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 كلية الزراعة جامعة دمنهور         -لزراعى قسم اإلقتصاد ا1

  2021 سبتمبر14ى قة على النشر ف، المواف2021 اغسطس10 م البحث فىاستال

 الملخص العربى
إستهدف البحث التعرف على الوضع اإلنتاجي الراهن لليمون 

المالح ومدى تحقيق الكفاءة فى إستخدام الموارد فى إنتاجه    
أهم مشكالته اإلنتاجية بعينة الدراسة باألراضى الجديدة بمحافظة و 

 البحيرة .
ويتضح من نتائج الدراسة تركز زراعته باألراضى الجديدة 

من إجمالى  %57.5على مستوى الجمهورية بأهمية نسبية 
 11.354الرقعة المزروعة به وتفوق إنتاجيته المقدره بحوالى 

عن نظيرتها فى األراضى القديمة  طن للفدان فى األراضى الجديدة
،  2019طن للفدان إستنادا  لبيانات عام  9.195المقدرة بحوالى 

كما يتضح من معادالت اإلتجاه الزمنى أن المساحة المثمرة من 
-2005الليمون المالح على مستوى الجمهورية خالل الفترة )

( أخذت إتجاها  تناقصيا  غير معنوى إحصائيا  مقدره 2019
فدان سنويا  ، كما أخذت نظيرتها بمحافظة البحيرة  288.3

 إتجاها تناقصيا  غير معنوى إحصائيا .
كما تبين من متوسط عينة الدراسة بمحافظة البحيرة أن 
مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية تشير إلى أن صافى العائد السنوى 

 22956حوالى  2019للفدان من الليمون المالح بلغ عام 
جنيها كمتوسط  17815اوح بين حد أدنى حوالى جنيها وأنه تر 

للسعة الحيازية األولى )أقل من ثالثة أفدنة( وحد أقصي حوالى 
جنيها  كمتوسط للسعة الحيازية الثالثة )أكثر من خمسة  26526

أفدنة( حوالى 5-3أفدنة( وبلغ فى السعة الحيازية الثانية )من
ت حوالى الجنيه المنفق بلغ جنيها  ، وأن أربحية 24537

لكل من الفئات الحيازية الثالثة  56.4%، 53.6%، 37.9%
، وبلغ حافز %49.3على الترتيب وبمتوسط لعينة الدراسة حوالى 

لكل من تلك الفئات  %36.1، %34.9، %26.9المنتج حوالى 
، %32.5الحيازية على الترتيب ، وبمتوسط لعينة الدراسة حوالى 

، 1.41نها على الترتيب حوالى وبلغ معدل العائد للتكاليف لكل م
ويستدل مما  1.5وبمتوسط لعينة الدراسة حوالى  1.56، 1.54

سبق على تأثير السعة المزرعية إيجابيا  على مؤشرات الكفاءة 
 اإلقتصادية.

كما تبين من تقدير دالة إنتاج الليمون المالح بعينة الدراسة 
مال وجود تأثير إيجابي معنوى إحصائيا  لكل من عدد الع

وجمع المحصول والسماد  المستخدم فى أداء العمليات المزرعية
العضوى والسماد البوتاسي على اإلنتاجية الفدانية وبلغ معامل 

على  0.60، 3.51،  0.64المرونة اإلنتاجية لكل منها حوالى 
، كما تبين وجود تأثير إيجابي غير معنوى إحصائيا  لكل الترتيب

المبيدات المستخدمة على  ةيمن عمر األشجار وقيمة كم
، وقد بلغ معامل المرونة اإلجمالية للدالة اإلنتاجية الفدانية

وهي تشير إلى ظاهرة العائد المتزايد للسعة  1.56المقدرة حوالى 
أى أن إنتاج الليمون المالح بعينة الدراسة فى المرحلة األولى 

دة يالز لإلنتاج وهى تتطلب تكثيف إستخدام المدخالت اإلنتاجية 
، كما تبين من تقدير دالة التكاليف أن حجم إنتاجيته الغذائية

طن للفدان،  22.311اإلنتاج األمثل بعينة الدراسة بلغ حوالى 
فى حين أن متوسط اإلنتاجية الفدانية السائدة بعينة الدراسة 

، كما تبين من الدراسة أن أهم للفدان طن 14.7حوالى 
بعينة الدراسة هى إرتفاع لح لماالمشكالت اإلنتاجية لليمون ا

رتفاع أسعار األسمدة والمبيدات وا صابة  تكلفة العمل البشري وا 
 األشجار بمرض التصمغ.

 –المساحة المثمرة  –الكلمات اإلفتتاحية: الليمون المالح 
 الكفاءة اإلقتصادية.  –الفئات الحيازية 

 المقدمة 

 سفيليو تعتبر الموالح والمتمثله فى كل من البرتقال وا
والجريب فروت والليمون االضاليا والليمون المالح من اهم 



 2021 سبتمبر -يوليو( 3العدد  42د)مجل -ية للتبادل العلمى مجلة اإلسكندر               

 

1728 

مرجع رقم محاصيل الفاكهه إنتاجا و إستهالكا على مستوى العالم

. كما تعتبر الموالح بمختلف أنواعها من أهم المحاصيل (1)
التصديرية في مصر والتي من خالل تنميتها يمكن العمل 

عي المصري ومن لزراري اعلى تقليل العجز في الميزان التجا
ثم تقليل العجز في ميزان المدفوعات المصري و دفع عجلة 

 .التنمية في مصر
وال شك ان هدف تنمية الصادرات الزراعية المصرية 

ومنها الموالح يعتبر من اهم اهداف مخططي السياسة  
االقتصادية الزراعية في مصر والتي من أهم مالمحها التوسع 

منتجات الزراعيه وخاصة ير الوتصد والتنوع في إنتاج
محاصيل الخضر والفاكهة ويساهم عائد هذه الصادرات في 
عالج العجز الموجود في الميزان التجاري الزراعي 

 .(2مرجع رقم )المصري
ويعتبر الليمون المالح أحد أنواع الموالح المصرية والذي 
تزايد الطلب عليه في السوق الخارجي في السنوات األخيره 

ساحة الكلية المزروعه به في مصر عام غت المحيث بل
فدان وبلغت المساحة المثمرة منه  42705حوالي  2018

اجها الثانوي بحوالي فدان ويقدر إنت 34779حوالي 
، وبلغت كمية الصادرات المصرية منه خالل طن  352556

طن من  72222( حوالي  2019_2017متوسط الفتره )
 .(3مرجع رقم )ن جنيهمليو  .7545بلغته قيمتها حوالى

