
Journal of Agricultural Economics & Rural Development; Suez Canal University, 2019   
 

 Volume 5 (1): 115-122 
 

الشرقیة واإلسماعیلیة فيلداالت إنتاج مزارع األسماك  قیاسيتحلیل   
  ٢فاتن محمد البدرى، ٢عبدالعزیزعزازىجمال السید ، ١مھدىمحمد غریب ، ١ابوالعالشرف محمد أ

  مصر -  جامعة قناة السویس - كلیة الزراعة  -  الزراعي القتصاداقسم ١
  مصر -  لبحوث الثروة السمكیة بالعباسة المركزيالمعمل ٢

  
 المقدرة،تؤثر على اإلنتاج الفیزیقي للمزارع السمكیة المدروسة من خالل دراسة داالت اإلنتاج  التيتبین نتائج الدراسة أن العوامل  :الملخص

كما تم تقدیر  ،البشرىالعمل  االصبعیات، ،األعالف ھيحیث تبین من خالل التقدیر اإلحصائي لدالة اإلنتاج أن أكثر المدخالت اإلنتاجیة تأثیرًا 

ویلیھا مدخلي عدد  البشري،الكفاءة االقتصادیة الستخدام تلك الموارد وتبین ارتفاع معامل الكفاءة االقتصادیة لمدخلى العلف، العمل 

ة على الترتیب حیث أن ھناك فرصة لزیاد ١٦.٢ ، ٥.٨ ، ٥.٤٥ ، ١.٣٩بلغت الكفاءة االقتصادیة بحوالى  حیثاآللى األصبعیات، والعمل 

 األسماك إنتاجاإلنتاجیة من خالل زیادة الكمیات المستخدمة منھما وذلك في حدود المرونات اإلنتاجیة لكل منھما وذلك لمزارع  كفاءتھا

ویلیھا مدخلي العمل  واالصبعیات،العلف،  لمدخليتبین ارتفاع معامل الكفاءة االقتصادیة  اإلسماعیلیةوبالنسبة لمحافظة  .الشرقیةبمحافظة 

على الترتیب حیث أن ھناك فرصة لزیادة  ١٣.٠١ ، ٤.١٤ ، ٣.٣٣ ، ١.٣بلغت الكفاءة االقتصادیة بحوالى  حیثاآللي والعمل  بشرى،ال

كما تم تقدیر التولیفات الموردیة  .اإلنتاجیة من خالل زیادة الكمیات المستخدمة منھما وذلك في حدود المرونات اإلنتاجیة لكل منھما كفاءتھا

 البشرى،من العمل  المثليالتولیفة  أنوتبین  والشرقیة،بمحافظة اإلسماعیلیة  األسماك إنتاجإنتاج مزارع  فيتؤثر  التيھم المتغیرات أل المثلي

 حوالياستخدمھا الزراع  التيحین كانت التولیفة الفعلیة  فيساعة للفدان على التوالي  ٣٠٥ فدان،/ رجل/یوم ٣٦بحوالى  والمقدرةاآللي والعمل 

جنیة للفدان أما تكلفة  ٣٨٨٣بحوالى  المثليوقدرت تكلفة التولیفة  .اآلليفدان من العمل /ساعة  ٢٣١ البشرى،فدان من العمل /رجل/یوم ٤٠

بعینة الدراسة بالنسبة  المثليعن التكلفة % ٣.٥جنیة للفدان وذلك باألسعار الجاریة ، وبنسبة زیادة  ٤٠٢٣.٧ حواليالتولیفة الفعلیة كانت 

 البشرى،من العمل  المثليالتولیفة  أنوتبین  اإلسماعیلیةبمحافظة  األسماك إنتاجلمزارع  المثليكما قدرت التولیفة الموردیة . حافظة الشرقیةلم

 حوالي استخدمھا الزراع التيحین كانت التولیفة الفعلیة  فيساعة للفدان على التوالي  ٢٨٦ فدان،/ رجل/یوم ٣٠بحوالى  والمقدرةاآللي والعمل 

جنیة للفدان أما تكلفة  ٣٥٠٠بحوالى  المثليوقدرت تكلفة التولیفة  .اآلليفدان من العمل /ساعة  ٢٤٠ البشرى،فدان من العمل /رجل/یوم ٣٣

  .بعینة الدراسة المثليعن التكلفة % ٤.٠٤جنیة للفدان وذلك باألسعار الجاریة، وبنسبة زیادة  ٣٦٤٢ حواليالتولیفة الفعلیة كانت 

  
   مقدمةلا

یعتبر البروتین الحیواني من أھم العناصر الغذائیة التي 
یحتاجھا اإلنسان، وتشمل المصادر األساسیة للبروتین الحیواني 

وھناك أھمیة خاصة . على اللحوم الحمراء والبیضاء واألسماك
لألسماك ترجع إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبیضاء في 

جانب قیمتھا  إلىعار بعض األسماك اآلونة األخیرة وانخفاض أس
كما أن األسماك تحتوى على نسبة عالیة من  العالیة،الغذائیة 

كما یمتاز ھذا البروتین . من الوزن% ٦٠البروتین تصل إلى حوالى
األساسیة التي  األحماض األمینیةباحتوائھ على معدالت عالیة من 

كما أنھا تحتوى  ،البروتین الذي یتناولھ اإلنسان فيالبد من توافرھا 
 الدھنیة األساسیة غیر المشبعة، ألحماضعلى نسبة عالیة من ا

اللحوم الحمراء والبیضاء  الحیوانيوتضم مجموعة البروتین 
یعمل  الحیوانيفالبروتین .واألسماك والبیض واأللبان ومنتجاتھا

، كما أن نقص البروتین بناء أنسجة جسم اإلنسان وصیانتھاعلى 
، وھذا یظھر تغذیة الفرد فيالمشكلة األساسیة  یمثل الحیواني
المناطق الریفیة التي تعتمد على الحبوب بصفة أساسیة  فيخاصة 

