
 

ة في مصر ار منطقة غرب النو ة لمحصول البرتقال    الكفاءة االقتصاد
  ١أشرف شبل يونس

                                                           
ة -مدرس اقتصاد ١ ة الثروة السم ل س-     جامعة السو

حث فى    ٢٠١٧ مارس ٢١شر في ، الموافقة على الن٢٠١٧  فبراير٢٣استالم ال

 الملخص العرى
ة  ــاءة االقتــصاد ــاس الكف ة  ق ــس ــصفة رئ حــث  أســتهدف ال
ـــة  ـــة بجمهور ار منطقـــة غـــرب النو لمنتجـــي محـــصول البرتقـــال 
ــة الدراســة،  ــات لعين ان ــل مغلــف الب ــة، بإســتخدام تحلي مــصر العر

حث الي مجموعة من النتائج أهمها ما يليوتوص   :ل ال
 ألــف فــدان ٢٤٧.٥أن المــساحة المثمــرة  للبرتقــال بلغــت نحــو -١

ة خـالل الفتـرة   -٢٠٠٣(في المتوس علي مستو الجمهور
٢٠١٥.( 

 ألــف طــن فــي المتوســ  ٢٤١١.٦انتــاج البرتقــال بلــغ نحــو  -٢
ة خالل فترة الدراسة  علي مستو الجمهور

ـة للبرتقـال نحـو بلغ متوسـ االنتا -٣ ـة الفدان  طـن خـالل ٩.٩ج
 فترة الدراسة

ــة الفاقــد مــن البرتقــال نحــو  -٤ م  الــف ٢٩٦.٦٢بلــغ متوســ  
 . طن في خالل فترة الدراسة

مة المتاح لالستهالك من البرتقال نحـو  -٥ ألـف ١٧٥٢.٨بلغت 
 .طن في المتوس خالل فترة الدراسة

ـة لمنتجـى محـصول البرتقـ -٦ العينـة بلغ متوس الكفـاءة الفن ال 
ة لعام  حث الغ عددهم ٢٠١٥ال  مزرعة قـد بلـغ نحـو 80، وال

ـــنهم إشــارة  إلـــى . ٨٣.٥ م وحــدات اتخـــاذ قـــرار  المـــزارعين 
ة اإلنتـاج بنحـو م ادة  مـة دو %  ٥,١٦ز ـادة فـي ق ن أ ز

ة المستخدمة  .المدخالت المورد
ـــة لمنتجـــي محـــصول البرتقـــال  -٧ ع بلـــغ متوســـ الكفـــاءة التوز

ــة لعــام العينــة ا حث ــالغ عــددهم ٢٠١٥ل  مزرعــة قــد ٨٠، وال
وحــدات وهــذا إشــارة إلــى% ٩٨.٦ بلــغ حــوالي  أن المــزارعين 

ـة اإلنتـاج بنحـو م ـادة  ـنهم ز م ن أ دو% ٤,١اتخـاذ قـرار 
ة المستخدمة مة المدخالت المورد ادة في ق  .ز

 
 

ة نحو  -٨ ادة ،%٨٢.٢ بلغ متوس الكفاءة االقتصاد نهم ز م  
ـــــة اإل ـــــاج بنحـــــوم ـــــة دو% ٨,١٧نت م ـــــي ق ـــــادة ف ن أ ز

ة المستخدمة  . مما يدل على نقص الكفاءةالمدخالت المورد
حــث ضــرورة تــدخل الدولــة فــي دعــم مــستلزمات : يوصــى ال

ة،  ق ــات تــسو ــع المنــتج النهــائي، إنــشاء جمع اإلنتــاج، أســعار ب
ة   .والزراعة التعاقد

ـــة ة: الكلمـــات المفتاح رات  المؤشـــ-الكفـــاءة االقتـــصاد
ة ة-االنتاج ة الزراع    التنم

  المقدمة
ــــه  ـــك ف ن دراســــة وتحليــــل المعــــالم والمؤشــــرات أممــــا ال شـ

ة لقطــاع المــوالح علــى مــستو األراضــى  ــة واالقتــصاد اإلنتاج
ــــى  ـــة ف ــــة مــــن العوامــــل الهامـ ــــة مــــصر العر ــــدة وجمهور الجدي
ة عن الوضع الراهن لهـذا القطـاع  ق إعطاء صورة واضحة وحق

األراضـــى الجديـــدةجى الاإلنتـــا مـــه هـــام وخاصـــة  ، حيـــث ان تقي
ـــــالنفع ع عـــــود  ـــــه  لـــــى مـــــستقبل القطـــــاع الزراعـــــى والنهـــــوض 

  .المصر
ة حث لة ال   المش

ر  ـــــة وتطـــــو ة لتنم ـــــرغم مـــــن الخطـــــ اإلســـــتراتيج علـــــى ال
ــة القطــاع الزراعــى المــصر مــن خــالل ال ــة األفق ــة الزراع تنم

ة لـذاتى إال أن مـردود ، والتـي تـستهدف تحقيـ اإلكتفـاء اوالرأس
ات دو المـــــستو المتوقـــــع ، حيـــــث نتلـــــك الخطـــــ واإلســـــتراتيج

ـــصفة عامـــةيواجـــه من ـــة  ومحـــصول ، تجـــي المحاصـــيل الزراع
الت األراضـــي البرتقـــال عـــض المـــش ـــصفة خاصـــة   الجديـــدة 

