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  تحلیل اقتصادي لكفاءة إنتاج محصول القمح في محافظة دمیاط

  متولي حمیدةسمیر أنور 
  مصر - الجیزة -الدقي  - مركز البحوث الزراعیة - قتصاد الزراعي معھد بحوث اإل

  
الت اإلنت�اج،  س�تخدام م�دخ  إقتص�ادي لكف�اءة إنت�اج محص�ول القم�ح ف�ي محافظ�ة دمی�اط م�ن خ�الل تق�دیر كف�اءة             إیھدف البحث تحلیل  :الملخص

قتصادیة للمیزانی�ة المزرعی�ة لھ�ذا    قتصادي والمؤشرات اإلوالتولیفات المثلي من ھذه المدخالت، وحساب حجم اإلنتاج األمثل وحجم اإلنتاج اإل
اد اآلزوت�ى  وأوضحت النتائج أن المرونة اإلنتاجیة الكلی�ة لم�دخالت اإلنت�اج المعنوی�ة إحص�ائیًا وھ�ى الس�ماد العض�وي والس�م          .المحصول الھام

للس�عة وھ�ذا یعن�ى أن إنت�اج القم�ح لعین�ة        المتزایدوھى تعكس طبیعة العائد  ١.١٢٢وسفاتى والعمل البشرى والتقاوي وبلغت حوالي الفوالسماد 
ل القمح، كان ستخدام مدخالت اإلنتاج بعینة الدراسة لمحصوإوبالنسبة لكفاءة . قتصادیةاإلولى األزراع القمح في دمیاط كان في مرحلة اإلنتاج 

وتبین أن التولیفة المثلي واألقل تكلف�ة   .١.١حوالي ) سعر الوحدة من المورد/قیمة الناتج(العمل البشرى أعلى كفاءة حیث بلغ العائد االقتصادي 
 ٣م١٢یة حوالي علالفكجم آزوت، بینما كانت التولیفة  ٦٣سماد عضوي وحوالي  ٣م١١من كل من السماد البلدي والسماد اآلزوتي كانت حوالي 

كما تبین أن حجم اإلنتاج  .٪٤علیة بحوالي الفكجم سماد آزوتى وقیمة تكلفة التولیفة المثلي تنخفض عن قیمة التولیفة  ٦٢سماد عضوي وحوالي 
 ١١٤٣٣لي فدان بتكلفة حواردب أ ٢٠.٥قتصادي بلغ حوالي وحجم اإلنتاج اإل جنیھ١٠٨٥٢فدان بتكلفة حوالي ردب أ ١٩.٥األمثل بلغ حوالي 

وأوض�حت مؤش�رات الكف�اءة م�ن تحلی�ل       .للفدان وھو أقل من اإلنتاج األمثل واإلنتاج اإلقتصاديردب أ ١٧على بلغ حوالي الفوأن اإلنتاج  ھجنی
ل�زراع  ومن النت�ائج الس�ابقة یمك�ن التوص�یة     . ٠.٢٦حوالي  جنیھوقیمة أربحیة ال ،فدان/جنیھ ٢٢٥٦المیزانیة المزرعیة أن صافي العائد حوالي 

مع خفض الكمیات المستخدمة من العمل زیادة الكمیات المستخدمة من األسمدة العضویة واألسمدة اآلزوتیة ) ١ :القمح في محافظة دمیاط باآلتي
دام إرشاد الزراع بإس�تخدام الكمی�ات الموص�ى بإس�تخدامھا م�ن م�دخالت اإلنت�اج لتقلی�ل تكلف�ة اإلنت�اج حی�ث إس�تخ            ) ٢ البوتاسي،لي والسماد اآل

 .٪٤األسمدة العضویة واآلزوتیة للزراع تزید التكلفة بحوالي 

  محصول القمح مشكالت، المیزانیة المزرعیة ، اإلنتاج االقتصادي ، التولیفة المثلي  اإلنتاج ،دالة : دالةال كلماتال

  
  ةـــــمقدم

یعتبر محص�ول القم�ح أھ�م محاص�یل الحب�وب الغذائی�ة ف�ي        
نعي الق�رار السیاس�ي ألھمی�ة    اات ص� مصر ویأتي في مقدمة إھتمام� 

القمح الغذائی�ة للمجتم�ع المص�ري واإلحتیاج�ات الكبی�رة من�ھ والت�ي        
تتزاید سنویًا بسبب الزیادة السكانیة العالیة، والمشكلة الرئیسیة لھ�ذا  
المحص���ول الھ���ام ھ���ي أن اإلنت���اج المحل���ى ال یف���ي باإلحتیاج���ات      

لع�ام   ٪٦٨لذاتي نح�و  المتزایدة من القمح حیث بلغت نسبة اإلكتفاء ا
وتلجأ الدولة إلي سد العجز عن طری�ق ال�واردات بالعمل�ة    . م٢٠١٤

األجنبی��ة وتتحم��ل الدول��ة أعب��اء كبی��رة تس��بب عج��زًا ف��ي المی��زان        
وفي الوقت الذي بلغ فیھ حجم الدعم من الدول�ة  . التجاري المصري

ملیار جنی�ھ ك�ان ال�دعم المق�دم لص�ناعة       ٣٣للموارد الغذائیة حوالي 
وذل��ك ف��ي ع��ام   ٪٦٥بنس��بة ح��والي  جنی��ھملی��ار  ٢١خب��ز ح��والي ال

 ).٢( م٢٠١٣/٢٠١٤

وتع����د محافظ����ة دمی����اط م����ن المحافظ����ات األق����ل زراع����ة  
لمحص��ول القم��ح عل��ى مس��توى الجمھوری��ة حی��ث تركیزھ��ا عل��ى        
زراع��ة محص��ول األرز، كم��ا أن محص��ول البرس��یم ھ��و المن��افس      

زراع�ة بالمحافظ�ة   القوى للقمح ف�ي دمی�اط ووفق�ًا لبیان�ات مدیری�ة ال     
حیث بلغت مس�احة القم�ح   ) ١(م، كما في جدول ٢٠١٦/٢٠١٧لعام 

