هيأ ، ب ، ج ، د ، 

 :النتائج البحثية .7
وصافى  واإلنتاجية واإلنتاجالنسبية للمساحة  األهمية .1.7

 :كفرالشيخمحافظة  في األرزصول العائد لمح
كفرا محافظة  في األرزمتوسط مساحة  أن( 1يوضح جدول رقم )    
% من 20.23ألف فدان بنسبة تمثل نحو  269بلغ نحو  لشيخ

فدان كمتوسط  مليون 1.33 نحوالجمهورية البالغ  فيمتوسط المساحة 
 طن 3.94الفدانية نحو  اإلنتاجية.بينما بلغت 2017 -2013للفترة 

الجمهورية البالغة نحو  إنتاجيةمن  %96 حواليللفدان بنسبة تمثل 

الكلى  اإلنتاجحين قدر  فيكمتوسط لنفس الفترة المذكورة، طن  4.12
بنسبة تمثل نحو  طن مليون  1.04 حوالي كفرالشيخلمحافظة 

 5.47البالغ نحو  الجمهورية فيالكلى  اإلنتاج إجماليمن  19.02%
فقد  كفرالشيخمحافظة  فيالكلى للفدان  لإليرادسبة . أما بالنطن مليون 

من  %98.75جنيهًا بنسبة تمثل نحو  9760بلغ نحو  تبين أنه
جنيهًا  9830على مستوى الجمهورية البالغ نحو  اإليراد إجمالي

 في. ثم قدرت التكاليف الفدانية 2017 – 2013كمتوسط للفترة 
من  %107.10 ليحواجنيهًا بنسبة تمثل  6738المحافظة بنحو 

جنيهًا  6329التكاليف على مستوى الجمهورية البالغة نحو  إجمالي
 في األرز توسط لنفس الفترة المذكورة، بينما بلغ صافى العائد لفدانمك

من  %86.33بنسبة تمثل  اتجنيه 3022 حوالي كفرا لشيخمحافظة 
 3501 حواليصافى العائد للفدان على مستوى الجمهورية البالغ 

 الدراسة. كمتوسط لفترةهًا جني
 

األهمية النسبية للمساحة واإلنتاجية واإلنتاج واإليراد والتكاليف وصافى العائد الفدانى لمحصول األرز في مصر ومحافظة كفر  .1 جدول
 .2017-2013الشيخ خالل الفترة 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

 1332 1307 1353 1216 1364 1419 داناجمالى مساحة االرز فى مصر باإللف ف

 269 258 272 249 276 292 اجمالى مساحة األرز بمحافظة كفرا لشيخ باأللف فدان

 20.23 19.74 20.10 20.48 20.23 20.58 النسبة المئوية %

 4.12 3.793 3.92 4.5 4.2 4.17 متوسط اإلنتاجية الفدانية لألرز في مصر

 3.94 3.97 3.94 3.83 3.84 4.1 لألرز في محافظة كفر الشيخمتوسط اإلنتاجية الفدانية 

 96.01 104.67 100.51 85.11 91.43 98.32 النسبة المئوية %

 5474 4958 5308 5467 5724 5911 اجمالى إنتاج مصر من األرز باأللف طن

 1041 1027 968 954 1059 1195 اجمالى إنتاج محافظة كفرا لشيخ من األرز باأللف طن

 19.02 20.71 18.24 17.45 18.50 20.22 النسبة المئوية %

 9830 13580 9196 8757 8829 8786 اجمالى اإليراد الفدانى لمحصول األرز في مصر بالجنية

 9760 14161 9153 8411 8609 8467 اجمالى اإليراد الفدانى لمحصول األرز في  كفرا لشيخ بالجنية

 98.75 104.28 99.53 96.05 97.51 96.37 النسبة المئوية %

 6329 8359 6805 5809 5465 5205 اجمالى التكاليف الفدانية لمحصول األرز في مصر بالجنية