ة التــي تــؤد إلــى نقــ ق ــة والتــسو ــة اإلنتاج ص الكفــاءة اإلنتاج
ة ــس علــى وجــودواالقتــصاد ســتخدام ا فــي إســراف ، والــذ انع

  .الموارد المتاحة
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حثأهـداف    ال
حــثستهدف ــ ةال ــصفة أساســ ة تقــدير الكفــاءة    االقتــصاد

ـــال  ــــصول البرتقـــ ارــــــة لمحــ ــــة غــــــرب النو ــــصرمنطقــ ـــذا  ،مــ هـــ
ة المتمثلة في األتي عض األهداف الفرع   :اإلضافة إلى 

ة ومساحة البرتقال علي  -١ ٕدراسة تطور اإلنتاج وانتاج
 .ورة خالل فترة الدراسةمستو الجمه

دراسة التوزع الجغرافي إلنتاج البرتقال بجمهورة مصر  -٢
ة  العر

متوس نصيب الفرد خالل فترة دراسة المتاح لالستهالك و -٣
 الدراسة

  .دراسة تطور صادرات البرتقال خالل فترة الدراسة -٤
اناتاألسلوب  حثي ومصادر الب   :ال

حـــث عتمـــد ـــى اســـت تحقيـــفـــي ال ـــه عل خدام أســـاليب  أهداف
ــــــ ــــــفي والتحليـ ــــــة .الكمـــــــيل الوصـ ــــــة فـــــــي ممثلـ ـ ة األهم ـــسب ــــ  الن

ة والمتوســطات فــضال عــن اســتخدام أســاليب التحليــل ، الحــساب
ــس و   ــة فــي تحليــل االنحــدار ال تحليــل  أســلوبالكمــي متمثل

انــات ة، وقــد تــم  لمغلــف الب ــة واالقتــصاد تقــدير الكفــاءة اإلنتاج
 DEAP(Data Envelopment Analysisاالســتعانة ببرنـــامج

Program) حــث فــى تحقيــ أهدافــه، وقــد  علــي نــوعين اعتمــد ال
انـــات ـــةأحـــدهما ، مـــن الب ـــات الثانو ان النـــشرات الب  المنـــشورة 

ــز للتعبئــة االحــصاء  عــالوة علــي ، المختلفــة مــن الجهــاز المر
ـــ انـــات األول انةالب م واعـــداد إســـتمارة اســـتب ـــ تـــصم  ٕعـــن طر

ــــة مــــــــن منتجــــــــي  منطقــــــــة  البرتقــــــــالمحــــــــصولوســــــــحب عينــــ  
ـــة ار ـــم .النو ـــي ت ـــة الت ـــات الثانو ان ـــي الب حـــث عل مـــا اعتمـــد ال

ة والحــــصول علي نــــشرات هــــا مــــن نــــشرات المــــساحة المحــــصول
الجهــاز  ــة  ــة مــن الــسلع الزراع ــة اإلنتــاج والتجــارة الخارج حر

ز للتعبئة العامة واإلحصاء   .المر
ة حث   النتائج ال

  :تجارة البرتقالك وانتاج واستهالدراسة تطور: ًأوال
ة -١  : المساحة المثمرة للبرتقال علي مستو الجمهور

أن المــساحة المثمــرة  للبرتقــال بلغــت ) ١(يتبــين مــن جــدول 
 ألــف فــدان فــي المتوســ علــي مــستو الجمهورــة ٢٤٧.٥نحــو

ــت المـــــساحة . ٢٠١٥-٢٠٠٣خـــــالل الفتـــــرة  ــــذا و قـــــد اتجهـــ هـ
 ألـــف ١٩٧.٧المثمـــرة للبرتقـــال للتزايـــد حيـــث ازدادت مـــن نحـــو 

حــد أدنــي عــام   ألــف فــدان ٣١٢.٥٩ إلــى نحــو ٢٠٠٣فــدان 
ــادة تقــدر بنحــو . ٢٠١٥حــد أقــصي عــام  ألــف فــدان ١١٥بز

مـــــن المـــــساحة المثمـــــرة للبرتقـــــال عـــــام % ٥٨.١١تمثـــــل نحـــــو 
ة بنحــو . ٢٠٠٣ ــادة الــسنو قــدر متوســ الز  ألــف ٨.٨٥مــا 

  .فدان خالل فترة الدراسة
 لتطور المـساحة المثمـرة يتـبن دراسة االتجاه الزمني العامو

أن المــــساحة المثمــــرة قــــد ) ٢(بجــــدول ) ١(مــــن المعادلــــة رقــــم 
ة بنحـــو  ا و تقـــدر الزـــادة الـــسنو ـــة إحـــصائ ُازدادت زـــادة معنو     . ألف فدان١١.٦٣

ة  -٢  :إنتاج البرتقال علي مستو الجمهور
 ٢٤١١.٦أن انتاج البرتقال بلغ نحو ) ١(يتبين من جدول 
ــــي ٢٠١٥-٢٠٠٣توســــ خــــالل الفتــــرة ألــــف طــــن فــــي الم  عل
هــذا و قــد اتجــه إنتــاج البرتقــال للتزايــد مــن . مــستو الجمهورــة

حـــد أدنـــي عـــام ١٧٦٧.٧نحـــو   إلـــى نحـــو ٢٠٠٣ ألـــف طـــن 
حـد أقـصي عـام ٣٣٥١ بزـاده تقـدر بنحـو ، ٢٠١٥ ألف طن 