یلی�ھ   ٪٤٧.٧ف�دان تمث�ل نس�بة     ل�ف أ ١٢.٥بمراكز كفر سعد ح�والي  
ث��م  ٪٢٣.٧ف��دان یمث��ل ح��والي   ل��فأ ٦.٢مرك��ز فارس��كور ح��والي  

 لفأ ٣.١فدان،  لفأ ٣.٢مركز كفر البطیخ والزرقا ودمیاط حوالي 
 للمراك�ز  ٪٤.٨، ٪١١.٨، ٪١٢.١بنسبة نح�و  فدان  لفأ ١.٢فدان، 

المنزرع��ة الثالث��ة عل��ى الترتی��ب ل��نفس الع��ام، ھ��ذا وتمث��ل المس��احة  
م���ن إجم���الي المس���احة    ٪٢٢القم���ح ف���ي دمی���اط نح���و     بمحص���ول

ف�دان والت�ي تمث�ل     ل�ف أ ١١٧المنزرعة بالمحافظ�ة والبالغ�ة ح�والي    
ة وتبل��غ المس���احة القابل��� . م���ن مس��احة المحافظ���ة الكلی���ة  ٪٥٤نح��و  

  ).١٠(آالف فدان  ١٠میاط نحو لإلستصالح في د

  المشكلة البحثیة

نتاجی����ة نخف����اض الكف����اءة اإلإتتمث����ل مش����كلة البح����ث ف����ى 
دى ألمحصول القمح بمحافظة دمیاط عنھ�ا بالنس�بة للجمھوری�ة مم�ا     

نتاجی��ة والمس��احة المخصص��ة لزراعت��ھ حی��ث     ل��ى تراج��ع ف��ى اإل  إ
لف فدان تمثل أ ٢٦.١فدان ، / ردبأ ١٦.٧نخفضت كل منھا بنحو إ

نتاجیة ومساحة الجمھوری�ة والت�ى بلغ�ت   إ٪ من ٠.٩٪ ، ٨.٢٣نحو 

ل����ف ف����دان كمتوس����ط للفت����رة  أ ٢٩.٣٩ف����دان ، /ردبأ ١٨.١نح����و 
نتاجیة بمحافظة دمیاط نخفاض اإلإلى إمما یشیر  )م٢٠١٦-٢٠٠٠(

  ).٢(مقارنة بالجمھوریة وذلك وفقًا لبیانات وزارة الزراعة جدول 
  

زی��ع الجغراف��ي لمس��احة القم��ح واألھمی��ة النس��بیة      التو): ١( ج��دول
  م٢٠١٦/٢٠١٧بمراكز محافظة دمیاط لعام 

  األھمیة النسبیة  المساحة فدان  المراكز

  دمیاط

  الزرقا

  كفر سعد

  فارسكور

  كفر البطیخ

١٢٤٩  

٣٠٨٣  

١٢٤٨٦  

٦٢٠٢  

٣١٦٢  

٤.٧٧  

١١.٧٧  

٤٧.٦٩  

٢٣.٦٩  

١٢.٠٨  

  ١٠٠  ٢٦١٨٢  جمالياإل

  غیر منشورة الزراعیة بیاناتالشئون  بمحافظة دمیاطمدیریة الزراعة  :المصدر

  
  أھداف الدراسة

قتص��ادي لكف��اءة إتھ��دف الدراس��ة بص��فة أساس��یة إل��ي تحلی��ل  
إنت��اج محص��ول القم��ح ف��ي محافظ��ة دمی��اط وذل��ك م��ن خ��الل تق��دیر   
النماذج اإلقتصادیة المختلفة مثل نموذج دالة اإلنتاج، ونم�وذج دال�ة   

األق�ل  (فاری�ل لتق�دیر التولیف�ات المثل�ي      التكالیف اإلنتاجیة، ونم�وذج 
وم��ن خ��الل  . ، وك��ذلك نم��وذج المیزانی��ة المحص��ولیة للقم��ح   )تكلف��ة

  :النماذج المقدرة تم حساب المؤشرات اإلنتاجیة واإلقتصادیة اآلتیة

  .تقدیر مستوى الكفاءة لمدخالت إنتاج محصول القمح -

ة األس��مد (تق��دیر التولیف��ة األق��ل تكلف��ة م��ن م��دخالت اإلنت��اج        -
 ).العضویة، واألسمدة اآلزوتیة

حس���اب حج���م اإلنت���اج األمث���ل وحج���م اإلنت���اج اإلقتص���ادي        -
 .لمحصول القمح

حساب مؤشرات المیزانیة المحصولیة للقمح للوصول إلي تعظیم 
 .األرباح لھذا المحصول
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  مصادر البیانات والطریقة البحثیة

عتم��دت الدراس��ة عل��ى األس��لوب الكم��ي وتحلی��ل البیان��ات   إ
النم�اذج اإلقتص�ادیة   ام األسالیب اإلحصائیة المناس�بة لتق�دیر   بإستخد

ستخدم أسلوب اإلنحدار المتعدد في الشكل الریاض�ي  أالمقدرة حیث 
والشكل الریاضي التكعیبي، وأیضًا أسلوب ) كوب دوجالس(األسى 

  .المیزانیة المزرعیة وذلك لحقیق أھداف الدراسة

مصدرین األول  وكانت البیانات المستخدمة في التحلیل من
بیان��ات عین��ة عش��وائیة بس��یطة بمحافظ��ة دمی��اط للموس��م الزراع��ي     

م، جمع����ت بواس����طة الباح����ث بإس����تخدام إس����تمارة   ٢٠١٦/ ٢٠١٦
مزارعًا لمحصول القمح م�ن أكب�ر مرك�زین ف�ي      ٧٠اإلستبیان لعدد 

محافظة دمی�اط م�ن حی�ث المس�احة القمحی�ة وھم�ا مرك�ز كف�ر س�عد          
م�ن ك�ل مرك�ز أیض�ًا م�ن       تینق�ری  ومركز فارس�كور وبإختی�ار أكب�ر   

م�ن مرك�ز كف�ر     الغ�اب والوس�طاني  كفر  تيحیث المساحة وھما قری
مزارع��ًا  م��زارع لك��ل م��نھم عل��ى الترتی��ب     ١٥،  ٢٥بواق��ع س��عد 
 ١٢،  ١٨فارس�كور بواق�ع   مرك�ز   رحامنة والروضة م�ن  ال تيوقری