ما أقل إذا  ذو قیمةیعتبر  والذي، الحیوانيللحصول على البروتین 
، وھو یعتبر أحد المعاییر التي یمكن أن الحیوانيبالبروتین  قورن

على قدرة العاملین ودرجة تقدم األمم حیث أنة یؤثر  بھتقاس 
  .إنتاجیة العامل ثم انخفاضالعمل ومن  فيتركیزھم 

  :المشكلة البحثیة
 الحیوانيمتوسط نصیب الفرد من البروتین  النخفاضنظرا 

من المزارع  السمكيالحمراء فإن اإلنتاج  أسعار اللحوم وارتفاع
د الوحید واألكید لزیادة متوسط نصیب الفر تعتبر المصدرالسمكیة 

 السنوي األسماك، وبالرغم من زیادة إنتاج الحیوانيمن البروتین 
بحاجة  یفيلم  األسماك إنتاج إال أن السمكيمن االستزراع 

یتم استیراد األسماك  وبالتالي األسماكالطلب على  أو االستھالك
 التجاريبكمیات كبیرة من الخارج مما یمثل عبء علي المیزان 

 السمكي االستزراعرف على أنماط مما یتطلب منا ضرورة التع
 سمكياإلنتاج لكآل منھما حتى یتم توفیر إنتاج  واقتصادیاتالمختلفة 

وزیادة األسماك  بأسعار مناسبةجید من المزارع السمكیة وعرضھا 
  . التصدیریة لتوفیر العملة الصعبة

 :أھداف البحث
یطبقھا  التيالمختلفة  االستزراعالتعرف على أنماط  - ١

 .محافظنى الشرقیة واإلسماعیلیة في المزارعین
أفضل  الختیارالمختلفة  السمكي االستزراعـ المقارنة بین أنماط ٢ 

 لالستمراروالتي توفر صافى عائد  السمكياإلنتاج  فياألنماط تلك 
  .اإلنتاجعملیة  في

  :البحثياألسلوب 
وتحقیقا ألھداف البحث سوف یتم استخدام أسالیب التحلیل 

یاسي باستخدام دوال اإلنتاج في الصورة الخطیة اإلحصائي والق
ھي أھم العوامل المحددة لإلنتاج السمكي  واللوغاریتمیة لتحدید ما

  .في المزارع السمكیة

 :مصادر البیانات
البیانات الثانویة  استخدامعلى  ھأھدافتحقیق  فيالبحث  اعتمد

ة الصادر السمكيالمنشورة من وزارة الزراعة وإحصاءات اإلنتاج 
والھیئة العامة لتنمیة  .واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزيمن الجھاز 

المصادر من ذات  غیر المشورةالبیانات  ، كذلكالثروة السمكیة
على  االعتمادوكذلك تم ) ٢٠١٧ـ ٢٠٠٥(الفترة الزمنیة  خالل

 محافظتيتم تجمیعھم من  استبیان استمارات باستخدامبیانات أولیة 
  .یلیةالشرقیة واإلسماع

  :أھمیة الدراسة
السوق من األسماك وزیادة  احتیاجاتمن أجل تغطیة 

 السمكيمتوسط نصیب الفرد من األسماك البد من زیادة اإلنتاج 
 االستزراعمن  السمكيوذلك من خالل العمل على زیادة اإلنتاج 

بالدراسة والعمل على  االھتمامیستدعى  الذي ، األمرالسمكي
یطبقھا المزارعین  التيالمختلفة  ستزراعاالالتعرف على أنماط 

ائد ع توفر صافى والتيأفضل تلك األنماط  الختیاروالمقارنة بینھا 
  .عملیة اإلنتاج في لالستمرار
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  دراسةج الئنتا

  :بمحافظة الشرقیة األسماك إنتاجمزارع  :أوًال

والعائلة البوریة لعینة الزراع  البلطي إنتاجدالة إنتاج مزارع  -١
  الشرقیةة بمحافظ

الدالة التعرف على اتجاھات  تقدیر ھذهیعتبر الھدف من 
العناصر اإلنتاجیة، ومدي كفاءة استخدام ھذه العناصر من حیث 
النقص أو اإلفراط في استخدامھا بما یساھم في تحقیق الكفاءة 
اإلنتاجیة المستھدفة، كما یمكن اشتقاق المرونة اإلنتاجیة، والناتج 

أن العالقات ) ١(ویوضح جدول . تاجيالحدي لكل عنصر إن
المقدرة بین الناتج الفیزیقي لمزارع أسماك البلطي والعائلة البوریة، 
وبین المتغیرات الشارحة المستقلة ذات داللة إحصائیة معنویة عند 

المحسوبة والتي تقدر ) ف(ویوضحھا قیمة  ٠.٠١مستوى معنویة 
والتي تبلغ ) ٢ر(تحدید وبالنسبة لقیمة معامل ال ٣٩.٥٧قیمتھا بنحو 

تفسر  وھنا یعني أن التغیرات في المتغیرات المستقلة٠.٨١٩حوالي 
من التغیرات الحادثة في الناتج الفیزیقي لمزارع % ٨١.٩حوالي

أسماك البلطي والعائلة البوریة، والباقي یرجع إلى عوامل أخرى 
كما یوضح الجدول أن مجموع المرونات اإلنتاجیة . غیر مدروسة

أي أنھا أكبر من الواحد  ١.٣٧تبلغ حوالي  –المرونة الكلیة  –
الصحیح، وبالتالي فھي تمثل حالة العائد المتزاید للسعة اإلنتاجیة، 

تؤدي % ١٠٠وھذا یعني أن زیادة عوامل اإلنتاج مجتمعة بنسبة 
إلى زیادة اإلنتاج الفیزیقي لمزارع إنتاج أسماك البلطي بنسبة 

أن تأثیر مدخل كمیة العلف ) ١(جدول  كما تشیر نتائج%. ١.٣٧
 ةوبلغت المرون% ١واالصبعیات معنوي عند مستوى معنویة 