مـــن انتـــاج البرتقـــال % ٨٩.٥ ألـــف طـــن تمثـــل نحـــو ١٥٨٣.٣
ــــ. ٢٠٠٣عــــام  قــــدر متوســــ الز ــــاج مــــا  ه فــــي انت اده الــــسنو

ا١٢١.٨البرتقال بنحو    . ألف طن سنو
دراسـة االتجــاه الزمنـي العــام لتطـور انتــاج البرتقـال خــالل و

أن إنتـاج ) ٢(بجـدول ) ٢(فترة الدراسة يتبين من المعادلـة رقـم 
ا تقـدر الزـادة و، البرتقال قد أخذ اتجاها متزايـدا معنـو إحـصائ

ة بنحو    .  ألف طن١٢٥.٨السنو
ة الفدان -٣ ةاإلنتاج   :ة للبرتقال علي مستو الجمهور

ــة قــد بلغــت نحــو ) ١(تبــين مــن جــدول  ــة الفدان أن االنتاج
هـذا وقـد . ٢٠١٥-٢٠٠٣ طن في المتوس خـالل الفتـرة ٩.٩

ــة للبرتقــال مــن نحــو  ــة الفدان فــدان / طــن٨.٩٤ازدادت اإلنتاج
   .٢٠١٥فدان عام / طن١٠.٧ الي نحو ٢٠٠٣عام 
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ة البرتقال   واإلنتاج المثمرة والمساحة. ١جدول  ة خالل الفترةٕانتاج ة   )ألف طن( االنتاج   )ألف فدان( المساحة المثمرة   السنة                                        )٢٠١٥– ٢٠٠٣(علي مستو الجمهور  ٩.٩ ٢٤١١.٦ ٢٤٣.٩٤ المتوس  ١٠.٧  ٣٣٥١  ٣١٢.٥٩  ٢٠١٥  ١٠.٤٢  ٣١٣٦  ٣٠٠.٩٥  ٢٠١٤  ٩.٥  ٢٨٥٥  ٢٩٩.٠٤  ٢٠١٣  ٩.٨٦  ٢٧٨٦  ٢٨٢.٧  ٢٠١٢  ١٠.٨١  ٢٥٧٨  ٢٦٢.٩  ٢٠١١  ٩.٩٦  ٢٤٠١  ٢٤١.١٠٢  ٢٠١٠  ١٠.١  ٢٣٧٢.٢٦  ٢٣٤.٥٧  ٢٠٠٩  ٩.٦٢  ٢١٣٨.٤  ٢٢٢.٢٤  ٢٠٠٨  ٩.٦٦  ٢٠٥٥  ٢١٢.٧  ٢٠٠٧  ١٠.١٤  ٢١٢٠  ٢٠٥.١٢  ٢٠٠٦  ٩.٦٢  ١٩٤٠  ٢٠١.٦  ٢٠٠٥  ٩.٣٤  ١٨٥٠  ١٩٨.٠٥  ٢٠٠٤  ٨.٩٤  ١٧٦٧.٧  ١٩٧.٧  ٢٠٠٣  )طن(االنتاج
ز للتعبئة العامة واالحصاء: المصدر انات الجهاز المر اتي، جمعت وحسبت من ب ة واإلنتاج الن   .القاهرة، أعداد متفرقة، نشرة المساحة المحصول

ــــادة بنحــــو و ــــدر الز ة / طــــن١.٩٦تق ــــادة بنــــس ــــل الز ــــدان تمث ف
ة عام % ١٩.٧٦ ة الفدان   .   ٢٠٠٣من االنتاج

ــــة دراســــة االتجــــاو ــــة الفدان ــور االنتاج ه الزمنــــي العــــام لتطــ
يتبــين أن ) ٢(مــن جــدول) ٣(للبرتقــال يتبــين مــن المعادلــه رقــم 

ـــدا  ــ ـــا متزاي ـــاه عامــ ــــد أخـــــذت اتجــ ـــــال قـ ـــــة للبرتق ــــة الفدان ـ االنتاج
ا ـة الفداو. إحصائ ة فـي اإلنتاج ـة للبرتقـال تقدر الزادة السنو ن

  .فدان/ طن ٠.٠٩بنحو 
ة من البر -٤  :تقالالصادرات المصر

انات جدول ة الصادرات المصرة ) ٢(يتضح من ب م أن 
ألف طن في المتوس خالل ٦٦٨.٤من البرتقال تبلغ نحو 

ة الصادرات للتزايدهذا و. ٢٠١٥-٢٠٠٣الفترة  م ، اتجهت 
حد أدني عام ١٦٦حيث ازدادت من   الي ٢٠٠٣ ألف طن 

 ١٠٧٢بزادة تقدر بنحو ، ٢٠١٥ الف طن عام ١٢٣٨نحو 
ة الصادرات من ا% ٦٤٥.٨ تمثل نحو ألف طن م جمالي 

ة في صادرات و. ٢٠٠٣عام  قدر متوس الزادة السنو
  . ألف طن٨٢.٥البرتقال بنحو 

ة الصادرات و م دراسة االتجاه الزمني العم لتطور 
الجدول ) ٤(المصرة من البرتقال يتبين من المعادلة رقم 