وبإعتب���ار أن محافظ���ة دمی���اط  . لك���ل م���نھم عل���ى الت���والي  مزارع���ًا
لیس��ت متباع��دة أو وج��ود إختالف��ات م��ؤثرة عل��ى إنت��اج    ومراكزھ��ا 

إس��تمارة كفئ��ة   ٧٠القم��ح فق��د ت��م التحلی��ل اإلحص��ائي لبیان��ات ع��دد    
  .واحدة

كما تم اإلعتماد على البیان�ات الثأنوی�ة كسالس�ل زمنی�ة م�ن      
إحصائیات النشرات الدوریة التي یصدرھا الجھاز المركزي للتعبئة 

ورة من مدیریة الزراعة بدمیاط العامة واإلحصاء وبیانات غیر منش
وأیض��ًا بع��ض البیان��ات والمعلوم��ات المتعلق��ة بالدراس��ة م��ن خ��الل    
الدراس��ات العلمی��ة اإلقتص��ادیة المتخصص��ة ذات الص��لة بموض��وع  

  .الدراسة

  تاج محصول القمح في محافظة دمیاطاألھمیة النسبیة إلن: أوال

تطور مساحة القم�ح ف�ي مص�ر وف�ي     ) ٢(یتضح من الجدول 
ترة الفدانیة خالل الففظة دمیاط وكذلك اإلنتاج الكلى واإلنتاجیة محا

حیث بلغت المساحة الكلیة من القمح ف�ي مص�ر    ،)م٢٠١٦-٢٠٠٠(
 ٣.٩٣زادت إل�ي ح�والي    ٢٠٠٠ملیون فدان في عام  ٢.٤٦حوالي 

ع���ن ع���ام  ٪٦٠بزی���ادة تمث���ل نح���و  ٢٠١٦ملی���ون ف���دان ف���ي ع���ام 
  .م٢٠٠٠

ملیون الف زاد إلي حوالي  ٤٣.٨وبلغ اإلنتاج الكلى حوالي 
كما . ٪ خالل نفس العامین٣٩لف وبنسبة زیادة حوالي أملیون  ٦.١

أن اإلنتاجیة الفدانیة تكاد تكون شبة ثابتة خالل ھذه الفترة حیث بل�غ  
وبالنس��بة لمس��احة . ف��دان/ردبأ ١٧.٨متوس�ط إنت��اج الف��دان ح��والي  

ن ف�ي ع�ام   لف فداأ ٢٤.٥القمح في محافظة دمیاط فقد بلغت حوالي 
بنس��بة  ٢٠١٦ل��ف ف��دان ف��ي ع��ام أ ٢٨.٦ادت إل�ي ح��والي  ز ٢٠٠٠

ل�ف  أ ١٦.٧٪ وبلغ متوس�ط إنتاجی�ة الف�دان ح�والي     ١٧زیادة حوالي 
ل�ف  أ ١٨.١وھو یقل عن المتوسط العام للجمھوریة والب�الغ ح�والي   

  .خالل تلك الفترة

  
  )م٢٠١٦-٢٠٠٠(ترة الفدمیاط خالل  لمحصول القمح في مصر ومحافظةواإلنتاجیة تطور المساحة ): ٢(جدول 