 6738 8322 7376 6318 6011 5662 اجمالى التكاليف الفدانية لمحصول األرز في  كفرا لشيخ بالجنية

 107.10 99.56 108.39 108.76 109.99 108.78 النسبة المئوية %

 3501 5221 2391 2948 3364 3581 صافى العائد الفدانى لمحصول األرز في مصر بالجنية

 3022 5839 1777 2093 2598 2805 صافى العائد الفدانى لمحصول األرز في  كفرا لشيخ بالجنية

 86.33 111.84 74.32 71.00 77.23 78.33 النسبة المئوية %

 .، اعداد مختلفهاالراضى ، قطاع الشئون االقتصادية ،إدارة اإلحصاء،سجالت اإلدارةالمصدر: وزارة الزراعة واستصالح 

األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية لفدان األرز بعينة . 2.7
 الدراسة في محافظة كفرالشيخ:

( أن أهم بنود هيكل التكاليف اإلنتاجية 2يتضح من جدول رقم )    
 حافظة الكلية لمحصول األرز في م

كفرالشيخ أن التكاليف الثابتة للفدان في الموسم الزراعي قدرت بحوالي 
جنيهًا.بينما تشمل التكاليف المتغيرة ثمن شراء مستلزمات 4023

اإلنتاج كالتقاوي واألسمدة والمبيدات وأيضا تكاليف عمليات الخدمة 
الزراعية والتي تبدأ من خدمة األرض وتنتهي بحصاد المحصول 

 تلك التكاليف أجور العمل البشرى والعمل االلى.وتتضمن 
كما تبين من نفس الجدول أيضا أن التكاليف الثابتة للفدان في 

من إجمالي التكاليف الكلية بينما قدرت  %37.9الموسم تمثل حوالي 
 جنيها تمثل حوالي  6580التكاليف اإلنتاجية المتغيرة بحوالي 
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محافظة كفرا لشيخ للموسم الزراعي  الدراسة فيالتكاليف لمتوسط إنتاج مزرعة األرز بمزارع عينة  األهمية النسبية ألهم بنود .2 جدول
2019

 البيان
 % من اجمالى متوسط القيمة

 التكاليف الكلية التكاليف المتغيرة مستلزمات اإلنتاج بالجنية

 - 9.9 25 562 التقاوي

 - - - - سماد بلدي

 - 14.6 42.5 959 سماد أزوتى

 - 7.8 22.6 512 سماد فوسفاتي

 - 3.4 9.9 223 المبيدات

 21.3 34.3 100 2256 اجمالى مستلزمات اإلنتاج

 19.6 31.6 - 2081 العمل البشرى

 19.1 30.9 - 2030 العمل االلى

 2 3.2 - 213 العمل الحيواني

 40.7 65.7 - 4324 اجمالى التكاليف للعمليات المزرعية

 62.1 100 - 6580 المتغيرةاجمالى التكاليف 

 37.9 - - 4023 اجمالى التكاليف الثابتة

 100 - - 10603 اجمالى التكاليف الكلية

 .2019موسم زراعه  المصدر:جمعت وحسبت من بيانات استبيان الدراسة

 10603من إجمالي التكاليف الكلية للفدان البالغة نحو  62.1%
ات المزرعية لمحصول األرز جنيهًا، في حين تقدر تكاليف العملي

والتي تشمل كل من تكاليف العمل البشرى والعمل االلى والعمل 
من  %40.7، %65.7جنيها تمثل حوالي4324الحيواني بحوالى

التكاليف المتغيرة والتكاليف الكلية على الترتيب، وهذا يبين ان عنصر 
 العمل البشرى يأتي في مقدمة عناصر التكاليف المتغيرة من حيث
األهمية النسبية وذلك لطبيعة إنتاج األرز والذي يستلزم حصاده 

جنيهًا  2081باستخدام اعداد عمالة كثيرة، فقد قدرت قيمته بحوالي 
من جملة التكاليف المتغيرة يليه تكلفة العمل  %31.6تمثل حوالي 