ة الصادرات المصرة من البرتق) ٣( م ال قد أخذت أن 

ا ة ، اتجاها متزايدا معنو إحصائ حيث تقدر الزادة السنو
  .  ألف طن٩٧.٩٦بنحو 

 :الفاقد من البرتقال -٥
انات الجدول  ة الفاقد من البرتقال ) ٢(تشير ب م الي أن 

 الف طن في المتوس خالل الفترة ٢٩٦.٦٢تبلغ نحو 
ة الفاقد من نحو هذا و. ٢٠١٥-٢٠٠٣ م قد ازدادت 
 ألف طن عام ٤٧٥ الي نحو ٢٠٠٣ف طن عام أل١٦٠

   ألف طن تمثل نحو٣١٥بزادة تقدر بنحو ، ٢٠١٥
بلغ متوس هذا و. ٢٠٠٣ن اجمالي الفاقد عام م% ١٩٦.٩

ة الفاقد من البرتقال بنحو  م ة في   ألف ٢٤.٢٣الزادة السنو
ل من الكفاءة  . طن إشارة إلى الحاجة المتزايد إلى االهتمام 

ة و ة في استغالل والفن مزج عناصر االنتاج الكفاءة التوزع
ة من وحدات الموارد  المتاحه لتحقي الكفاءة االقتصاد

  .المستخدمة
اس نتائج أكدت ولقد  المؤشرات تلك العام الزمنى االتجاه ق

 اتجاه وجود إلى النتائج أشارت حيث إليها، اإلشارة الساب
ا، ومعنو موجب عام زمنى شير إحصائ االنحدار  معامل و

ة زادة هناك أن إلى ) ٣(الجدول) ٥(المعادلة رقم  تبلغ سنو
  .  ألف طن٣١.٩٦نحو 
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ـة خـالل الفتـرة ستهالك ومتوس نصيب الفرد والمتاح لالتطور الصادات و. ٢جدول  الفاقد من البرتقـال علـي مـستو الجمهور
ة الصادرات  السنه  )٢٠١٥ – ٢٠٠٣(   ١٧.٢  ٢٦٩.٦٢  ١٧٥٢.٨  ٦٦٨.٤  المتوس  ١٣.٣  ٤٧٥  ٢١١٣  ١٢٣٨  ٢٠١٥  ١٤.٥  ٥٠٨  ٢٢٥٩  ٨٧٧  ٢٠١٤  ١١.٥  ٦١٢  ١٧٣٦  ١٢٤٤  ٢٠١٣  ١٣.٢  ٢٦٨  ١٧٨٩  ٩٩٧  ٢٠١٢  ١١.٧  ٢٣١  ١٥٣٦  ١٠٤٢  ٢٠١١  ١٢.٣  ٢٣٧  ١٥٨٠  ٨٢١  ٢٠١٠  ١٨.٢  ١٥٥  ١٥٥٠  ٨٢٢  ٢٠٠٩  ١٩.٧  ١٦٥  ١٦٤٩  ٤٨٩  ٢٠٠٨  ٢١.٨  ١٧٨  ١٧٨٤  ٢٧١  ٢٠٠٧  ٢٢.٩  ١٨٢  ١٨٣٧  ٢٨٣  ٢٠٠٦  ٢٢  ١٧٢  ١٧٢٦  ٢١٤  ٢٠٠٥  ٢١.١  ١٦٢  ١٦٢٥  ٢٢٥  ٢٠٠٤  ٢١.٢  ١٦٠  ١٦٠٢  ١٦٦  ٢٠٠٣  )فرد/جم(متوس نصيب الفرد   )ألف طن(  الفاقد  )ألف طن(  ستهالكالمتاح لال  )ألف طن(  م

ز للتعبئة العامـه و االحـصاء: المصدر انات الجهاز المر ـ، جمعت وحسبت من ب ـة االنتـاج والتجـارة الخارج ـةنـشرة حر القـاهرة، أعـداد ، ة مـن الـسلع الزراع
  .متفرقة

ـال مـن  االتجاه الزمنـي لتطـور.٣جدول  ـة، االنتـاج، المـساحة المثمـرة   ـة الـصادرا،الفاقـد، االنتاج ، ت والمتـاح لالسـتهالكم
ان  رقم المعادله   )٢٠١٥ -٢٠٠٣( الفاقد  ومتوس نصيب الفرد  ة R2 F  المعادله  الب  *  ١٩٩.٢  ٠.٩٥  Ŷ1i= 171.8 + 11.63 Xi (34.15)    (17)                )فدان الف( ثمرةالم المساحة  ١  المعنو

ة  ٢  * ٢٣٩.٨ ٠.٩٦      Ŷ2i =-1530.9 + 125.8 Xi                   (23.74)     (15.5)                )طن ألف(  البرتقال انتاج م
ة   ٣  *  ٩.٩٧  ٠.٤٨  Ŷ3i=- 9.23 +0. 09 Xi                          (38.7)   (3,16)                 )طن(االنتاج
ة   ٤   *  ٧٩.٥٥  ٠.٨٨  Ŷ4i = -17.3 + 97.96 Xi                            (-0,2)   (8.92)                  )ألف طن( الصادراتم
ة الفاقد  ٥   *  ١٩.٢٥  ٠.٦٤  Ŷ5i = 45.92 + 31.96 Xi                          (0.79)     (4.4)                 )ألف طن( م
 Ŷ6i = 1538.65 + 30.6 Xi                         (13.82)     (2.2)                 )ألف طن(كالمتاح لالستهال   ٦

٤.٧٦  ٠.٣١  * 
 Ŷ7i = 24.5 – 1.076 Xi                         (16.46)  (-5.32)                 )جم( متوس نصيب الفرد  ٧

