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 الملخص العربى
قضية الغذاء من  همنم القضنايا التني تاخنذ امتمنام  البينة ُتعد 

د من  الدول، خاصة الدول النامية، والتي تتميز بنمو سكانى متزاي
دما الزراعية. وفي ضوء المشاكل والتحديات التي تواجة ثبات موار 

القطاع الزراعي المصري والتي ياتي فني مقندمت ا الثبنات النسنبى 
للمسننناحة المزروعنننة، ومحدودينننة المنننوارد المااينننة، وعننندم توافننن  
موسننمية اإلنتننال والحصنناد منن  فتننرات التصنندير المثلننى، ممننا يحنند 

ى هحنننند الوسنننناال ل التوسنننن  الرهسننننمنننن  التوسنننن  اجفقننننى. ويجعنننن
الضننننرورية لتنميننننة اإلنتننننال الزراعننننى، اجمننننر الننننذ  ي كنننند علننننى 
إسننتخدام تقنيننة الزراعننات المحميننة سننواء منن  خننالل نظننام اجقبننة 
البالسنننتيكية هو الصنننوب البالسنننتيكية، كننناداة فعالنننة فننني منظومنننة 
السياسة الزراعية والتي تن ج ا الدولة لتحقي  همداف ا التوسنعية 

الزراعني وتحقين  اجمن  الغنذااي ودعنم التنمينة مجال اإلنتنال  في
 المستدامة.

ويسنننت دف البحننن  بصنننفة عامنننة القننناء الضنننوء علنننى زراعنننة 
محصننول الخيننار تحننت نظننام الصننوب البالسننتيكية للوقننوف علننى 

 كفاءة اداء مذا النظام.
وقند اعتمنند البحنن  فنني تحقين  همدافنند علننى اسننتخدام هسننلوب 

ين  تنم اسنتخدام اجسناليب وصفي والكمني، حالتحليل اإلحصااي ال
اإلحصننااية البسننيطة فنني توصننيف المتغيننرات االقتصننادية، كمننا تننم 
اإلستعانة بعض النماذل الرياضية مثل دوال اإلنتال فني صنورت ا 
اللو اريتمية المزدوجة، ودوال التكاليف في صورت ا التكعبية، كما 

اء باسننتخدام تننم إسننتخدام م شننرات الحكننم علننى كفنناءة االداء سننو 
 وامش الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية، إلى جانب معايير ال

 التقييم المالى وعلى رهس ا معدل العااد الداخلى.

وقد إعتمد البح  على البياننات المنشنورة الصنادرة من  قطناع 
الشاو  االقتصادية بوازرة الزراعة واستصنال  اجراضنى، ومديرينة 

 اء.الزراعة بمحافظة شمال سين
البحن  بصنفة هساسنية علنى البياننات اجولينة التني كما إعتمد 

تم جمع ا م  خالل استمارة استبيا  لعينة عشوااية طبقية قوام ا 
حاازا م  المشتغلي  في نظام الصوب البالستيكية داخل مركز  35

بار العبد ورمانة والعريش في محافظة شمال سنيناء خنالل موسنم 
 .2020إنتال 

لعوامنننل المننن ثرة علنننى إنتننننال ا نتننناان ه  همنننموقننند هشنننارت ال
محصول الخينار تحنت نظنام الصنوب البالسنتيكية تتمثنل فني كمينة 
التقاوي، عدد ساعات العمل البشري، كمية السماد العضوي، كمية 
لي.  السماد اآلزوتي، كمية المبيدات، وهخيرا عدد ساعات العمل اآلآ

لصنوب الكبينرة، ل 0.875وقد بلغ معامل المروننة االجمالينة نحنو 
للصنننوب الصنننغيرة، ممنننا يعننننى ه  منتجنننى  1.195مقابنننل نحنننو 

محصول الخيار في الصوب الصغيرة يقومو  باإلنتال في المرحلة 
الغينننر اقتصنننادية وانننند يمكننن  زينننادة النننناتن الكلنننى مننن  محصنننول 
الخيار، بزيادة الكميات المستخدمة من  عناصنر اإلنتنال، ومزج نا 

 ل ل ا.الستخدام االمثم  بعض ا البعض بما يحق  ا
وقننند هكننندت النتننناان ه  معامنننل الكفننناءة االقتصنننادية لعنصنننري 
التقاوي والسماد العضوي تقل ع  الواحند الصنحيد داخنل الصنوب 
الصغيرة مما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام مذي  الموردي ، كذلك 
يجننب ضننرورة ترشننيد اسننتخدام عنصننري السننماد العضننوي والعمننل 

ب زيادة الكمينات المسنتخدمة كبيرة، إلى جاناآللي داخل الصوب ال
 م  عنصري العمل البشري والسماد العضوي داخل مذه الصوب.

هكدت النتاان ه  التكاليف الكلية إلنتال الصوبة الكبينرة أهكثنر 
هلنننف جنيننند، بمنننا ينننوازي  13.3( قننند بلغنننت حنننوالي 2م 500مننن  
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 جني ا لكل كجم م  محصول الخيار، مقابنل حنوالي 1.78حوالي 
جني ننا للكيلنو جننرام،  1.97، بمنا يننوازي حنوالي هلنف جنينند 10.5

 للصوبة الصغيرة.
وقننند هشنننارت النتننناان ه  الحجنننم المعظنننم ل ربنننا  يزيننند عننن   

الحجم الفعلي، مما يشير إلى وجود دخنل مفقنود لمنتجنى الصنوب 
البالستيكية، كما ه  الحجم اجمثل لإلنتال يزيد ع  الحجم الفعلي 

هيضنا إلنى وجنود دخنل مفقنود غيرة مما يشنير لمنتجي الصوب الص
 جني ا للصوبة. 860بلغ حوالي 

وعنن  م اشننرات ومعننايير تقيننيم االداء لنننظم اسننتخدام الصننوب 
البالسننتيكية فنني إنتننال محصننول الخيننار تشننير النتنناان ه  صننافي 

هلننف جنيند، بمنا يننوازي  9.6عااند الصنوبة الكبينرة قنند بلنغ حنوالي 
لخيننار، مقابننل رام منن  محصننول اجني ننا لكننل كيلننوج 1.28حننوالي 
جني ا للكيلو جرام  1.18هلف جنيد بما يوازي حوالي  6.3حوالي 

منن  محصننول الخيننار داخننل الصننوبة الصننغيرة، كمننا بلغننت القيمننة 
هلننف جنينند، بمننا يننوازي  16.8المضننافة للصننوبة الكبيننرة حننوالي 

هلف جنيد،  12.4جني ا للكيلو جرام، مقابل حوالي  2.24حوالي 
 جني ا للكيلوجرام للصوبة الصغيرة. 2.32زي حوالي بما يوا

وعنن  مقنناييس الكفنناءة االقتصننادية هشننارت النتنناان ه  عاانند 
مقابل نحنو  ٪71.8الجنيد المستثمر للصوبة الكبيرة قد بلغ نحو 

لنظيرت نننا الصنننغيرة، كمنننا بلنننغ منننامش ربننند المننننتن نحنننو  60٪
 .للصوبت  الكبيرة والصغيرة على الترتيب 37.5٪، 41.9٪

قينيم االسنتثمار إلنتنال محصنول الخينار تحنت وع  م شرات ت
هكننندت النتننناان ه   نظنننام الصنننوب البالسنننتيكية فننني شنننمال سنننيناء
( قند بلنغ 2م500صافي القيمة الحالينة للصنوب الكبيرةأهكبنر من  

هلنف جنيند  2353.5هلف جنيد، مقابنل حنوالي  3382.7حوالي 
، ٪39.8لي نحننو لنظيرت نا الصنغيرة، كمننا بلنغ معندل العاانند النداخ

للصوبت  الكبيرة والصنغيرة علنى الترتينب، وذلنك فني ظنل  35.3٪
 سنوات. 10الوض  الرام  بافتراض ه  عمر الصوبة 

سنننة هكنندت النتنناان ه   20وعننند إفتننراض ه  عمننر الصننوبة 
للصوبتي   ٪37.73، ٪41.78معدل العااد الداخلي قد بلغ نحو 