،بينما  %30.9جنيها تمثل نحو  2030االلى حيث قدرت بحوالي 
جنيه بنسبة تمثل حوالي 2256اإلنتاج حوالي  بلغت  قيمة مستلزمات

 وهى تمثل أقل نسبة من إجمالي التكاليف المتغيرة. 34.3%
في حين يتضح أن عنصر السماد االزوتى يأخذ المرتبة األولى     

من بين عناصر تكاليف مستلزمات اإلنتاج حيث تقدر قيمته بنحو 
إلنتاج يليه من جملة مستلزمات ا %42.5جنيهًا تمثل حوالي  959

على الترتيب عناصر التقاوي والسماد الفوسفاتي  والمبيدات حيث 
جنيهًا على الترتيب،  223و 512و 562تقدر قيمة كل منهما نحو 

على التوالي من  %9.9و  %22.6و  %25بنسب تمثل حوالي 
 إجمالي تكاليف مستلزمات اإلنتاج.

رز بعينة . المؤشرات االقتصادية واإلنتاجية لمحصول األ3.7
 الدراسة في محافظة كفرا لشيخ.

( والخاص بالمؤشرات االقتصادية 3يتضح من نتائج جدول رقم )    
واإلنتاجية لمحصول األرز بمحافظة كفرا لشيخ للموسم الزراعي 

. أن متوسط اإلنتاج الرئيسي للمزرعة قدر بنحو 2019الصيفي 
جنيهًا للطن،  3880طن بمتوسط سعر مزرعى بلغ نحو  3.489

جنيهًا،  13912رز بلغ نحو وهذا يعنى أن اإليراد الكلى لمزرعة األ
 10603كما تبين أن التكاليف الكلية إلنتاج المزرعة بلغ حوالي 

جنيهًا وبذلك قدر صافى العائد لمتوسط المزرعة لمحصول األرز 
جنيهًا بما يعنى أن كل جنية مستثمر في تكاليف  3093حوالي 

جنية، كما تبين أن متوسط العائد من  0.31مزرعة األرز يعطى 
جنيهًا، بينما بلغ  2.82دام المتر المكعب من مياه الري حوالي استخ

كيلوجرام  0.708متوسط إنتاجية المتر المكعب من مياه الري حوالي 
  من األرز.

التقدير االحصائى لدالة اإلنتاج لمحصول األرز للعينه فى . 4.7
 محافظة كفرالشيخ:

رز بمحافظة يستهدف التقدير االحصائى لدالة إنتاج محصول األ    
كفرالشيخ التعرف على كفاءة استخدام الموارد االقتصادية الزراعية في 
إنتاج األرز من خالل اشتقاق دالة اإلنتاج الحدي للموارد من الدالة 
اإلنتاجية موضع الدراسة ثم مقارنة قيمة اإلنتاجية الحدية بتكلفة 

يمة الفرصة البديلة لكل مورد على حده، حيث ينبغي أن تتساوى ق
اإلنتاجية الحدية للمورد مع تكلفة فرصته البديلة حتى نحكم على أن 

  هذا المورد قد تم إستخدامة بكفاءة اقتصادية.
وقد استخدم في تقدير تكلفة الفرصة البديلة متوسط قيمة اجر الساعة 
للعمل االلى ساعة/جرار، و متوسط قيمة التقاوي للمزرعة كبذور 

 ة من االزوت بالنسبة لألسمدة الكيماوية.األرز كتقاوي، وسعر الوحد
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بمزارع عينة الدراسة بمحافظة كفرا لشيخ  للمزرعةالمؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول األرز ومتوسط الكميات المستخدمة  .3جدول 
 .2019للموسم الزراعي 