٢٨.٣  ٠.٧٤  * 
األلف  فدان  = Ŷ1i: حيث      متغير الزمن=                            Xi المساحة المثمرة 
ة =  Ŷ2i: حيث مة التقديرة لكم األلفالق   . طنإنتاج البرتقال 
Ŷ3i   =الطن ة  ة الفدان مة التقديرة لالنتاج مة التقد = Ŷ4i                     .الق ة الق   طناأللف  البرتقال المصرة من الصادراتيرة لكم
Ŷ5i  =  مة التقديرة األلف طنالق ة الفاقد من البرتقال  األل=           Ŷ6i لكم مة التقديرة للمتاح لالستهالك من البرتقال     طنفالق
Ŷ7i =الكيلو جرام مة التقديرة لمتوس نصيب الفرد من البرتقال    الق
ة(*)  مة i=1,2,3……,,21حيث                )٠.٠١( عند مستو إحتمالى معنو ة) t(   األرقام بين القوسين أسفل المعامالت تعبر عن ق  .المحسو

انات الجدول رقم : رالمصد   .الدراسة) ٢(، وجدول )١(حسبت من ب
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 :المتاح لالستهالك من البرتقال -٦

انات الجدول ة المتاح لالسته )٢(توضح ب م الك من أن 
ألف طن في المتوس خالل الفترة ١٧٥٢.٨البرتقال تبلغ نحو 

ة المتاح لالستهالك للتزايد. ٢٠١٥-٢٠٠٣ م ، هذا و تتجه 
 الي نحو ٢٠٠٣ ألف طن عام ١٦٠٢حيث ازدادت من 

 ألف ٥١١ بزادة تقدر بنحو ٢٠١٥ ألف طن عام ٢١١٣
الي صادرات البرتقال عام من اجم% ٣١.٩طن تمثل نحو 

ةالمتاح و. ٢٠٠٣ م ة في  بلغ متوس الزادة السنو
اشارة الي .  ألف طن٣٩.٣لالستهالك من البرتقال نحو

ال من متوس نصيب الفرد وصادرات البرتقال  ة زادة  ان ام
ة  ة والتوزع ال من الكفاءة الفن ال حال االهتمام بتحقي  ًمستق

ة في إنتاج البرتقالومن ثم تحقي الكفاء   .ة االقتصاد
اس نتائج أكدت ولقد  المؤشرات تلك العام الزمنى االتجاه ق

 اتجاه وجود إلى النتائج أشارت حيث إليها، االشارة الساب
ا، ومعنو موجب عام زمنى شير إحصائ االنحدار  معامل و

ة زادة هناك أن إلى )٣(الجدول) ٦(المعادلة رقم   تبلغ سنو
  . ألف طن٣٠.٦نحو 

  :البرتقال من المصر الفرد نصيب -٧
انــات مــن يتــضح  الفــرد نــصيب متوســ أن) ٢ (الجــدول ب

ــــغ البرتقــــال مــــن المــــصر  الفتــــرة خــــالل جــــم ١٧.٢ نحــــو يبل
 مــن الفــرد نــصيب متوســ انخفــض وقــد هــذا. ٢٠١٥-٢٠٠٣
 جـــم ١٣.٣ نحـــو إلـــى ٢٠٠٣ عـــام جـــم ٢١.٢ مـــن البرتقـــال

مثـل نحــو ٧.٩ نحـو حيـث بلـغ االنخفـاض ٢٠١٥  عـام جـم   
  .٢٠٠٣من متوس استهالك الفرد عام % ٣٧.٣

دراسة  الفـرد نـصيب متوسـ لتطـور العـام الزمنـي االتجاه و
 أن الــي) ٣ (الجــدول) ٧(رقــم المعادلــة مــن يتــبن البرتقــال مــن

ا معنـو الفـرد نـصيب متوسـ النخفاض اتجاه هناك ، اجـصائ
 بنحـو الفـرد بنـصي متوسـ فـي الـسنو االنخفـاض يبلـغ حيث

  . جم ١.٠٨

ع -٨  الفتـرة خـالل  المثمـرة البرتقـال لمـساحة الجغرافـي التوز
)٢٠١٥ – ٢٠١٠:(  

ارة منطقة أن) ٤(الجدول من يتبين ة تحتل النو  المرت
 المساحة تبلغ حيث للبرتقال المثمرة المساحة حيث من األولي

 من% ٢٨.٦ نحو تمثل المتوس في فدان ٧٠.٤٣٣نحو
 محافظة تحتل ما، الفترة تلك خالل المثمرة حةالمسا إجمالي
حيرة ة ال ة المرت  حيث للبرتقال المثمرة المساحة حيث من الثان

 نحو تمثل المتوس في فدان ألف٤٢.٣٢٦ نحو تبلغ
 وتحتل. الدراسة فترة خالل المساحة إجمالي من% ١٧.١٧

ضا ة من ال أ ة، الشرق ة، القليو ة، المنوف  االسماعيل
 يبلغ مساحة متوس السادس وحتي الثالث من تيبالتر
 ،فدان ألف٩.٠٣، فدان ألف١٠.٦ ،فدان ألف١٢.٤٣نحو
  .الدراسة فترة خالل الترتيب علي منهم لكال فدان ألف٧.٨
ــا ة لمزارعــى محــصول البرتقــال : ًثان تقــدير الكفــاءة االقتــصاد

