
٦٠٩  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
   الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 

   محمد رأفتإبراهيممحمد  /د           السالم نعمه  عالء علي عبد/ د
   بمعهد بحوث االقتصاد الزراعي أولباحث 

   : المستخلص
يات التصنيعية يطلق علي الفراولة الذهب االحمر وتعتبر الفراولة من اهم الثمار التي تدخل في العمل

ترجع أهمية الدراسة إلي و نتاجاإل البحرى المركز األول من حيث المساحة المزروعة وهتحتل محافظات الوجو
، المسوقة من محصول  ، المستهلكة الكمية المنتجةؤثر في  التي تإمكانية التعرف علي العوامل والمتغيرات

 في محافظة الفراولةالمساحة المزروعة بمحصول  وتذبذب مشكلة الدراسة في أنخفاض  وتتمثل.الفراولة 
علي الرغم من ارتفاع المساحة المزروعة بالفراولة علي مستوي  )٢٠١٨ – ٢٠١٠(الشرقية خالل الفترة 

تطور  تهدف الدراسة الي التعرف عليو  .٢٠١٧ ألف فدان خالل عام ١٩٢ حواليالجمهورية حيث بلغت 
و ل الفراولة علي مستوي محافظة الشرقية والوجة البحري والجمهورية  لمحصويةنتاجاإل ونتاجاإلالمساحة و

و تحديد العوامل والمتغيرات المؤثرة علي الكمية  فراولة واالقتصادية لمحصول اليةنتاجاإلقياس مؤشرات الكفاءة 
 وهو Recarsive Modelستخدام النموذج الترددي المنتجة والمستهلكة والمسوقة للفراولة بمحافظة الشرقية بإ

نموذج غير آنى ويفترض أن المتغيرات العشوائية مستقلة ويمكن تقدير معادالتة كال على حده دون وقوع تحيز، 
 الكلي للفراولة بمحافظة نتاجاإلالنسبية للمساحة المزروعة واألهمية وتوصلت الدراسة الى ارتفاع متوسط 

ول  الفدان من محصإنتاج، وان متوسط ) ٢٠١٧-٢٠٠٠(الشرقية بالنسبة الوجه البحري خالل الفترة الزمنية 
 المتغيرة بلغت فدان ، متوسط التكاليف/  جنيه ٥٥٨٥,٢٧، التكاليف الثابتة بلغت فدان/ طن١٥,١٩٨الفراولة بلغ 

 طن الفراولة بلغت إنتاجفدان  وان تكلفة /  جنيه ٤٣٢٣٦,٩٢٥فدان  والتكاليف الكلية بلغت / جنيه٣٧٦٥١,٦٥٥
   .العينة إجماليفدان وذلك على مستوى /  جنيه ٦٣٤٢١,٢٥٤ العائد الفداني بلغ طن  وإجمالي/ه  جني٢٨٤٤,٩١

  . الكفاءة االقتصادية- يةنتاجاإل الكفاءة -  النموذج الترددي-لة اوالفر :الكلمات المفتاحية
  

  : مقدمة 
في العمليات التصنيعية رغم  وتعتبر الفراولة من اهم الثمار التي تدخل األحمريطلق علي الفراولة الذهب 

 الطازجة الفراولة إنتاججاءت مصر في المرتبة الرابعة علي العالم في حساسيتها الشديدة لتلك العمليات ، و
 اللخ مي العالنتاجاإلمن  % ٥,١ بلغ حوالي إنتاجبمتوسط )  المكسيك – مصر – أسبانيا – تركيا –أمريكا (
 ، كما وجد أن للفراولةمصر المركز السادس ألهم الدول المصدرة في حين تحتل  . )٢٠١١- ٢٠٠٧(فترة ال

 المصرية في الفراولة له ميزة نسبية في األسواق الخارجية وكذلك أرتفع معدل أختراق الفراولةمحصول 
 المركز األول من حيث البحري هتحتل محافظات الوج و) .٢٠١١-٢٠٠٧(األسواق العالمية خالل فترة الدراسة 

 وتعتبر منطقة النوبارية رقم . ثم مصر الوسطى الوادي يليها محافظات خارج )٨(نتاجاإلالمزروعة والمساحة 
في حين .  ثم الشرقية ثم البحيرة اإلسماعيلية الفراولة يليها القليوبية ثم إنتاجأى األولي من حيث المساحة و) ١(

نصيب متوسط ، كما بلغ  للفراولة الكلي نتاجاإلمن  % ٧٣,٣بلغ المتاح لالستهالك من الفراولة الطازجة حوالي 
  .)٢٠٠٧/٢٠١١ (ةخالل فترة الدراس% ١٣٧,٤ الذاتي بلغ حوالي االكتفاءومعدل ، كجم١,٢الفرد في السنة نحو 

كما ان الفراولة من النباتات التي تستجيب للتكنولوجيا الزراعية الحديثة وبالتالي يمكن زراعتها في عدة 
، والزراعات المكشوفة ، كما يمكن زراعتها بطريقتي ) صوب ، انفاق ، ملش (لمحمية صور منها الزراعات ا

  .    الري بالتنقيط او الري بالغمر 
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٦١٠  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
   : مشكلة الدراسة

 في محافظة الشرقية الفراولةالمساحة المزروعة بمحصول وتذبذب أنخفاض تنحصر مشكلة الدراسة في 
 ١٨٩٩حوالي  ٢٠١٧ساحة المزروعة في الموسم الزراعي  ، حيث بلغت الم)٢٠١٨ – ٢٠١٠(خالل الفترة 

 ٢٤٦٠حوالي  والذي قدر ب٢٠١٦المزروعة في الموسم الزراعي عن المساحة فدان  ٥٦١قدرة  فدان بإنخفاض
علي الرغم من ارتفاع المساحة ، نتاجاإل، وأيضاً أرتفاع تكاليف % ٢٩,٥٤٢  انخفاض بلغتفدان أي بنسبة

   .٢٠١٧ ألف فدان خالل عام ١٩٢,٢٥ مستوي الجمهورية حيث بلغت المزروعة بالفراولة علي
  : أهداف الدراسة 

  : تهدف الدراسة الي التعرف علي   
 لمحصول الفراولة علي مستوي محافظة الشرقية والوجة البحري يةنتاجاإل ونتاجاإلتطور المساحة ودراسة  –١

   .)٢٠١٧-٢٠٠٠(والجمهورية خالل الفترة 
   .  الجمهورية إجمالي النسبية لمحافظة الشرقية بالنسبة للوجه البحري وكذلك يةاألهمتحديد  – ٢
محافظة العينة المدروسة ببعض مراكز  في فراولة واالقتصادية لمحصول اليةنتاجاإلقياس مؤشرات الكفاءة  –٣

 .الشرقية 
  .الشرقية  تحديد العوامل والمتغيرات المؤثرة علي الكمية المسوقة للفراولة بمحافظة – ٤

  : أهمية الدراسة 
 إلي إمكانية التعرف علي العوامل – وغيرها من الدراسات الميدانية المماثلة -ترجع أهمية الدراسة 

وكذلك الكمية  ، والكمية المستهلكة الكمية المنتجة من الفراولةؤثر في االيجابية أو السلبية والتي توالمتغيرات 
المتغيرات لتالي يمكن ابداء بعض التوصيات والتي من شأنها زيادة دور وبا. المسوقة من محصول الفراولة 

 وبالتالي نتاجاإلمما يؤدي إلي زيادة معدل ، وتثبيط دور المتغيرات السلبية ، للمحصول موضع الدراسة االيجابية 
 إنتاجرفع كفاءة لتساعد متخذي القرار في رسم السياسة العامة الزراعية كي ، زيادة الكمية المسوقة للفراولة 

  . محصول الفراولة 
 :ومصادر البيانات  الطريقة البحثية

 في تحليل البيانات وعرض ما تتوصل إليه من نتائج          –األسلوبين الوصفي والكمي     إعتمدت الدراسة علي  
ضافة الي   للمتغيرات المدروسة ، وكذلك االتجاة الزمني العام لبعض المتغيرات ، باال            النسبية األهمية متمثالً في    –

  Recarsive Model  والنموذج الترددى أو التراجعـى  لفراولة ، واالقتصادية ليةنتاجاإل بعض مؤشرات الكفاءة 
وهو نموذج غير آنى فإذا كان لدينا نظام من ثالث معادالت فهو نموذج غير آنيا ولكنه تواترى ألنـه رغـم أن                      

  وتعطـى    o.L.s النموذج بالتطبيق المتتابع لطريقة      ويمكن تقدير  ١ليست دالة فى ص    ٢ فإن ص  ٢دالة فى ص   ١ص
س بحد الخطا فى المعادلة األولى ، س،ص غير مرتبطين بحد الخطـأ   تقديرات غير متحيزة ومتسقة لعدم إرتباط

  :ولقد أخذ الشكل الرياضي التالي  وهكذا..... فى المعادلة الثانية 
  ه د ± ه٦ لو س٦  ب± ه٥ لو س٥  ب±ه ٤ لو س٤  ب± ه٣ لو س٣  ب± ه٢ لو س٢  ب± ه١ لو س١ ب±لوأ   =ه١ص 
  ه٨ لو س ٨ ب ± ه٧ لو س ٧  ب±ه ١ ^ لو ص١ ب ± لو أ   =ه٢ص 
  ه١١ لو س١١  ب±ه   ١٠ لو س١٠  ب± ه٩ لو س ٩  ب±  ه١ ^ لو ص١ ب ± لو أ   =ه٣ص 

              في المشاهدة هـ الفراولة الكلي المقدر بالطن لمحصول نتاجاإلكمية   = ١^ص: حيث أن 
   في المشاهدة هـ            الفراولةكمية اإلستهالك الكلي المقدر بالطن لمحصول   = ٢^            ص



٦١١  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
   في المشاهدة هـ الفراولةالكمية المسوقة والمقدرة بالطن لمحصول   = ٣^            ص
  المساحة المزروعة بالفدان في المشاهدة هـ   =  ١            س 

  في المشاهدة هـ) يوم عمل / رجل ( كمية العمل البشري   =  ٢      س       
  كمية ساعات العمل اآللي في المشاهدة هـ  =  ٣            س 
   في المشاهدة هـللفراولةكمية الشتالت   =  ٤            س 
   البلدية بالمتر المكعب في المشاهدة هـ األسمدةكمية   =  ٥            س 

  في المشاهدة هـ ) مادة فعالة (  الكيماوية بالكيلو جرام األسمدةكمية   =  ٦       س      
  عدد أفراد أسرة المبحوث في المشاهدة هـ  =  ٧            س 
  الدخل الفردي للمبحوث في المشاهدة هـ  =  ٨            س 
  هدة هـكمية الصادرات من الفراولة بالطن في المشا  =  ٩            س 
  السعر المزرعي للفراولة بالطن في المشاهدة هـ  =  ١٠            س 
  سعر المستهلك بالكيلو جرام في المشاهدة هـ  =  ١١            س 
  .  غير متفرغ في المشاهدة هـ ) ٠(متفرغ ، ) ١(متغير صوري للتفرغ للعمل الزراعي =             د 

