
 

 

نتاجية واالقتصادية لمحصول الزيتون فى محافظة  د ثر الحيازة الفدانية على الكفاءة اإل راسة اقتصادية أل
 شمال سيناء 

 1شموع عوض محمد سليمان

 

 جامعة العريش  -البيئيةزراعية كلية العلوم ال -مدرس بقسم االقتصاد والتنمية الريفية1
 2021يناير 17 ى، الموافقة على النشر ف2020ديسمبر  3 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
األراضي   فى  االستزراع  محاصيل  أهم  من  الزيتون  يعتبر 
الصحراوية المستصلحة لما تتميز به أشجاره من قدرة على تحمل  

وتعد  الملوح األراضي،  أنواع  مختلف  فى  والنمو  والجفاف  ة 
محافظة شمال سيناء أحد المحافظات الواعدة فى إنتاج محصول  
التركيب   قائمة  داخل  األولى  المرتبة  يحتل  حيث  الزيتون 

نحو  بلغت  نسيبة  بأهمية  البستانية،  للزروع           المحصولى 
عام  40.5 خالل  محصول ٪2017  أهمية  من  الرغم  وعلى   .

يتسم   المحصول  هذا  أن  إال  سيناء  شمال  بمحافظة  الزيتون 
أشجاره،  بعض  ارتفاع أعمار  ظل  فى  اإلنتاجية  كفاءته  بانخفاض 
وتنحصر   إنتاجيتها،  بانخفاض  تتسم  محلية  أصناف  ووجود 
من   المزروعة  المساحة  انخفاض  فى  للبحث  الرئيسية  المشكلة 

حوالى   من  الزيتون  عام    52.8محصول  فدان  إلى   ،2013ألف 
عام  35.5حوالى   فدان  نحو  2017ألف  بلغت  انخفاض  بنسبة   ،
32.8  .٪ 

الفدانية   الحيازة  أثر  دراسة  إلى  عامة  بصفة  البحث  ويهدف 
بمحافظة   الزيتونية  للمزارع  واالقتصادية  اإلنتاجية  الكفاءة  على 
في  الوصفى  التحليل  أسلوب  البحث  استخدم  حيث  سيناء  شمال 

يها البحث ،هذا باإلضافة إلى عرض الموضوعات التى اشتمل عل 
القياسية   النماذج  بعض  باستخدام  وذلك  الكمى  التحليل  اسلوب 
فى   المزدوجة  اللوغاريتمية  صورته  في  المتعدد  االنحدار  مثل 
تقدير دوال اإلنتاج،  والصور التكعيبية فى تقدير دوال التكاليف،  

ال الثانوية  البيانات  على  أهدافه  تحقيق  في  البحث  إعتمد  تى  وقد 
الجهات   بعض  من  الصادرة  النشرات  خالل  من  جمعها  تم 
مديرية   وكذلك  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  مثل  الحكومية 
بصفة   الدراسة  إعتمدت  كما  سيناء،  شمال  بمحافظة  الزراعة 

طبقية   عشوائية  عينة  خالل  من  األولية  البيانات  على  أساسية 
لعدد منها     70قوامها  مرك  50مزرعة  داخل  العبد  مزعة  بئر  ز 

مزرعة داخل مركز العريش، وقد بلغ المتوسط العام للمساحه  20و
حوالى   بنحو    29المزورعة  العريش  مركز  فيها  ساهم  فدان،  ألف 

بنحو  35.1 العبد  بئر  ومركز  أن  ٪23،  التقديرات  وتشير   .٪
المساحه المثمرة من محصول الزيتون تتزايد سنويًا بمقدار معنوى  

٪ من المتوسط  9ألف فدان، يمثل نحو    2.6إحصائيا بلغ حوالى  
 السنوى. 

وعن المؤشرات االنتاجية لمزارع عينة البحث تبين ان متوسط  
حوالي   بالفدان  األشجار  العام    56عدد  المتوسط  بلغ  كما  شجرة، 

حوالي   الشجرة  العام    81إلنتاجية  المتوسط  بلغ  وقد  كجم/سنة، 
حوالي   الفدان  الم  4.6النتاجية  بلغ  كما  العام  طن/سنة.  توسط 

حوالي   البحث  بعينة  الزيتون  اشجار  بلغ    28.3لعمر  كما  سنة. 
حوالي   الحائز  لنصيب  العام  بلغ    فدان.  3.9المتوسط  وقد  هذا 

البلدى، الكيماوى،السماد  السماد  لكمية  العام    المبيدات،   المتوسط 
االلى  العمل  ساعات  عدد  البشرية،  العماله  حجم  والزيوت،  الوقود 

رجل /يوم    34لتر، 19لتر،   8.9كجم ،120.4، 3م  12.2حوالى  
لكمية    6.1 االقتصادية  الكفاءة  وبدراسة  الترتيبب.  على  ساعه 

  0.52المبيدات الفطرية والحشرية يتضح أنها قد تزايدت من نحو 
للفئة الحيازية الثانية, وقد    0.73للفئة الحيازية األولي إلي نحو  

 لثة. للفئة الحيازية الثا  1.02بلغت أقصاها حوالي 
حيث   العضوي,  السماد  لكمية  االقتصادية  الكفاءة  وبدراسة 

نحو   من  تزايدت  قد  انها  الي    0.68يتضح  األولي  الحيازية  للفئة 
حوالي    0.83نحو   اقصاها  بلغت  وقد  الثانية,  الحيازية  للفئة 

استخدام    0.98 بترشيد  البحث  يوصي  لذا  الثالثة.  الحيازية  للفئة 
ي والثانية وذلك الفراط استخدامه في  هذا العنصر في الفئات األول

 هذا الفئات والذي أدي الي انخفاض الكفاءة فيهم. 
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الفئات   في  العنصر  هذا  استخدام  بترشيد  البحث  يوصي  لذا 
والذي أدي   وذلك الفراط استخدامه في هذا الفئات  والثانية  األولي 
األهمية   ارتفاع  يتبين  كما  اإلقتصادية.  الكفاءة  انخفاض  إلي 

لبند اإليجار بين بنود التكاليف الثابتة، وكذلك بند العمالة    النسبية
كذلك  المتغيرة،  التكاليف  بنود  بين  العضوي  والسماد  المؤجرة، 
انخفاض تكلفة إنتاج الكيلو جرام مع زيادة حجم الحيازة الفدانية،  
بشمال   الزيتونية  المساحات  فى  التوسع  ضرورة  يعكس  مما 

األمثل   الحجم  بلغ  وقد  األولى  سيناء.  الحيازية  للفئات  لإلنتاج 
حوالى   الثالثة  على    5.2طن،    5.50طن،    5.7والثانية  طن 

عن   الفعلى  الحجم  إنخفاض  إلى  يشير  الذى   األمر  الترتيب، 
الموارد   استخدام  كفاءة  عدم  إلى  يشير  مما  األمثل،  الحجم 

يقدربحوالى   ضائع  دخل  ووجود  المستخدمة   ,   7.23الزراعية 
وبنفس  الف    0.60,  3.02 الثالث  الحيازية  الفئات  داخل  جنية 

الترتيب مما سبق يتبين أن مزارع الفئة الحيازية األولى )أقل من  
فدان( قد حققت أعلى معدالت للدخل الضائع، فى حين حققت   3

يؤكد  مما  الدخل الضائع  معدالت  أقل  الثالثة  الحيازية  الفئة  مزارع 
 خل هذه الفئة.على ضرورة تكثيف وترشيد لعناصر اإلنتاج دا

العام   المتوسط  أن  النتائج  أشارت  الربحية  الهوامش  وعن 
حوالي   بلغ  قد  الزيتون  محصول  من  العائد  الف    14.4لصافي 

جنيهًا لكل كجم من المحصول .وقد    3.1جنية، بما يوازي حوالي  
محصول   من  المتغيرة  التكاليف  فوق  للعائد  العام  المتوسط  بلغ 

حوالي   جني  19.1الزيتون  حوالي  الف  يوازي  بما  جنيهًا    4.2ة، 
لكل كجم من المحصول. كما بلغ المتوسط العام للقيمة المضافة  

حوالي    17.9حوالي   يوازي  بما  جنية،  كجم  3.9الف  لكل  جنيهًا 
من المحصول. وعن مقاييس الكفاءة فقد بلغ المتوسط عام لعائد  

نحو   المستثمر  لهامش  109.4الجنية  عام  المتوسط  بلغ  ٪. كما 
نحو    ربح للربحية  52.2المنتج   العام  المتوسط  بلغ  كما   .٪

 ٪. 75.4النسبية نحو  
جنيه   كل  أن  النتائج  أشارت  االقتصادية  للكفاءة  وبالنسبه 

مضافة   قيمة  يحقق  والمتغيرة  الثابتة  اإلنتاج  تكاليف  على  ينفق 
وقد تبين تفوق مزارع الفئة الحيازية    1.36تقدر بحوالى   جنيهُا. 

لمحصول   والثانية  الثالثة  األولى  بالفئتين  نظيرتها  على  الزيتون 
مما   االقتصادية.  الكفاءة  مؤشرات  وكذلك  الربحية،  الهوامش  فى 

لالستفادة   الزيتون  محصول  زراعة  فى  التوسع  أهمية  إلى  يشير 
 من وفورات السعة فى األجل القصير والطويل. 

  الكلمات المفتاحية: الكفاءة االقتصادية، الدخل الضائع، الحجم 
 . األمثل، عائد الجنية المستثمر

 المقدمة 

األراضي   فى  االستزراع  محاصيل  أهم  من  الزيتون  يعتبر 
على   قدرة  من  أشجاره  به  تتميز  لما  المستصلحة  الصحراوية 
األراضي،   أنواع  مختلف  فى  والنمو  والجفاف  الملوحة  تحمل 

ودرجة  ومقاومة   مناخ  من  المالئمة  غير  الطبيعية  الظروف 
ورطوبة بزر   ،حرارة  يسمح  كبيرة ا مما  مساحات  الستثمار  عتها 

من األراضى الشاسعة التى يصعب استغاللها فى زراعة كثير 
الزيتون  محصول  يحافظ  كما  األخري،  المزروعات  انواع  من 
التعرية والتصحر،   لعوامل  التدهور والتعرض  التربة من  على 
إلى جانب مساهمتها فى استقرار المجتمعات.  ويعتبر الزيتون 

الدول  ث بعض  فى  الزيتون  زيت  على  يطلق  حيث  قومية  روة 
األ يوجه بالذهب  حيث  الصورة  تختلف  مصر  وفى  خضر 

معظم انتاجه والمقدر بحوالى نصف مليون طن الى صناعة  
( منه  محدودة  نسبة  يستخدم  بينما  ٪(  10-7الحفظ 

 الستخالص زيت الزيتون. 
فى   الواعدة  المحافظات  أحد  سيناء  شمال  محافظة  وتعد 

داخل  إ األولى  المرتبة  يحتل  حيث  الزيتون،  محصول  نتاج 
البستانية للزروع  المحصولى  التركيب  نسيبة    ،قائمة  بأهمية 

نحو   عام  40.5بلغت  خالل  محافظة  ٪2017  تعد  كما   ،
شمال سيناء بمثابة بورصة زيت الزيتون فى مصر من حيث  
 الجودة واإلنتاجية، لذا فهي تتحكم فى أسعار الزيتون ومنتجاته

 لدى كبار المنتجين والتجار والوسطاء.
 