ة  ار   منطقة غرب النو
ة لمزراعي محصول .١ منطقـة  تقدير الكفاءة الفن البرتقـال  

ة ار تبين من نتـائج التحليـل المتحـصل عليهـا، : غرب النو
الجــــدول ــــة  )٥(والــــواردة   لمنتجــــيأن متوســــ الكفــــاءة الفن
ــــة لعــــام محــــصول البرتقــــال حث ـــة ال العينـ ـــالغ ٢٠١٥  ـ ، وال

عنـــي ، %٨٣.٥ مزرعـــة قـــد بلـــغ حـــوالي ٨٠عـــددهم  وهـــذا 
ــنهم زـــادة اإلنتــاج بنحــو م بـــنفس  % ٥,١٦أن المــزارعين 

 . المدخالت المستخدمةالقدر من
ــــة لمزراعــــي محــــصو .٢ ع ل البرتقــــال تقــــدير الكفــــاءة التوز

ة ار تبين من نتائج التحليل المتحصل : منطقة غرب النو
ة العائــد المتغيـر للــسعة  ،  DEA (VRS)ًعليهـا وفقــا لفرضــ

الجدول  ـة لمنتجـى  ان )٥(والواردة  متوس الكفاءة التوزع
ــــة لعــــام محــــصول البرتقــــ حث ـــة ال العينـ ـــالغ ٢٠١٥ال  ـ ، وال

 ،%٩٨.٦ نحو مزرعة قد بلغ ٨٠عددهم 
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ـــة خـــالل الفتـــرة . ٤جـــدول   ع الجغرافـــي للمـــساحة المثمـــرة للبرتقـــال  علـــي مـــستو الجمهور ـــالتوز ـــان  )   ٢٠١٥ -٢٠١٠(ب
األلف فدان(   )المساحة 

ة   المتوس  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  المحافظة ة الاألهم ارة  %نسب حيرة ٢٨.٦ ٧٠.٤٣٣ ٩٦.٩٣١ ٩٢.٢٥٤ ٨٥.٠٣ ٧٥.٦٠ ١٥.٨٤٥ ٥٦.٩٤ *النو ة ١٧.١٧ ٤٢.٣٢٦ ٤٩.٥١٣ ٥٠.٣٢٥ ٥١.٦٦ ٥٠.٤٢ ٤٩.٧٣٥ ٤٦.٦٧٤  ال ة ١٢.٤٣ ٣٠.٦٤ ٣٧.٧٢ ٣٣.٣٦ ٣٦ ٣٥.٧٨ ٣٠.٦٥ ٢٩.٧  الشرق ة ١٠.٦ ٢٦.١٥١ ٣٢.٩ ٣٣.١٥ ٣٤.٠٣ ٣٢.٧٧ ٢٤.٠٣ ٣٣.٤٤ القليو ة ٩.٠٣ ٢٢.٢٦ ٢٥.٨ ٢٧.٥٣ ٢٧.٢٤ ٢٦.٣٤ ٢٥.٥٧ ٢٤.٢ المنوف ندرة ٠.٠٩ ٠.٢٢٣   ٠.٢٤٧ ٠.٣١٤ ٠.٢٠٥ ٠.١٩٤ ٠.١٩٤ ٠.١٩٧ القاهره ٧.٨ ١٩.٢٥٢ ٢٥.٨ ٢١.٥٢ ٢١.٧٣ ٢٢.٥٣ ١٨.٨١٤ ١٢.٧٥ االسماعيل س ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٤ ٠.٠٠٨ ٠.٠٠٨  ٠.٠٠ ٨  ٠.٠٠ ٣ ٠.٠٠٢ ٠ بورسعيد ٠.٢٣٥ ٠.٥٨  ٠.٧١٥  ٠.٧٠٧  ٠.٦٨٣ ٠.٦٦١ ٠.٦٥٣ ٠.٦٣٩ االس ا ٠.٩٧ ٢.٣٨٣ ٣.١٥ ٢.٣٥ ٤.٠٩ ٢.٣٠٧ ٢.١١٥ ٠.٢٩٢ السو ه ٠.٠١ ٠.٠٢٥٥ ٠.٠٣ ٠.٠٣٠ ٠.٠٣١ ٠.٠٣١ ٠.٠٣١ ٠.٠٢٣ دم ة ١.١٧ ٢.٩ ٣.١٦ ٣.٣ ٣.٣٧٥ ٣٣.٧ ٣.٧٨ ٣.٨٣ فر الشيخ ١.٣١ ٣.٢٣١ ٤.٣ ٤.٣ ٣.٩٦٤ ٣.٩٦٣ ٢.٩٢ ٣.٨٨٧ الدقهل ف ١.٣٩ ٣.٤٣٦ ٤.٠٨١ ٤.٣٦٤ ٤.٣٨ ٤.٣٧٠ ٣.٤٠١ ٠.٠٩٨ الجيزة ٣.٦ ٨.٨٦ ١١.١٢ ١١.٠٤٤ ١٠.٩٥ ١٠.٢٢٤ ٩.٨٠ ١.٥٨ الغر ا ٠.٢٢ ٠.٥٤ ٠.٦٤٥ ٠.٦٥ ٠.٦٥ ٠.٦٥ ٠.٦٥ ٠.٦١٣ الفيوم ٠.٩٦ ٢.٣٧ ٢.٨ ٢.٩ ٣.١٤ ٣.١٨١ ٢.٢٤ ٣.٢١٥ بني سو ر ٠.٠١٦ ٠.٠٤ ٠ ٠.٢٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ حلوان ٠.٠١٧ ٠.٠٤٣ ٠.١٤٤ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠٣١ ٠.٠٣٠ ٠.٠٢٥ جنوب سيناء ٠.٥٦ ١.٤ ١.٥٦ ١.٦٤١ ١.٣٨ ١.٢٧٣ ١.٢٤ ١.٢٥١ شمال سيناء ٠.٠٩ ٠.٢٢٥ ٠.٣٤٣ ٠.٢٨٢ ٠.٢٨٢ ٠.١٩٢ ٠.١٧٣ ٠.٠٧٣ مطروح ٠.٦٦ ١.٦٢ ٢.٢ ٢.٢ ٢.١٢ ١.٤٧٥ ١.١٨ ١.١٥٣ الواد الجديد ٠.١٣ ٠.٣٢ ٠.٣٨ ٠.٢٨١ ٠.٢٨٢ ٠.٣٧ ٠.٣٨ ٠.٤٤ األقصر ٠.٠٧٨ ٠.١٩٣ ٠.٣ ٠.٢٨٤ ٠.٢٧ ٠.١٦ ٠.١٥ ٠.٠٩٧  أسوان ٠.٠٧٧ ٠.١٨٩  ٠.١٧٦ ٠.٢٣ ٠.٢٢ ٠.٢٢ ٠.٢١١ ٠.٢١٣ قنا  ٠.٣٥ ٠.٨٦٠ ٠.٩٢٣ ٠.٩٣٢ ١.٠٦٢ ١.٠٩١ ١.٠٧ ١.١٤ سوهاج ١.٨٧ ٤.٦٢ ٦.٨٢ ٥.٣ ٥.٢٢٣ ٥.١٩ ٤.٦٤ ٥.٢٢ أسيو  ٠.٣٤  ٠.٨٤٤ ٠.٩٤ ٠.٩٤٤ ١.٠٢٢ ٠.٩٩٤ ٠.٩٢ ١.٠٠١ المن  ١٠٠ ٢٤٦.٤٤٨ ٣١٢.٥٦٠ ٣٠٢.٦ ٢٩٩.٠٤ ٢٨٣.٣٧٥ ٢٠٠.٤  ٢٢٩٤٩٠ االجمالي ٠.٢١١ ٠.٥٢ ٠ ٢.٣١٦ ٠ ٠ ٠ ٠.٨٠٥ السادس من أكتو
انات المصدر* حيرة وفقا لب ارة مساحتها المثمره من البرتقال منفصله عن مساحة محافظة ال   . منطة النو

