
 

 

 دراسة اقتصادية لتحليل الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لبعض محاصيل الخضر الصيفيه فى محافظة البحيرة
1 رمضان احمد محمد حسن

 
 asejaiqjsae.2022.230279 /10.21608معرف الوثيقة الرقمي:  

 مركز البحوث الزراعية –باحث أول بمعهد بحوث اإلقتصاد الزراعى 1
 2022 ابريل11 ى، الموافقة على النشر ف2022مارس  05 استالم البحث فى

 الملخص العربى
أظهرت نتائج الدراسة بأن محاصيل الخضر الصيفيه 
)البطاطس، الطماطم، الفاصوليا الجافه البيضاء، بطيخ اللب 

ة يمكن ترتيبها وفقًا لكفائتها فى السوبر( فى محافظة البحير 
استخدام الموارد اإلنتاجية واالقتصادية، حيث ُأحتل محصول 
البطاطس الصيفى المرتبة األولى من حيث اإلنتاجيه الفدانيه 
واإليراد وصافى العائد الفداني يليه محصول)الطماطم، الفاصوليا 

، الثالثه، الجافه البيضاء، وبطيخ اللب السوبر( بالمرتبه )الثانيه
الرابعه( على الترتيب، وعلى صعيدًا آخر جاء محصول الفاصوليا 
الجافه البيضاء بالمرتبه األولى من حيث األربحيه النسبيه ومعدل 
العائد على الجنيه المستثمر يليها محصول )بطيخ اللب السوبر، 
البطاطس، الطماطم( الصيفي بالمرتبة )الثانيه، الثالثه، الرابعه( 

 . 2022/  2021ترتيب خالل الموسم اإلنتاجي على ال
وتبين من نتائج تحليل الكفاءة لمحاصيل الخضر الصيفي 
محل الدراسة فى محافظة البحيرة وجود إسراف فى السماد 
الكيماوي )اآلزوتي، الفوسفاتي، البوتاسيوم(، حيث بلغت الكمية 
المهدره من السماد اآلزوتي على مستوى المساحه المنزرعه 

حاصيل )البطاطس، الطماطم، الفاصوليا الجافه، بطيخ اللب بم
السوبر( الصيفي بالجمعيات الزراعية والمراكز الممثلة للعينة 

( طن على 1109.1، 596.8، 271.1ومحافظة البحيرة نحو)
، 1561478الترتيب من سماد اليوريا بتكلفه بلغت حوالى)

( جنيه على مستوى المساحه 6388321، 3437852
زرعه بتلك المحاصيل، وبلغت كمية السماد الفوسفاتي المهدره المن

، 274.1إلجمالى مساحة الخضر الصيفى محل الدراسة حوالى)
، 498940( طن سوبر فوسفات بتكلفه )1823.8، 970.1

( جنيه على الترتيب، وأخيرًا بلغت 3319316، 1765600
صيل كمية نترات البوتاسيوم المهدره للمساحه المنزرعه بالمحا

سالفة الذكر على مستوى الجمعيات والمراكز 

( طن بتكلفه 1421.9، 786.9، 250.4والمحافظة)
 ( جنيه على الترتيب.13877871، 7680099، 2443772)

تضح من اآلثر االقتصادى لتقدير الكفاءة على اإلنتاج  وا 
وتكاليف اإلنتاج لمحاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسه أن 

حصول)البطاطس، الطماطم، الفاصوليا الجافه متوسط اإلنتاجيه لم
البيضاء، بطيخ اللب السوبر( فى محافظة البحيرة تتعرض لفقد فى 
كمية اإلنتاج على مستوى الجمعيات الزراعيه والمراكز الممثله 

، 327، 494.1بالعينه البحثية ومحافظة البحيرة يقدر بنحو)
المنزرعه ( طن على الترتيب على مستوى المساحه 14.9، 63.3

بتلك المحاصيل  بالجمعيات الزراعيه، وعلى مستوى المراكز الممثلة 
( طن على 56، 603.5، 401.1، 2727.7بالعينة يقدر حوالى)

الترتيب، وبالنسبه لمحافظة البحيرة يقدر الفقد فى كمية اإلنتاج 
( 133.2، 1108.7، 718.6، 4740.3لمحاصيل الدراسة نحو)

ى إلى تعرض مزارعي تلك المحاصيل إلى طن على الترتيب، مما أد
( الف جنيه على 328، 1013، 879، 1318خسائر بلغت نحو)

مستوى الجمعيات الزراعية، وبالنسبه على مستوى المراكز بلغت 
( الف 1232، 9657، 1078، 7274خسائر المزارعيين حوالي)

جنيه وعلى مستوى محافظة البحيرة تعرض مزارعي محصول 
اطم، الفاصوليا الجافه البيضاء، بطيخ اللب )البطاطس، الطم

( الف 2931، 17740، 1931، 12641السوبر( لخسائر تقدر)
 جنيه على الترتيب.

ولذلك يمكن لمزارعي تلك المحاصيل عن طريق الترشيد فى 
الموارد المستخدمه فى العملية اإلنتاجيه وبإعادة توزيع تلك 

حصول)البطاطس، الموارد المستخدمه خفض تكاليف اإلنتاج لم
الطماطم، الفاصوليا الجافه البيضاء، بطيخ اللب السوبر( على 

، 1456مستوى المساحه المنزرعه بالجمعيات الزراعيه حوالي)
( الف جنيه على الترتيب، وعلى مستوى 358، 886، 684

، 8450، 839، 8037المراكز الممثلة للعينه البحثيه تقد بنحو)
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، 1503، 13967البحيرة ) ( الف جنيه، وعلى مستوى1344
( الف جنيه على الترتيب مع المحافظة على 3197، 15522

 نفس المستوى من اإلنتاج.
الكلمات المفتاحيه: الكفاءة، اإلسراف، محاصيل الخضر 

 الصيفيه، خسارة فى كمية اإلنتاج.

 والمشكلة البحثية المقدمة

 مقدمة:ال
 يعد النهوض بإنتاج محاصيل الخضر هدفًا رئيسياً 
لمواجهة الزيادة في الطلب المحلي والطلب الخارجي عليها 
وتحظى هذه المحاصيل بإهتمام كبير سواء من جانب الدولة 
أو من جانب الزراع ويعزى ذلك إلي كونها من محاصيل 
التكثيف الزراعى ذات العائد السريع والمحاصيل االستراتيجية 

ادة السكانية التي تستهدف تحقيق األمن الغذائي لمواجهة الزي
المضطردة. وترجع الزيادة الفعلية في إنتاج أى محصول إما 

أوهما  يالرأس يإلى التوسع الزراعي األفقي أو التوسع الزراع
معًا، إال أن االعتماد علي زيادة الرقعة المزروعة من هذه 
الزروع يعتبر أمرًا غير مقبول على حساب الحاصالت 

نتاج مثل هذه الحاصالت األخرى المنافسة، ولذلك يتطلب إ
فى توليفة مورديه  يالزراعية خلط عناصر اإلنتاج الزراع

 تحقق كل من الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية معًا.
 :يةمشكلة البحثال

نظرًا ألهمية زراعة الخضر فى مصر حيث أنها تحتل 
أهمية كبيرة لدى األسر الريفية حيث تؤمن لها مصدرًا مهمًا 

تشغيل األيدى العاملة وما تعانيه تلك من مصادر الدخل و 
المحاصيل من مشكالت عديدة منها سوء إستخدام بعض 
الموارد اإلنتاجية وعدم الترشيد فى إستخدامها فى العملية 
اإلنتاجية، يؤدى ذلك إلى تراجع اإلنتاج، لذلك البد من دراسة 
قياس الكفاءة الفنية واالقتصادية لتلك المحاصيل المزروعه 

ة البحيرة للوقوف على مدى كفاءة العناصر اإلنتاجية بمحافظ
المستخدمة فى إنتاج محاصيل الدراسة لتحسين إدارة مدخالت 
اإلنتاج إما بتخفيض التكاليف أو زيادة اإلنتاجية بإستخدام 

المدخالت نفسها، ويعتبر تحليل الكفاءة الفنية و االقتصادية 
عه ذو أهمية وتحديد مصادر عدم الكفاءة على مستوى المزر 

بالنسبة لصانعى القرار بهدف تصحيح العوامل التى تؤدى 
إلى انخفاض الكفاءة للمساهمة فى زيادة إنتاج محاصيل 

 الدراسه على مستوى المزرعه.

