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 2021ديسمبر  15 ىالنشر فالموافقة على  2021 نوفمبر 10 حث فىاستالم الب

 الملخص العربى 
 اإلنتاج تكاليفتقدير دوال  يستهدف البحث بشكل عام دراسة  

والتوووي تعكوووق العنقوووة  ووو    لمحصوووول العنوووب بمحاقظوووة المنيوووا
 التكاليف الكلية واالنتاج الفعلي ح وث يمكو  مو  هنلهوا اقوتقا 

 الوحودا  تحققو  موا مود  التوي تعكوق االقتصوادية المؤقورا  أهوم

 للموواردا اسوتخدامهي فو اقتصوادية كفواة  مو  الزراعيوة اإلنتاجيوة

 تحققو ا مو مود  وكولل  اإلنتاجيوة العمليوة فوي المشواركة اإلنتاجيوة

اتعتبر  كماللمنتج الزراعي،  األرباح تعظيم م  الوحدا ه هل  أيضوا

سوواة  هاموة مؤقورا  مو وما يرتبط  ها  يةاإلنتاجف التكالية دراس
 ح وث ،الكلوي المسوتو   مسوتو  الوحود  االنتاجيوة أو علوي  علوى

السوعرةة  السياسوا وتحديود  وتحل ول رسومفوي   ها االستعانة  يمك
اإلنتاجيووووة   القوووورارا اتخووووا  مسوووواعد  المنتجوووو   الووووزراع    فوووويو 

 تمراراالسي لوع المنتج   تشجع أن قأنها م  التيو  الخاصة  هم،
عونو   .أو التوقوف عو  االنتواج اإلنتاجيوة العمليوةفوي  أو التوسوع

وموو  ثووم  األربوواحمعظمووة  يحقوو  الوول اإلنتوواج  حجوومعلووي تحديوود 
، العناصووور اإلنتاجيوووةالكفووواة  االقتصوووادية مووو  اسوووتخدام تحق ووو  
 بع نوة العنوب محصوول إلنتواج االقتصوادية الكفواة  مؤقرا وتب   

  لو  العنوب لمحصوول الكلوي العائود متوسوط الم دانيوة أن الدراسوة

 حووالى الفداني العائد صافي يبل    نما جني ، ألف 108.7 حوالى

 بحووالى الفوائ  الحود  متوسوط ةقودرو  جنيو ، ألوف 21.100

 إلوى العائود إجموالي متوسوط يقودر حو   فوي جنيو ، ألوف 25.068

 نسوبة متوسوط ةبلو و جن هواا،  1.83 بحووالى التكواليف إجموالي

 ،%182.79 نحوو االنتاجيوة التكواليف إجموالي إلوى ئودالعا إجمالي
 جن هوا، 0.83 بحووالى المنفو  علوى الجنيو  العائود متوسوط ةقودرو 

 فوى ،%82.79 نحوو الجنيو  المنفو  أربحيوة متوسوط يبلو  ح وث

 مموا %45.29  نحو للمنتج الربح هامش متوسط نسبة يبل  ح  

 .المشروع أربحية إنخفاض علي يدل

 التكواليف، الكفواة  االقتصوادية،اإلنتواج و   الالكلما  الدالة: دو 
 نحدار المرحلي.اإل  نتاج،ل لمثل الحجم األ

   المقدمة
يعتبررررررر محصرررررروه العنررررررب مررررررن ا ررررررم محا رررررري  البسررررررتانية 
التصررردةرخة ةا رررة بعررررد ارفرررام المشرررراركة المصررررخة اال ر  يررررة 
 التررى رتررية تصررة رصرردةر مفتوتررة مررن العنررب فررى الفتررر  مررن 

ةوليررررو مررررن كرررر  عررررام بررررد   رسرررروم  أ ه فبراةررررر الررررى منتصرررر 
أ  مصرررررر رتمترررررن بمزايرررررا ةنتاجيرررررة  رصررررردةرخة ل ررررر ا   جمركيرررررة. 

المحصررروه  رعتبرررر محافنرررة المنيرررا مرررن المحافنرررا  الزرا يرررة 
ال امررة فررى مصررر لمررا رشررحل  مررن مسرراتة ةرا يررة  محصررولية  
الرررررى جانرررررب رنرررررو  انمررررراا االسرررررتحاله الزراعرررررى ب رررررا.  رتميرررررز 

حا ررري  الفا, ررر ا  لقررردا تم  المحافنرررة بزراعرررة العدةرررد مرررن م
الد لرررررة باستصرررررالح  اسرررررتزرا  مسررررراتا  جدةرررررد  مرررررن الفا, ررررر  
بمصررررر بصررررفة عامررررة  محافنررررة المنيررررا بصررررف  ةا ررررة تيررررث 
النر ف الجوخة المناسبة لزراعت ا تيث اررفا  درجا  الحررار  
رسررراعد فررري سررررعة نلرررت المحصررروه للتصررردةر لل رررار  بصرررفة 

لررا اتررد المجرراال  عامررة  للممل ررة المتحررد  بصررفة ةا ررة  اي
الرئيسية للتنمية الزرا ية بمصر.  خعتبرر محصروه العنرب اترد 
محا رررررري  ها  اال ميررررررة االقتصررررررادية ال بيررررررر  لرفررررررن مسررررررتو  
الصررحة العامررة لالنسررا  تيررث رحتررو    مررر  العنررب علررى مررواد 
سكرخة هائبة  كر و يدرا     ر رين  د و   اتماض علروخة 

تصررردةر للررررد ه العرخبررررة  اليرررافا  للعنررررب مسرررتقب  كبيررررر فررررى ال
 األجنبية.  رتميز مصر بزراعة العنب تيرث االراىرى الرمليرة 
الصفراء جيد  الت وخة  الصرف  النر ف الجوخة المناسبة من 
رطو رررة  تررررار  مناسررربة ممرررا اد  لنجررراح ةراعت رررا تيرررث ةوجرررد 
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بمصرررر عررردد كبيرررر مرررن ا رررناف العنرررب الترررى رناسرررب جميرررن 
ا  التصرررنين )التج(يررر ( االغرررراض سرررواء االسرررت ال  ال ررراة  

 لرررر ا يجررررب ررررروفير  رررر ا المحصرررروه باالسرررروام المحليررررة لزخرررراد  
معرررررررردال  االسررررررررت ال  الررررررررداةلى باالىررررررررافة لزخررررررررا  الفررررررررر  
التصرردةرخة لتحسررين الميررزا  التجررار  الزراعرري المصررر  الرر   

لرر ا يعرراني عجررزا مسررتمراا منرر  السرربعينا  مررن القررر  المنصرررم  
مرررررن أ ميرررررة غ ائيرررررة  يجرررررب الن ررررروض ببنترررررا  العنرررررب لمرررررا لررررر 

 اقتصرررررادية  العمررررر  علرررررى ةخررررراد  ةنترررررا  العنرررررب  رسررررروخق  أل  
اال تمررررام بتسرررروخي العنررررب ةرررررىد  ةلررررى الحصرررروه علررررى عائرررررد 
مجررز     رر ا يشررجن المررزارعين علررى اال تمررام بزراعررة  ةدمررة 

 محصوه العنب.

 المشكلة البحثية 

ررتل   مشركلة البحرث فرى  جررود ربراةن  اسرن الن رام فرري 
ا, رررة بصرررفة عامرررة  المرررزار  المت صصرررة فررري تجرررم مرررزار  الف

تيرررث رتررروة  برررين فررردا  للمرررزار   ةنترررا  العنرررب بصرررفة ةا رررةا
فرردا  للمررزار  ال بيررر ا  لقررد جرراء  رر ا  50الصررحير   أ, ررر مررن 

التفتر  فرري المررزار  الصرحير  بتررم ير عوامرر  عدةرد  من ررا قرروانين 
التورخرررث  القررروانين  التشررررخعا  المننمرررة إلسرررتحاله األراىررري 

ةد   ر رو  مقتصرر  علرى كبرار المسرت مرخن  لر لت ارج ر  الجد
العدةررد مررن الدراسررا  فرري اي نررة األةيررر  نحررو محا لررة رحدةرررد 
الحجررررم األم رررر  لمررررزار  ةنتررررا  الفا, ررررة بصررررفة عامررررة  للررررزر   

ةا رررةا فررري هررر  روجررر  اسرررتراريجية  الم تلفرررة بصرررفة ةا رررة 
و  مليررر 3التنميرررة الزرا يرررة نحرررو ةخررراد  الرقعرررة الزرا يرررة بنحرررو 

 .2030فدا  تتى عام 

 ف البحث اهدأ
يسررت دف البحررث مررن ةرراله رقرردةر  لررد اه االنتررا  التعرررف 
علررى ا ررم عنا ررر االنتررا  المحرردد  النتررا  العنررب  كرر ا رقرردةر 
مر نة االنتا  لتلت العنا ر  تسرا  المر نر  االجماليرة  كمرا 

ةلرررى سيررراس  يسررت دف البحرررث مررن ةررراله رقررردةر د اه الت ررالي 
لمرررزار  العنرررب  رحدةرررد عوائرررد السرررعة   فرررورا  الحجرررم األم ررر  

الحجرررم  فقررراا الةرررتالف المسررراتة المزر عرررةا  هلرررت مرررن ةررراله 
دراسة ال ميا  الفيزخقية  القيم النقدية للمدةال  الزرا يرة  فقراا 
الةتالف تجرم المزرعرة  رقردةر األ ميرة النسربية لمسرا مة كر  

تصرررادية مررردة  فررري الت رررالي  ال ليرررة   كررر ا رقررردةر ال فررراء  االق
مرررررن  قصرررررو  لعنا ررررر االنترررررا ا   مرررررا يمكرررررن مرررررن االسرررررتفاد  ال

 عنا ر االنتا  المتاتة.