  السنوات

  محافظة دمیاط  جمھوریة مصر العربیة
مساحة دمیاط 
  من الجمھوریة

)٪(  

اإلنتاج الكلى 
دمیاط من 
  الجمھوریة

)٪(  

المساحة 
  فدان الف

اإلنتاج الكلى 
  ردبا الف

اإلنتاجیة 
  للفدان اردب

المساحة 
  فدان الف

اإلنتاج 
 الفالكلى 

  اردب

اإلنتاجیة 
 بارد

  للفدان

١.٠  ١.٠  ١٧.٨  ٤٣٦  ٢٤.٥  ١٧.٨  ٤٣٧٧٢  ٢٤٦٣  ٢٠٠٠  

٠.٥٦  ٠.٧٨  ١٢.٧  ٢٣٢  ١٨.٣  ١٧.٨  ٤١٧٠٧  ٢٣٤١  ٢٠٠١  

٠.٦٥  ٠.٧٩  ١٥.١  ٢٩٠  ١٩.٢  ١٨.١  ٤٤٣٤٨  ٢٤٥٠  ٢٠٠٢  

٠.٧٥  ٠.٨٠  ١٧  ٣٤٣  ٢٠.١  ١٨  ٤٥٦٣٧  ٢٥٠٦  ٢٠٠٣  

٠.٨٦  ٠.٨٤  ١٨.٩  ٤١١  ٢١.٨  ١٨  ٤٧٨٦٢  ٢٦٠٥  ٢٠٠٤  

٠.٨٩  ٠.٨٩  ١٨.٢  ٤٨٢  ٢٦.٥  ١٨.٢  ٥٤٢٧٠  ٢٩٨٥  ٢٠٠٥  

٠.٩٥  ٠.٩٦  ١٧.٩  ٥٢٣  ٢٩.٥  ١٨  ٥٥١٣٧  ٣٠٦٣  ٢٠٠٦  

٠.٨٣  ٠.٨٥  ١٧.٨  ٤١٠  ٢٣.١  ١٨.١  ٤٩٢٠٥  ٢٧١٥  ٢٠٠٧  

٠.٩١  ١.٠٣  ١٦.١  ٤٨٦  ٣٠.٢  ١٨.٢  ٥٣١٨٠  ٣١٤٧  ٢٠٠٨  

٠.٧٨  ٠.٨٥  ١٦.٦  ٤٤٢  ٢٦.٦  ١٨.١  ٥٦٨٣٨  ٣٠٠١  ٢٠٠٩  

٠.٧٨  ٠.٩٢  ١٥  ٤١٤  ٢٧.٦  ١٥.٩  ٤٧٧٨٢  ٣٠٤٨  ٢٠١٠  

٠.٩٢  ١.٠٥  ١٦.١  ٥١٤  ٣٢  ١٨.٣  ٥٥٧٨٩  ٣١٦٠  ٢٠١١  

٠.٨٤  ٠.٩٤  ١٦.٥  ٤٩٢  ٢٩.٨  ١٨.٦  ٥٨٦٣٠  ٣٣٧٧  ٢٠١٢  

٠.٨٥  ٠.٩٦  ١٦.٤  ٥٣٣  ٣٢.٥  ١٨.٧  ٦٣٠٥٢  ٣٣٩٣  ٢٠١٣  

٠.٨٠  ٠.٨٢  ١٧.٧  ٤٤٩  ٢٧.٩  ١٨.٢  ٦١٨٥٤  ٣٤٦٨  ٢٠١٤  

٠.٧٠  ٠.٧٤  ١٧.٥  ٤٩١  ٢٥.٧  ١٨.٥  ٦٤٠٢٣  ٣٣٢٥  ٢٠١٥  

٠.٨١  ٠.٨٦  ١٧.٢  ٤٣٨  ٢٨.٦  ١٨.٣  ٦٠٨٥٣  ٣٩٢٦  ٢٠١٦  

  ٠.٨٠  ٠.٩  ١٦.٧  ٤٢٥  ٢٦.١  ١٨.١  ٥٣١٧٣  ٢٩٣٩  المتوسط

  أعداد مختلفة -قتصاد الزراعي نشرات اإل -وزارة الزراعة  :المصدر
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  التقدیر القیاسي لدالة اإلنتاج لمحصول القمح بمحافظة دمیاط: ثانیًا

  توصیف نموذج الدالة المقدرة -١

الھامة في تحدید یعتبر تقدیر دوال اإلنتاج أحد األسالیب 
المدخالت اإلنتاجیة وأعالھا من حیث الكفاءة وتحدید الكمیات 

ستبیان لعینة زراع القمح ستخدام بیانات إستمارة اإلإوب. المثلي منھا
بمحافظة دمیاط، قدرت دالة اإلنتاج لمحصول القمح في الشكل 

  :الریاضي األسى لكوب دوجالس اآلتي

Y = b0 X0
b1 X0

b2…………….Xn
bn 

  :فدان/ردبباألكمیة اإلنتاج : )Y( حیث
       )X1………..Xn :(ھي المدخالت اإلنتاجیة  
       b1……….bn::  معامالت االنحدار الجزئ والتي تمثل المرونات

  اإلنتاجیة لمدخالت اإلنتاج 

) Y( ردبمقاسًا باأل) المتغیر التابع(وكانت كمیة اإلنتاج 
كمیة السماد العضوي  والمتغیرات المفسرة المستقلة بالدالة ھي

) وحدات فعالة(زوتى ، وكمیة السماد اآل)X1(مقاسًا بالمتر المكعب 
بالكیلو ) وحدات فعالة(وسفاتى الف، وكمیة السماد )X2(بالكیلو جرام 

بالكیلو جرام ) وحدات فعالة(، وكمیة السماد البوتاسى )X3(جرام 
)X4(رجل /، ومدخل العمل البشرى یوم)X5(ي ، والعمل اآلل

  ).X7(، وكمیة التقاوي بالكیلو جرام )X 6(بالساعة 

  نتائج تقدیر دالة اإلنتاج لمحصول القمح بعینة الدراسة -٢

معنویة نموذج الدالة المقدرة لعینة ) ٣( یتضح من الجدول
، وأن ٧١.٧٥الزراع لمحصول القمح حیث بلغت قیمة ف 

ت في من التغیرا ٪٩٣المتغیرات المفسرة بالدالة تشرح حوالي 
إنتاج القمح على مستوى العینة وبلغ معامل التحدید المعدل 

، وبالنسبة للمدخالت اإلنتاجیة بالدالة فقد ثبتت المعنویة ٠.٩٢٥
 ياإلحصائیة لتأثیرھا على اإلنتاج فیما عدا كل من السماد البوتاس

  .والعمل اآللي

وأوضحت معامالت اإلنحدار الجزئیة بالدالة أن أكبر 
ثیرًا على اإلنتاج من القمح بعینة الدراسة كان السماد المدخالت تأ

البلدي یلیھ كمیة التقاوي المستخدمة حیث زیادة الكمیات المستخدمة 

یؤدى إلي زیادة اإلنتاج من القمح بنسبة حوالي  ٪١لكل منھا بنسبة 
لكل منھا على الترتیب وثبتت المعنویة  ٪٠.٢، وحوالي ٪٠.٤

بینما كان تأثیر كل من العمل  .٠.٩٩اإلحصائیة عند مستوى 
في المرتبة األقل من حیث التأثیر في ثم السماد اآلزوتي البشرى 

إنتاج القمح بعینة الدراسة حیث زیادة الكمیات المستخدمة لكل 
 ٪١٣یحدث زیادة في اإلنتاج بنسبة حوالي  ،٪١منھما بنسبة 

ًا وثبتت المعنویة لكل منھما إحصائی ،على الترتیب ٪٢٣وحوالي 
وسفاتى في المرتبة الفویأتي مدخل السماد . ٠.٩٩عند مستوى 

 ٪١األخیرة من حیث التأثر على إنتاج القمح حیث زیادتھ بنسبة 
وثبتت معنویة التأثیر . ٪١٢یؤدى إلي زیادة اإلنتاج بنسبة حوالي 

وبحساب درجات تأثر المدخالت اإلنتاجیة  ٪٥عند مستوى 
مح على مستوى العینة تبین أن والمعنویة إحصائیًا لمحصول الق

والسماد اآلزوتي حوالي  ٪٤٠درجة تأثیر السماد البلدي حوالي 
 ٪١٣والعمل البشرى حوالي  ٪١٢وسفاتى حوالي الفوالسماد  ٪٢٣

  .٪٢٠والتقاوي حوالي 

وتجدر اإلشارة أن كل من السماد البلدي والتقاوي 
لقمح ٪ في إنتاج محصول ا٦٠المستخدمة یؤثران بنسبة حوالي 

بعینة الدراسة بمحافظة دمیاط مما یدعوا إلي ضرورة إرشاد 
الزراع بأھمیة استخدام الكمیات المناسبة من كل منھما وبخاصة 