بزیادة  أن يأ ٠.٥٢٨،  ٠.٣٨٢نھما على الترتیب لكل م اإلنتاجیة

كمیة  فيیحدث زیادة % ١ بنسبةكل من كمیة االصبعیات والعلف 
على الترتیب، وكمیة العمل % ٠.٥٢٨، % ٠.٣٨بنسبة  اإلنتاج

، وبلغت %٥عند مستوي معنویة  معنویاناآللي لبشري والعمل ا
 ٠.١٧٨، ٠.٢٨٦بحوالى  لياالتولكل منھم على  اإلنتاجیةالمرونة 

وعلى ذلك یتضح أن أھم المدخالت المؤثرة على اإلنتاج ھي مدخل 
  .اآلليالعمل البشري والعمل  ھالعلف وعدد األصبعیات، یلی

 إنتاجناصر اإلنتاج لمزارع الكفاءة االقتصادیة الستخدام ع -
  :الشرقیةوالعائلة البوریة بمحافظة  البلطي

الكفاءة االقتصادیة الستخدام عنصر معین في اإلنتاج ھو 
النسبة بین قیمة العائد الحدي الناتج من استخدام وحدة من ھذا 
العنصر إلى سعر الوحدة منھ، وقیمة معامل الكفاءة والتي یعكسھا 

كل عنصر لھا دالالت اقتصادیة، فكلما إقتربت العائد االقتصادي ل
من الواحد الصحیح دل ذلك على كفاءة اقتصادیة لھذا العنصر، 
وأیضًا ھناك فرصة لزیادة كثافة استخدام ھذا العنصر، ومن ثم 
زیادة اإلنتاج في حدود المرونة اإلنتاجیة المقدرة، وعلى العكس إذا 

الصحیح فیدل ذلك على أن  قل معامل الكفاءة االقتصادیة عن الواحد
العنصر یستخدم بكثافة أعلى عن الحد االقتصادي، وأن دخلھ 
الصافي یكون سالبًا، ولذا یجب تخفیض الكمیات المستخدمة من ھذا 

) ١(ویتضح من جدول . العنصر لكي تزید من كفاءتھ االقتصادیة
 البشري،العلف، العمل  لمدخليارتفاع معامل الكفاءة االقتصادیة 

بلغت الكفاءة  حیثاآللي والعمل لیھا مدخلي عدد األصبعیات، وی
على الترتیب حیث أن  ١٦.٢، ٥.٨ ، ٥.٤٥ ، ١.٣٩االقتصادیة بحوالى 
اإلنتاجیة من خالل زیادة الكمیات المستخدمة  كفاءتھاھناك فرصة لزیادة 

 .منھما وذلك في حدود المرونات اإلنتاجیة لكل منھما

  
     ٢٠١٧/ ٢٠١٦ الشرقیة بمحافظة البوریة نحدار والكفاءة االقتصادیة لمتغیرات دالة إنتاج مزارع إنتاج أسماك البلطي والعائلةمعامالت اال ):١(جدول 

  )فدان/كجم (الوحدة 

  ت  المرونة  الوحدة  المتغیرات المدروسة
الناتج 
  المتوسط

  الناتج الحدي
قیمة الناتج 

  الحدي

سعر 
وحدة 
  العنصر

كفاءة 
أداء 

  العنصر

وسط مت
كمیة 
  المورد

  ١٣١٠٥  ٥.٤٥  ٠.٣٣  ١.٨  ٠.٠٠٠٠٨  ٠.٠٠٠٢  **٢.٩٦  ٠.٣٨٢  عدد  االصبعیات

  ٣٨٣٠  ١.٣٩  ٦.٥  ٩.٠٨  ٠.٠٠٠٤  ٠.٠٠٠٧  **٤.٢٨  ٠.٥٢٨  كجم  علف

  ٣٣  ٥.٨  ٩٠  ٥٢٢.١  ٠.٠٢٣  ٠.٠٨٣  *٢.٢٣  ٠.٢٨٦  رجل یوم  عمل البشرى

  ٢٤٠  ١٦.٢  ٢.٨  ٤٥.٤  ٠.٠٠٢  ٠.٠١١  *١.٧٩  ٠.١٧٨  ساعة  عمل آلي

  -   -   -   -   -   -   **١٠.٢-  ٣.٩١-   -  المعادلةثابت 

  -   -   -   -   -   -   ١.٣٧٤  -  مجموع المرونات

  -   -   -   -   -   -   ٠.٨١٩  -  ٢ر

  -   -   -   -   -   -   ٣٩.٥٧  -  قیمة ف المحسوبة

  %١معنوي لمستوي معنویة %            **٥معنوي عند مستوي *
  جنیة للطن ٢٢٧٠٠= بیع الطن  طن للفدان     متوسط سعر ٢.٧٣١= الفدان  إنتاجیةمتوسط 
  .جمعت وحسبت باستخدام الحاسب اآللي من بیانات أولیة لدراسة میدانیة أجریت بمحافظة الشرقیة :المصدر

  
  :بمحافظة اإلسماعیلیة األسماك إنتاجمزارع  :ثانیًا

والعائلة البوریة لعینة الزراع  البلطي إنتاجدالة إنتاج مزارع  -١
  اإلسماعیلیةبمحافظة 

من دراسة ھذه الدالة التعرف على اتجاھات یعتبر الھدف 
العناصر اإلنتاجیة، ومدي كفاءة استخدام ھذه العناصر من حیث 
النقص أو اإلفراط في استخدام العناصر اإلنتاجیة بما یساھم في 
تحقیق الكفاءة اإلنتاجیة المستھدفة، كما یمكن اشتقاق المرونة 

ویوضح جدول رقم . اإلنتاجیة، والناتج الحدي لكل عنصر إنتاجي
أن العالقات المقدرة بین الناتج الفیزیقي لمزارع أسماك البلطي ) ٢(