 الطرةقة البحثية ومصادر البيانا  

ا داف ا   رحقيي  في  الدراسة  من  اعتمد   مصدرخن  على 
مصادر البيانا   ما المصادر ال انوخة :  رتم   في البيانا  

الم تلفة   ي   مصادر ا  من  المنشور   الشئو   ال انوخة  ق ا  
الزراعي    -االقتصادية   لالقتصاد  المركزخة   ةار    -اإلدار  

األراىي   الزراعة    –الزراعة  استصالح  مدةرخة  بييانا  
األ لية   المصادر  الي  باالىافة  المنيا   رم  بمحافنة  التى 

ةعداد ا  جمع ا من   رم  استبيا   استمار   علي ا من  الحصوه 
المني محافنة  في  عشوائية  عينة  عملية ةاله  ا.  رلمن  

الو (ية   اإلتصائية  المعاةير  است دام بعض  البيانا   رحلي  
النسبيةا  الحسابي  األ مية  المتوسط  في  المتم لة   ال مية 
السعة   عوائد  لتقدةر  اإلنتا   الت الي   د اه  لتقدةر  باإلىافة 
رم  تيث  االقتصادية  ال فاء   تسا   الحجم  ك لت    فورا  

المنيا  م النسبية لمساتة  اةتيار محافنة  را,ز ا  فقاا لأل مية 
مفردا  العينة من المزارعين بعينة    انتا  العنب   رم اةتيار

 الدراسة داة  القر  باست دام المعاةنة العمدية.
 الع نة  اهتيار

  هلت الميدانية الدراسة عينة ألة  المنيا محافنة اةتيار رم

المنيا  ي ال  ال من األ لي   محافنة  المساتة   م مر تيث 

الواد  داة  بالعنب ةار   ال اني  من قة   بعد الواد   المركز 
م مر  الترريبفي     النو ارخة  240.68 توالى بلح  بمساتة 

 داة  العنب مساتة اجمالى من% 34.41 نحو رم   فدا  ال 

   2019 عام  هلت فدا  ال  699.45 نحو البالحة  الواد 
يم   داة    لعنبا مساتة اجمالى من% 13.78 نحو بينما 
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 عام  هلت فدا  ال  174.72 نحو البالحة  الواد   ةار 

2019  . 
 مركز     ما مركزخن أ,بر من المزارعين عينة اةتيار رم  قد

 المزر عة للمساتة النسبية  لأل مية  م ا   فقاا  سمالوا

 من اجمالي مساتة المزر عة   % 82بالعنب  خم ال  توالي  

 تيث من مركز ,  من نقرختي ا,بر  أةتيار  رم. بالمحافنة

سمالوا   بمركز قرخة دفش  قرخة بني ةالد     ما  العنب مساتة
  خم ال  الترريب على ال  فدا  4.3ال  فدا    10بمساتة 

بمركز   % 23.9   %55.6نحو   العنب  مساتة  اجمالي  من 
الترريب    سمالوا   قرختى م ا   ابو شحار  بمساتة علي 

ن القرختين يم ال  نحو فدا   ل   م  3.2   5.6 توالى  بلح 
 العنب مساتة  ةجمالى علي الترريب من  % %29.5     48.7

مزار  هلت بني   المزارعين ةةتيار  رم  2019 عام بمركز 

 مركز  ,  من مشا د    ال و   ةمسة بواقن عشوائية ب رخقة

 العنب. لمحصوه مشا د  سبعو   ببجمالي
 النتائج البحثية والمناقشة 

 اج لمحصول العنب بع نة الدراسة: اوأل: تقدير دوال االنت
من  العنب  لمحصوه  اإلنتاجية  الدالة  معالم  رقدةر  رم 

  -بيانا  عينة البحث  فقاا للنموه  المقدر في  ور  ),و   
د جالس( المحوه ةلى الصور  اللوغارختمية المزد جة لتبسيط 
رقدةر مشتقا  الدالة  س ولة رفسير ا  ببدةاه جمين العنا ر 

مى ر  على النارت ال لي للفدا  من محصوه العنب اإلنتاجية ال
 من ةاله النموه  التالي : 

1 1 2 2 3 3 7 7 ln Q = ln  + β  ln X + β  ln X + β  ln X + ..... + β  ln X

:تيث                    
Q = 

النارت ال لي المقدر للفدا  من محصوه العنب 
 )طن / فدا (.

1X = .) عدد االشجار )شجر  / فدا 
2X = ا (.,مية السماد البلد  )متر مكعب/ فد 
3X = .) مية السماد االة ري ) تد  فعالة / فدا, 
4X = .) مية السماد الفوسفاري ) تد  فعالة / فدا, 

5X = 
عردد  ترردا  العمرر  البشررر  للمحصرروه )سرراعة 

 عم / فدا (.

6X = 
عرررررررررردد  ترررررررررردا  العمرررررررررر  االلرررررررررري للمحصرررررررررروه 

 )ساعةعم  / فدا (.

7X = .) مية المبيدا  )لتر / فدا, 
Β = االنتاجية ل   عنصر ةنتاجي بالدالة. المر نة 

Α = 
مقرردار  ابرر  مررن النررارت ال لرري للفرردا  فرري تالررة 

 انعدام عنا ر االنتا  المتحير .

 -التقدير االحصائي لدوال إنتاج العنب بمحافظة المنيا:
إجمالي ع نة  (  1) العنب علي مستو   إنتاج محصول  دالة 

   الدراسة:
الت ها   اإلنتا   عنا ر  رحدةد  المعنو  رم  االيجابي  م ير 

على ةنتا  محصوه العنب في المد  ال وخ  إلجمالي عينة  
للفدا    ال لي  النارت  لدالة  المقدر  النموه   ةاله  من  الدراسة 
المتعدد   المرتلي  االنحدار  باست دام  العنب  محصوه  من 
المزد جة   الموىحة   اللوغارختمية  الصور   في  )التدرخجي( 

 بالمعادلة التالية : 
ln Q = 0.26 ln X2+ 0.31 ln X3 + 0.26 ln X4+  .027 ln X5 

             (2.9)**       (2.1)*            (3.3)**        (2.6)* 

        
2R  = 0.81                       F  = 43.2 

 %.      1** معنو  عند مستو  معنوخة 
 %.  5* معنو  عند مستو  معنوخة 

ال ا   المصد االستبيا   نتائت  من  جمع   تسب   ر: 
 . بالدراسة

ها     االنتاجية  العنا ر  أ م  أ   المعادلة  نتائت  روىة 
التم ير المعنو  علي النارت ال لي للفدا  من محصوه العنب  
رتم   في  كمية السماد البلد   كمية السماد االة ري  كمية 

البشر     تق العم   ساعا   عدد  الفوسفاري   دةر السماد 
أ    العنا رربين  لتلت  الم تلفة  الجزئية  اإلنتا   مر نا  

العوام  ب لتلت  االنتاجية     0.31  0.26  لح  تواليالمر نة 
علي الترريب  مما يشير ةلي أ  ةخاد  ال مية   0.27   0.26

% رىد  ةلي ةخاد  ةنتا     10المست دمة من العنا ر بنسبة  
علي    %2.7   %2.6   %3.1   %2.6الفدا  من العنب بنسبة  

النتائت ةتصائياا عند مستو    الترريب   قد  بت  معنوخة     
 (.  0.01معنوخة )
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( اإلجمالية  االنتاجية  المر نة  بنحو .E.P قدر   للدالة   )
بالدالة    1.1 االنتاجية  العنا ر  ةخاد       أ   يعني     ا 

للفدا  من    %10المقدر  بنسبة   ال لي  النارت  ةلى ةخاد   ةىد  
بنحو   في  %10.1العنب  ةتم  االنتا   أ   هلت     خوىة 