 المشكلة البحثية 
شمال   بمحافظة  الزيتون  محصول  أهمية  من  الرغم  على 
سيناء إال أن هذا المحصول يتسم بانخفاض كفاءته اإلنتاجية 
أصناف محلية  أشجاره، ووجود  أعمار بعض  ارتفاع  فى ظل 
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فى   الفدان  إنتاجية  بلغت  حيث  إنتاجيتها،  بانخفاض  تتسم 
طن على مستوي  5طن، مقابل حوالى   4مال سيناء حوالى ش

عام   خالل  وذلك  المشكلة  2017الجمهورية  وتنحصر   .
ب من  االرئيسية  المزروعة  المساحة  انخفاض  فى  لبحث 

حوالى   من  الزيتون  عام    52.8محصول  فدان  ألف 
حوالى  2013 عام  35.5،إلى  فدان  بنسبة  2017ألف   ،

ذي يستلزم معه دراسة  ٪. األمر ال32.8انخفاض بلغت نحو  
الحيازات   مختلف  داخل  المحصول  هذا  إنتاج  اقتصاديات 

 الفدانية. 

 البحث   أهداف
يهدف البحث بصفة عامة إلى دراسة أثر الحيازة الفدانية  

الزيتون   لمزارع  واالقتصادية  اإلنتاجية  الكفاءة  محافظة  بعلى 
التوسع الزراعي   التعرف على ممكنات  شمال سيناء من أجل 

إنت خالل    ،اجهفى  من  الهدف  ذلك  االهداف    دراسةويتحقق 
 الفرعية التالية: 

سيناء   .1 شمال  في  الزيتون  لمحصول  الراهن  الوضع  دراسة 
 ستعراض المؤشرات العامة لمزارعه. إو 

التعرف  .2 بهدف  الزيتون  لمحصول  اإلنتاجية  الدوال  تقدير 
 على أهم محددات إنتاجه داخل مزارع عينة البحث.  

الن .3 األهمية  ودراسة دراسة  اإلنتاجية،  التكاليف  لبنود  سبية 
بهدف  المحصول  هذا  تكاليف  لدوال  اإلحصائي  القياس 

مختلف    األحجامتحديد   داخل  لألرباح  والمعظمة  المثلى 
 . بعينة الدراسة الفئات الحيازية

الكفاءة  .4 مقاييس  واستعراض  الربحية  مؤشرات    دراسة 
 االقتصادية لهذا المحصول. 

 

 ر البيانات لطريقة البحثية ومصادا
عرض   في  الوصفى  التحليل  أسلوب  البحث  استخدم 
الموضوعات التى اشتمل عليها البحث، وكذلك في توصيف 

باإل الدراسة  وأهداف  اإلحصائية مشكلة  بالمقاييس  ستعانة 

والنسب المئوية،  والهندسية  البسيطة مثل المتوسطات الحسابية  
باإلضافة   باستإهذا  وذلك  الكمى  التحليل  اسلوب  خدام  لى 

صورته   في  المتعدد  االنحدار  مثل  القياسية  النماذج  بعض 
والصور   اإلنتاج  دوال  تقدير  فى  المزدوجة  اللوغاريتمية 
التكعيبية فى تقدير دوال التكاليف، إلى جانب عرض مقاييس 
ربح   وهامش  المستثمر  الجنيه  عائد  مثل  االقتصادية  الكفاءة 

الكف معامل  وأخيرا  النسبية  والربحية  االقتصادية  المنتج  اءة 
 لمزارع العينة.

في تحقيق أهدافه على البيانات الثانوية    بحث  عتمد الإ وقد  
التى تم جمعها من خالل النشرات الصادرة من بعض الجهات  
وكذلك  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  مثل  الحكومية 

سيناء،   شمال  بمحافظة  الزراعة  بعض  إمديرية  جانب  لى 
الحص تم  التى  الدراسات البيانات  بعض  من  عليها  ول 

 ذات الصلة بنوضوع البحث.بحاث العلمية واأل
بصفة أساسية على البيانات األولية التى   البحث  عتمدإ كما  

تم جمعها من خالل استمارات االستبيان التى تم اعداداها لهذا  
قوامها طبقية  عشوائية  عينة  خالل  من  مزرعة    70  الغرض 

ش محافظة  داخل  الزيتون  موسم  ملمحصول  خالل  سيناء  ال 
 . 2019/ 2018إنتاج 

 اختيار عينة البحث:
الجدول) المثمرة  1يوضح  للمساحة  النسبية  األهمية   )

لهما   الهندسي  والوسط  الحائزين  وعدد  الزيتون  لمحصول 
االدارية   المراكز  مختلف  داخل  المعدل  الهندسي  والوسط 

عام   خالل  سيناء  شمال  ان 2017بمحافظة  يتبين  حيث   ,
بئر المساحة    مركز  حيث  من  األولي  المرتبة  يحتل  العبد 

من    ٪33.2فدان, تمثل نحو    11788المثمرة والبالغة حوالي  
   ،جملة المساحة المثمرة داخل المحافظة
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. األهمية النسبية للمساحة المثمرة لمحصول الزيتون وعدد الحائزين والوسط الهندسي لهما والوسط الهندسي المعدل 1جدول  
 . 2017المراكز االدارية بمحافظة شمال سيناء خالل عام داخل مختلف 

 االدراية  المراكز
 م. نصيب الحائز  عدد الحائزين  المساحة المثمرة 

 )فدان( 

 الوسط الهندسي 
 )٪( 

الوسط الهندسي  
 )٪(  )حائز(  )٪(  )فدان(  المعدل )٪(

 42.25 40.98 1.86 50.62 6324 33.17 11788 بئر العبد 

 19.24 18.66 7.03 11.87 1483 29.33 10424 رفح

 14.22 13.79 3.31 12.78 1596 14.88 5290 الشيخ زويد 

 15.34 14.88 2.51 15.83 1978 13.99 4973 العريش

 6.56 6.36 2.36 6.99 873 5.79 2056 الحسنة 

 2.40 2.33 4.22 1.91 239 2.84 1009 نخل 

 100 97.00 2.84 100 12493 100 35540 جملة 

 2018: ُجمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح االراضي, مديرية الزراعة بشمال سيناء, سجالت قسم الفاكهة, بيانات غير منشورة . المصدر
 

كما يحتل ايضا المرتبة األولي من حيث عدد الحائزين والبالغ  
نحو  تحائزا    6324 الحائزين.  50.6مثل  عدد  جملة  من   ٪

الثاني المرتبة  رفح  مركز  المثمرة  ويحتل  المساحة  حيث  من  ة 
حوالي   نحو    10424والبالغة  تمثل  جملة  29.3فدان  من   ٪

المحافظة داخل  المثمرة  المرتبة    ،المساحة  تحتل  حين  في 
والبالغ   الحائزين  عدد  حيث  من  مثل ت  حائزا  1483الرابعة 

الشيخ   ٪11.9نحو   مركز  ويحتل  الحائزين.  عدد  جملة  من 
مساحة المثمرة والبالغة حوالي  زويد المرتبة الثالثة من حيث ال

نحو    فدان  5290 المثمرة    ٪14.9تمثل  المساحة  جملة  من 
في حين تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد    ، داخل المحافظة

من جملة    ٪ 12.7الحائزين, والبالغ باهمية نسبية بلغت نحو  
عدد الحائزين. أما مركز العريش فقد احتل المرتبة الرابعة من  

فدان تمثل نحو   4973المثمرة والبالغة حوالي  حيث المساحة  
المرتبة 14 تحتل  حين  في  المثمرة   المساحة  جملة  من   ٪

مثل نحو تحائزا    1978الثانية من حيث عدد الحائزين والبالغ  
الحسنة 15.8 مركزي  ويحتل  الحائزين.  عدد  جملة  من   ٪

المرتب المساحةين األتونخل  باهمية   خيرتين من حيث  المثمرة 
ب نحو  نسبية  المثمرة 2.8  ،٪5.8لغت  المساحة  جملة  ٪من 

  . فدان  35540داخل المحافظة والبالغة حوالي  علي الترتيب  
وتشير تقديرات الوسط الهندسي المعدل ان مركزي بئر العبد 

المحافظة.   بين مراكز  والثانية  األولي  المرتبتان  ورفح يحتالن 
رفح  ونظرا   مركز  مزارع  من  بيانات  علي  الحصول   ،لصعوبة 

اقتصاديات   لدراسة  والعريش  العبد  بئر  مركزي  اختيار  تم  فقد 
الزيتون في شمال سيناء.   70وقد تم اختيار    انتاج محصول 

مزارع   29مزارع داخل مركز بئر العبد، منهم    50مزارع منهم  
اقطية،   قرية  تم    21داخل  كما  قاطية،  قرية  داخل  مزارع 

منهم    20اختيار   العريش  مركز  داخل  وادى  ف  14مزارع  ى 
 .مزارع فى قرية السالم  6العريش، 

 النتنائج البحثية والمناقشة 

داخل   الزيتون  بمحصول  المزروعة   المساحة  تطور  أواًل: 
 محافظة شمال سيناء

بالجدول)  الواردة  األرقام  المساحات 2تشير  تطور  إلى   )
سيناء  شمال  محافظة  داخل  الزيتون  بمحصول  المزروعة 

( الفترة  ح2017-2000خالل  المساحة  (  أن  يتبين  يث 
حوالى   لها  قيمة  أدنى  بلغت  قد  فدان    12.1المزروعة  الف 

حوالى  2000عام   لها  قيمة  أقصى  بلغت  حين  فى   ،52.8  
 ،  2013٪ عام  436.1ألف فدان، بنسبة تطور بلغت نحو 
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 (. 2017-2000. تطور المساحة المزورعة بمحصول الزيتون داخل محافظه شمال سيناء خالل الفترة )2جدول 

 السنة 
 المساحه المزروعة 

 )ألف فدان( 
 السنه  التطور٪ 

 المساحه المزروعة 
 )ألف فدان( 

 التطور ٪ 

2000 12.1 100 2009 36.75 303.7 

2001 12.54 103.6 2010 27.8 229.8 

2002 12.97 107.2 2011 30.04 248.3 

2003 13.39 110.7 2012 43.47 359.3 

2004 13.85 114.5 2013 52.77 436.1 

2005 14.25 117.8 2014 50.12 414.2 

2006 14.61 120.7 2015 50.33 416.0 

2007 15.96 131.9 2016 50.49 417.3 

2008 34.31 283.6 2017 35.54 293.7 

 28.96 المتوسط

قسةةم الفاكهةةه، بيانةةات غيةةر منشةةورة، اعةةداد  المصدر: جمعت وحسبت من وزاره الزراعه واستصالح األراضى، مديرية الزراعه بمحافظةةة شةةمال سةةيناء، سةةجالت
 متفرقه. 

 
ألف   29وقد بلغ المتوسط العام للمساحه المزورعة حوالى  

بنحو   العريش  مركز  فيها  ساهم  بئر  35.1فدان،  ومركز   ،٪
 ٪.  23العبد بنحو 

( االتجاه الزمنى العام لتطور المساحه  1وتوضح المعادله) 
 (.  2017 -2000) المزورعة بمحصول الزيتون خالل الفتره

 

 ( 1المعادلة ) 
Ŷ =  4.18+ 2.61Ti 
          (1.2)      (7.8)** 

R\2=0.79    F=61.6 

 حيث أن:
Y  =  القيمة التقديرية للمساحه المزورعة بمحصول الزيتون في

 i.المشاهدة 

Ti = متغير يعبر عن الزمن بالسنوات فى المشاهدهi . 
 18.................،......2،1ف = 

 (. 2المصدر: نتائج الحاسب األلى لألرقام الواردة بالجدول  )
وتشير التقديرات أن المساحة المثمرة من محصول الزيتون  

حوالى   بلغ  إحصائيا  معنوى  بمقدار  سنويا   ألف    2.6تتزايد 

يمثل نحو   العام خالل نفس  9فدان،  السنوى  المتوسط  ٪ من 
،  0.79يرات أن معامل التحديد بلغ نحو الفترة. كما تشير التقد

نحو   أن  إلى  يشير  الذى  فى  79األمر  التغيرات  من   ٪
الزمن.  عامل  يعكسها  تغيرات  إلى  تعزى  المثمرة  المساحة 

والبالغة نحو   المحسوبة  )ف(  قيمة  إلى مدى  61.6وتشير   ٪
 مطابقه النموذج المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس.