 يةهداف البحثاأل
 يهدف البحث إلى:

دراسة مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية المرتبطة  .1
ة فى محافظة بمحاصيل الخضر الصيفيه محل الدراس

 البحيرة.
الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية وتحديد عدد المزارع قياس  .2

الكفؤ والغير كفؤ فى إستخدام المدخالت المتاحه لمحاصيل 
 الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة البحيرة.

لمحاصيل الخضر  يحساب اإلسراف فى السماد الكيماو .3
ت الزراعية على مستوى الجمعياالصيفيه محل الدراسة 

 والمراكز الممثلة بالعينة البحثيه ومحافظة البحيرة.
بمنطقة تقدير الفاقد من اإلنتاج لمحاصيل الخضر الصيفية  .4

 محافظة البحيرة.الدراسة فى 
اآلثر االقتصادى لتقدير الكفاءة على إنتاج وتكاليف إنتاج  .5

 محاصيل الخضر الصيفية على مستوى الجمعيات
 عينة البحثية فى محافظة البحيرة.الممثلة بالالزراعية 

 البحثي لوباألس
إستند البحث الراهن فى تحقيق أهدافه على استخدام 
أسلوب التحليل االقتصادي الوصفي لتفسير أهم المتغيرات 
المرتبطة بمحاصيل الخضر الصيفيه المزروعه محل الدراسة 
فى محافظة البحيرة، وأسلوب التحليل االقتصادي الكمي، كما 

اإلستعانه بأسلوب تحليل الكفاءات )تحليل مغلف البيانات( تم 
Data Envelopment Analysis  وهو أحد أساليب البرمجة

الخطية، حيث استخدم إتجاهين فى أسلوب تحليل هذا النوع 
وفقًا تغير  DEAمن البيانات: االتجاه األول استخدام أسلوب 
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اه الثانى وفقًا ، واالتجVariable Return to scaleالعائد للسعه 
من أجل تقدير  Costant Return to scaleلثبات العائد للسعه 

درجات الكفاءة الفنية واالقتصادية فى مزارع إنتاج الخضر 
الصيفية بالعينة البحثية فى محافظة البحيرة، حيث يستند فى 
تقييم الكفاءة لمجموعة من الوحدات اإلنتاجية على األوزان 

مخرجات، حيث يتم استخدام الجانب للمدخالت وال يالمثل
اإلدخالى في هذا البحث وهو يعرف بالكفاءة االقتصادية وهى 
خفض كمية الُمدخالت إلى أقصى ما ُيمكن مع اإلبقاء على 

 ُمستويات الُمخرجات الحالية. 
 مصادر البيانات:

اعتمد البحث على نوعين من البيانات: أولهما البيانات 
المنشورة من مديرية الزراعة بالبحيرة  الثانوية المنشورة وغير

التابعه لوزارة الزراعة واستصالح األراضى، وثانيهما: البيانات 
األوليه التى تم جمعها من خالل عينة بحثية طبقية عشوائية 
حيث جمع بياناتها عن طريق استمارة استبيان من مراكز 
)أبوحمص، حوش عيسى، كوم حمادة، أبوالمطامير، 

ادى النطرون( اختيار تلك المراكز يرجع إلى أنها الدلنجات، و 
اكبر المراكز مساحتًا لمحاصيل الخضر الصيفيه بالعينة 

 البحثية بمحافظة البحيرة. 
 :عينة البحث

األهمية النسبيه لمساحة محاصيل الخضر الصيفيه محل 
 :2021الدراسة فى محافظة البحيرة عام

مير وكوم ( أن مركزى أبوالمطا1تبين من جدول رقم) 
حمادة يحتالن المرتبة األولى والثانية فى زراعة محصول 

 يحيث بلغت مساحة البطاطس الصيف يالبطاطس الصيف
٪، 29.36) ي( فدان تمثل حوال5118، 5333نحو )
مساحة المحصول بالبحيرة لكل منهما  ي٪( من إجمال28.18

 يعلى الترتيب، وبالنسبة لمساحة محصول الطماطم الصيف

ز وادى النطرون فى المقدمة ومركز أبوحمص فى جاء مرك
، 5700المرتبة الثانية حيث بلغت مساحة الطماطم نحو)

 ي٪( من إجمال17.75٪، 38.08( فدان تمثل )2657
 مساحة الطماطم بالبحيرة لكل منهما على الترتيب. 

وفيما يتعلق بمحصول الفاصوليا الجافه فقد جاء مركز 
ركز األول والثانى على الترتيب كوم حمادة والدلنجات فى الم

، 11953) يحيث بلغت مساحتها على مستوى المركزين حوال
٪( على الترتيب من 26.4٪، 28.03( فدان تمثل )11260

مساحة الفاصوليا الجافه بمحافظة البحيرة، أما فيما  يإجمال
يتعلق بمحصول بطيخ اللب السوبر فقد تبين أن مركز 

فى زراعته يليه مركز حوش أبوحمص يحتل المركز األول 
عيسى فى المركز الثانى حيث بلغت مساحة المحصول على 

( فدان تمثل 4502_،6702مستوى المركزين نحو)
مساحة بطيخ  ي٪( على الترتيب من إجمال٪16.9، 25.15)

 ة.اللب السوبر بالبحير 
وبناء على ماسبق قد تم إختيار مركزى أبوالمطامير وكوم 

المساحة  يكزين من حيث إجمالر حمادة النهما أكبر م
حيث يمثالن  يالمنزرعه بمحصول البطاطس الصيف

المساحه المنزرعه على مستوى  ي٪ من إجمال57.54نحو
فقد تم  يالمحافظة، وبالنسبة لمحصول الطماطم الصيف

 يمركزى وادى النطرون وأبوحمص اللذان يمثالن حوال
محصول  ٪ من إجمالى مساحة الطماطم بالبحيرة، أما55.53

الفاصوليا الجافة وقع اإلختيار على مركزى )كوم حمادة، 
مساحة المحصول  ي٪ من إجمال54.43الدلنجات( يمثال 

على مستوى المحافظة، وأخيرًا محصول بطيخ اللب السوبر 
فقد تم إختيار مركزى أبوحمص وحوش عيسى اللذان يمثالن 

مساحة المحصول بالبحيرة، وذلك  ي٪ إجمال42.05
 .2021عام

 

 
 



 2022يونيو  -ابريل( 2العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

588 

 2021األهمية النسبيه لمساحة محاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة البحيرة  .1جدول
 بطيخ اللب الفاصوليا الجافه الطماطم البطاطس المراكز

 ٪ )فدان( ٪ )فدان( ٪ )فدان( ٪ )فدان(
 25.15 6702 0.12 53 17.75 2657 0.37 67 أبو حمص
 10.51 2800 0.49 211 0.99 148 0.04 8 دمنهور

 2.47 659 12.67 5403 0.24 36 0.00 0 ايتاى البارود
 10.74 2861 0.10 44 0.55 82 0.19 35 المحمودية

 1.05 281 0.00 0 3.93 588 0.00 0 رشــــيد
 0.26 68 0.00 0 0.04 6 0.70 127 الرحمانية
 16.86 4493 13.66 5824 11.98 1793 5.94 1079 كفر الدوار

 0.00 0 0.00 0 1.64 246 0.12 21 دكــوا
 16.90 4502 8.54 3641 3.30 494 7.05 1280 حوش عيسى

 1.46 390 1.17 499 9.49 1420 16.11 2925 جناكليس
 5.27 1405 1.03 440 0.97 145 11.35 2061 شبراحيت
 1.25 334 28.03 11953 1.44 216 28.18 5118 كوم حمادة

 1.37 365 1.91 816 4.22 632 29.36 5333 أبو المطامير
 6.69 1783 26.40 11260 5.39 807 0.59 108 الدلنجات

 0.00 0 5.86 2500 38.08 5700 0.00 0 وادى النطرون
15 18162 100 14970 100 42644 100 26643 100 

 نات غير منشورة.ابيقسم اإلحصاء، المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، مديرية الزراعة بالبحيرة، 
 

تحديد حجم العينة البحثية داخل الجمعيات الزراعية المختارة 
 :بكل مركز على حسب األهمية النسبية لعدد المزارعين

( وتبين انه تم 2وبإستعراض البيانات الواردة بجدول رقم)
اختيار الجمعيات الزراعية داخل كل مركز من المراكز 