 الوض  الرام .الكبيرة والصغيرة على الترتيب وذلك عند 
وبصنننفة عامنننة فقننند هشنننارت النتننناان إلنننى ارتفننناع ال نننوامش 
الربحينننة ومقننناييس الكفننناءة االقتصنننادية لمنننزارع إنتنننال محصنننول 

الخينننار تحنننت نظنننام الصنننوب البالسنننتيكية، خاصنننة الصنننوبة كبينننرة 
 (.2م500السعة أهكبر م  

كمننا هكنندت م اشننرت التقيننيم المننالي عننند تحليننل الحساسننية، 
الحصنننول علنننى  ٪10ادات بواقننن  ف هو نقنننص االينننر زينننادة التكنننالي

تقننديرات لمعنندل العاانند الننداخلي هعلننى منن  تكلفننة الفرصننة البديلننة 
المتاحننة السننتثمار رهس المننال فنني المجتمنن ، والتنني يمثل ننا سننعر 

(، ممنا ي كند علنى ٪12- 10الفاادة التجاري السااد والبالغ نحنوأ
الصننوب  جنندو  االسننتثمار لزراعننة محصننول الخيننار، تحننت نظننام

يكية، خاصننة الصننوب الكبيننرة والتنني تزينند مسنناحت ا عنن  البالسننت
 .2م 500

محصننول الخيننار، الصننوب البالسننتيكية، : المفتاحيننة الكلمننات
 .معدل العااد الداخلي الجنيد المستثمر، عااد االقتصادية، الكفاءه

 المقدمة
تعددددد قاددددية الأددددلاض مددددت أهددددم القاددددايا التددددي ت  ددددل  هتمددددام 

ية، والتدي تتميدز بنمدو سدكاني صة الدول النامغالبية الدول،  ا
متزايد مع ثبدا  مواردهدا الزراعيدة، أو نموهدا بنسدت ال تتناسدت 

 (.1999مع الزيادة السكانية )حست،
وفدددي ادددل الصدددعوبا  التدددي تواجدددة التنميدددة الزراعيدددة والتدددي 
تتمثل في محدودية الموارد األرادية والمائيدة، وكدللخ اد امة 

األفقددددى، وفددددول فتددددرة لتوسددددع الزراعددددي االسددددتثمارا  الالزمددددة ل
االسددترداد لهددلس االسددتثمارا ، فدديت األمددر يسددتلزم اددرورة زيددادة 
  نتاجيددددددددة الوحدددددددددة مددددددددت المسدددددددداحة األراددددددددية )عبددددددددد المجيددددددددد

(، فادددددددددددالو عدددددددددددت أت محدوديدددددددددددة المدددددددددددوارد 2017،وا دددددددددددروت
االقتصددددددادية، تفددددددرض اددددددرورة العمددددددل علددددددى زيددددددادة عددددددرض 

وارد االقتصددددادية المنتجددددا  الزراعيددددة بمددددا هددددو متددددا  مددددت المدددد
هددة الفلددت المتزايددد والمسددتمر علددى الأددلاض، األمددر الددل  لمواج

يؤكد على التركيدز علدى اسدت دام تقنيدة الزراعدة المحميدة سدواض 
مددت  ددالل ناددام األقبددة البالسددتيكية )األغفيددة البالسددتيكية( أو 
الصددددددوت البالسددددددتيكية، كدددددد داة فعالددددددة فددددددي مناومددددددة السياسددددددة 

التوسدددعية فدددي لدولدددة لتحقيدددف أهددددافها الزراعيدددة والتدددي تنتجهدددا ا
مجددال اإلنتدداز الزراعددي وتحقيددف األمددت الأددلائي، ودعددم التنميددة 

 .(2014الزراعية المستدامة )أحمد،
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 يةمشكلة البحثال
العديددددد مددددت المشدددداكل  المصددددر  يواجددددق القفدددداع الزراعددددي

والتحددددديا ، ويدددد تي فددددي مقدددددمتها الزيددددادة السددددكانية المسددددتمرة، 
ية الموارد المائية، ساحة المزروعة، ومحدودوالثبا  النسبي للم

وعددددم توافدددف موسدددمية اإلنتددداز والحصددداد مدددع فتدددرا  التصددددير 
المثلددى، ممددا يحددد مددت التوسددع األفقددي، ويجعددل التوسددع الرأسددي 
أحددد الوسددائل الاددروية لتنميددة اإلنتدداز الزراعددي فددي اددل هددلة 
المحدددددا  القائمدددة، باإلادددافة  لدددى االتجددداس للزراعدددة المحميدددة 

الهامدددددة للتكثيددددد  الزراعدددددي، لزيدددددادة الوسدددددائل   عتبارهدددددا أحددددددبي
اإلنتدداز الزراعددي فددي مواجهددة الفلددت المتزايددد علددى المنتجددا  
الزراعية، وزيادة العائد مت وحدة المساحة ووحدة المياس بهدد  
 سددددت دام تلددددخ المددددوارد االسددددت دام األمثددددل وتعادددديم االسددددتفادة 

 . منها
ا الحديثددة فددي الزراعدددة لددلا فقددد أصددبد اسددت دام التكنولوجيدد

المصرية مت أهم محاور التنمية الزراعية الرأسية، مما يسدتلزم 
العمددل علددى تشددجيع اسددت دام التكنولوجيددا الحديئددة فددي الزراعددة 
المصددددرية، ومنهدددددا االتجدددداس  لدددددى تكنولوجيددددا الزراعدددددة المحميدددددة 

 (.2010)لكى،
 يةف البحثامداج

اعدددة بصدددفة عامدددة  لقددداض الادددوض علدددى زر هد  البحدددث تيسددد
ناددددام الصددددوت البالسددددتيكية للوقددددو  محصددددول ال يددددار تحدددد  

هددا  األ تحقيدفوللدخ مدت  دالل  على كفاضة أداض هدلا النادام
 ة:يلاالفرعية الت

التقدير القياسي لدوال اإلنتداز والتكدالي  لمحصدول ال يدار  -1
تحدددد  ناددددام الصددددوت البالسددددتيكية بعينددددة البحددددث، بهددددد  

نتاجيددة تحدد  هددلا التعددر  علددى كفدداضة اسددت دام المددوارد اإل
 .الناام

التحليددددددددددل االقتصدددددددددداد  للتكددددددددددالي  والهددددددددددوامش الربحيددددددددددة  -2
واسددتعراض مقدداييس الكفدداضة االقتصددادية لزراعددة محصددول 
ال يار تح  ناام الصوت البالستيكية دا ل عينة البحدث 

 .في شمال سيناض

اسدتعراض مؤشدرا  التقيديم المدالي لمحصدول ال يدار دا دل  -3
م الزراعدددددددة المحميدددددددة، م تلددددددد  السدددددددعا  اإلنتاجيدددددددة لنادددددددا

 .ست دام الصوت البالستيكية دا ل عينة البحثبا

 البيانات ومصادر البحثية الطريقة
فدددي تحقيدددف أهدافدددق علدددى اسدددت دام أسدددلوت  عتمدددد البحدددث 

التحليدددددل اإلحصدددددائي الوصدددددفي والكمدددددي، حيدددددث تدددددم اسدددددت دام 
األسدددددداليت اإلحصددددددائية البسدددددديفة مثددددددل المتوسددددددفا  والنسددددددت 

رتبفدة بموادوع تأيدرا  االقتصدادية المالمئوية في توصي  الم
 البحث. كما تم اإلستعانة بعض النمالز الريااية:

معددددددادال  االنحدددددددار المتعدددددددد فددددددي الصددددددورة اللوغاريتميددددددة  -1
 المزدوجة لتقدير دوال اإلنتاز.

 دوال التكالي  في الصورة التكعبية. -2

مؤشرا  الربحيدة مثدل صدافي العائدد، العائدد فدوف التكدالي   -3
 قيمة الماافة.المتأيرة، ال

الكفددداضة االقتصددادية مثدددل عائددد الجنيدددق المسدددتثمر، مقدداييس  -4
 هامش ربد المنتج، الربحية النسبية.