وتتركز زراعة الليمون المالح في مصر في خمس  
، الشرقيه منطقة النوبارية ومحافظات الفيوممناطق هي 

،البحيرة ،اسيوط حيث بلغت المساحة المزروعة بالليمون 
فدان تمثل  27409المثمر في تلك المناطق مجتمعة حوالي 

 لليمونوعة بامن أجمالى المساحة المزر  %78.8حوالى 
 27409المثمر على مستوى الجمهورية والتى تبلغ حوالى 

من إجمالى إنتاج الجمهورية  %84.9فدان ويمثل إنتاجها 
 طن. 299195البالغ 

وتمثل االهمية النسبية للمساحة المثمرة بكل من تلك 
 %9.3، %11.3، %12.1،  %40.3 المناطق الخمس

ورية، ى الجمهلى مستو من إجمالي المساحة المثمرة ع 5.7%،
وتمثل االهمية النسبية لكل منها في الطاقة االنتاجية من 

،  %8.4،  %48.2الليمون على مستوى الجمهوريه حوالي 
على الترتيب وذلك وفقا  لبيانات  5.7%،  9.9%،  12.9%
، كما تعزي األهمية اإلقتصادية لليمون المالح إلى 2019عام 

ستعمال المنزلى ثمار لإلأهم ال أهميته الغذائية حيث أنه من
سواء  كغذاء أو شراب أو دواء نظرا  إلحتوائه على العديد من 
الفيتامينات باإلضافة إلى المواد الكربوهيدراتية وعدد من 

 .(1مرجع رقم )المركبات المعدنية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم 

هذا باإلضافة إلى أنه يجرى تجفيفه فى مصر ألغراض 
يران واألردن وبعض الخليج و إلى دول التصدير  العراق وا 

الدول األوروبية حيث يستخدم الليمون المجفف فى صناعة 
األدوية فضال  عن إدخاله فى صناعة مشروبات الصودا 

 .(2مرجع رقم )والمنظفات والبهارات

 المشكلة البحثية

تتمثل مشكلة البحث فيما يتعرض له الليمون المالح فى 
من المشكالت اإلنتاجية من عديد األخيره مصر فى السنوات 

ذات التأثير على كفاءة إستخدام الموارد المستخدمة فى إنتاجه 
والتى من أهمها بعض األمراض ذات التأثير على إنتاجيته 

، هذا الفدانية وعمره اإلنتاجى والتى من أهمها مرض التصمغ
بين باإلضافة إلى تباين اإلنتاجية الفدانية لليمون المالح 

تاجه فى مصر وكذلك حدة تقلباتها السنوية مناطق إن مختلف
، وكذلك ما يتعرض له المحصول وتأثيرها على دخول الزراع

شأنه شأن باقى المحاصيل من إرتفاع فى مختلف بنود 
 تكاليف اإلنتاج وتأثيرها على صافى العائد الفدانى منه.

 يةف البحثاهداال
تى يمكن األهداف الإستهدفت هذه الدراسة مجموعة من 

 :عاد المشكلة البحثية وهى كما يليخاللها الوقوف على أب من
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( التعرف على الوضع الراهن إلنتاج الليمون المالح 1)
وتحليل تأثير مختلف المتغيرات اإلقتصادية على طاقته 
اإلنتاجية على كل من مستوى الجمهورية ومحافظة 

 .البحيرة
فى نتاجية وصااإلنتاج واإل( تقدير مختلف بنود تكاليف 2)

عائد الفدان على مستوى مختلف الفئات الحيازية بعينة 
الدراسة للتعرف على تأثير السعة المزرعية على مختلف 

 المؤشرات اإلقتصادية للمحصول بعينة الدراسة.
( التعرف على كفاءة إستخدام الموارد الزراعية فى إنتاج 3)

وال الل تقدير دالليمون المالح بعينة الدراسة من خ
 .ودوال التكاليف اإلنتاج

( التعرف على أهم المشكالت اإلنتاجية لليمون المالح من 4)
 خالل عينة الدراسة ووضع تصور للحلول المقترحة لها.

 الطريقة البحثية
 األسلوب البحثي ومصادر البيانات 

اعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي استخدام كل من  
أسلوب اإلنحدار البسيط ي و قتصادى الوصفأسلوب التحليل اإل

للتعرف على معدالت نمو مختلف المتغيرات اإلقتصادية ذات 
نتاجية الفدانية الصلة بموضوع الدراسة ومدي تأثيرها على اإل

، وكذلك إستخدام أسلوب االنحدار المتعدد لمحصول الدراسة
والذى أمكن من خالله تقدير دوال اإلنتاج ودوال التكاليف 

بمحافظة البحيرة للتعرف على مدى  يمون المالحنة زراع الليعل
تحقيق الكفاءة اإلقتصادية فى إستخدام الموارد اإلنتاجية فى 

ئات إنتاج محصول الدراسة وذلك على مستوى مختلف الف
 .     الحيازية لزراع عينة الدراسة

كما إستندت الدراسة وهى بسبيل التعرف على أهم 
الدراسة الى مالح بعينة الليمون ال قيمشكالت إنتاج وتسو 

وهو أحد أساليب المقايي البارا المترية والتى  2إختبار مربع كا
يمكن اإلستناد إليها فى حالة البيانات الوصفية المصنفة فى 
صورة تكرارات او فئات للتعرف على مدى انطباق التكرارات 

التى  ةالمشاهدة المشاهدة لتلك المتوقعة وفقا للنظرية الفرضي
 ختبارها.يراد إ

وقد إستندت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير 
المنشورة التى أمكن الحصول عليها من نشرات قطاع الشئون 

، والجهاز بوزارة الزراعة واستصالح األراضياإلقتصادية 
، وسجالت إدراة اإلحصاء بكل من زى للتعبئة واإلحصاءالمرك

نوبارية واإلدارة الزراعة بالة  ومديرية ر يمديرية الزراعة بالبح
الزراعية بمركز بدر، ومواقع شبكة اإلتصاالت الدولية 

 ومختلف الدراسات اإلقتصادية ذات الصلة بمجال الدراسة.
كما إستندت الدراسة الى البيانات األولية التى أمكن 
الحصول عليها من إستمارة األستبيان التى تم إستيفاء بياناتها 

بمركز بدر بمحافظة البحيرة  يمون المالحمن زراع الل ةلعين
إستنادا الى أهميته النسبية من بين مراكز محافظة البحيرة من 