والعائلة البوریة ، وتبین المتغیرات الشارحة المستقلة عالقة معنونة 

) ف(ویوضحھا قیمة  ٠.٠١إحصائیًا عند مستوى معنویة 
وبالنسبة لقیمة معامل  ٤٨.١٢المحسوبة والتي تقدر قیمتھا بنحو 

وھنا یعني أن التغیرات في  ٠.٨٤والتي تبلغ حوالي ) ٢ر(ید التحد
من التغیرات الحادثة في % ٨٤المتغیرات المستقلة تفسر حوالي 

الناتج الفیزیقي لمزارع أسماك البلطي والعائلة البوریة، والباقي 
كما یوضح الجدول أن .  یرجع إلى عوامل أخرى غیر مدروسة

 ١.٣١تبلغ حوالي  –رونة الكلیة الم –مجموع المرونات اإلنتاجیة 
أي أنھا أكبر من الواحد الصحیح، ، وھذا یعني أن زیادة عوامل 

تؤدي إلى زیادة اإلنتاج الفیزیقي % ١٠٠اإلنتاج مجتمعة بنسبة 
كما تشیر نتائج جدول %. ١٣١لمزارع إنتاج أسماك البلطي بنسبة 
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توى أن تأثیر مدخل كمیة العلف واالصبعیات معنوي عند مس) ٢(
لكل منھما على الترتیب  اإلنتاجیة المرونة وبلغت% ١معنویة 
بزیادة كل من كمیة االصبعیات والعلف  أن يأ ٠.٦١١،  ٠.٢٥٤

 ،٠.٢٨٣، % ٠.٢٥بنسبة  اإلنتاجكمیة  فيیحدث زیادة % ١ بنسبة
 معنویاناآللي وكمیة العمل البشري وكمیة والعمل  الترتیب،لى ع

لكل منھم على  اإلنتاجیةغت المرونة ،  وبل%٥عند مستوي معنویة 
  .٠.١٦٢ ،٠.٢٨٣بحوالى  لياالتو

 البلطي إنتاجالكفاءة االقتصادیة الستخدام عناصر اإلنتاج لمزارع 
  :اإلسماعیلیةوالعائلة البوریة بمحافظة 

 لمدخليارتفاع معامل الكفاءة االقتصادیة ) ٢(ویتضح من جدول 
 حیثاآللي والعمل  البشرى،ل ویلیھا مدخلي العم واالصبعیات،العلف، 

على  ١٣.٠١، ١٤.،٣٣،٣١٤ ١.٣بلغت الكفاءة االقتصادیة بحوالى 
  .الترتیب

  
 اإلسماعیلیة البوري بمحافظةمعامالت االنحدار والكفاءة االقتصادیة لمتغیرات دالة إنتاج مزارع إنتاج أسماك البلطي والعائلة  ):٢(جدول 

  )فدان/كجم ( الوحدة ٢٠١٧/ ٢٠١٦

  ت  المرونة  الوحدة  تغیرات المدروسةالم
الناتج 
  المتوسط

  الناتج الحدي
قیمة الناتج 

  الحدي

سعر 
وحدة 
  العنصر

كفاءة 
أداء 

  العنصر

متوسط 
كمیة 
  المورد

  ١١٣٨٧  ٣.٣٣  ٠.٣٣  ١.١٠  ٠.٠٠٠٠٥  ٠.٠٠٠٢  **٣.٢٠٢  ٠.٢٥٤  عدد  االصبعیات

  ٣٣٧٢  ١.٣  ٦.٥  ٨.٨  ٠.٠٠٠٤  ٠.٠٠٠٧  **٦.٠٧  ٠.٦١١  كجم  علف

  ٤٠  ٤.١٤  ٨٥  ٣٥٢  ٠.١٦  ٠.٠٥٨  *٢.٤٦  ٠.٢٨٣  یوم رجل  بشرىعمل ال

  ٢٣١  ١٣.٠١  ٢.٧  ٣٥١  ٠.٠٠١٦  ٠.٠١٠  *١.٨٢  ٠.١٦٢  ساعة  عمل آلي

  -   -   -   -   -   -   **١٢.٣-  ٣.٦١-   -  ثابت المعادلة

  -   -   -   -   -   -   ١.٣١  -  مجموع المرونات

  -   -   -   -   -   -   ٠.٨٤٧  -  ٢ر

  -   -   -   -   -   -   ٤٨.١٢  -  قیمة ف المحسوبة

  %١معنوي لمستوي معنویة %            **٥ند مستوي معنوي ع*
  جنیة للطن ٢٢٠٠٠= الطن  سعر بیعطن للفدان        متوسط ٢.٣٥= الفدان  إنتاجیةمتوسط 
  اإلسماعیلیةجمعت وحسبت باستخدام الحاسب اآللي من بیانات أولیة لدراسة میدانیة أجریت بمحافظة : المصدر

  
  

 فيتؤثر  التيمثلي ألھم المتغیرات تقدیر التولیفة الموردیة ال
  مزارع إنتاج األسماك بمحافظتي اإلسماعیلیة والشرقیة    

 األس�ماك م�زارع   إلنتاجأوضحت نتائج تقدیر دالة االستجابة 
أن م��دخل العم��ل   والش��رقیة،بعین��ة الدراس��ة بمحافظ��ة اإلس��ماعیلیة   

 عل�ى  معن�وي  ایج�ابي  تأثیرعنصرین لھم  ھماآللي والعمل  البشرى،
لذلك یھدف ھذا الج�زء إل�ى تق�دیر التولیف�ة األق�ل تكلف�ة        اإلنتاجكمیة 

م���ن ) األق��ل تكلف��ة  ( المثل��ي ولتق��دیر التولیف��ة    .العنص��رین م��ن تل��ك   
 إال نت��اج ف��ي المس��تخدمیناآلل��ي العم��ل  البش��رى،العم��ل  عنص��ري

عن���د  .اإلنت���اجیینیتطل���ب تق���دیر العالق���ة الدالی���ة ب���ین العنص���رین     
ت األخ��رى الموج��ودة بالدال��ة اإلنتاجی��ة     المتغی��را  ب��اقي متوس��طات  