 العائدددد معددددل الحاليدددة، القيمدددة مثدددل المدددالي التقيددديم معدددايير -5
 .االسترداد فترة الدا لي،

وقدددد تدددم تفسدددير نتدددائج التحليدددل والقيددداس فدددي ادددوض الناريدددة 
 .واإلحصائي  االقتصادية والمناف االقتصاد

ا، همدددددولأعلدددددي ندددددوعيت مدددددت البياندددددا  د البحدددددث وقدددددد اعتمددددد
مدددددددت قفددددددداع الشدددددددئوت نويدددددددة المنشدددددددورة الصدددددددادرة ثاالبياندددددددا  ال

االقتصددددادية بدددددوزارة الزراعدددددة واستصدددددال  األراادددددى، ومديريدددددة 
، وثانيهددا البيانددا  األوليددة التددي الزراعددة بمحافاددة شددمال سدديناض

ة عشدددوائية فبقيدددة  دددالل اسدددتمارة اسدددتبيات لعينددد تدددم جمعهدددا مدددت
حدددائزاو مدددت بددديت المشدددتأليت بنادددام الصدددوت  35ا حدددوالي قوامهددد

فدددددي  والعدددددريش ورماندددددة العبدددددد بئدددددر البالسدددددتيكية دا دددددل مراكدددددز
 .2020  نتاز الل موسم  محافاة شمال سيناض
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 اختيار العينة البحثية:

إلجمدددددالي حدددددائز  األهميدددددة النسدددددبية  (1جددددددول)ال يوادددددد
رة  يددار وحجددم العينددة الم تدداالصددوت البالسددتيكية لمحصددول ال

. 2020موسم  نتاز دا ل مراكز محافاة شمال سيناض  الل 
ومنددق يتبدديت أت مركددز بئددر العبددد ورمانددة يحتددل المرتبددة األولددى 

حدددددائزا، تمثدددددل نحدددددو  35مدددددت حيدددددث عددددددد الحدددددائزيت بحدددددوالي 
مدددددت جملدددددة عددددددد الحدددددائزيت، ويحتدددددل مركدددددز العدددددريش  56.5٪

ئزيت للصددوت البالسددتيكية المرتبددة الثانيددة مددت حيددث عدددد الحددا
مددت جملددة عدددد  ٪38.7حددائزا، يمثددل نحددو  24والبددالح حددوالي 

الحائزيت، كما يحتل مركز الشيخ زويد المرتبة الثالثدة واأل يدرة 
مدددددت جملدددددة عددددددد حدددددائز   ٪4.8ب هميدددددة نسدددددبية بلأددددد  نحدددددو 

 62الصدددددوت البالسدددددتيكية لمحصدددددول ال يدددددار والبدددددالح حدددددوالي 
)سددجال  محاصدديل  .2020حددائزا، وللددخ  ددالل موسددم  نتدداز 

 (.2020مديرية الزراعة بمحافاة شمال سيناض ار،ال 
 35ووفقدددا ليهميدددة النسدددبية لعددددد الحدددائزيت فقدددد تدددم ا تيدددار

حدددائزاو دا دددل مركدددز بئدددر العبدددد ورماندددة، تمثدددل  20حدددائزاو مدددنهم 
 15مدددت جملدددة عددددد الحدددائزيت، وا تيدددار حدددوالي  ٪57.1نحدددو 

مددت جملددة عدددد  ٪42.9حددائزاو مددت مركددز العددريش، تمثددل نحددو 
يت للعيندددة، كمدددا تدددم ا تيدددار قدددرو قافيدددة وأقفيدددة ونجيلدددة الحدددائز 

العددريش والسددبيل، دا ددل  وداو دا ددل مركددز بئددر العبددد وقريتددى

مركددددز العددددريش. لدراسددددة اقتصدددداديا   نتدددداز محصددددول ال يددددار 
 تح  ناام الصوت البالستيكية في محافاة شمال سيناض.

 الم شرات العامة للعينة البحثية:
العامدددددة للعيندددددة البحثيدددددة  المؤشدددددرا ( 2ادددددد الجددددددول )و ي

لحدددائز  الصدددوت البالسدددتيكية لمحصدددول ال يدددار فدددي محافادددة 
 ومنق يتبيت أت: 2020شمال سيناض  الل موسم  نتاز 

 21الكبيددددرة للحددددائزيت حددددوالي  الصددددوت عدددددد  جمددددالي بلددددح -1
صددوبة للحددائز، فددي حدديت  1.5 حددوالي صددوبة، بمددا يددوزا 

ز  صددوبة، بمددا يددوا 50حددوالي  بلددح عدددد الصددوت الصددأيرة
 صوبة للحائز. 2.4حوالي 

متددر 572.3بلأدد  متوسددف مسدداحة الصددوبة الكبيددرة حددوالي  -2
 متر مربع لنايرتها الصأيرة. 324.6مربع، مقابل حوالي 

بلدددح متوسدددف عددددد سدددنوا  ال بدددرة لحدددائز  الصدددوت الكبيدددرة  -3
سدددددنة للصدددددوت  8،4سدددددنة، مقابدددددل حدددددوالي  10.8حدددددوالي 
 الصأيرة.

، ٪20.2كبيددرة نحددو ائز  الصددوت الالتعلدديم لحدبلأد  نسددبة  -4
 لنايرتها الصأيرة. ٪25.8مقابل نحو 

فدددرد،  6.8بلددح عدددد أفددراد األسددرة لحددائز  الصددوت الكبيددرة  -5
 فرد. 5.4مقابل حوالي 

 شننمال محافظنة مراكنز داخنل المختنارة العيننة وحجنم الخينار لمحصنول البالسنتيكية الصنوب لحناازي النسنبية اجممينة .1 جندول
 .2020 إنتال موسم خالل ءناسي

 أ٪( عدد حاازي العينة أ٪( إجمالى عدد الحاازي  المراكز االدارية
 57.1 20 56.5 35 بئر العبد ورمانة

عريشال  24 38.7 15 42.9 
 - - 4.8 3 الشيخ زويد

 100 35 100 62 جملة
 .2020 ،، بيانا  غير منشورةالشئوت الزراعيةة بمراكز المحافاة، قسم مديرية الزراعة بشمال سيناض، اإلدارا  الزراعيالمصدر: جمع  وحسب  مت: 
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 خنالل سنيناء شنمال محافظنة فني البالسنتيكية الصنوب نظنام تحنت الخينار لمحصنول البحثية للعينة العامة الم شرات .2 جدول
 .2020 إنتال موسم
 صوب صغيرة أهقل م  500م2( صوب كبيرة أهكبر م  500م2( البيا 
حائزيتعدد ال  14 21 

لصوت للحائزيت جمالى عدد ا  21 50 
 2.4 1.5 متوسف نصيت الحائز)صوبة(
 324.6 572.3 متوسف مساحة الصوبة )م2(

 8.4 10.8  برة الحائز في الزراعة الصوبية )سنوا (
(٪نسبة التعليم للحائز)  20.2 25.8 

 5.4 6.8 حجم األسرة المعيشية )فرد(

)فت(متوسف  نتاجية الصوبة   7.49 5.33 
اافة للصوبة )أل  جنيق(القيمة الم  16.8 12.4 

 المصدر: جمع  وحسب  مت بيانا  استمارا  العينة البحثية.

 
فدددت،  7.49بلدددح متوسدددف  نتاجيدددة الصدددوبة الكبيدددرة حدددوالي  -6

 فت للصوت الصأيرة. 5.33مقابل حوالي 

ألد   16.8بلأ  القيمدة المادافة للصدوبة الكبيدرة حدوالي  -7
 ق للصوبة الصأيرة.أل  جني 12.4، مقابل حوالي جنيق

 النتاان ومناقشت ا

التقدير القياسي لدوال إنتال محصول الخيار تحت نظام : 1
 الصوب البالستيكية داخل عينة البح :

( نتائج القياس االحصائي لدوال  نتاز 3يواد الجدول )
محصول ال يار تح  ناام الصوت البالستيكية دا ل عينة 

 2020موسم  نتاز في محافاة شمال سيناض  الل البحث 
 حيث يتبيت أت:

أشار  تقديرا  العينة البحثية أت أهم العوامل المؤثرة  -1
على  نتاز محصول ال يار تح  ناام األقبة البالستيكية 

(، عدد 1xدا ل عينة البحث تمثل  في كمبة التقاو  )
 (،3x(، كمية السماد العاو  )2x) ساعا  العمل البشر 

(، وأ يرا 5xكمية المبيدا ) (،4x) مية السماد االزوتيك
(. وقد أعف  الصورة 6x) عدد ساعا  العمل اآللي

اللوغاريتمية المزدوجة أفال النتائج مقارنة بنايرتها 
 ال فية.