، وقد بلغ حجم المساحة المزروعة بمحصول الدراسةحيث 
عينة الدراسة مائة مزارع تم إختيارهم عشوائيا من القرى ذات 

د تم ن المالح وقو ماألهمية النسبية فى المساحة المزروعة باللي
د أربعة إستمارات لعدم منطقية بياناتها وبالتالى بلغ عدد إستبعا

مفردات عينة الدراسة والتى تم من خاللها تحليل بيانات العينة 
 .مفردة 96البحثية 

 النتائج البحثية
التطور الزمنى للرقعة المزروعة بالليمون المالح المثمر 

 :ةير بحمستوى الجمهورية ومحافظة العلى 
المزروعة بالليمون المالح والمثمرة خالل الرقعة تراوحت 

 31240( بين حد أدنى بلغ حوالى 2019-2005الفترة )
فدان عام  38088وحد أعلى بلغ حوالى  2019فدان عام 

فدان خالل فترة  31240وبمتوسط بلغ حوالى  2008
 الدراسة.

( أن اإلتجاه الزمنى للرقعة 1كما يتضح من جدول)
-2005مثمر خالل الفترة )المالح ال ة بالليمونوعزر الم

( قد أخذت إتجاها تناقصيا معنوى إحصائيا عند 2019
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فدان  288. بمعدل تناقص سنوى بلغ حوالى 05مستوى 
.% من متوسطها 82وبمعدل تناقص سنوى بلغ حوالى 

 الحسابي خالل فترة الدراسة.
ى وه. 39كما بلغت قيمة معامل التحديد المقدر حوالى 

من التغيرات التى حدثت على  %39ن حوالى تشير الى أ
الرقعة المزروعة المثمرة من الليمون المالح فى مصر خالل 

 فترة الدراسة تعزى الى عامل الزمن.
التطور الزمنى لإلنتاجية الفدانية لليمون المالح على 

 مستوى الجمهورية ومحافظة البحيرة:
توى الح على مسلما تراوحت اإلنتاجية الفدانية لليمون

( قد تراوحت بين حد 2019-2005رية خالل الفترة )الجمهو 
وحد أقصي  2010طن للفدان عام  8.601أدنى بلغ حوالى 

وبمتوسط بلغ حوالى  2017طن للفدان عام  10.2بلغ حوالى 
 طن للفدان خالل فترة الدراسة. 9.3

كما تراوحت نظيرتها على مستوى محافظة البحيرة بين حد 
وحد أقصي  2006دان عام طن للف 8.08لغ حوالى ب نىأد

وبمتوسط بلغ  2013طن للفدان عام  11.458بلغ حوالى 
 طن للفدان خالل فترة الدراسة . 9.77حوالى 

( أن اإلنتاجية الفدانية لليمون 1كما يتضح من جدول)
( 2019-2005المالح على مستوى الجمهورية خالل الفترة )

د سنوى ا بمعدل تزايمعنوى إحصائي قد أخذت إتجاها تزايديا
طن للفدان وبمعدل نمو سنوى بلغ حوالى  0.11بلغ حوالى 

من المتوسط الحسابي لإلنتاجية الفدانية خالل فترة  1.2%
 الدراسة.

فى حين أخذت نظيرتها على مستوى محافظة البحيرة 
طن للفدان سنويا  0.14إتجاها تزايديا معنوى إحصائيا بمقدار 

حسابي لإلنتاجية ن المتوسط الم %1.5سنوى  وموبمعدل ن
 الفدانية خالل فترة الدراسة.

ويستدل مما سبق على تفوق معدل نمو اإلنتاجية الفدانية 
توى لليمون المالح بمحافظة البحيرة عن نظيره على مس

 .الجمهورية خالل فترة الدراسة

 
نتاجيته و  ليمون المثمرلا. معادالت اإلتجاه الزمنى لتطور المساحة المزروعة ب1جدول نتاجه باألراضي القديمة على مستوىوا   ا 

 (2019-2005الجمهورية ومحافظة البحيرة خالل الفترة )
 البيان الدالة 2R F معدل النمو

0.82 0.387 *8.21 Y =37278.86 - 288.357 t 
 المساحة الجمهورية (40.738)**   )-(2.865*

 
 
 - 0.21 Ns3.46 Y = 3695.03 – 38.47 t 

Ns1.86)-(    **(19.66) 
 البحيرة

1.2 0.719 **33.22 Y =  8.38 + 0.114 t 
 الجمهورية (46.57)**   (5.76)**

 اإلنتاجية
1.46 0.34 *8.63 Y = 8.45 + 0.14 t 

 البحيرة (19.5)    **(2.93)*

- 0.113 Ns1.663 Y = 312497.93 + 1572.5 t 
Ns(1.29)     **(28.187) ةالجمهوري 

 اإلنتاج
- 0.05 Ns0.643 Y = 31084.1 + 143.5 t 

Ns(0.802)  **  (19.1) البحيرة 
 أعداد مختلفة. المصدر: حسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي،قطاع الشئون اإلقتصادية،نشرة اإلحصاءات الزراعية،
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تطور إنتاج الليمون المالح على مستوى الجمهورية 
 (:2019-2005الل الفترة )ظة البحيرة خومحاف

تراوح إنتاج الليمون المالح فى مصر خالل الفترة 
ألف طن  297ى بلغ حوالى (  بين حد أدن2019_2005)

ألف طن عام  363ي بلغ حوالى ، وحد أقص2011عام 
ألف طن خالل  325لى ، وبمتوسط سنوى بلغ حوا2017

 .فترة الدراسة
حيرة بين حد ى محافظة البكما تراوح إنتاجه على مستو 

تمثل حوالى  2016ألف طن عام  26.6نى بلغ حوالى دأ
، وحد أقصي بلغ  2016من إنتاج الجمهورية عام  7.7%

من  %11.3تمثل حوالى  2008ألف طن عام  37.4حوالى 
ألف طن تمثل  32.2إنتاج الجمهورية ، وبمتوسط بلغ حوالى 

 رة الدراسة .من متوسط إنتاج الجمهورية خالل فت 9.7%
تجاه الزمنى إلنتاج الليمون ( أن اإل1ل )ويتضح من جدو 

( 2019-2005المالح على مستوى الجمهورية خالل الفترة )
، كما أخذ نظيره تجاها تزايديا غير معنوى إحصائياقد أخذ إ

تجاها تزايديا غير معنوى على مستوى البحيرة أيضا إ
 .إحصائيا

نتاجية من بي للطاقة االويستدل من ذلك على الثبات النس
يمون المالح على مستوى الجمهورية ومحافظة البحيرة حيث للا