  .السماد البلدي

ثیر أجمالیة للمدخالت ذات التوبحساب المرونة اإلنتاجیة اإل
وھي  ١.١٢٢حصائیًا فقد بلغت في الدالة المقدرة حوالي إالمعنوى 

عة العائد على السعة المتزاید حیث زیادة تلك المدخالت تعكس طبی
٪ یحدث زیادة في اإلنتاج بنسبة تبلغ ١المعنویة إحصائیًا بنسبة 

ستخدام تلك المدخالت كان في إن أ٪ وبما یعنى ١.١٢٢حوالي 
قتصادیة من قانون الغلة إولى وھى الغیر مرحلة اإلنتاج األ

د بضرورة زیادة الكمیات وعلى ذلك فإنھ یجب اإلرشا. المتناقصة
المستخدمة من تلك المدخالت وفقًا لبیانات عینة زراع القمح 
بمحافظة دمیاط في حدود مرونات اإلنتاج المقدرة لكل مدخل 

 .وأیضًا إستخدام التولیفات المثلي من تلك المدخالت

  
  صول القمح بعینة الدراسة في محافظة دمیاطتصادیة لمدخالت دالة اإلنتاج لمحقنحدار والمؤشرات اإلمعامالت اإل): ٣(جدول

  المرونة  الوحدة  المتغیر
اإلنتاج 
  المتوسط

اإلنتاج 
  الحدي

قیمة الناتج 
  الحدي

سعر 
  المورد

العائد 
  االقتصادي

كمیة 
  المورد

  ٣م  سماد بلدي
٠.٤٠١  

)١٥.٥**(  
١٢  ٤.٥٦  ٧٠  ٣١٩.٢  ٠.٥٧  ١.٤٢  

  كجم  أزوت
٠.٢٢٩  

)٣.٠٤**(  
٦٢  ٢.٦٧  ١٣  ٣٤.٧  ٠.٠٦٢  ٠.٢٧٤  

  كجم  فوسفات
٠.١١٧  

)٢.١٩*(  
٣١  ٤.٢١  ٨.٥  ٣٥.٨  ٠.٠٦٤  ٠.٥٤٨  

  كجم  بوتاسیوم
٠.٠١٥  

)٠.١٤٥(  
١٥  ٠.٨١٤  ١١  ٨.٩٦  ٠.٠١٦  ١.١٣  

  یوم رجل  عمل بشرى
٠.١٣١  

)٣.٧**(  
١٩  ١.٠٩  ٦٠  ٦٥.٥  ٠.١١٧  ٠.٨٩٤  

  ساعة  عمل اآللي
٠.٠٣١  

)٠.٠٤٠(  
٢٨  ٠.٢٨٨  ٣٥  ١٠.١  ٠.٠١٨  ٠.٦٠٧  

  كجم  تقاوي
٠.١٩٨  

)٤.٥(**  
٧٠  ٥.٣٨  ٥  ٢٦.٩  ٠.٠٤٨  ٠.٢٤٣  

  ثابت المعادلة
-٠.٠٨٧  
) -٠.٩٤(  

            

F= 71.75                    R/2= 0.925             R= 0.962  
 ٪١عند مستوى  معنوي(**)                        ٪٥معنوي عند مستوى (*) 

  بعینة الدراسة حسبت من بیانات إستمارت االستبیان :المصدر
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  ام مدخالت اإلنتاج بعینة الدراسةستخدإفاءة ك -٣

من خالل المؤشرات اإلقتصادیة التي تم حسابھا من نموذج 
دالة اإلنتاج المقدرة لعینة الزراع لمحصول القمح في محافظة 

بالنسبة لمؤشر الكفاءة ) ٣(دمیاط كما ھو موضح في الجدول 
ل مدخل اإلقتصادیة الذي تم حسابھ بقسمة قیمة الناتج الحدي لك

. جنیھعلى سعر الوحدة من مدخل اإلنتاج مقدرًا بال جنیھمقدرًا بال
وإقتصادیًا عند الحصول على ناتج القسمة الواحد الصحیح أى عند 

 أقصاھا وبذلكتساوى المؤشرین یكون مستوى كفاءة المدخل عند 
فإن ناتج القسمة الواحد الصحیح أو یقترب منھ یكون دلیًال على 

  .على الستخدام المدخل في اإلنتاجمستوى كفاءة أ

وتبین من الجدول أن أعلى المدخالت كفاءة في اإلستخدام 
بعینة الدراسة لمحصول القمح ھو العمل البشرى حیث بلغ المؤشر 

وذلك بسبب إنخفاض الكمیات المستخدمة من العمالة  ١.١حوالي 
لمحصول القمح خالل فترة اإلنتاج حیث طبیعة إنتاج المحصول ال 
تتطلب إستخدام عدد كبیر فیما عدا عملیة الحصاد وحالیًا یتم 
إستخدام العمل اآللي في الحصاد والدراس لمحصول القمح، یلیھ 

، وقد یرجع ذلك إلي ٢.٦٧السماد االزوتى حیث بلغ المؤشر حوالي 
أن الزراع دائما ما یستخدمون كمیات محددة ومتقاربة جدًا بعضھم 

  .البعض

اآللى بینما كانت الكفاءة االقتصادیة فى كل من العمل 
قل من الواحد الصحیح مما یعنى خفض الكمیة أالبوتاسى  والسماد

المضافة من المدخلین حتى یتساوى قیمة الناتج الحدى مع سعر 
وقد بلغت الكفاءة االقتصادیة فى كل  الكفاءة،العنصر لھما وتتحق 

وسفاتى وكمیة التقاوى قیمتھا اكبر من السماد البلدى واالزوتى والف
من الواحد الصحیح وعلى زراع القمح زیادة الكمیة المضافة منھما 
حتى تتساوى القیمة الحدیة للناتج مع سعر العنصر لكل منھما 

  .وتتحقق الكفاءة االقتصادیة

) األقل تكلفة(التقدیر القیاسي لنموذج التولیفات المثلي : ثالثًا
  دمیاطل القمح بمحافظة لمدخالت إنتاج محصو