 متوسط السعر متوسط الكمية الوحدة البيان متوسط القيمة الوحدة  البيان

 7.25 77.5 كيلوجرام كمية التقاوي 3.489 طن متوسط إنتاجية المزرعة

 4.15 240 كيلوجرام كمية السماد االزوتى 3880 جنية متوسط سعر طن األرز

 1.6 317 كيلوجرام السماد الفوسفاتي كمية 13912 جنية اإليراد الكلى للمزرعة

 62 32 رجل /يوم ىالعمل البشر 10603 جنية اجمالى التكاليف للمزرعة

 135 15 ساعة /مزرعة العمل االلى 3093 جنية صافى العائد للمزرعة

 150 2 كيلوجرام كمية المبيدات 1.31 - اجمالى اإليراد/اجمالى التكاليف

     4926 3م^ المقنن المائي للمزرعه 

     2.82 جنية للمياه 3عائد م^

     0.708 كيلوجرام للمياه 3إنتاجية م^

 2019موسم زراعه  لمصدر:جمعت وحسبت من بيانات استبيان الدراسةا

في الصورة  كفر الشيخفي محافظة األرز  إنتاجدالة  قدرتو 
  :كما يلياللوغارتمية 

 0.129 –2لوس 0.231 + 1سلو  0.369 + 2.094-هـ= لوص^
 6لوس  0.009 + 5 سلو  0.012 + 4سلو  0.361 + 3سلو 
(-3.22(  **)3.77*)* (2.34)* (-1.16 )(2.98  **)
(0.15)   (0.11) 

 **63.2ف =    .           0=  2-ر      
 0.01** معنوي عند المستوى االحتمالي     

 0.05*معنوي عند المستوى االحتمالي       
المتغيرات المستقلة  معامالت من خالل الدالة أن اتضحولقد     

 واألسمدة التقاويية كمو  العمل االلى بمتغيرات)المفسرة( المتعلقة 
 اتمتغير  ثالثة عدم معنوية اتضححين  فيالكيماوية كانت معنوية. 

 هذه. ولقد تم إعادة تقدير وكمية المبيدات والمياه البشرىاهما العمل 
 Stepwise( المرحليالدالة باستخدام أسلوب االنحدار المتدرج )

منهما وكانت للتركيز على المتغيرات المعنوية فقط، وتقدير تأثير كل 
 : كالتاليالدالة 

 2لو س 0.198 +  1لو س 0.364 +  2.009-لو=   لو ص^ هـ
 4لو س 0.299 + 
    (-7.44(  **)3.96**)  (3.52 **) (3.51**) 

 **130.5ف =           0.89=  2-ر        
 0.01 االحتماليعند المستوى  معنوي**      
 اإلنتاجيةللعالقات  لمرحلياوقد أوضحت نتائج تحليل االنحدار     
على متوسط  اً تأثير ها الدالة أن أهم المتغيرات التفسيرية تتضمن التي

العمل  هي)ص^ هـ( بعينة الدراسة  بالطن األرزمن  المزرعةإنتاج 
وكمية السماد االزوتى  (2وكمية التقاوي بالكيلوجرام )س (1)سااللى 

 .(4كوحدة أزوت )س
تبين وجود عالقة  المرحلياالنحدار  وباستعراض تقديرات معامالت

 بالطن األرزمعنوية إحصائيًا بين متوسط إنتاج المزرعة من  طرديه

 التقاوي( وكمية 1)سالعمل االلى ساعه /جرار )ص^ هـ ( وكل من 
(. كما 4)س كوحدة أزوتالسماد االزوتى ( وكمية 2)س بالكيلوجرام

 اإلنتاجيةالمرونة المتحصل عليها أن  اإلنتاجيةيتضح من المرونات 
 0.198تبلغ نحو التقاوي ولكمية  0.364 حواليتبلغ  للعمل االلى

وهذا يعنى أن تغير كل  0.299 حواليتبلغ السماد االزوتى ولكمية 
 إنتاجمتوسط  فيتغير  إلىيؤدى  %10الموارد بمقدار  هذهمن 