ت�م  ) نم�وذج ك�وب دوج�الس   (ومن خالل  الدارسة،المقدرة موضوع 
الدال��ة   م��ن  )Iso-quant(دال��ة منحن��ى الن��اتج المتماث��ل     اش��تقاق
المم�ر  (دالة خ�ط التك�الیف األق�ل تكلف�ة      واشتقاق ,للعنصرینالمقدرة 

ح��الل بتس�اوي مع��دل اإل ) Expansion-Path(األمث��ل   التوس�عي 
  .للعنصرینمع مقلوب النسبة السعریة  الحدي

Y =  b0 X1         دالة اإلنتاج للعنصرین     -١
b1 X2

b2  

X1 = (Y/b0X2دالة منحنى الناتج المتماثل      -٢
b2)1/b1     

  دالة خط التولیفات األقل تكلفة -٢
                X1 = [(b1/b2)(p2x2/p1x1)] X2       
    :حیث

 X1  =لعمل البشرى یوم رجلعنصر ا.  
 X2 =  ساعةاآللي عنصر العمل.  
 p1x1 = رجل باألسعار الجاریة/متوسط سعر العمل البشرى جنیة.  
 p2x2 =    س��اعة باألس��عار /جنی�ة اآلل��ي متوس�ط س��عر عنص�ر العم��ل

  .الجاریة

  b2 , b1 = معامالت الدالة اإلنتاجیة المقدرة.  
  Y  = فدان/طنمتوسط إنتاج الفدان بعینة الدراسة.  

  :مزارع إنتاج األسماك بمحافظة الشرقیة: أوًال

لم��دخالت إنت��اج م��زارع  ) المثل��ى(تق��دیر التولیف��ة األق��ل تكلف��ة   -١
  :البوریةوالعائلة  البلطي

 البلط�ي لدالة اإلنت�اج م�زارع    الكميالتقدیر ) ٤(یبین الجدول 
الم��دخالت األخ��رى وكان��ت  ب��اقيوالعائل��ة البوری��ة عن��د متوس��طات  

) ف(حی��ث بلغ��ت قیم��ة   % ١المق��درة معنوی��ة عن��د مس��توى     الدال��ة
اآلل���ي العم���ل  b2 البش���رى، للعم���ل b1االنح���داروك���ان معام���ل   ٨٩.٣

وأن ھ��ذین العنص��رین یح��ددان اإلنت��اج    ،%١ عن��د مس��توى  معن��وي
   %.٠.٤١بنسبة 

 ٢.٧٣بمتوسط إنتاج الفدان البالغ  Yوبالتعویض عن قیمة 
وبالتعویض  المتماثل،اتج طن للفدان أمكن الحصول على دالة الن

 رجل،/جنیة ٩٠عن متوسط سعر وحدة العمل البشرى بحوالى 
جنیة ساعة أمكن الحصول  ٢.٨ بحوالىاآللي وسعر وحدة العمل 

) ٥(خط التولیفات األقل تكلفة كما ھو موضح بالجدول على دالة
 والمقدرةاآللي والعمل  البشرى،من العمل  المثليحیث یبین التولیفة 

 فيساعة للفدان على التوالي  ٢٨٦ فدان،/ رجل/یوم ٣٠ى بحوال
 ٣٣ حوالياستخدمھا الزراع  التيحین كانت التولیفة الفعلیة 

فدان من العمل /ساعة  ٢٤٠ البشرى،فدان من العمل /رجل/یوم
جنیة للفدان أما  ٣٥٠٠بحوالى  المثليوقدرت تكلفة التولیفة  .اآللي

جنیة للفدان وذلك  ٣٦٤٢ حواليتكلفة التولیفة الفعلیة كانت 
بعینة  المثليعن التكلفة % ٤.٠٤الجاریة، وبنسبة زیادة باألسعار 

  )١(الدراسة وكما ھو موضح بالشكل 
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 إنتاجمزارع  لعینةاآللي والناتج المتماثل وخط التولیفات األقل تكلفة لموردى العمل البشرى والعمل  اإلنتاجیةدوال االستجابة ): ٤(جدول 
  والعائلة البوریة بمحافظة الشرقیة طيالبل

  اإلنتاج عنصري                              
  الدالـــــــــة

  ) اآلليالعمل  البشرى،العمل (مورد 

  دالة االستجابة المحصولیة المقـــدرة
Y =   -2.93         X1

0.033        X2
0.097 

(-1.99)*  (3.150)**   (2.99)** 
R2 =0.431     R-2=0.429      F=89.3** 

X1 = 159.9 / X2  دالة منحنى الناتج المتماثل المشتقـــة
0.293 

 X1 = 0.105 X2  )المشتقة(دالة خط التولیفات األقل تكلفة 

Y   = فدان/بعینة الدراسة طن والعائلة البوریة البلطي إنتاجلمزارع متوسط إنتاج الفدان   .  
X1  =ان العمل البشرى یوم رجل للفد           . X2 = للفدان ساعةاآللي العمل.  