غير   مرتلة  الحلة   ي  رناق   قانو   من  األ لي  المرتلة 
اقتصادية مما يعني االستمرار في اإلنتا  تتي الو وه ةلي  

األ لي المرتلة  الرشيد .  رعكس  أ   ال انية  رزاةد   المرتلة 
ال لي   النارت  كمية  في  الزخاد   نسبة  أ   تيث  للسعة  العائد 

ا,ب اإلنتا  للفدا   عنا ر  كمية  في   الزخاد   نسبة  من  ر 
المست دمة أ  ما يعني رزاةد العائد للسعة ال  مر نة االنتا  

 ا,بر من الواتد الصحية. 
  مما   0.81( توالي  2R قد بلغ معام  التحدةد المعده ) 

المقدر   بالدالة  المفسر   المستقلة  المتحيرا   رلت  أ   ةلى  يشير 
توالي    مسئولة في    81عن  الحاد ة  ال لية  التحيرا   من   %

( ةلى  Fالنارت ال لي للفدا  من محصوه العنب   رشير سيمة )
معنوخة  مستو   عند  المقدر   للدالة  اإلتصائية  المعنوخة 

(0.01  .) 
ل    بالنسبة  المتوسط  الحد   النارت  النارت  رقدةر   رم 

وه العنب عنصر ةنتاجي في دالة النارت ال لي المقدر  لمحص
( أ  النارت  1إلجمالي عينة الدراسة  تيث ربين من جد ه )

( كمية  .M.Pالحد   من  ل الا  بالنسبة  العنب  محصوه  من   )
كمية السماد االة ري  كمية السماد الفوسفاري     السماد البلد ا

   0.031ا  0.063عدد ساعا  العم  البشر   قدر بحوالي   
ا  0.004   0.033 العنا ر  لتلت  على  طن/فدا   النتاجية 

( الحد   النارت  سيمة  قدر   كما  لتلت  (  V.M.Pالترريب  
بحوالي   االنتاجية      190.9   176.7   359.9العنا ر 

جني /فدا  على الترريب. بينما بلغ متوسط سعر  تد    20.4
البلد  بنحو   السماد   50السماد  المكعب  كمية  للمتر  جني / 

نحو   فعالة   كمية    8.5االة ري  السماد  جنية/  تد  
جنية/  تد  فعالة   متوسط سعر ساعة   9.5الفوسفاري نحو  
 جنية/ الساعة.  15العم  البشر  

المتوسط )1,ما ربين من جد ه ) النارت  ( من .A.P( أ  
ا,مية   البلد   السماد  كمية  من  ل الا  بالنسبة  العنب  محصوه 
السماد االة ري  كمية السماد الفوسفاري  عدد ساعا  العم  

ق بحوالي  البشر      0.01   0.13   0.10   0.24در 
 طن/فدا  لتلت العنا ر االنتاجية على الترريب.

 رم رقدةر ال فاء  االقتصادية الست دام العنا ر االنتاجية 
( الجد ه  من  ربين  تيث  المقدر    ال لي  النارت  أ   1بدالة   )

  سيمة مىشر ال فاء  االقتصادية ل   من كمية السماد البلد ا
ا السماد  عدد ساعا   ,مية  الفوسفاري   السماد  كمية  الة ري  

يعكس  مما  الصحية  الواتد  من  أ,بر  كان   البشر    العم  
اررفا  في مستو  ال فاء  االقتصادية الست دام   ا العنصر  
للعنصر   الحد   النارت  سيمة  اررفا   ربين  تيث  االنتاجي 

 االنتاجي عن سعر  تد  العنا ر االنتاجية.
العنب2) إنتاج  دالة  )م     (  األولي  الحيازةة  فدان   1للفئة 

 فدان(:   5الي أقل م  
المعنو   االيجابي  التم ير  ها   اإلنتا   عنا ر  رحدةد  رم 
على ةنتا  محصوه العنب في المد  القصير للفئة الحياةخة  
النارت   لدالة  المقدر  النموه   ةاله  من  الدراسة  بعينة  األ لى 

اال باست دام  العنب  للفدا  من محصوه  المتعدد ال لي  نحدار 
المزد جة    اللوغارختمية  الصور   في  )التدرخجي(  المرتلي 

  الموىحة بالمعادلة التالية: 
Ln Q = 2.66 +0.29 Ln X1 + 0.21 Ln X2 + 0.26 Ln X4+  

            (3.8)**   (2.9)**           (4.7)**            (2.8)* 

            0.26 Ln X6 

              (2.5)*        
2R  = 0.85                                      F  = 52.9 

 %.    1** معنو  عند مستو  معنوخة 
 %.  5* معنو  عند مستو  معنوخة 

ال ا    االستبيا   نتائت  من  جمع   تسب   المصدر: 
 بالدراسة. 

ها    االنتاجية  العنا ر  أ م  أ   المعادلة  نتائت  روىة 
لتم ير المعنو  علي النارت ال لي للفدا  من محصوه العنب  ا
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السماد   كمية  البلد    السماد  كمية  الشتال    عدد  في  رتم   
مر نا   االلي    تقدةر  العم   ساعا   عدد  الفوسفاري  
المر نة   أ   العنا رربين  لتلت  الم تلفة  الجزئية  اإلنتا  

   0.26   0.21    0.29االنتاجية لتلت العوام  بلح  نحو   
ال مية    0.26 ةخاد   أ   ةلي  يشير  مما  الترريب   علي 

% رىد  ةلي ةخاد  ةنتا    10المست دمة من العنا ر بنسبة  
علي    %2.6   %2.6   %2.1   %2.9الفدا  من العنب بنسبة  

النتائت ةتصائياا عند مستو   الترريب   قد  بت  معنوخة     
 (. 0.01معنوخة )

اإلجما االنتاجية  المر نة  ) قدر   بنحو E.Pلية  للدالة   )
بالدالة    1.02 االنتاجية  العنا ر  ةخاد       أ   يعني     ا 

للفدا  من    %10المقدر  بنسبة   ال لي  النارت  ةلى ةخاد   ةىد  
بنحو   في  %10.2العنب  ةتم  االنتا   أ   هلت     خوىة 

غير   مرتلة  الحلة   ي  رناق   قانو   من  األ لي  المرتلة 
في اإلنتا  تتي الو وه ةلي  اقتصادية مما يعني االستمرار  

األ لي المرتلة  الرشيد .  رعكس  أ   ال انية  رزاةد   المرتلة 
ال لي   النارت  كمية  في  الزخاد   نسبة  أ   تيث  للسعة  العائد 
اإلنتا   عنا ر  كمية  في  الزخاد   نسبة  من  ا,بر  للفدا  
المست دمة أ  ما يعني رزاةد العائد للسعة ال  مر نة االنتا  

 د الصحية. ا,بر من الوات 
  مما 0.85( توالي  2R قد بلغ معام  التحدةد المعده ) 

المقدر   بالدالة  المفسر   المستقلة  المتحيرا   رلت  أ   ةلى  يشير 
توالي   عن  في    85مسئولة  الحاد ة  ال لية  التحيرا   من   %

( ةلى  Fالنارت ال لي للفدا  من محصوه العنب   رشير سيمة )
اإلت معنوخة المعنوخة  مستو   عند  المقدر   للدالة  صائية 

(0.01  .) 

 

 

 

 

 

ل     بالنسبة  المتوسط  الحد   النارت  النارت  رقدةر   رم 
عنصر ةنتاجي في دالة النارت ال لي المقدر  لمحصوه العنب 
في الفئة الحياةخة األ لي بعينة الدراسة  تيث ربين من جد ه  

(1( الحد   النارت  أ    )M.P.بالنس العنب  محصوه  من  بة  ( 
السماد   كمية  البلد    السماد  كمية  الشتال   عدد  من  ل الا 

   0.002الفوسفاري  عدد ساعا  العم  االلي  قدر بحوالي  
طن/فدا  لتلت العنا ر االنتاجية   0.014   0.032ا  0.02

( الحد   النارت  سيمة  قدر   كما  الترريب   لتلت  V.M.Pعلى   )
االنتاجية  بحوالي     79   179.6ا  112.7   13.2العنا ر 

الشتال   سعر  متوسط  بلغ  بينما  الترريب.  على  جني /فدا  
جني  /    50جنية/ للشتلة  تد   السماد البلد  بنحو    2بنحو  

نحو   الفوسفاري  السماد  المكعب   كمية  /    9.5للمتر  جنية 
االلي   العم   ساعة  سعر  فعالة   متوسط  جنية/    40 تد  

(  .A.Pط )( أ  النارت المتوس1الساعة  كما ربين من جد ه ) 
كمية   الشتال   عدد  من  ل الا  بالنسبة  العنب  محصوه  من 
العم   ساعا   عدد  الفوسفاري   السماد  كمية  البلد    السماد 

بحوالي   قدر  طن/فدا     0.05ا  0.12ا  0.09   0.01االلي 
 لتلت العنا ر االنتاجية على الترريب. 

