
٢١٨٧ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
  في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
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   مركز البحوث الزراعية–معهد بحوث االقتصاد الزراعي 
  :المقدمة

شها المجتمع، ال سيما شهدت الفترة األخيرة الكثير من التحوالت والتغيرات االقتصادية التي يعاي
داخل القطاع الزراعي والتي أثرت بصورة مباشرة علي كل من التكاليف اإلنتاجية الفدانية واألسعار 
المزرعية باألسعار الجارية والحقيقية للوحدة المنتجة من المحاصيل الزراعية، األمر الذي ينعكس بدورة علي 

ربحية المحاصيل الزراعية وتفضيل المزارع لزراعة وإنتاج الربحية الفدانية من ناحية والعالقة النسبية ل
بعض المحاصيل عن غيرها من ناحية أخري، إال أن هذا التأثير قد يختلف من محصول ألخر ومن مكان 

ومما الشك فيه أن محاصيل الفاكهة من . ألخر، مما قد يؤدي إلي تغيرات مستمرة في صافي العائد الفداني
كانة هامة في المقتصد الزراعي المصري، ومن ثم فقد تأثرت تأثرا كبيرا بتلك المحاصيل التي تشغل م

التغيرات االقتصادية، إذ انخفضت األسعار المزرعية الحقيقية لمعظم محاصيل الفاكهة، في ظل الثبات النسبي 
 وتمثل. كهةأو الزيادة الطفيفة إلنتاجيتها، وهو ما انعكس علي صافي اإليراد الحقيقي لمعظم محاصيل الفا

قيمة إنتاج الفاكهة يقدر متوسط  إذ والزراعي،قيمة الفاكهة أهمية نسبية مرتفعة في قيمتي اإلنتاج النباتي 
الزراعي والمقدر لكل ومن نظيره لقيمتي اإلنتاج النباتي % ٩,٦ ،%١٧مليار جنيه يمثل نحو  ٢٩,٤حوالي ب

 وتعد محاصيل ،)٥()٢٠١٦ -٢٠١٢( الفترة مليار جنيه على التوالي خالل ٣٠٦، ١٧٢,٦منهم بحوالي 
 من محاصيل الفاكهة الهامة في مصر، إذ تعتبر اكثر محاصيل الفاكهة تداوال موز والعنب، المانجوال

% ٣٤ الف فدان تمثل نحو ٤٤٣، وقد بلغت مساحتها المثمرة مجتمعة حوالي السوق المحليواستهالكا في 
هورية، ومن ثم تم اختيار تلك المحاصيل للدراسة، هذا وتحتل من إجمالي مساحة الفاكهة المثمرة بالجم

المساحة المثمرة لمحاصيل من إجمالي % ٤,٨ ،%١٥,٩ ،%١٣,١ نحو المانجو والموز محاصيل العنب،
  .)٥(الفاكهة علي الترتيب، خالل نفس الفترة

  :مشكلة البحث
، قد انعكست أثارهـا     )٢٠١٦-٢٠٠٧(الشك أن التحوالت والتغيرات االقتصادية التي شهدتها الفترة         

علي معظم محاصيل الفاكهة متضمنة محاصيل العنب والمانجو والموز، إذ تناقص صـافي اإليـراد الفـداني     
، مقارنـة بـالفترة     )٥()٢٠١٦-٢٠١٢(خـالل الفتـرة     % ٥٤,٩،  %٤٧,٨لبعضها كالعنب والمانجو بحوالي     

 عند مقارنتها بالزيادة فى العائد الفداني، لذا يمكن         وذلك بسب الزيادة النسبية لتكاليف اإلنتاج     ) ٢٠١١-٢٠٠٧(
حصر مشكلة البحث في تساؤلين أولهما ماهي طبيعة التغيرات التي طرأت علي كـل مـن صـافي اإليـراد         
الفداني الحقيقي والتكاليف اإلنتاجية الحقيقية لمحاصيل الدراسة، وثانيهما ما مدي مساهمة كـل عامـل مـن                 

  . نهماالعوامل المكونة لكال م
  هدف البحث

 إنتـاج لربحية وتكـاليف    للتغيرات في العوامل المكونة      بصورة أساسية تحليل قياسي      البحثستهدف  ي
محاصيل العنب، المانجو، الموز في مصر، للتعرف علي التغير الكمي والنسبي للعوامـل المكونـة لربحيـة                 

 من خالل دراسة مجموعة     سئوليته، وذلك وتكاليف اإلنتاج، وعزل تأثير كل مكون من هذه المكونات وتحديد م          
  :من األهداف الفرعية وهي

 .بعض معايير ومؤشرات الكفاءة االقتصاديةالقياسي لتقدير ال -
  . لمنتجي محاصيل الدراسةتقدير التغيرات التي طرأت على  نسب وشروط التبادل التجاري الداخلي -
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٢١٨٨ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
 الحقيقي واإلنتاجية الفدانية علـي اإليـراد        متغيري السعر المزرعي  : دراسة وتقدير األثر النسبي لكل من      -

الفداني وكذلك التغيرات التي طرأت علي مكونات التكاليف الحقيقية وانعكاسها علـي إجمـالي التكـاليف                
 . بالزيادة أو النقص

 التكـاليف  التقدير الكمي بصورتيه النسبية والمطلقة للتغيرات الحادثة في ربحية الفدان ومكوناتها، وكـذلك          -
  . داخل الوادي مقارنة بنظيرتها خارج الوادي لمحاصيل الدراسة  الحقيقيةاجية وبنودها باألسعاراإلنت

  : األسلوب البحثي ومصادر البيانات
إلي فترتين، أولهما فترة األسـاس      ) ٢٠١٦-٢٠٠٧(لتحقيق أهدف البحث فقد تم تقسيم فترة الدراسة         

، بهدف رصد التغيـرات فـي مكونـات ربحيـة         )٢٠١٦-٢٠١٢(، وثانيهما فترة المقارنة     )٢٠١١-٢٠٠٧(
وتكاليف إنتاج محاصيل الدراسة باألسعار الحقيقية، إذ اعتمدت الدراسة في تعديل األسعار المزرعيـة علـي                

 سنة األساس، كما عـدلت التكـاليف     ٢٠٠٧األرقام القياسية ألسعار الجملة للحاصالت الزراعية باعتبار عام         
هندسي لألرقام القياسية ألسعار المستهلكين الريـف والحـضر باعتبـار عـام     المزرعية باستخدام المتوسط ال 

 سنة األساس، هذا وقد استند األسلوب البحثي على استخدام أساليب التحليل الوصفي والكمي للبيانـات                ٢٠٠٧
فقـد تـم     اإلحصائية، كما تم االستعانة بالعديد من األدوات التحليلية والطرق اإلحصائية في التقدير والقياس،              

تقدير بعض معايير ومؤشرات الكفاءة االقتصادية الشاملة والجزئية، فضال عن تقدير النسب المئوية واألرقـام        
وذلك باستخدام بعض البيانات اإلحـصائية المتاحـة        ،  البحثحقق المستهدف من    بما ي القياسية بصور مختلفة،    

اضي، والجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة         من قطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة واستصالح األر       
واإلحصاء وغيرها من مصادر البيانات المنشورة وغيـر المنـشورة، والدراسـات والبحـوث ذات الـصلة                

  .بموضوع البحث
  النتائج البحثية ومناقشتها

   :الدراسةالكفاءة االقتصادية لمحاصيل : أوال
الكفاءة االقتصادية للموارد المـستخدمة     ات  معايير ومؤشر  إلي نتائج تقدير بعض   ) ١(يشير جدول رقم      

  :محاصيل الدراسة خالل فترتي األساس والمقارنة إنتاج في
 فـي   انخفاض قيمة اإليراد الفدانى الحقيقـي      تبين   اإليراد الكلي بدراسة التغيرات التي طرأت علي معيار       

، ١٧٤٧٣ إذ قدر بحـوالي  ،%٣,٦، %١٩,٨ بنحو، المانجو  العنبفترة المقارنة عن فترة األساس لمحصولي    
فدان خـالل   / جنية ٩٥١٢،  ١٤٠٠٦ انخفض إلي حوالي     ، خالل فترة األساس   علي التوالي فدان  / جنية ٩٨٧٢

 للفدان   جنيهاً ٣٢٤٢٨، إذ قدرة بحوالي     %١٠ حواليب بينما تزايد العائد الحقيقي من فدان الموز         فترة المقارنة، 
  التكاليف الكلية  هذا وقد زادت   للفدان خالل فترة المقارنة،       جنيها ٣٥٧١٤ زاد إلي حوالي     ،خالل فترة األساس  

للعنـب، المـانجو والمـوز علـي       % ١٤,٧،  %١٨,٤،  %١٧,٢للمحاصيل الثالثة خالل فترة المقارنة بنحو       
، %٣,٤،  %١٠,٨كما زادت اإلنتاجية الفدانية خالل فتـرة المقارنـة بنحـو            . الترتيب، مقارنة بفترة األساس   

  .، للعنب، مقارنة فترة األساس%٣,٧الموز علي التوالي، بينما انخفضت بنجو لمحصولي المانجو و
 في فترة المقارنة عن فترة األساس لمحـصولي       انخفاض   قد   معيار صافى اإليراد الفدانى الحقيقي    ل بالنسبة