  %.١معنوي عند مستوى %.   ** = ٥معنویة عند مستوى * = 
  .حسبت من بیانات عینة الدراسة باستخدام الحاسب اآللي :المصدر

 

  
                الیوربة بعینة الدراسة بمحافظة الشرقیة البلطي والعائلة إنتاجلمزارع  اآلليالتولیفة الموردیة المثلي بین عنصري الحل البشري والعمل  ):١(شكل 

  )٤( بیانات الجدول :المصدر
  

 ٢٠١٧ - ٢٠١٦األسعار الجاریة بعینة الدراسة  عنداآللي ، العمل المقدرة لعنصرین العمل البشرى ليوالمثمقارنة التولیفات الفعلیة ): ٥(جدول 
  دراسة بمحافظة الشرقیةوالعائلة البوریة بعینة ال البلطي إنتاجلمزارع 

  اإلنتاج عنصري                           
  البنـــــد

  فدان/رجل/عمل بشرى یوم
   اآلليالعمل 
  فدان/ساعة 

  التكلفة
  جنیة

  ٣٦٤٢  ٢٤٠  ٣٣  التولیفـــــة الفعلیة

  ٣٥٠٠  ٢٨٦  ٣٠  المثليالتولیفـــــة 

  ١٤٢  ٤٦-   ٣  الفــــــــــرق

  )٢١(ات جدول جمعت وحسبت من بیان :المصدر
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  :ـ مزارع إنتاج األسماك بمحافظة اإلسماعیلیة:ثانیا

لم��دخالت إنت��اج م��زارع  ) المثل��ي(تق��دیر التولیف��ة األق��ل تكلف��ة   -١
  :البوریةوالعائلة  البلطي

 البلطيلدالة اإلنتاج مزارع  الكميالتقدیر ) ٦(یبین الجدول 
انت المدخالت األخرى وك باقيوالعائلة البوریة عند متوسطات 

) ف(حیث بلغت قیمة % ١الدالة المقدرة معنویة عند مستوى 
  اآلليالعمل  b2للعمل البشرى ،   b1وكان معامل االنحدار ١٨١.٣١

، وأن ھذین العنصرین یحددان اإلنتاج %  ١عند  مستوى  معنوي
   %.٠.٤٥بنسبة 

 ٢.٣٥بمتوسط إنتاج الفدان البالغ  Yوبالتعویض عن قیمة 
وبالتعویض  المتماثل،لحصول على دالة الناتج طن للفدان أمكن ا

 رجل،/جنیة ٨٥عن متوسط سعر وحدة العمل البشرى بحوالى 
جنیة ساعة أمكن الحصول  ٢.٧بحوالى   اآلليوسعر وحدة العمل 

) ٦( خط التولیفات األقل تكلفة كما ھو موضح بالجدول على دالة
 والمقدرةاآللي والعمل  البشرى،من العمل  المثليحیث یبین التولیفة 

 فيساعة للفدان على التوالي  ٣٠٥ فدان،/ رجل/یوم ٣٦بحوالى 
 ٤٠ حوالياستخدمھا الزراع  التيحین كانت التولیفة الفعلیة 

فدان من العمل /ساعة  ٢٣١ البشرى،فدان من العمل /رجل/یوم
جنیة للفدان أما ٣٨٨٣بحوالى  المثليالتولیفة  وقدرت تكلفة .اآللي

جنیة للفدان وذلك  ٤٠٢٣.٧ حوالية الفعلیة كانت تكلفة التولیف
بعینة  المثليعن التكلفة % ٣.٥وبنسبة زیادة  الجاریة،باألسعار 

  ).٢(الدراسة وكما ھو موضح بالشكل 

  
  

 إنت�اج م�زارع   ةلعین� اآلل�ي  العم�ل البش�رى والعم�ل     لم�وردي والناتج المتماثل وخط التولیف�ات األق�ل تكلف�ة     اإلنتاجیةدوال االستجابة  ):٦( جدول
  اإلسماعیلیةوالعائلة البوریة بمحافظة  البلطي

  اإلنتاج عنصري                              
  الدالـــــــــة

  ) اآلليالعمل  البشرى،العمل (مورد 

  دالة االستجابة المحصولیة المقـــدرة
Y =   -.364         X1

0.311        X2
0.081 

(-2.81)**  (4.31)**   (2.95)** 
R2 =0.461     R-2=0.453      F=181.31** 

X1 = 167.2 / X2  دالة منحنى الناتج المتماثل المشتقـــة
0.266 

 X1 = 0.119 X2  )المشتقة(دالة خط التولیفات األقل تكلفة 

  .حسبت من بیانات عینة الدراسة باستخدام الحاسب اآللي :المصدر
Y  = فدان/بعینة الدراسة طن والعائلة البوریة البلطي جإنتالمزارع متوسط إنتاج الفدان   .  

X1  = للفدانالعمل البشرى یوم رجل.            X2 = للفدان ساعةاآللي العمل.  
 %.١معنوي عند مستوى %.   ** = ٥معنویة عند مستوى * = 

  
  
  

  

                اإلسماعیلیةالبلطي والعائلة الیوربة بعینة الدراسة بمحافظة  إنتاجارع لمز اآلليالتولیفة الموردیة المثلي بین عنصري الحل البشري والعمل  ):٢( شكل 
  )٦( بیانات الجدول :المصدر
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 ٢٠١٧ - ٢٠١٦األسعار الجاریة بعینة الدراسة  عنداآللي العمل  البشرى،المقدرة لعنصرین العمل  والمثليمقارنة التولیفات الفعلیة ): ٧(جدول 
  اإلسماعیلیةینة الدراسة بمحافظة والعائلة البوریة بع بلطيال إنتاجلمزارع 

  اإلنتاج عنصري
  البنـــــد

  فدان/رجل/عمل بشرى یوم
   اآلليالعمل 
  فدان/ساعة 

  التكلفة
  جنیة

  ٤٠٢٣.٧  ٢٣١  ٤٠  التولیفـــــة الفعلیة

  ٣٨٨٣  ٣٠٥  ٣٦  المثليالتولیفـــــة 

  ١٤٠  ٧٥-   ٤  الفــــــــــرق

  ).٦(ت من بیانات جدول جمعت وحسب :المصدر

  
 ٢٠١٧ - ٢٠١٦األسعار الجاریة بعینة الدراسة  عنداآللي المقدرة لعنصرین العمل البشرى، العمل  والمثليمقارنة التولیفات الفعلیة  :)٨(جدول 