 %2.99، و %1.98، و %3.64 حواليبمقدار  األرزالمزرعة من 
مجموع  أنحين يتضح من الدالة  في. االتجاهب وفى نفس على الترتي
مما يعكس ظاهرة العائد  0.861 حواليتبلغ  اإلنتاجيةالمرونات 
 أن إلىوتشير قيمة معامل التحديد  .المزرعيةالسعة  إلى المتناقص

مسئولة عن إحداث نحو  ثبت معنويتها التيالمتغيرات المستقلة 
وفقًا لنموذج االنحدار المتعدد  جمن التغيرات في كمية اإلنتا 89%

 فيتعمل  اإلنتاجية، كما يتضح من أن تلك العناصر المرحلي
من مراحل الغلة، وتؤكد قيمة )ف( المحسوبة المعنوية  الثانيهالمرحلة 

 0.01للنموذج عند مستوى معنوية  اإلحصائية
 إلنتاجتقدير استخدام الموارد االقتصادية الزراعية  .5.7

 :كفرالشيخمحافظة  في األرزمحصول 
للتعرف على الكفاءة االقتصادية الستخدام تلك الموارد في ظل     

في محافظة  األرزافتراض سيادة المنافسة الكاملة في إنتاج محصول 
 اإلنتاجيةالحدية للموارد  اإلنتاجيةتم تقدير نسبة قيمة كفرالشيخ.

  .ديلةتكلفة الفرصة الب إلى اإلنتاجالمتحصل عليها من دالة 
 أن( من خالل النتائج المتحصل عليها 4ويتضح من جدول رقم )    

 هتكلفة فرصت إلى لألرز للعمل االلى الحديه اإلنتاجيةنسبة قيمة 
يمكنهم زيادة  األرز مزارعي أنمما يعنى  34.67 بحواليالبديلة تقدر 

ى قيمة حتى تتساو  ساعات العمل االلىأرباحهم عن طريق زيادة 
 بينما اتضح أن نسبة  البديلة.  فرصتهالحدية مع تكلفة  انتاجيته
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 . الشيخ كفاءة الموارد االقتصادية المستخدمة في إنتاج محصول األرز بمحافظة كفر .4 جدول
 

 المتغير

 

 المتوسط

 

 الوحدة

 

كمية الناتج  

 الحدي بالطن

 

قيمة الناتج 

 الحدي بالجنية

تكلفة الفرصة البديلة 

حدة )تكلفة الو *بالجنية

 من العنصر االنتاجى(

نسبة قيمة الناتج 

الحدي بتكلفة 

 الفرصة البديلة

 34.67 9.4 325.9 0.08466 ساعه 15 (1)س العمل االلى

 4.76 7.25 34.53 0.00891 كيلوجرام 77.5 (2كمية التقاوي )س

 2.75 12.54 34.59 0.00892 أزوت 117 (4كمية األسمدة االزوتية )س

 .2019موسم زراعه  ت من الدالة اإلنتاجية المقدرة وبيانات عينة الدراسةالمصدر: جمعت وحسب
 جنيه/للطن(  3850* الفرصة البديلة= كمية الناتج الحدى*متوسط سعر الناتج النهائى)حوالى 

قيمة اإلنتاجية الحدية لكمية التقاوى إلى تكلفة الفرصة البديلة تقدر 
يمكن زيادة أرباحهم عن مما يعنى أن مزارعي األرز  4.76بحوالي 

طريق زيادة كمية التقاوى المستخدمة حيث أن تكلفة الفرصة البديلة 
لها أصغر من قيمة اإلنتاجية الحدية حتى تتساوى قيمة اإلنتاجية 
الحدية مع تكلفة الفرصة البديلة. في حين تبين أن نسبة قيمة 

ة البديلة اإلنتاجية الحدية لكمية األسمدة االزوتية إلى تكلفة الفرص
مما يعنى أن المزارعين لألرز يمكنهم زيادة  2.75تقدر بحوالي 

 أرباحهم عن طريق زيادة كمية السماد االزوتى المستخدمة حيث أن
تكلفة الفرصة البديلة أصغر من قيمة اإلنتاجية الحدية للعنصر حتى 