ان معدالت التناقص فى المساحة المزروعة سالفة الذكر 
يعوضها نسبيا معدالت التزايد فى االنتاجية الفدانية 

 للمحصول.
 مبررات إختيار عينة الدراسة:
ليمون مزارعا من زراع ال 96بلغ حجم عينة الدراسة 

ة البحيرة ، تم إختيارهم بأسلوب العينة ظفالمثمر بمحا المالح
العشوائية البسيطة من قري مركز بدر )قطاع جنوب التحرير( 
وهو أحد مناطق الظهير الصحراوى للمحافظة أو ما يسمى 

 بأراضي خارج الوادى وذلك إستنادا  الى المبررات التالية:

ة المزروعة ( أن إجمالى المساح2يتضح من جدول )
بلغت  2019المثمر بمحافظة البحيرة عام  حلالليمون الماب

فدان وتتوزع تلك المساحة داخ المحافظة إلى  16500حوالى 
مركزا  بالمحافظة  14أراضى داخل الوادى وقد تضمنت 

وأراضي خارج الوادى )الظهير الصحراوى للمحافظة ( وهى 
وب التحرير( تشمل مركز وادى النطرون ومركز بدر)قطاع جن

 طقتى غرب النوبارية والبستان.نمباإضافة الى 
وتجدر اإلشارة إلى أن الثالثة مناطق األخيرة هى من 
ضمن المناطق الخمسة التى تتكون منها منطقة النوبارية 
ولكنها أراضى تتبع محافظة البحيرة إداريا  فى حين تتبع باقى 

ومنطقة  مكونات منطقة النوبارية وهى منطقة بنجر السكر
 ظة األسكندرية إداريا .فاضة ومريوط محالنه

( أن إجمالى المساحة المزروعة 2ويتضح من جدول)
بالليمون المالح داخل الوادى بمحافظة البحيرة تبلغ حوالى 

من إجمالى مساحة الليمون  %20فدان تمثل حوالى  3309
المالح المثمر داخل وخارج الوادى بالمحافظة وتتركز زراعتها 

وحوش عيسي وكوم حمادة  هى الدلنجات ثالثة مراكز فى
حيث تبلغ المساحة المزروعة بالليمون المالح المثمر فى كل 

فدان على الترتيب  354،  742،  1887منها حوالى 
،  %4.5،  %11.4وبأهمية نسبية لكل منها حوالى 

 على الترتيب. 2.15%
مثمر فى كما يتضح أن المساحة المزروعة بالليمون المالح ال

فدان  13191بمحافظة البحيرة تبلغ حوالى  ىي خارج الوادأراض
من إجمالى المساحة المزروعة بالليمون المالح  %79.95تمثل 
، جنوب موزعة على مناطق غرب النوبارية، البستان 2019عام 

التحرير)مركز بدر( ومركز وادى النطرون حيث بلغت المساحة 
 200،  4103، 4240، 4648عة فى كل منها حوالى المزرو 
ها على الترتيب بأهمية نسبية بلغت حوالى فى كل منفدان 

من إجمالى  1.21%، 24.87%، 25.7%، 28.17%
المساحة المزروعة بالليمون المالح المثمر على مستوى إجمالى 

  .2019داخل وخارج الوادى بمحافظة البحيرة عام 
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مستوى المراكز والمناطق داخل وخارج الوادى عام  ىة البحيرة عللمثمر بمحافظ. المساحة المزروعة بالليمون المالح ا2جدول

2019 
 المركز أو المنطقة المساحة المزروعة بالفدان األهمية النسبية %

 كوم حمادة 354 2.15
 إيتاى البارود 10 0.06
 شبراخيت 2 0.01
 الرحمانية 16 0.10
 دمنهور 40 0.24
 الدلنجات 1887 11.44
 ميرأبوالمطا 2 0.01
 جناكليس 237 1.44
 حوش عيسي 742 4.50
 أبوحمص 16 0.10

 كفر الدوار _ _
 المحمودية 3 0.02

 رشيد _ _
 إدكو _ _

 جملة داخل الوادى 3309 20.05
 مركز وادى النطرون 200 1.21
 منطقة جنوب التحرير 4103 24.87
 منطقة غرب النوبارية 4648 28.17
 نطقة البستانم 4240 25.70
 إجمالى خارج الوادى 13191 79.95
 إجمالى المحافظة 16500 100

 لمصدر:  مديرية الزراعة بالبحيرة ، سجالت إدارة اإلحصاء.ا
 مديرية الزراعة بالنوبارية ، سجالت إدارة اإلحصاء.      

 

وقد تم إختيار منطقة جنوب التحرير)مركز بدر( الختيار 
المزروعة  ةحبية فى المساهميتها النسعينة الدراسة نظرا أل

من إجمالى مساحته  %25بالليمون المالح والتى بلغت حوالى 
بمحافظة البحيرة باإلضافة إلى أنها محل إقامة الباحث مما 

 يسهل من حصوله على بيانات إستبيان عينة الدراسة
األهمية النسبية لمختلف بنود تكاليف إنتاج الليمون المالح 

 راسة :بعينة الد
التكاليف اإلنتاجية بفدان إجمالى  ( أن3ول)من جديتضح 

عام الليمون المالح بمتوسط عينة الدراسة بمحافظة البحيرة 
، وأن نسبة التكاليف جنيها 46584بلغت حوالى  2020

جنيها للفدان تمثل حوالى  34584المتغيرة والبالغة نحو 

ل الجانب منه ، كما يتضح أن تكلفة العمل البشري تمث 26%
 ف المتغيرة يلكبر من التكااأل

، يليها من حيث األهمية النسبية تكلفة  %64.4بنسبة 
، واألسمدة األزوتية  %12.4كل من األسمدة العضوية بنسبة 

من إجمالى  %6.9، والمبيدات بنسبة %10.3بنسبة 
، ان يلي ذلك تكلفة كل من النثرياتالتكاليف المتغيرة للفد

والعمل اآللى بنسبة  البوتاسية ، ية ، األسمدةاألسمدة الفوسفات
من إجمالى التكاليف  1.5%،  1.7%،  1.8%،  2.9%

 المتغيرة على الترتيب.
وتجدر اإلشارة الى ان إرتفاع األهمية النسبية لتكلفة 
العمل البشري فى إنتاج الليمون المالح تعزى الى إرتفاع تكلفة 
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 ل العام بصفةجمع المحصول والتى يستمر إجرائها طوا
 دورية.