النسبية لعدد المزارعين  ةالممثلة للعينة على حسب األهمي
لمحاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة 
البحيرة، حيث ُحددت عدد المشاهدات بالعينة البحثية محل 

عدد  ي٪ من إجمال5الدراسة لكل محصول من خالل أخذ 
 تلك المحاصيل داخل الجمعيات الزراعية المختارة. يمزارع

حصول محيث ُحددت عدد المشاهدات المختارة ل
بالبحيرة على مستوى مركزى أبوالمطامير  يالبطاطس الصيف

المحصول  يمزارع يمشاهدة من إجمال55وكوم حمادة نحو 
مزارع بالجمعيات الزراعية )نوبار، زاوية سالم( 1100البالغ 

بمركز أبوالمطامير و)الحدين، م.أحمد( بكوم حمادة، وبلغ 
 يالصيف معدد مشاهدات العينة البحثية لمحصول الطماط
مشاهدة 80على مستوى مركزى وادى النطرون وأبوحمص 

عدد مزارعى الطماطم الصيفى بالجمعيات  يمن إجمال
الزراعية )الوادى الفارغ، بنى سالمه، أبناء طنطا، كفر داوود، 
البيضا والجعار( بمركز األول، و)جواد حسنى، برسيق، زاوية 

 .عمزار 1600نعيم( بمركز الثانى والبالغ عددهم 
وقد بلغ عدد مشاهدات محصول الفاصوليا الجافة 

 يمشاهدة من إجمالى عدد مزارع60 يالصيفى حوال
مزارع بالجمعيات الزراعية )البريجات، 1200المحصول البالغ 

طيبه( بمركز)كوم حمادة، الدلنجات( على الترتيب، وأخيرًا 
محصول البطيخ اللب السوبر بلغ عدد مشاهداته المختارة 

مزارع 1400المحصول البالغ  يمزارع يمن إجمال ةمشاهد70
بالجمعيات الزراعية )كوم القناطر، قافلة( بمركز أبوحمص 

 و)حوش عيسى، الربعمائه( بمركز حوش عيسى.
ومن السرد السابق تم تحديد المراكز المختارة الممثلة 
للعينة البحثيه على حسب األهمية النسبية لمساحه محاصيل 

البحيرة، وُحددت الجمعيات الزراعية  العينة فى محافظة
 المختارة لتلك المحاصيل على حسب األهمية النسبية لعدد 
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    2021بمحافظة البحيرة  لمحاصيل العينة المختارة بكل مركزالزراعية حجم العينة البحثية داخل الجمعيات  .2جدول 

ول
حص

الم
 

 المساحة  الجمعية المركز
 )فدان(

 عدد المزارعين
 عينةال حجم 5٪

 ٪ الجمعية المركز )مشاهدة(

س 
طاط

ب
فى
صي

 

 8.20 164 1999 264 نوبار أبوالمطامير
 8.10 161 487 زاوية سالم 55 1100

 9.10 425 4651 720 الحدين كوم حمادة
 7.50 350 422 م.أحمد

   16.5 1100 6650 1893 4 الجملة

فى
صي

م ال
ماط

الط
 

 وادى النطرون

 4957 الفارغ ادىالو 

301 

253 84.1 

1600 80 

 7.00 21 400 بنى سالمه
 3.32 10 165 أبناء طنطا
 3.32 10 80 كفر داوود

 1.33 4 48 البيضا والجعار

 أبوحمص
 531 جواد حسنى 

2449 
530 21.6 

 17.8 435 303 برسيق
 13.8 337 330 زاوية نعيم

   58.2 1600 2750 6814 8 الجملة

ليا 
صو

فا
افه
ج

 

 6.84 800 11697 1334 البريجات كوم حمادة
1200 60 

 8.36 400 4787 1100 طيبه الدلنجات
   7.30 1200 16484 2434 2 الجملة

ب 
خ ل
بطي

وبر
س

 

 6.34 450 7099 592 كوم القناطر أبوحمص
 6.20 440 372 قافلة 70 1400

 22.4 350 1564 1230 ىحوش عيس حوش عيسى
 10.2 160 789 الربعمائه

   16.2 1400 8663 2983 4 الجملة
 المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، مديرية الزراعة بالبحيرة، بيانات غير منشورة.

 

المحاصيل الممثلة بالعينة البحثية حيث تم إختيار  يمزارع
ية زراعية بطريقة عدد المشاهدادت داخل زمام كل جمع

 عشوائية لذلك يطلق على العينة عنقودية عشوائية.
اإلنتاجيررررررة واالقتصررررررادية المرتبطررررررة أواًل: مؤشرررررررات الكفرررررراءة 

 بمحاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة البحيرة:

( أن هناك تباينًا 3تبين من جدول رقم) اإلنتاجية الفدانية: (1
نية بين محاصيل واضحًا فى متوسط اإلنتاجية الفدا

الخضر الصيفى بالعينة البحثيه فى محافظة البحيرة حيث 
متوسط إنتاجية بلغت  يلصيفق محصول البطاطس احق

طن/فدان، يليها بالمرتبة الثانية الطماطم 17.15 يحوال
طن/فدان ثم تأتى 15.8بلغت إنتاجية الفدان نحو  يالصيف

نتاجيتها الفاصوليا الجافه فى المرتبة الثالثة من حيث إ
طن/فدان، وأخيرًا يحتل محصول 1.204الفدانيه البالغه 

لرابعه من حيث إنتاجية الفدان بطيخ اللب السوبر المرتبة ا
 طن/فدان.0.480البالغه 

يعكــس اإليــراد الكلــى محصــلة تفاعــل كــل  اإليررراد الفررداني: (2
مــــن اإلنتاجيــــة وســــعر الوحــــدة المنتجــــة فزيــــادة أى منهمــــا 

مــــــــة اإليــــــــراد الكلــــــــى للوحــــــــدة قييعطــــــــى مؤشــــــــرًا إلرتفــــــــاع 
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اإلنتاجية)الفدان( والعكس صحيح، حيث بلغ متوسـط إيـراد 
جنيه/فـــدان مـــن محصـــول البطـــاطس وهـــو 45680الفـــدان 

أعلـــى إيـــراد مقارنـــة بمحاصـــيل الخضـــر الصـــيفيه موضـــع 
 يالدراســة فــى محافظــة البحيــرة يليــه متوســط اإليــراد الفــدان

ـــــــه، بطـــــــيخلمحصـــــــول للـــــــب ا )الطماطم، الفاصـــــــوليا الجاف
( 10561، 19842، 42497)يالســـــــــــــــــــــــوبر( حــــــــــــــــــــــــوال

جنيه/فدان على الترتيب على مستوى محافظة البحيرة كما 
 (.3هو موضح بجدول رقم)

العائــد أحــد معــايير الكفـــاءة  ييعتبــر صـــاف العائررد: يصرراف (3
االقتصـــادية التـــى يهـــتم بهـــا المنـــتق عنـــد إتخـــاذه القـــرارات 

( تبين 3رقم) ولاإلنتاجية وبإستعراض البيانات الواردة بجد
أن محصـــول البطـــاطس يحتـــل المرتبـــة األولـــى مـــن حيـــث 

جنيه/فـدان 12042عائد الفدان البالغ نحو  يمتوسط صاف
يلية بالمرتبة الثانية والثالثه والرابعه على الترتيب محصول 
)الطماطم، الفاصـوليا الجافـه، بطـيخ اللـب السـوبر( والبـالغ 

( 3938 ،8542، 9698) يحـــوال يالعائـــد الفـــدان يصـــاف
 جنيه/فدان.