 خالل فتـرة  علي التواليفدان / جنية٢٩٦٨، ٩٩٦٤، إذ قدر بحوالي    %٥٤,٩،  %٤٧,٨ بنحو، المانجو   العنب
المـوز  لمحـصول    بينما تزايد    فدان خالل فترة المقارنة،   / جنية ١٣٣٨،  ٥٢٠١ انخفض إلي حوالي     ،ألساسا
 جنيهـا   ١٩٣٩٨ زاد إلي حوالي     ، للفدان خالل فترة األساس     جنيهاً ١٨٢٠٣، إذ قدرة بحوالي     %٦,٦ حواليب

نحـو  ب محاصيل قد انخفـضت   تلك ال  أن النسبة المئوية لربح      النتائج، هذا وقد بينت     للفدان خالل فترة األساس   
   .للعنب، المانجو والموز علي الترتيب% ٣,٣ ،%٥٣,٤، %٣٤,٩



٢١٨٩ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
في فترة المقارنـة عـن فتـرة األسـاس           انخفض    ربح الجنيه المنفق في العملية اإلنتاجية فقد       معيار أما

صـافى عائـد    ، علي التوالي، كما انخفض      %٧،  %٦٢,٨،  %٥٥,٥ بنحو  والموز ، المانجو  العنب ليصالمح
مقارنة بفترة  % ٣، بينما زاد لمحصول الموز بنحو       %٥٩,٤،  %٤٥,٩ بنحو لمحصولي العنب، المانجو  طن  ال

  .األساس
 لمحصولي العنب والمانجو حـوالي العائد فوق التكاليف المتغيرة ، فقد بلغ الهامش الكلى أما بالنسبة لمعيار    

 جنيهاً،  ٣٤٦١،  ٧٠٤٩فض إلي حوالي    علي الترتيب خالل فترة األساس، انخ       للفدان جنيهاً،  ٤٧١٦،  ١١٧٩١
، بينما قدر الهـامش الكلـي       %٢٦,٦،  %٤٠,٢علي الترتيب خالل فترة المقارنة بنسبة انخفاض نحو          للفدان

 جنيهـا للفـدان     ٢١٧١٠ جنيها للفدان لمحصول الموز خالل فترة األساس، زاد إلي حوالي            ٢٠٤٥٣بحوالي  
  %. ٦,١خالل فترة المقارنة بنسبة زيادة نحو 

فـدان  الهامش الكلى للجنيه المنفق على العمل البشرى المستخدم فـي إنتـاج             كما بينت الدراسة انخفاض     
، علي التوالي،   %٢٧,٢،  %٥٠,٢،  %٦٥,٨ بنحوفي فترة المقارنة عن فترة األساس         والموز ، المانجو العنب

 الهـامش   ا انخفض  أيض ،التواليعلي  % ١٢,٩،  %١١,٩،  %٣٠,٨  للعمل األلي بحوالي      ه نظير كما انخفض 
، %٦١,٥ بنحـو   في فترة المقارنـة عـن فتـرة األسـاس    إجمالي العمل المزرعىعلي الكلى للجنيه المنفق    

  . والموز علي الترتيب، المانجولعنبل% ٢٥,٣، %٤٧,١
باألسعار الحقيقية بين  الدراسةبعض معايير ومؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحاصيل تقدير ):١(جدول رقم 

  .)٢٠١٦ - ٢٠١٢( المقارنةو) ٢٠١١-٢٠٠٧( ساساألفترتي 
  المحصول الموز المانجو العنب

 
 معايير اقتصادية

فترة  الوحدة
 األساس

فترة 
للتغير%  المقارنة فترة  

 األساس
فترة 
للتغير%  المقارنة فترة  

 األساس
فترة 
للتغير%  المقارنة  

 ١٠,١ ٣٥٧١٤ ٣٢٤٢٨ )٣,٦( ٩٥١٢ ٩٨٧٢ )١٩,٨( ١٤٠٠٦ ١٧٤٧٣ فدان/ج اإليراد الكلي
 ١٤,٧ ١٦٣١٦ ١٤٢٢٤ ١٨,٤ ٨١٧٤ ٦٩٠٤ ١٧,٢ ٨٨٠٤ ٧٥٠٩ فدان/ج التكاليف الكلية
متوسط إنتاج 

 ٣,٤ ١٩,٧ ١٩,٠ ١٠,٨ ٤,١ ٣,٧ )٣,٧( ٨,٩ ٩,٣ فدان/طن (*)الفدان
صافى اإليراد 

 ٦,٦ ١٩٣٩٨ ١٨٢٠٣ )٥٤,٩( ١٣٣٨ ٢٩٦٨ )٤٧,٨( ٥٢٠١ ٩٩٦٤ فدان/ج )الربح(الفدانى

 )٣,٣( ٥٤,٣ ٥٦ )٥٣,٤( ١٤,٠ ٣٠ )٣٤,٩( ٣٧ ٥٧ % المئوية للربحالنسبة 
 )٧,٠( ١,٢ ١,٣ )٦٢,٨( ٠,٢ ٠,٤ )٥٥,٥( ٠,٦ ١,٣ بالجنيه ربحية الجنيه المنفق
 ١٠,٩ ٨٣٠ ٧٤٩ ٦,٩ ١٩٩٤ ١٨٦٦ ٢١,٧ ٩٨٦ ٨١٠ بالجنيه متوسط تكلفة الطن
 ٣,٠ ٩٨٧ ٩٥٨ )٥٩,٤( ٣٢٦ ٨٠٢ )٤٥,٩( ٥٨٢ ١٠٧٥ بالجنيه صافى العائد للطن

العائد فوق التكاليف 
 ٦,١ ٢١٧١٠ ٢٠٤٥٣ )٢٦,٦( ٣٤٦١ ٤٧١٦ )٤٠,٢( ٧٠٤٩ ١١٧٩٢ فدان/ج المتغيرة
تكلفة / الهامش الكلى

 )٢٧,٢( ٣,٨ ٥,٢ )٥٠,٢( ١,١ ٢,٢ )٦٥,٨( ٢,٢ ٦,٥ بالجنيه العمل البشرى
تكلفة / الهامش الكلى

 )١٢,٩( ٢٣,٥ ٢٧ )١١,٩( ١١,٢ ١٢,٧ )٣٠,٨( ١٥,٨ ٢٢,٩ بالجنيه العمل األلي
/ الهامش الكلى

إجمالي العمل 
 المزرعى

 )٢٥,٣( ٣,٣ ٤,٣ )٤٧,١( ١,٠ ١,٩ )٦١,٥( ٢,٠ ٥,١ بالجنيه

أسمدة / الهامش الكلى
 ٢٧,٠ ٩,٦ ٧,٥ )٤,٨( ٤,٧ ٤,٩ )٣٩,٢( ٨,٣ ١٣,٦ بالجنيه كيماوية

/ الهامش الكلى
 ٢,٣ ٢٤,٤ ٢٣,٨ )٢٧,٧( ٩,٠ ١٢,٥ ٠,٩ ١٣,٦ ١٣,٥ بالجنيه المبيدات

/ الهامش الكلى
 )٩,٢( ١,٦ ١,٧ )٣٧,٧( ٠,٦ ٠,٩ )٥١,٢( ١,٠ ٢,١ بالجنيه التكاليف المتغيرة

 . تكاليف اإلنتاج المتغيرة للفدان-العائد الكلى للفدان ) = الهامش الكلى(العائد فوق التكاليف المتغيرة  -
  .مرجح بالمساحةمتوسط اإلنتاجية  (*) 

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى ، نشرة االقتـصاد   : جمعت وحسبت من : المصدر
  .الزراعى، ونشرة  تكاليف أهم حاصالت الفاكهة، أعداد متتالية
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٢١٩٠ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
محاصيل الدراسة قـد  الهامش الكلى للجنيه المنفق على تكاليف األسمدة الكيماوية المستخدمة في إنتاج          أما  

، التوالي علي   في فترة المقارنة عن فترة األساس     ،  %٤,٨،  %٣٩,٢بنحو   والمانجو   العنبانخفض لمحصولي   
% ٢,٣،  %٠,٩ بحـوالي  للمبيـدات المـستخدمة      ه نظيـر  لمحصول الموز، كمـا زاد    % ٢٧بينما زاد بنحو    

معيار الهامش  هذا وقد انخفض    ،  لمحصول المانجو % ٢٧,٧ نحوب الموز، في حين انخفض   العنب،  لمحصولي  
، %٣٧,٧،  %٥١,٢بنحـو   في فترة المقارنة عن فتـرة األسـاس         للمحاصيل الثالثة   اليف المتغيرة   التك/الكلى
  . علي الترتيب والموزلعنب والمانجول%  ٩,٢

، ٢,٢٤ الفـدان بحـوالي  الهامش الكلى للجنيه المنفق على العمل البشرى المستخدم فـي إنتـاج       كما قدر   
  للعمل األلـي بحـوالي       هز علي الترتيب، بينما قدر نظير     الموو جنية لكل من العنب والمانجو       ٣,٧٧،  ١,٠٨