نخفاض تكاليف اإلنتاج المتغيرة فى السعة تضح إكما ي
جنيها  33788( فدان والمقدرة بحوالى 5-3الحيازية الثانية )

للفدان عن نظيرتها فى السعة الحيازية األولى )أقل من ثالثة 
جنيه للفدان وذلك نتيجة  34949أفدنة( والمقدرة بحوالى 
تاج نفض تكاليف اإلمزرعية على خلتأثير وفورات السعة ال

المزرعى ، كما يتبين إرتغاع تكاليف اإلنتاج المتغيرة فى 
السعة الحيازية الثالثة )أكثر من خمسة أفدنة( والمقدر بحوالى 

جنيه للفدان عن نظيره لكل من السعة الحيازية  35014
األولى والثانية وذلك نتيجة لتأثير كبر حجم تلك السعة 

 ر وفورات السعة.يثتالشي معه تأالحجم الذي يالحيازية عن 
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية لليمون المالح بعينة 

 الدراسة:
( أن متوسط صافى عائد الفدان من 3يتضح من جدول)

، وأنه جنيها 22956ة الدراسة بلغ حوالى الليمون المالح بعين

وسط جنيها كمت 17815قد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 
)أقل من ثالثة أفدنة( وحد أعلى بلغ  ىحيازية األولللسعة ال
جنيها كمتوسط للسعة الحيازية الثالثة )أكثر  26516حوالى 

من خمسة أفدنة( ويعزي هذا التباين فى صافى العائد بين 
مختلف السعات الحيازية فى الجانب األكبر منه إلى تباين 

بلغت يث ، حة الثالثةنية بين السعات الحيازياإلنتاجية الفدا
طن وبلغت حدها  14.7دراسة حوالى ط لعينة الكمتوس

األقصى للسعة الحيازية الثالثة)خمسة أفدنة فأكثر( حوالى 
طن وبلغت حدها األدنى كمتوسط للسعة الحيازية  17.1

طن فى حين  12.6األولى )أقل من ثالثة أفدنة( حوالى 
 14.5نة(  حوالى أفد 5-3انية )بلغت فى السعة الحيازية الث

التباين فى تكاليف اإلنتاج المتغيرة بين  لى جانب، هذا اطن
 تلك السعات الحيازية.

 
 

 
. األهمية النسبية لمختلف بنود التكاليف اإلنتاجية بالجنيه للفدان من الليمون المالح بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة 3جدول 

 2020عام 
 
% 

 
متوسط 
 العينة

 
% 

 
خمسة أفدنة 

 فأكثر
 
% 

 
   5-3من

 فدان
 
% 

أقل من 
ثالث 
 أفدنة

 الحيازية السعة            
 

   البيان  
 العمل البشري 21194.3 60.6 20522 60.7 23057 65.8 21591 62.4
 العمل اآللى 590 1.7 523 1.5 465 1.3 526 1.5
 األسمدة األزوتية 3598 10.3 3605 10.7 3515 10 3572 10.3
 مدة البوتاسيةاألس 612.5 1.7 595 1.8 560 1.6 589 1.7
 األسمدة الفوسفاتية 668.5 1.9 585 1.8 612 1.7 622 1.8
 األسمدة العضوية 4671.5 13.4 4587 13.6 3575 10.2 4277 12.4
 المبيدات 2673 7.9 2416 7.1 2110 6 2400 6.9
 النثريات 941 2.7 955 2.8 1120 3.2 1005 2.9
 إجمالى التكاليف المتغيرة 34949 100 33788 100 35014 100 34584 100
 اإليجار 15000 - 15000 - 15000 - 15000 -
 التكاليف الكلية 49949 - 48788 - 50014 - 49584 -

 لمصدر: إستمارات إستبيان عينة الدراسة..ا
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كما يتضح أن أربحية إنتاج الطن من الليمون المالح 

 جنيها ، وقد 1561.6والى بلغت فى متوسط العينة ح
تراوحت بين حد أدنى كمتوسط للسعة الحيازية األولى)أقل من 

جنيها وحد أقصي  1413.9ثالثة أفدنة( بلغت حوالى 
أفدنة( بلغت حوالى  5-3كمتوسط للسعة الحيازية الثانية )

 جنيها. 1692.2
( أن أربحية الجنيه المنفق فى  4كما يتضح من جدول ) 

 %49.3عينة حوالى فى متوسط اللمالح بلغت إنتاج الليمون ا
 49.3أى ان عائد الجنيه المنفق فى هذا النشاط تقدر بحوالى 

قرشا، وقد تراوحت تلك األربحية بين حد أدنى كمتوسط للسعة 
وحد  %37.9أفدنة( بلغ حوالى  3الحيازية األولى )أقل من 

ت أقصي فى السعة الحيازية الثالثة )خمسة أفدنة فأكثر( بلغ
 . %56.4حوالى 

غ حافز المنتج للطن من الليمون المالح كمتوسط كما بل
وهى تمثل نسبة أربحية الطن  %32.5لعينة الدراسة حوالى 

من السعر المزرعى المتحصل عليه وقد تراوحت تلك النسبة 
كمتوسط للسعة الحيازية  %26.9بين حد أدنى بلغ حوالى 

 %36.1بلغ  األولى )أقل من ثالثة أفدنة( وحد أقصي
 ة الحيازية الثالثة )خمسة أفدنة فأكثر( كمتوسط للسع

كما بلغت نسبة العائد للتكاليف لليمون المالح كمتوسط 
وقد تراوحت تلك النسبة بين حد  %1.5لعينة الدراسة حوالى 

كمتوسط للسعة الحيازية األولى)أقل  %1.41أدنى بلغ حوالى 
فى السعة  %1.56أفدنة( وحد أقصي بلغ حوالى  3من 

الثة )خمسة أفدنة فأكثر(.لحيازية الثا

 

 2020. المؤشرات اإلقتصادية لفدان الليمون المالح بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة عام 4جدول
  الفئة الحيازية                 

فدان 3أقل من  البيان   فدان 5-3من   متوسط العينة خمسة أفدنة فأكثر 

612. إنتاجية الفدان بالطن  14.5 117.  14.7 
 4800 4300 4850 5250 عر المزرعى للطنالس

 70001 73530 70325 66150 إجمالى اإليراد
 46583 47014 45788 46949 إجمالى التكاليف

 22956 26516 24537 17815 صافى عائد الفدان
 1561.6 1550.6 1692.2 1413.9 (1)أربحية الطن