  . تمثل معالم النموذج المطلوب تقديرها ه١١، ب....... ، ه١أ ، ب         
  

بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة ) ١( :مصدرين رئيسيين للبيانات وهي  كما اعتمدت الدراسة علي
 قطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي ، األراضيمن وزارة الزراعة واستصالح 
كذلك مديرية   ، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة ،واإلحصاءة والجهاز المركزي للتعبئة العام

استبيان صممت خصيصاً لذلك بالمقابلة الشخصية للمزارعين وذلك  إستمارة )٢. (الزراعة بمحافظة الشرقية 
   . ٢٠١٩خالل الموسم الزراعي 
  : عينة الدراسة الميدانية 

سبية لمساحة محصول الفراولة بمراكز محافظة الشرقية خالل  الناألهمية )١(تشير بيانات جدول رقم 
 إلي تفوق مركز بلبيس علي باقي مراكز المحافظة حيث  ٢٠١٧/٢٠١٨،  ٢٠١٦/٢٠١٧ الزراعيين الموسمين

 فدان ، يليه مركز مشتول السوق حيث بلغت المساحة ١٠٤٣بلغت المساحة المزروعة بالفراولة فيه حوالي 
 المساحة المزروعة بالفراولة والتي بلغت حوالي إجمالي فدان ، وذلك من ٦٤٥فيه حوالي المزروعة بالفراولة 

   .٢٠١٧ /٢٠١٦ األول فدان خالل الموسم الزراعي ١٦٩٥
إلي تفوق مركز مشتول السوق علي باقي مراكز المحافظة حيث بلغت ) ١(وتشير بيانات نفس الجدول رقم       

 فدان ، يليه مركز بلبيس حيث بلغت المساحة المزروعة بالفراولة ٥٤٦ حوالي المساحة المزروعة بالفراولة فيه
  ٤٤٥ بالفراولة فيها حوالي  فدان ، ثم يليهما مدينة الصالحية حيث بلغت المساحة المزروعة٥٣٢فيه حوالي 

 إجماليذلك من   فدان ، و٥٠حماد حيث بلغت المساحة المزروعة بالفراولة فيها حوالي  ، ثم يليهم مركز ابوفدان
   .٢٠١٨ /٢٠١٧ فدان خالل الموسم الزراعي الثاني ١٥٧٤المساحة المزروعة بالفراولة والتي بلغت حوالي 

 إجمـالي إلي تفوق مركز بلبيس علي باقي مراكز المحافظة حيـث بلـغ             ) ١(وتشير بيانات الجدول رقم     
 المساحة  إجماليمن   % ٤٨,١٨شكل حوالي    فدان بأهمية نسبية ت    ١٥٧٥المساحة المزروعة بالفراولة فيه حوالي      

 ، يليه مركز مشتول الـسوق       ٢٠١٨ / ٢٠١٧،   ٢٠١٧ /٢٠١٦ الزراعيين   خالل الموسمين المزروعة بالفراولة   
من  % ٣٦,٤٣ فدان بأهمية نسبية تشكل حوالي       ١١٩١ المساحة المزروعة بالفراولة فيه حوالي       إجماليحيث بلغ   
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٦١٢  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
 الزراعيين ، ثم يليهما مدينة الصالحية حيث بلغـت          مينـالموسنفس  خالل  لة   المساحة المزروعة بالفراو   إجمالي

 المساحة  إجماليمن   % ١٣,٦١  فدان بأهمية نسبية تشكل حوالي        ٤٤٥المساحة المزروعة بالفراولة فيها حوالي      
احة حمـاد حيـث بلغـت المـس         الزراعيين ، وأخيراً يليهم مركز ابو      الموسميننفس  خالل  المزروعة بالفراولة   

 المساحة المزروعـة    إجماليمن   % ١,٦٨  فدان بأهمية نسبية تشكل حوالي        ٥٥المزروعة بالفراولة فيها حوالي     
نفـس  خالل   فدان   ٣٢٦٩ المساحة المزروعة بالفراولة والتي بلغت حوالي        إجمالي، وذلك من    لموسمينل بالفراولة
  .  الزراعيين الموسمين

 حة محصول الفراولة بمراكز محافظة الشرقية خالل الموسمين النسبية لمسااألهمية: ) ١(جدول رقم 
 ) ٢٠١٨ / ٢٠١٧( ، )  ٢٠١٧ /٢٠١٦(الزراعيين 

  الموسم الزراعي
٢٠١٦/٢٠١٧  

  الموسم الزراعي
٢٠١٧/٢٠١٨  

   المساحةإجمالي
  للموسمين الزراعيين

المساحة   ركزالم  م
المساحة   المركز  م  بالفدان

 المساحة  المركز  م  بالفدان
  فدان

 هميةاأل
  النسبية

  ٤٨,١٨٠  ١٥٧٥  بلبيس  ١  ٥٤٦   السوقمشتول  ١  ١٠٤٣  بلبيس  ١
  ٣٦,٤٣٣  ١١٩١  مشتول السوق  ٢  ٥٣٢  بلبيس  ٢  ٦٤٥  مشتول السوق  ٢
  ١٣,٦١٣  ٤٤٥  الصالحية  ٣  ٤٤٥  الصالحية  ٣  ٥  أبوحماد  ٣
  ١,٦٨٢  ٥٥  أبوحماد  ٤  ٥٠  أبوحماد  ٤  ٢  منيا القمح  ٤
  ٠,٠٩٢  ٣  أخرى  ٥  ١  القنايات  ٥  -  الصالحية  ٥

  ١٠٠,٠٠  ٣٢٦٩  جمالياإل  ١٥٧٤  جمالياإل  ١٦٩٥  جمالياإل
  .جمعت من مديرية الزراعة بالشرقية ، قسم األحصاء الزراعي ، سجالت رسمية ، بيانات غير منشورة : المصدر 

  

مركز بلبـيس خـالل الموسـم       قري   الفراولة ب  لمساحة محصول  النسبية   األهمية) ٢(جدول  تشير بيانات   
 تفوق قرية السالم علي باقي قري مركز بلبيس في زراعة الفراولة حيـث بلغـت             إلي  ٢٠١٩ /٢٠١٨الزراعي  

 المـساحة   إجماليمن   % ٥٣,٦بأهمية نسبية تشكل حوالي      فدان   ٤٢٥,٢المساحة المزروعة بالفراولة بها حوالي      
المـساحة المزروعـة بهـا    قرية غيتة في زراعة الفراولة حيث بلغت ، ثم تلتها  العام   المزروعة بالفراولة لنفس  

نفـس  خـالل    المساحة المزروعة بالفراولة     إجماليمن  % ٣١,٨بأهمية نسبية تشكل حوالي      فدان   ٢٥٢,٥حوالي  
 فـدان   ٤٨,٣قرية الشولية في زراعة الفراولة حيث بلغت المساحة المزروعة بها حـوالي             ثم تلتهما    ، مـالموس

  . الموسماحة المزروعة بالفراولة لنفس المسإجماليمن  % ٦,٠٨بأهمية نسبية تشكل حوالي 
  مركز بلبيس قري  الفراولة بلمساحة محصول النسبية األهمية) : ٢(جدول رقم 

  ٢٠١٩ / ٢٠١٨خالل الموسم الزراعي 
  % األهمية النسبية   إجمالي المساحة بالفدان   القرية   م
  ٥٣,٦٠٩  ٤٢٥,٢٠٨ السالم  ١
  ٣١,٨٣٤  ٢٥٢,٥٠٠ غيتة  ٢
  ٦,٠٨٨  ٤٨,٢٩١٧ الشولية   ٣
  ٣,١٨٩  ٢٥,٢٩١٧ العدلية  ٤
  ٣,٠٦٨  ٢٤,٣٣٣٣ بساتين األسماعيلية  ٥
  ١,٥١٨  ١٢,٠٤١٧ الزوامل  ٦
  ٠,٤٣١  ٣,٤١٦٧ بندر بلبيس  ٧
  ٠,١٢٦  ١,٠٠٠ سلمنت  ٨
  ٠,٠٧٤  ٠,٥٨٣٣ بير عمارة  ٩
  ٠,٠٦٣  ٠,٥٠٠ ميت حمل  ١٠

  ١٠٠,٠٠٠  ٧٩٣,١٦٧  اإلجمالي
  .٢٠١٨/٢٠١٩، بيانات غير منشورة ، موسم   ، سجالت رسميةحصاء اإلقسم،  بلبيسبدارة الزراعية اإل:المصدر



٦١٣  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
 النسبية لمساحة محصول الفراولة بمركز مشتول السوق خالل موسم األهمية) ٣(تشير بيانات جدول رقم 

 في زراعة الفراولة حيث بلغت مشتول السوق علي باقي قري مركز منيرإلي تفوق قرية ال  ٢٠١٩ / ٢٠١٨
 المساحة إجماليمن  % ٨٦,٩بأهمية نسبية تشكل حوالي  فدان  ٥٧٥روعة بالفراولة بها حوالي المساحة المز

في زراعة الفراولة حيث   قشا قرية، ثم تلتها  ٢٠١٩ / ٢٠١٨المزروعة بالفراولة خالل الموسـم الزراعي 
 المساحة إجمالي من%  ٦,٠٨بأهمية نسبية تشكل حوالي  فدان  ٤٠,٢٥بلغت المساحة المزروعة بها حوالي 

 في زراعة الفراولة حيث بلغت الصحافةقرية ثم تلتهما  ،م الزراعيمزروعة بالفراولة خالل نفس الموسال
ة المزروعة المساح إجماليمن  % ٤,٨بأهمية نسبية تشكل حوالي  فدان  ٣٢,٢٩المساحة المزروعة بها حوالي 

 المساحة إلي إنخفاض) ٣(جدول رقم  بيانات كما تشير . ٢٠١٨/٢٠١٩م الزراعي بالفراولة خالل الموس
  .  ٢٠١٩  /٢٠١٨خالل الموسـم الزراعي المزروعة بالفراولة في باقي قري مركز مشتول السوق 

 النسبية لمساحة محصول الفراولة بقري مركز مشتول السوق خالل الموسم األهمية ) : ٣( جدول رقم 
  ٢٠١٩ / ٢٠١٨الزراعي  

  % األهمية النسبية   الفراولة بالفدانمساحة محصول   القرية   م
 ٨٦,٩٧٨ ٥٧٥ المنيــر  ١
 ٦,٠٨٨ ٤٠,٢٥ قشــا  ٢
 ٤,٨٨٥ ٣٢,٢٩٢ الصحافة  ٣
 ٠,٤٢٢ ٢,٧٩٢ مشتول السوق  ٤
 ٠,٤١٦ ٢,٧٥ البيثية  ٥
 ٠,٠٨٢ ٠,٥٤٢ القصارية  ٦
 ١,١٢٨ ٧,٤٥٨ كفر يوسف  ٧

 ١٠٠,٠٠ ٦٦١,٠٨٣  اإلجمالي
  .٢٠١٨/٢٠١٩، موسم ، بيانات غير منشورةسجالت رسمية، تول السوق، قسم األحصاء الزراعياإلدارة الزراعية بمش :المصدر 
  