 نتاجية لمزارع عينة البحث:ثانيًا: المؤشرات اال 

( المؤشرات االنتاجية لمزارع عينة البحث 3يوضح الجدول)
,  2018بمحافظة شمال سيناء خالل متوسط موسمي انتاج )

 ( حيث تبين أن: 2019
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 (.2019، 2018. المؤشرات اإلنتاجية لمزارع الزيتون داخل عينة البحث بشمال سيناء خالل متوسط موسمي )3جدول 

 الفئة األولي  بيان ال
 فدان  3أقل من  

 الفئة الثانية 
 ( فدان 3-6)

 الفئة الثالثة 
 فدان فاكثر  6

 المتوسط العام 

 70 16 24 30 عدد المزارع 

 )٪( 42.9 34.2 22.9 100 

 56 35 55 59 عدد األشجار في الفدان 

 81 94 85 73 إنتاجية الشجرة 

 4.56 4.97 4.68 4.32 إنتاجية الفدان

 28.3 22.3 28.7 31.2 ار عمر األشج

 3.9 6.4 4.2 2.3 م. نصيب الحائز )فدان(

 26.3 28.9 25.8 25.4 عدد سنوات الخبرة للحائز )سنة(

 23.2 15.4 22.1 28.3 نسبة التعليم )٪( 

 6 7 6 5 حجم األسرة المعيشية )فرد( 

 المصدر: ُجمعت وُحسبت من استمارات االستبيان الخاصة بالبحث الميداني.

 :  ( عدد المزارع1)
مزرعة, تساهم فيها مزارع الفئة    70بلغ عدد مزارع العينة  

من   )أقل  بنحو    3األولي  عدد  42.9أفدنة(,  جملة  من   ٪
 ( الثالثة  الحيازية  الفئة  تساهم  حين  في  أفدنة    6المزارع, 

 ٪. 22.9فأكثر(, بنحو 
 ( عدد األشجار بالفدان: 2) 

شجرة,    35حوالي  بلغ عدد األشجار بالفدان أدني قيمة له  
حوالي   مقابل  الثالثة،  الحيازية  الفئة  للفئة    59داخل  شجرة 

الحيازية األولي، كما بلغ متوسط عدد األشجار بالفدان حوالي  
 شجرة. 56

 ( إنتاجية الشجرة:3)
حوالي   لها  قيمة  أقصي  الشجرة  إنتاجية    94بلغت 

حوالي   مقابل  الثالثة  الحيازية  الفئة  كحد    73كجمداخل  كجم 
العام  أدن المتوسط  بلغ  كما  األولي،  الحيازية  الفئة  داخل  ي 

 كجم/سنة. 81إلنتاجية الشجرة حوالي 
 ( إنتاجية الفدان:4)

بلغ متوسط انتاجية الفدان لمحصول الزيتون أدني قيمة له  
طن داخل الفئة الحيازية األولي, مقابل حوالي    4.32حوالي  

بل  4.97 كما  الثالثة،  الحيازية  الفئة  داخل  المتوسط طن  غ 
 طن/سنة.  4.56العام النتاجية الفدان حوالي  

 ( عمر األشجار: 5)
سنة لمزارع   22.3بلغت أدني قيمة لعمر األشجار حوالي  

حوالي   مقابل  الثالثة  الحيازية  الفئة    31.2الفئة  لمزارع  سنة 
الحيازية األولي. كما بلغ المتوسط العام لعمر اشجار الزيتون  

 سنة.  28.3بعينة البحث حوالي 
 ( الحيازية الفدانية:  6)

فدان    2.3بلغ متوسط نصيب الحائز ادني قيمة له حوالي  
حوالي   مقابل  األولي,  الحيازية  الفئة  كحد    6.4داخل  فدان 

العام  المتوسط  بلغ  كما  الثالثة.  الحيازية  الفئة  لمزارع  أقصي 
 فدان. 3.9لنصيب الحائز حوالي 

 ( سنوات الخبرة للحائز:  7)
النتا حد تشير  بين  تراوحت  الحائز  خبرة  سنوات  عدد  أن  ئج 

سنة, داخل الفئة الحيازية األولي, وحد    25.4أدني بلغ حوالي 
الثالثة, بمتوسط   28.9أقصي بلغ حوالي   الحيازية  للفئة  سنة 

 سنة.   26.3عام بلغ  حوالي 
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 ( نسبة التعليم:8)

لها   حد  أدني  بلغت  قد  التعليم  نسبة  أن  النتائج  أشارت 
٪  28.3٪ داخل الفئة الحيازية الثالثة, مقابل نحو  15.4نحو

نحو   بلغ  عام  بمتوسط  األولي  الحيازية  للفئة  أقصي  كحد 
23.2 .٪ 

 ( حجم األسرة المعيشية:  9)
حوالي   له  قيمة  ادني  المعيشية  األسرة  حجم  أفراد    5بلغ 

حوالي   مقابل  األولي,  الحيازية  الحيازية    7للفئة  للفئة  أفراد 
أفراد. مما سبق يتبين ان   6ام بلغ حوالي  الثالثة، بمتوسط ع

زيادة عدد سنوات الخبرة, وانخفاض نسبة التعليم وزيادة حجم  
االسرة المعيشية له تاثير أيجابي علي زيادة كمية االنتاج من  
محصول الزيتون. كما تبين تفوق مزارع الفئة الحيازية الثالثة  

علي   الفدانية,  انتاجيتها  في  االقل  االعمار  الفئة  ذات  عكس 
 الحيازية األولي ذات األعمار الكبيرة.  

 ثالثًا: دالة إنتاج محصول الزيتون 
 الكميات المستخدمة من عناصر االنتاج: -1

الجدول) المستخدمة في  4يوضح  ( كمية عناصر االنتاج 
بعينة  الحيازية  الفئات  مختلف  داخل  الزيتون  محصول  إنتاج 

 نه تبين:( وم2019 ، 2018البحث خالل متوسط موسمي )

 كمية السماد العضوي:  (1-1)

محصول   لفدان  العضوي  السماد  كمية  ان  النتائج  أشارت 
حوالي   له  قيمة  ادني  بلغ  قد  الفئة    3م   13.7الزيتون  داخل 

داخل الفئة الحيازية    3م   17.1الحيازية الثانية, مقابل حوالي  
 .  3م 15.2األولي. بمتوسط عام بلغ حوالي  

 كمية السماد الكيماوي:  (2-1)
  117.2ية السماد الكيماوي أدني قيمة لها حوالي  بلغت كم

  124.4كجم/فدان, داخل الفئة الحيازية األولي, مقابل حوالي  
بمتوسط  الثالثة،  الحيازية  الفئة  داخل  أقصي  كحد  كجم/فدان 

 كجم/فدان. 120.4عام بلغ حوالي 

 ( كمية المبيدات: 3-1)
له قيمة  ادني  بلغت  قد  المبيدات  كمية  أن  النتائج  ا  اكدت 

  9.4لتر/فدان للفئة الحيازية الثالثة, مقابل حوالي    7.8حوالي  
بلغ  عام  بمتوسط  األولي.  الحيازية  للفئة  أقصي  كحد  لتر 

 لتر للفدان.  8.9حوالي  
 ( كمية الوقود والزيوت:4-1)

حوالي   لها  قيمة  ادني  والزيوت  الوقود  كمية    18.8بلغت 
, مقابل   الحيازية األولي  الفئة  داخل    19.4حوالي  لتر/فدان, 

بمتوسط   الثالثة.  الحيازية  الفئة  داخل  أقصي  كحد  لتر/فدان 
 لتر/فدان.  19عام بلغ حوالي 

خالل 4جدول   البحث  بعينة  الحيازية  الفئات  مختلف  داخل  الزيتون  محصول  انتاج  في  المستخدمة  االنتاج  عناصر  كمية   .
 (2018/2019متوسط موسمي )

 البيان 
 الفئة األولي 

 فدان( 3)اقل من 

 الفئة الثانية 
 ( فدان 3-6)

 الفئة الثالثة 
 فدان فأكثر( 6)

 المتوسط العام 

 15.2 14.0 13.7 17.1 (3كمية السماد العضوي )م

 120.4 124.4 121.8 117.2 كمية السماد الكيماوي )كجم( 

 8.9 7.8 9.0 9.4 كمية المبيدات )لتر( 

 19 19.4 19.0 18.8 كمية الوقود والزيوت )لتر( 

 34 35 34 34 لة البشرية )رجل/يوم(حجم العما

 6.1 6.4 6.1 5.9 عدد ساعات العمل االلي )ساعة(

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات البحث الميداني.
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 ( حجم العمالة البشرية:  5-1)

حوالي   له  قيمة  ادني  البشرية  العمالة  حجم    34بلغ 
ح مقابل  والثانية,  األولي  الحيازية  الفئة  داخل  والي  رجل/يوم 

الثالثة.    35 الحيازية  الفئة  داخل  اقصي  كحد  رجل/يوم 
 رجل/يوم. 34بمتوسط عام بلغ حوالي  

 ( عدد ساعات العمل اآللي:6-1) 
بلغت  قد  االلي  العمل  ساعات  عدد  ان  النتائج  أشارت 

حوالي   لها  قيمة  مقابل    5.9ادني  األولي,  للفئة  ساعة/فدان 
الفئ  6.4حوالي   الثالثة، كما ساعة/فدان كحد اقصي داخل  ة 

 ساعة/فدان.  6.1بلغ المتوسط العام حوالي  
داخل   -2 الزيتون  محصول  إنتاج  لدوال  اإلحصائى  القياس 

 عينة البحث بمحافظة شمال سيناء
( اإلنتاج  كمية  أن  الميدانية  الدراسة  نتائج  ( iqأكدت 

عوامل   بستة  تتحدد  سيناء  شمال  فى  الزيتون  لمحصول 
رية لكافة عمليات خدمة أشجار  أساسية هى حجم العمالة البش

( عمل  رجل/يوم  ب  العضوية 1Xالزيتون  األسمدة  كمية   ،)
المكعب   بالمتر  الفطرية  X)2(المضافة  المبيدات  كمية   ،

من   واألشجار  المحصول  لوقاية  المستخدمة  والحشرية 
( باللتر  والحشرات  الكيماوية X)3األمراض  األسمدة  كمية   ،

بالكجم   ساعات ، X)4(المضافة  بالساعة    عدد  اآللي  العمل 
)5(Xباللتر والزيوت  الوقود  كمية  وأخيرا    ،)6(X  تم وقد   .