يعتبر هذا المعيار من المعايير الشاملة  األربحية النسبية: (4
للكفــاءة اإلنتاجيــة حيــث يقــيس صــافي الــربح لكــل عناصــر 
اإلنتاج مجتمعه وهو عبارة عـن النسـبه بـين صـافي الـدخل 
إلــــــى تكلفــــــة عناصــــــر اإلنتــــــاج المســــــتخدمه فــــــى العمليــــــة 

نـة بـين الوحـدات ار اإلنتاجية ويستخدم هذا المعيـار فـى المق
ـــة، حيـــث حقـــق محصـــول  اإلنتاجيـــة ذات األحجـــام المختلف
الفاصــوليا الجافــه أعلــى أربحيـــة نســبية بالمقارنــة بنظائرهـــا 
فــي محاصــيل الخضــر الصــيفية األخــرى موضــع الدراســة، 

٪ يليها األربحية النسبية المتحققـة 104حيث بلغت حوالي 

 طممـــن محاصـــيل بطـــيخ اللـــب الســـوبر والبطـــاطس والطمـــا
٪، 42.3٪، 96حيـــــــث بلغـــــــت فـــــــي كـــــــل منهمـــــــا حـــــــوالي)

 (.3٪( على الترتيب كما هو مبين بجدول رقم)33.7
وبمقارنة العائد على الجنيه  العائد على الجنيه المستثمر: (5

المستثمر لمحاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسة بتكلفة 
٪ تبين أن أفضل 11الفرصة البديلة فى السنه للبنك حوالي

ه المستثمر لمحصول الفاصوليا الجافه نيعائد على الج
مقارنة بمحاصيل الخضر الصيفيه موضع الدراسة فى 
محافظة البحيرة حيث بلغ معدل العائد على الجنيه 

)بطيخ محاصيلجنيه يليه 0.76المستثمر للمحصول نحو
، 0.60اللب السوبر، البطاطس، الطماطم( والبالغ حوالي)

ستوى محافظة م جنيه على الترتيب على(0.30، 0.36
 البحيرة.

نستدل مما سبق عرضه يمكن ترتيب محاصيل الخضر 
الصيفيه المختلفه محل الدراسه فى محافظة البحيرة وفقًا 
لكفاءتها فى إستخدام الموارد اإلنتاجية واالقتصادية أن 

فى محافظة البحيرة يحتل المرتبة  يمحصول البطاطس الصيف
افة وبطيخ اللب السوبر لجاألولى يلية الطماطم والفاصوليا ا

بالمرتبة الثانية والثالثة والرابعه على الترتيب من حيث 
، يالعائد الفدان يوصاف ياإلنتاجية الفدانية واإليراد الفدان

وعلى صعيدًا آخر يأتى محصول الفاصوليا الجافه بالمرتبة 
األولى والبطيخ اللب السوبر بالمرتبة الثانية والبطاطس 

بالمرتبة األخيرة  يالثالثة والطماطم الصيفة الصيفى بالمرتب
من حيث األربحية النسبية ومعدل العائد على الجنيه 

.22021/2022خالل الموسم اإلنتاجي  المستثمر
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 . أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية المرتبطة بمحاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة البحيرة3جدول 
 يهجااإلنت المحصول

 )طن/فدان(
 اإليراد

 )جنيه/فدان(
 صافي العائد
 )جنيه/فدان(

 األربحية النسبية
)٪( 

 العائد على الجنيه المستثمر
 )جنيه(

 0.36 42.30 12042 45680 17.150 البطاطس
 0.30 33.70 9698 42497 15.80 الطماطم

 0.76 104.0 8542 19842 1.204 الفاصوليا الجافه
 0.60 96.00 3938 10561 0.480 بطيخ اللب

 .2020/2021المصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان للموسم الزراعى 
 

ثانيًا: الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية وتحديد عدد المزارع 
الكفؤه وغير كفؤه فى استخدام المدخالت المتاحه لمحاصيل 

 الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة البحيرة:
إتضح من (: Productive Efficiencyاإلنتاجية ) ةالكفاء .1

( إمكانية زيادة 4تحليل الكفاءة اإلنتاجية بجدول رقم)
اإلنتاجية الفدانية لمحاصيل)البطاطس، الطماطم، 
الفاصوليا الجافه، بطيخ اللب السوبر( الصيفى فى 

٪( 2.9٪، 5.5٪، 3٪، 3.2محافظة البحيرة بنسب تبلغ)
الثابت للسعه، و بنسب  دئفى ظل العا على الترتيب

فى ظل العائد  ٪(1.1٪، 2.1٪، 0.3٪، 1.5تبلغ)
بإستخدام نفس القدر من  المتغير للسعه على الترتيب

 الموارد وبنفس التكنولوجى القائم.

( أن عدد المزارع التى حققت كفاءة 5وتبين من جدول رقم)
إنتاجية تامه فى ظل العائد على السعه المتغيره لمحاصيل 

الصيفيه )البطاطس، الطماطم، الفاصوليا الجافه،  رالخض
، 32، 50، 31بطيخ اللب السوبر( محل الدراسة بلغت نحو)

٪، 56.4ي )( مزرعه على الترتيب حيث أنها تمثل حوال54
حجم العينه البالغه  ي٪( من إجمال٪77.1، ٪53.3، 62.5

( مشاهدة على الترتيب، وعلى صعيدًا 70، 60، 80، 55)
( تلك الكفاءة 16، 28، 30، 24باقى المزارع ) ققآخر لم تح

العينة المشار إاليها  يحيث أنها تمثل من إجمال
٪( على الترتيب مما 22.9٪، 46.7٪، 37.5٪، 43.6)نحو

يشير إلى أن هذه المزارع يمكنها تحقيق نفس القدر من 
٪(98.9٪، 97.9٪، 99.7٪، 98.5)اإلنتاج بإستخدام

 
ة وكفاءة السعة لمحاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة اديكفاءة اإلنتاجية واالقتص. مؤشرات تحليل ال4جدول 

 2021البحيرة للموسم اإلنتاجى 
 المحصول

the efficiency 
technical scale economical allocative 

crste vrste crste/vrste ece ece/vrste 
 0.897 0.884 0.982 0.985 0.968 البطاطس
 0.961 0.959 0.973 0.997 0.970 الطماطم

 0.913 0.894 0.966 0.979 0.945 فاصوليا جافه
 0.951 0.941 0.982 0.989 0.971 بطيخ لب

 على الحاسب اآللي DEAالمصدر: نتائق التحليل من برنامق 
crste = technical efficiency from constant Returns To Scale =     ابتى السعة الثفى ظل العائد علالكفاءة الفنية  

       vrste = technical efficiency from Varian Returns To Scale =   الكفاءة الفنية فى ظل العائد على السعة المتغير  

      scale = scale efficiency = crste/vrste =       كفاءة السعه  
ece = economical efficiency =        قتصاديةالالكفاءة ا  

      ae = allocative efficiency = ece/crste =          الكفاءة التوزيعية 
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على الترتيب من توليفة الموارد المستخدمة فى اإلنتاج 
للمحاصيل الخضر محل الدراسة ويعنى ذلك أن اإلمكانية 

٪، 0.3٪، 1.5)قائمة لزيادة مستوى الكفاءة اإلنتاجية بمعدل
لمتوسط المزارع إذا تم معالجة األسباب التى  ٪(٪1.1، 2.1

تؤدى إلى إنخفاض مستوى هذه الكفاءة لهذا يقع على عاتق 
المزارعين فى العينة إنتاج القدر الحالى من البطاطس 

٪، 98.5) والطماطم والفاصوليا الجافه وبطيخ اللب بإستخدام
٪( فقط أو اقل من المدخالت ٪98.9، ٪97.9، 99.7

 ل إلى الكفاءة اإلنتاجية المثلى.صو المستخدمه لل

وبإستعراض نتائق (: Scale Efficiency)كفاءة السعه .2
( فقد تبين أن الُمزارع 4التحليل الواردة بجدول رقم)

لمحصول)البطاطس، الطماطم، الفاصوليا الجافه، بطيخ 
اللب السوبر( الصيفي فى محافظة البحيرة يمكنه زيادة 

٪( على 1.8٪، 3.4٪، 2.7٪، 1.8إنتاجه بنسبة )
الترتيب حتى تصبح جميع الَمزارع كفؤه إى تصل إلى 

 الواحد الصحيح وذلك عند حجم اإلنتاج األمثل.
 