 رم رقدةر ال فاء  االقتصادية الست دام العنا ر االنتاجية 
)بدال الجد ه  من  ربين  تيث  المقدر    ال لي  النارت  أ   1ة   )

سيمة مىشر ال فاء  االقتصادية ل   من عدد الشتال   كمية  
الفوسفاري  عدد ساعا  العم    البلد    كمية السماد  السماد 
االلي أ,بر من الواتد الصحية مما يشير ةلى اررفا  مستو   

الم العنا ر  الست دام      االقتصادية  تيث  ال فاء    كور  
سعر   عن  االنتاجي  للعنصر  الحد   النارت  سيمة  ةخاد   ربين 
ةىافية   كميا   باست دام  االنتاجي   خنصة  العنصر   تد  

 . من     العنا ر
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 مؤقرا  الكفاة  االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتاج المستخدمة في دالة انتاج العنب لع نة الدراسة  :1جدول 

 الفئة 
الحيازةة   

متغ ر  ال البيان   

 متوسط  
 كمية 
 عنصر 

االنتاج     

متوسط  
الناتج 
الكلي  
 )ط (

المرونة  
االنتاجية  
لعنصر  
االنتاج  
)E.X ( 

المرونة  
االنتاجية  
اإلجمالية  

)E.P ( 

الناتج 
المتوسط  
)A.P) 

 )ط / فدان( 

الناتج 
الحووود  
)M.P ( 

 )ط / فدان( 

قيمة 
الناتج 
الحد   

)V.M.P) 
 )جني (

سعر وحد   
عنصر  
االنتاج  

(PX) جني ()  

الكفاة   
االقتصادية  

)E.E ( 

 اجمالي
العينة   

 عنا ر االنتا  
 )المدةال ( في 

دالة النارت ال لي   

 X2 35 السماد البلد 

8.5 

0.26  

 

1.1 

 

0.24 0.063 359.9 50 7.2 

 X3 85 0.31 0.1 0.031 176.7 8.5 20.8 السماد االة ري

 X4 66 0.26 0.13 0.033 190.9 9.5 20.1 السماد الفوسفاري

 X5 640 0.27 0.01 0.004 20.4 15 1.4 العم  البشر  

 الفئة
اال لي   

 عنا ر االنتا  
 )المدةال ( في 

دالة النارت ال لي   

 X1 1000 عدد الشتال 

8 

0.29  

 

1.02 

 

0.01 0.002 13.2 2 6.6 

 X2 35 0.21 0.23 0.048 273.6 50 5.5 السماد البلد 

فاريالسماد الفوس  X4 66 0.26 0.12 0.032 179.6 9.5 18.9 

 X6 150 0.26 0.05 0.014 79 40 2 العم  االلي 

 الفئة
ال انية     

 عنا ر االنتا  
 )المدةال ( في 

دالة النارت ال لي   

 X1 950 عدد الشتال 

9.5 

0.15  

 

1.3 

 

 

0.01 0.002 8.6 2 4.3 

 X2 38 0.13 0.25 0.033 185.3 50 3.7 السماد البلد 

 X4 75 0.38 0.13 0.048 274.4 9.5 28.9 السماد الفوسفاري

 X5 620 0.25 0.02 0.004 21.8 15 1.5 العم  البشر  

 X6 155 0.39 0.06 0.024 136.2 40 3.4 العم  االلي 

 الفئة
ال ال ة   

 عنا ر االنتا  
 )المدةال ( في 

دالة النارت ال لي   

 X2 35 السماد البلد 

8 

0.37  

0.76 

 

0.23 0.085 482.1 50 9.6 

 X3 90 0.07 0.09 0.006 35.5 8.5 4.2 السماد االة ري

 X5 640 0.32 0.01 0.004 22.8 15 1.5 العم  البشر  

 تيث:
 جني . 5700* سعر  تد  النارت الرئيسي )سعر طن العنب( = 

 . X÷ متوسط كمية عنصر االنتا  للفدا    Q= متوسط النارت ال لي للفدا    Average  production   (A.P. ) * النارت المتوسط
 (..A.P( × النارت المتوسط ).E.X( = المر نة االنتاجية لعنصر االنتا  ) .M.P)  Marginal  production* النارت الحررد   

 (.PQ)  ( × سعرر  تد  النارت الرئيسي .M.P( = النارت الحد  ) .V.M.P* سيمة النارت الحد  )
 (.PX( ÷ سعرر  تد  عنصر االنتا  ) .V.M.P( = سيمة النارت الحد  ) .E.E* ال فاء  االقتصادية ) 

المصدر : جمع   تسب  من نتائت االستبيا  ال ا  بالدراسة.



 رقدةر الحجم االم   لمزار  العنب في محافنة المنيا: ابراهيم علي محمد عبد الفتاح

 

2157 

)م   3) الثانية  الحيازةة  للفئة  العنب  إنتاج  دالة  فدان   6( 
 فدان(:   10الي اقل م  

ال ها   اإلنتا   عنا ر  رحدةد  المعنو  رم  االيجابي  تم ير 
على ةنتا  محصوه العنب في المد  القصير للفئة الحياةخة  
النارت   لدالة  المقدر  النموه   ةاله  من  الدراسة  بعينة  ال انية 
ال لي للفدا  من محصوه العنب باست دام االنحدار المتعدد 
المزد جة    اللوغارختمية  الصور   في  )التدرخجي(  المرتلي 

 لة التالية:  الموىحة بالمعاد
Ln Q = 0.98 + 0.15 Ln X1 + 0.13 Ln X2 +0.38 Ln X4 +  

       (3.8)**    (4.6)**         (3.4)**        (2.3)* 

          0.25 Ln X5 +0.39 Ln X6 

           (3.5)**        (4.3)* 
2R  = 0.91                                     F = 68 

.   %1** معنو  عند مستو  معنوخة   
.%5* معنو  عند مستو  معنوخة   

المصررررردر: جمعررررر   تسرررررب  مرررررن نترررررائت االسرررررتبيا  ال رررررا  
 بالدراسة.

العنا ر   أ م  أ   ال لي  النارت  دالة  من  ربين  تيث 
للفدا  من   ال لي  النارت  علي  المعنو   التم ير  ها   االنتاجية 

الشتال  عدد  في  رتم    العنب  السماد ,مي   محصوه  ة 
عدد ساعا  العم  البشر     البلد   كمية السماد الفوسفاري 

الجزئية   اإلنتا   مر نا   االلي    تقدةر  العم   ساعا   عدد 
لعدد   االنتاجية  المر نة  أ   ربين  العنا ر   لتلت  الم تلفة 
الشتال   كمية السماد البلد   كمية السماد الفوسفاري  عدد  

  العم  االلي بلح  نحو  عدد ساعا  ساعا  العم  البشر  
مما   0.39   0.25   0.38ا  0.13   0.15 الترريب   علي 

  10يشير ةلي أ  ةخاد  ال مية المست دمة من العنا ر بنسبة 
بنسبة   العنب  من  الفدا   ةنتا   ةخاد   ةلي  رىد    %1.5 %   

الترريب   قد  بت    %3.9   %2.5   %3.8%ا    1.3 علي 
 (.  0.01و  معنوخة )معنوخة     النتائت ةتصائياا عند مست

( اإلجمالية  االنتاجية  المر نة  بنحو E.P قدر   للدالة   )
بالدالة    1.3 االنتاجية  العنا ر  ةخاد       أ   يعني     ا 

بنسبة   للفدا  من    %10المقدر   ال لي  النارت  ةخاد   ةلى  ةىد  
%  خوىة هلت أ  االنتا  ةتم في المرتلة    13العنب بنحو  

غ )الن ام  لإلنتا   معام  اال لي  بلغ  االقتصاد (.  قد  ير 
 ( المعده  رلت  0.91( توالي  2Rالتحدةد  أ   ةلى    مما يشير 

المفسر  بالدالة المقدر  مسئولة عن توالي   المتحيرا  المستقلة 
من التحيرا  ال لية الحاد ة في النارت ال لي للفدا  من    91%

( سيمة  العنب   رشير  المعنوخة  Fمحصوه  ةلى  اإلتصائية  ( 
 (.  0.01للدالة المقدر  عند مستو  معنوخة )

ل     بالنسبة  المتوسط  الحد   النارت  النارت  رقدةر   رم 
عنصر ةنتاجي في دالة النارت ال لي المقدر  لمحصوه العنب 
في الفئة الحياةخة ال انية بعينة الدراسة  تيث ربين من جد ه  

(1( الحد   النارت  أ    )M.P.  العنب محصوه  من  بالنسبة  ( 
الشتال  عدد  من  السماد     ل الا  كمية  البلد    السماد  ,مية 