، 0.78، 0.86( نحو 2Rبلح معامل التحديد المعدل) -2
مت التأيرا   ٪78 ،٪86األمر اللو يشير  لى أت نحو 

يار تح  ناام ول ال دث في كمية  نتاز محصالتي تح
الصوت البالستيكية تعزو  لى التأير في العوامل التي 
تامنتها الدالة الملكورة دا ل الصوت الكبيرة والصأيرة 

المحسوبة على مدو  (Fعلى الترتيت.كما أشار  نست)
مفابقة النمالز المست دمة لفبيعية البيانا  مواع 

 القياس.

التقاو ، عدد لعناصر كمية ونة اإلنتاجية بلح معامل المر  -3
ساعا  العمل البشر ، كمية السماد العاو ، كمية 

، 0.216المبيدا ، عدد ساعا  العمل اآللي نحو 
للصوبة الكبيرة  0.018، 0.112، 0.175، 0.354

، 0.013، 0.328، 0.512على الترتيت، ونحو 
للصوبة الصأيرة على الترتيت، وهلس  0.124، 0.218

هلس العناصر تعكس عالقة تقديرا  تشير  لى أت مرونة ال
العائد المتناقص للسعة، دا ل الصوت المدروسة بعينة 

 البحث.

، للصوت 0.875بلح معامل المرونة اإلجمالية نحو  -4
للصوت الصأيرة، وهي  1.195الكبيرة، مقابل نحو 

أت  يتقديرا  تقل عت الواحد الصحيد ليولي، بما يعن
موت كبيرة يقو ل يار في الصوت المنتجي محصول ا
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باإلنتاز في المرحلة االقتصادية مت قانوت تناقص الألة، 
في حيت تزيد عت الواحد الصحيد في الصوت الصأيرة، 

يقوموت باإلنتاز في  ال يار محصول منتجي أت أ 
أنق يمكت زيادة الناتج   المرحلة األولى الأير اقتصادية، أ
ادة الكميا  المست دمة الكلي مت محصول ال يار، بزي

عادة مزجها مع بعاها البعض، مت ع ناصر اإلنتاز، وا 
وتؤكد النتائج أت زيادة  بما يحقف االست دام األمثل لها.

في الكميا  المست دمة مت عناصر  ٪10قدرها نحو 
اإلنتاز، تؤد   لى زيادة في  نتاز محصول ال يار بنسبة 

ا  ، وللخ بافتراض ثب٪11.95 ،٪8.75أكبرمت 
وسفاتها الحسابية دا ل رو عند متالمتأيرا  األ 

الصوت الكبيرة، والصأيرة على الترتيت،  الل موسم 
 .2020 نتاز 

أشار  النتائج أت معامل الكفاضة االقتصادية لعنصر   -5
دا ل الصوت الكبيرة أقل  يالسماد العاو  والعمل اآلل

مت الواحد الصحيد، بما يتفلت ارورة ترشيد است دام 
تائج أت معامل الكفاضة يت المورديت، كما أواح  النهل

االقتصادية لعنصرو العمل البشرو والمبيدا  تزيد عت 
الواحد الصحيد دا ل الصوت الكبيرة، مما يتفلت زيادة 
الكميا  المست دمة مت هليت المورديت، بما يعكس 
 تحقيف الكفاضة االقتصادية، ومت ثم زيادة د ول المنتجيت.

( أت 5جدول رقم )بحثية الواحة بالالعينة ال أكد  نتائج -6
معامل الكفاضة االقتصادية لعنصر  التقاو ، والسماد 
العاو  تقل عت الواحد الصحيد لمزارعي الصوت 

(، األمر الل  2م 500البالستيكية صأيرة السعة )أقل مت 
يتفلت ارورة ترشيد است دام هليت المورديت دا ل 

 الصوت الصأيرة.

اتج المتوسف عت ج  لى زيادة النشار  النتائبصفة عامة أ -7
نايرة الحد  دا ل الصوت الصأيرة  والكبيرة على 

 السواض.

خنالل  التقدير القياسي لدوال إنتال محصول الخيار تحت نظام الصوب البالسنتيكية فني محافظنة شنمال سنيناءنتاان  .3جدول 
 .2020موسم إنتال 

 رقم
صوبةنوع ال المعادلة لدالة اإلنتال ياسالنموذل القي  المرونة  

 R2 F اإلجمالية
 المحسوبة

1 
 صوت كبيرة
م( 500)أكبر مت   

ln y =1.12+0,216lnx1 +0,354 lnx2+0,175 lnx3+            

0,112 lnx5 +0,018 lnx6 
         (2.23)*      (2.65) *       (9.14)**       (3.27)**         

(4.92)**   (2.72)* 
0.875 0.86 42.5 

2 
 صوت صأيرة

(2م 500 )أقل مت  

ln y =1.05+0,512lnx1 +0,328 lnx2+0,013 lnx3+             

0,218 lnx5 +0,124 lnx6 
        (2.02)*      (9.27) **       (4.26)**       (6.43)**         

(3.72)**  (2.25)* 
1.195 0.78 26.1 

 ٪1٪ **= معنوية عند 5*= معنوية عند 
  أت:ث حي
Y = في المشاهدة  لكمية  نتاز الصوبة لمحصول ال يار بالفتيمة التقديرية الق.i 

(Xs)  = في المشاهدة لمد ال  عناصر اإلنتاز لمحصول ال يار دا ل الصوبةالقيمة التقديرية i   . 
 الكبيرة. صوتلل 41الصأيرة، صوت لل  21  

 .ةالعينة البحثيلبيانا   صائيالتحليل اإلحالمصدر: 
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( 2م 500الكفاءة االقتصادية لمدخالت دالة إنتال محصول الخيار داخل الصوبة البالستيكية كبينرة السنعةأهكبر من  . 4جدول 
 .2020داخل العينة البحثية في محافظة شمال سيناء خالل موسم إنتال 

 الوحدة متغيرات دالة اإلنتال
مرونة 
العنصر 

(1أ  

الناتن 
كيلو لمتوسط أا

 جرام(

(2أ  

اتن الحديالن  
 أكيلو جرام(

(3أ  

سعر الكيلو 
جرام م  

 الخيار أجنيد(
(4أ  

قيمة الناتن 
 الحديأجنيد(

(5أ  

سعر الوحدة 
م  العنصر 
 أجنيد(

(6أ  

الكفاءة 
االقتصادية 

(7أ  
 0.97 2.25 2.18 3.06 0.71 3.29 0.216 بلرة (1xالتقاو )

58.3 8.41 70.22 3.06 22.95 64.83 0.354 ساعة (2xعمل بشر )  
3م (3xسماد عاو  )  0.175 188.4 32.97 3.06 100.9 136.4 0.74 

 1.06 91.52 97.01 3.06 31.70 283.04 0.112 لتر (x5مبيدا )
 0.63 15.86 9.99 3.06 3.26 181.11 0.018 ساعة (x6عمل آلي )

(3( = )1 )× (2(  ،)5( = )3 )× (4(  ،)7( = )5( / )6.) 
 المصدر: جمع  وحسب  مت:

 نا  استمارا  العينة البحثية.بيا (1)

 (.3( بالجدول )1المعادلة رقم ) (2)

              الكفننناءة االقتصنننادية لمننندخالت دالنننة إنتنننال محصنننول الخينننار داخنننل الصنننوبة البالسنننتيكية صنننغيرة السنننعةأهقل مننن . 5 جننندول
 .2020سم إنتال ( داخل العينة البحثية في محافظة شمال سيناء خالل مو 2م 500