تقدير دوال   فى  المزدوجة  اللوغاريتمية  على الصورة  االعتماد 
المعنوية  حيث  من  النتائج  أفضل  أعطت  حيث  اإلنتاج، 
ومعامل   المحسوبة،  ف  ونسبة  الدالة،  لمتغيرات  اإلحصائية 

 (. R-2التحديد المعدل )
الجدول)ويوض ألهم 5ح  اإلحصائي  القياس  نتائج   )

إنتاجية محصول الزيتون داخل مختلف  العوامل المؤثرة على 
البحث فى شمال سيناء خالل متوسط  الحيازية بعينة  الفئات 

 (. 2019-2018عامى )

المعادالت) أن  التحليل  نتائج  بالجدول  3،  2،  1وتشير   )
ية حيث تشير ( مقبولة من الناحيتين االقتصادية واإلحصائ5)

المعنوية إلى  )ف(  معنوية    نسبة  مستوى  عند  اإلحصائية 
وقد ثبتت معنوية كال من حجم العمالة البشرية    0.05،  0.01

(، كمية األسمدة العضوية بالمتر المكعب 1Xرجل/يوم عمل )
)2(X( باللتر  والحشرية  الفطرية  المبيدات  كمية   ،3(X  كمية  ،

بالكجم   الكيماوية  اآللي   ، X)4(األسمدة  العمل  ساعات  عدد 
 . X)6(، وأخيرا  كمية الوقود والزيوت باللترX)5(بالساعة 

نحو   أن  المعدلة  التحديد  معامالت  قيم  ،  0.79وتوضح 
على الترتيب من التغيرات الحادثة فى كمية   0.88،    0.82

إلى  تعزي  الثالثة  الحيازية  بالفئات  الزيتون  محصول  إنتاج 
الدالة. وتشير نتائج التحليل   نهاالتغير فى العوامل التى تتضم

إلى التأثير اإليجابي لكافة المتغيرات السابقة على كمة اإلنتاج  
تؤدى  حيث  الثالث  الحيازية  بالفئات  الزيتون  محصول  من 

٪ فى الحدود االقتصادية  10زيادة حجم العمالة البشرية بنسبة 
٪  6.2لها إلى زيادة كمية اإلنتاج من محصول الزيتون بنحو  

٪ بالفئة الثالثة، كما    5.2٪ بالفئة الثانية،  5.8لفئة األولى،  با
بنسبة   العضوى  السماد  كمية  زيادة  الحدود  10تؤدى  فى   ٪

الزيتون   إلى زيادة كمية اإلنتاج من محصول  لها  االقتصادية 
األولى،  3.1بنحو   بالفئة  الثانية،    ٪2.8  بالفئة   ٪1.8  ٪

م العضوى  السماد  يعد  حيث  الثالثة،  العناصر  بالفئة  أهم  ن 
السمادية داخل أراضي محافظة شمال سيناء. وبالنسبة لكمية 

بنسبة   زيادتها  فإن  والحشرية  الفطرية  يزداد  10المبيدات   ٪
بنحو   الزيتون  محصول  من  األولى،   ٪2.2اإلنتاج  بالفئة 

الثانية،  1.8 بالفئة  زيادة  ٪2.1  تؤدى  كما  الثالثة.  بالفئة   ٪
إلى زيادة كمية اإلنتاج من   ٪10كمية السماد الكيماوي بنسبة  

بنحو   الزيتون  األولى،    1.1محصول  بالفئة  بالفئة  ٪1.2   ٪
فان    ٪1.4الثانية،   والزيوت  الوقود  كمية  وعن  الثالثة.  بالفئة 

 ٪ تؤدى إلى زيادة 10زيادتها بنسبة 
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 ية بعينة الدراسة فى محافظة شمال سيناء.. نتائج القياس اإلحصائى لدوال إنتاج محصول الزيتون داخل مختلف الفئات الحياز 5جدول 

 رقم
 المعادلة 

 النموذج القياسي لدالة االنتاج  الحيازة الفدانية 
المرونة  

 اإلجمالية 
2\R F 

 المحسوبة 

 الفئة األولى 2
 فدان( 3)أقل من 

40,106 logX+ 3+ 0,225 logX2+ 0,313 logX 1= 3.62 + 0,620 logX ilog q 
              (5.17)**   (7.52) **         (4.23)*       (5.18)*          (2.76)*      

6+ 0,063 logX5+0,092 logX 

 (2.18)*     (2.35)* 

1.419 0.79 **74.9 

3 
 الفئة الثانية

 ( فدان 3-6)

40,117 logX+ 3+ 0,176 logX2+ 0,282 logX 1= 4.15+ 0,576 logX ilog q 
             (3.32)**      (5.28) **        (3.64)*      (2.76)*          (3.11)*         

6+  0,092 logX5+0,063 logX 
   (2.24)*           (2.47)* 

1.312 0.82 56.4** 

4 
 الفئة الثالثة

 أفدنة فأكثر( 6)

40,135 logX+ 3+ 0,214 logX2+ 0,176 logX 1= 3.24+ 0,518 logX ilog q 
            (4.06)**    (3.48) **     (2.53)*             (4.15)*         (2.34)*       

6+  0,124 logX5+0,105 logX  

  (2.26)*          (3.12)* 

1.272 0.88 **41.1 

 ٪1٪ **= معنوي عند  5*= معنوي عند 
 حيث أن:

 i.ة القيمة التقديرية لكمية االنتاج من محصول الزيتون بالطن في المشاهد 

 (Xs =) القيمة التقديرية لكمية عناصر اإلنتاج المستخدمة في إنتاج محصول الزيتون في المشاهدة.i 
 الفئة الثالثة،   16للفئة الثانية،  24للفئة األولى،  30 

 المصدر: نتائج الحاسب األلى لبيانات البحث الميداني.
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بنحو   الزيتون  محصول  من  اإلنتاج  بالفئة  0.92كمية   ٪
الثانية،  0.63األولى،   بالفئة  وأخيرا  ٪  ٪1.1  الثالثة  بالفئة 

٪ تؤدى إلى  10تؤدى زيادة عدد ساعات العمل اآللى بنسبة  
٪ بالفئة  0.63زيادة كمية اإلنتاج من محصول الزيتون بنحو  

الثانية،   0.92األولى،   بالفئة  هذا  ٪1.24  الثالثة  بالفئة   ٪
للفئة األولى،    1.419لية نحو  المرونة اإلجما  وقد بلغ معامل

نحو   على    1.272،  1.312مقابل  والثالثة  الثانية  للفئتين 
المتزايدة بعائد السعة،  الترتيب   أي أن  مما يشير إلى العالقة 

المرحلة غير االقتصادية  من قانون تناقص   اإلنتاج يتم في 
من  اإلنتاج  كمية  زيادة  يمكن  حيث  األولى(.  )المرحلة  الغلة 

 .ة كمية عناصر اإلنتاجخالل زياد

لعناصر    -3 واإلقتصادية  اإلنتاجية  الكفاءة  مؤشرات 
 اإلنتاج:

 ( عنصر العمالة البشرية: 1-3)
والذى يوضح أهم مؤشرات (  6باستعراض بيانات الجدول)

محصول  إنتاج  في  البشري  العمل  عنصر  استخدام  كفاءة 
الثالثة بمحافظة شمال سيناء حيث الحيازية  بالفئات   الزيتون 

الناتج  زيادة  وكذلك  الفدانية  الحيازة  حجم  بزيادة  أنه  تبين 
كجم بالفئة األولى إلى    31.2الحدى لهذا العنصر من حوالى 

كجم بالفئة الحيازية الثانية، وبلغ أقصاه حوالى    39.5حوالى  
الناتج   43.3 زيادة  تبين  كما  الثالثة.  الحيازية  بالفئة  كجم 

حوالى   من  بالفئة  50.3المتوسط  إلى    كجم  األولى  الحيازية 
كجم بالفئة الحيازية الثانية، وبلغ أقصاه حوالى    68.5حوالى  
كجم بالفئة الحيازية الثالثة. باإلستناد إلي معيار نسبة   83.6

الوحدة   له أو سعر  البديلة  الفرصة  الحدي لتكلفة  الناتج  قيمة 
المورد،   هذا  حجم من  لعنصر  االقتصادية  الكفاءة  وبدراسة 

ال العنصر  العمالة  هذا  استخدام  كفاءة  تزداد  للمزرعة  بشرية 
للفئة الحيازية األولي    2.34ويتضح أنها قد تزايدت من نحو  

نحو   أقصاها    2.96إلي  بلغت  وقد  الثانية,  الحيازية  للفئة 
الثالثة حيث أخذت قيمة موجبة   3.25حوالي   الحيازية  للفئة 

ثة, وهو  وأكبر من الواحد الصحيح داخل الفئات الحيازية الثال
ما يمكن تفسيره بأن هناك قصور في استخدام هذا المورد وان  
في  التوسع   خالل  من  أرباحهم  زيادة  يمكنهم  المنتجين 

 استخدام هذا العنصر.  
 ( عنصر السماد العضوى: 2-3)

الجدول) عنصر  (  7يوضح  استخدام  كفاءة  مؤشرات  أهم 
بالفئات  الزيتون  محصول  إنتاج  في  العضوى  السماد  كمية 

حجم ال بزيادة  أنه  تبين  سيناء  شمال  بمحافظة  الثالثة  حيازية 
لهذا   الحدى  الناتج  زيادة  وكذلك  للمزرعة  الفدانية  الحيازة 

حوالى   من  الى    18.1العنصر  األولى  الحيازية  بالفئة  كجم 
كجم بالفئة الحيازية الثانية، وبلغ أقصاه حوالى    22.1حوالى  
كما    26.1 الثالثة،  الحيازية  بالفئة  الناتج  كجم  زيادة  تبين 

حوالى   من  الى    57.9المتوسط  األولى  الحيازية  بالفئة  كجم 
كجم بالفئة الحيازية الثانية، وبلغ أقصاه حوالى    76.8حوالى  

 كجم بالفئة الحيازية الثالثة. 148.5

العضوي  السماد  لكمية  االقتصادية  الكفاءة  وبدراسة 
ن معيار  الي  باالستناد  الزيتون  مزارع  في  قيمة  المستخدم  سبة 

الناتج الحدي لتكلفة الفرصة البديلة له او سعر الكجم من هذا  
نحو   من  تزايدت  قد  انها  يتضح  حيث  للفئة    0.68المورد, 

نحو   الي  األولي  وقد    0.83الحيازية  الثانية,  الحيازية  للفئة 
حوالي   اقصاها  حيث   0.98بلغت  الثالثة,  الحيازية  للفئة 

الصحيح داخل الفئتين   اخذت قيمة موجبة وأصغر من الواحد
هناك  بان  تفسيره  يمكن  ما  وهو  والثانية,  األولى  الحيازيتين 
وان   الحيازيتين  الفئتين  داخل  المورد  هذا  استخدام  في  افراط 
المنتجين يمكنهم زيادة ارباحهم من خالل ترشيد استخدام هذا  
في   الثالثة  الحيازية  الفئة  مزارع  تفوقت  وقد  هذا  العنصر. 

الكفاءة الكفاءة    تحقيق  معامل  لبلوغ  نظرا  االقتصادية, 
 االقتصادية الواحد الصحيح تقريبا. 
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الفئات 6جدول   مختلف  داخل  الزيتون  مزارع  في  المستخدمة  البشرية  العمالة  لحجم  واالقتصادية  االنتاجية  الكفاءة  مؤشرات   .
 .(2019، 2018الحيازية بعينة البحث بمحافظة شمال سيناء خالل متوسط موسمي )

 مؤشرات الكفاءة 
 الفئة الحيازية األولي 

 فدان(  3)اقل من 

 الفئة الحيازية الثانية 
 فدان(  3-6)

 الفئة الحيازية الثالثة 
 فدان فأكثر(  6)

    مؤشرات الكفاءة االنتاجية 

 0.518 0.576 0.62 المرونة االنتاجية

 83.649 68.524 50.323 الناتج المتوسط )كجم( 

 43.33 39.47 31.20 الناتج الحدي )كجم( 

    مؤشرات الكفاءة االقتصادية 

 6 6 6 سعر الكجم من الزيتون الخام )جنية(

 260 236.8 187.2 قيمة الناتج الحدي )جنية(

 80 80 80 اجر العامل اليومي )جنية(

 3.25 2.96 2.34 معامل الكفاءة االقتصادية 

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.

الفئات  7  جدول مختلف  داخل  الزيتون  في مزارع  المستخدمة  العضوي  السماد  واالقتصادية لكمية  االنتاجية  الكفاءة  مؤشرات   .
 (.2019، 2018الحيازية بعينة البحث بمحافظة شمال سيناء خالل متوسط موسمي )

 مؤشرات الكفاءة 
 الفئة الحيازية األولي 

 فدان(  3)اقل من 

 الفئة الحيازية الثانية 
 فدان(  3-6)

 الفئة الحيازية الثالثة 
 فدان فأكثر(  6)

    مؤشرات الكفاءة االنتاجية 

 0.176 0.288 0.313 المرونة االنتاجية

 148.483 76.851 57.933 الناتج المتوسط )كجم( 

 26.133 22.133 18.133 الناتج الحدي )كجم( 

    مؤشرات الكفاءة االقتصادية 

 6 6 6 جنية(سعر الكجم من الزيتون الخام )

 156.80 132.80 108.80 قيمة الناتج الحدي )جنية(

 160 160 160 من السماد )جنية( 3سعر الم

 0.98 0.83 0.68 معامل الكفاءة االقتصادية 

 المصدر: ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية.  