 49.3 56.4 53.6 37.9 % (2)أربحية الجنيه المنفق
 32.5 36.1 34.9 26.9 % (3)المنتج للطنحافز 

 1.50 1.56 1.54 1.41 % (4)نسبة العائد للتكاليف
 ( أربحية الطن = صافى عائد الفدان / متوسط إنتاجية الفدان1)
 100( أربحية الجنيه المنفق = )صافى العائد/ التكاليف الكلية(*2)
 100سعر المزرعى للطن(*ة الطن / الون = )أربحي( حافز المنتج للطن من الليم3)
 100( نسبة العائد للتكاليف = )إجمالى العائد / إجمالى التكاليف(*4)

 المصدر: إستمارات إستبيان عينة الدراسة.
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 :اج الليمون المالح بعينة الدراسةالتقدير القياسي لدالة إنت

سة إلى إستندت الدراسة فى تقدير دالة اإلنتاج لعينة الدرا
، وقد ا الخطية واللوغاريتمية المزدوجةصورته ر الدالة فىتقدي

تبين أن النتائج المقدرة من النموذج اللوغاريتمي أفضل 
إحصائيا من نظيرتها المقدرة من النموذج الخطي وقد أخذت 

 :التالى الصورة العامة للدالة المقدرة الشكل
 

Y=   - 4.341+ 0.123 Ln X1 + 0.647 Ln X2 + 0.284 Ln X3 

(3.771)**  (- 0.811)-    (2.182)**  (-4.724)*     

 +  0.053 Ln X4 +  0.050  LnX5 

(1.486)-   ( 4.993)** 

- 0.035 Ln X6 + 0.135 Ln X7 

(- 1.69)-     (1.334)- 
F = 13.659         R2 = 0.60          D.W = 1.857 

 

 0.01عند  ** معنوية       0.05 * معنوية عند       غير معنوية -
 حيث:

Yإنتاجية الفدان المقدرة من الليمون المالح بالطن =. 
1X .عمر الشجرة بالسنة = 
2X  عدد العمال المستخدمين فى أداء العمليات المزرعية =

 المقاسة بوحدات  رجل/يوم .
3X . كمية السماد العضوى بالمتر المكعب = 
4X  وت .مقاسة بعدد وحدات األز = كمية السماد األزوتى 
5X  =. كمية السماد البوتاسي مقاسة بعدد وحدات البوتاسيوم 
6X . كمية السماد الفوسفاتى مقاسة بعدد وحدات الفوسفور = 
7X . قيمة كمية المبيدات المستخدمة بالجنية = 

ويتضح من الصورة العامة للدالة المقدرة معنويتها عند 
 ة اإلرتباطوخلوها من ظاهر  (F)مة إستنادا الى قي 01.مستوى 

إال انه تبين  (D.W)الذاتى إستنادا إلى إختبار دربن واطسون 
وكمية  X)4(مخالفة إشارة كل من متغير كمية السماد األزوتى

للمنطق اإلقتصادى وبناء  عليه تم  x)6( السماد الفوسفاتى
إستبعاد كال  من المتغيرين وقد أخذت الدالة المنتقاة الشكل 

 :لتالىا

+ 3 + .266 Ln X 2+ .644 Ln X1.107 Ln X4.269  + -Y =  
**(3.512) **(5.128) -(1.303) **4.599)-( 

7+ .103 Ln X 5.44 Ln X 
-(1.092)   *(1.915) 

F= 17.858      R2= .59      D.W = 1.75 
 

 0.01** معنوية عند        0.05* معنوية عند       غير معنوى  -

الة المقدرة عنوية الدويتضح من الدالة المنتقاة السابقة م
وتمشي إشارة متغيراتها  Fإستناد  الى قيمة  0.01عند مستوي 

مع المنطق اإلقتصادى وخلوها من ظاهرة اإلرتباط الذاتى 
وخلوها من  (D.W) إستنادا  إلى نتائج إختبار دربن واطسون

طى المتعدد بعد إستبعاد بعض المتغيرات ظاهرة اإلمتداد الخ
، كما يتضح المقدرة قبل تنقيتهاالعامة  التى تضمنتها الصورة

أن المتغيرات المستقلة التى تضمنتها الدالة تفسر حوالى 
من التغيرات فى إنتاجية الفدان من الليمون المالح  59%

 وذلك إستنادا  إلى القيمة المقدرة لمعامل التحديد المعدل.
كما يتضح من الدالة وجود تأثير طردى معنوى إحصائيا 

على اإلنتاجية ×(2متغير عدد العمال )ل .100وى عند مست
الفدانية من الليمون المالح وقد بلغ معامل المرونة المقدر لهذا 

 %10وهى تشير إلى أن تغيرا  نسبته  0.64المتغير حوالى 
العمليات  زيادة فى عدد العمال المستخدمين فى أداء مختلف

فدانية اجيته الالمزرعية لليمون المالح يترتب عليه زيادة فى إنت
، كما بلغت المرونة المقدرة لمتغير السماد %64بنحو 

وهى تشير الى ان تغيرا بنحو  3.51نحو ×( 3العضوى )
زيادة فى كمية السماد العضوى يترتب عليه زيادة  10%

، وبلغ معامل  %35.1اإلنتاجية الفدانية للمحصول بنحو 
وهى  0.6والى ح×( 5المرونة المقدر لكمية السماد البوتاسي )

فى الكمية المستخدمة من  %10تشير إلى أن تغيرا  بالزيادة 
يترتب عليها زيادة ×( 5السماد العضوى لليمون المالح )

 . %5إنتاجيته الفدانية بنحو 
كما تبين من الدالة وجود عالقة طردية غير معنوية 

ا عند المستويات المألوفة لتأثير كل من عمر أشجار إحصائي
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× 7كمية المبيدات المستخدمة فى إنتاجه وقيمة × 1الليمون 
 1.56وقد بلغ معامل المرونة اإلجمالية للدالة المقدرة حوالى 

وهي تشير إلى وجود ظاهرة العائد المتزايد للسعة أى أن إنتاج 
لإلنتاج وهى تتطلب  الليمون عينة الدراسة فى المرحلة األولى
 ته الفدانية .دة إنتاجيتكثيف إستخدام المدخالت اإلنتاجية لزيا

التقدير القياسي لدالة تكاليف إنتاج الليمون المالح بعينة 
 الدراسة:

تعبر دالة التكاليف عن العالقة الدالية بين التكاليف الكلية 
ول واإلنتاجية الفدانية ومن دالة التكاليف الكلية يمكن الحص

على مجموعة من المشتقات التى يمكن من خاللها التعرف 
، دام المواردق الكفاءة اإلقتصادية فى إستخمدى تحقي على

وبتقدير دالة التكاليف الكلية لليمون المالح بعينة الدراسة فى 
صورة معادالت من الدرجة الثانية والثالثة تبين أن أفضل 

ية التى أخذت الصورة لثانالدوال المقدرة هى معادلة الدرجة ا
 :التالية

Tc = 14236.9   +   1953.5 Y   - 28.6 y2 

(2.7)**                (2.9)**         (- 1.5) 

F = 25.3**               R2 = .47 
 

ويتضح من الدالة السابقة معنوية الدالة المقدرة عند مستوى 
إلى أن  0.47التحديد المقدر بنحوكما تشير قيمة معامل  0.01

ن المالح من التغيرات فى التكاليف الكلية للطن من الليمو  47%
 تعزي إلى التغيرات الحادثة فى اإلنتاج.