 الوحدة ة اإلنتالمتغيرات دال
مرونة 
العنصر 

(1أ  

الناتن 
المتوسط 
 أكيلو جرام(

(2أ  

 الناتن الحد 
 أكيلو جرام(

(3أ  

سعر الكيلو 
جرام م  

 الخيار أجنيد(
(4أ  

قيمة الناتن 
 الحدي
 أجنيد(

(5أ  

سعر الوحدة 
م  العنصر 
 أجنيد(

(6أ  

الكفاءة 
االقتصادية 

(7أ  
رةبل (1xالتقاو )  0.512 0.94 0.48 3.15 821.  2.25 0.81 

 0.94 8.56 8.05 3.15 2.56 7.80 0.328 ساعة (2x) عمل بشر 

3م (3xسماد عاو  )  0.013 2323.07 30.2 3.15 95.2 140 0.68 
 0.98 92.03 90.19 3.15 28.63 131.33 0.218 لتر (x5مبيدا )

 1.02 15.94 16.26 3.15 5.16 41.61 0.124 ساعة (x6عمل آلي )
(3( = )1 )× (2(  ،  )5( = )3 )× (4(  ،  )7( = )5( / )6.) 

 المصدر: جمع  وحسب  مت :
 بيانا  استمارا  العينة البحثية. (1)

 .(3( بالجدول )2المعادلة رقم ) (2)

 
اجممية النسبية لبنود ميكل التكاليف لزراعة محصول  -2

الخيار تحت نظام الصوب البالستيكية داخل عينة 
 ح .الب

 ة: (: التكاليف الثابت2-1أ
( أت التكالي  الثابتة 6تشير األرقام الواردة بالجدول)

إلنتاز الصوبة الصأيرة دا ل عينة البحث بلأ  حوالي 

جنيها للكيلو جرام  0.98جنيها، بما يواز  حوالي  5245.2
مت جملة  ٪49.87مت محصول ال يار، تمثل نحو 

جنيها، بما يواز   6211.9التكالي ، في حيت بلأ  حوالي 
جنيها للكيلو جرام مت محصول ال يار، تمثل  0.83 حوالي
، وللخ دا ل الصوبة الكبيرة،  الل موسم ٪46.54نحو 
 .2020 نتاز 
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وتحتل تكالي  اإلهالخ للصوبة المرتبة األولى بيت بنود 
للصوبة  ٪16.13التكالي  الثابتة، ب همية نسبية بلأ  نحو 

 بعد ي تي ثم. بيرةالك لنايرتها٪ 18.43 نحو الصأيرة، مقابل
 الر ، ومعدا  ألدوا  اإلهالخ تكالي  الترتيت في للخ

العائلية، اإلدارة واالشرا ، االيجار، ب همية نسبية  العمالة
للصوبة  ٪2.68 ،٪5.44 ،٪10.61 ،٪15.01بلأ  نحو 

، ٪9.26، ٪12.18الصأيرة على الترتيت، مقابل نحو 
مت جملة  ة على الترتيتللصوبة الكبير  2.23٪، 4.45٪

 التكالي  الثابتة.
 (: التكاليف المتغيرة: 2-2أ

 المتأيرة التكالي  أت( 6)بالجدول الواردة األرقام أكد 
 سيناض شمال في البحث عينة دا ل الصأيرة الصوبة إلنتاز

 0.99 يواز  حوالي بما جنيها، 5272.1 حوالي بلأ  قد
٪ 50.13 نحو تمثل ال يار، محصول مت جرام للكيلو جنيها
 جنيها، 7134.3 حوالي بلأ  حيت في التكالي ، جملة مت
 محصول مت جرام للكيلو جنيها 0.95 يواز  حوالي بما

 دا ل وللخ التكالي ، جملة مت٪ 53.46 نحو تمثل ال يار
 (.2م 500 مت أكبر) الكبيرة الصوبة

بيت بنود  )البلور( المرتبة األولى وتحتل تكالي  التقاو 
 ،٪16.47، ب همية نسبية بلأ  نحو المتأيرة التكالي 
للصوبة الصأيرة والكبيرة على الترتيت. ثم ي تي بعد  18.07٪

للخ في الترتيت تكالي  السماد البوتاسي، السماد األزوتي، 
 العمالة المؤجرة، السماد الفوسفاتي، 

 

 شنمال محافظنة فني البالسنتيكية صنوبال نظنام تحنت الخينار محصنول عنةلزرا التكناليف ميكنل لبننود النسبية اجممية. 6 جدول
 .2020 إنتال موسم خالل سيناء

 بنود ميكل التكاليف
 صوب صغيرة

(2م 500أهقل م    
 صوب كبيرة

(2م 500أهكبر م    
م. نصيب 

 الصوبة أجنيد(
م.نصيب الكيلو 
م. نصيب  ٪ جرام  أجنيد(

 الصوبة أجنيد(
م.نصيب الكيلو 

يد(جرام  أجن  ٪ 
 التكاليف الثابتة

هالخ للصوبةاإل  1696.3 0.32 16.13 2459.3 0.33 18.43 
 12.18 0.22 1625.3 15.01 0.30 1578.7 اإلهالخ ألدوا  ومعدا  الرو)1(

 9.26 0.16 1236.2 10.61 0.21 1115.6 عمالة دائمة
 4.45 0.08 593.6 5.44 0.11 572.4 ادارة واشرا  )عمالة عائلية(

ارايج  282.2 0.05 2.68 297.5 040.  2.23 
 46.54 0.83 6211.9 49.87 0.98 5245.2 جملة

 التكاليف المتغيرة
 18.07 0.32 2412.3 16.47 0.32 1732.2 بلور

 9.10 0.16 1215.2 8.89 0.18 935.2 سماد بوتاسى
 7.02 0.12 936.4 6.77 0.13 712.3 سماد أزوتى

 4.59 0.08 612.6 4.05 0.08 426.3 سماد فوسفا 
 4.11 0.07 548.6 3.84 0.08 403.6 سماد عاوو

 3.04 0.05 405.5 3.00 0.06 315.2 مبيدا 
 4.74 0.08 632.1 4.28 0.08 450.2 عمالة مؤجرة

 2.78 0.05 371.6 2.82 0.06 297.1 عمل َالى
 53.46 0.95 7134.3 50.13 0.99 5272.1 جملة

71.9 10517.3 االجمالى العام  100 13346.2 1.87 100 
 ل تكلفة اهالخ شبكة الرو وما ة الرو.تشم (1)

 المصدر: جمع  وحسب  مت بيانا  استمارا  العينة البحثية.
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السماد العاو ، المبيدا ، العمل اآللى، ب همية نسبية بلأ  
 ،٪3، ٪3.84 ،٪4.05 ،4.28 ،٪6.77 ،٪8.89 نحو

بة الصأيرة، على الترتيت مت جملة التكالي  للصو  2.82٪
، ٪4.11 ،٪4.59، ٪4.74 ،٪7.02، ٪9.01مقابل نحو 

على الترتيت مت جملة التكالي  للصوبة  2.78٪، 3.04٪
 .2020الكبيرة وللخ  الل موسم  نتاز 

 (: التكاليف الكلية: 2-3أ
 األشارة السابف( 6) بالجدول الواردة األرقام بيستعراض

 أقل) الصأيرة الصوبة إلنتاز الكلية التكالي  أت يتبيت  اليق
 بلأ  قد سيناض شمال في البحث عينة دا ل( 2م 500 مت

 جنيها 1.97 يواز  حوالي بما جنيهاو، 10517.3 حوالي
 13346.2 حوالي مقابل ال يار، محصول مت جرام للكيلو
 للصوبة جرام للكيلو جنيها 1.78 يواز  حوالي بما جنيهاو،
 .2020 نتاز موسم  الل وللخ ،(2م 500 مت أكبر)الكبيرة

يت تفوف الصوت الكبيرة لمحصول ال يار في مما سبف يتب
 ان فاض تكلفة الكيلو جرام، مقارنة بنايرتها الصأيرة.