 
الفئات  في  العنصر  هذا  استخدام  بترشيد  البحث  يوصي  لذا 

الفئات والذي    األولي والثانية وذلك الفراط استخدامه في هذا 
 ادي الي انخفاض الكفاءة فيهم.

 المبيدات الفطرية والحشرية: ( عنصر 3-3) 

الجدول) عنصر  (  8يوضح  استخدام  كفاءة  مؤشرات  أهم 
الزيتون   الفطرية والحشرية في إنتاج محصول  المبيدات  كمية 

ن أنه بزيادة  بالفئات الحيازية الثالثة بمحافظة شمال سيناء تبي

لهذا   الحدى  الناتج  وزيادة  للمزرعة  الفدانية  الحيازة  حجم 
حوالى   من  الى    13.9العنصر  األولى  الحيازية  بالفئة  كجم 

كجم بالفئة الحيازية الثانية، وبلغ أقصاه حوالى    19.5حوالى  
الناتج    27.2 زيادة  تبين  كما  الثالثة  الحيازية  بالفئة  كجم 

حوالى   من  إلى    كجم  61.6المتوسط  األولى  الحيازية  بالفئة 
أقصاه    110.6حوالى   وبلغ  الثانية،  الحيازية  بالفئة  كجم 
 كجم بالفئة الحيازية الثالثة.   127.1حوالى  
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داخل  8جدول   الزيتون  مزارع  في  المستخدمة  والحشرية  الفطرية  المبيدات  لكمية  واالقتصادية  االنتاجية  الكفاءة  مؤشرات   .
 ( 2019، 2018مختلف الفئات الحيازية بعينة البحث بمحافظة شمال سيناء خالل متوسط موسمي )

 مؤشرات الكفاءة 
 الفئة الحيازية األولي 

 فدان(  3)اقل من 

 زية الثانية الفئة الحيا
 فدان(  3-6)

 الفئة الحيازية الثالثة 
 فدان فأكثر(  6)

    مؤشرات الكفاءة االنتاجية 

 0.214 0.176 0.225 المرونة االنتاجية

 127.103 110.608 61.631 الناتج المتوسط )كجم( 

 27.200 19.467 13.867 الناتج الحدي )كجم( 

    مؤشرات الكفاءة االقتصادية 

 6 6 6 الزيتون الخام )جنية( سعر الكجم من

 163.20 116.80 83.20 قيمة الناتج الحدي )جنية(

 160 160 160 سعر اللتر من المبيد )جنية(

 1.02 0.73 0.52 معامل الكفاءة االقتصادية 

 المصدر: ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية.  

 
الفطرية  المبيدات  لكمية  االقتصادية  الكفاءة  وبدراسة 
إلي معيار  باإلستناد  الزيتون  في مزارع  المستخدمة  والحشرية 
سعر   او  له  البديلة  الفرصة  لتكلفة  الحدي  الناتج  قيمة  نسبة 

  0.52الكجم من هذا المورد, يتضح انها قد تزايدت من نحو  
نحو   إلي  األولي  الحيازية  الثانية,   0.73للفئة  الحيازية  للفئة 

الثالثة, حيث للفئة    1.02وقد بلغت أقصاها حوالي   الحيازية 
أخذت قيمة موجبة وأقل من الواحد الصحيح بالفئتين األولي 
هذا   استخدام  في  إسراف  هناك  أن  علي  يدل  مما  والثانية, 
لذا   )الثانية(  االقتصادية  المرحلة  في  مازال  انه  إلى  المورد, 
العنصر   لهذا  استخدامهم  ترشيد  بضرورة  المنتجين  ينصح 

االقتصا الكفاءة  الفئة لتحقيق  مزارع  تفوقت  وقد  هذا  دية. 
لبلوغ  نظرا  االقتصادية,  الكفاءة  تحقيق  في  الثالثة  الحيازية 
معامل الكفاءة االقتصادية الواحد الصحيح .لذا يوصي البحث  
بترشيد استخدام هذا العنصر في الفئات األولي والثانية وذلك  
انخفاض   إلي  أدي  والذي  الفئات  هذا  في  استخدامه  الفراط 

 ءة اإلقتصادية.الكفا
 
 

 ( عنصر السماد الكيماوي 4-3)

الجدول) بيانات  أهم    ( 9باستعراض  يوضح  والذى 
إنتاج  في  الكيماوي  السماد  عنصر  استخدام  كفاءة  مؤشرات 
شمال   بمحافظة  الثالثة  الحيازية  بالفئات  الزيتون  محصول 
زيادة   وكذلك  للمزرعة  الفدانية  الحيازة  بزيادة  أنه  تبين  سيناء 

ال حوالى  الناتج  من  العنصر  لهذا  بالفئة    3.2حدى  كجم 
الثانية،   4.5الحيازية األولي إلى حوالى   كجم بالفئة الحيازية 

كجم بالفئة الحيازية الثالثة. كما تبين   5.3وبلغ أقصاه حوالى  
حوالى   من  المتوسط  الناتج  الحيازية    30زيادة  بالفئة  كجم 

حوالى   إلى  الث  38.8األولى  الحيازية  بالفئة  وبلغ كجم  انية، 
 كجم بالفئة الحيازية الثالثة.  39.5أقصاه حوالى 

الكيماوي  السماد  لعنصر  االقتصادية  الكفاءة  وبدراسة 
قيمة   نسبة  معيار  إلي  باإلستناد  الزيتون  مزارع  في  المستخدم 
الناتج الحدي لتكلفة الفرصة البديلة له أو سعر الكجم من هذا  

ن من  تزايدت  قد  انها  يتضح  حيث  للفئة    3.82حو  المورد, 
نحو   إلي  األولي  وقد    5.46االنتاجية  الثانية,  االنتاجية  للفئة 

 للفئة االنتاجية الثالثة,   6.41بلغت أقصاها حوالي  
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الفئات 9جدول   مختلف  داخل  الزيتون  مزارع  في  المستخدم  الكيماوي  السماد  لكمية  واالقتصادية  االنتاجية  الكفاءة  مؤشرات   .
 (2018،2019ث بمحافظة شمال سيناء خالل متوسط موسمي )الحيازية بعينة البح

 مؤشرات الكفاءة 
 الفئة الحيازية األولي 

 فدان(  3)اقل من 

 الفئة الحيازية الثانية 
 فدان(  3-6)

 الفئة الحيازية الثالثة 
 فدان فأكثر(  6)

    مؤشرات الكفاءة االنتاجية 

 0.135 0.117 0.106 المرونة االنتاجية

 39.570 38.889 30.028 )كجم(  الناتج المتوسط

 5.342 4.550 3.183 الناتج الحدي )كجم( 

    مؤشرات الكفاءة االقتصادية 

 6 6 6 سعر الكجم من الزيتون الخام )جنية(

 32.05 27.30 19.10 قيمة الناتج الحدي )جنية(

 5 5 5 سعر الكجم من السماد )جنية(

 6.41 5.46 3.82 معامل الكفاءة االقتصادية 

 المصدر: ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية.  

 
داخل   الصحيح  الواحد  من  واكبر  موجبة  قيمة  أخذت  حيث 
هناك  بان  تفسيره  يمكن  ما  وهو  الثالثة,  الحيازية  الفئات 
زيادة  يمكنهم  المنتجين  وان  المورد  هذا  استخدام  في  قصور 

 أرباحهم من خالل التوسع  في استخدام هذا العنصر.  

 الوقود والزيوت:( عنصر 5-3)
الجدول)  بيانات  أهم    (10باستعراض  يوضح  والذى 

إنتاج  في  والزيوت  الوقود  عنصر  استخدام  كفاءة  مؤشرات 
شمال   بمحافظة  الثالثة  الحيازية  بالفئات  الزيتون  محصول 
للمزرعة، وكذلك زيادة   الفدانية  الحيازة  بزيادة  أنه  تبين  سيناء 

من   العنصر  لهذا  الحدى  بالفئة    9.1حوالى  الناتج  كجم  
كجم بالفئة الحيازية الثانية،   23.8الحيازية األولى إلى حوالى 

حوالى   أقصاه  كما   33.2وبلغ  الثالثة،  الحيازية  بالفئة  كجم 
حوالى   من  المتوسط  الناتج  زيادة  بالفئة    98.7تبين  كجم 

حوالى   إلى  األولى  الحيازية    378.3الحيازية  بالفئة  كجم 
إلى   ثم  الثالثة.    316.7حوالى  الثانية،  الحيازية  بالفئة  لتر 

الوقود   لكمية  االقتصادية  الكفاءة  بمؤشرات  يتعلق  وفيما 
معيار  إلي  باالستناد  الزيتون  مزارع  في  المستخدم  والزيوت 
سعر   أو  له  البديلة  الفرصة  لتكلفة  الحدي  الناتج  قيمة  نسبة 

نحو   من  تزايدت  انها  يتضح  حيث  المورد,  هذا  من  الكجم 
نحو    2.18 إلي  األولي  الحيازية  الحيازية    5.72للفئة  للفئة 

للفئة الحيازية الثالثة,    7.98الثانية, وقد بلغت اقصاها حوالي  
داخل   الصحيح  الواحد  من  وأكبر  موجبة  قيمة  أخذت  حيث 
الفئات الحيازية الثالثة, وهو ما يمكن تفسيره بان هناك قصور  

يمكنه المنتجين  وان  المورد  هذا  استخدام  أرباحهم في  زيادة  م 
 من خالل التوسع  في استخدام هذا العنصر.  

 عدد ساعات العمل اآللى: ( عنصر 6-3)
الجدول)  بيانات  أهم    (11باستعراض  يوضح  والذى 

مؤشرات كفاءة استخدام عنصر عدد ساعات العمل اآللى في  
بمحافظة   الثالثة  الحيازية  بالفئات  الزيتون  محصول  إنتاج 

سيناء   أنه  شمال  وزيادة  تبين  للمزرعة  الفدانية  الحيازة  بزيادة 
لتر الى حوالى   14.10الناتج الحدى لهذا العنصر من حوالى  

حوالى    18.50 أقصاه  وبلغ  الثانية،  الحيازية    33.70بالفئة 
 كجم بالفئة الحيازية الثالثة،  
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ة في مزارع الزيتون داخل مختلف الفئات  مؤشرات الكفاءة االنتاجية واالقتصادية لكمية الوقود والزيوت المستخدم  .10جدول  
 (.2018،2019الحيازية بعينة البحث بمحافظة شمال سيناء خالل متوسط موسمي )

 مؤشرات الكفاءة 
 الفئة الحيازية األولي 

 فدان(  3)اقل من 

 الفئة الحيازية الثانية 
 فدان(  3-6)

 الفئة الحيازية الثالثة 
 فدان فأكثر(  6)

    ة مؤشرات الكفاءة االنتاجي

 0.105 0.063 0.092 المرونة االنتاجية

 316.667 378.302 98.728 الناتج المتوسط )كجم( 

 33.250 23.833 9.083 الناتج الحدي )كجم( 

    مؤشرات الكفاءة االقتصادية 

 6 6 6 سعر الكجم من الزيتون الخام )جنية(

 199.50 143.00 54.50 قيمة الناتج الحدي )جنية(

 25 25 25 ن الوقود )جنية(سعر اللتر م

 7.98 5.72 2.18 معامل الكفاءة االقتصادية 

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.  