العم    ساعا   عدد  البشر    العم   ساعا   الفوسفاري عدد 
   0.004   0.048ا  0.033   0.002االلي  قدر  بحوالي  

طن/فدا  لتلت العنا ر االنتاجية على الترريب  كما   0.024
( الحد   النارت  سيمة  العنا رV.M.Pقدر   لتلت  االنتاجية    ( 

      21.8        274.4ا  185.3   8.6بحوالي  
سعر 136.2 متوسط  بلغ  بينما  الترريب.  على  جني /فدا  

بنحو   بنحو   2الشتال   البلد   السماد  للشتلة  تد     / جنية 
نحو    50 الفوسفاري  السماد  المكعب   كمية  للمتر   / جني  
جنية /  تد  فعالة   متوسط سعر ساع  العم  البشر    9.5
االلي    15 العم   ساعة  سعر  ساعة   متوسط   /   40جنية 

 جنية/ الساعة. 
المتوسط )1,ما ربين من جد ه ) النارت  ( من .A.P( أ  

,مية السماد    محصوه العنب بالنسبة ل الا من عدد الشتال 
البشر    العم   ساعا   الفوسفاري عدد  السماد  كمية  البلد   

بحوالي   االلي   العم   ساعا      0.13  ا 0.25   0.01عدد 
على   0.06   0.02 االنتاجية  العنا ر  لتلت  طن/فدا  

 الترريب. 
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العنا ر   الست دام  االقتصادية  ال فاء   رقدةر   رم 
ال فاء    مىشر  المقدر    خحسب  ال لي  النارت  بدالة  االنتاجية 

( الحد   النارت  سيمة  قسمة  ةاله  من  (  V.M.Pاالقتصادية 
العن سعر  تد    ا   )÷( على  ةنتاجي  عنصر  صر  ل   

)PXاإلنتاجي) الجد ه  ربين من  سيمة مىشر 1(  تيث  أ    )
,مية السماد البلد   كمية    ال فاء  االقتصادية لعدد الشتال 

ساعا    عدد  البشر    العم   ساعا   الفوسفاري عدد  السماد 
العم  االلي أ,بر من الواتد الصحية مما يشير ةلى اررفا   

ال الست دام      االقتصادية  ال فاء   عنا ر  مستو  
الم كورتيث ربين ةخاد  سيمة النارت الحد  للعنا ر االنتاجية 

 عن سعر  تد  العنصر االنتاجي.
الثالثة )اكبر م   4) الحيازةة  العنب للفئة  إنتاج    10( دالة 

 فدان(: 
المعنو    االيجابي  التم ير  ها   اإلنتا   رم رحدةد عنا ر 

ياةخة  على ةنتا  محصوه العنب في المد  القصير للفئة الح
النارت   لدالة  المقدر  النموه   ةاله  من  الدراسة  بعينة  ال ال ة 
ال لي للفدا  من محصوه العنب باست دام االنحدار المتعدد 
المزد جة    اللوغارختمية  الصور   في  )التدرخجي(  المرتلي 

  الموىحة بالمعادلة التالية:  
ln Q =0.38+ .037 ln X2+ .007 ln X3 +  .032 ln X5 

(*2.8    )  ( *2.1 ( **   )3.7(**    )3.1)              

2R  = 0.83                                  F  = 44.8 
 %.    1** معنو  عند مستو  معنوخة 
 %.  5* معنو  عند مستو  معنوخة 

ال ا    االستبيا   نتائت  من  جمع   تسب   المصدر: 
 بالدراسة. 

 
النارت   دالة  من  ربين  العنا ر  تيث  أ م  أ   ال لي 

للفدا  من   ال لي  النارت  علي  المعنو   التم ير  ها   االنتاجية 
محصوه العنب رتم   في  كمية السماد البلد   كمية السماد  

الجزئية  اإلنتا   مر نا   البشر     تقدةر  االة ري  العم  
ل مية  االنتاجية  المر نة  أ   ربين  العنا ر   لتلت  الم تلفة 

البلد     بلح  السماد  البشر   العم   االة ري    السماد  كمية 
علي الترريب  مما يشير ةلي أ    0.32   0.07   0.37نحو  

بنسبة   العنا ر  من  المست دمة  ال مية  رىد    10ةخاد    %
بنسبة   العنب  من  الفدا   ةنتا   ةخاد      % 0.7   %3.7ةلي 

ةتصائياا % 3.2 النتائت  معنوخة      الترريب   قد  بت   علي 
 (.  0.01عنوخة )عند مستو  م

( اإلجمالية  االنتاجية  المر نة  بنحو  P.E قدر   للدالة   )
بالدالة    0.76 االنتاجية  العنا ر  ةخاد       أ   يعني     ا 

بنسبة   للفدا  من    %10المقدر   ال لي  النارت  ةخاد   ةلى  ةىد  
بنحو   في    7.6العنب  ةتم  االنتا   أ   هلت  %   خوىة 

بة الزخاد  في كمية النارت  المرتلة ال انية لإلنتا  تيث أ  نس
ال لي للفدا  اق  من نسبة الزخاد  في  كمية عنا ر اإلنتا   

للسعة. العائد  رناق   ان ا  يعني  ما  أ   بلغ   المست دمة   قد 
المعده )  التحدةد  ةلى   0.83( توالي  2Rمعام     مما يشير 

مسئولة عن  أ  رلت المتحيرا  المستقلة المفسر  بالدالة المقدر   
ال لي    83توالي   النارت  في  الحاد ة  ال لية  التحيرا   من   %

سيمة   العنب   رشير  محصوه  من  المعنوخة   (F)للفدا   ةلى 
 (.  0.01اإلتصائية للدالة المقدر  عند مستو  معنوخة )

ل     بالنسبة  المتوسط  الحد   النارت  النارت  رقدةر   رم 
  لمحصوه العنب عنصر ةنتاجي في دالة النارت ال لي المقدر 

(  1للفئة الحياةخة ال ال ة بعينة الدراسة  تيث ربين من جد ه )
( الحد   النارت  ل الا .M.Pأ   بالنسبة  العنب  محصوه  من   )

االة ري  العم    السماد  كمية  البلد     السماد  كمية  من 
طن/فدا     0.004   0.006ا  0.085البشر   قدر بحوالي   

ريب  كما قدر  سيمة النارت لتلت العنا ر االنتاجية على التر 
العنا ر االنتاجية  بحوالي  V.M.Pالحد  ) لتلت   )482.1   
متوسط   22.8   35.5 بلغ  بينما  الترريب.  على  جني /فدا  

بنحو   البلد   السماد  المكعب    50سعر  تد    للمتر  جني / 
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 تد  فعالة   متوسط   / جني  8.5 كمية السماد االة ري نحو  
 جنية/ الساعة.  15سعر ساعة العم  البشر  
المتوسط )1,ما ربين من جد ه )  النارت  ( من  .A.P( أ  

محصوه العنب بالنسبة ل الا من كمية السماد البلد    كمية  
البشر  قدر بحوالي      0.09   0.23السماد االة ري  العم  

 طن/فدا  لتلت العنا ر االنتاجية على الترريب.  0.01
الست  االقتصادية  ال فاء   رقدةر  العنا ر   رم  دام 

ال فاء    مىشر  المقدر    خحسب  ال لي  النارت  بدالة  االنتاجية 
( الحد   النارت  سيمة  قسمة  ةاله  من  (  V.M.Pاالقتصادية 

العنصر   سعر  تد    ا   )÷( على  ةنتاجي  عنصر  ل   
)PXاإلنتاجي) الجد ه  ربين من  سيمة مىشر 1(  تيث  أ    )

  ا,مية السماد  ال فاء  االقتصادية ل   من كمية السماد البلد
االة ري  عدد ساعا  العم  البشر   كان  أ,بر من الواتد  
االقتصادية   ال فاء   مستو   في  اررفا   يعكس  مما  الصحية 
الست دام   ا العنصر االنتاجي تيث ربين اررفا  سيمة النارت 
 الحد  للعنصر االنتاجي عن سعر  تد  العنا ر االنتاجية.

ال تكاليف العنب بع نة الدراسة ثانيا: التقدير اإلحصائي لدو   
بين   العالقة  طبيعة  عن  اإلنتاجية  الت الي   دالة   رعبر 
ال لي   النارت  رابن(  تجم  ),متحير  للفدا   ال لية  الت الي  
معين   خمكن  ةراعي  لمحصوه  مستق (  ),متحير  للفدا  

( ال لية  الت الي   دالة  عن  للمحصوه موىو   T.Cالتعبير   )
 الية: الدراسة في الصور  الت

 )دالة الت الي  في المد  ال وخ (:
2 3

1 2 3T.C =  β Q –  β Q  +β Q   
 )دالة الت الي  في المد  القصير(:

2

1 2T.C =  + β Q –  β Q    
2 3

1 2 3T.C =  + β Q –  β Q +β Q    
 

 

 

 

 تيث: 

T.C = 
الت ررالي  ال ليررة المقرردر  للفرردا  مررن المحصرروه 

 موىو  الدراسة )جني (.