 النسبية للمساحة األهميةولقد تم إختيار مركزين من أكبر المراكز اإلدارية بمحافظة الشرقية بطريقة 
افظة الشرقية التي المزروعة بالفراولة ، وتم اختيار مركز بلبيس لحصوله علي المرتبة االولي علي مراكز مح

 المساحة المزروعة إجماليمن  % ٤٨,١٨ النسبية لمركز بلبيس حوالي األهميةتقوم بزراعة الفراولة حيث بلغت 
 ، يليه مركز مشتول السوق ٢٠١٨ / ٢٠١٧، ٢٠١٧ /٢٠١٦ الزراعيين مينـخالل الموسبالفراولة بالمحافظة 

بأهمية نسبية تشكل حوالي شرقية التي تقوم بزراعة الفراولة لحصوله علي المرتبة الثانية علي مراكز محافظة ال
،  ٢٠١٧ /٢٠١٦ الزراعيين مينـخالل الموس المساحة المزروعة بالفراولة بالمحافظة إجماليمن  % ٣٦,٤٣
 النسبية للمساحة األهميةكما تم إختيار القري داخل المراكز موضع الدراسة بطريقة .  ٢٠١٨ / ٢٠١٧

لتمثيل ) ، غيتةالسالم( حيث تم إختيار قريتي  ،٢٠١٩ / ٢٠١٨ الزراعي مـخالل الموسلة المزروعة بالفراو
، المنير(وقريتي . علي الترتيب  %  ٣١,٨ ، % ٥٣,٦ النسبية لهما حوالي  األهميةمركز بلبيس حيث بلغت 

  علي الترتيب ،  %٦,٠٨،  % ٨٦,٩ النسبية لهما حوالي األهميةلتمثيل مركز مشتول السوق حيث بلغت ) قشا 
 خدمات بالجمعيات التعاونية بالقري المختارة ، أيضاً بواسطة الجداول ٢وعلي ضوء بيانات وحصر سجالت 

 ١٥ مشاهدة بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية السالم ، وكذلك تم إختيار ٢٥العشوائية تم إختيار الزراع بواقع 
غيتة لتمثيل مركز بلبيس وبذلك يصبح عدد مشاهدات مركز بلبيس مشاهدة بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية 

 مشاهدة بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية المنير ، وكذلك ٣٢كما تم إختيار الزراع بواقع .  مشاهدة ٤٠حوالي 
  مشاهدة بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية قشا لتمثيل مركز مشتول السوق وبذلك يصبح عدد٣تم إختيار 
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٦١٤  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
) زراع الفراولة (  عدد المشاهدات إجماليوبالتالي فإن .  مشاهدة ٣٥مشاهدات مركز مشتول السوق حوالي 

   ) .٤( مشاهدة كما هو موضح بالجدول رقم ٧٥بالعينة بلغ 
   ٢٠١٨/٢٠١٩ خالل السوق ومشتول بلبيـس بمركزي تارةالمخ القرى علي العينة حجم توزيع ):٤( رقم دولج

  البيان  المزروعة المسـاحة  الحائـزين
  
  المركز

  %  فـدان  %  عـدد  ىالقـر
 الوسـط
  الهندسي

)١(  

 الهندسي الوسط
  المعدل

)٢(  

  حجم
  العينة

)٣(  
  ٢٥  ٦٢,٩٨٦  ٦٢,٩٨٥  ٦٢,٧٤٢  ٤٢٥,٢  ٦٣,٢٢٩  ٥٦٤  السالم
  بلبيـس  ١٥  ٣٧,٠١٤  ٣٧,٠١٤  ٣٧,٢٥٨  ٢٥٢,٥  ٣٦,٧٧١  ٣٢٨  غيته

  ٤٠  ١٠٠,٠٠  ٩٩,٩٩٩  ١٠٠,٠٠  ٦٧٧,٧  ١٠٠,٠٠  ٨٩٢  الجـمـلة
  ٣٢  ٩٠,٧  ٩٠,١٥٤  ٩٣,٤٥٨  ٥٧٥  ٨٦,٩٦٧  ٧٥٤  المنير
 مشتول  ٣  ٩,٣  ٩,٢٣٤  ٦,٥٤٢  ٤٠,٢٥  ١٣,٠٣٣  ١١٣  قشا

  ٣٥  ١٠٠,٠٠  ٩٩,٣٨٨  ١٠٠,٠٠  ٦١٥,٢٥  ١٠٠,٠٠  ٨٦٧  الجـمـلة  السوق
  : أن حيث

                                            لمزروعةا للمساحة النسبية األهمية × للحائزين النسبية األهمية      = الهندسـي الوسط )١(
                                            ١٠٠  × ) الهندسي الوسط جملة / مركز لكل الهندسي الوسط (    = المعدل الهندسي الوسط )٢(
  ١٠٠ / ) نةالعي حجم إجمالي  ×  مركز لكل المعدل الهندسي الوسط (   =  العينة أفـراد عـدد )٣(

   . بالدراسـة  ) ٣ ، ٢ ( دولينج بيانات من وحسبت جمعت :درالمص
  

   :مناقشة نتائج الدراسة 
  :   للفراولة يةنتاجاإل ونتاجاإلتطور المساحة و: أوالً 

 لمحصول الفراولة علي مستوي محافظة الشرقية يةنتاجاإلتطور المساحة و) ٥(بيانات جدول رقم تشير 
  : إلي أن )٢٠١٧ - ٢٠٠٠(والوجة البحري والجمهورية خالل الفترة 

 الي ٢٠٠٩تبين ان مساحة محصول الفراولة ارتفعت وبلغت اقصاها في عام  :محافظة الشرقية ) أ(
 ارتفعت يةنتاجاإلوتبين من الجدول ان  . ٢٠٠٦ فدان في عام ١٦٥٤دناها حوالي  فدان ، وبلغت ا٢٧٨٥حوالي 

 فبلغت ادناها في عام يةنتاجاإلفدان ، وانخفضت /  طن ١٥,٣ حيث بلغت حوالي ٢٠١٧وبلغت اقصاها في عام 
ي عام  الكلي ارتفع وبلغ اقصاه فنتاجاإلكما تبين من الجدول ان . فدان /  طن٤,٧ حيث بلغت حوالي ٢٠٠٠
  . طن٩٢١٢ حيث بلغ حوالي ٢٠٠٠ عام  فبلغ ادناه فينتاجاإل طن ، وانخفض ٤٢١٤٧ حيث بلغ حوالي ٢٠١٠

 حيث ٢٠١٧تبين ان مساحة محصول الفراولة ارتفعت وبلغت اقصاها في عام :  الوجه البحري) ب(
 ألف فدان عام ٧,٠٣  ألف فدان ، وانخفضت المساحة المنزرعة بالفراولة فبلغت حوالي١٤,٨٤٦بلغت حوالي 

/  طن ١٨,٧٦ حيث بلغت حوالي ٢٠١٠ ارتفعت وبلغت اقصاها عام يةنتاجاإلوتبين من الجدول ان  . ٢٠٠١
كما تبين ان . فدان /  طن ١٠,٥٨ حيث بلغت حوالي ٢٠٠٠ فبلغت ادناها في عام يةنتاجاإلفدان ، وانخفضت 

 فبلغ ادناه نتاجاإل ألف طن ، وانخفض ٢٤٣,٧حوالي  حيث بلغ ٢٠١٧ الكلي ارتفع وبلغ اقصاه في عام نتاجاإل
  . ألف طن ٧٩,٩ حيث بلغ حوالي ٢٠٠١في عام 
 حيث بلغت ٢٠١٧تبين ان مساحة محصول الفراولة ارتفعت وبلغت اقصاها في عام : الجمهورية ) ج(
 ٢٠٠٢في عام  ألف فدان ٥٦ ألف فدان ، وانخفضت المساحة المنزرعة بالفراولة فبلغت حوالي ١٩٢,٢٥حوالي 

فدان ، /  طن ١٩,٠٩ حيث بلغت حوالي ٢٠١٠ ارتفعت وبلغت اقصاها في عام يةنتاجاإلوتبين من الجدول ان . 
كما تبين من الجدول ان . فدان /  طن٣,٧٩ حيث بلغت حوالي ٢٠٠١ فبلغت ادناها في عام يةنتاجاإلوانخفضت 

 فبلغ ادناه نتاجاإل ألف طن ، وانخفض ٢٨١١,٢والي  حيث بلغ ح٢٠١٧ الكلي ارتفع وبلغ اقصاه في عام نتاجاإل
  . ألف طن ٢٣٤ حيث بلغ حوالي ٢٠٠١في عام 



٦١٥  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
 لمحصول الفراولة علي مستوي محافظة الشرقية والوجة البحري يةنتاجاإلتطور المساحة و) : ٥(دول رقم ج

   .)٢٠١٧-٢٠٠٠(والجمهورية خالل الفترة 
     الجمهوريةليإجما  الوجة البحري  محافظة الشرقية