 الخيننار محصننول إنتننال تكنناليف لنندوال القياسننى التقنندير -4
 البح . عينة داخل البالستيكية الصوب نظام تحت

 القياس نتائج( 7)بالجدول الواردة المعادال  تواد
 ناام تح  ال يار محصول  نتاز تكالي  لدوال االحصائي
البحث في محافاة شمال سيناض  بعينة البالستيكية الصوت

 . حي يتبيت أت:2020 الل موسم  نتاز 
 0.88، 0.81( نحو 2Rبلح معامل التحديد المعدل) -1

للصوت الصأيرة والكبيرة على الترتيت،األمر اللو يشير 
أيرا  في تكلفة  نتاز مت الت ٪88، ٪81 لى أت نحو
ال يار تعزو  لى تأيرا  مماثلة في الكمية محصول 

 (Fكما تشير نست ) المنتجة مت هلا المحصول.
(  لى مدو 29.3(**، )48.6والبالأة نحو ) المحسوبة،

 مفابقة النمولز المست دم لفبيعة البيانا  مواع القياس.
سابف بايجاد المشتقة األولى لدوال التكالي  الكلية ال  -2

ها بسعر بيع الفت مت محصول اإلشارة  ليها، ومساوات
أل  جنيها للصوبة  3.15، 3.06ال يار والبالح حوالي 

الكبيرة والصأيرة على الترتيت، 
 التقدير القياسي لدوال التكاليف اإلجمالية لمحصول الخيار تحت نظام الصوب البالستيكية في محافظة شمال سيناء .7جدول 

 .2020تال خالل موسم إن
 رقم

 المعادلة
 تكاليف اإلجماليةلدالة ال يالنموذل القياس صوبةالنوع 

حجم اإلنتال 
المعظم 
 لالربا 

حجم 
اإلنتال 
 اجمثل

 
2R F 

 المحسوبة

3 
 صوت كبيرة 

 (2م500)أكبر مت

TCi=15.16+2.62 qi -1.18 qi2+0.106 qi3 
        (2.38)* (6.14) **  (-3.18)**  (2.49)*  7.60 7.02 0.88 48.6 

4 
 صوت صأيرة

 (2م500)أقل مت 

TCi=12.43+3.12 qi -1.12 qi2+0.103 qi3 
        (2.19)*  (4.28) ** (-2.93)**  (2.41)* 7،39 6.76 0.81 29.3 

 ٪1٪ **= معنوية عند 5*= معنوية عند 
  حيث أت:

Tci =لمشاهدةا في جنيق باألل  لية للصوبةال يار اإلجما محصول مت الفدات  نتاز لتكالي  التقديرية القيمة i. 
 qi المشاهدة في لكمية  نتاز محصول ال يار بالفت دا ل الصوبة التقديرية = القيمة i. 
 .والثالثة والثانية األولي للفئا  16, 24, 40 = 

 .الصأيرةصوت لل  21، الكبيرة صوتلل 41  
 .ينة البحثيةالعلبيانا   يلالمصدر: نتائج الحاست اآل
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 ،7.60حجم المعام ليربا  قد بلح حوالييتبيت أت ال

فت لنفس الفئتيت الكبيرة والصأيرة على الترتيت،  7.39
وهي تزيد عت الحجم الفعلي إلنتاز الصوبتيت والبالأة 

فت، مما يشير  لى وجود د ل  5.33، 7.49حوالي 
جنيها لكل مت الصوبة  1120، 250مفقود، بلح حوالي 

، كما هو مواد بالجدول الكبيرة والصأيرة على الترتيت
(8.) 
( 7بقسمة دوال التكالي  اإلجمالية المواحة بالجدول ) -3

السابف اإلشارة  ليق على كمية  نتاز الصوبة مت محصول 
ال يار أمكت الحصول على دوال متوسف التكالي  الكلية 
 إلنتاز الصوبة، وبايجاد المشتقة األولى لهلس الدوال،

ل على الحجم األمثل ومساواتها بالصفر أمكت الحصو 
فت، وهلس الكميا   6.76، 7.02لإلنتاز والبالح حوالي 

تقل عت الحجم الفعلي للصوبة الكبيرة، في حيت تزيد عت 
الحجم الفعلي للصوبة الصأيرة، مما يؤكد على وجود 

جنيهاو،  250د ل مفقود للصوبة الصأيرة قدر بحوالي 
 (.8الجدول )كما هو مواد ب

ومقاييس الكفاءة االقتصادية لمحصول ال وامش الربحية  -4
 :الخيار تحت نظام الصوب البالستيكية بعينة البح 

 :ال وامش الربحية (4-1أ
( الهوامش الربحية لمحصول ال يار 8يواد الجدول)

تح  ناام الصوت البالستيكية دا ل عينة البحث في 
 ومنق يتبيت أت: .محافاة شمال سيناض

 :عااد الصوبةصافي  (4-1-1أ

صافي عائد الصوبة لمحصول ال يار  أكد  النتائج أت
( قد بلح حوالي 2م 500دا ل الصوت الصأيرة )أقل مت 

جنيها لكل كيلو جرام  1.18أل  جنية، بما يواز  حوالي  6.3
أل  جنية للصوبة  9.6مت محصول ال يار، مقابل حوالي 

جنيها  1.28(، بما يواز  حوالي 2م 500الكبيرة )أكبر مت 
 الل موسم  نتاز  .صول ال يارلكل كيلو جرام مت مح

2020. 

خالل موسم إنتنال  تحت نظام الصوب البالستيكية في محافظة شمال سيناء خيارمزارعي محصول الل مفقودالدخل ال .8جدول 
2020. 

 
 البند

 صوب كبيرة
 ( 2م 500أهكبر م   

 صوب صغيرة
 (2م 500أهقل م   

 اإلنتال الحجم
 لفعليا

الحجم 
 االمثل

عظم الحجم الم
 لالربا 

 اإلنتال الحجم
 الفعلي

الحجم 
 االمثل

الحجم المعظم 
 لالربا 

 7.39 6.76 5.33 7.6 7.02 7.49 (1))فت( صوبة نتاز ال
 3.15 3.15 3.15 3.06 3.06 3.06 (2)(قسعر الفت )ال  جني

 23.28 21.29 16.79 23.26 21.48 22.92 (3) (ق)ال  جني صوبة يراد ال
 15.89 14.16 10.52 13.44 12.07 13.35 (ق)ال  جني نتاز الصوبةتكلفة 

 7.39 7.13 6.27 9.82 9.41 9.57 (4)(ق)ال  جني لصوبةصافي عائد ا
 1.12 0.860 - 0.25 - - (5)(ق)ال  جنيالمفقود للصوبةالد ل 

 حجم الفعلى.صافي عائد ال –مثل أو المعام ( = صافي عائد الحجم األ6(،  )4) –( 3( = )5،  )(2( × )1( = )3)
 المصدر: جمع  وحسب  مت :

 بيانا  استمارا  العينة البحثية. (1)

 (.7(  بالجدول )4، 3المعادلتيت أرقام ) (2)
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 :العااد فو  التكاليف المتغيرة (4-1-2أ
 لمحصول المتأيرة التكالي  فوف العائد أت النتائج أشار 

 بلح قد( 2م 500 مت أقل) الصأيرة الصوبة دا ل ال يار
 لكل جنيها 2.16 حوالي يواز  بما جنية، أل  11.5 حوالي
 أل  15.8 حوالي مقابل ال يار، محصول مت جرام كيلو

 دا ل جرام، كيلو لكل جنيها 2.11 يواز  حوالي بما جنيها،
 موسم  الل وللخ ،(2م 500 مت أكبر) الكبيرة الصوبة
 .2020  نتاز

 :القيمة المضافة (4-1-3أ
أت القيمة  ( يبيت8قام الواردة بالجدول )بيستعراض االر 

الماافة لمحصول ال يار دا ل الصوبة الصأيرة )أقل مت 
أل  جنية، بما يواز   12.4( قد بلأ  حوالي 2م 500

جنيها لكل كيلو جرام مت محصول ال يار،  2.32حوالي 
أل  جنية للصوبة الكبيرة )أكبر مت  16.8مقابل حوالي 

مت جنيها لكل كيلو جرام  2.24لي (، بما يواز  حوا2م 500
  .2020محصول ال يار،  الل موسم  نتاز 

 :مقاييس الكفاءة االقتصادية (4-2أ
 :المستثمرعااد الجنيد  (4-2-1أ

أكد  النتائج أت عائد الجنيق المستثمر لمحصول ال يار 
( قد بلأ  نحو 2م 500دا ل الصوبة الصأيرة )أقل مت 

 500ر مت للصوبة الكبيرة )أكب ٪71.8، مقابل نحو 60٪
 .2020 نتاز  (، وللخ  الل موسم2م
 :مامش ربد المنتن (4-2-2أ

( السابف األشارة اليق 9أواح  األرقام الواردة بالجدول )
 500أت هامش ربد المنتج لصوبة ال يار الصأيرة )أقل مت 

لصوبة ال يار  ٪41.9، مقابل نحو ٪37.5( قد بلح نحو 2م
وسم  نتاز (، وللخ  الل م2م 500كبيرة السعة )أكبر مت 

2020. 