 تتساوى قيمة اإلنتاجية الحدية له مع تكلفة فرصته البديلة.
لمحصول  اإلنتاجيةير االحصائى لدالة التكاليف التقد . 6.7

محافظة  فيبعينة الدراسة  المدى الطويل في األرز
 .كفرالشيخ

باستخدام بيانات االستبيان لعينة الدراسة ثم تقدير دالة تكاليف    
  :يليكما في المدى الطويل  كفرا لشيخمحافظة  في األرز

  3س 14.45+  2س 178.79 –س  3403.47    ت ك = 
    (7.45*)*     (-0.85    )    (0.68)             
 1446.4**ف =            0.96=  2ر^     

 0.01 االحتماليعند المستوى  معنوي**  
 : األرزلمحصول  األمثلج تمعدل النا. 1.6.7

التكاليف الكلية ألقل متوسط  عندهيصل  الذييطلق على الناتج     
الذي يدنى التكاليف  للناتج ألمثلاالمعدل  اصطالحما يمكن 

وحدة  إلنتاجهذا الناتج تكون قيمة الموارد الالزمة وعند  المتوسطة
للناتج ال يعنى  األمثلواحدة من السلعة أقل ما يمكن، والمعدل 

يحقق أكبر ربح ممكن وذلك الن الربح  الذيبالضرورة مستوى الناتج 
على كل من حجم ولكنة يتوقف  اإلنتاجال يتحدد فقط بتكاليف 

. ويمكن الحصول على المعدل الناتجوسعر بيع الوحدة من  اإلنتاج
دالة  مساواةمن خالل  الذي يدنى التكاليف المتوسطة للناتج األمثل

 إلىيتم التوصل  وبالتاليالتكاليف الحدية بدالة التكاليف المتوسطة 
 المعادلة التالية: 

 = صفر 2س 28.9س+ 178.79 -
 س ينتج أن:  عادلة علىالم هذه بقسمة

 = صفر س178.79+28.9-
 28.9 /178.79س = 
 طن أرز 6.186س = 

الذي يدنى  األمثلومن واقع هذا التحليل يتضح أن معدل الناتج 
 بنسبة زيادة يمثل طن 6.186 بحواليقدر  التكاليف المتوسطة

المقدرة من عينة  األرزلمزارع  الفعلي اإلنتاجمتوسط  عن 77.3%
تدنى  التيولذلك قدرت المساحة المثلى  طن 3.489 والبالغة الدراسة 
( 1وبالنظر في جدول رقم ) فدان 1.77بنحو  المتوسطة التكاليف
مزارع فقط من  خمسهذا اإلنتاج في  تحقق يتبين أنة قدبالملحق 

  . مزارع العينه
 .األرز الناتج المعظم للعائد لمحصول. 2.6.7

يحقق أقصى عائد  الذيناتج يمكن الحصول على مستوى ال    
دالة التكاليف الحدية بسعر البيع عند باب  مساواةممكن من خالل 

 :التاليوذلك على النحو  طنجنيهًا/  3880بلغ نحو  والذيالمزرعة 
 3880=  2س43.35س+ 357.58 – 3403.47ت ح =

 = صفر 2س43.35س + 357.58 – 476.53-         
 : التاليتخدام القانون وبتحليل المعادلة السابقة باس
x=(-b±√(b^2-4ac))/2a 

، طن 9.416يبلغ نحو  يتضح أن مستوى الناتج المعظم للعائد   
( بالملحق تبين أن هذا المستوى من 1بيانات جدول رقم) فيوبالنظر 

العينة، ولما كانت متوسط  مزارعمزرعة من  اى فييتحقق  لم الناتج
فإن هذا  طن3.489يبلغ  فرا لشيخكلمزارع العينة بمحافظة  اإلنتاجية

تعظم العائد تبلغ نحو  والتي األرزيعنى أن المساحة المثلى لمزرعة 
 .فدان 2.69

 حواليومن نتائج التحليل يتضح أن معامل التحديد المعدل يبلغ     
 فيتحدث  التيمن التغيرات  %96 حواليوهذا يعنى أن  0.96