  المساحة  السنة
  )ف(

  يةنتاجاإل
  )ف/طن(

  نتاجاإل
  )طن(

  المساحة
  )ف(

  يةنتاجاإل
  )ف/طن(

  نتاجاإل
  )طن(

  المساحة
  )الف ف(

  يةنتاجاإل
  )ف/طن(

  نتاجاإل
  )الف طن(

٧٠٦,١٢ ١١,٠٣ ٦٣,٩٩ ٨١٠٠٥ ١٠,٥٨ ٧٦٥٣ ٩٢١٢ ٤,٧٠ ١٩٦٠  ٢٠٠٠ 
٢٣٦,٨٨ ٣,٧٩ ٦٢,٥ ٧٩٩٣٩ ١١,٣٧ ٧٠٣٠ ١٤٢٣٥ ٧,٨٠ ١٨٢٥  ٢٠٠١ 
٢٣٤ ٤,١٨ ٥٦ ٩٩٧٩٣ ١١,١١ ٨٩٨٢ ٣٤٩٢٩ ١٢,٨٢ ٢٧٢٥  ٢٠٠٢ 
٣٢٠,٥٤ ٥,١٧ ٦٢ ٩٦٦٢٦ ١١,٨٧ ٨١٤١ ٣٦٤٦١ ١٣,٤٠ ٢٧٢١  ٢٠٠٣ 
٩٩٠,٩١ ١١,٤٢ ٨٦,٧٧ ٨٩٠٧٦ ١١,٤٧ ٧٧٦٨ ١٨٦٨٢ ٨,٩٠ ٢٠٩٩  ٢٠٠٤ 
١٥٦١,١ ١٣,٢٣ ١١٨,٠٢ ١١٢٦١٠ ١١,٩٦ ٩٤١٧ ٢٣٧١٨ ٩,٠٦ ٢٦١٨  ٢٠٠٥ 
١٢٥٩,١ ١٣,٠٠ ٩٦,٨٥ ١٢٢٠٧٠ ١٢,١٢ ١٠٠٦٩ ١٥١٣٦ ٩,١٥ ١٦٥٤  ٢٠٠٦ 
١٥٠٢,٤ ١٤,٧١ ١٠٢,١٥ ١٣٨٥٦٥ ١٠,٦٨ ١٢٩٧٢ ٢٥١٤٣ ١١,٢٣ ٢٢٣٨  ٢٠٠٧ 
١٣٠٢,٧ ١٦,٤١ ٧٩,٤ ١٣٥٧٨٧ ١٥,٤٥ ٨٧٨٨ ٢٩٠٦٤ ١٣,٢٨ ٢١٨٩  ٢٠٠٨ 
٢٤٢٧,٨ ١٧,٦٩ ١٣٧,٢٢ ١٥٢٣٦٨ ١٦,٦٨ ٩١٣٤ ٣٧٨٧٣ ١٣,٦٠ ٢٧٨٥  ٢٠٠٩ 
٢٣٨٤,٣ ١٩,٠٩ ١٢٤,٨٨ ١٤٨٠١٣ ١٨,٧٦ ٧٨٨٩ ٤٢١٤٧ ١٥,٢٥ ٢٧٦٤  ٢٠١٠ 
٢٣٧٤,٣ ١٧,٩٨ ١٣٢,٠٦ ١٣٧٤٢٨ ١٦,٥٥ ٨٣٠٤ ٣١٤٠٦ ١٢,٨٩ ٢٤٣٧  ٢٠١١ 
٢٤١٠,٦ ١٧,٥٢ ١٣٧,٦٢ ١٥٣٢٧٨ ١٦,٣٢ ٩٣٩٠ ٣٤٩٢٩ ١٢,٨٢ ٢٧٢٥  ٢٠١٢ 
٢٥٩٠,٨ ١٨,٧٠ ١٣٨,٥٨ ١٣٢١٠٩ ١٤,٤١ ٩١٦٧ ٢٢٢١٢ ١٢,٩٩ ١٧١٠  ٢٠١٣ 
١٧٦٩,٦ ١٦,٧١ ١٠٥,٨٧ ١٧٩١٣٢ ١٦,٥٩ ١٠٨٠٠ ٣٦٣٣٣ ١٤,٦٩ ٢٤٧٤  ٢٠١٤ 
٢٠٠٨,٦ ١٧,٢٥ ١١٦,٤٥ ١٩٠٠١٧ ١٦,٩١ ١١٢٣٦ ٣٥٨٠٦ ١٣,٤٨ ٢٦٥٧  ٢٠١٥ 
١٥٤٢,٣٢ ١١,٣٨ ١٣٥,٤٨ ٢٣١٣١٩ ١٥,٨٢ ١٤٦٢٣ ٣١٠٠٠ ١٢,٦٠ ٢٤٦٠  ٢٠١٦ 
٢٨١١,٢ ١٤,٦٢ ١٩٢,٢٥ ٢٤٣٧٧١ ١٦,٤٢ ١٤٨٤٦ ٢٩٠٦١ ١٥,٣٠ ١٨٩٩  ٢٠١٧ 
 ١٥٧٩,٦٢ ١٣,٥٥ ١٠٨,٢٣ ١٤٠١٦١,٥ ١٤,١٧  ٩٧٨٩,٣٩  ٢٨١٨٥,٩٧  ١١,٨٩  ٢٣٣٠ المتوسط

 ، سجالت رسمية ، بيانات      نشرة االقتصاد الزراعي   ، قطاع الشئون االقتصادية ،       األراضيوزارة الزراعة واستصالح    : المصدر  
   .منشورة ، اعداد مختلفة 
 بمحافظة الشرقية بالنسبة للوجه نتاجاإل ويةنتاجاإلة و النسبية للمساحاألهمية) ٦(تشير نتائج جدول رقم 

  :  إلي أن ٢٠١٧ – ٢٠٠٠ الجمهورية خالل الفترة إجماليالبحري و
 النسبية لمساحة الفراولة بمحافظة األهميةإلي أن ) ٦( تشير نتائج جدول رقم :الوجه البحري ) أ(

 مساحة الفراولة إجماليمن  % ٣٥,٠٣٦ حيث بلغت حوالي ٢٠١٠الشرقية ارتفعت فبلغت اقصاها في عام 
 حيث ٢٠١٧ النسبية لمساحة الفراولة بمحافظة الشرقية فبلغت ادناها في عام األهميةبالوجه البحري ، وانخفضت 

 النسبية األهمية مساحة الفراولة بالوجه البحري ، في حين بلغ متوسط إجماليمن  % ١٢,٧٩١بلغت حوالي 
  .   مساحة الفراولة بالوجه البحري إجماليمن  % ٢٤,٨٥٩رقية حوالي لمساحة الفراولة بمحافظة الش

 الفراولة بمحافظة الشرقية ارتفعت فبلغت يةنتاج النسبية إلاألهميةإلي أن ) ٦(وتشير نتائج جدول رقم 
 الفراولة بالوجه البحري وهي يةإنتاج جماليبالنسبة إل % ١١٥,٣٩٢ حيث بلغت حوالي ٢٠٠٢اقصاها في عام 

 بالوجه البحري مما يعطي محافظة الشرقية ميزة نسبية في زراعة الفراولة ، وانخفضت يةنتاجاإلي من اعل
 % ٤٤,٤٢٣ حيث بلغت حوالي ٢٠٠٠ الفراولة بمحافظة الشرقية فبلغت ادناها في عام يةنتاج النسبية إلاألهمية

 الفراولة بمحافظة الشرقية يةنتاج النسبية إلاألهمية الفراولة بالوجه البحري ، ولقد بلغ متوسط يةإنتاج إجماليمن 
  .   الفراولة بالوجه البحري يةإنتاج إجماليمن  % ٨٣,٩٨٦حوالي 

 الفراولة بمحافظة الشرقية ارتفع فبلغ اقصاه نتاج النسبية إلاألهميةإلي أن ) ٦(كما تشير نتائج جدول رقم 
 الفراولة بالوجه البحري مما يوضح أن اكثر تاجإن جماليبالنسبة إل % ٣٧,٧٣٤ حيث بلغ حوالي ٢٠٠٣في عام 
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٦١٦  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
 الفراولة نتاج النسبية إلاألهمية الفراولة بالوجه البحري يتركز في محافظة الشرقية ، وانخفضت إنتاجمن ثلث 

 الفراولة بالوجه إنتاج إجماليمن % ١١,٣٧٢ حيث بلغت حوالي ٢٠٠٠بمحافظة الشرقية فبلغت ادناها في عام 
 إجماليمن  % ٢٠,٨٩٦ الفراولة بمحافظة الشرقية حوالي نتاج النسبية إلاألهميةن بلغ متوسط البحري ، في حي

  .   الفراولة بالوجه البحري إنتاج
 النسبية لمساحة الفراولة بمحافظة األهميةإلي أن ) ٦( تشير نتائج جدول رقم : الجمهورية إجمالي) ب(

 مساحة الفراولة إجماليمن  % ٤,٨٦٦بلغت حوالي  حيث ٢٠٠٢الشرقية ارتفعت فبلغت اقصاها في عام 
 حيث بلغت ٢٠١٧ النسبية لمساحة الفراولة بمحافظة الشرقية فبلغت ادناها عام األهميةبالجمهورية ، وانخفضت 

 النسبية لمساحة الفراولة األهمية مساحة الفراولة بالجمهورية ، في حين بلغ متوسط إجماليمن  % ٠,٩٨٨
  .   مساحة الفراولة بالجمهورية إجماليمن % ٢,٤والي بمحافظة الشرقية ح

 الفراولة بمحافظة الشرقية ارتفعـت فبلغـت   يةنتاج النسبية إل األهميةإلي أن   ) ٦(وتشير نتائج جدول رقم     
 الفراولة بالجمهوريـة وهـي      يةإنتاج جماليبالنسبة إل  % ٣٠٦,٦٩٩ حيث بلغت حوالي     ٢٠٠٢اقصاها في عام    

الجمهورية ثالثة اضعاف مما يعطي محافظة الشرقية ميزة نسبية فـي زراعـة الفراولـة ،                 ب يةنتاجاإلاعلي من   
 حيث بلغـت حـوالي      ٢٠٠٠ الفراولة بمحافظة الشرقية فبلغت ادناها في عام         يةنتاج النسبية إل  األهميةوانخفضت  

 الفراولـة   يـة نتاج إل  النسبية األهمية الفراولة بالجمهورية ، في حين بلغ متوسط         يةإنتاج إجماليمن   % ٤٢,٦١١
 يـة إنتاج الفراولة بالجمهورية ، وهذا معناه ان متوسـط          يةإنتاج جماليإل % ١٠٧,٨٢٧بمحافظة الشرقية حوالي    

  . الفراولة بالجمهورية  يةإنتاجالفراولة بالشرقية اعلي من 
 للوجه البحري  بمحافظة الشرقية بالنسبةنتاجاإل ويةنتاجاإل النسبية للمساحة واألهمية) : ٦(جدول رقم 

  ٢٠١٧ – ٢٠٠٠ الجمهورية خالل الفترة إجماليو
  للشرقية بالنسبة للوجه البحري %   الجمهوريةجماليللشرقية بالنسبة إل %

 المساحة يةنتاجاإل نتاجاإل المساحة يةنتاجاإل نتاجاإل
 )ف( )ف/طن( )طن( )ف( )ف/طن( )طن(