  توصیف نموذج فاریل -١

یتطلب تقدیر التولیفات األقل تكلفة لمدخالت اإلنتاج وفقًا 
وفي ھذه الدراسة تم . لنموذج فاریل أوًال تقدیر دالة إنتاج المحصول

تقدیر دالة إنتاج القمح باستخدام المدخلین السماد البلدي واآلزوتي 
یًا في نموذج دالة اإلنتاج سابقة حیث كان تأثیریھما معنوي إحصائ

في  ٪٥٥التقدیر كما نسبة تأثیر استخدام ھذین المدخلین بلغ حوالي 
وكان ) ٤(إنتاج القمح بعینة الدراسة وكما ھو موضح في الجدول 

  :نموذج الدالة في الشكل الریاضي األسى كما یلي

Y = b0 X1
b1 X2

b2  

     كمیة االنتاج :)Y(حیث 

  ناتج المتماثلدالة منحنى ال -٢ 

X1 = (Y/b0X2
b2)1/b1  

  دالة خط التولیفات األقل تكلفة  -٣

X1 = [(b1/b2)(p2x2/p1x1)] X2  

  :حیث
 X1  =٣عنصر السماد البلدي م  
  X2 = وحدة فعالة(كجم  االزوتىعنصر السماد(  
 p1x1  =عار الجاریةباأل ٣م/ھمتوسط سعر السماد البلدي جنی  

P2x2  = الجاریة كجم وحدة فعالة باألسعار/ جنیھ زوتىاالمتوسط سعر السماد  
b2 , b1  =معامالت الدالة اإلنتاجیة  

Y  = فدان/اردب الدراسة متوسط االنتاج بعینة  

نت���ائج تق���دیر التولیف���ات المثل���ي م���ن م���دخلي الس���ماد البل���دي    -٢
  :والسماد اآلزوتى

Y = 3.68 X1
0.183        X2

0.191 

(2.39)** (3.501)** (2.911)** 

F=48.31        R/2 = 0.553 
  

وكانت الدالة المقدرة معنویة إحصائیًا وفق�ًا لقیم�ة ف حی�ث    
 ٪١معن��ویین عن��د مس��توى    X1   ،X2وأن الم��دخلین ٤٨.٣١بلغ��ت 

  .٪٥٥ویحددان اإلنتاج بنسبة 

دان م�ن القم��ح  الف� اج ت� بمتوس��ط أن Yوب�التعویض ع�ن قیم�ة    
كن الحصول عل�ى  أمردب للفدان أ ١٧بعینة الدراسة والبالغ حوالي 

  :دالة الناتج المتماثل اآلتي

X1 = 891.4 / X2
 1.055 

وبالتعویض عن متوسط سعر وحدة السماد البلدي والمقدرة 
وسعر وحدة السماد اآلزوتي والمقدرة بحوالي  ٢م/ جنیھ ٧٠بحوالي 

كجم وحدة فعالة أمكن الحصول عل�ى دال�ة خ�ط التولیف�ات      جنیھ ١٦
  :األقل تكلفة اآلتي

X1 = 0.175X2 

قدرت التولیف�ة األق�ل   ) ١(والشكل ) ٤(كما موضح بالجدول 
) كجم وحدة فعالة أزوت ٦٣سماد بلدي،  ٣م١١(تكلفة من المدخلین 

، وبینم�ا كمی�ة التولیف�ة    جنی�ھ  ١٥٨٩وبلغت قیمة تلك التولیفة حوالي 
 ٦٢سماد بلدي،  ٣م١٢(علیة لعینة الزراع بمحافظة دمیاط حوالي الف

وب��ذلك كان��ت  جنی��ھ ١٦٤٦بقیم��ة ح��والي ) أزوت كج��م وح��دة فعال��ة
وبنس�بة   جنی�ھ  ٥٧علیة أعلى عن التولیف�ة المثل�ي بح�والي    الفالتولیفة 

 .٪٤زیادة حوالي 

  
  

  علیة األقل تكلفة من السماد البلدي والسماد اآلزوتي المقدرة بعینة الدراسةالفكمیات التولیفات ): ٤( جدول

  التولیفة
  السماد البلدي

  ٣م
اآلزوتي كجم وحدة السماد 

  فعالة
  جنیھالتكلفة 

  ١٦٤٦  ٦٢  ١٢  علیةالفالتولیفة 

  ١٥٨٩  ٦٣  ١١  التولیفة المثلي

  ٥٧  ١ -  ١  علیة والمثليالفرق بین الف

  ستبیان لعینة الدراسةحسبت من بیانات إستمارات اإل: المصدر
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كمیة السماد االزوتى كجم وحدة فعالة

التولیفة المثلى 
11    ،63

EXPANSION PATH 

ISOQUANT

  
  تي لعینة الدراسة بمحافظة دمیاطوزسماد البلدي واآلالتولیفة الموردیة المثلي بین ال): ١(شكل 

 
اجیة لمحصول القمح التقدیر القیاسي لدالة التكالیف اإلنت: رابعًا

  بعینة الدراسة

طبقًا للنظریة االقتصادیة فأن التكالیف ھي دالة في   
اإلنتاج وبتقدیر دالة التكالیف لمحصول ما یكون الھدف حساب 

ي یدنى التكالیف المتوسطة الكلیة وكذلك حجم اإلنتاج األمثل والذ
حساب حجم اإلنتاج اإلقتصادي الذي یتحقق عند أقصى أرباح 

  :ممكنة وقدرت دالة التكالیف في الشكل الریاضي التكعیبي

T.C =B1Y ± B2Y
2 ± B3Y

3 

  :حیث أن
T.C : فدان/جنیھ(للتكالیف المتغیرة القیمة التقدیریة(  

B1, B2, B3 :الیف الكلیةمعامالت دالة التك  
Y : لفأدان الفالقیمة التقدیریة لمتوسط إنتاج  

  
ستبیان لعینة الزراع في ستمارات اإلإستخدام بیانات إوب

محافظة دمیاط قدرت دالة التكالیف لمحصول القمح في الصورة 
  :اآلتیة

T.C = 2216.1 Y – 167.2 Y2 + 4.21 Y3 

(3.743)**    (-2.014)**     (2.01)* 

F = 303.7 **          R-2 = 0.817 
  

تبین من الدالة المقدرة أن حجم اإلنتاج یحدد التكالیف 
وفقًا لمعامل التحدید المعدل ومعنویة  ٪٨١الكلیة من القمح بنسبة 