وبإيجاد التفاضل األول لدالة التكاليف الكلية سالفة الذكر أمكن 
 إشتقاق دالة التكاليف الحدية التى أخذت الصورة التالية:

dt/dy = 1953.5- 57.2 y 

وبقسمة دالة التكاليف على حجم الناتج تم إشتقاق دالة 
 الصورة التالية:لتى أخذت التكاليف المتوسطة وا

TC/Y = (14236.9+ 1953.5 y – 28.6 y2 ) / Y 
 

وبمساواة دالة التكاليف الحدية بدالة التكاليف المتوسطة 
ج ويقدر بحوالى أمكن الحصول على الحجم األمثل لإلنتا

، فى حين تبين أن متوسط اإلنتاجية طن للفدان 22.311

للفدان أى  طن 14.700الفدانية بعينة الدراسة يقدر بحوالى 
لدراسة دون الحجم األمثل أن اإلنتاجية الفدانية السائدة بعينة ا

 .لإلنتاج
  المشكالت اإلنتاجية لليمون المالح بعينة الدراسة:

العمالة  ( أن مشكلة إرتفاع أجور5يتضح من جدول )
البشرية قد إحتلت المرتبة األولى من وجهة نظر زراع عينة 

من إجمالى زراع عينة  %90.6 بية حوالىالدراسة بأهمية نس
 2مزارعا  وقد تبين معنوية إختبار كا 96الدراسة البالغ عددهم 

وهو مايشير إلى  0.01لتلك المشكلة عند مستوى معنوية 
ن التكرارات المشاهدة وجود فروق ذات داللة إحصائيا  بي

 والتكرارات المتوقعة لتلك المشكلة

ض التصمغ ليمون بمر يليها مشكلة إصابة أشجار ال
من زراع العينة وقد تبين  %84.3بأهمية نسبية بلغت حوالى 

، ويليها مشكالت  0.01لها عند مستوى  2معنوية إختبار كا
 %80.21إصابة التربة بالنيماتودا بأهمية نسبية بلغت حوالى 

، ويليها  0.01لها عند مستوى  2وقد تبين معنوية إختبار كا
المواد البترولية المستخدمة فى لكهرباء و مشكلة إرتفاع أسعار ا

تشغيل اآلالت والمعدات المستخدمة فى آداء بعض العمليات 
المزرعية وبصفة خاصة عملية الرى وقد تبين معنوية إختبار 

لة فراشة ودودة أزهار ، ثم مشك0.01لها عند مستوى  2كا
الليمون وتأثيرها على المحصول وقد بلغت أهميتها النسبية 

، 0.05لها عند مستوى  2نوية إختبار كاوتبين مع 77.1%
يلي ذلك مشكلة إرتفاع أسعار األسمدة والمبيدات بأهمية 

لها عند  2وقد تبين معنويية إختبار كا %73.9نسبية بلغت 
سوء مواصفات الشتالت  ، يلي ذلك مشكالت0.01مستوى 

المتاحة للزراعة، وعدم وجود دور ملموس لإلرشاد الزراعى 
ن، ومشكلة مغاالة القطاع الخاص فى ول الليمو فى محص

أسعار بيع مستلزمات اإلنتاج الزراعى، ضعف المقررات 
 المنصرفة للمحصول من خالل الجمعيات الزراعية، 
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 لح بعينة الدراسة. المشاكل اإلنتاجية لليمون الما5جدول 
األهمية النسبية  التكرارت المشكلة

 مستوى المعنوية 2كا %
 ** 63.37 90.6 87 لعمالة البشريةاع أجور ا( إرتف1)
 ** 32.67 73.9 71 ( إرتفاع أسعار األسمدة والمبيدات2)
 ** 30.37 78.12 75 ( إرتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية3)
 - 10.67 33.3 32 سمدة فى الجمعية الزراعية( ضعف مقررات األ4)
 - 18.37 71.90 69 ة( سوء مواصفات الشتالت المتاحة للزراع5)
 - 10.67 33.33 32 ( إرتفاع أسعار الشتالت6)
 - 18.17 64.58 62 ( مغاالة القطاع الخاص فى أسعار مستلزمات اإلنتاج7)
 ** 45.38 84.3 81 ( إصابة األشجار بمرض التصمغ8)
 ** 35.04 80.21 77 ( إصابة التربة بالنيماتودا9)
 * 28.1 77.08 74 الموالحدة أزهار ( إصابة األشجار بفراشة ودو 10)
 - 10.67 33.33 32 ( إصابة االشجار بالقواقع وتأثيرها على عمر األشجار11)
( عدم وجود دور ملموس لإلرشاد الزراعى فى محصول 12)

 - 18.37 71.87 69 الليمون
 01.** معنوية عند                5.* معنوية عند            غير معنوى    -

 من إستمارات إستبيان عينة الدراسة. صدر: حسبتالم
 

وأخيرا  مشكلة إصابة أشجار الليمون بالقواقع وما يتسبب عنها 
من تقليل عمر األشجار وذلك بأهمية نسبية لكل منها بلغت 

71.9% ،71.87% ،64.58% ،33.33% ،33.33% 
، كما تبين من إجمالى أراء الزراع بعينة الدراسة على الترتيب

عدم وجود فروق معنوية بين التكرارت  2إختبار كا من
 المشاهدة والتكرارت المتوقعة لكال  منها

 الحلول المقترحة للمشكالت اإلنتاجية لليمون المالح:
ن أن حجم إستنادا  إلى ما تبين من نتائج هذا البحث م

اإلنتاج السائد بعينة الدراسة دون الحجم األمثل لإلنتاج ، 
ستنادا  إلى م اع عينة الدراسة من مشكالت فإنه ا أوضحه زر وا 

 يوصي بما يلى:
( توفير الشتالت المعتمدة من أصناف الليمون المالح ذات 1)

اإلنتاجية العالية والمواصفات التصديرية الجيدة وبأسعار 
 ل وزارة الزراعة.مناسبة من خال

( تفعيل دور اإلرشاد الزراعى فى زيادة معارف زراع 2)
الت الفنية الالزمة من الليمون لح بالمعامالليمون الما

المالح وبصفة خاصة صنف الليمون اليوريكا والذى يزداد 
 الطلب عليه باألسواق الخارجية.