 ١,٩٦  بحـوالي   عن إجمالي العمل المزرعى فقـدر      أما،  التواليفدان علي   /  جنيه ٢٣,٥٤،  ١١,١٨،  ١٥,٨٤
لمحصول الموز، كما بلغ الهامش الكلى للجنيه       جنيه   ٣,٢٥ حواليو جنيهاً،   ٠,٩٨جنيهاً للعنب، وللمانجو نحو     

، ٤,٦٧،  ٨,٢٨ حـوالي  األسمدة الكيماوية المستخدمة في إنتاج العنب والمانجو والمـوز           المنفق على تكاليف  
 جنيه لمحـصول    ١٣,٥٨ بحوالي للمبيدات المستخدمة    ه جنيهاً للفدان علي الترتيب، في حين قدر نظير        ٩,٥٦

تكـاليف  ال/ جنية للموز، ووفقاً لمعيـار الهـامش الكلـى         ٢٤,٣٥ حوالي جنيه، و  ٩,٠٣العنب، وللمانجو نحو    
 .علي الترتيبللمحاصيل المذكورة سالفا  جنيهاً للفدان ١,٥٥، ٠,٥٧، ١,٠١٣بلغ حوالي فقد المتغيرة 

  -:التغيرات التي طرأت على  نسب وشروط التبادل التجاري الداخلي لمحاصيل الدراسة: ثانيا
  :محصول العنب) ١ (

نتجي العنب باستخدام األسعار الحقيقيـة،      بتقدير وقياس تغيرات نسب وشروط التبادل التجاري الداخلي لم        
، تبين أن نسب وشروط معدالت التبادل الداخلي خالل فترة األساس كانت تفـوق              )٢(كما هو موضح بجدول     

، وهو ما يعني أن األسعار الحقيقية التي يتقاضاها المنتجـين نظيـر             %١٢٤,٣٨إذ بلغت نحو    % ١٠٠نسبة  
ك التي يدفعونها نظير حصولهم علي مستلزمات اإلنتاج من خارج          إنتاجهم لمحصول العنب كانت اعلي من تل      

بمعـدل  % ٧٩,٤٧إذ تقدر بنحـو     % ١٠٠القطاع الزراعي، بينما انخفضت خالل فترة المقارنة إلي اقل من           
عن فترة األساس، وبذلك فان التغير في نسب وشروط التبادل بين فترتي األسـاس    % ٣٦,١انخفاض بلغ نحو    
 غير صالح المنتجين، وقد يرجع ذلك إلي ارتفاع التكاليف الحقيقية لـبعض بنـود تكـاليف     والمقارنة يأتي في  

، وهو ما ينعكس سلبيا علي مستوي دخولهم مـن       )مستلزمات اإلنتاج من خارج القطاع الزراعي     (إنتاج العنب   
  . زراعة تلك المحصول

  :محصول المانجو) ٢(
التبادل إلنتاج محصول المانجو خـالل فترتـي        أن نسب وشروط معدالت     ) ٢(كما بينت نتائج جدول     

في فترة األسـاس وارتفعـت إلـي نحـو     % ١٨,٢حيث بلغت نحو % ١٠٠األساس والمقارنة كانت اقل من    
األمر الذي يعنـي أن     % ١٠٧,١٩ نسبية عن فترة األساس بلغت نحو        ةفي فترة المقارنة بمعدل زياد    % ٣٧,٧

نظير إنتاجهم لمحصول المانجو كانت اقل من تلك التـي يـدفعونها            األسعار الحقيقية التي يتقاضاها المنتجين      
نظير حصولهم علي مستلزمات اإلنتاج من خارج القطاع الزراعي، وان كان التغيـر فـي نـسب وشـروط              
معدالت التبادل بين فترتي األساس والمقارنة لصالح المنتجين، إال أنه مازال ينعكس انعكاسـا سـلبيا علـي                  

  .مستوي دخولهم
  :  محصول الموز)٣(

 خالل فترتي األساس والمقارنـة      الموزتبين النتائج أن نسب وشروط معدالت التبادل إلنتاج محصول          
فـي فتـرة    % ٦١,٤٤في فترة األساس وارتفعت إلي نحـو        % ٥٩,٩٨إذ بلغت نحو    % ١٠٠كانت اقل من    

  %.٢,٥٨ عن فترة األساس بلغت نحو ةالمقارنة بمعدل زياد
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  روط التبادل التجاري الداخلي لمنتجي محاصيل الدراسةنسب وش) ٢(جدول رقم 

  .)٢٠١٦-٢٠١٢(المقارنةو) ٢٠١١-٢٠٠٧(األساسباألسعار الحقيقية بين فترتي 
  المحصول الموز المانجو العنب

  فترة  البيان
  األساس

  فترة
  المقارنة

  فترة
  األساس

  فترة
  المقارنة

  فترة
  األساس

  فترة 
  المقارنة

 ٥٧,٧٨ ٨٣,٦٩ ١٢,٧٧ ١١,٨٢ ٣٢,٢٢ ٨٥,٧٩ )١% ( المقبوضة الرقم القياسي لألسعار
 ٩٤,٠٥ ١٣٩,٧٣ ٣٣,٨٥ ٦٤,٩٤ ٤٠,٥٤ ٦٨,٩٨ )٢% (الرقم القياسي لألسعار المدفوعة 

 ٦١,٤٤ ٥٩,٨٩ ٣٧,٧٣ ١٨,٢٠ ٧٩,٤٨ ١٢٤,٣٧ ١٠٠×)١/٢(شرط التبادل 
 ٢,٥٨ - ١٠٧,١٩ - )٣٦,١٠( - %معدل تغير شروط التبادل بين فترتي األساس والمقارنة 

  :حيث أن
  .) كيماوية ومبيدات وتقاويأسمدة(  من خارج القطاع الزرعي اإلنتاجقيمة مستلزمات هي :  المدفوعةاألسعار -
  .)صافي العائد(الربح هي :  المقبوضة األسعار-
  .األرقام بين األقواس سالبه-

ن االقتصادية، نشرتي التكاليف واألسعار،     وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئو     : جمعت وحسبت من  : المصدر
  .أعداد متتالية

 :  الحقيقي واإلنتاجية الفدانية على اإليراد الفدانى لمحاصيل الدراسةالمزرعياألثر النسبي لمتغيري السعر : ثالثا
بالزيـادة أو الـنقص بـين فترتـي األسـاس           ال شك أن التغير في اإليراد الحقيقي الفدانى لمحصول ما           

 الحقيقي للوحدة المنتجة من هذا المحصول وإنتاجيته الفدانيـة  المزرعي، يرجع إلى التغير في السعر    رنةوالمقا
 لمحاصـيل الدراسـة،      الحقيقي الفدانيالتغيرات التي طرأت على قيمة اإليراد       ، وبدراسة   )أحدهما أو كالهما  (

  :أمكن الحصول علي النتائج التالية
 في فترة المقارنة عن فتـرة        الحقيقي الفدانين انخفاض قيمة اإليراد     تبي) ٣(رقم   جدول   باستقراء نتائج 

جنيهاً للفدان علي التوالي، بينما تزايد العائـد         ٣٤٩,٤،  ٣٤٧٠,٦، المانجو بحوالي     العنب األساس لمحصولي 
 عـه إرجا أمكن فقد  ،جنيهاً، وبدراسة األثر النسبي لمسببات هذا التغير       ٣٣٠٠ حواليبالحقيقي من فدان الموز     

 فترة المقارنة عن نظيره في فترة األسـاس إلـى           في الحقيقي المزرعي أدى انخفاض السعر     ، إذ إلى مسبباته 
مـن التغيـر    % ٣٦٨،  %٨٤,٦ جنيهاً، وهذا النقص يمثل نحو       ١٢٨٦،  ٢٩٣٧نقص اإليراد الكلي بحوالي       

 للموز  الحقيقي المزرعيالسعر  الكلى إليراد الفدان لمحصولي العنب والمانجو علي الترتيب، بينما أدى زيادة            
  .الفدانيمن التغيرات الكلية للعائد % ٦٤جنيهاً تمثل نحو  ٢١١٤إلى إضافة في العائد الفداني بحوالي 

جنيهـاً تمثـل     ٦٤١هذا وقد أدى انخفاض إنتاجية الفدان من العنب إلى خفض العائد الفداني بحوالي              
 الحقيقي، بينما أدى ارتفاع إنتاجيـة الفـدان لمحـصولي           يالفدانمن التغيرات في قيمة اإليراد      % ١٨,٥نحو  

، تمثل تلـك الزيـادة نحـو      للفدان  جنيهاً ١١١٤،  ١٠٧٧,٥عائد الفدان بحوالي    في  المانجو والموز إلى زيادة     
من التغيرات الكلية في عائد الفدان لمحصولي المانجو والموز علي الترتيب، كمـا أدى              % ٣٣,٧،  %٣٠٨,٤

، ١٠٧,٧ الحقيقي واإلنتاجية الفدانية إلى إضافة في عائـد الفـدان بحـوالي            المزرعيلسعر  التأثير المشترك ل  
 الحقيقـي لمحـصولي   الفدانيمن حجم التغيرات في قيمة اإليراد      % ٢,٢،  %٣,١ يمثل نحو    فدان/جنيه ٧٢,٦