الدالة وفقًا لقیمة ف وأیضًا معنویة معامالت الدالة إحصائیًا عند 
  .٪١مستوى 

  :ما یليكانت دالة متوسط التكالیف ك Yوبقسمة الدالة على 

T.V.C = 2216.1 –167.2 Y + 4.21 Y2 

  :وبإجراء التفاضل للدالة كانت دالة التكالیف الحدیة ھي

M.C 2216.1 – 334.4 Y + 12.6 Y2 

وت��م تق���دیر حج��م اإلنت���اج األمث��ل ال���ذي ی��دنى التك���الیف       
المتوس��طة الكلی��ة وذل��ك ب��إجراء التفاض��ل لدال��ة متوس��ط التك��الیف      

قتص�ادي ال�ذي   نت�اج اإل كم�ا ق�در حج�م اإل   الكلیة ومس�اواتھا بالص�فر   
یحق��ق أقص��ى أرب��اح ممكن��ة وذل��ك بمس��اواة التك��الیف الحدی��ة م��ع        

 ٥٦٠من القمح بعینة الدراسة والب�الغ ح�والي    ردبمتوسط سعر األ
أن حج�م اإلنت�اج األمث�ل م�ن     ) ٥(، وتبین م�ن الج�دول   ردبلأل/جنیھ

الي للف��دان عن��د تكلف��ة ح���و    جنی���ھردب  أ ١٩.٥القم��ح بل��غ ح��والي    
وأن حج��م اإلنت��اج اإلقتص��ادي بل��غ ح��والي    . للف��دان جنی��ھ ١٠٨٥٣

للف����دان  جنی����ھ ،١١٤٣٤ للف���دان عن����د تكلف����ة ح���والي  ردب أ ٢٠.٥
عل��ى كمتوس��ط ل��زراع عین��ة الدراس��ة والب��الغ     الفوبمقارن��ة اإلنت��اج  

بك����ل م����ن اإلنت����اج األمث����ل واإلنت����اج     أردب للف����دان ١٧ح����والي 
ق�ل م�ن اإلنت�اج    أزراع ك�ان  عل�ى لل�  الفقتصادي إتض�ح أن اإلنت�اج   اإل

قتصادي، وھ�ذا یعن�ى أن ال�زراع    قل من اإلنتاج اإلأاألمثل وبالتالي 
قتص��ادیة وفق��ًا لق��انون   إینتج��ون ف��ي مرحل��ة اإلنت��اج األول��ى الغی��ر     
  ).٢(الغلة المتناقصة وكما ھو موضح في الشكل 

  

قتصادیة لدال�ة التك�الیف لمحص�ول    مؤشرات الكفاءة اإل): ٥( جدول
  نة الدراسةالقمح بعی

  اإلنتاج
  كمیة اإلنتاج

  فدان/ ردبأ 
  التكالیف

  جنیھ 

  ١٠٠٢٤  ١٧  الفعلى

  ١٠٨٥٣  ١٩.٥  األمثل

  ١١٤٣٤  ٢٠.٥  قتصادياإل

  ستبیان لعینة الدراسة ونموذج دالة التكالیف الكلیةحسبت من بیانات اإل :المصدر
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  لدراسة بمحافظة دمیاطمحصول القمح بعینة ا یةنتاجاإلنتاج الفعلي واألمثل إل ):٢(شكل 

  
نتائج تقدیر مؤشرات المیزانیة المزرعیة لمحصول القمح : خامسًا

  بعینة الدراسة
یعتب��ر نم��وذج تحلی��ل المیزانی��ة المزرعی��ة أح��د النم��اذج        

الریاض��یة الت��ي تس��تخدم ف��ي تق��دیر مؤش��رات الكف��اءة اإلقتص��ادیة       
لعین�ة   س�تبیان س�تمارات اإل إستخدام بیان�ات  إوب. للمحاصیل الزراعیة

زراع محصول القمح بمحافظة دمیاط كان�ت نت�ائج التحلی�ل لنم�وذج     
  :المیزانیة المزرعیة كما یلي

  
تحلی���ل المیزانی���ة المزرعی���ة لمحص���ول القم���ح بعین���ة    :)٦(ج���دول 

الدراس����ة ف����ي محافظ�����ة دمی����اط للموس����م الزراع�����ي     
  م٢٠١٦/٢٠١٧

  ٪  التكالیف  البنـــد

  )ساعة(العمل االلى 
  )ومرجل ی(العمل البشرى 

  )كجم(التقاوى 
  )٣م(السماد البلدى 

  )وحدة فعالة(السماد الفوسفاتى
  )وحدة فعالة(السماد االزوتى 

  )لتر(المبیدات 
  اجمالى التكالیف المتغیرة

  القیمة االیجاریة
  التكالیف الكلیة
  الناتج الرئیسى
  الناتج الثانوى

  االیرادات الكلیة
  التكالیف المتغیرة/ االیرادات الكلیة 

  التكالیف الكلیة/ ادات الكلیة االیر
  المستثمر جنیھاربحیة ال

١٦٩٥  
١٣٤٠  
٣٥٠  
٨٤٠  
٢٤٨  

١٠١٦  
٣٣٥  

٥٨٢٤  
٤٢٠٠  

١٠٠٢٤  
٩٥٢٠  
٢٧٦٠  

١٢٢٨٠  
٢.١١  
١.٢٦  
٠.٢٦  

١٦.٩١  
١٣.٣٧  

٣.٥  
٨.٣٨  
٢.٤٧  

١٠.١٣  
٥٨.١٠  
٤١.٩  
١٠٠  
  

جمع��ت وحس��بت م��ن اس��تمارات اس��تبیان عین��ة الدراس��ة موس��م     :المص��در
  م٢٠١٦/٢٠١٧

أن إجمالي قیمة التكالیف الكلی�ة للف�دان   ) ٦(الجدول تبین من 
وقیم��ة التك��الیف المتغی��رة    جنی��ھ ١٠٠٢٤م��ن القم��ح بلغ��ت ح��والي   