 السنة

٢٠٠٠ ٢٥,٦١١ ٤٤,٤٢٣ ١١,٣٧٢ ٣,٠٦٣ ٤٢,٦١١ ١,٣٠٥ 
٢٠٠١ ٢٥,٩٦٠ ٦٨,٦٠٢ ١٧,٨٠٧ ٢,٩٢٠ ٢٠٥,٨٠٥ ٦,٠٠٩ 
٢٠٠٢ ٣٠,٣٣٨ ١١٥,٣٩٢ ٣٥,٠٠١ ٤,٨٦٦ ٣٠٦,٦٩٩ ١٤,٩٢٧ 
٢٠٠٣ ٣٣,٤٢٣ ١١٢,٨٩٠ ٣٧,٧٣٤ ٤,٣٨٩ ٢٥٩,١٨٨ ١١,٣٧٥ 
٢٠٠٤ ٢٧,٠٢١ ٧٧,٥٩٤ ٢٠,٩٧٣ ٢,٤١٩ ٧٧,٩٣٣ ١,٨٨٥ 
٢٠٠٥ ٢٧,٨٠١ ٧٥,٧٥٣ ٢١,٠٦٢ ٢,٢١٨ ٦٨,٤٨١ ١,٥١٩ 
٢٠٠٦ ١٦,٤٢٧ ٧٥,٤٩٥ ١٢,٣٩٩ ١,٧٠٨ ٧٠,٣٨٥ ١,٢٠٢ 
٢٠٠٧ ١٧,٢٥٣ ١٠٥,١٥٠ ١٨,١٤٥ ٢,١٩١ ٧٦,٣٤٣ ١,٦٧٤ 
٢٠٠٨ ٢٤,٩٠٩ ٨٥,٩٥٥ ٢١,٤٠٤ ٢,٧٥٧ ٨٠,٩٢٦ ٢,٢٣١ 
٢٠٠٩ ٣٠,٤٩٠ ٨١,٥٣٥ ٢٤,٨٥٦ ٢,٠٣٠ ٧٦,٨٨٠ ١,٥٦٠ 
٢٠١٠ ٣٥,٠٣٦ ٨١,٢٩٠ ٢٨,٤٧٥ ٢,٢١٣ ٧٩,٨٨٥ ١,٧٦٨ 
٢٠١١ ٢٩,٣٤٧ ٧٧,٨٨٥ ٢٢,٨٥٣ ١,٨٤٥ ٧١,٦٩١ ١,٣٢٣ 
٢٠١٢ ٢٩,٠٢٠ ٧٨,٥٥٤ ٢٢,٧٨٨ ١,٩٨٠ ٧٣,١٧٤ ١,٤٤٩ 
٢٠١٣ ١٨,٦٥٤ ٩٠,١٤٦ ١٦,٨١٣ ١,٢٣٤ ٦٩,٤٦٥ ٠,٨٥٧ 
٢٠١٤ ٢٢,٩٠٧ ٨٨,٥٤٧ ٢٠,٢٨٣ ٢,٣٣٧ ٨٧,٩١١ ٢,٠٥٣ 
٢٠١٥ ٢٣,٦٤٧ ٧٩,٧١٦ ١٨,٨٤٤ ٢,٢٨٢ ٧٨,١٤٥ ١,٧٨٣ 
٢٠١٦ ١٦,٨٢٣ ٧٩٦٤٦ ١٣,٤٠١ ١,٨١٦ ١١٠,٧٢١ ٢,٠١٠ 
٢٠١٧ ١٢,٧٩١ ٩٣,١٧٩ ١١,٩٢١ ٠,٩٨٨ ١٠٤,٦٥١ ١,٠٣٤ 
  المتوسط ٢٤,٨٥٩ ٨٣,٩٨٦ ٢٠,٨٩٦ ٢,٤٠٣ ١٠٧,٨٢٧ ٣,١٠٩

  .بالدراسة ) ٥(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم : المصدر 



٦١٧  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
 الفراولة بمحافظة الـشرقية ارتفـع فبلـغ         نتاج النسبية إل  األهميةإلي أن   ) ٦(كما تشير نتائج جدول رقم      

 الفراولة بالجمهورية مما يوضـح أن       إنتاج جماليبالنسبة إل  % ١٤,٩٢٧ حيث بلغ حوالي     ٢٠٠٢اقصاه في عام    
 الفراولـة   نتاج النسبية إل  األهمية الفراولة بالجمهورية يتركز في محافظة الشرقية ، وانخفضت          إنتاجي سدس   حوال

 الفراولـة   إنتـاج  إجمـالي مـن   % ٠,٨٥٧ حيث بلغت حـوالي      ٢٠١٣بمحافظة الشرقية فبلغت ادناها في عام       
مـن   % ٣,١٠٩الـشرقية حـوالي      الفراولة بمحافظة    نتاج النسبية إل  األهميةبالجمهورية ، في حين بلغ متوسط       

  . الفراولة بالجمهورية إنتاج إجمالي
 يـة نتاجاإلاالتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة بالفراولة و      والذي يوضح   ) ٧(تشير نتائج جدول رقم     

  :  إلي أن  الجمهوريةإجمالي لمحافظة الشرقية والوجه البحري ونتاجاإلو
 ان المساحة المزروعة بالفراولة تتزايد سنوياً بمقـدار         )١( دلة رقم المعا من   يتبين :محافظة الشرقية   ) أ(

 ويـشير  .من متوسط المساحة المزروعة خالل فترة الدراسة  % ٣,٢٤٦ فدان تمثل   ٦٩,٠٣معنوي احصائياً بلغ    
ي  والبـاق مرور الزمن ترجع إلي   فدان بال فراولة ال مساحةمن التغيرات في    % ١٤,٦معامل التحديد المعدل إلي أن      

المحسوبة وهي معنوية عنـد مـستوي       ) ف( ، ويؤكد ذلك قيمة      يرجع إلي عوامل أخري غير مدروسة     %  ٨٥,٤
 . % ١معنوية 

تتزايد سنوياً بمقدار معنوي  فراولةمحصول الل  الفدانيةيةنتاجاإلأن ) ٢( المعادلة رقم من كما تبين
.  الفدانية للفراولة خالل فترة الدراسة ةينتاجاإلمن متوسط  % ٣,٤٩٦ فدان تمثل/  طن ٠,٤١احصائياً بلغ 

 ترجع إلي فدان/ طن  بالفراولةلل  الفدانيةيةنتاجاإلمن التغيرات في %  ٥٢ويشير معامل التحديد المعدل  إلي أن 
المحسوبة وهي ) ف( ، ويؤكد ذلك قيمة يرجع إلي عوامل أخري غير مدروسة%  ٤٨ والباقي مرور الزمن

  . % ١ة معنوية عند مستوي معنوي
يتزايد سنويا بمقدار معنوي احصائياً بلغ  فراولةمحصول الل  الكلينتاجاإلأن ) ٣( المعادلة رقم من وتبين

ويشير معامل التحديد .  الكلي للفراولة خالل فترة الدراسة نتاجاإلمن متوسط  % ٤,٧٥٥ طن يمثل ١٢٧٣,٩٨
%  ٧١,٤ والباقي مرور الزمن ترجع إلي طن بالاولةفرلل  الكلينتاجاإلمن التغيرات في %  ٢٨,٦المعدل إلي أن 

  .%١وهي معنوية عند مستوي معنوية المحسوبة ) ف(، ويؤكد ذلك قيمة يرجع إلي عوامل أخري غير مدروسة
 المساحة المزروعة بالفراولة تتزايد سنوياً بمقدار أن) ٤( المعادلة رقم من تبين:  الوجه البحري) ب(

ويشير . من متوسط المساحة المزروعة خالل فترة الدراسة  % ٢,٧٤ فدان تمثل  ٢٢٦,٠٦معنوي احصائياً بلغ 
 والباقي مرور الزمن ترجع إلي فدان بالفراولة المساحةمن التغيرات في % ٤١,٢معامل التحديد المعدل إلي أن 

مستوي المحسوبة وهي معنوية عند ) ف( ، ويؤكد ذلك قيمة يرجع إلي عوامل أخري غير مدروسة%  ٥٨,٨
 . % ١معنوية 

تتزايد سنوياً بمقدار معنوي  فراولةمحصول الل  الفدانيةيةنتاجاإلأن ) ٥( المعادلة رقم من كما تبين
.  الفدانية للفراولة خالل فترة الدراسة يةنتاجاإلمن متوسط  % ٢,٩٣٨فدان تمثل /  طن ٠,٤١احصائياً بلغ  

 ترجع فدان/ طن  بالفراولةلل  الفدانيةيةنتاجاإلالتغيرات في من %  ٦٤,٧ويشير معامل التحديد المعدل إلي أن 
المحسوبة ) ف( ، ويؤكد ذلك قيمة يرجع إلي عوامل أخري غير مدروسة%  ٣٥,٣ والباقي مرور الزمنإلي 

  . % ١وهي معنوية عند مستوي معنوية 
مقدار معنوي احصائياً بلغ يتزايد سنويا ب فراولةمحصول الل  الكلينتاجاإلأن ) ٦( المعادلة رقم من وتبين

ويشير معامل التحديد .  الكلي للفراولة خالل فترة الدراسة نتاجاإلمن متوسط  % ٥,٦٢طن يمثل  ٧٨٢٠,٣٥
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٦١٨  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
% ١٤,١ والباقي مرور الزمن ترجع إلي طن بالفراولةلل  الكلينتاجاإلمن التغيرات في %  ٨٥,٩المعدل  إلي أن 

  . %١وهي معنوية عند مستوي معنوية المحسوبة ) ف(د ذلك قيمة ، ويؤكيرجع إلي عوامل أخري غير مدروسة
 المساحة المزروعة بالفراولة تتزايد سنوياً بمقدار معنوي أن) ٧( المعادلة رقم من تبين :الجمهورية ) ج(

ويشير معامل . من متوسط المساحة المزروعة خالل فترة الدراسة  % ٧,٥٥ فدان تمثل ٧٢٦,٨٧احصائياً بلغ   
 والباقي مرور الزمن ترجع إلي لف فدان باألفراولة المساحةمن التغيرات في %  ٥٣,٩ديد المعدل  إلي أن التح

المحسوبة وهي معنوية عند مستوي ) ف( ، ويؤكد ذلك قيمة يرجع إلي عوامل أخري غير مدروسة%  ٤٦,١
 . % ١معنوية 

تتزايد سنوياً بمقدار معنوي  فراولةالمحصول ل  الفدانيةيةنتاجاإلأن ) ٨( المعادلة رقم من كما تبين
 الفدانية للفراولة خالل فترة يةنتاجاإلمن متوسط  % ٤,٥٢ألف فدان تمثل /ألف طن ٠,٦٤احصائياً بلغ   

لف باأل( فراولةلل  الفدانيةيةنتاجاإلمن التغيرات في %  ٥٥,٤ويشير معامل التحديد المعدل إلي أن . الدراسة 
 ، ويؤكد ذلك يرجع إلي عوامل أخري غير مدروسة%  ٤٤,٦ والباقي رور الزمنم ترجع إلي )ألف فدان/طن

  . % ١المحسوبة وهي معنوية عند مستوي معنوية ) ف(قيمة 
 لمحافظة الشرقية نتاجاإل ويةنتاجاإلاالتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة بالفراولة و ) :٧(جدول رقم 

  ٢٠١٧ – ٢٠٠٠الفترة ة خالل  الجمهوريإجماليوالوجه البحري و
المتغير   المكان  م

  التابع
  المعادلة

معدل التغير  المتوسط   ب س±أ = ص 
  R-2  F % (*)السنوي

  المساحة  ١
  

  هـ س ٦٩,٠٣٢ + ١٤٧٠,٧٥٢ = هـ^ص
)          ٣,٩٠١  ٠,١٤٦  ٣,٢٤٦  ٢١٢٦,٥٥٦   )*١,٩٧٥ )**     (٣,٨٨٧**   

  يةنتاجاإل  ٢
  

  هـ س ٠,٤١١ + ٧,٨٥٠ = هـ^ص
)       ١٩,٣٩١  ٠,٥٢٠  ٣,٤٩٦  ١١,٧٥٥   )**٤,٤٠٤ )**   (٧,٧٦٩**  

٣  

محافظة الشرقيـ
  ة

  نتاجاإل
  

  هـ س ١٢٧٣,٩٨٣+١٤٦٨٩,٤٩ = هـ^ص
)           ٧,٧٩٨  ٠,٢٨٦  ٤,٧٥٥  ٢٦٧٩٢,٣٣٣   )**٢,٧٩٢ )**   (٢,٩٧٥**   

  المساحة  ٤
  

  هـ س ٢٢٦,٠٦٤ +  ٧١٧٨,١٧  = هـ^ص
)         ١٢,٩٢٩  ٠,٤١٢  ٢,٧٤١  ٩٧٠٥,٧٧٨   )**٣,٥٩٦    ( )**  ٨,٩٦٢**  