 فـدان /جنيه ١٤٠,٦ بحوالي   الفدانيالعنب والموز علي التوالي، بينما تسبب التأثير المشترك في خفض العائد            
  .  الحقيقي لمحصول المانجوالفدانيمن حجم التغيرات في قيمة اإليراد % ٤٠,٢يمثل نحو 

  -:لمحاصيل الدراسةلتغيرات التي طرأت على مكونات تكاليف اإلنتاج الحقيقية ل األثر النسبي: رابعا
    :محصول العنب) ١ (

التكاليف الحقيقية إلنتاج فدان العنـب،      إلي حدوث بعض التغيرات في تركيب       ) ٤(تشير نتائج جدول    
: ، من نحو  النثرية، الري، االستهالك السنوي والمصاريف      قالعزي: تكاليفاألهمية النسبية لبنود     حيث ارتفعت 

% ٧,٣٦،  %٢٣،٤٩ إلـى نحـو      )٢٠١١-٢٠٠٧ ( فتـرة األسـاس    خالل% ١٤,٤٩% ٦,٨٨،  %١٤،٤٨
التـسميد،  : انخفضت األهمية النسبية لبنود ، بينماالترتيبعلى ) ٢٠١٦-٢٠١٢( فترة المقارنة خالل% ١٧,٣

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثامن والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر(ب)٢٠١٨
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 ،%١٨،٢٨ فترة األسـاس إلـى نحـو         خالل% ٢٤,٢٦،  %١٦,٠٤،  %٢٠،٩٧: المبيدات، اإليجار من نحو   

   مكونات تكاليففيمسئولية التغير وفيما يتعلق ب ، فترة المقارنة على الترتيبخالل% ٢٠,٩٨ ،%٩,٧
بين   لمحاصيل الدراسةباألسعار الحقيقية الفدانيقيمة اإليراد التغيرات التي طرأت على ): ٣(جدول رقم 

  .)٢٠١٦-٢٠١٢( المقارنةو) ٢٠١١-٢٠٠٧( األساسفترتي 
 % فدان/جنية  البيان  قيمة التغير في اإليراد الفداني

  )٨٤,٦( )٢٩٣٧,٤(  (A) التغير في السعر المزرعى الحقيقي -
 )١٨,٥( )٦٤٠,٩(  (B)       التغير في اإلنتاجية الفدانية-
  ٣,١ ١٠٧,٧  (C)التأثير المشترك                   -

التغير في اإليراد الفداني 
لمحصول العنب الحقيقي 

 :بسبب
  )١٠٠(  )٣٤٧٠,٦( (D)          التغير في اإليراد الفداني - 

  )٣٦٨( )١٢٨٦,٣(  (A)زرعى الحقيقي  التغير في السعر الم-
  ٣٠٨,٤ ١٠٧٧,٥  (B)       التغير في اإلنتاجية الفدانية-
 )٤٠,٢( )١٤٠,٦( (C)التأثير المشترك                   -

 التغير في اإليراد الفداني
 لمحصول الحقيقي 

  )١٠٠( )٣٤٩,٤( (D)          التغير في اإليراد الفداني -  :المانجو بسبب
 ٦٤,١ ٢١١٣,٩  (A) التغير في السعر المزرعى الحقيقي -

 ٣٣,٧ ١١١٣,٩  (B)       التغير في اإلنتاجية الفدانية-
 ٢,٢ ٧٢,٦ (C)التأثير المشترك                   -

 التغير في اإليراد الفداني
 لمحصول الموز الحقيقي 

  :بسبب
 ١٠٠ ٣٣٠٠,٤ (D)          التغير في اإليراد الفداني - 

- (A)) =ر المزرعى الحقيقي فترة األساس السع-السعر المزرعى الحقيقي فترة المقارنة(x اإلنتاجية الفدانية فترة األساس. 
- (B) ) =اإلنتاجية الفدانية اإلنتاجية الفدانية فترة األساس-اإلنتاجية الفدانية فترة المقارنة ( x   السعر المزرعى الحقيقـي

 .فترة األساس
- (C) ) =قي فترة األساس السعر المزرعى الحقي-السعر المزرعى الحقيقي فترة المقارنة( x )    اإلنتاجيـة الفدانيـة فتـرة

 ). اإلنتاجية الفدانية اإلنتاجية الفدانية فترة األساس-المقارنة
- (D)   =(C) + (B) +(A)  
  .األرقام بين األقواس سالبه -
 .متوسط اإلنتاجية مرجح بالمساحة -

  . بالملحق)١ (رقم  جداول :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر
  

لتغيرات التي طرأت على إجمالي التكاليف باالسعار الحقيقية إلنتاج العنب المثمرة بين ا): ٤(جدول رقم 
  .)٢٠١٦-٢٠١٢(المقارنةو) ٢٠١١-٢٠٠٧(األساسفترتي 

  من إجمالي التكاليف%   تكاليف إنتاج الفدان
التكاليف موزعة وفقاً 

فترة   للعمليات الزراعية
  األساس

فترة 
  المقارنة

فترة 
  األساس

فترة 
  المقارنة

التغير المطلق 
  بين الفترتين

للتغير % 
المطلق من 

كاليف الت
  الكلية

(*)  
جملة الزيادة أو 
  النقص المطلق

  )بالمليون جنيه(
 ٨,٤ ٠,٦٦ ٤٩,٢٤ ١٨,٢٨ ٢٠,٩٧ ١٦٠٩,٦٥ ١٥٦٠,٤١ التسميد
 ١٦٩,٧ ١٣,٣١ ٩٩٠,٨٣ ٢٣,٤٩ ١٤,٤٨ ٢٠٦٨,١٧ ١٠٧٧,٣٤ العزيق
 )٥٧,٥( )٤,٥١( ) ٣٣٥,٦٧ ( ٩,٧٣ ١٦,٠٢ ٨٥٦,٣٣ ١١٩٢,٠٠ المبيدات
 ٢٣,٣ ١,٨٣ ١٣٥,٩٩ ٧,٣٦ ٦,٨٨ ٦٤٨,٠٨ ٥١٢,٠٩ الري
 سنوياستهالك 

 ٧٦,٣ ٥,٩٨ ٤٤٥,٢٤ ١٧,٣٠ ١٤,٤٩ ١٥٢٣,٤٨ ١٠٧٨,٢٤ نثريةومصاريف 

 ٥,٨ ٠,٤٦ ٣٤,١٠ ٢,٨٥ ٢,٩٢ ٢٥١,١١ ٢١٧,٠١ (**)أخرى 
 ٢٢٦,١ ١٧,٧٣ ١٣١٩,٧٤ ٧٩,٠٢ ٧٥,٧٤ ٦٩٥٦,٨٢ ٥٦٣٧,٠٩ التكاليف دون اإليجار

 ٧,٣ ٠,٥٧ ٤٢,٤١ ٢٠,٩٨ ٢٤,٢٦ ١٨٤٧,٦٠ ١٨٠٥,١٩ اإليجار
 ٢٣٣,٣ ١٨,٣٠ ١٣٦٢,١٥ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ٨٨٠٤,٤٣ ٧٤٤٢,٢٨ التكاليف الكلية

  .األرقام بين األقواس سالبه -
   الف فدان١٧١,٣ مساحة العنب المثمرة خالل فترة المقارنة x المطلق التغير (*) 

  .مهمات مستهلكة، صيانة شبكات الري: اليفأخرى تمثل تك(**) 
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة تكاليف أهم حاصـالت  : جمعت وحسبت من : المصدر

  .الفاكهة، أعداد متتالية
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الزيـادة  أن   فقد تبـين      بالجمهورية،  طرأت على مجموع تكاليف إنتاج العنب      التياإلنتاج الحقيقية عن الزيادة     

مليـون   ١٦٩,٧ حوالي فترة المقارنة عن فترة األساس بلغت        خاللالمطلقة التي طرأت على تكاليف العزيق       
 متوسـط مـساحة     ، باعتبـار أن   من مجموع تكاليف إنتاج العنب في فترة األساس       % ١٣,٣١جنيه تمثل نحو    

مليـون   ٧٦,٣،  ٢٣,٣ حـوالي ت  ، كما بلغ   الف فدان  ١٧١,٣  قدر بحوالي   فترة المقارنة  خالل المثمرة   العنب
مـن مجمـوع    % ٥,٩٨،  %١,٨٣، تمثل نحـو     النثريةجنيه لكل من الري، االستهالك السنوي والمصاريف        

، العنـب ارتفاع ملموس في التكاليف الحقيقيـة إلنتـاج فـدان       ، أي أن هناك     نتاج في فترة األساس   اإلتكاليف  
  . السيما العمل البشريويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج

  :محصول المانجو) ٢(
ارتفاع األهمية النسبية لبعض البنود المكونة للتكـاليف الحقيقيـة إلنتـاج فـدان              ) ٥(جدول  يتضح من     

المانجو وانخفاض البعض اآلخر، حيث ارتفعت األهمية النسبية لتكاليف بندي العزيق، االسـتهالك الـسنوي               
%  ١١,٤٦،  %٢٨,٩٣خالل فترة األساس إلى نحـو       %  ١٠,٨٥،  %١٧،٣٧ من حوالي    النثريةوالمصاريف  