( تفعيل دور البحث العلمى فى التحسين النوعى لليمون 3)
دخال أصناف جديدة مقاومة لألمراض والتغيرات الم الح وا 

 المناخية وذات إنتاجية عالية.
اذ الالزم نحو تشديد الرقابة على تداول ضرورة إتخ (4)

 األسمدة والمبيدات من حيث فاعليتها وصالحيتها.
( تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى إتاحة 5)

اصالت الزراعية مختلف أنواع مستلزمات اإلنتاج للح
باألسعار التعاونية وعدم إقتصارها على صرف مقننات 

 األسمدة األزوتية.
وجود نظام متكامل للزراعة التعاقدية يمكن من  ( ضرورة6)

خالله إستحداث خطوط إئتمانية لتوفير القروض المناسبة 
 للمزارعين بضمان العقود الزراعية.

 المراجع
واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجية ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة 

 .أعداد مختلفة
( ، سجالت إدارة فظة البحيرةاإلدارة الزراعية بمركز بدر )محا

 اإلحصاء.
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ABSTRACT 

Efficiency of resource use in the production of brine in Beheira Governorate  

Hisham Alaa El-Din El-Sayed, Mostafa Mohamed El-Saadani, Jaber Abdel-Ati Mohamed 

The research aimed to identify the current production 

status of salty lemons, the extent of achieving efficiency in 

the use of resources in its production, and the most 

important production problems in the study sample in the 

new lands in Beheira Governorate. 

It is clear from the results of the study that its 

cultivation is concentrated in the new lands at the level of 

the Republic, with a relative importance of 57.5% of the 

total cultivated area, and its productivity estimated at about 

11,354 tons per feddan in the new lands exceeded its 

counterpart in the old lands estimated at about 9.195 tons 

per feddan based on 2019 data, as evidenced by the trend 

equations The time period that the fruitful area of salty 

lemons at the level of the Republic during the period 

(2005-2019) took a statistically insignificant decreasing 

trend, estimated at 288.3 acres annually, and its counterpart 

in Beheira governorate took a statistically insignificant 

decreasing trend. 

It was also found from the average sample of the study 

in the Beheira governorate that the indicators of economic 

efficiency indicate that the net annual return per acre of 

salty lemons amounted to about 22,956 pounds in 2019 and 

ranged between a minimum of about 17,815 pounds as an 

average of the first holding capacity (less than three acres) 

and a maximum of about 26,526 pounds as an average for 

the third holding capacity (more than five acres) and in the 

second holding capacity (from 3-5 acres) about 24537 

pounds, And the profitability of the spent pound amounted 

to about 37.9%, 53.6%, 56.4% for each of the three tenure 

categories, respectively, with an average for the study 

sample about 49.3%, and the product incentive amounted 

to about 26.9%, 34.9%, 36.1% for each of those tenure 

categories, respectively, with an average for the sample. 

The study is about 32.5%, and the rate of return for the 

costs for each of them, respectively, is about 1.41, 1.54, 

1.56, and the average for the study sample is about 1.5. It is 

inferred from the foregoing that the positive impact of farm 

capacity on indicators of economic efficiency. 

It was also found from the estimation of the production 

function of salty lemons in the study sample that there was 

a positive, statistically significant effect of each of the 

number of workers used in the performance of agricultural 

operations, crop collection, organic fertilizers and 

potassium fertilizers on the feddan productivity. There is a 

statistically insignificant positive effect for each of the age 

of the trees and the value of the amount of pesticides used 

on the feddan productivity, and the total elasticity 

coefficient of the estimated function is about 1.56, which 

indicates the phenomenon of increasing return to capacity, 

meaning that the production of salty lemons in the study 

sample is in the first stage of production, which requires 

intensification of the use of inputs Productivity to increase 

its food productivity, as it was found from the cost function 

estimation that the optimal production volume in the study 

sample amounted to about 22,311 tons per acre, while the 

average acre productivity prevailing in the study sample is 

about 14.7 tons per acre. The high cost of human labor, the 

high prices of fertilizers and pesticides, and the infestation 

of trees by gum disease. 
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 المالحق
 

 (2019_2005جية خالل الفترة)جدول يوضح مقارنة محافظة البحيرة بالجمهورية من حيث المساحة المثمرة واإلنتاج واإلنتا
 السنة المساحة االنتاج االنتاجية

 هوريةجم بحيرة % جمهورية بحيرة % جمهورية بحيرة % 
90.4 8.39 9.28 9 30178 334435 9.9 3595 36044 2005 
92.8 8.08 8.7 9.7 30715 316011 10.4 3802 36334 2006 
93.5 8.11 8.67 9.7 31607 324509 10.4 3896 37440 2007 
101.6 8.8 8.66 11.3 37397 329741 11.1 4248 38088 2008 
101 9.645 8.717 9.2 29613 321281 8.3 3070 36854 2009 

118.3 10.18 8.601 10 31833 318111 8.4 3127 36985 2010 
108.3 9.631 8.892 10.1 30165 296773 9.4 3132 33376 2011 
103.7 9.507 9.167 10.6 32099 300527 10.2 3376 32781 2012 
125.7 11.548 9.185 12.3 36908 300317 9.7 3196 32696 2013 
104.5 9.716 9.289 10 30268 301487 9.6 3115 32456 2014 
106.2 10.484 9.872 9 31788 350597 8.5 3032 35515 2015 
88.5 8.9 10.05 7.7 26635 346000 8.7 2990 34430 2016 
103.1 10.520 10.20 9.5 34566 362714 9.2 3286 35560 2017 
103.7 10.520 10.137 9.6 34158 352556 9.3 3247 34779 2018 
96.2 9.618 9.991 11 35556 321110 11.8 3697 31240 2019 

 .المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء، المركز القومى للمعلومات

 
 
 