وامش الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية لمحصول الخيار تحت نظام الصنوب البالسنتيكية فني محافظنة شنمال ال . 9جدول 
 .2020سيناء خالل موسم إنتال 

 البيا 
 صوب صغيرة

(2م 500أهقل م    
 صوب كبيرة

(2م 500أهكبر م    
 م. نصيب الصوبة
 أهلف جنيد(

ام م.نصيب الكيلو جر 
 أجنيد(

 م. نصيب الصوبة
ف جنيد(أهل  

م.نصيب الكيلو جرام 
 أجنيد(

   ال وامش الربحية
 3.06 22.9 3.15 16.8 االيرادا  الكلية )1(
 1.78 13.3 1.97 10.5 التكالي  الكلية )2(
 1.28 9.6 1.18 6.3 صافي العائد )3(

 0.95 7.1 0.99 5.3 التكالي  المتأيرة  )4(
 2.11 15.8 2.16 11.5 العائد فوف التكالي  المتأيرة)5(

 2.24 16.8 2.32 12.4 القيمة الماافة )6(
   مقاييس الكفاءة االقتصادية
  71.8 60.0 عائد الجنيق المستثمر٪ )7(

  41.9 37.5 هامش ربد المنتج٪ )8(
  60.7 54.8 الربحية النسبية٪ )9(

 .مستلزما  اإلنتاز  -( 1( = )6(، )4) –( 1( = )5(، )2) –( 1( = )3)

 (7 = )(3( ÷ )2×)100( ،8( = )3( ÷ )1× )100 ( ،9 = )(3( ÷ )5× )100   

(10( = )3( ÷ )5* )100( ،11( = )6( ÷ )2) 
 .استمارا  العينة البحثية بيانا  المصدر: ُجمع  وُحسب  مت
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 :الربحية النسبية (4-2-3أ
 دا ل ال يار لمحصول النسبية الربحية أت النتائج أشار 
 ،٪54.8 نحو بلأ  قد( 2م 500 مت أقل) الصأيرة الصوبة
(  2م 500 أكبرمت) الكبيرة لنايرتها٪ 60.7 نحو مقابل
  .2020  نتاز موسم  الل وللخ

مما سبف يتبيت ارتفاع الهوامش الربحية، ومقاييس الكفاضة 
االقتصادية لمزارع  نتاز محصول ال يار تح  ناام الصوت 

 (.2م 500يرة )أكبر مت البالستيكية،  اصة الكب
االستثمار إلنتال محصول الخيار تحت نظام  تقييم -5

  الصوب البالستيكية في شمال سيناء:
( نتائج تقييم االستثمار إلنتاز 10يواد الجدول)

محصول ال يار تح  ناام الصوت البالستيكية دا ل عينة 
. 2020البحث في محافاة شمال سيناض  الل موسم  نتاز 

 أت:ومنق يتيبت 

أل   46.3ارية والبالأة حوالي في اوض التكالي  االستثم -1
أل  جنية  34.8جنية للصوبة الكبيرة، مقابل حوالي 

لنايرتها الصأيرة، ومصروفا  التشأيل والبالأة حوالي 
ال   7.2أل  جنية للصوبة الكبيرة، مقابل حوالي  9.3

يرادا  الصوبة الكبيرة والبالأ ة جنية لنايرتها الصأيرة، وا 
أل  جنية  16.8ل حوالي أل  جنية، مقاب 22.9حوالي 

للصوبة الصأيرة. أمكت الوصول  لى مؤشرا  التقييم 
المالى لمحصول ال يار تح  نام الصوت البالستيكية 

سنوا  حيث تبيت  10على  فتراض أت عمر المشروع 
 أت:

أعفى صافي القيمة الحالية  :( صافي القيمة الحالية1-1أ
للصوبة أل  جنية  3382.7بلح حوالي  تقديرا موجباو 

أل  جنيها لنايرتها  2363.5الكبيرة، مقابل حوالي 
 الصأيرة، وللخ وفقاو للواع الراهت.

م شرات التقييم المالى لمحصول الخيار  تحت نظام الصوب البالستيكية بمزارع عيننة البحن   فني محافظنة شنمال . 10جدول 
 .سنوات 10تراض ه  عمر الصوبة على إف 2020سيناء خالل موسم إنتال 

 صوب كبيرة الم شرات
 (2م 500أهكبر م  

 صوب صغيرة
 (2م 500أهقل م  

 نتائج التقييم وفقا للواع الراهت

 2.3 2.5 نسبة العائد للتكالي 
 2363.5 3382.7 صافي القيمة الحالية )أل  جنيق(

 35.3 39.8 (٪معدل العائد الدا لى )
 2.8 2.5 فترة االسترداد )سنة(

 ٪10ا لتحليل الحساسية زيادة التكالي  نتائج التقييم وفق
 2.1 2.3 نسبة العائد للتكالي 

 2184.4 3153.8 صافي القيمة الحالية )أل  جنيق(
 26.3 30.2 ٪معدل العائد الدا لى
 3.8 3.3 فترة االسترداد )سنة(
 ٪10ان فاض االيرادا  
 2.1 2.2 نسبة العائد للتكالي 

 1948.1 2815.5 ق(افي القيمة الحالية )أل  جنيص
 25.4 29.3 ٪معدل العائد الدا لى
 3.9 3.4 فترة االسترداد )سنة(

 المصدر: نتائج الحاست االلى لبيانا  العينة البحثية.
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بلأ  نسبة العائد للتكالي   :( نسبة العااد للتكاليف1-2أ

رتها لناي 2.3، للصوت الكبيرة، مقابل نحو 2.5نحو
 الصأيرة.

بلح معدل العائد الدا لى نحو  :ااد الداخلى( معدل الع2-2أ
لنايرتها  ٪35.3للصوت الكبيرة، مقابل نحو  39.8٪

 الصأيرة.

 فترة االسترداد: (1-4أ
سنة للصوبة الكبيرة،  2.5بلأ  فترة االسترداد حوالي 

 سنة لنايرتها الصأيرة. 2.8مقابل حوالي 
أو  ٪10عند زيادة التكالي   ووفقا لتحليل الحساسية 

فيت معدل العائد الدا لى تروا  ما  ٪10قص االيرادا  ن
               ( للصوت الكبيرة، مقابل نحو٪30.2 -٪29.3بيت)
 ( لنايرتها الصأيرة.26.3٪ - 25.4٪)

ومما الشخ فيق أت هلس التقديرا  أعلى مت تكلفة الفرصة 
في المجتمع، والتي البديلة المتاحة الستثمار رأس المال 

( ٪12- 10الفائدة التجارو السائد والبالح نحو ) يمثلها سعر
مما يؤكد  على جدوو االستثمار لزراعة محصول ال يار 
تح  ناام الصوت البالستيكية،  اصة الكبيرة والتي تزيد 

 .2م 500مساحتها عت 
( أت 11أكد  مؤشرا  التقييم المالى المواحة بالجدول ) -2

تح  ناام  الدا لى لزراعة محصول ال يار معدل العائد
الصوت البالستيكية على افتراض أت عمر المشروع 