 

 

 
المزارع الكفؤه والغير كفؤه فى استخدام المدخالت المتاحه لمحاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة . عدد 5جدول 
 البحيرة

ول
حص

الم
 

the efficiency 

number of farms 

efficient  inefficient decreasing increasing observations 

طس
بطا

 technical ال
crste 18 37 - - 55 
vrste 31 24 - - 55 

scale 19 36 5 31 55 
allocative 2 53 - - 55 

economical 2 53 - - 55 

طم
طما

 technical ال
crste 15 65 - - 80 
vrste 50 03  - - 80 

scale 16 64 - 64 80 
allocative 4 76 - - 80 

economical 4 76 - - 80 
افه
 ج
وليا
ص
 technical فا

crste 13 47 - - 60 
vrste 32 28 - - 60 

scale 13 47 1 46 60 
allocative 3 57 - - 60 

economical 3 57 - - 60 

لب
خ 
بطي

 technical 
crste 22 48 - - 70 
vrste 54 16 - - 70 

scale 23 47 2 45 70 
allocative 4 66 - - 70 

economical 4 66 - - 70 
 على الحاسب اآللي DEAالمصدر: نتائق التحليل من برنامق 
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( أن عدد المزارع التى 5وأشارت البيانات بجدول رقم)
٪ لمحاصيل الخضر 100حققت كفاءة سعه تامه بنسبة 

، 16، 19الدراسة بمحافظة البحيرة بلغت )محل  يالصيف
٪، 20٪، 34.5)( مزرعه على الترتيب تمثل نسبة 23، 13

٪( لمحصول البطاطس والطماطم والفاصوليا ٪32.8، 21.7
العينة  يالجافة وبطيخ اللب السوبر على الترتيب من إجمال

سالفة الذكر، وبلغ عدد المزارع التى تعمل بعوائد سعه متزايدة 
( مزرعه 45، 46، 64، 31نحو) يالخضر الصيف لمحاصيل

٪( من 64.3٪، 76.7٪، 80٪، 56.4ي )مثلت حوال
العينة سابقة الذكر، مما يدل على أن معدل الزيادة  يإجمال

فى حجم اإلنتاج لتلك المزارع أكبر من معدل الزيادة فى 
عناصر اإلنتاج المستخدمه فعليًا فى العملية اإلنتاجية أى 

يدة تسبب إنخفاض فى تكلفة الوحدة الواحدة، إنتاج وحدة جد
وسجلت عدد من مزارع محصول البطاطس والفاصوليا الجافه 

وبطيخ اللب السوبر عوائد سعه متناقصة وبلغ  يالصيف
( مزرعه على الترتيب تمثل 2، 1، 5) يعددها حوال

عينة الثالث  ي٪( من إجمال2.8٪، 1.7٪، 9.1)نحو
ى أن التغير فى حجم اإلنتاج محاصيل سالفة الذكر، مما يعن

لتلك المحاصيل أقل من التغير فى مدخالت اإلنتاج 
 المستخدمه.

إتضح (: Economical Efficiencyالكفاءة االقتصادية ) .3
فى ظل العائد على  من نتائق تحليل الكفاءة االقتصادية

)البطاطس،  أن ُمزارعى محصول السعه المتغير
اللب السوبر( الصيفي  الطماطم، الفاصوليا الجافه، بطيخ

فى محافظة البحيرة يستطيع تخفيض تكاليف إنتاجة لتلك 
٪، 4.1٪، 11.6) المحاصيل محل الدراسة بنحو

٪( على الترتيب مع المحافظة على نفس ٪5.9، 10.6
 (.4المستوى من اإلنتاج كما بجدول رقم)

( 4، 3، 4، 2( حققت)5كما أشارت النتائق بجدول رقم)
لبطاطس، الطماطم، الفاصوليا الجافه، مزرعه لمحصول )ا

٪، 3.6بطيخ اللب( الصيفى كفاءة اقتصادية تامه تمثل نحو)
العينة سابقة  يمن إجمالعلى الترتيب  ٪(٪5.7، ٪5، 5

الذكر، بينما باقى المزارع لتلك المحاصيل فى محافظة البحيرة 
مزرعه 53لم تحقق كفاء اقتصادية تامه والبالغ عددها 

مزرعه للفاصوليا الجافه، 57زرعه لطماطم، م76للبطاطس، 
٪، 95٪، 96.4)مزرعه للبطيخ اللب حيث تمثل نحو 66
 ٪( من إجمالى العينة لتلك المحاصيل بالبحيرة.٪94.3، 95

تشير درجة (: Allocative Efficiencyالكفاءة التوزيعية ) .4
الكفاءة التوزيعية للموارد االقتصادية المستخدمة فى إنتاج 

طاطس، الطماطم، الفاصوليا الجافه، بطيخ محصول)الب
فى ظل العائد على السعه اللب( الصيفي فى البحيرة 

( إنه بإعادة توزيع الموارد 4بجدول رقم) المتغير
االقتصادية المستخدمه فى إنتاج محاصيل الخضر 

٪، 8.7٪، 3.9٪، 10.3السابقه سوف يعمل على توفير)
وبالتالى يمكن  ٪( من تكاليف اإلنتاج على الترتيب،4.9

اإلنتقال إلى نقطة التماس بين منحنى اإلنتاج المتماثل 
 وخط التكاليف المتماثلة.

( إتضح 5ومن خالل إستعراض نتائق التحليل بجدول رقم)
أن هناك عدد من مزارع محاصيل الخضر )البطاطس، 

حققت  الطماطم، الفاصوليا الجافه، بطيخ اللب( الصيفي
تيب ( مزرعه على التر 4، 3، 4، 2كفاءة توزيعية تامه بلغت)

 ي٪( من إجمال5.7٪، 5٪، 5٪، 3.6حيث تمثل حوالي )
عدد المزارع بالعينة لكل محصول على حدا، فى حين بلغ 

عدد المزارع التى لم تحقق كفاءة توزيعية تامه  يإجمال
( مزرعه لمحاصيل الخضر محل 66، 57، 76، 53نحو)
٪، 95٪، 96.4ي )سة فى محافظة البحيرة تمثل حوالالدرا
٪( على الترتيب من إجمالى عدد المزارع بالعينة ٪94.3، 95

مزرعه للمحاصيل (.70، 60، 80، 55)البحثية والبالغه 
 سالفه الذكر.
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مقدار اإلسراف في كمية المدخالت المستخدمة في إنتاج  .5
محاصيل الخضر الصيفية محل الدراسة فى محافظة 

تبين من نتائق تحليل الكفاءة وجود إسراف في  حيرة:بال
مدخالت إنتاج محاصيل الخضر الصيفيه فى محافظة 
البحيرة محل الدراسة كما يلى  أواًل: محصول البطاطس 

 1.2عامل/فدان، العمل اآللي 1الصيفى العمالة البشرية 
كجم/فدان، كمية السماد 29.5ساعه/فدان، التقاوي 

فدان، كمية السماد الفوسفوري /توحدة أزو 4األزوتي 
وحدة 6وحدة فوسفور/فدان، كمية السماد البوتاسيوم  2

جنيه/فدان بتكلفه تقدر بنحو 20بوتاسيوم/فدان، المبيدات 
جنيه/فدان، ثانيًا: محصول الطماطم قدر اإلسراف  769

فى مدخالتها اإلنتاجية على النحو التالى: العمل اآللي 
شتله/فدان، كمية السماد 141ساعه/فدان، التقاوي  2.6

وحدة 15فدان، كمية السماد األزوتي /3م1.3البلدي 
وحدة 3.6أزوت/فدان، كمية السماد الفوسفوري 

وحدة 12.2فوسفور/فدان، كمية السماد البوتاسيوم 
جنيه/فدان بتكلفه 149بوتاسيوم/فدان، وقيمة المبيدات 

 (.6جنيه/فدان كما هو مبين بجدول)1004تقدر حوالي 
وصلت نتائق تحليل الكفاءة أيضًا إلى وجود إسراف فى تو 

مدخالت إنتاج الفاصوليا الجافه الصيفي كما يلى: العمل 
كجم/فدان، كمية السماد 1ساعه/فدان، التقاوي 0.76اآللي 

وحدة أزوت/فدان، كمية السماد الفوسفوري 3.5األزوتي 
وحدة 8.5وحدة فوسفور/فدان، كمية السماد البوتاسيوم  3.3

جنيه/فدان بتكلفه تقدر 23وتاسيوم/فدان، وقيمة المبيدات ب
جنيه/فدان، واخيرًا محصول بطيخ اللب الصيفى  364نحو 

تبين أن هناك إسراف فى المدخالت التاليه كمية السماد 
وحدة أزوت/فدان، كمية السماد الفوسفوري 2.6األزوتي 

ه فجنيه/فدان بتكل62وحدة فوسفور/فدان، وقيمة المبيدات 1.6
 (.6جنيه/فدان، كما هو موضح بجدول) 120تقدر حوالي 

 