: التسميد، المبيدات، الـري، اإليجـار مـن نحـو         :  فترة المقارنة، بينما انخفضت األهمية النسبية لبنود       خالل
، %٦,٧،  %٦,٧٨،  %١٧،٧٢ فترة األسـاس إلـى نحـو         خالل% ٢٧,٣٧،  %٦,٩٥،  %٩,٨٩،  %٢٣,٦٩
 .  الترتيبخالل فترة المقارنة على %٢٥,٩٨
كما بينت الدراسة أن الزيادة المطلقة في تكاليف العزيق في فترة المقارنة عن فترة األسـاس بلغـت                    

فترة األسـاس،   غضون  من مجموع تكاليف إنتاج المانجو في       % ١٤,٧مليون جنيه تمثل نحو      ٢٢٥,٤ حوالي
 %١,٨٤، تمثل نحـو     النثريةيف  مليون جنيه من القيمة االستهالك السنوي والمصار       ٢٨,٣ حوالي بلغت   وقد

  . فترة األساسخاللمن إجمالي التكاليف الكلية 
التغيرات التي طرأت على إجمالي التكاليف باالسعار الحقيقية إلنتاج المانجو المثمرة بين ): ٥(جدول رقم 

  .)٢٠١٦-٢٠١٢(المقارنةو) ٢٠١١-٢٠٠٧(األساسفترتي 
التكاليف موزعة   من إجمالي التكاليف%   اليف إنتاج الفدانتك

وفقاً للعمليات 
  الزراعية

فترة 
  األساس

فترة 
  المقارنة

فترة 
  األساس

فترة 
  المقارنة

التغير 
المطلق بين 

  الفترتين

للتغير % 
المطلق من 
التكاليف 

  الكلية

(*)  
جملة الزيادة أو 
  النقص المطلق

  )بالمليون جنيه(
)٦٢,٥( )٤,٠٦( )٢٩٩,٩٩( ١٧,٧٢ ٢٣,٦٩ ١٤٤٨,٨١ ١٧٤٨,٨٠ التسميد  
 ٢٢٥,٤ ١٤,٦٦ ١٠٨٢,٣١ ٢٨,٩٣ ١٧,٣٧ ٢٣٦٤,٧٥ ١٢٨٢,٤٤ العزيق
)٣٦,٧( )٢,٣٩( )١٧٦,٣١( ٦,٧٨ ٩,٨٩ ٥٥٣,٨٥ ٧٣٠,١٦ المبيدات  
 ٦,٣ ٠,٤١ ٣٠,٠٧ ٦,٦٥ ٦,٩٥ ٥٤٣,٣١ ٥١٣,٢٤ الري
 سنوياستهالك 
 ٢٨,٣ ١,٨٤ ١٣٥,٨٩ ١١,٤٦ ١٠,٨٥ ٩٣٦,٤٦ ٨٠٠,٥٦ النثريةومصاريف 

)٥,٢( )٠,٣٤( )٢٤,٨٥( ٢,٤٥ ٣,٠٥ ٢٠٠,٠٤ ٢٢٤,٨٩ )**(أخرى   
 ١٤٣,٧ ٩,٣٥ ٦٨٩,٩٩ ٧٤,٠٢ ٧٢,٦٣ ٦٠٥٠,٩٢ ٥٣٦٠,٩٣ التكاليف دون اإليجار

 ٢١,٤ ١,٣٩ ١٠٢,٨١ ٢٥,٩٨ ٢٧,٣٧ ٢١٢٣,٢٦ ٢٠٢٠,٤٥ اإليجار
 ١٦٥,١ ١٠,٧٤ ٧٩٢,٨٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ٨١٧٤,١٨ ٧٣٨١,٣٨ التكاليف الكلية

  .بهاألرقام بين األقواس سال -
   الف فدان٢٠٨ مساحة المانجو المثمرة خالل فترة المقارنة x المطلق التغير  (*)

  .مهمات مستهلكة، صيانة شبكات الري: أخرى تمثل تكاليف(**) 
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة تكاليف أهم حاصـالت : جمعت وحسبت من : المصدر

  .الفاكهة، أعداد متتالية
  

  :محصول الموز) ٣(
بدراسة التغيرات التي طرأت على مكونات تكاليف اإلنتاج الحقيقية للموز تبين ارتفاع األهميـة النـسبية                

، %١٩,٥٥: االستهالك السنوي والمصاريف اإلداريـة، مـن نحـو        المبيدات،  العزيق، الري،   : لبنود تكاليف 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثامن والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر(ب)٢٠١٨



٢١٩٤ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
% ٢٠,٨٥ ،%٧,٩ ،%٩,٤٨،  %٢٢,٨١فترة األساس إلى نحـو       غضونفي  % ١٧,٦ ،%٧,٧٩ ،%٨,٠٤
، %٢٨,٨٥: التسميد، اإليجار من نحو   :  فترة المقارنة على التوالي، بينما انخفضت األهمية النسبية لبنود         خالل
في فترة المقارنة على الترتيـب، أمـا    % ١٤,٢٦،  %٢٢,٠١في فترة األساس إلى نحو      % ١٦,٠٢،  %٧,٧٨

غيرات التي طرأت على تكاليف إنتاج الموز فقد أوضحت الدراسة أن الزيادة المطلقة فـي               بالنسبة لمسئولية الت  
مـن  % ٧مليون جنيـه تمثـل نحـو         ٦٢,٤ حواليتكاليف العزيق في فترة المقارنة عن فترة األساس بلغت          

 مليون جنيـه مـن    ٥٩,١ ،١٢,٥ ،٢٦,٦ حواليمجموع تكاليف إنتاج الموز خالل فترة األساس، كما بلغت 
 االستهالك السنوي والمصاريف اإلدارية في فترة المقارنة عن فترة األسـاس، تمثـل نحـو                المبيدات، الري،
  ).٦(، كما هو موضح بجدول  من إجمالي التكاليف الكلية في فترة األساس%٦,٦٣ ،%١,٤ ،%٢,٨٢

 الموز المثمرة خالل التغيرات التي طرأت على إجمالي التكاليف باألسعار الحقيقية إلنتاج): ٦(جدول رقم 
  .)٢٠١٦-٢٠١٢(المقارنةو) ٢٠١١-٢٠٠٧(األساسبين فترتي 

  من إجمالي التكاليف%   تكاليف إنتاج الفدان
التكاليف موزعة وفقاً 

فترة   للعمليات الزراعية
  األساس

فترة 
  المقارنة

فترة 
  األساس

فترة 
  المقارنة

التغير 
المطلق بين 

  الفترتين

للتغير % 
المطلق من 
التكاليف 

  الكلية

(*)  
جملة الزيادة أو 
  النقص المطلق

  )نيهبالمليون ج(
)٢٨,٩( )٣,٢٤( )٤٥٤,٧( ٢٢,٠١ ٢٨,٨٥ ٣٥٩٥,١٩ ٤٠٤٩,٨٩ التسميد  
 ٦٢,٤ ٧,٠٠ ٩٨٢,١٧ ٢٢,٨١ ١٩,٥٥ ٣٧٢٦,٣٦ ٢٧٤٤,١٩ العزيق
 ١٢,٥ ١,٤٠ ١٩٦,٦٨ ٧,٩٠ ٧,٧٩ ١٢٨٩,٦٤ ١٠٩٢,٩٦ المبيدات
 ٢٦,٦ ٢,٩٨ ٤١٨,٨١ ٩,٤٨ ٨,٠٤ ١٥٤٧,٨٦ ١١٢٩,٠٥ الري
 سنوياستهالك 

 ٥٩,١ ٦,٦٣ ٩٣٠,٨١ ٢٠,٨٥ ١٧,٦٣ ٣٤٠٥,٨٣ ٢٤٧٥,٠٢ ومصاريف إدارية

 ٨,٩ ١,٠٠ ١٣٩,٧٦ ٢,٦٩ ٢,١٣ ٤٣٨,٦٧ ٢٩٨,٩١ )١(أخرى 
 ١٤٠,٦ ١٥,٧٧ ٢٢١٣,٥٣ ٨٥,٧٤ ٨٣,٩٨ ١٤٠٠٣,٥٥ ١١٧٩٠,٠٢ التكاليف دون اإليجار

 ٥,١ ٠,٥٧ ٨٠,١٦ ١٤,٢٦ ١٦,٠٢ ٢٣٢٩,٤٥ ٢٢٤٩,٢٩ اإليجار
 ١٤٥,٧ ١٦,٣٤ ٢٢٩٣,٦٩ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٦٣٣٣,٠٠ ١٤٠٣٩,٣١ التكاليف الكلية

  .األرقام بين األقواس سالبه -
   الف فدان٦٤ مساحة الموز المثمرة خالل فترة المقارنة x المطلق التغير  (*)

  .مهمات مستهلكة، صيانة شبكات الري: أخرى تمثل تكاليف(**) 
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة تكاليف أهم حاصـالت  : ت منجمعت وحسب : المصدر