متوسط إنتاج  فيا التغيرات تفسره األرزلمحصول  اإلنتاجيةالتكاليف 
. إحصائيا ، وتوضح قيمة )ف( معنوية النموذج المستخدماألرزمزارع 

من خالل قسمة  األرزلمحصول  اإلنتاجيةقدير مرونة التكاليف تول
مما  0.907قدرت بنحو  والتيالتكاليف الحدية على متوسط التكاليف 

 فيتعمل  زاألر إنتاج  فيالمستخدمة  اإلنتاجيةيوضح أن العناصر 
، مما يعنى أن هناك ضرورة اإلنتاجمن مراحل  األولىالمرحلة 
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 الذي األمثلالحجم  إلىللوصول  األرضيةلتكثيف الموارد على الرقعة 
  يعظم العائد.

 المراجع. .8
ليف ااستخدام دالة التك  (.2009) وآخرون  إسماعيلمحمد  صبحي

منطقة  يف السكريلتمور  اإلنتاجيةتقدير معايير الكفاءة  في
المجلد الثامن،العدد ،السعودية للعلوم الزراعية مجلة الجمعية،القصيم
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 حقالمل
 .2019للموسم الزراعي  في محافظة كفرا لشيخاألرز اإلنتاج بالطن والتكاليف بالجنية لمحصول  .1جدول 

 اإلنتاج التكاليف رقم االستمارة اإلنتاج التكاليف رةرقم االستما

1 9500 3 26 9775 3 

2 9645 3 27 9645 3 

3 9697 4 28 5105 2 

4 4841 2 29 5325 2 

5 9514 3 30 8230 3 
6 9500 3 31 22552 7 

7 9575 3 32 18213 7.25 

8 9313 3 33 13836 5.25 

9 9563 3 34 10425 3.75 

10 9618 3.25 35 11268 4 

11 6162 2 36 5910 3 

12 6153 2 37 11356 3.5 

13 6377 2 38 21584 7 

14 6643 2 39 12078 4 

15 19320 7 40 10878 3.25 

16 6777 2 41 7690 3 

17 9905 3 42 8194 3 

18 10665 3 43 10783 3.5 

19 10316 3 44 13383 5 

20 10054 3 45 19508 7 

21 9510 3 46 14562 5 

22 9345 4 47 4304 1.2 

23 5030 2 48 10262 3 

24 9611 3.5 49 10003 3 

25 5060 2 50 18728 6 

 .2019موسم زراعه  :جمعت وحسبت من بيانات استمارة استبيان الدراسةالمصدر         
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ABSTRACT 

 
           The study is based on estimating at Kafr elshekh, the production function of  the rice crop  using the Douglas 
Cobb function in the exponential form and estimating the cost function according to the cubic picture. Preliminary data 

were collected by conducting a field. 
 Study of a random sample representing the study population 

        The average cost of production of the average farm for the rice crop in the study showed that the cost of 
agricultural operations amounted to LE 4324 representing about 65.7% of the total variable costs o f about LE 6,580 
representing about 62.1% of the total cost, while the fixed costs amounted to LE 4023 representing about 37.9% of the 

total cost. 
         The results of the estimated production function indicate that the most important explanatory variables affecting 

the average production of rice crop in the study sample is the automatic work and the amount of seeds in kilograms and  

the amount of chemical fertilizers as a unit of oil if the increase of these resources with the presence of other 
agricultural resources increase the average farm production of rice and calculate productivity The marg inal va lue o f 

these resources was found to be about 0.08466 tons, 0.00891 tons, and 0.00892 tons each, respectively. 
        The study recommends that the state represented in the research centers transfer knowledge and  technological 
innovations to farmers, especially with regard to the seeds improved.  

KEYWORDS: Production and Cost Function, opportunity cost, Marginal production function, Total 

revenue, Efficient use of resources. 
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