  يةنتاجاإل  ٥
  

  هـ س ٠,٤١٧ +١٠,٢٢٨ = هـ^  ص
)         ٣٢,٢٠٤  ٠,٦٤٧  ٢,٩٣٨  ١٤,١٩٢   )**٥,٦٧٥ )**  (١٢,٨٥١**   

٦  

الوجه البح
ري

  

  نتاجاإل
  

  هـ س ٧٨٢٠,٣٥٤+ ٦٤٧٧٦,٦٩٣ = هـ^ص
)            ١٠٤,٥٢٩  ٠,٨٥٩  ٥,٦٢٣  ١٣٩٠٧٠,٠٥٦   )**١٠,٢٢٤ )**    (٧,٨٢٤**  

  المساحة  ٧
  

  هـ س ٧٢٦,٨٧٢ + ٢٧٢٣,١٠٥ = هـ^ص
)            ٢٠,٨٧٧  ٠,٥٣٩  ٧,٥٤٩  ٩٦٢٨,٣٨٩   )**٤,٥٦٩ )       (١,٥٨١**  

  يةنتاجاإل  ٨
  

  هـ س ٠,٦٤٠ +٨,٠٧٩  =هـ^ص
)       ٢٢,٩٠  ٠,٥٥٤  ٤,٥٢١  ١٤,١٥٧   )**٤,٧٠٠ )**   (٥,٤٨٣**  

٩  

الجمهوري
ـة

  

  نتاجاإل
  

  هـ س ١٣٧٨٩,٠٩٢+٢٢٨٠٢,١٨٣= هـ^ص
)              ٣٠,٣٥٩  ٠,٦٣٣  ٨,٩٦٦  ١٥٣٧٩٨,٥٥٦   ) **٥,٥١٠ )      (٠,٨٤٢**  

   X- / B )  *  100 (=  معدل التغير السنوي(*)
    .بالدراسة ) ٥(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم  : المصدر

 

 د سنويا بمقدار معنوي احصائياً بلغ يتزاي فراولةمحصول الل  الكلينتاجاإلأن ) ٩( المعادلة رقم من وتبين
ويشير معامل .  الكلي للفراولة خالل فترة الدراسة نتاجاإلمن متوسط  % ٨,٩٦٦ ألف طن يمثل ١٣٧٨٩,٠٩

 مرور الزمن ترجع إلي لف طن باألفراولةلل  الكلينتاجاإلمن التغيرات في %  ٦٣,٣التحديد المعدل إلي أن 



٦١٩  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
المحسوبة وهي معنوية عند ) ف( ، ويؤكد ذلك قيمة خري غير مدروسةيرجع إلي عوامل أ%  ٣٦,٧والباقي 

 . % ١مستوي معنوية 
 :  بالعينة فراولةاالقتصادية لمحصول ال ويةنتاجاإلمؤشرات الكفاءة : اً نيثا

 الفدان من محصول الفراولة بمركز بلبيس بلغ حوالي إنتاجالي ان متوسط ) ٨(تشير بيانات جدول رقم 
 الفدان من محصول الفراولة بمركز مشتول السوق حوالي إنتاجان ، بينما بلغ متوسط فد/ طن ١٦,٢٥٤
 ايجار( ارتفعت التكاليف الثابتة . العينة إجماليفدان على مستوى / طن ١٥,١٩٨فدان وقد بلغ /  طن ١٤,١٤٣

لتكاليف فدان ، وانخفضت ا/  جنيه ٥٧٦٠,٣٨في مركز بلبيس حيث بلغت حوالي ) موسم زراعة الفراولة 
فدان على مستوى /  جنيه ٥٥٨٥,٢٧فدان وبلغت /  جنيه ٥٤١٠,١٦الثابتة في مركز مشتول السوق الي حوالي 

تشمل الشتالت والعمل البشري والعمل اآللي والري ( كما ارتفع متوسط التكاليف المتغيرة . العينة إجمالي
فدان ، بينما /  جنيه ٣٩٧٢٤,٦٧لبيس الي حوالي في مركز ب) والتسميد البلدي والكيماوي والمقاومة الكيماوية 

فدان وبلغ /  جنيه ٣٥٥٧٨,٦٤انخفض متوسط التكاليف المتغيرة في مركز مشتول السوق الي حوالي 
وبذلك ارتفعت التكاليف الكلية في مركز بلبيس الي . العينة إجماليفدان على مستوى /  جنيه ٣٧٦٥١,٦٥٥

 ٤٠٩٨٨,٨خفضت التكاليف الكلية في مركز مشتول السوق الي حوالي فدان ، وان/  جنيه ٤٥٤٨٥,٠٥حوالي 
كما تشير بيانات الجدول ان تكلفة . العينة إجماليفدان على مستوى /  جنيه ٤٣٢٣٦,٩٢٥فدان وبلغت / جنيه 
طن وهو ما يشير الي وجود /  جنيه ٢٧٩٨,٣٩١ طن الفراولة بمركز بلبيس بلغ في مركز بلبيس حوالي إنتاج

 طن الفراولة بمركز مشتول السوق الي حوالي إنتاج الفراولة ، وارتفعت تكلفة إنتاجسبية لمركز بلبيس في ميزة ن
 إجماليوعلي ذلك ارتفع . العينة إجماليطن على مستوى / جنيه ٢٨٤٤,٩١طن وبلغت /  جنيه ٢٨٩٨,١٦٩

 العائد الفداني بمركز إجماليفض فدان ، بينما انخ/  جنيه ٦٧١٦١,٥٢٨العائد الفداني بمركز بلبيس الي حوالي 
 إجماليفدان على مستوى /  جنيه ٦٣٤٢١,٢٥٤فدان وبلغ /  جنيه ٥٩٥٨٤,٤٥٩مشتول السوق الي حوالي 

مما ترتب عليه ارتفاع صافي العائد الفداني وصافي العائد الشهري لمركز بلبيس حيث بلغا حوالي  . العينة
ر علي الترتيب ، ايضاً ادي ذلك الي انخفاض صافي العائد شه/  جنيه ٤٣٣٥,٢٩٦فدان ، / جنيه٢١٦٧٦,٤٧٨

 ٣٧١٩,١٣٢فدان ، /جنيه١٨٥٩٥,٦٥٩الفداني وصافي العائد الشهري بمركز مشتول السوق حيث بلغا حوالي 
. العينة إجماليشهر على مستوى / جنيه٤٠٣٦,٨٧فدان ، /  جنيه ٢٠١٨٤,٣٢٩شهر علي الترتيب وبلغا / جنيه 

طن ، وانخفض /  جنيه ١٣٣٣,٦٠٩العائد لطن الفراولة بمركز بلبيس حيث بلغ حوالي ايضاً ارتفع صافي 
 جنيه ١٣٢٨,١طن وبلغ /  جنيه ١٣١٤,٨٣١صافي العائد لطن الفراولة بمركز مشتول السوق حيث بلغ حوالي 

 بلبيس عن  الكلي للتكاليف الكلية الي تفوق مركزاإليرادويوضح مؤشر نسبة . العينة إجماليطن على مستوى / 
 الكلي للتكاليف الكلية بمركز مشتول السوق اإليراد ، بينما انخفض مؤشر نسبة ١,٤٧٧مثيله حيث بلغ حوالي 

 الكلي اإليرادايضاً يوضح مؤشر نسبة . العينة إجمالي على مستوى ١,٤٦٦ وبلغ ١,٤٥٤حيث بلغ حوالي 
 اإليراد ، بينما انخفض مؤشر نسبة ١,٦٩١الي للتكاليف المتغيرة الي تفوق مركز بلبيس عن مثيله حيث بلغ حو
. العينة إجمالي على مستوى ١,٦٨٤ وبلغ ١,٦٧٥الكلي للتكاليف المتغيرة بمركز مشتول السوق حيث بلغ حوالي 

 إنتاجطن وقد يرجع ذلك لزيادة /  جنيه ٤١٣٢في حين انخفض السعر المزرعي بمركز بلبيس حيث بلغ حوالي 
/  جنيه ٤٢١٣ بمركز مشتول السوق حيث بلغ حوالي المزرعيض ، ولقد ارتفع السعر مركز بلبيس وزيادة العر

ويشير مؤشر حافز المنتج الي نصيب المنتج اي  . العينة إجماليطن على مستوى /  جنيه ٤١٧٣,٠طن وبلغ 
 حوالي ربح المنتج او المزارع من سعر بيع طن الفراولة ، ولقد ارتفع هذا المؤشر في مركز بلبيس حيث بلغ

 ٢٠٢٠ يونيو – الثانيالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٦٢٠  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
وبلغت  % ٣١,٢٠٩، بينما انخفض مؤشر حافز المنتج في مركز مشتول السوق حيث بلغ حوالي  % ٣٢,٢٧٥

ويشير مؤشر نقطة التعادل للكمية المنتجة من الفراولة الي . العينة إجماليعلى مستوى %  ٣١,٨٢٦نسبته 
 طن وعند ١١,٠٠٨ بمركز بلبيس حوالي ات وبلغت نقطة التعادلاإليرادالكمية التي تتساوي عندها التكاليف مع 

هم عن نقطة إنتاج طن اي ان مزارعي مركز بلبيس يزيد ١٦,٢٥٤ الفدان بمركز بلبيس نجده نتاجالنظر إل
، كما بلغت نقطة التعادل بمركز مشتول السوق حوالي ) يعتبر ربح صافي للمزارع( طن ٥,٢٤٦التعادل بحوالي 

 طن اي ان مزارعي مركز مشتول ١٤,١٤٣ بمركز مشتول السوق نجده  الفداننتاج طن وعند النظر إل٩,٧٢٩
طن على ١٠,٣٦وبلغت ) يعتبر ربح صافي للمزارع( طن ٤,٤١٤هم عن نقطة التعادل بحوالي إنتاجالسوق يزيد 

فدان وهو /  جنية ٢٧٤٣٦,٨٥٨ لمركز بلبيس حوالي جماليواخيراً بلغ مؤشر الهامش اإل. العينة إجماليمستوى 
/  جنيه ٢٥٧٦٩,٥٩٩فدان وبلغ /  جنية ٢٤٠٠٥,٨١٩ن مثيله بمركز مشتول السوق والذي بلغ حوالي اعلي م

   .العينة إجماليفدان على مستوى 
 الدراسة بمركزي بلبيس عينةب فراولةاالقتصادية لمحصول ال ويةنتاجاإلمؤشرات الكفاءة ) : ٨(جدول رقم 

   .٢٠١٩ – ٢٠١٨اعي  العينة خالل الموسم الزرإجماليو ومشتول السوق
   العينةإجمالي  مركز مشتول السوق  مركز بلبيس  الوحدة  المتوسطات

 ١٥,١٩٨  ١٤,١٤٣  ١٦,٢٥٤  الطن   الفدان إنتاج
 ٥٥٨٥,٢٧  ٥٤١٠,١٦  ٥٧٦٠,٣٨  فدان/ جنيه   )ت ث ( التكاليف الثابتة 