 . اإلسراف في كمية المدخالت المستخدمة في إنتاج محاصيل الخضر الصيفية محل الدراسة فى محافظة البحيرة6جدول 

ول
حص

الم
 

مدخالت 
 اإلنتاج

 عمالة
 )عامل/فدان(

 عمل آلي
سماد  تقاوي  )ساعه/فدان(

 بلدي
وحدات 
 اآلزوت

وحدات 
 ورففوس

وحدات 
 بوتاسيوم

 المبيدات
 )جنيه(

طس
بطا

ال
 

 2557 96.2 69.5 165.2 25 849.0 32.0 50 الفعلى
 2537 90.2 67.5 161.2 25 819.5 30.8 49 المستهدف
 20 6.00 2.00 4.000 - 29.50 1.20 1 اإلسراف

طم
طما

ال
 

 6596 92.6 62.1 212.7 16.0 6208 53.0 79 الفعلى
 6447 80.4 58.5 197.7 14.7 6067 50.4 79 المستهدف
 149 12.2 3.60 15.00 1.30 141 2.60 - اإلسراف

افه
 ج
وليا
ص
فا

 

 514 46.0 47.0 75.0 - 55 23.0 33 الفعلى
 491 37.5 43.7 71.5 - 54 22.2 33 المستهدف
 23 8.50 3.30 3.50 - 1 0.76 - اإلسراف

لب
خ 
بطي

 

 507 - 23.5 81.4 8 3.5 13 16 الفعلى
 445 - 21.9 78.8 8 3.5 13 16 المستهدف
 62 - 1.6 2.60 - - - - اإلسراف

 .على الحاسب اآللي DEAومن نتائق التحليل من برنامق  المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة،
 2التقاوى لمحصول الطماطم = شتالت باقى المحاصيل = كجم، السماد البلدي = م
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لمحاصيل الخضر  يحساب اإلسراف فى السماد الكيماو :ثالثاً 
على مستوى الجمعيات الزراعية الصيفيه محل الدراسة 

 والمراكز الممثلة بالعينة البحثيه ومحافظة البحيرة.
نستدل مما سبق  لتحليل الكفاءة وجود إسراف فى وحدات 
السماد الكيماوي )اآلزوت، الفوسفور، البوتاسيوم( للفدان كما 

( لمحاصيل الخضر الصيفيه الممثله 6ح بجدول رقم)ضمو 
بالعينه ولحساب هذا اإلسراف إلجمالي المساحه المنزرعه 
بمحاصيل )البطاطس، والطماطم، الفاصوليا الجافه، بطيخ 
اللب( الصيفي على مستوى الجمعيات الزراعية والمراكز 
الممثلة بالعينة البحثية وتعميمها على مستوى البحيرة، تبين 

، 126056.8ن اإلسراف فى وحدات اآلزوت بلغت نحو)أ
( وحدة آزوت، ووحدات الفوسفور 515723.8، 277534.9

( وحدة 273570.0، 145516.5، 41121.4بلغ )
فوسفور، وآخيرًا اإلسراف فى وحدات البوتاسيوم بلغت نحو 

( وحدة بوتاسيوم 654080.0، 361971.9، 115177.8)
(، وذلك ناتق عن سوء 7رقم) على الترتيب كما تبين بجدول

اإلستخدام األسمدة الكيماوية واستخدام طرق الري التقليدية 
)ري سطحي( وعدم اإللتزام بتعليمات وزارة الزراعه بالمقررات 
السمادية المطلوبه لكل محصول عن طريق النشرات 

اإلرشادية المقدمة للمزارع.
 

الخضر الصيفية محل الدراسة على مستوى الجمعيات الزراعية والمراكز  . وحدات السماد الكيماوي المهدره لمحاصيل7جدول 
 الممثلة بالعينة ومحافظة البحيرة

ول
حص

الم
 

 وحدات السماد الكيماوي 
 اإلسراف فى وحدات السماد الكيماوي المساحه بالفدان

الجمعيات 
الممثله 
 بالعينة

المراكز 
الممثله 
 بالعينة

 المحافظة
الجمعيات 
الممثله 

 عينةلبا

المراكز 
الممثله 
 بالعينة

 المحافظة

طس
بطا

ال
 

 4.0 اآلزوت
1893 10451 18162 

7572.0 41804.0 72648.0 
 36324.0 20902.0 3786.0 2.0 الفوسفور
 108972.0 62706.0 11358.0 6.0 البوتاسيوم

طم
طما

ال
 

 15.0 اآلزوت
6814 8357 14970 

102210.0 125355.0 224550.0 
 53892.0 30085.2 24530.4 3.6 ورفالفوس

 182634.0 101955.4 83130.8 12.2 البوتاسيوم
ليا 
صو

فا
افه
ج

 
 3.5 اآلزوت

2434 23213 42644 
8519.0 81245.5 149254.0 

 140725.2 76602.9 8032.2 3.3 الفوسفور
 362474.0 197310.5 20689.0 8.5 البوتاسيوم

لب
خ 
بطي

 

 2.6 اآلزوت
2983 11204 26643 

7755.8 29130.4 69271.8 
 42628.8 17926.4 4772.8 1.6 الفوسفور
 0 0 0 0.0 البوتاسيوم

الى
جم
اإل

 

 25.1 اآلزوت
14124 53225 102419 

126056.8 277534.9 515723.8 
 273570.0 145516.5 41121.4 10.5 الفوسفور
 654080.0 361971.9 115177.8 26.7 البوتاسيوم
 .(6، 2، 1على الحاسب اآللي، وجدول رقم) DEAنتائق التحليل برنامق المصدر: جمعت وحسبت من 
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األسمدة الكيماوية المهدره بالطن وتكلفتها لمساحة  .1
محاصيل الخضر الصيفية محل الدراسة على مستوى 
الجمعيات الزراعية والمراكز الممثلة بالعينة البحثيه 

 رة.يومحافظة البح
( كمية األسمدة المهدره بالطن 8إتضح من جدول رقم)

مساحة محاصيل الخضر الصيفيه )البطاطس،  يإلجمال
الطماطم، الفاصوليا الجافه، بطيخ اللب( على مستوى 
الجمعيات الزراعية والمراكز الممثلة بالعينة ومحافظة البحيرة 
وفى حالة قيام المزارع بتسميد المحاصيل سالفة الذكر 

٪ أو سماد 33.5)سماد نترات النشادر يتسميد اآلزوتلبا
٪(، وقد بلغت الكمية المهدرة من تلك األسمدة 46.5اليوريا

طن لسماد نترات 376.3على مستوى الجمعيات الزراعية نحو
طن من سماد اليوريا وبالنسبة للمراكز 271.1النشادر أو 

طن 596.8طن للنترات أو 828.5 يالممثلة بلغت حوال
ا وعلى مستوى البحيرة بلغت الكمية المهدرة من سماد يلليور 

طن أو فى حالة التسميد باليوريا بلغت 1539.5النترات نحو
طن، وبإعتبار أن متوسط سعر طن النترات واليوريا 1109.1

( جنيه تقدر 5760، 5360بالعينة البحثية بلغ حوالي )
، 4440558، 2016909تكاليف سماد النترات المهدرة )

( جنيه على مستوى المساحة المنزرعه بتلك 8251581
المحاصيل بالجمعيات والمراكز ومحافظة البحيرة وبالنسبة 

، 3437852، 1561478لسماد اليوريا بلغت تكلفيتها )
 ( جنيه على الترتيب.6388321

٪ 15وبلغت الكمية المهدرة من سماد سوبر الفوسفات
ى و مساحة محاصيل الخضر الصيفيه على مست يإلجمال

 يالجمعيات والمراكز الممثلة بالعينة ومحافظة البحيرة حوال
( طن بتكلفه بلغت 1823.8، 970.1، 274.1)

( جنيه على 3319316، 1765600، 498940نحو)
الترتيب، وعلى صعيدًا آخر بلغت الكمية المهدرة من نترات 

، 786.9، 250.4٪ للمحاصيل سالفة الذكر)46البوتاسيوم

، 7680099، 2443772بلغت ) ( طن بتكلفه1421.9
 ( جنيه على الترتيب.13877871

المقارنه بين المقررات السمادية األزوتية المدعمه  .2
والمقررات األزوتيه بالعينة البحثيه للفدان من محاصيل 

 الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة البحيرة.
( أن المقررات السمادية 9أشارت البيانات الواردة بجدول)