وقیم��ة التك��الیف الثابت��ة    ٪٥٨.١٠تمث��ل نح��و   جنی��ھ ٥٨٢٤ح��والي 
. وذل�ك م�ن التك�الیف الكلی�ة     ٪٤١.٩حیث تمثل نح�و   ٤٢٠٠حوالي 

لبشرى وقیمة التق�اوي  وتبین أن قیمة كل من السماد البلدي والعمل ا
كم��ا بل��غ   . عل��ى الترتی��ب   ٪٣.٥، ٪١٣.٣٧، ٪٨.٣٨تمث��ل ح��والي  

یمث��ل إی��راد  جنی��ھ ١٢٢٨٠ی��راد الكل��ى للف��دان م��ن القم��ح ح��والي  اإل
وإی��راد  ٪٧٧بنس��بة ح��والي   جنی��ھ ٩٥٢٠المن��تج الرئیس��ي ح��والي   
وذل��ك م��ن  ٪٢٣یمث��ل ح��والي  جنی��ھ ٢٧٦٠المن��تج الث��انوي ح��والي 

  .لىإجمالي اإلیراد الك

وبتقدیر بعض مؤشرات الكفاءة من تحلیل المیزانیة تب�ین أن  
للف��دان، ونس��بة العائ��د للتك��الیف   جنی��ھ ٢٢٥٦ص��افي العائ��د ح��والي 

المس�تثمر ح�والي    جنی�ھ ، وبل�غ قیم�ة أربحی�ة ال   ٢١.٢٦الكلیة ح�والي  
م���ن التك���الیف   ٢.١١وذل���ك م���ن التك���الیف الكلی���ة وح���والي    ٠.٢٦

  .المتغیرة

كالت التى تواجھ مزارع القمح بعینة الدراس�ة  ترتیب المش: سادسًا
  م٢٠١٦/٢٠١٧بمحافظة دمیاط خالل الموسم 

ھم المشكالت ھمیة النسبیة ألاأل) ٧(یوضح الجدول رقم 
نیة بمحافظة دمیاط االتى تواجھ مزارعى القمح بعینة الدراسة المید

نخفاض إحیث جاءت فى مقدمة المشكالت  م،٢٠١٦/٢٠١٧موسم 
قمح وعدم وجود سعر ضمان للمزارع بنسبة بلغت سعر التورید لل

ار سعأرتفاع إیلیھا فى المرتبة الثانیة مشكالت  ٪٢٢.٨نحو 
حتلت إبینما  ٪٢٠.١نتاج بنسبة بلغت نحو سمده وتكالیف اإلاأل

عتماد على میاه مشكلة عدم توافر میاه الرى الصالحة للزراعة واإل
یلیھا فى المرتبة  ٪١٨.٤الصرف المرتبة الثالثھ بنسبة بلغت نحو 
 عالف الشتویة فى نفسالرابعة منافسة بعض المحاصیل مثال األ

حتلت مشكلة نقص إفى حین  ٪١٥.٧العروة بنسبة بلغت نحو 
رشادیة والتوصیات المرتبة الخامسة بنسبة بلغت نحو الخدمات اإل

 خیرة مشكلة قلة منافذفى المرتبة السادسة واأل خیرًاأو ٪١٢.٢
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لى تحكم التجار فى شراء المحصول من إؤدى التورید مما ی
  .سعار منخفضة والتورید بمعرفتھمأالمزارعین ب

  
المش��كالت الت��ى تواج��ھ م��زارع  ھ��م ھمی��ة النس��بیة ألاأل :)٧(ج��دول 

القم��ح بعین��ة الدراس��ة بمحافظ��ة دمی��اط خ��الل الموس��م     
   م٢٠١٦/٢٠١٧

  ٪  الدرجة  المشكلـــــــة  م

١  
وع�دم وج��ود   نخف�اض س�عر التوری�د   إ

  سعر ضمان للمزارع 
٢٢.٨  ٢.٦  

٢  
س����مدة وتك����الیف  س����عار األأرتف����اع إ

  االنتاج
٢٠.١  ٢.٣  

٣  
ع���دم ت����وافر می����اة ال����رى الص����الحة  
للزراع�����ة واالعتم�����اد عل�����ى می�����اة    

  الصرف
١٨.٤  ٢.١  

٤  
منافس�����ة بع�����ض المحاص�����یل مث�����ل   

  عالف الشتویة فى نفس العروةاأل
١٥.٧  ١.٨  

٥  
رش���������ادیة  نق���������ص الخ���������دمات اإل  

  والتوصیات
١٢.٢  ١.٤  

٦  
لى تحكم إقلة منافذ التورید مما یؤدى 

التج����ار ف�����ي الم�����زارعین ویقم�����ون  
  بمعرفتھم بالتورید 

١٠.٥  ١.٢  

  ١٠٠  ١.٩  المتوسط العام

بمحافظة ستبیان لعینة الدراسھ ستمارات اإلإت من جمعت وحسب :المصدر
  م٢٠١٦/٢٠١٧فى الموسم الزراعي دمیاط 
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Abstract: This research aims to economical analysis for wheat production efficiency in Domyat governorate, by 
determine inputs used in production, determine the optimal use for inputs, calculate the optimal and economical 
production size, and calculate the economic indicators for farm budget of wheat crop. The research results showed that; 
Organic, nitrogen, phosphate fertilizers, seeds and human labor are significant affecting of wheat production, the total 
elasticity of production is 0.96 which represent decreasing rerun to scale, this meaning that the wheat production of 
formers sample in Domyat was in the economic stage. Human labor efficiency is highest, where the economic return 
about 1.1 (Marginal product value/input price per unit), while fertilizer efficiency lower, where the economic return 
about 14.1. The optimal combination from organic and nitrogen fertilizers are about (11m and 63kg), while the actual 
combination are about (12 m and 62 kg). The cost of optimal combination is less than the cost of actual by 4%. The 
optimal production is about 19.5 ardab/f., the economical production is about 20.5 ardab /f, while the actual production 
is about 17 ardab/f. Net return is about 2256 Lp/f and profit per pound is about 0.26 Lp. 

Keywords: Production function, optimal combination, economical production, farm budget, wheat crop 
 
 