  .الفاكهة، أعداد متتالية
  

داخل وخارج   التقدير الكمي بصورتيه النسبية والمطلقة للتغيرات الحادثة في مكونات ربحية الفدان          : خامسا
   -:الوادي لمحاصيل الدراسة

السيما خالل   الدراسة محاصيل   إنتاج ملموسا وفعاال في زيادة      إسهامادي   خارج الوا  األراضي أسهمت
األخيرة، ومن األهمية بمكان أن يتناول البحث بالتحليل والقياس مكونات الربحيـة داخـل الـوادي                السنوات  

  .مقارنة بنظيرتها خارج الوادي
  : محصول العنب) ١(

باألسعار الحقيقيـة نتيجـة تغيـر جميـع     العنب دان إلي أن الرقم القياسي لربحية ف  ) ٧(تشير نتائج جدول  
خارج الوادي عن مستواها داخل     العنب  ، مما يعنى زيادة ربحية إنتاج       %١٢١,٦مكونات الربحية قد بلغ نحو      
، أمـا بالنـسبة   فـدان / جنيـه ١٠٢٢,١ حوالي، أي بزيادة مطلقة بلغت %٢١,٦الوادي بنسبة تصل إلى نحو      

اإلنتاجيـة  ، ترجع إلـي مـسببي       خارج الوادي عن مستواها داخل الوادي     لعنب  ا زيادة ربحية إنتاج     لمسئولية
الرقم القياسي لربحية الفدان نتيجة تغير إنتاجية الفدان خارج الـوادي عـن داخـل           ، إذ بلغ    والسعر المزرعى 

% ٥,٦فدان، كما زاد السعر المزرعى نحو       / جنيه ١٢٦٧,٢ حواليبزيادة مطلقة بلغت    % ١٢٦,٨الوادي نحو   



٢١٩٥ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
فـدان، هـذا بينمـا أدي    / جنيه٣٣٦,٤رج الوادي عن نظيرة داخل الوادي، بما يعادل زيادة مطلقة حوالي         خا

، بقيمـة مطلـق     %٩,٢ارتفاع تكاليف اإلنتاج باألسعار الحقيقية إلي انخفاض ربحية الفدان بنسبة تقدر بنحو             
  .فدان خارج الوادي عن نظيرتها داخل الوادي/ جنيه٥٨١,٥حوالي 
 .باألسعار الحقيقية ومكوناتها التقدير النسبي والمطلق للتغيرات الحادثة في ربحية الفدان): ٧(رقم جدول 

 )٢٠١٦-٢٠١٢(لمحاصيل الدراسة داخل الوادي مقارنة بخارج الوادي خالل الفترة 
  الموز  المانجو  العنب  البيان

 % % %  : (*) ربحية الفدان نتيجة تغيرالتغير النسبي في
 ٢١٤,٥ ٢٢٤,٧ ١٢١,٦١١  ×100 )٢/١(     جميع العوامل-

 ١٩٤,٤ ٣٨٧,٤ ١٢٦,٧٩٤  ×100 )٣/١(  )Q(   المرجحة بالمساحة إنتاجية الفدان-
 ١١١,٣٦ ٨٥,٤ ١٠٥,٦١  ×100 )٤/٣(  )P(   السعر المزرعى-
 ٩٩,٠٨ ٦٧,٩٥ ٩٠,٨١٧٩  ×100 )٢/٤(  )C(   التكاليف اإلنتاجية-

 فدان/جنيه  فدان/جنيه  فدان/جنيه   (*):التغير المطلق في ربحية الفدان نتيجة تغير
 ١٤٢٦٣ ٩٢٣,٦ ١٠٢٢,١  )١- ٢(     جميع العوامل-

 ١١٧٥٨,٥ ٢١٢٨,٥ ١٢٦٧,٢١  )١- ٣(  )Q(   المرجحة بالمساحة إنتاجية الفدان-
 ٢٧٥٢,٢ )٤١٩,٩( ٣٣٦,٣٩٣  )٣- ٤(  )P(   السعر المزرعى-
  )٢٤٧,٣٣( )٧٨٤,٩٦( )٥٨١,٥١(  )٤- ٢(  )C(   التكاليف اإلنتاجية-

 
-1:    حيث أن(*)  000 . CPQ    ،2-   111. CPQ    ،3-   001. CPQ    ،4-    011. CPQ   

         ) o ( ،داخل الوادي )i (خارج الوادي.  
  .األرقام بين األقواس سالبه 

، قطاع الشئون االقتصادية، نشرتي التكاليف واألسعار،       وزارة الزراعة واستصالح األراضي   : جمعت وحسبت من  : المصدر
  .أعداد متتالية

  

  :محصول المانجو) ٢(
نتيجة تغير جميع مكونات الربحية داخل الوادي مقارنة بخارج          بدراسة أثر التغير في ربحية فدان المانجو      

، مما يعنى زيـادة ربحيـة       %٢٢٥الوادي تبين أن الرقم القياسي لربحية الفدان باألسعار الحقيقية قد بلغ نحو             
 حوالي، أي بزيادة مطلقة     %١٢٥خارج الوادي عن مستواها داخل الوادي بنسبة تصل إلى نحو            فدان المانجو 

 جنيها للفدان، وتعزى تلك الزيادة إلى أن الرقم القياسي لربحية الفدان نتيجة تغير إنتاجية الفدان خـارج                  ٩٢٤
فـدان، بينمـا أدي     / جنيه ٢١٢٨,٥ حواليبزيادة مطلقة بلغت    % ٣٨٧,٤الوادي عن داخل الوادي بلغت نحو       

انخفاض األسعار المزرعية الحقيقية وارتفاع تكاليف اإلنتاج الحقيقية خارج الوادي عن نظيرتها داخل الوادي              
 ٧٨٤,٩٦، ٤١٩,٩بانخفـاض مطلـق حـوالي      % ٣٢،  %١٥إلي انخفاض ربحية الفدان بنسبة تقدر بنحـو         

  .ليفدان علي التوا/جنيه
  :محصول الموز) ٣ (

قدر الرقم القياسي لربحية محصول الموز باألسعار الحقيقية نتيجة تغير جميع مكونـات الربحيـة بنحـو             
 بنسبة تـصل إلـى نحـو        الوادي عن مستواها داخل     الوادي، مما يعنى زيادة ربحية الموز خارج        %٢١٤,٥
ى تلك الزيادة إلى أن الرقم القياسي للربحية         جنيها للفدان، وتعز   ١٤٢٦٣ حوالي، بزيادة مطلقة بلغت     %١٤,٥

 ١١٧٥٩ حواليبزيادة مطلقة   % ١٩٤ بلغت نحو    الوادي عن داخل    الواديالفدانية نتيجة تغير اإلنتاجية خارج      
يعادل زيـادة  % ١١١,٤فدان، كما بلغ الرقم القياسي لربحية الفدان نتيجة تغير السعر المزرعى إلى نحو  /جنيه

 عـن  الـوادي  الحقيقية خـارج   باألسعارنيهاً للفدان، بينما أدي ارتفاع تكاليف اإلنتاج         ج ٢٧٥٢مطلقة حوالي   
 ٢٤٧,٣، بنقص مطلـق حـوالي       %٠,٩٣نظيرتها داخل الوادي إلي انخفاض ربحية الفدان بنسبة تقدر بنحو           

  .فدان/جنيه

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثامن والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر(ب)٢٠١٨



٢١٩٦ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
يف اإلنتـاج الحقيقيـة     التقدير الكمي بصورتيه النسبية والمطلقة للتغيرات الحادثة في بنود التكـال          : سادسا

 :لمحاصيل الدراسة داخل وخارج الوادي
نتائج تقدير وقياس اثر التغيرات الحادثة في التكاليف اإلنتاجية والبنود المكونة           ) ٨(يتضح من جدول رقم     

  :لها، لمحاصيل الدراسة داخل الوادي مقارنة بخارج الوادي
 األرقـم القياسـية لتكـاليف       فقد قدرت  ن باالسعار الحقيقية  تغير جميع بنود تكاليف إنتاج الفدا     بالنسبة إلي   ) ١(

لمحاصيل العنـب، المـانجو     % ١٠١,٧،  %١١٠,٠٩،  %١٠٦,٨٣نحو  بنتاج نتيجة تغير جميع بنودها      اإل
 خـارج الـوادي زادت عـن        الثالثةوهو ما يعنى أن التكاليف اإلنتاجية للمحاصيل        والموز علي الترتيب،    

 جنيهـاً   ٢٨٠,٦ ،   ٧٨٤,٩٦،  ٥٨١,٥ حوالية الدراسة زيادة مطلقة بلغت       خالل فتر  الواديمستواها داخل   
 تكاليف العمليات الزراعيـة ذات االسـتخدام الكثيـف          ارتفاع إليالزيادة  تلك   ترجعللفدان علي التوالي، و   

 بأسعار المضطردة التي يزداد تأثرها بالزيادة      اإلنتاج نقل مستلزمات    األلي، فضال عن زيادة تكاليف    للعمل  
  . لوقودا

خارج الـوادي عـن مـستواها داخـل الـوادي           % ٠,٣٥،  %٤,٥٥أما قيمة اإليجار فقد ارتفعت بنسبة       ) ٢(
فدان، بينما بلغ الرقم القياسـي  / جنية ٥٦,٩،  ٣٥٤،٣لمحصولي المانجو والموز، بقيمة مطلقة بلغت حوالي        