 ٣٧٦٥١,٦٥٥  ٣٥٥٧٨,٦٤  ٣٩٧٢٤,٦٧  فدان/ جنيه   ) ت م ( التكاليف المتغيرة 
 ٤٣٢٣٦,٩٢٥  ٤٠٩٨٨,٨  ٤٥٤٨٥,٠٥  فدان/ جنيه   ) ت ك ( التكاليف  إجمالي
 ٢٨٤٤,٩١  ٢٨٩٨,١٦٩  ٢٧٩٨,٣٩١  طن/ جنيه   )١( الطن إنتاجتكلفة 
 ٦٣٤٢١,٢٥٤  ٥٩٥٨٤,٤٥٩  ٦٧١٦١,٥٢٨  فدان/ جنيه   )٢( العائد للفدان إجمالي

 ٢٠١٨٤,٣٢٩  ١٨٥٩٥,٦٥٩  ٢١٦٧٦,٤٧٨  فدان/ جنيه   )٣(صافي العائد الفداني 
 ٤٠٣٦,٨٧  ٣٧١٩,١٣٢  ٤٣٣٥,٢٩٦  شهر/ جنيه   )٤(العائد الشهري صافي 

 ١٣٢٨,١  ١٣١٤,٨٣١  ١٣٣٣,٦٠٩  طن/ جنيه   )٥(صافي العائد للطن 
 ١,٤٦٦  ١,٤٥٤  ١,٤٧٧  --  ) ٦( الكلي للتكاليف الكلية اإليرادنسبة 
 ١,٦٨٤  ١,٦٧٥  ١,٦٩١  --  )٧( الكلي للتكاليف المتغيرة اإليرادنسبة 

 ٤١٧٣,٠  ٤٢١٣  ٤١٣٢  طن/ جنيه   )٨(السعر المزرعي 
 ٣١,٨٢٦  ٣١,٢٠٩  ٣٢,٢٧٥  %  )٩((%) حافز المنتج 
 ١٠,٣٦  ٩,٧٢٩  ١١,٠٠٨  الطن  )١٠(نقطة التعادل 

 ٢٥٧٦٩,٥٩٩  ٢٤٠٠٥,٨١٩  ٢٧٤٣٦,٨٥٨  فدان/ جنيه    )١١( جماليالهامش اإل
  ) الفدان إنتاجمتوسط /  التكاليف إجمالي=  الطن إنتاجتكلفة ) ١:  (حيث أن 
  ) الفدان بالطن إنتاج* السعر = (  العائد للفدان إجمالي) ٢ (   
  )   التكاليف إجمالي – العائد للفدان إجمالي= ( صافي العائد الفداني ) ٣(    
  ) أشهر ٥مدة مكث المحصول باالرض حوالي / صافي العائد الفداني = (صافي العائد الشهري ) ٤(    
  ) الفدان إنتاجمتوسط / ئد الفداني صافي العا= (صافي العائد للطن ) ٥(    

  ) التكاليف الكلية /  الكلي اإليراد =  ( الكلي للتكاليف الكلية   اإليرادنسبة ) ٦(            
  ) التكاليف المتغيرة /  الكلي اإليراد =  ( الكلي للتكاليف المتغيرة اإليرادنسبة ) ٧            (
   ) الفدانإنتاجمتوسط  /  للفدان  الكلياإليراد( =  السعر المزرعي) ٨            (
   ١٠٠ ) * طنسعر ال / طن للاإليرادصافي   =  ( طنحافز المنتج  لل) ٩            (
    )سعر الوحدة/  التكاليف الكلية (= نسبة التعادل للكمية  ) ١٠            (
    )رة  التكاليف المتغي– الكلي اإليراد(  =  جماليالهامش اإل) ١١ (

   .٢٠١٩جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية موسم   : المصدر



٦٢١  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
  : العوامل المؤثرة في الكمية المنتجة والمستهلكة و المسوقة للفراولة بالعينة : ثالثاً 

الت لألسـاليب  للتعرف علي العوامل المؤثرة علي الكمية المسوقة للفراولة بالعينة فقد تم إجراء عدة محاو  
الرياضية واإلحصائية حيث تبين أن أفضلها مناسبة لطبيعة البيانات وأدقها نتائج وتمـشياً مـع مـشكلة وهـدف                   

ولقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية كمـا هـو موضـح            . الدراسة هي الدالة اللوغاريتمية النصف مزدوجة       
  ) . ٩(بجدول 

 الكلي للفراولة من جانب ، وبين كـل  نتاجاإلبين   طردية موجبة  تشير نتائج الجدول إلي وجود عالقة     ) ١(
من المساحة المزروعة لمحصول الفراولة بالفدان ، وعدد ساعات العمل االلي ، وكمية السماد البلـدي ، وكميـة           

من جانب آخر وهذا يعني أن زيـادة المتغيـرات       ) المتغير الصوري (السماد الكيماوي ، والتفرغ للعمل الزراعي       
يـؤدي إلـي   ) المساحة المزروعة ، ساعات العمل االلي ، السماد البلدي ، السماد الكيماوي ، التفـرغ           (لمستقلة  ا

في حين توجد عالقة عكسية بين كمية العمل البشري ، وكمية الشتالت المزروعـة     .  الكلي للفراولة    نتاجاإلزيادة  
 الكلـي للفراولـة وهـذا       نتاجاإلنهما يؤدي إلي نقص      الكلي للفراولة وهذا يعني أن زيادة اي م        نتاجاإلباالرض و 

 الكلـي   نتـاج اإلولمعرفة أهمية المتغيرات الشارحة المستقلة في التـأثير علـي           . منطقي من الناحية االقتصادية     
للمحصول فإن معنوية تلك المتغيرات تشير إلي أهمية المساحة المزروعة بالفدان وعدد سـاعات العمـل اآللـي              

، وثبتت معنوية المتغيـر الـصوري لتفـرغ          % ٥اوية حيث ثبتت معنوياتها عند مستوي معنوية         الكيم األسمدةو
  %. ١الزراع للعمل في الزراعة عند مستوي معنوية 

 إلي أن المتغيرات الشارحة المستقلة تفـسر        ٠,٨٤٢وتشير نتائج معامل التحديد المعدل والذي بلغ حوالي         
فيرجع لعوامل أخـري     % ١٥,٨لي للفراولة ، أما الباقي ويمثل حوالي         الك نتاجمن التغيرات لإل  % ٨٤,٢حوالي  

 وهي معنويـة عنـد مـستوي        ٤٤,٦٠٩المحسوبة حيث بلغت حوالي     ) ف(ويؤكد ما سبق قيمة     . غير مدروسة   
  % .١معنوية 

 وجـود  فقد تبين) يشمل االستهالك المنزلي والهدايا والزكاه ( اما بالنسبة لإلستهالك العائلي للفراولة      ) ٢(
 الكلي للفدان لمحصول الفراولـة ،       نتاجاإلعالقة طردية موجبة بين كل من الكمية المستهلكة من جانب ، وحجم             

وبين عدد أفراد األسرة ، والدخل الفردي الشهري من جانب آخر وهذا يعني أن زيـادة احـد هـذه المتغيـرات              
ولمعرفة أهمية المتغيرات الـشارحة المـستقلة فـإن       . المستقلة او كليهم يؤدي إلي زيادة اإلستهالك من للفراولة          

 الكلي للفراولة والدخل الفردي الـشهري حيـث ثبتـت           نتاجاإلمعنوية معامالت تلك المتغيرات تشير إلي أهمية        
  % . ١المعنوية عند مستوي معنوية 

مستقلة تفـسر    إلي أن المتغيرات الشارحة ال     ٠,٨٩٩وتشير نتائج معامل التحديد المعدل والذي بلغ حوالي         
فيرجـع لعوامـل     % ١٠,١من التغيرات للكمية المستهلكة للفراولة ، أما الباقي ويمثل حـوالي            % ٨٩,٩حوالي  

 وهي معنويـة عنـد مـستوي        ٥٧,١٤١المحسوبة حيث بلغت    ) ف(ويؤكد ما سبق قيمة     . أخري غير مدروسة    
   % .١معنوية 

 تبين وجود عالقة طردية موجبة ومعنوية إحـصائياً         اما فيما يتعلق بالكمية المسوقة من الفراولة فقد       ) ٣(
 الكلي للفراولة بالطن ، وكمية الصادرات بالطن من         نتاجاإلبين كل من الكمية المسوقة للفراولة من جانب ، وبين           

في حـين  . جانب آخر وهذا يعني أن زيادة احد هذان المتغيران أو كليما يؤدي إلي زيادة الكمية المسوقة للفراولة      
جد عالقة عكسية ومعنوية إحصائياً بين الكمية المسوقة من جانب ، والسعر المزرعي للطن ، وسعر المستهلك                 تو
وهذا يعني أن زيادة السعر المزرعي للطن ، وسعر المستهلك يؤدي بدورة            . من جانب آخر    ) كيلوجرام  / جنيه  (

 الكلي يؤدي بدورة إلي التأثير علـي الكميـة   نتاجاإلومما سبق يتضح أن . إلي نقص في الكمية المسوقة للفراولة    
  % .١المسوقة حيث ثبت معنويته عند مستوي معنوية 
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٦٢٢  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
 إلي أن المتغيرات الشارحة المستقلة تفـسر        ٠,٨١٢وتشير نتائج معامل التحديد المعدل والذي بلغ حوالي         

فيرجـع لعوامـل     % ١٨,٨ من التغيرات في الكمية المسوقة للفراولة ، أما الباقي ويمثل حوالي          % ٨١,٢حوالي  
 وهي معنويـة عنـد مـستوي        ٢٢,٦٢٩المحسوبة حيث بلغت    ) ف(ويؤكد ما سبق قيمة     . أخري غير مدروسة    

   % .١معنوية 
 واإلستهالك والكمية المسوقة لمحصول نتاجاإلأهم المتغيرات اإلقتصادية والفنية المؤثرة في ) : ٩(جدول 

   .٢٠١٩لموسم الزراعي الصيفي الفراولة بعينة الدراسة الميدانية خالل ا
معامل التحديد   النتائج  المتغير

 R-2المعدل 
  Fقيمة 

  نتاجاإل

  هـ٣ لو س٣٨,٤٠١ + هـ٢ لو س١٠,٣٢٢ - هـ١ لو س٣٢٢,٨٩٢ + ١٩٣٤,٣٥٩ = ه١ص
)          ١,٦٦٤(           ) ٠,٢٢٢-)*           (٢,٢٤٠)*        (١,٧٣٠*(  

  

   هـ  د٥٣,١٧٧+  ه ٦ لو س٦٢,٢٥٨ +  هـ٥ لو س٢٩,٥٨٣+   هـ٤ لو س٣٠٩,٠٢٥ –       
)               - ٣,٣٩٦)*          (٢,١١٦ (       )   ١,٤٤٥)*           (٢,١٤٣(** 

 
  

٠,٨٤٢  

 
  