ية المدعمه من قبل الدولة طبقًا للقرار الوزارى تاألزو 
وحسب المتاح لمحاصيل الخضر  2004لسنة 2225رقم

الصيفيه )البطاطس، الطماطم، الفاصوليا الجافه، بطيخ اللب( 
٪، 84.4فى حالة صرف للمزارع سماد اليوريا يغطى نحو)

٪( من إحتياجات تلك المحاصيل ٪85.8، ٪62، 65.6
ذا كان المتاح نترات نشادر تغطى تاألزوتية على التر  يب، وا 

٪( على الترتيب 82.4٪، 44.7٪، 70.9٪، 91.3حوالى)
من إحتياجات تلك المحاصيل سالفة الذكر عند مقارنتها 

 بالمقررات السمادية بالعينة البحثية.
رابعًا: تقدير الفاقد من اإلنتاج لمحاصيل الخضر الصيفية 

 .محافظة البحيرةبمنطقة الدراسة فى 
لحساب الفاقد فى كمية اإلنتاج بسبب عدم الكفاءة تم 
حساب كمية اإلنتاج الممكن لكل مزرعه على حدة من خالل 

 العالقة الرياضية التالية:

i

i
i
ΤΕ

Υ
Υ =  

 
= iΥ.كمية اإلنتاج الممكن للمزرعه 
iΥ=للمزرعه. يكمية اإلنتاج الفعل 
iΤΕ=.الكفاءة الفنية لإلنتاج للمزرعه 

 يوعليه يمكن تقدير الفاقد فى اإلنتاج بطرح اإلنتاج الفعل
 من اإلنتاج الممكن:

اإلنتاج  –كمية الفاقد فى اإلنتاج = اإلنتاج الممكن 
 يالفعل
 



....دراسة اقتصادية لتحليل الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لبعض محاصيل الخضر الصيفيه :.رمضان احمد محمد حسن  

 

597 

  
ر محل الدراسة الصيفية على مستوى الجمعيات ض. األسمدة الكيماوية المهدره بالطن وتكلفتها لمساحة محاصيل الخ8جدول

 والمراكز الممثلة بالعينة البحثيه ومحافظة البحيرة

 نوع السماد
 وحدات السماد الكيماوى المهدره

الجمعيات الممثله 
 المحافظة المراكز الممثله بالعينة بالعينة

 515723.8 277534.9 126056.8 وحدات اآلزوت

ادر
 نش

رات
د نت

سما
33
.5

٪ 

 16.75 16.75 16.75 ألزوت بالشيكارة )كجم(ا
 30789.5 16569.2 7525.8 كجم(50شيكارة )

 1539.5 828.5 376.3 طن
 5360 5360 5360 سعر الطن )جنيه(
 8251581 4440558 2016909 التكلفة )جنيه(

ريا 
ليو
د ا
سما

46
.5

٪ 

 23.25 23.25 23.25 األزوت بالشيكارة )كجم(
 22181.7 11937.0 5421.8 كجم(50شيكارة )

 1109.1 596.8 271.1 طن
 5760 5760 5760 سعر الطن )جنيه(
 6388321 3437852 1561478 التكلفة )جنيه(

 273570.0 145516.5 41121.4 وحدات الفوسفور

عم 
ت نا

سفا
 فو
وبر

س
15٪ 

 7.5 7.5 7.5 الفوسفور بالشيكارة )كجم(
 36476.0 19402.2 5482.9 كجم(50شيكارة )

 1823.8 970.1 274.1 طن
 1820 1820 1820 سعر الطن )جنيه(
 3319316 1765600 498940 التكلفة )جنيه(

 654080.0 361971.9 115177.8 وحدات البوتاسيوم
وم 
اسي
بوت
ت 
نترا
اد 
سم

46٪ 

 23 23 23 البوتاسيوم بالشيكارة )كجم(
 28438.3 15737.9 5007.7 كجم(50شيكارة )

 1421.9 786.9 250.4 طن

 9760 9760 9760 سعر الطن )جنيه(

 13877871 7680099 2443772 التكلفة )جنيه(
 .(7وجدول رقم) المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان للعينة البحثيه،
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يل الخضر الصيفيه محل ص. المقررات السمادية األزوتية المدعمه والمقررات األزوتيه بالعينة البحثيه للفدان من محا9جدول 
 الدراسة فى محافظة البحيرة

 المحصول
المقرارات السمادية األزوتية 

المقرارات السمادية األزوتية  المدعمه
 من قبل المزارع

 النسبه
 نترات يوريا نترات )وحدة( يوريا )وحدة(

 91.3 84.4 165.2 150.75 139.5 البطاطس
 70.9 65.6 212.7 150.75 139.5 الطماطم

 44.7 62.0 75.00 33.50 46.5 فاصوليا جافه
 82.4 85.8 81.300 67.00 69.75 بطيخ لب سوبر

ستمارة اإلستبيان للعينة البحثيه.  المصدر: جمعت وحسبت من مديرية الزراعه بالبحيرة، وا 

 

والممكن  ي(: إلى اإلنتاج الفعل10يشير الجدول رقم)
 ياإلنتاج الفعل يمالجومقدار الفاقد من اإلنتاج، ويتضح أن إ

)البطاطس،  يفى عينة مزارعى محاصيل الخضر الصيف
الطماطم، الفاصوليا الجافه، بطيخ اللب السوبر( فى محافظة 

، 15800، 17150البحيرة فى ظل اإلدارة الحاليه بلغ نحو)
( كجم للفدان على الترتيب، وبلغت الكفاءة 480، 1204

٪ 98.9٪، 97.9 ٪،99.7٪، 98.5الفنية لتلك المحاصيل)
( على الترتيب، ولذلك اإلنتاج الممكن للفدان للمحاصيل 

( 485، 1230، 15848، 17411سالفة الذكر يقدر بنحو)
كجم وبالتالى كان الفقد فى اإلنتاج لمحاصيل الخضر 

( كجم 5، 26، 48، 261الصيفى محل الدراسة بلغ حوالى)
 للفدان، وبإعتبار أن متوسط سعر الوحدة من الناتق

، 16، 2.689، 2.665للمحاصيل محل الدراسة بلغ نحو)
( جنيه على الترتيب فإن قيمة الفاقد فى عينة الدراسة 22

للفدان من محاصيل الخضر الصيفى بلغ لمحصول 
جنيه، الفاصوليا الجافه 129جنيه، الطماطم 696البطاطس  

  جنيه.110جنيه، وبطيخ اللب 416
كفاءة على إنتاج وتكاليف لخامسًا: اآلثر االقتصادى لتقدير ا

 إنتاج محاصيل الخضر الصيفية على مستوى الجمعيات
 الممثلة بالعينة البحثية فى محافظة البحيرة:الزراعية 

وبدراسة اآلثر االقتصادى لتقدير الكفاءة على اإلنتاج 
والتكاليف اإلنتاجيه للمحاصيل الخضر محل الدراسه فى 

د فى اإلنتاج الناجم قمحافظة البحيرة عن طريق حساب الفا

عن المزرعه غير الكفوء )نقص الكفاءة( وأثرها على التكاليف 
اإلنتاجية من خالل تقدير اإلسراف فى مدخالت العملية 
اإلنتاجية الناجم عن نقص الكفاء التوزيعية واالقتصادية  
للمزارع، وبالتالى يمكن حساب الفاقد فى اإلنتاج واإلسراف فى 

الجمعيات الزراعية والمراكز الممثلة  ىالتكاليف على مستو 
 بالعينه البحثية ومحافظة البحيرة كما يلى:

( تبين أن 11وبإستعراض البيانات الواردة بجدول رقم)
إنتاج محاصيل الخضر الصيفيه )البطاطس، الطماطم، 
الفاصوليا الجافه، بطيخ اللب( فى محافظة البحيرة تتعرض 

الجمعيات الزراعية الممثلة  لفقد فى كمية اإلنتاج على مستوى
، 63.3، 327.1، 494.1بالعينة البحثية  يقدر بنحو)

، 1318( طن على الترتيب بخسائر تقدر حوالي )14.9
( الف جنيه فى حين يمكن خفض 328، 1013، 879

التكاليف اإلنتاجيه لتلك المحاصيل على مستوى الجمعيات 
لى ع( الف جنيه 358، 886، 684، 1456الزراعية نحو)