في تكاليف إنتاج العنب نتيجـة      ، أي إن التغير     %٩٩,٥لتكاليف إنتاج العنب نتيجة تغير قيمة اإليجار نحو         
  . جنيه٣٦,٩تغير اإليجار ساهم في انخفاض التكاليف بقيمة مطلقة تقدر بحوالي 

أما الرقم القياسي لتكاليف إنتاج الفدان نتيجة تغير قيمة العمل البشرى فقد أشارت النتائج إلـي ارتفاعهـا                  ) ٣(
لمحـصولي العنـب   % ١,٠٥، %١,٩٧ بنحـو  ارتفاعا طفيفا خارج الوادي مقارنة بمستواها داخل الوادي  

فـدان علـي التـوالي، بينمـا        / جنية ٨٥,٥،  ١٦٧,١٦والمانجو علي الترتيب بقيمة حقيقية مطلقة حوالي        
  .  فدان لمحصول الموز/ جنية٤٨,٧انخفضت بحوالي 

ادي بنـسبة    ارتفعت ارتفاع طفيف خارج الوادي مقارنة بمستواها داخل الو         وبالنسبة لقيمة العمل اآللي فقد    ) ٤(
لمحاصيل العنب، المانجو والموز، وهو ما يعنى أن التغيـر فـي        % ١,٥٦،  %٠,١٧،  %١,٣٩بلغت نحو   

، ١٣,٦٨، ١٢٠,١٣تكاليف إنتاج الفدان نتيجة تغير قيمة العمل اآللي أسهم في ارتفاع التكـاليف بحـوالي          
  . جنيهاً كل علي الترتيب٢٥٢,٨٧

، %٩٩,٦٥نحـو  بلـغ  اج فدان العنب نتيجة تغير قيمة األسمدة الكيماوية الرقم القياسي لتكاليف إنت  ريقدوبت) ٥(
مما يعنى أن قيمة األسمدة الكيماوية خارج الوادي انخفضت عن نظيرتها داخل الوادي وقد أسـهمت فـي                 

 جنيهاً للفدان كقيمة مطلقة، بينمـا بلـغ         ٣٠,٣٧انخفاض التكاليف خارج الوادي عن داخل الوادي بحوالي         
، %١٠١,٢٢ياسي لتكاليف إنتاج محصولي المانجو والموز نتيجة تغير قيمة السماد الكيماوي نحو             الرقم الق 
، مما يعنى أن التغير في تكاليف اإلنتاج نتيجة تغير قيمة األسمدة الكيماوية قد ساهم في ارتفـاع             %١٠٠,٥

  .فدان/جنية ٢٥٢,٩ ، ١٠٠,٥٢التكاليف بقيمة مطلقة تقدر بحوالي 
% ٠,٢٠، %٠,٦٢، %٠,٣٢اسة ارتفاع قيمة السماد البلدي بنسبة ضئيلة جدا تقـدر بنحـو       أوضحت الدر ) ٦(

خارج الوادي عن مستواها داخل الوادي لمحاصيل العنب، المانجو والموز علي التوالي، ومن ثـم زيـادة                 
  . جنيها للفدان علي الترتيب٣٢,٦، ٥٢، ٢٧,٧٦التكاليف بقيمة مطلقة تقدر بحوالي 

قـدر  الرقم القياسي لتكاليف إنتاج محاصيل العنب، المانجو والموز نتيجة تغير قيمة المبيـدات     ي  بالنسبة إل ) ٧(
نتاج خـارج   اإلهو ما يشير إلي أن قيمة المبيدات المستخدمة في          % ٩٩,٨٦ ،%٩٩,٨٥ ،%٩٩,٦٨بنحو  

، ١٢,٢٩، ٢٨,٣ حواليالوادي أسهمت بالنقص في تكاليف إنتاج الفدان عن داخل الوادي بقيم مطلقة بلغت             
   . جنيهاً للفدان للمحاصيل سالفة الذكر كل علي الترتيب٢٢,٧٤



٢١٩٧ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
، %٠,٧أما المصروفات النثرية فقد ارتفعت ارتفاعا طفيفا خارج الوادي عن مستواها داخل الوادي بنحـو        ) ٨(

 لمحاصيل العنب، المانجو والموز علي التوالي، أي ارتفاع تكاليف إنتاج الفـدان بقـيم             % ٠,١٣،  %٠,٥٥
  .فدان علي الترتيب/ جنية٢٢,٤، ٤٥,٨، ٦٠,٩ حواليمطلقة 

داخل الوادي بينت الدراسة ارتفاعها بنحـو       نظيرتها  خارج الوادي مقارنة ب   قيمة المهمات المستهلكة    بتقدير  ) ٩(
، ٤٥٧,٤٨لمحصولي العنب والمانجو علي الترتيب بقيمة حقيقية مطلقة بلغـت حـوالي             % ٠,٨٨،  %٥,٢

  .  فدان لمحصول الموز/ جنية٢٩١فدان علي التوالي، بينما انخفضت بحوالي /هنيفدان ج/ جنية٧٤,٣٥
بلـغ نحـو   فقـد  الرقم القياسي لتكاليف إنتاج فدان العنب نتيجة تغير تكاليف شبكات الـري             وفيما يتعلق ب  ) ١٠(

 أي،  الـوادي  انخفضت عن نظيرتها داخـل       الوادي خارج   الري، مما يعنى أن تكاليف شبكات       %٩٨,٣١
 جنيهاً للفدان، بينما ارتفعت ارتفاعا طفيفا خارج        ١٥٦,٣ حواليخفضت تكاليف إنتاج الفدان بقيمة مطلقة       ان

لمحصولي المانجو والموز علـي     % ٠,١٥،  %٠,٨٤الوادي عن نظيرتها داخل الوادي بنسبة قدرت بنحو         
  .ي الترتيب جنيهاً عل٢٥,٤، ٧١ حوالي تكاليف إنتاج الفدان بقيم مطلقة ارتفاع أيالتوالي، 
، الحقيقيةباألسعار  التقدير النسبي والمطلق للتغيرات الحادثة في بنود التكاليف اإلنتاجية): ٨(جدول 

 )٢٠١٦-٢٠١٢(لمحاصيل الدراسة داخل الوادي مقارنة بخارج الوادي خالل الفترة 
  الموز  المانجو  العنب  البيان

 % % %  *):(التغير النسبي في تكاليف إنتاج الفدان نتيجة تغير 
     ×100)١٠/١(     جميع بنود التكاليف-  
 ١٠٠,٣٥ ١٠٤,٥٥ ٩٩,٥٧  ×100 )٢/١(  )R(   قيمة اإليجار-  
 ٩٩,٧٠ ١٠١,٠٥ ١٠١,٩٧  ×100 )٢ /٣(  ) L(   قيمة العمل البشري-  
 ١٠١,٥٦ ١٠٠,١٧ ١٠١,٣٩  ×100 )٣ /٤(   )M(   قيمة العمل اآللي-  
 ١٠١,٥٤ ١٠١,٢٢ ٩٩,٦٥  ×100 )٤ /٥(   )F(    قيمة السماد الكيماوي-  
F(   قيمة السماد البلدي-   (  )٥ /٦( 100×  ١٠٠,٢٠ ١٠٠,٦٢ ١٠٠,٣٢ 
 ٩٩,٨٦ ٩٩,٨٥ ٩٩,٨٦ ×100 )٧/٦(  )T(   قيمة المبيدات- 
 ١٠٠,١٣ ١٠٠,٥٥ ١٠٠,٧٠  ×100 )٨/٧(   )O(    قيمة المصاريف العمومية-  
 ٩٨,٢٦ ١٠٠,٨٨ ١٠٥,٢٠  ×100 )٩/٨(   )D(   قيمة المهمات المستهلكة-  
 ١٠٠,١٥ ١٠٠,٨٤ ٩٨,٣١  ×100 )١٠/٩(   )N(    قيمة شبكات الري-  

فدان/جنية  (*):التغير المطلق في تكاليف إنتاج الفدان نتيجة تغير فدان/جنية  فدان/جنية   
 ٢٨٠,٦١ ٧٨٤,٩٦ ٥٨١,٥١  )١-١٠(     جميع بنود التكاليف-  
 ٥٦,٩٤ ٣٥٤,٣٣ )٣٦,٩٧(  )١-٢(  )R(   قيمة اإليجار-  
 )٤٨,٧١( ٨٥,٥٠ ١٦٧,١٦  )٢ -٣(  ) L(   قيمة العمل البشري-  
 ٢٥٢,٨٧ ١٣,٦٨ ١٢٠,١٣  )٣ -٤(   )M(   قيمة العمل اآللي-  
 ٢٥٢,٩١ ١٠٠,٥٢ )٣٠,٣٧(  )٤-٥(   )F(    قيمة السماد الكيماوي-  
F(   قيمة السماد البلدي-   (  )٣٢,٥٧ ٥٢,٠٥ ٢٧,٧٦  )٥ -٦ 
 )٢٢,٧٤( )١٢,٢٩( )٢٨,٣٤( )٦-٧(  )T(   قيمة المبيدات- 
 ٢٢,٣٩ ٤٥,٧٨ ٦٠,٩٤  )٧-٨(   )O(    قيمة المصاريف العمومية-  
 )٢٩١,٠٢( ٧٤,٣٥ ٤٥٧,٤٨  )٨-٩(   )D(   قيمة المهمات المستهلكة-  
 ٢٥,٣٩ ٧١,٠٤ )١٥٦,٢٨(  )٩-١٠(   )N(    قيمة شبكات الري-  