  واإلسماعیلیةالشرقیة  بمحافظتيوالعائلة البوریة بعینة الدراسة  البلطي إنتاجلمزارع 

  المحافظة                         
  البند

  اإلسماعیلیة  الشرقیة

  )للعمل البشرى(التولیفة الفعلیة 
  عمل/یوم/رجل

٤٠  ٣٣  

   اآلليللعمل  الفعلیة التولیفة
  فدان/ساعة

٢٣١  ٢٤٠  

  )للعمل البشرى( المثليالتولیفة 
  عمل/یوم/رجل

٣٦  ٣٠  

   اآللي للعمل المثليالتولیفة 
  فدان/ساعة

٣٠٥  ٢٨٦  

  )٧) (٦(من جدول جمعت وحسبت  :المصدر

  
من العمل  والمثليوعند المقارنة بین التولیفات الفعلیة 

تبین أن  الشرقیة واإلسماعیلیة، محافظتيبین  اآلليوالبشرى 
محافظة الشرقیة  في اآلليالتولیفة الفعلیة من العمل البشرى والعمل 

وأن  ،فدان/ساعة٢٤، عمل/یوم/رجل٣٣بحوالى على التوالى تقدر
محافظة  في اآلليلفعلیة من العمل البشرى والعمل التولیفة ا

 عمل،/یوم/رجل ٣٣اإلسماعیلیة تقدر بحوالى على التوالى
  فدان /ساعة٢٤

 فياآللي من العمل البشرى والعمل  المثليوأن التولیفة 
، عمل/یوم/رجل٣٠بحوالى على التوالى تقدر محافظة الشرقیة،

اآللي البشرى والعمل  من العمل المثلين التولیفة  فدان،/ساعة٢٨٦
بحوالى على  تقدر محافظة اإلسماعیلیة، في

   فدان،/ساعة ٣٠٥، عمل/یوم/رجل٣٦التوالى

على إنتاجیة ) الصوریة(تقدیر أثر بعض المتغیرات غیر الكمیة 
   :واإلسماعیلیة الشرقیةمزارع إنتاج األسماك بمحافظتي 

رع إنتاج أثر بعض الممارسات المزرعیة على إنتاجیة مزا: أوًال
  :األسماك بمحافظة الشرقیة

مزارع إنتاج البلطي والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة 
  :الشرقیة

 :)الزریعة(عمر االصبعیات  - ١
إن متوسط انتاحیة الفدان من السمك ) ٨(یتبین من الجدول 

والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة الشرقیة المستخدمة  البلطي
فدان ،یزید بحوالى /طن  ٣.٣٨حضینھا بلغ حوالي الصبعیات تم ت

 البلطيمن السمك . الفدان إنتاجیةفدان مقارنة بمتوسط /طن ١.٠٧
والعائلة البوریة بعینة الدراسة للمزارع التي استخدمت اصبعیات 

وثبتت معنویة ھذه  %.٤٦محضنة وتمثل ھذه الزیادة حوالي  غیر
  %. ٥مستوى الزیادة والعالقة المقدرة إحصائیا عند 

  :فترة تربیة األسماك - ٢
الفدان من  إنتاجیةإن متوسط ) ٨(وتبین من الجدول 
 ٣.٦٤بلغ حوالي  فأكثرشھور  ٧بالمزارع الذي تم تربیتھ 

% ٦٧فدان بما یمثل حوالي /طن ١.٤٧تزید بحوالى  فدان،/طن
والعائلة البوریة  البلطيالفدان من السمك  إنتاجیةمقارنة بمتوسط 

وثبتت . شھور تربیة ٧من  األقلسة بمحافظة الشرقیة بعینة الدرا
  %. ١والعالقة المقدرة عند مستوى  إحصائیامعنویة الزیادة 

  :هعمق المیا -٣
 فيالفدان للسمك  إنتاجیةإن متوسط ) ٨(وتبین من الجدول 

 ٣.٦٧٣بلغ حوالي  فأكثرم ١ المائيالمزارع التي عمق مسطحھا 
% ٦٠فدان بنسبة تمثل حوالي /طن ١.٣٨٩فدان یزید بحوالى /طن

وثبتت . م١اقل من  المائيمقارنة بالمزارع التي عمق مسطحھا 
  %.١معنویة ھذه العالقة والزیادة والعالقة المقدرة عند مستوى 

  :نوع التربة -٤
الفدان من السمك  إنتاجیة إن متوسط) ٨( وتبین من الجدول

 ٣.٢٩٧ بالمزارع ذات االراضى الطمییة الثقیلة بلغ حوالي
% ٥٠فدان بنسبة تمثل حوالي /طن ١.١٠٥یزید بحوالى  فدان،/طن

وثبتت معنویة ھذه .  مقارنة بالمزارع المنتجة للسمك بأرض خفیفة
  %.٥الزیادة والعالقة المقدرة عنـد مستوى 

  :خبرة المزارع -٥
الفدان من السمك  إنتاجیةإن متوسط ) ٨(وتبین من الجدول 
من خمس سنوات بلغ حوالي  أكثرخبرة بالمزارعین الذین لدیھم 

فدان بنسبة تمثل حوالي /طن ١.٧٠یزید بحوالى  فدان،/طن ٣.٦٣٤
اقل  السمكياالستزراع  فيمقارنة بالمزارعین لدیھم خبرة % ٨٧

وثبتت معنویة ھذه الزیادة والعالقة المقدرة عنـد . من خمس سنوات
  .%١مستوى 
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  األسماك بمحافظة الشرقیة إنتاجوالعائلة البوریة بمزارع  البلطياسماك  إنتاجیةروسة على اثر المتغیرات الصوریة المد :)٨(جدول 

  ف  ٢- ر  ب  أ  المتغیرات

  التحضین ة فتر
٢.٣١  

 )٦.٩٩**(  
١.٠٧  

)٢.١١٣ *(  
٤.٤٦  ٠.١٢  

  فترة التربیة
  

٢.١٧٠  
)٦.٩٢**(  

١.٤٧٤  
 )٢.٩٧**(  

٨.٨٣  ٠.١٨  

  عمق التربیة
٢.٢٨٤  

)٧.٤٥٦ **(  
١.٣٨٩  

)٢.٦٥ **(  
٧.٠٤  ٠.١٥١  

  نوع التربة
٢.١٩٢  

)٥.٩٤ **(  
١.١٠٥  

)٢.١٥٦*(  
٤.٦٥  ٠.١٢٤  

  خبرة المزارع
١.٩٣٤  

)٦.٠٢٨**(  
١.٧٠٠  

 )٣.٦٩**(  
١٣.٦٢  ٠.٢٧١  

  جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة المیدانیة :المصدر 

  
  