للصوبة الكبيرة، مقابل نحو  ٪41.78سنة قد بلح نحو 20
 لنايرتها الصأيرة، وللخ وفقا للواع الراهت، 37.73٪
للصوبة  33.19بلح معدل العائد الدا لى نحو وكما

رتها الصأيرة عند زيادة لناي ٪29.74الكبيرة، مقابل نحو 
، كما بلح معدل العائد الدا لى نحو ٪10لي  بواقع التكا

لنايرتها  ٪28.99للصوبة الكبيرة، مقابل نحو  32.38٪
 .٪10الصأيرة عند ان فاض االيرادا  بواقع 

فني محافظنة شنمال  م شرات التقييم المالى لمحصول الخيار  تحت نظام الصوب البالستيكية بمزارع عيننة البحن  . 11جدول 
 سنوات. 20على إفتراض ه  عمر الصوبة  2020وسم إنتال سيناء خالل م

 صوب كبيرة الم شرات
(2م 500أهكبر م    

 صوب صغيرة
(2م 500أهقل م    

 نتاان التقييم وفقا للوض  الرام 
 2.32 2.48 نسبة العائد للتكالي 

 694.98 995.02 صافي القيمة الحالية )أل  جنيق(
(٪العائد الدا لي ) معدل  41.78 .7337  

 2.65 2.39 فترة االسترداد )سنة(
٪10زيادة التكاليف نتاان التقييم وفقا لتحليل الحساسية   

 2.11 2.25 نسبة العائد للتكالي 
 642.39 927.63 صافي القيمة الحالية )أل  جنيق(

٪معدل العائد الدا لى  33.19 29.74 
13.0 فترة االسترداد )سنة(  3.36 
٪10انخفاض االيرادات  

 2.09 2.23 نسبة العائد للتكالي 
 572.79 828.13 صافي القيمة الحالية )أل  جنيق(

٪معدل العائد الدا لى  32.38 28.99 
 3.45 3.09 فترة االسترداد )سنة(

 المصدر: نتائج الحاست االلى لبيانا  العينة البحثية.
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 محصول زراعة في االستثمار جدوو على يؤكد مما
 شمال في محافاة البالستيكية الصوت مناا تح  ال يار
في  البالستيكية الصوت تح  للزراعة وهي نمولز سيناض،

 يستلزم اللو األمر. الجديدة واألرااى الصحرواية األرااى
 الصوت باست دام المحمية الزراعة في نام التوسع ارورة

 .يةوالصحروا الجديدة في األرااى البالستيكية

 التوصيات
 لسابقة يوصي البحث بما يلي:افي اوضالنتائج 

ارورة ترشيد است دام عنصر  التقاو  والسدماد اآلزوتدي   -1
لمزارعي الصوت الصأيرة، وترشيد است دام عنصر العمل 
اآللددددى لمنتجددددى الصددددوت الصددددأيرة. كددددللخ زيددددادة الكميددددا  
عددادة مزجهددا  المسددت دمة مددت عناصددر اإلنتدداز مجتمعددة، وا 

 األمثل لها. ها البعض بما يحقف االست داممع بعا

 الحجددددم كبيددددرة البالسددددتيكية الصددددوت اسددددت دام فددددي التوسددددع -2
 جددرام، الكيلددو تكلفددة الن فدداض ناددراو ( 2م 500 مددت أكبددر)

 للصوت المالي التقييم ومؤشرا  الربحية، الهوامش وارتفاع
 (.2م500 مت أقل) الصأيرة بنايرتها مقارنة الكبيرة،

راو فددددي يدددداز اإلرشدددداد الزراعددددي دوراو كبيجدددت أت يلعددددت جهدددد  -3
توعيددة المددزارعيت فددي األرااددي الجديدددة واألرااددي حديثدددة 
االستصدددددالز ب هميدددددة اسدددددت دام الصدددددوت البالسدددددتيكية فدددددي 

 نتاز محاصيل ال ار وعلى رأسها محصول ال يار ناراو 
 الرتفاع الهوامش الربحية وجدواس االقتصاد .

لقروض الزراعيددة المسدداهمة فددي تمويددل صددأار المنتجدديت بددا -4
 دام الصدوت البالسدتيكية،  اصدة الصدوت تللتوسع في اسد
 كبيرة السعة.

 المراج 
اقتصددداديا   نتددداز بعدددض محاصددديل (، 2014)أحمدددد، شددديماض سددديد 

رسددددددالة ، الزراعددددددة المحميددددددة باسددددددت دام ناددددددم اإلدارة المتكاملددددددة
كليددة الزراعددة، جامعددة عدديت ، قسددم االقتصدداد الزراعددي، ماجسدتير
 .2014شمس،

، كنولوجيدددا الزراعدددة المحميدددةت(، 1999)ت، أحمدددد عبدددد المدددنعم حسددد
 القاهرة.، الفبعة األولى، المكتبة األكاديمية

           الصدددددوت، تحددددد  ال ادددددر  نتددددداز ،(2010) حلمدددددي مددددديالد لكدددددي،
 بحدددددددوث معهدددددددد المحميدددددددة، الزراعدددددددا  قسدددددددم ،(عمدددددددل ورشدددددددة)

 .الزراعية البحوث البساتيت،مركز
 ةالكفدددداضة اإلنتاجيدددد(، 2017) وتعبددددد المجيددددد، عاصددددم كددددريم وآ ددددر 

والتسويقية لبعض محاصيل ال ار بناام الزراعة المحمية فدي 
عددد ال(، 72، مجلدد )يلالقتصاد الزراعد ، المجلة المصريةمصر
 .يونيو، الثانى

مديريدة الزراعددة بمحافاددة شددمال سدديناض، اإلدارة الزراعيددة لمركددز بئددر 
سددددددم ق، سددددددجال  محاصدددددديل ال اددددددر، (2020العبددددددد ورمانددددددة)

  غير منشورة. الزراعا  المحمية، بيانا 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 ...ول ال يار الكفاضة اإلنتاجية واالقتصادية لمحص :شموع عوض محمد، محمد علي أحمد الشاهد

 

583 

ABSTRACT 

Productive and Economic Efficiency of Cucumber Crop under the Greenhouse 

System in North Sinai Governorate 
Shmoaa A. Mohamed and Mohamed A. ElShahed 

The research aims in general to shed light on the 

cultivation of the cucumber crop under the greenhouse 

system to determine the efficiency of the performance 

of this system. The research relied mainly on the 

primary data collected through a questionnaire form for 

a stratified random sample of 35 holders inside the 

center of Bir al-Abed, Rumana and Arish in North Sinai 

Governorate during the  production season 2020. 

The results indicated that the most important factors 

affecting the production of the cucumber crop are the 

quantity of seeds, the number of human working hours, 

the amount of organic fertilizer, the amount of nitrogen 

fertilizer, the amount of pesticides, and finally the 

number of automated work hours. The total elasticity 

coefficient amounted to about 0.575 for large 

greenhouses, compared to about 1.195 for small 

greenhouses. The results confirmed that the total costs 

of producing large greenhouses (more than 500 m2) 

amounted to about 13.3 thousand pounds, equivalent to 

about 1.78 pounds per kg of cucumber crop, compared 

to about 10.5 A thousand pounds for a small greenhouse 

(less than 500 square meters), equivalent to about 1.97 

pounds per kilogram. 

Regarding measures of economic efficiency, the 

results indicated that the return on the investment for the 

large greenhouse amounted to about 71.8%, compared 

to about 60% for its small counterpart, and the profit 

margin of the product was about 41.9%, and 37.5% for 

the large and small greenhouses, respectively. 

In general, the results indicated high profit margins 

and measures of economic efficiency for cucumber 

farms under the greenhouse system, especially the large-

capacity greenhouse (greater than 500 m2). This 

confirms the feasibility of investing in the cultivation of 

the cucumber crop, under the system of plastic 

greenhouses, especially large greenhouses, which have 

an area of more than 500 square meters.  

Keywords: Cucumber Crop, Plastic Greenhouses 

Economic, Efficiency, Return On Invested Pound, 

Internal Rate Of Return. 

 

 