Q = 
النرررارت ال لررري للفررردا  مرررن المحصررروه موىرررو  

 الدراسة )طن(.

Β = 
المعلمرررررررررا  أ  ال وابررررررررر  االتصرررررررررائية للدالرررررررررة 

 در .المق

Α = 
مقررردار  ابررر  مرررن الت رررالي  ال ليرررة للفررردا  فررري 

 تالة ةنعدام  النارت ال لي للفدا .

لد اه   اإلتصائي  التقدةر  الدراسة  من  الجزء   ختنا ه   ا 
الت الي  لمحصوه العنب في المد  القصير على مستو  ك   
فئة من ألفئا  الحياةخة ال الثا  في المد  ال وخ  إلجمالي  

للتع عينة  العينة   في  فئة  ل    اإلنتاجية  ال فاء   على  رف 
الدراسة الميدانية   هلت من ةاله رقدةر دالة الت الي  ال لية  

(T.C( الحدية  الت الي   د اه  ةشتقام  (  الت الي  M.C(  م 
(   م رقدةر مر نة الت الي  اإلنتاجية للتعرف A.Cالمتوس ة )

لل اإلنتا    في   ةتم  التي  اإلنتاجية  المرتلة  محصوه  على 
ال لي   النارت  تجم  على  التعرف  الدراسة   ك لت  موىو  
االقتصاد    ال لي  النارت  الت الي   تجم  ةدني  ال    األم   
ال   يعنم األر اح ب دف رحدةد ما ةها كا  المنتت للمحصوه  
ةنتت في ه  رحقيي  فورا  سعة )أ  ةخاد  النارت ال لي من 

ال فور  رحقيي  ه   في  أ   الت الي (  )أ   ان فاض  سعة  ا  
أسلو    ةست دام  الت الي (   رم  رزاةد  من  اإلنتا    ةخاد  
لتقدةر   التر يعية  الت عيبية  الصور   ال  ي في  اإلنحدار غير 
دالة الت الي   إةتيار أفلل ما من تيث المن ي االقتصاد  

  المعنوخة االتصائية.
الع نة  1) إجمالي  مستو   العنب على  إنتاج  تكاليف  دالة   )

    الطوةل(:)المد
ال لية ) ( إلنتا  محصوه  T.Cبتقدةر معالم دالة الت الي  

الدراسة   ةجمالي عينة  ال وخ  على مستو   المد   في  العنب 
عينة  بيانا   باست دام  التر يعية  الت عيبية  الصور   في 
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الت عيبية  الدالة  المقدر   ي  الصور  أفل   أ   ربين  الدراسة  
 (:  1 الموىحة بالمعادلة ) 

T.C = 1322.1 Q -124.8Q² + 5.69Q3  

           (5.1)**  (-2.8)*          (2.3)*      

R² = 0.88    F = 125.1 

  تيث:
T.C الت الي  االنتاجية ال لية المقدر  )جني ( إلنتا  العنب =

 على مستو  ةجمالي عينة الدراسة. 
Q   .)النارت ال لي الفعلي )طن = 

 .    % 1** معنو  عند مستو  معنوخة 
( ال لية  الت الي   دالة  محصوه T.C روىة  إلنتا    )

( ال لي  النارت  أ   الدراسة   عينة  ببجمالي  مسئوه  Qالعنب   )
توالي   الت الي    %88عن  في  الحاد ة  ال لية  التحيرا   من 

المتوس ة  الت الي   دالة  العنب.  قدر   ال لية من محصوه 
(A.Cالت الي دالة  قسمة  ةاله  من  ال وخ   المد   في   )  

( المشتقة  )T.Ciال لية  اإلنتا   تجم  على   )Q  التالي    )
 (: 2الحصوه على المعادلة )

A.C = 1322.1 – 124.8Q +5.69 Q2        (2) 

( في المد  ال وخ   M.C,ما قدر  دالة الت الي  الحدية ) 
من ةاله ةجراء التفاى  األ ه لدالة الت الي  ال لية المشتقة 

(T.Ciبالم ةلي ا  المشار   )( دالة  2عادلة  على  (  الحصوه 
 (: 3الت الي  الحدية الموىحة بالمعادلة ) 

M.C = 1322.1 -249.6 Q+17.07Q2                  (3) 

 ختبين أ  تجم اإلنتا  االم   ال   ةدني الت الي  إلنتا  
توالي   بلغ  الدراسة  عينة  ببجمالي  الفدا     5.6العنب   / طن 

الدنيا الن اية  المد      ال   ةتحقي عند  الت الي  في  لمتوسط 
( الحدية  الت الي   رسا    عند  ةتحقي  أ   من  M.Cال وخ    )

( المتوس ة  الفعلي  (   A.Cالت الي   ال لي  النارت  تجم   أ  
نحو   بلغ  قد  االنتا    8.5للفدا   تجم  من  ا,بر  أ   طن  

يعنم   ال    االقتصاد   اإلنتا   لحجم  بالنسبة  أما  األم    
توالي   بلغ  فقد  رسا     10.2الر ة  عند  ةتحقي  طن  ال   

( الحدية  )M.Cالت الي   الحد   االةراد  من   )M.R  و   )

( الن ائي  النارت  سعر  تد   المنافسة  PQيسا    سوم  في   )
( اإلنتاجية  الت الي   مر نة  قسمة  .E.Cال املة   إليجاد  ةتم   )

( الحدية  )M.Cالت الي   المتوس ة  الت الي   على   )A.C   )
الح الت الي   بلح   نحو  تيث  جني    لح    433.8دية 

توالي   المتوس ة  مر نة    672.4الت الي   جني    قدر  
بنحو   االنتاجية  محصوه    0.64الت الي   أ   على  ةده  مما 

كفاء   يحقي  ال  الدراسة  عينة  ةجمالي  مستو   على  العنب 
رناق    مرتلة  في  رتم  االنتا   ر الي   أل   ننراا  اقتصادية 

غيراق المرتلة  للسعة   ي  لإلنتا    اليست ين  العائد  تصادية 
في       االنتا   من  سعة  رحقيي  فورا   )المزار (  المنتت 
االنتا    لتناق   نتيجة  للسعة  العائد  رناق   أ   المرتلة  

 . بنسبة أق  من نسبة الزخاد  في الت الي 
بع نة 2) األولي  للفئة  العنب  إنتاج محصول  تكاليف  دالة   )

 الدراسة: 
( إلنتا  محصوه T.C  ال لية )بتقدةر معالم دالة الت الي

الحياةخة األ لى   الفئة  القصير على مستو   المد   العنب في 
باست دام  التر يعية  الت عيبية  الصور   في  المنيا  بمحافنة 
المقدر   ي  الصور  أفل   أ   ربين  الدراسة   عينة  بيانا  

 (:  1الدالة في الصور  الت عيبية   الموىحة بالمعادلة )
T.C = 1944.13 + 829.47 Q - 260 Q² + 3.14Q3      (1)      
          (4.3)**         (3.2)**    (-3.1)**  (2.6)*    

 R² = 0.86     F = 77.7 

 تيث: 
T.C  الت الي  االنتاجية ال لية المقدر  )جني ( إلنتا  العنب =

 على مستو  الفئة الحياةخة األ لى.
Q   .)النارت ال لي الفعلي )طن = 

) روى ال لية  الت الي   دالة  محصوه T.Cة  إلنتا    )
( للفدا   ال لي  النارت  أ   األ لى   الحياةخة  بالفئة  (  Qالعنب 

توالي   عن  في    % 86مسئوه  الحاد ة  ال لية  التحيرا   من 
الت الي  ال لية من محصوه العنب  كما  بت  معنوخة الدالة  

معنوخة   مستو   عند  ةتصائياا  دالة  %1 معلمار ا     قدر  
)ال المتوس ة  ةاله  A.Cت الي   من  القصير  المد   في   )
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( ال لية  الت الي   دالة  )T.Cقسمة  اإلنتا   تجم  على   )Q  )
 (: 2  التالي الحصوه على المعادلة ) 

(2)       2260 Q + 3.14Q -A.C = 1944.13 / Q + 829.47  

( الحدية  الت الي   دالة  قدر   المد   M.C,ما  في   )
تفاى  األ ه لدالة الت الي  ال لية القصير من ةاله ةجراء ال

(T.C( بالمعادلة  ةلي ا  المشار  دالة  2(  على  (  الحصوه 
 (: 3الت الي  الحدية الموىحة بالمعادلة ) 

(3)                          2520 Q + 6.28Q -M.C = 829.47  

 ختبين أ  تجم اإلنتا  االم   ال   ةدني الت الي  إلنتا  
الحيا بالفئة  توالي  العنب  بلغ  األ لى  الفدا     7.5ةخة   / طن 