أثر بعض الممارسات المزرعیة على إنتاجیة مزارع إنتاج : ثانیًا
  :فظة اإلسماعیلیةاألسماك بمحا

مزارع إنتاج البلطي والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة 
  :اإلسماعیلیة

  )الزریعة(عمر االصبعیات  - ١
الفدان من السمك  انفتاحیةإن متوسط ) ٩(وتبین من الجدول 

والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة اإلسماعیلیة  البلطي
یزید بحوالى  فدان،/طن٢.٨٩٣المستخدمة إلصبعیات تم تحضینھا 

 البلطيمن السمك . الفدان إنتاجیةفدان مقارنة بمتوسط /طن ٠.٨٩٨
والعائلة البوریة بعینة الدراسة للمزارع التي استخدمت اصبعیات 

وثبتت معنویة ھذه  %.٤٥وتمثل ھذه الزیادة حوالي  محصنة غیر
  %. ٥الزیادة والعالقة المقدرة إحصائیا عند مستوى 

  یة األسماكفترة ترب - ٢
الفدان من  إنتاجیةإن متوسط ) ٩(الجدول  وتبین من

 ٢.٨٩٢بلغ حوالي  فأكثرشھور  ٧بالمزارع الذي تم تربیتھ 
فدان بما یمثل حوالي /طن ٠.٨١٨تزید بحوالى  فدان،/طن

والعائلة  البلطيالفدان من السمك  إنتاجیةمقارنة بمتوسط % ٣٩.٤
شھور  ٧من  األقل اعیلیةاإلسمالبوریة بعینة الدراسة بمحافظة 

والعالقة المقدرة عند مستوى  إحصائیاوثبتت معنویة الزیادة . تربیة
٥  .%  
  :هعمق المیا - ٣

 فيالفدان للسمك  إنتاجیةإن متوسط ) ٩(وتبین من الجدول 
 ٣.١بلغ حوالي  فأكثرم ١ المائيالمزارع التي عمق مسطحھا 

حوالي فدان بنسبة تمثل /طن ١.١٣٥فدان یزید بحوالى /طن
. م١اقل من  المائيمقارنة بالمزارع التي عمق مسطحھا % ٥٧.٧

وثبتت معنویة ھذه العالقة والزیادة والعالقة المقدرة عند مستوى 
١.%  

  :نوع التربة
الفدان من السمك  إنتاجیةإن متوسط ) ٩(وتبین من الجدول 

 ٢.٨١٧بالمزارع ذات االراضى الطمییة الثقیلة بلغ حوالي 
فدان بنسبة تمثل حوالي /طن ٠.٩٥٢ید بحوالى یز فدان،/طن
وثبتت . مقارنة بالمزارع المنتجة للسمك بأرض خفیفة% ٥١

  %.٥معنویة ھذه الزیادة والعالقة المقدرة عنـد مستوى 

  :خبرة المزارع -٥
الفدان من السمك  إنتاجیةإن متوسط ) ٩(وتبین من الجدول 

حوالي  وات بلغسنمن خمس  أكثربالمزارعین الذین لدیھم خبرة 
فدان بنسبة تمثل /طن ١.٤٠٤یزید بحوالى  فدان،/طن ٣.٠٧٦
االستزراع  فيمقارنة بالمزارعین لدیھم خبرة % ٨٣حوالي 
وثبتت معنویة ھذه الزیادة والعالقة .  اقل من خمس سنوات السمكي

  .%١المقدرة عنـد مستوى 
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Abstract: The results of the econometric estimation of the fish production function indicate that the most 
influential inputs are aqua feed, fingerlings, and human labor. The economic efficiency of using these 
resources was also estimated, and the high economic efficiency factor was shown for the aqua feed and 
human inputs, followed by the fingerlings and the machinery works as the economic efficiency reached 
about 1.39, 5.45, 5.8, and 16.2, respectively. Therefore, there is an opportunity to increase its production 
efficiency by increasing the quantities used from them, within the limits of the production elasticity of each 
input in Sharkia fish farms. As for the Ismailia governorate, the high economic efficiency coefficient is for 
aqua feed, fingerlings, and the human labor, where the economic efficiency reached about 1.3, 3.33, 4.14 and 
13.01, respectively. Hence, there is an opportunity to increase their production efficiency by increasing the 
quantities used from them, within the limits of the production elasticity of each. The optimal resource 
combinations were estimated for the most important inputs that affect the production of fish production 
farms in the Ismailia and Sharkia governorates. The optimal combination of human work and  machinery 
work estimated at about 36 man-days / acre, 305 hours per acre, respectively, while the actual combination 
used by farmers about 40 man-days /acre of human work, 231 hours / acre of machinery work. The cost of 
the optimal combination was estimated at about LE 3883 per acre. The actual cost of the combination was 
about LE 4023.7 per acre at current prices, and an increase of 3.5% compared to the optimal cost in the 
sample of the study for Sharqia governorate. The optimal combination of fish production farms in Ismailia 
governorate was estimated to be the optimal combination of human labor and mechanical work, estimated at 
30 man-days/acre, 286 hours per acre respectively, while the actual combination used by farmers was about 
33 man-days work, 240 hours/per acre of mechanical work. The cost of the optimal combination was 
estimated at LE 3,500 per acre. The actual cost of the combination was about 3642 LE per acre at current 
prices, and an increase of 4.04% compared to the optimal cost in the sample of the study. 

Key words: Fish farming, production function, optimal combination, actual cost, El-Sharqia, Ismailia 