ز للتعبئة العامة واالحصاء: المصدر انات الجهاز المر اتين، جمعت و حسبت من ب ة واالنتاج الن   .أعداد متفرقة، شرة المساحة المحصول
ة لعينـة مؤشرات .٥جدول  ـة والكفـاءة االقتـصاد ع ـة والكفـاءة التوز ـة تحليل الكفـاءة الفن حث مـن مزراعـي محـصول البرتقـال  

ة ار   منطقة غرب النو
ة ا  %  عدد المزارع الكفؤة  %  عدد المزارع التي تعاني نقص الكفاءة  المتوس   ة   ١٠  ٨  ٩٠  ٧٢  ٨٣.٥  %لكفاءة الفن ة   ٦٧.٥  ٥٤  ٣٢.٥  ٢٦  ٩٨.٦  %الكفاءة التوزع   ٧.٥  ٦  ٩٢.٥  ٧٤  ٨٢.٢  %الكفاءة االقتصاد

ُجمعت وحسبت من نتائج العينة: المصدر ُ.  
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 ٢٦ تعـانى مـن نقـص الكفـاءة تبلـغ التـيوتبين أن عدد المزارع 

ة تمثــل نحــو مزرعــة عينــة  مــزارع الإجمــاليمــن % ٣٢.٥ بنــس
ــة حث ــة اإلنتــاج ،ال م ــادة  ــنهم ز م عنــي أن المــزارعين   وهــذا 

 . المدخالت المستخدمةبنفس القدر من% ٤,١بنحـو
ة لمزراعـــي محـــصو .٣ ل البرتقـــال تقـــدير الكفـــاءة االقتـــصاد

ة ار تبين من نتائج التحليل المتحصل : منطقة غرب النو
ـــــــــدول عليهــــــــــا،  الجـ ــــــواردة  ــــ ـــــاءة  ان) ٥(وال ــــــ الكفـــــ متوســــ

ـة لعـام االق حث العينـة ال ة لمنتجى محصول البرتقـال  تصاد
ــــددهم ٢٠١٥ ـــــــالغ عـــ ـــوالي ٨٠، وال ـــــــغ حــــ ـــــــد بل ــــة ق  مزرعـــ
، وتبـــين أن عـــدد المـــزارع التـــى تعـــانى مـــن نقـــص %٨٢.٢

ة تمثـــل نحـــو  مزرعـــة٧٤الكفـــاءة تبلـــغ  مـــن % ٩٢.٥ بنـــس
ـــة، إجمـــالي حث ـــي أن المـــزارعين  مـــزارع العينـــة ال عن وهـــذا 

ـــة اإل م ـــادة  ـــنهم ز ـــادة دو% ٨,١٧نتـــاج بنحــــوم ن أ ز
 .في المدخالت المستخدمة

  المـراجـع
ـــــــز للتعبئـــــــة العامـــــــة واإلحـــــــصاء نـــــــشرة المـــــــساحة ، الجهـــــــاز المر