المد    الت الي  في  الدنيا لمتوسط  الن اية   ال   ةتحقي عند 
( الحدية  الت الي   رسا    عند  ةتحقي  أ   من  M.Cالقصير   )

(   أ  تجم النارت ال لي الفعلي بلغ  A.Cالت الي  المتوس ة )
أما   8نحو   األم  .  االنتا   تجم  من  ا,بر  أ   للفدا    طن 

بلغ بال فقد  الر ة  يعنم  ال    االقتصاد   اإلنتا   لحجم  نسبة 
طن للفدا   ال   ةتحقي عند رسا   الت الي     8.16توالي  

( )M.Cالحدية  الحد   االةراد  من   )M.R  سعر يسا    (   و 
( في سوم المنافسة ال املة   إليجاد  PQ تد  النارت الن ائي )

الت الي  اإلنتاجية ) الت.E.Cمر نة  الحدية  ( ةتم قسمة   الي  
(M.C( المتوس ة  الت الي   على   )A.C   بلح تيث    )

نحو   الحدية  الت الي     647.7الت الي   جني    لح  
توالي   بحوالي    806.6المتوس ة  المر نة  جني    قدر  

أ     0.80 على  ةده  مما  الصحية  الواتد  من  اق   ا  
الدراسة   اال لي من عينة  الفئة  العنب على مستو   محصوه 

كف يحقي  رعكس  ال  الت الي   مر نة  أل   ننراا  اقتصادية  اء  
د اه   نتائت  من  ةتفي  مما  السعة  رلت  في  االنتا   مر نة 

 االنتا . 
   ( دالة تكاليف إنتاج محصول العنب الفئة الثانية بع نة3)

 الدراسة: 
( إلنتا  محصوه T.Cبتقدةر معالم دالة الت الي  ال لية )

الفئة القصير على مستو   المد   في  ال انية    العنب  الحياةخة 
باست دام  التر يعية  الت عيبية  الصور   في  المنيا  بمحافنة 

المقدر   ي  الصور  أفل   أ   ربين  الدراسة   عينة  بيانا  
 (:  1الدالة في الصور  التر يعية   الموىحة بالمعادلة )

T.C = 4761.83 + 4662.1 Q – 80.68 Q²          (1)      
           (6.8) **       (4.1)*      (- 3.1)*          

R²= 0.83     F= 72.1 

 تيث: 
T.C  الت الي  االنتاجية ال لية المقدر  )جني ( إلنتا  العنب =

 على مستو  الفئة الحياةخة ال انية.
Q   .)النارت ال لي الفعلي )طن = 

( ال لية  الت الي   دالة  محصوه T.C روىة  إلنتا    )
ال اني الحياةخة  بالفئة  )العنب  للفدا   ال لي  النارت  أ   (  Qة  

توالي   عن  في    % 83مسئوه  الحاد ة  ال لية  التحيرا   من 
الت الي  ال لية من محصوه العنب  كما  بت  معنوخة الدالة  

معنوخة   مستو   عند  ةتصائياا  دالة  %1 معلمار ا     قدر  
( المتوس ة  ةاله  (  A.Cالت الي   من  القصير  المد   في 

ال ل الت الي   دالة  )قسمة  )T.Cية  اإلنتا   تجم  على   )Q  )
 (: 2  التالي الحصوه على المعادلة ) 

A.C = 4761.8/ Q + 4662.1 – 80.68 Q           (2) 

( الحدية  الت الي   دالة  قدر   المد   M.C,ما  في   )
القصير من ةاله ةجراء التفاى  األ ه لدالة الت الي  ال لية  

(T.C   بالنسبة لمتحير االنتا )Q    (  2لي ا بالمعادلة ) المشار ة
بالمعادلة   الموىحة  الحدية  الت الي   دالة  على   الحصوه 

(3 :) 
M.C = 4662.1- 161.36 Q                             (3) 

 ختبين أ  تجم اإلنتا  االم   ال   ةدني الت الي  إلنتا   
توالي   بلغ  ال انية  الحياةخة  بالفئة  الفدا     7.68العنب   / طن 

ةتحقي ع المد    ال    في  الت الي   لمتوسط  الدنيا  الن اية  ند 
( الحدية  الت الي   رسا    عند  ةتحقي  أ   من M.Cالقصير   )

(   أ  تجم النارت ال لي الفعلي بلغ  A.Cالت الي  المتوس ة )
األم  .   9.5نحو   االنتا   تجم  من  ةتسا    أ   للفدا    طن 

فق الر ة  يعنم  ال    االقتصاد   اإلنتا   لحجم  بالنسبة  د  أما 
توالي   رسا      6.4بلغ  عند  ةتحقي  للفدا   ال    طن 
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( الحدية  )M.Cالت الي   الحد   االةراد  من   )M.R  و   )
( الن ائي  النارت  سعر  تد   المنافسة  PQيسا    سوم  في   )

( اإلنتاجية  الت الي   ةتم قسمة .E.Cال املة   إليجاد مر نة   )
( الحدية  )M.Cالت الي   المتوس ة  الت الي   على   )A.C ) 

نحو   الحدية  الت الي   بلح   جني    لح     3129.2تيث 
جني ا  قدر  المر نة    4396.84الت الي  المتوس ة توالي  

ا  اق  من الواتد الصحية مما ةده على أ     0.71بحوالي  
ر الي  محصوه العنب على مستو  عينة الدراسة ال رحقي 
مر نة   رعكس  الت الي   مر نة  أل   ننراا  اقتصادية  ,فاء  

 تا  في رلت السعة مما ةتفي من نتائت د اه االنتا .االن
( دالة تكاليف إنتاج محصول العنب بالفئة الثالثة بع نة  4)

 الدراسة: 
( إلنتا  محصوه T.Cبتقدةر معالم دالة الت الي  ال لية )

ال ال ة   الحياةخة  الفئة  القصير على مستو   المد   في  العنب 
التر يعية   الصور   في  المنيا  باست دام بمحافنة   الت عيبية 

المقدر   ي   الصور  أفل   أ   ربين  الدراسة   عينة  بيانا  
 (:  1الدالة في الصور  التر يعية   الموىحة بالمعادلة )

T.C = 6146.39+ 1987.32 Q + 144.1 Q²        (1)     
             (1.9)*    (3.06) **     (5.3) ** 

 R²= 0.83     F=72.2  

 تيث: 
T.C  لت الي  اإلنتاجية ال لية المقدر )جني ( إلنتا  العنب = ا

 على مستو  الفئة الحياةخة ال ال ة.
Q  .)النارت ال لي الفعلي ) طن = 

( ال لية  الت الي   دالة  محصوه T.C روىة  إلنتا    )
( للفدا   ال لي  النارت  أ   ال ال ة   الحياةخة  بالفئة  (  Qالعنب 

توالي   عن  ال   % 83مسئوه  التحيرا   في  من  الحاد ة  لية 
الت الي  ال لية من محصوه العنب  كما  بت  معنوخة الدالة  

معنوخة   مستو   عند  ةتصائياا  دالة  %1 معلمار ا     قدر  
( في المد  القصير من ةاله قسمة  A.Cالت الي  المتوس ة)

(    التالي  Q( على تجم اإلنتا  )T.Cدالة الت الي  ال لية ) 
 (: 2الحصوه على المعادلة ) 

A.C = 6146.39/ Q + 1987.32 + 144.1 Q          (2) 

( الحدية  الت الي   دالة  قدر   المد   M.C,ما  في   )
القصير من ةاله ةجراء التفاى  األ ه لدالة الت الي  ال لية  

(T.C( بالمعادلة  ةلي ا  المشار  دالة  2(  على  (  الحصوه 
 (: 3الت الي  الحدية الموىحة بالمعادلة ) 

M.C = 1987.32 + 288.2 Q                           (3) 

 ختبين أ  تجم اإلنتا  االم   ال   ةدني الت الي  إلنتا  
طن للفدا   ال      6.5العنب بالفئة الحياةخة ال ال ة بلغ توالي  

ةتحقي عند الن اية الدنيا لمتوسط الت الي  في المد  القصير  
( الحدية  الت الي   رسا    عند  ةتحقي  الت الي  ( من  M.Cأ  

  8(   أ  تجم النارت ال لي الفعلي بلغ نحو  A.Cالمتوس ة )
بالنسبة  أما  األم  .  االنتا   تجم  من  اق   أ   للفدا    طن 
توالي   بلغ  فقد  الر ة  يعنم  ال    االقتصاد   اإلنتا   لحجم 

(  M.Cطن  ال   ةتحقي عند رسا   الت الي  الحدية )  12.8
( الحد   االةراد  سعM.Rمن  يسا    النارت  (   و  ر  تد  