نتاجية واالقتصادية لعدد ساعات العمل االلي المستخدمة في مزارع الزيتون داخل مختلف 11جدول   . مؤشرات الكفاءة اال
 (.2019، 2018شمال سيناء خالل متوسط موسمي )الفئات الحيازية بعينة البحث بمحافظة 

 
 مؤشرات الكفاءة 

 الفئة الحيازية األولي 
 فدان(  3)اقل من 

 الفئة الحيازية الثانية 
 فدان(  3-6)

 الفئة الحيازية الثالثة 
 فدان فأكثر(  6)

    مؤشرات الكفاءة االنتاجية 

 0.124 0.092 0.063 المرونة االنتاجية

 191.129 201.087 223.810 الناتج المتوسط )كجم( 

 23.700 18.500 14.100 الناتج الحدي )كجم( 

    مؤشرات الكفاءة االقتصادية 

 6 6 6 سعر الكجم من الزيتون الخام )جنية(

 142.20 111.00 84.60 قيمة الناتج الحدي )جنية(

 60 60 60 تكلفة الساعة )جنية( 

 2.37 1.85 1.41 معامل الكفاءة االقتصادية 

 مصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.  ال

 
لتر    223.81كما تبين إنخفاض الناتج المتوسط من حوالى  

حوالى   إلى  األولى  الحيازية  بالفئة   201.08بالفئة  لتر 
الثانية، ثم إلى حوالى   لتر بالفئة الحيازية    191.12الحيازية 

 الثالثة.  

ال ساعات  لعدد  االقتصادية  الكفاءة  اآللي  وبدراسة  عمل 
قيمة  إلي معيار نسبة  باإلستناد  الزيتون  في مزارع  المستخدم 
الناتج الحدي لتكلفة الفرصة البديلة له أو سعر الكجم من هذا  

نحو   من  تزايدت  أنها  يتضح  حيث  للفئة    1.41المورد, 

نحو   الي  األولي  وقد    1.85الحيازية  الثانية,  الحيازية  للفئة 
حوالي   أقصاها  حيث    للفئة  2.37بلغت  الثالثة,  الحيازية 

الفئات   داخل  الصحيح  الواحد  من  وأكبر  موجبة  قيمة  اخذت 
في   قصور  هناك  بان  تفسيره  يمكن  ما  وهو  الثالثة,  الحيازية 
من  أرباحهم  زيادة  يمكنهم  المنتجين  وان  المورد  هذا  استخدام 
هذا  يعزي  وقد  العنصر.  هذا  استخدام  في  التوسع  خالل 

عدد ساعات قلة  الي  المجال.   القصور  في هذا  اآللي    العمل 
مما سبق يتبين أن هناك إسراف فى استخدام عنصري السماد  
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العضوي والمبيدات الفطرية والحشرية داخل الفئتين الحيازتين  
هذين   استخدام  ترشيد  ضرورة  يجب  ثم  ومن  والثانية،  األولى 
العنصرين داخل تلك الحيازات. كذلك يتبين أن معامل الكفاءة  

اإلنتاج    اإلقتصادية عناصر  لبقية  الصحيح  الواحد  من  أكبر 
خالل  من  أرباحهم  زيادة  يمكنهم  المنتجين  أن  يعنى  مما 

 التوسع فى استخدام هذه العناصر.
الفئات  مختلف  داخل  الزيتون  محصول  إنتاج  تكاليف  رابعًا: 

 الحيازية

 األهمية النسبية لبنود تكاليف إنتاج محصول الزيتون  -1
الجد بيانات  )باستعراض  العمالة  12ول  تكلفة  أن  تبين   )

المؤجرة قد احتلت المرتبة األولى بين بنود التكاليف اإلنتاجية 
لمحصول الزيتون بمحافظة شمال سيناء، بأهمية نسبية بلغت  

إلجمالي 20.50نحو   اإلنتاجية  التكاليف  إجمالي  من   ٪
في   العضوي  السماد  تكلفة  تأتى  ثم  بالعينة،  الحيازية  الفئات 

ا ٪ من إجمالي  18.7لثانية بأهمية نسبية بلغت نحو  المرتبة 
اإلنتاجية، الفطرية    التكاليف  المبيدات  تكلفة  جاءت  ثم 

والحشرية السماد الكيماوي والوقود والزيوت فى المراكز الثالث  
نحو   بلغت  نسبية  بأهمية  والخامس  ٪،  4.5٪، 10.9والرابع 

الفئات  3.6 إلجمالي  اإلنتاجية  التكاليف  إجمالي  من   ٪
 حيازية بالعينةال

العامة  االنتقاالت   ، التعبئة  األلى،  العمل  بنود  واحتلت 
بلغت  نسبية  بأهمية  الثامن  الى  السادس  من  التالية  المراكز 

اإلنتاجية 1.4٪،  1.8٪،  2.7نحو   التكاليف  إجمالي  من   ٪
 إلجمالي الفئات الحيازية بالعينة

ألف طن،   13.2هذا وقد بلغت التكاليف اإلجمالية حوالى 
المتغيرة بحوالي   التكاليف  الف جنية تمثل    8.4ساهمت فيها 

٪  وذلك على مستوي جملة مزارع العينة. وتتجه  64.2نحو  
الفدانية،  الحيازة  حجم  زيادة  مع  التزايد  نحو  الكلية  التكاليف 
كما اتجهت التكاليف الثابتة نحو التناقص كلما زادت الحيازة  

االقتصادية نتيجة الى    الفدانية وهذا يتمشى مع منطق النظرية
 وفورات السعة.  

بين  اإليجار  لبند  النسبية  األهمية  ارتفاع  يتبين  سبق  مما 
العمالة   لبند  النسبية  األهمية  وارتفاع  الثابتة،  التكاليف  بنود 
المتغيرة، كذلك  التكاليف  المؤجرة، والسماد العضوي بين بنود 

الحي حجم  زيادة  مع  جرام  الكيلو  إنتاج  تكلفة  ازة  انخفاض 
الزيتونية  المساحات  فى  التوسع  ضرورة  يعكس  مما  الفدانية، 

 بشمال سيناء. 
الزيتون   -2 محصول  تكاليف  لدوال  اإلحصائي  القياس 

 بالعينة البحثية داخل محافظة شمال سيناء
للتخطيط  بالنسبة  بالغة  أهمية  ذات  التكاليف  دوال  تعتبر 
بدالة  يستعان  حيث  الزيتون،  إنتاج  قطاع  داخل    االقتصادي 

التكاليف فى الوصول إلى أكفأ السعات اإلنتاجية اقتصاديا  فى  
ظل المعلومات التكنولوجية السائدة، وتعرف أكفأ سعة إنتاجية 
هدف  لتحقيق  الالزمة  التكاليف  بأقل  تتميز  التي  السعة  بأنها 
اإلنتاج  من  كمية  أقصى  تحقق  التى  تلك  أو  معين،  إنتاجي 

هذ ويتناول  التكاليف.  من  معين  الدراسة  بقدر  من  الجزء  ا 
بعينة   الزيتون  محصول  انتاج  تكاليف  لدوال  القياسي  التحليل 

 البحث داخل مختلف الفئات الحيازية.
داخل  الزيتون  محصول  تكاليف  لدوال  اإلحصائي  القياس 

 مختلف الفئات الحيازية بالعينة البحثية:

( الجدول  التكاليف 13يوضح  لدوال  القياسية  النماذج   )
لم بعينة  اإلجمالية  الزيتون  لمحصول  الحيازية  الفئات  ختلف 

قيم  أن  يتضح  ومنه  سيناء  شمال  محافظة  داخل  البحث 
نحو   بلغت  المعدلة  التحديد    ٪  89،  ٪85،  ٪81معامالت 

تكلفة  فى  التغيرات  أن  إلى  يشير  الذي  األمر  الترتيب  على 
محصول الزيتون تعزي إلى تغيرات مماثلة في الكمية المنتجة  

 ول.  من هذا المحص
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ل متوسط موسمي  . األهمية النسبية لبنود هيكل التكاليف اإلنتاج لمحصول الزيتون داخل مختلف الفئات الحيازية  بعينة البحث فى محافظة شمال سيناء خال 12جدول  
(2018 ،2019  .) 

 
 بنود هيكل التكاليف 

 

 جملة العينة  فدان فاكثر  6 ( فدان 6-3) فدان  3أقل من  

 م. نصيب الفدان 
 )جنيه(

 م. نصيب الكجم 
 )جنيه(

 م. نصيب الفدان 
 )جنيه(

 م. نصيب الكجم 
 )جنيه(

 م. نصيب الفدان 
 )جنيه(

 م. نصيب الكجم 
 )جنيه(

م. نصيب  
 الفدان 

 )جنيه(

م. نصيب  
 الكجم 

 )جنيه(

)%( 

  التكاليف الثابتة 

 15.13 0.44 2000 0.40 2000 0.43 2000 0.46 2000 االيجار

 14.81 0.43 1958 0.35 1739 0.41 1912 0.48 2074 االهالك لشبكة الري 

 5.86 0.17 774 0.12 596 0.16 742 0.20 864 العمالة العائلية

 35.80 1.04 4732 0.87 4335 0.99 4654 1.14 4938 الجملة 

     التكاليف المتغيرة 

 20.50 0.59 2710 0.56 2783 0.58 2715 0.62 2678 عمالة مؤجرة 

 18.74 0.54 2477 0.45 2237 0.47 2199 0.63 2739 سماد عضوي 

 10.87 0.32 1437 0.25 1243 0.31 1446 0.35 1510 مبيدات فطرية وحشرية 

 4.54 0.13 600 0.13 622 0.13 609 0.14 586 سماد كيماوي 

 3.59 0.10 474 0.10 485 0.10 476 0.11 469 وقود وزيوت

 2.73 0.08 361 0.08 382 0.08 364 0.08 351 عمل الي

 1.83 0.05 242 0.05 257 0.05 242 0.05 235 تعبئة 

 1.40 0.04 185 0.04 201 0.04 192 0.04 175 نقل وانتقاالت عامة

 64.20 1.86 8486 1.65 8210 1.76 8243 2.02 8743 جملة 

 100.00 2.90 13219 2.52 12545 2.76 12897 3.17 13681 اإلجمالي العام

 سبت من بيانات العينة البحثية.المصدر: ُجمعت ُوح 
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الدراسة   13جدول   بعينة  الحيازية  الفئات  مختلف  داخل  الزيتون  لمحصول  اإلجمالية  التكاليف  لدوال  القياسية  النماذج   .
 (.2019، 2018بمحافظة شمال سيناء خالل متوسط موسمي )

 F المحسوبة R\2 جمالية نماذج القياسية لدوال التكاليف اال ال الحيازة الفدانية  رقم المعادلة 

5 
 الفئة األولى

 فدان( 3)أقل من 

3
iq+ 0.12 2

i1.20q  -   iTci   = 5.88+ 4.52q 
(4.21)* (6.35)**    (-3.12)*   (2.53)* 

0.81 **81.24 

6 
 الفئة الثانية

 ( فدان 3-6)

3
i16 q+ 0.2

i1.60q  -   iTci   =  4.84+ 5.77q 
(3.69)*  (6.15)**    (-3.31)**   (2.36)* 

0.85 **62.19 

7 
 الفئة الثالثة

 فدان فأكثر(6)

3
iq+ 0.18 2

i1.62q  -   iTci   =  4.61+ 5.23q 
(3.85)* (6.5)**    (-3.58)*   (2.62)* 

0.89 **45.7 

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

Tci لف جنية في المشاهدة باأل من محصول الزيتون = القيمة التقديرية لتكاليف إنتاج الفدانi. 
 .iالقيمة التقديرية إلنتاج الفدان من محصول الزيتون بالطن في المشاهدة   

 i  =40 ,24 ,16 علي الترتيب. للفئات األولي والثانية والثالثة 
 المصدر: نتائج الحاسب االلي لبيانات الدراسة البحثية.