 

  (  -١  : حيث أن(*)
000000000 NDOTFFMLR (    ،  ٢-  )   

000000001 NDOTFFMLR (  
  ٣-   ) 

000000011 NDOTFFMLR (،       ٤-   )  
000000111 NDOTFFMLR (  

  ٥-   ) 
000001111 NDOTFFMLR (    ،  ٦-   )  

000011111 NDOTFFMLR (  
  ٧-   ) 

000111111 NDOTFFMLR (،     ٨-   ) 
001111111 NDOTFFMLR (  

  ٩-   ) 
011111111 NDOTFFMLR (،    ١٠-    ) 

111111111 NDOTFFMLR (  
    (o) ،داخل الوادي (i) خارج الوادي .      
  .األرقام بين األقواس سالبه 

  .وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة التكاليف، أعداد متتالية: جمعت وحسبت من: المصدر

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثامن والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر(ب)٢٠١٨



٢١٩٨ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
 :لبحث يمكن التوصية بما يلى في ضوء نتائج ا

 الميـزة  العمل علي التوسع في زراعة وإنتاج محاصيل الدراسة باألرضي خارج الوادي بهدف اسـتثمار         -
  .النسبية إذ حققت ربحية نسبية أعلى مقارنة بنظيرتها داخل الوادي 

 تبين تنـاقص    راسة لمحاصيل الد  الحقيقيقيمة اإليراد الفدانى    بدراسة مسببات التغيرات التي طرأت على        -
إنتاجية محصول العنب، فضال عن تدني معدل الزيادة  في إنتاجية الموز، األمر الذي يستدعي ضـرورة               

  .تكثيف الجهود الفنيه نحو تحسين إنتاجية الفدان
اتضح من تحليل وتفسير بنود تكاليف إنتاج محصول المانجو ضرورة اتخاذ السياسات الكفيلة بخفض أهم                -

كون تكثيف العمل األلي احد األدوات الكفيلة بخفض تكاليف العمالة البشرية، كما قد يكـون               بنودها، وقد ي  
التوسع في زراعة المانجو بالمشاركة احد األدوات الكفيلة بخفض تكلفة اإليجار، كما توصـي الدراسـة                

 التكـاليف   بالعمل على تحريك األسعار المزرعية الحقيقية لمحصول المانجو بما يتماشى مع الزيادة فـي             
  .اإلنتاجية الكلية

ضرورة توفير الميكنة الزراعية الحديثة المتخصصة وعلى وجه الخصوص آالت العزيق بـالقرب مـن                -
  .حقول المزارعين

  الملخص
شهدت الفترة األخيرة الكثير من التحوالت والتغيرات االقتصادية التي يعايشها المجتمع ال سيما داخل 

صورة مباشرة علي كل من التكاليف اإلنتاجية الفدانية واألسعار المزرعية القطاع الزراعي والتي أثرت ب
باألسعار الجارية والحقيقية للوحدة المنتجة من المحاصيل الزراعية، األمر الذي ينعكس بدورة علي الربحية 

ل الفدانية، إال أن هذا التأثير قد يختلف من محصول ألخر ومن مكان ألخر، ومما الشك فيه أن محاصي
فقد تأثرت تأثرا كبيرا  الفاكهة من المحاصيل التي تشغل مكانة هامة في المقتصد الزراعي المصري، ومن ثم

بتلك التغيرات االقتصادية، وتعد محاصيل المانجو، العنب والموز اكثر محاصيل الفاكهة تداوال واستهالكا في 
من إجمالي % ٣٤لف فدان تمثل نحو  ا٤٤٣السوق المحلي، وقد بلغت مساحتها المثمرة مجتمعة حوالي 

مساحة الفاكهة المثمرة بالجمهورية، ومن ثم تم اختيار تلك المحاصيل للدراسة، لذا يمكن حصر مشكلة البحث 
ماهي طبيعة التغيرات التي طرأت علي كل من صافي اإليراد الفداني : في اإلجابة علي التساؤل االتي

، ولقد توصلت الدراسة إلي بعض النتائج أهمها يتمثل في أن ربح والتكاليف اإلنتاجية لمحاصيل الدراسة؟
 جنيهاً للفدان علي التوالي، هذا وقد ١٩٣٩٧,٥ ،١٣٣٨ ،٥٢٠١ حوالي والموز بلغ ، المانجول العنبيصامح

 %٥٤,٣ ،%١٤ ،%٣٧ والموز بلغت نحو ، المانجول العنبيصابينت الدراسة أن النسبة المئوية لربح مح
تدهور نسب وشروط معدالت التبادل التجاري لمحاصيل الدراسة فضال عن ، )٢٠١٦-٢٠١٢(خالل الفترة 
، ويرجع ذلك إلي ارتفاع التكاليف الحقيقية )٢٠١١-٢٠٠٧( بالفترة مقارنة) ٢٠١٦-٢٠١٢(خالل فترة 

 ، كما تشير نتائج إلي زيادة ربحية إنتاج العنب،لبعض بنود تكاليف اإلنتاج من خارج القطاع الزراعي
، %١١٤، %١٢٤، %٢١,٦المانجو والموز خارج الوادي عن مستواها داخل الوادي بنسبة تصل إلى نحو 

م القياسية ابالنسبة إلي تغير جميع بنود تكاليف إنتاج الفدان الحقيقية فقد قدرت األرقعلي الترتيب، هذا و
 لمحاصيل العنب، %١٠١,٧، %١١٠,٠٩، %١٠٦,٨٣لتكاليف اإلنتاج نتيجة تغير جميع بنودها بنحو 

وهو ما يعنى أن التكاليف اإلنتاجية للمحاصيل سالفة الذكر خارج الوادي المانجو والموز علي الترتيب، 
التوسع في زراعة  خالل فترة الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلي أهمية الواديزادت عن مستواها داخل 

 الميزة النسبية إذ حققت ربحية نسبية أعلى ضي خارج الوادي بهدف استثماراوإنتاج محاصيل الدراسة باألر
بدراسة مسببات التغيرات التي طرأت على قيمة اإليراد الفدانى الحقيقي مقارنة بنظيرتها داخل الوادي، هذا و

لمحاصيل الدراسة تبين تناقص إنتاجية محصول العنب، فضال عن تدني معدل الزيادة  في إنتاجية الموز، 



٢١٩٩ في مصرالهامة لمكونات ربحية وتكاليف إنتاج محاصيل الفاكهة دراسة تحليلية قياسية 
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Summary 
The recent period has witnessed many economic changes and transformations 

which is experienced by society, especially within the agricultural sector, which 
directly affected both the cost of agricultural production and agricultural prices at 
current and real prices of the unit produced from agricultural crops, which is reflected 
in the profitability of the Feddan, but this effect has different from one crop to the 
other and from one place to another. There is no doubt that fruit crops are occupy an 
important position in the Egyptian agricultural economy and are thus greatly 
influenced by these economic changes. 

The crops of mangoes, grapes, and bananas are considered most fruit crops are 
traded and consumed in the local market; its productive area was estimated at about 
443 thousand feddans, representing about 34% of the total fruit area of the Republic 
that is why these crops were selected for study. 

The problem of research can be limited to answering the following question: 
which occurred on both net revenue per feddan and productivity costs for study 
crops? 

The study found some results, the most important the profits of grapes, 
mangoes and bananas were estimated at 5201, 1338 and 19397 pounds per feddan, 
respectively. the percentage of profits of grapes, mangoes and bananas was estimated 
at 37%, 14% and 54.3% during the period 2012-2016 

As found the deterioration of the terms and conditions of terms of trade for the 
study crops during the period (2012-2016) compared to the period (2007-2011), due 
to the increase in real costs of some items of production costs from outside the 
agricultural sector, the results also indicate an increase in the profitability of the 
production of grapes, mangoes and bananas outside the valley compared to the inside 
of the valley by about 21.6%, 124%, 114% respectably, the production cost measures 
were estimated to be 106.83%, 110.09%, and 101.7% respectively for grapes, 
mangoes and bananas, which means that the above-mentioned production costs 
outside the valley were higher than in the valley during the study period, 

The study concluded the importance of expanding the production of study 
crops on lands outside the valley in order to invest the comparative advantage, where 
it achieved relative profitability higher compared to the same within the valley, a 
study of the causes of the changes in the value of the real income for feddan of the 
study crops found the decline in the productivity of the grapes, as well as the low rate 
of increase in the productivity of bananas, which requires the need to intensify efforts 
to improve the productivity of feddan. 

The analysis and interpretation of the cost items of mango production has 
shown that policies should be taken to reduce the most important items. The 
intensification of mechanical work may be one of the tools to reduce the costs of 
human labor. 