ة و اتياإلنتاجالمحصول  .أعداد متفرقة،  الن
ـــز للتعبئـــة  ـــة ، اإلحـــصاء والعامـــةالجهـــاز المر  اإلنتـــاجنـــشرة حر

ة ة من السلع الزراع  .متفرقةاد أعد، والتجارة الخارج
ة ، )نآخــروو(محمــود عبــد الهــاد شــافعي  تقــدير الكفــاءة االقتــصاد

ـــي مـــصراألراضـــيلمحـــصول القمـــح فـــي  ـــدة ف مـــة والجدي  ، القد
ندرةمجلة  ادل العلمياإلس  – أبرـل، ٢العـدد ، ٣٧مجلـد ،  للت
 .٢٠١٦يونيو 

ـــــضائع  ـــــي ال ـــــدير الكفـــــاءة ا)نوآخـــــرو(أشـــــرف دمحم عل ـــــة إل، تق نتاج
ة لمح ق حيـرة والتسو محافظـة ال دراسـة (صول البرتقـال أبـو سـرة 

ــة ، المجلــة المــصرة لالقتــصاد الزراعــي، المجلــد الحــاد )تحليل
  ٠ ٥٣٠ – ٥١٩: ٢٠١١ يوليو – العدد الثاني–نوالعشرو

ة  ــة واالقتــصاد  إلنتــاجعــالء أحمــد أحمــد قطــب، تقــدير الكفــاءة التقن
اسـتخد محافظة الفيوم   اد الشمس الزتي  ام تحليـل محصول ع

انـــات، المجلـــة المـــصرة لالقتـــصاد الزراعـــي، المجلـــد  مغلـــف الب
 ٢٠١١ العدد الثاني، يوليو –نالحاد والعشرو

ه  محسن نب فاءة الـسعة  " ، أبو سعدإبراه ة و ة والتوزع الكفاءة الفن
ــــة محافظــــة المنوف ، مجلــــة "والتكــــاليف لمــــزارع دجــــاج التــــسمين 

ــــ ل ــــة،  حــــوث الزراع ــــة لل ــــة، –ة الزراعــــةالمنوف  جامعــــة المنوف
، العدد السادس ،   ٢٠٠٨نالمجلد الثالث والثالثو

مـــي س التم ـــدالعزز بـــن حمـــد الـــسع ـــدهللا بـــن عب م الكفـــاءة ، عب تقـــو
ــة  ةالتقن ــاض واالقتــصاد  لــصناعة تعبئــة التمــور فــي منطقــة الر

ة ـــــة الـــــسعود تـــــوراهرســـــالة  ،المملكـــــة العر  االقتـــــصادقـــــسم ، د
ة ا، الزراعي   م٢٠٠٦نوفمبر ، جامعة الخرطوم، لزراعةل

مي ة لقطـاع صـناعة ، فرح خليو حماد الـدل ـاس الكفـاءة النـسب ق
اكستان ر في ال انـات، الس ، اسـتخدام أسـلوب تحليـل مغلـف الب

توراة ة، رسالة د لمنتس العالم  .٢٠٠٨، جامعة سانت 
Quey-Jen Yeh, The Application of Data Envelopment 

Analysis in Conjunction with Financial Ratios for Bank 
Performance Evaluation, Journal of the O. Research 
Society, Vol. 47, №. 8, Aug., 1996. 
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ABSTRACT 

The economic efficiency of the orange crop Nubaria western region in Egypt 
Ashraf Shebl Youness

The research aimed mainly at measuring the 
economic efficiency of the orange crop producers in 
Nubaria western region, Arab Republic of Egypt, using 
The Application of Data Envelopment Analysis for the 
study sample, the research found a range of results 
including the following: 
1. The fruitful area of orange amounted to about 247.5 

thousand faddan, on average, at the level of the 
Republic during the period of study (2003-2015). 

2. orange production amounted to 2411.6 thousand 
tons, on average, at the level of the Republic during 
the study period. 

3. Average productivity of faddan  reached about 9.9 
tons during the study period 

4. The average quantity of oranges losses amounted to 
about 296,620 tons during the study period. 

5. Available quantity of consumption from  oranges 
attained about 1752.8 thousand tons on average 
during the study period. 

6.  The average of technical efficiency for orange crop 
producers  in the research sample in year of  2015, 
totaling 80 farms have amounted to about 0.835. To 
farmers as units they can make a decision to increase 
the amount of production by about 5.16% without 
any increase in the value of the inputs used Mordah. 

7. The average of a locative 
8.  efficiency for  the  orange crop producers in  the 

research sample for year of  2015, totaling 80 farm 
has reached about 0.986 and this is an indication that 
farmers make a decision as units they can increase 
the amount of production by about 4.1% without any 
increase in the value of the resource  inputs used. 

9. The average of economic efficiency attained about 
822, they can increase the amount of production by 
about 8.17% without any increase in the value of 
there source inputs used, indicating a lack of 
efficiency. 

10. The most important productivity problems is the 
spread of nematodes, the spread of scale insect, 
increase in the production and the scarcity of water 
input prices. 

11. The most important marketing problems is the 
decline in finished product selling price, traders and 
brokers control the prices, after the markets for 
production areas. 

12. Find recommended: the need for state intervention to 
support production requirements, the final product 
selling prices, create marketing associations, and 
contract farming. 

 
 
 
 
 