 
نحو والبالغة  المحسوبة  ف  نسبة  ،  **(81.24)   وتشير 

(62.19)**( والثانية    **(45.7،  األولى  الحيازية  للفئات 
مطابقة   مدى  إلى  يشير  الذي  األمر  الترتيب،  على  الثالثة 
وبمساواة   القياس.  موضع  البيانات  لطبيعة  المستخدم  النماذج 
الزيتون   محصول  من  الطن  بيع  بسعر  الحدية  التكاليف  دالة 

ن كمية اإلنتاج المعظمة ألف جنيه، يتبين أ   6والبالغ حوالى  
لألرباح للفئات الحيازية )األولى والثانية الثالثة( على الترتيب 

 طن.  6.2طن،   6.7طن،  7.2قد بلغت حوالى 
الكلية  التكاليف  متوسط  لدالة  األولى  المشتقة  وبإيجاد 
ومساواتها بالصفر أمكن الحصول على الحجم األمثل لإلنتاج  

والثا األولى  الحيازية  حوالى  للفئات  الثالثة  طن،    5.7نية 
إلى    5.2طن،    5.50 الذى يشير  الترتيب، األمر  طن على 

إلى  يشير  مما  األمثل،  الحجم  عن  الفعلى  الحجم  إنخفاض 
ما   وهو  المستخدمة،  الزراعية  الموارد  استخدام  كفاءة  عدم 
أكدته دالة اإلنتاج والتي أعطت تقديرا  للمرونة اإلجمالية يزيد  

 للفئات الحيازية الثالثة على الترتيب. عن الواحد الصحيح  
 

 الدخل الضائع داخل مختلف الفئات الحيازية -3
عن  3-1) الفعلي  الحجم  انخفاض  بسبب  الضائع  الدخل   )

 الحجم األمثل: 

( الدخل الضائع من مزارعي محصول  14يوضح الجدول) 
االمثل  الحجم  عن  الفعلي  الحجم  انخفاض  بسبب  الزيتون 

بعي الحيازية  الفئات  عامي  داخل  متوسط  خالل  البحث  نة 
قد  2019  ،2018) لالنتاج  االمثل  الحجم  أن  يتبين  ومنه   )

الحيازية األولي    5.20,  5.50,  5.7بلغ حوالي   للفئات  طن 
الفعلية  نظيرتها  عن  تقل  وهي  الترتيب,  علي  والثالثة  والثانية 
ضائع   دخل  وجود  عنه  ترتب  مما  الفئات  هذة  داخل 

الفئات    0.60,  3.02,    7.23يقدربحوالى   داخل  جنية  الف 
الضائع   الدخل  بلغ  الترتيب. هذا وقد  الثالث وبنفس  الحيازية 
اعلي قيمة له داخل الفئة الحيازية األولي, مما يشير الي سوء  
يتطلب   وهذا  الفئة,  هذة  داخل  االنتاجية  الموارد  استخدام 
زيادة  يمكن  حتي  تنظيمها  واعادة  الموارد,  استخدام  تكثيف 

الف هذة  عن  انتاج  يزيد  حجم  الي  بها  الوصول  ثم   ومن  ئة 
 الحجم االمثل.  
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الفئات   .14جدول   داخل  االمثل  الحجم  عن  الفعلي  الحجم  انخفاض  بسبب  الزيتون  محصول  مزارعي  من  الضائع  الدخل 
 (.2019 ،2018الحيازية بعينة البحث بمحافظة شمال سيناء خالل متوسط موسمي )

 
 البند 

 الفئة األولي 
 دان( ف  3)أقل من 

 الفئة الثانية 
 فدان(  3-6)

 الفئة الثالثة 
 فدان فأكثر(  6) 

 الحجم االمثل  الحجم الفعلي  الحجم االمثل  الحجم الفعلي  الحجم االمثل  الحجم الفعلي  

 5.20 4.97 5.50 4.68 5.74 4.32 انتاج الفدان )طن( 

 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 سعر الطن )الف جنية(

 31.20 29.82 33.00 28.08 34.44 25.92 لف جنية( إيراد الفدان)ا

 13.32 12.54 14.80 12.9 14.97 13.68 تكلفة الفدان)الف جنية(

 17.88 17.28 18.20 15.18 19.47 12.24 صافي عائد الفدان )الف جنية( 

 0.60 -- 3.02 -- 7.23 -- الدخل الضائع)الف جنية(

 بحثية.  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة ال

 
عن 3-2) الفعلي  الحجم  انخفاض  بسبب  الضائع  الدخل   )

 الحجم المعظم لألرباح داخل مزارع عينة البحث:

( الدخل الضائع من مزارعي محصول  15يوضح الجدول) 
المعظم  الحجم  عن  الفعلي  الحجم  انخفاض  بسبب  الزيتون 
شمال  بمحافظة  البحث  بعينة  الحيازية  الفئات  داخل  لألرباح 

( ومنه يتبين أن  2019،  2018الل متوسط عامي )سيناء خ
قد بلغ حوالي   طن    6.2,  6.7,  7.2الحجم المعظم لألرباح 

وهي   الترتيب,  علي  والثالثة  والثانية  األولي  الحيازية  للفئات 
عنه   ترتب  مما  الفئات  هذه  داخل  الفعلية  نظيرتها  عن  تقل 

يقدر   ضائع  دخل  داخل    2.3,  5.2,  10وجود  جنية  ألف 
الدخل  الفئات   بلغ  وقد  هذا  الترتيب.  وبنفس  الثالث  الحيازية 

الضائع اعلي قيمة داخل الفئة الحيازية األولي, مما يؤكد سوء 
يتطلب   وهذا  الفئة,  هذه  داخل  االنتاجية  الموارد  استخدام 
زيادة  يمكن  حتي  تنظيمها  واعادة  الموارد,  استخدام  تكثيف 

يناظر الحجم  انتاج هذه الفئة, ومن ثم الوصول بها الي حجم  
 المعظم لألرباح. 

  3مما سبق يتبين أن مزارع الفئة الحيازية األولى )أقل من 
حين   فى  الضائع،  للدخل  معدالت  أعلى  حققت  قد  فدان( 
حققت مزارع الفئة الحيازية الثالثة أقل معدالت الدخل الضائع  

مما يؤكد على ضرورة تكثيف وترشيد لعناصر اإلنتاج داخل  
 هذه الفئة. 

ًا: اله   وامش الربحي   ة ومق   اييس الكف   اءة االقتص   ادية خامس   
 لمحصول الزيتون بعينة البحث 

الهوامش الربحية لمحصول الزيتون داخل مختلف الفئات  -1
 الحيازية 

( الهةوامش الربحيةة لمحصةول الزيتةون 16يوضح الجدول )
داخةةةل مختلةةةف الفئةةةات الحيازيةةةة بعينةةةة الدراسةةةة بشةةةمال سةةةيناء 

 ومنه يتبين أن:
  صافي العائد:( 1-1)

(  أن صةةةةافي العائةةةةد 16تشةةةةير األرقةةةةام الةةةةواردة بالجةةةةدول )
ألةةةف  12.2لمحصةةول الزيتةةةون قةةةد بلةةةغ أدنةةى قيمةةةة لةةةه حةةةوالي 

جنيها / كجم داخل الفئة الحيازيةة   2.8جنية، بما يوازي حوالي  
ألةةةف جنيةةةه  17.3فةةةدان(، مقابةةةل حةةةوالى  3األولةةةى )أقةةةل مةةةن 

حةةد أقصةةى داخةةل الفئةةة جنيهةةا / كجةةم ك 3.5،بمةا يةةوازي حةةوالي 
فةةدان فةةأكثر(. هةةذا وقةةد بلةةغ المتوسةةط العةةام  6الحيازيةة الثالثةةة )

الةف جنيةة،  14.4لصافي العائد من محصول الزيتون حةوالي 
 جنيها  لكل كجم من المحصول. 3.1بما يوازي حوالي 
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االن15جدول   عن  الفعلي  الحجم  انخفاض  بسبب  الزيتون  محصول  مزارعي  من  الضائع  الدخل  داخل  .  لألرباح  المعظم  تاج 
 (. 2018،2019الفئات الحيازية بعينة البحث بمحافظة شمال سيناء خالل متوسط عامي )

 
 البند 

 الفئة األولي 
 فدان  3أقل من  

 الفئة الثانية 
 ( فدان 3-6)

 الفئة الثالثة 
 فدان فاكثر  6

الحجم  
 الفعلي 

الحجم المعظم  
 لالرباح 

الحجم  
 الفعلي 

الحجم المعظم  
 لالرباح 

الحجم المعظم   الحجم الفعلي 
 لالرباح 

 6.23 4.97 6.74 4.68 7.24 4.32 انتاج الفدان )طن( 

 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 سعر الطن )الف جنية(

 37.38 29.82 40.44 28.08 43.44 25.92 إيراد الفدان )الف جنية( 

 17.83 12.54 20.04 12.9 21.24 13.68 تكلفة الفدان )الف جنية(

 19.55 17.28 20.40 15.18 22.20 12.24 صافي عائد الفدان )الف جنية( 

 2.27 -- 5.22 -- 9.96 -- الدخل الضائع )الف جنية(

 المصدر: ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية.

عينة الدراسة فى  . الهوامش الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية لمحصول الزيتون داخل مختلف الفئات الحيازية ب16جدول  
 (2019، 2018شمال سيناء خالل متوسط موسمي )

 البيان 

 الفئة األولى 
 فدان(   3) 

 الفئة الثانية 
 فدان( 3-6) 

 الفئة الثالثة  
 فدان فأكثر( 6)

 جملة العينة 

م. نصيب  
 الفدان 

)ألف  
 جنيه(

م. 
نصيب  

 الكجم 
 )جنيه(

م. 
نصيب  

 الفدان 
)ألف  
 جنيه(

م. 
نصيب  

 الكجم 
 )جنيه(

م. 
ب  نصي

 الفدان 
)ألف  
 جنيه(

م. 
نصيب  

 الكجم 
 )جنيه(

م. نصيب  
 الفدان 

)ألف  
 جنيه(

م. 
نصيب  

 الكجم 
 )جنيه(

         الهوامش الربحية 

 6.0 27.54 6.0 29.82 6.0 28.08 6.0 25.92 (1) اإليرادات

 2.86 13.15 2.52 12.54 2.76 12.9 3.16 13.68 ( 2التكاليف الكلية )

 3.14 14.39 3.48 17.28 3.24 15.18 2.84 12.24 (3صافي العائد )

 1.84 8.45 1.65 8.21 1.76 8.24 2.02 8.74 ( 4التكاليف المتغيرة )

 4.16 19.09 4.35 21.61 4.24 19.84 3.98 17.18 ( 5العائد فوق التكاليف المتغيرة)

 3.89 17.87 4.16 20.66 3.98 18.63 3.65 15.78 (6القيمة المضافة )

 االقتصادية   مقاييس الكفاءة

 2.09 2.38 2.18 1.89 ( 7نسبة العائد للتكاليف )

 109.4 137.8 117.7 89.5 ( 8عائد الجنيه المستثمر %)

 52.25 58.0 54.1 47.2 ( 9هامش ربح المنتج % )

 75.4 80.0 76.5 71.2 (  10الربحية النسبية % )

 1.36 1.65 1.44 1.15 (11الكفاءة االقتصادية )

 ( + جملة االجور.3( = ) 6(  , ) 4)  –( 1( = ) 5(, ) 2)   –( 1( = ) 3) 
  (7 ( = )1 ( ÷ )2 ( ,)8 ( = )3 ( ÷ )2* )100   ( ,9 ( = )3 ( ÷ )1* )100    

 (10 ( = )3 ( ÷ )5* )100 ( ,11 ( = )6 ( ÷ )2) 

 المصدر: ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية.
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  ( العائد فوق التكاليف المتغيرة:2-1)
(  أن العائةةةد فةةةوق 16لةةةواردة بالجةةةدول )أوضةةةحت األرقةةةام ا