الترتيب، كما تعرض إنتاج محاصيل الخضر الصيفيه محل 
الدراسة إلى فقد فى كمية اإلنتاج على مستوى المراكز الممثلة 

( طن بخسارة 56، 603.5، 401.1، 2727.7بلغ حوالي )
( الف جنيه، 1232، 9657، 1078، 7274بلغت نحو)

على الترتيب، ويمكن خفض التكاليف اإلنتاجية لمحاصيل 
الصيفية سالفة الذكر على مستوى المراكز الممثلة  الخضر

( الف جنيه 1344، 8450، 839، 8037بالعينة إلى نحو)
مع المحافظة على نفس المستوى من اإلنتاج.
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 والممكن والفاقد من اإلنتاج للفدان من محاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسة فى محافظة البحيرة   ي. اإلنتاج الفعل10جدول 
 اإلنتاج الفعلي لالمحصو

 )كجم(
الكفاءة 
 الفنية

 اإلنتاج الممكن
 )كجم(

 الفاقد فى اإلنتاج
 )كجم( 

 سعر الوحدة
 )جنيه(

 قيمة الفاقد
 )جنيه(

 696 2.665 261 17411 0.985 17150 البطاطس
 129 2.689 48 15848 0.997 15800 الطماطم

 416 16.00 26 1230 0.979 1204 فاصوليا جافه
 110 22.00 5 485 0.989 480 بطيخ لب

 .(4وجدول رقم) المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان للعينة البحثيه،
 

. اآلثر االقتصادى لتقدير الكفاءة على إنتاج وتكاليف محاصيل الخضر الصيفيه محل الدراسة على مستوى 11جدول 
 الجمعيات والمراكز الممثلة بالعينة البحثيه فى محافظة البحيرة

 بطيخ اللب فاصوليا جافه الطماطم البطاطس البيان

ات
معي
الج

 

 2983 2434 6814 1893 المساحة )فدان(

ــــــــد
لفاق
ا

 

 14.9 63.3 327.1 494.1 اإلنتاج )طن(
 328 1013 879 1318 اإليراد )الف جنيه(

 358 886 684 1456 اإلسراف فى التكاليف )الف جنيه(

كز
مرا
ال

 

 11204 23213 8357 10451 (المساحة )فدان

ــــــــد
لفاق
ا

 

 56 603.5 401.1 2727.7 اإلنتاج )طن(
 1232 9657 1078 7274 اإليراد )الف جنيه(

 1344 8450 839 8037 اإلسراف فى التكاليف )الف جنيه(

ظة
حاف
الم

 

 26643 42644 14970 18162 المساحة )فدان(

ــــــــد
لفاق
ا

 

 133.2 1108.7 718.6 4740.3 اإلنتاج )طن(
 2931 17740 1931 12641 اإليراد )الف جنيه(

 3197 15522 1503 13967 اإلسراف فى التكاليف )الف جنيه(
 .(10، 6، 2، 1وجدول رقم) المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان للعينة البحثيه،

 

وآخيرًا أشارت نتائق تقدير الكفاءة إلى تعرض إنتاج 
الخضر الصيفيه)البطاطس، الطماطم، الفاصوليا  لمحاصي

الجافه، بطيخ اللب( على مستوى محافظة البحيرة إلى فقد فى 
، 1108.7، 718.6، 4740.3كمية اإلنتاج يقدر بحوالي )

( طن مما أدى إلى تعرض مزارعي تلك المحاصيل 133.2
( 2931، 17740، 1931، 12641إلى خسائر بلغت نحو)

تيب، ويمكن للمزارعى تلك المحاصيل عن ر الف جنيه على الت
طريق الترشيد فى المدخالت اإلنتاجية وبإعادة توزيع الموارد 
االقتصادية المستخدمه لمحاصيل الخضر الصيفيه خفض 

، 15522، 1503، 13967التكاليف اإلنتاجيه حوالى)

( الف جنيه على الترتيب مع المحافظة على نفس 3197
ستوى محافظة البحيرة كما هو مالمستوى من اإلنتاج على 

 (.11موضح بجدول رقم)

 المراجع
(، الكفاءة 2018أحمد، ربيع محمد ، عادل محمد عبد الوهاب )

االقتصادية إلنتاج األغنام والماعز فى محافظة مطروح، مجلة 
العلوم االقتصادية واإلجتماعية الزراعية، جامعة المنصورة، 

 .594-589(، ص9(، عدد)9المجلد)
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ABSTRACT 

An Economic Study to Analyze the Productive and Economic Efficiency of the 

Production of some Summer Vegetable Crops in Beheira Governorate  

Ramadan Ahmed Mohamed Hassn 

The results of the study showed that summer 

vegetable crops (potatoes, tomatoes, dry white beans, 

super pulp watermelons) in Buhaira Governorate can be 

arranged according to their efficiency in the use of 

productive and economic resources, where the summer 

potato crop came in first in terms of productivity per 

feddan, revenue and the net return per fedan, Followed 

by the crop (tomatoes, dry white beans, and watermelon 

super pulp in the second, third, and fourth place, 

respectively, on the other hand, the white dry beans crop 

came in first in terms of relative profitability and the 

rate of return on the invested pound, followed by the 

crop (super pulp watermelon, potatoes, tomatoes) in the 

second, third, and fourth place, respectively, during the 

production season 2021/2022. 

From the results of the efficiency analysis, it was 

found that the summer vegetable crops in the research 

sample in Beheira governorate were wasted in chemical 

fertilizers (nitro, phosphate, potassium), the wasted 

amount of nitrogen fertilizer at the level of the area 

planted with crops (potatoes, tomatoes, dry beans, super 

pulp watermelons) in agricultural associations and 

representative centers of the sample and Buhaira 

Governorate amounted to about (271.1, 596.8, 1109.1) 

tons, respectively, of urea fertilizer at a cost of about 

(1561478, 3437852, 6388321) pounds, at the level of 

the area cultivated with these crops, the amount of 

phosphate fertilizer wasted for the total area of summer 

vegetables was about (274.1, 970.1, 1823.8) tons of 

superphosphate at a cost of (498,940, 1765600, 

3319316) pounds, respectively. Finally, the amount of 

potassium nitrate wasted for the area planted with the 

aforementioned crops at the level of agricultural 

associations, centers and governorate (250.4, 786.9, 

1421.9) tons at a cost of (2443772, 7680099, 13877871) 

pounds, respectively. 

And it became clear from the economic effect of 

estimating efficiency on production and production 

costs of summer vegetable crops in the research sample 

that the average productivity is a crop (potatoes, 

tomatoes, dry white beans, watermelon super pulp) in 

Beheira Governorate, it is exposed to a loss in the 

amount of production at the level of agricultural 

associations and centers represented by the research 

sample and the Beheira Governorate, estimated at 

(494.1, 327, 63.3, 14.9) tons, respectively, at the level of 

the area planted with these crops in the agricultural 

associations, at the level of the centers represented by 

the sample, it is estimated about (2727.7, 401.1, 603.5, 

56) tons, respectively, and for the Buhaira governorate, 

the loss in the amount of production for the study crops 

is estimated at (4740.3, 718.6, 1108.7, 133.2) tons, 

respectively, As a result, the farms of those crops 

suffered losses estimated at about (1318, 879, 1013, 

328) thousand pounds at the level of agricultural 

associations, and at the level of centers, the losses of 

farms were estimated at about (7274, 1078, 9657, 1232) 

thousand pounds, and at the level of the Buhaira 

governorate exposes crop farms (potatoes, tomatoes, dry 

white beans, and super pulp watermelons) to losses 

estimated at (12641, 1931, 17740, 2931) thousand 

pounds, respectively. 

Therefore, farmers of these crops can, by not 

wasting the resources used in the production process 

and by redistributing those resources used, reduce the 

production costs of the crop (potatoes, tomatoes, dry 

white beans, super pulp watermelons) at the level of the 

cultivated area in agricultural associations by about 

(1456, 684, 886, 358) thousand pounds, respectively, 

and at the level of the centers representing the research 

sample, they amounted to about (8037, 839, 8450, 1344) 

thousand pounds, and at the level of the Buhaira 

governorate (13967, 1503, 15522, 3197) thousand 

pounds, respectively, while maintaining the same level. 

from production. 
Keywords: efficiency, the wasted, summer vegetable 

crops,  exposed to a loss in the amount of production. 

 