( مر نة PQالن ائي  ال املة   إليجاد  المنافسة  سوم  في   )
(  M.C( ةتم قسمة الت الي  الحدية ).E.Cالت الي  اإلنتاجية )

(  تيث بلح  الت الي  الحدية  A.Cعلى الت الي  المتوس ة )
توالي    4292.9نحو   المتوس ة  الت الي   جني    لح  

  1.1االنتاجية بنحو    جني    قدر  مر نة الت الي   3908.3
الفئة   مستو   على  العنب  ةنتا   ر الي   أ   على  ةده  مما 
مر نة  أل   ننراا  اقتصادية  كفاء   رحقي  ال ال ة  الحياةخة 
ةتفي من   مما  السعة  رلت  في  االنتا   رعكس مر نة  الت الي  

 نتائت د اه االنتا . 
 العنب لمحصول االقتصاديةو  اإلنتاجية الكفاة   مؤقرا ثالثاا:  

 :الم دانية الدراسة   نةبع

) ةوىة مىشرا 2الجد ه   إلنتا  االقتصادية ال فاء  ( 

لموسم   الدراسة بعينة العنب محصوه المنيا  الميدانية بمحافنة 
 لمحصوه ال لي العائد متوسط أ  ةتبين تيث  2019-2020

 العائد  افي ةبلغ بينما جني   أل  108.7 توالى بلغ العنب

الفائض  متوسط يقدر  جني   أل 21.100 توالى  الفداني
 متوسط يقدر تين في جني   أل  25.068 بحوالى الحد 
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 جني اا  ةبلغ  1.83 بحوالى  الت الي  ةجمالي  ةلى العائد ةجمالي

 نحو االنتاجية الت الي  ةجمالي ةلى العائد ةجمالي نسبة متوسط

الجني  العائد متوسط يقدر  % 182.79  بحوالى المنفي على 

المنفي أر حية متوسط  ةبلغ تيث جني ا  0.83  نحو الجني  

 بنحو للمنتت الر ة  امش متوسط نسبة ةبلغ تين فى  82.79%

 .المشر   أر حية ةن فاض علي  ةده مما   45.29%
 2020-2019 موسم المنيا الم دانية بمحافظة الدراسة  بع نة العنب محصول إلنتاج االقتصاد  األداة كفاة  مؤقرا  .2جدول 

ن  البيا م  متوسط الع نة 

 7.386 متوسط ةنتاجية الفدا  )طن/فدا (  1
 17032 الت الي  المتحير  )جني /فدا (  2
 6000 الت الي  ال ابتة )جني /فدا (  3
 23032 الت الي  ال لية )جني /فدا ( 4
 3118.33 متوسط ر لفة ال ن )جني /طن(  5
 5700 متوسط السعر )جني /طن(  6
فدا )جني ( العائد ال لي لل 7  42100.20 
 19068.20  افي العائد للفدا  )جني /طن( 8
 2581.67  افي العائد لل ن )جني /طن (  9

 25068.20 الفائض الحد   10
 1.83 ةجمالي العائد ةلى ةجمالي الت الي   11
 182.79 % نسبة ةجمالي العائد ةلى ةجمالي الت الي   12
العائد على الجني  المنفي    13  0.83 
أر حية الجنية المنفي %     14  82.79 

نسبة  امش الر ة للمنتت%   15  45.29 
 تيث أ :  

 متوسط ر لفة ال ن )جني /طن( =  الت الي  ال لية / متوسط االنتاجية 

 العائد ال لي للفدا )جني ( =  االنتاجية * متوسط  سعر ال ن  

 الت الي  ال لية  – افي العائد للفدا  )جني /طن(= االةراد ال لي 

  افي العائد لل ن )جني /طن( =   افي العائد / االنتاجية 

 اجمالي الت الي  المتحير   –الفائض الحد  = اجمالي العائد 

 ةجمالي العائد ةلى ةجمالي الت الي  = اجمالي العائد / اجمالي الت الي  

 100العائد / اجمالي الت الي  *%  نسبة ةجمالي العائد ةلى ةجمالي الت الي   = اجمالي 

 العائد على الجني  المنفي  =   افي العائد / اجمالي الت الي    

 100أر حية الجنية المنفي %   =   افي العائد / اجمالي الت الي  * 

  100% نسبة  امش الر ة للمنتت =   افي العائد / اجمالي العائد * 

 2020-2019ستبيا  ال ا ة بالمزارعين في عين  الدراسة للموسم الزراعي المصدر: جمع   تسب  من استمار  اال
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 التوصيا   
محا لة اال تمام بالعنصر البشر   اىرافة كميرا  مناسربة  (1

مررررن السررررماد البلررررد   السررررماد االة ررررري  الفوسررررفاري لزخرررراد  
االنترررا   مسرررتو  ال فررراء  االقتصرررادية للعنرررب فررري اجمرررالي 

 عينة الدراسة.

السرررماد الفوسرررفاري  العمررر   السرررماد البلرررد  ةخررراد  كميرررا   (2
االلي  بالحد ال   يسمة بمعنمة االنتا  فري الفئرة ال انيرة 

 فدا . 5-1 التي رترا ح مساتت ا من 

محا لرررة اسرررت دام الميكنرررة الزرا يرررة الحدة رررة فررري العمليرررا   (3
الزرا يررررررة  كرررررر لت اال تمررررررام بالعمرررررر  البشررررررر   اىررررررافا  

بلرررد   الفوسرررفلتي  هلرررت ال ميرررا  المناسررربة برررين السرررماد ال
لتحقيررري افلررر  انترررا  للعنرررب برررالمزار  كبيرررر  السرررعة  التررري 

 فدا . 10أق  من  -6رترا ح مساتت ا من 

   التو ريا  ةربرا  نحرو للرزرا  اإلرشرادية بالتو يرة اال تمرام (4

 فى أ ج  القصور من البحث من ربين لما  الفنية  اإلرشادية

   .المجاه   ا

مرا,رز البحروث التابعرة لروةار   استنباا ا ناف محسرنة فري (5
الزراعرررررة رع ررررري انتاجيرررررة عاليرررررة   رررررفا  عاليرررررة الجرررررود  

  اراتت ا للمزار  الصحير .

رشررجين المنتجررين علررى روجيرر  جررزء مررن انتاج رر  للتصرردةر  (6
ال ررارجي بمررا يحقرري للمررزراعين اسررعاراا مناسرربة رحقرري ل ررم 
الر ة المناسب  امكانيرة االسرتمرار فرى االنترا   هلرت ننررا 

 جود فائض فى السوم المحلى من العنب.لو 

 اإلنترا  مسرتلزما  رروفير فرى الحكومرة مشراركة ىرر ر  (7

 األراىرري الزرا يررة لمزارعررى ةا ررة الت لفررة    مسررعار

 .الجدةد 

 من الزراعي لإلنتا  الالةم الزراعي التموخ  ةراتة على العم  (8

 مرن ربرين ميسرر   لمرا بشرر ا التموخليرة المىسسرا  ةراله

  الر رينية ةدارخة التعقيدا  من المبحو ين شكو   من الدراسة

 الفائرد  اررفرا  مرن الزراعري لإلنترا  قررض علرى للحصروه

 .علي 
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ABSTRACT 

Estimation of the Optimum Size of Grape Farms in Minya Governorate 
Ibrahim Ali Mohamed 

The research aims in general to study the estimation 

of production costs functions as it reflects the 

relationship between total costs and actual production, 

from which it is possible to derive the most important 

economic indicators that reflect the extent to which 

agricultural production units achieve economic 

efficiency in their use of productive resources 

participating in the production process, as well as the 

extent to which these units achieve From maximizing 

profits for the agricultural product, it is also considered 

a study of production costs and associated important 

indicators, whether at the level of the production unit or 

at the total level, where it can be used in drawing, 

analyzing and determining price policies and assisting 

agricultural producers in making their own production 

decisions, which by That would encourage producers to 

continue or expand the production process or stop 

production. In addition to determining the volume of 

production that maximizes profits and then achieve 

economic efficiency from the use of productive 

elements  Indicators of the economic efficiency of grape 

production with the sample of the field study show that 

the average total return of the grape crop amounted to 

about 108.7 thousand pounds, while the net per capita 

yield is about 21,100 thousand pounds, the average 

marginal surplus is estimated at about 25,068 thousand 

pounds, while the average total return to total costs is 

estimated At about EGP 1.83, the average ratio of the 

total return to the total production costs is about 

182.79%. The average return on the spent pound is 

estimated at about EGP 0.83, where the average 

profitability of the spent pound is about 82.79%, while 

the average profit margin ratio for the product is about 

45.29%, which Indicates a decrease in the profitability 

of the project 

Key words: cost and production functions, economic 

efficiency, optimum size of production, and stepwise 

regression .

 

 

 

 

 

 