التكةةةاليف المتغيةةةرة لمحصةةةول الزيتةةةون قةةةد بلةةةغ أدنةةةى قيمةةةة لةةةه 
جنيهةةةا / كجةةةم  4ألةةةف جنيةةة، بمةةةا يةةةوازي حةةوالي  17.2حةةوالي 

فةةةةةدان(، مقابةةةةةل  3داخةةةةةل الفئةةةةةة الحيازيةةةةةة األولةةةةةى )أقةةةةةل مةةةةةن 
جنيهةةا / كجةةم  4.3ألةةف جنيةةه، بمةةا يةةوازي حةةوالي  21.6حةةوالى

فةدان فةأكثر(، هةذا  6لفئة الحيازية الثالثةة )كحد أقصى داخل ا
وقةةةد بلةةةةغ المتوسةةةةط العةةةام للعائةةةةد فةةةةوق التكةةةاليف المتغيةةةةرة مةةةةن 

الةف جنيةة، بمةا يةوازي حةوالي   19.1محصول الزيتون حةوالي  
 جنيها  لكل كجم من المحصول. 4.2

 ( القيمة المضافة:  3-1)

 ( بالجدول  الواردة  األرقام  المضافة  16أكدت  القيمة  أن   )
حوالي  لمح له  قيمة  أدنى  بلغ  قد  الزيتون  ألف    15.8صول 

جنيها / كجم داخل الفئة الحيازية    3.6جنية، بما يوازي حوالي 
من   )أقل  حوالى    3األولى  مقابل  جنيه،    20.7فدان(،  ألف 
حوالي   يوازي  الفئة    4.2بما  داخل  أقصى  كحد  كجم  جنيها / 

توسط العام فدان فأكثر(، هذا وقد بلغ الم  6الحيازية الثالثة ) 
حوالي   الزيتون  محصول  من  المضافة  الف    17.9للقيمة 

 جنيها  لكل كجم من المحصول. 3.9جنية، بما يوازي حوالي 

مق  اييس الكف  اءة االقتص  ادية لمحص  ول الزيت  ون داخ  ل  -2
 مختلف الفئات الحيازية بعينة البحث 

الجدول) االقتصادية  16يوضح  الكفاءة  مقاييس   )
لف الفئات الحيازية بعينة البحث لمحصول الزيتون داخل مخت

 فى شمال سيناء ومنه يتبين أن: 
   ( نسبة العائد للتكاليف:1-2)

الزيتون   لمحصول  للتكاليف  العائد  نسبة  أن  النتائج  تشير 
نحو   لها  قيمة  أدنى  بلغت  الحيازية    1.89قد  الفئة  داخل 

من   )أقل  نحو    3األولى  مقابل  أقصى    2.38فدان(،  كحد 
فدان فأكثر(، بمتوسط عام بلغ   6زية الثالثة ) داخل الفئة الحيا

 . 2.09نحو

  ( عائد الجنية المستثمر٪:2-2)
بالجدول) الواردة  األرقام  الجنية  16أكدت  عائد  أن   )

نحو   المستثمر لها  قيمة  أدنى  بلغ  قد  الزيتون     لمحصول 
فدان(، مقابل    3داخل الفئة الحيازية األولى )أقل من  89.5٪
د137.8نحو   أقصى  كحد  الثالثة ٪  الحيازية  الفئة      اخل 

 ٪. 109.4فدان فأكثر(، بمتوسط عام بلغ نحو  6)
   ( هامش ربح المنتج ٪:3-2)

لمحصةول الزيتةون   أوضحت النتائج أن هةامش ربةح المنةتج
داخل الفئة الحيازية األولةى  ٪47.2قد بلغ أدنى قيمة له نحو 

فةةةدان(، مقابةةةل نحةةةو ٪ كحةةةد أقصةةةى داخةةةل الفئةةةة  3)أقةةةل مةةةن 
فةةةةدان فةةةةةأكثر(، بمتوسةةةةط عةةةةام بلةةةةغ نحةةةةةو  6حيازيةةةةة الثالثةةةةة )ال

52.25.٪ 
 ( الربحية النسبية ٪: 4-2)

أشارت النتائج أن الربحية النسةبية لمحصةول الزيتةون قةد بلغةت 
٪ داخل الفئة الحيازية األولى )أقةل 71.2أدنى قيمة لها  نحو 

٪ كحةةةد أقصةةةى داخةةةل الفئةةةة 80.0فةةةدان(، مقابةةةل نحةةةو  3مةةةن
عةةةةام بلةةةةغ نحةةةةةو فةةةةدان فةةةةةأكثر(، بمتوسةةةةط  6لثةةةةة )الحيازيةةةةة الثا

75.4.٪ 
 ( الكفاءة االقتصادية:5-2)

(  يتبةةةةةةةين أن 16باسةةةةةةةتعراض األرقةةةةةةةام الةةةةةةةواردة بالجةةةةةةةدول )
الكفاءة االقتصادية لمحصول الزيتون قةد بلغةت أدنةى قيمةة لهةا  

فةةدان(،  3داخةةل الفئةةة الحيازيةةة األولةةى )أقةةل مةةن  1.15نحةةو 
 6خل الفئةة الحيازيةة الثالثةة )كحد أقصى دا  1.65مقابل نحو  

، ممةةا يشةةير أن  1.36فةةدان فةةأكثر(، بمتوسةةط عةةام بلةةغ نحةةو 
كةةةل جنيةةةه ينفةةةق علةةةى تكةةةاليف اإلنتةةةاج الثابتةةةة والمتغيةةةرة يحقةةةق 

 جنيهُا. 1.36قيمة مضافة تقدر بحوالى 
مما سبق يتبين تفوق مزارع الفئة الحيازية الثالثة لمحصول 

ألولةةةى والثانيةةةة فةةةى الهةةةوامش ا الزيتةةةون علةةةى نظيرتهةةةا بةةةالفئتين
الربحية، وكذلك مؤشرات الكفةاءة االقتصةادية.  ممةا يشةير إلةى 
أهميةةةةة التوسةةةةع فةةةةى زراعةةةةة محصةةةةول الزيتةةةةون لالسةةةةتفادة مةةةةن 

 وفورات السعة فى األجل القصير والطويل.
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 التوصيات 

 في ضوء النتائج البحثية قإن البحث يوصي باألتى:
يرات  والتى أعطت تقدفى ضوء مؤشرات المرونة االجمالية  .1

مزج  يضروره  الدراسة  توصى  الصحيح  الواحد  عن  تزيد 
تكثيف   مع  لها  االمثل  واالستخدام  االنتاج  عناصر  وربط 

 .عناصر االنتاج لتحقيق أقصى إنتاج ممكن
للسماد   .2 االقتصادية  الكفاءه  معامل  انخفاض  ضوء  فى 

الواحد   عن  والحشرية  الفطرية  المبيدات  وكمية  العضوى 
ل هذين  الصحيح  استخدام  فى  اإلسراف  عدم  يراعى  ذا 
 العنصرين

فى ضوء ما أكدته نتائج البحث عن وجود دخل ضائع لذا   .3
يجب التوسع فى المساحات المزروعة مع استخدام المزيد  
الفعلى   بالحجم  الوصول  يمكن  حتى  االنتاج  عناصر  من 

 .إلى الحجم األمثل لالنتاج.

و  .4 التقنيات  بأحدث  الزيتون  مزارعي  علي إمداد  تدريبهم 
الزيتون،  إنتاج  مجال  في  الحديثة  واألساليب  الوسائل 
المعرفي  الوعي  لزيادة  الزراعي  باإلرشاد  واإلهتمام 

  والمهاري لمزارعي الزيتون بمحافظة شمال سيناء.
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 .2012، فبراير 54، السنة 629المجلة الزراعية، العدد 

مةةاهر محمةةد عبةةد الحةةافظ محمةةد، دراسةةة اقتصةةادية للنهةةوض بإنتةةاج 
افظةةة الةةوادي الجديةةد، رسةةالة دكتةةوراه، قسةةم وتسةةويق التمةةور بمح

 .2014 االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوط،

نهةةةةي عةةةةزت توفيةةةةق الدسةةةةوقي، دراسةةةةة اقتصةةةةادية ألهةةةةم المشةةةةروعات 
الزراعيةةةةة الصةةةةغيرة فةةةةي محافظةةةةة الفيةةةةوم، رسةةةةالة دكتةةةةوراه، قسةةةةم 

 .2013االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الفيوم، 
مةةةود أحمةةةد رشةةةدان، اقتصةةةاديات انتةةةاج بعةةةض الحاصةةةالت هالةةةة مح

 .2015الزراعية في محافظة شمال سيناء، 
وزاره الزراعه واستصالح األراضةةى، مديريةةة الزراعةةه بمحافظةةة شةةمال 
سةةةةيناء، سةةةةجالت قسةةةةم الفاكهةةةةه، بيانةةةةات غيةةةةر منشةةةةورة، اعةةةةداد 

 متفرقه.
ق والء عثمةةةان عبةةةد الفتةةةاح عبةةةد الهةةةادي، اقتصةةةاديات إنتةةةاج وتسةةةوي 

وتصةةةةنيع الزيتةةةةون فةةةةي مصةةةةر، رسةةةةالة ماجسةةةةتير، قسةةةةم اقتصةةةةاد 
 .2013زراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 
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ABSTRACT 

An Economic Study for the Effect of Feddan Tenure on the Productive and 

Economic Efficiency of the Olive crop in North Sinai Governorate 

Shmoaa Awad Mohammed Selman 

Despite the importance of the olive crop in North 

Sinai Governorate, this crop is characterized by its low 

production efficiency in light of the high age of some of 

its trees, and the presence of local varieties 

characterized by low productivity, and the main 

problem of research is limited to the decrease in the 

cultivated area of the olive harvest from about 52.8 

thousand feddans in 2013, To about 35.5 thousand 

feddans in 2017, a decrease of about 32.8%. 

The research aims in general to study the effect of 

feddan holding on the productive and economic 

efficiency of olive farms in North Sinai Governorate, 

where the research used the descriptive analysis method 

to present the topics included in the research, in addition 

to the quantitative analysis method using some standard 

models such as multiple regression in its double 

logarithmic form. In estimating production functions, 

and in cubic forms in estimating cost functions, The 

study also relied mainly on primary data through a 

stratified random sample of 70 farms 

It is estimated that the fruitful area of the olive 

harvest increases annually by a statistically significant 

amount of about 2.6 thousand feddans, which represents 

about 9% of the annual average, and on the productive 

indicators of the research sample farms, the average 

number of trees per acre is about 56 trees, and the 

general average productivity of the tree is about 81 kg / 

year, and the general average productivity per feddan 

was about 4.6 tons / year. The general average age of 

olive trees in the research sample was about 28.3 years. 

The general average of the holder's share was about 3.9 

feddans 

It is also evident that the relative importance of the 

rent item is high among the fixed costs items, as well as 

the rented labor item, and organic fertilizer is among the 

variable costs items. It is evident that the first holding 

category farms (less than 3 feddans) achieved the 

highest rates of lost income, while the third holding 

category farms The lowest rates of lost income, which 

confirms the need for intensification and rationalization 

of the elements of production within this category. 

Regarding the profit margins, the results indicated that 

the general average of the net yield from the olive 

harvest amounted to about 14.4 thousand pounds, which 

is equivalent to about 3.1 pounds per kilogram of the 

crop. The general average of the return over the variable 

costs of the olive harvest was about 19.1 thousand 

pounds, which is equivalent to about 4.2 Pounds per 

kilogram of crop. The general average of the added 

value was about 17.9 thousand pounds 

With regard to economic efficiency, the results 

indicated that every pound spent on fixed and variable 

production costs achieves an added value of about 1.36 

pounds. It was found that the farms of the third holding 

category for the olive harvest were superior to their 

counterpart in the first and second categories in profit 

margins, as well as indicators of economic efficiency. 

This indicates the importance of expanding olive 

cultivation to take advantage of the capacity savings in 

the short and long term. 

 
 