٤٤,٦٠٩**  

  هـ ٨ لو س٠,٤٥٥  +  هـ٧ لو س٠,٠٤٤+ ه ١^ لو ص٠,٨٢ + ٠,٧٨٥ = ه٢ص  اإلستهالك
)        ٣,٥٠٥)        (٠,٢٥٩    ()**      ٦,٨١١)     (١,١٦٦**(  

٥٧,١٤١  ٠,٨٩٩**  

الكمية 
  المسوقة

  هـ١١ لو س٤٥,٧  -هـ ١٠ لو س٧٦,٤١٦ -هـ٩ لوس٠,٠٥١+هـ١^ لو ص٧٣,٤١٤+٥٧٠,٢٧٣= هـ٣ص 
)         ٠,٥٠٦ -)           (٠,٨٠ -)          (٠,٠١٢)**         (٧,٥٥٤)           (٠,٧٠٥(  

         

  
٠,٨١٢  

  
٢٢,٦٢٩**  

   في المشاهدة هـ            الفراولة الكلي المقدر بالطن لمحصول نتاجاإلكمية   = ١^ص:  يث أن ح
   في المشاهدة هـ            الفراولةكمية اإلستهالك الكلي المقدر بالطن لمحصول   = ٢^            ص
  لمشاهدة هـ  في االفراولةالكمية المسوقة والمقدرة بالطن لمحصول   = ٣^            ص
  المساحة المزروعة بالفدان في المشاهدة هـ   =  ١            س 
  في المشاهدة هـ) يوم عمل / رجل ( كمية العمل البشري   =  ٢            س 
  كمية ساعات العمل اآللي في المشاهدة هـ  =  ٣            س 
  هـ في المشاهدة للفراولةكمية الشتالت   =  ٤            س 
   البلدية بالمتر المكعب في المشاهدة هـ األسمدةكمية   =  ٥            س 
  في المشاهدة هـ ) مادة فعالة (  الكيماوية بالكيلو جرام األسمدةكمية   =  ٦            س 
  عدد أفراد أسرة المبحوث في المشاهدة هـ  =  ٧            س 
  حوث في المشاهدة هـالدخل الفردي للمب  =  ٨            س 
  كمية الصادرات من الفراولة بالطن في المشاهدة هـ  =  ٩            س 
  السعر المزرعي للفراولة بالطن في المشاهدة هـ  =  ١٠            س 
  سعر المستهلك بالكيلوجرام في المشاهدة هـ  =  ١١            س 
  .  غير متفرغ في المشاهدة هـ ) ٠(متفرغ ، ) ١(اعي متغير صوري للتفرغ للعمل الزر=             د 

 . تمثل معالم النموذج المطلوب تقديرها ه١١، ب....... ، ه١أ ، ب         
  )لوغاريتمي  ( LNال يتم عمل تحويل للمتغير الصوري الي : ملحوظة  
     .٢٠١٩عام جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل : المصدر 

  
  : الملخص والتوصيات 

 يليها محافظات نتاجاإل المركز األول من حيث المساحة المزروعة والبحري هتحتل محافظات الوج
 الفراولة يليها القليوبية إنتاج وتعتبر منطقة النوبارية األولي من حيث المساحة و،خارج الوادى ثم مصر الوسطى 

من  % ٧٣,٣في حين بلغ المتاح لالستهالك من الفراولة الطازجة حوالي ، بحيرة ثم األسماعيلية ثم الشرقية ثم ال



٦٢٣  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
ومعدل األكتفاء الذاتي بلغ حوالي ،  كجم ١,٢نصيب الفرد في السنة نحو متوسط ، كما بلغ  للفراولة الكلي نتاجاإل

نولوجيا الزراعية ، كما ان الفراولة من النباتات التي تستجيب للتك ) ٢٠٠٧/٢٠١١(فترة الخالل  % ١٣٧,٤
، والزراعات ) صوب ، انفاق ، ملش (الحديثة وبالتالي يمكن زراعتها في عدة صور منها  الزراعات المحمية 

  .    المكشوفة ، كما يمكن زراعتها بطريقتي الري بالتنقيط او الري بالغمر 
ي محافظة الشرقية  فالفراولةالمساحة المزروعة بمحصول وتذبذب تنحصر مشكلة الدراسة في أنخفاض 

 ١٨٩٩حوالي  ٢٠١٧ ، حيث بلغت المساحة المزروعة في الموسم الزراعي )٢٠١٨ – ٢٠١٠(خالل الفترة 
 ٢٤٦٠حوالي  والذي قدر ب٢٠١٦المزروعة في الموسم الزراعي عن المساحة فدان  ٥٦١قدرة  فدان بإنخفاض
علي الرغم من ارتفاع المساحة ، نتاجاإل، وأيضاً أرتفاع تكاليف % ٢٩,٥٤٢  انخفاض بلغتفدان أي بنسبة

   .٢٠١٧ ألف فدان خالل عام ١٩٢ نحو  المزروعة بالفراولة علي مستوي الجمهورية حيث بلغت
 لمحصول الفراولة علي مستوي يةنتاجاإل ونتاجاإلتطور المساحة و تهدف الدراسة الي التعرف علي

 النسبية لمحافظة األهميةتحديد  و )٢٠١٧-٢٠٠٠(محافظة الشرقية والوجة البحري والجمهورية خالل الفترة 
 واالقتصادية يةنتاجاإلقياس مؤشرات الكفاءة  الجمهورية و إجماليالشرقية بالنسبة للوجه البحري وكذلك 

و تحديد العوامل والمتغيرات المؤثرة علي محافظة الشرقية العينة المدروسة ببعض مراكز  في فراولةلمحصول ال
  .لفراولة بمحافظة الشرقية الكمية المسوقة ل

 إلي إمكانية التعرف علي العوامل – وغيرها من الدراسات الميدانية المماثلة -ترجع أهمية الدراسة 
وكذلك الكمية  ، والكمية المستهلكة الكمية المنتجة من الفراولةؤثر في االيجابية أو السلبية والتي توالمتغيرات 

المتغيرات تالي يمكن ابداء بعض التوصيات والتي من شأنها زيادة دور وبال. المسوقة من محصول الفراولة 
 وبالتالي نتاجاإلمما يؤدي إلي زيادة معدل ، وتثبيط دور المتغيرات السلبية ، للمحصول موضع الدراسة االيجابية 

 إنتاجفع كفاءة لرتساعد متخذي القرار في رسم السياسة العامة الزراعية كي ، زيادة الكمية المسوقة للفراولة 
  .  محصول الفراولة 

 – في تحليل البيانات وعرض ما تتوصل إليه من نتائج –األسلوبين الوصفي والكمي  إعتمدت الدراسة علي
 للمتغيرات المدروسة ، وكذلك االتجاة الزمني العام لبعض المتغيرات ، باالضافة الي  النسبيةاألهميةمتمثالً في 

كما اعتمدت   ، Recarsive Modelوالنموذج الترددي  لفراولة ، واالقتصادية ليةاجنتاإلبعض مؤشرات الكفاءة 
بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من وزارة الزراعة ) ١( :مصدرين رئيسيين للبيانات وهي  الدراسة علي
 المركزي  قطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي ، والجهازاألراضيواستصالح 

كذلك مديرية الزراعة بمحافظة  للتعبئة العامة واالحصاء، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة ،
بالمقابلة الشخصية للمزارعين وذلك  مزارع  تم تجميعها ٧٥لعينه من  تاستبيان صمم إستمارة )٢. (الشرقية 

  . ٢٠١٩خالل الموسم الزراعي 
  : نتائج منها ال ة منمجموعوتوصلت الدراسة الي 

% ٢٤,٨٥٩ النسبية للمساحة المزروعة بالفراولة بمحافظة الشرقية حيث بلغت حوالي األهمية ارتفاع متوسط -١
  ) .٢٠١٧-٢٠٠٠( المساحة المزروعة بالفراولة علي مستوي الوجه البحري خالل الفترة الزمنية إجماليمن 

من  % ٢٠,٨٩٦لي للفراولة بمحافظة الشرقية حيث بلغ حوالي  الكنتاج النسبية لإلاألهمية ارتفاع متوسط -٢
  ) .٢٠١٧-٢٠٠٠( الكلي للفراولة علي مستوي الوجه البحري خالل الفترة الزمنية نتاجاإل إجمالي

 ٥٥٨٥,٢٧فدان ، التكاليف الثابتة بلغت / طن ١٥,١٩٨ الفدان من محصول الفراولة بلغ إنتاج ان متوسط -٣
فدان ، والتكاليف الكلية بلغت /  جنيه ٣٧٦٥١,٦٥٥التكاليف المتغيرة بلغت فدان ، متوسط / جنيه 
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٦٢٤  الفراولة بمحافظة الشرقية لمحصولواألقتصادية يةنتاجاإلالكفاءة 
 العائد إجماليطن ، و / جنيه ٢٨٤٤,٩١ طن الفراولة بلغت إنتاجفدان ، وان تكلفة /  جنيه ٤٣٢٣٦,٩٢٥

   .العينة إجماليفدان على مستوى /  جنيه ٦٣٤٢١,٢٥٤الفداني بلغ 
شهر على / جنيه٤٠٣٦,٨٧فدان ، /  جنيه ٢٠١٨٤,٣٢٩ الشهري وبلغا  صافي العائد الفداني وصافي العائد-٤

  . العينة إجماليطن على مستوى /  جنيه ١٣٢٨,١ ، وصافي العائد لطن الفراولة بلغ العينة إجماليمستوى 
غ  الكلي للتكاليف المتغيرة وبلاإليراد ، و مؤشر نسبة ١,٤٦٦ الكلي للتكاليف الكلية بلغ اإليراد مؤشر نسبة -٥

و مؤشر حافز المنتج  . العينة إجماليطن على مستوى /  جنيه ٤١٧٣,٠ ،  السعر المزرعي وبلغ ١,٦٨٤
  . العينة إجماليعلى مستوى % ٣١,٨٢٦بلغت نسبته 

 الكلى للفراولة من جانب وكال من المساحة المزروعة وعدد ساعات نتاجاإل توجد عالقة طردية موجبة بين -٦
  .اد البلدى والكيماوى العمل االلى وكمية السم

 توجد عالقة طردية موجبة بين الكمية المستهلكة من الفراولة من جانب والكمية المنتجة وعدد افراد االسرة -٧
  .والدخل الشهرى من جانب آخر

 الكلى وكمية الصادرات من جانب نتاجاإلعالقة طردية موجبة بين الكمية المسوقة للفراولة من جانب و  توجد-٨
  .أخر

   : باالتيتوصي الدراسة و
 وبالتالي زيادة العائد الصافي يةنتاجاإل توفير شتالت الفراولة بأسعار تناسب المزارعين وتقلل من التكاليف -١

  .للمزارعين 
انشاء وتكوين جمعيات تسويقية تساعد منتجي الفراولة علي تسويق منتجاتهم بسعر مناسب لهم ، وبذلك يمكن  -٢

  . تزاز التجار والسماسرة للمزارعين التغلب علي جشع واب
  .ي نتاجاإل توجيه االرشاد الزراعي للمزارعين للتغلب علي الظروف الطارئة التي تواجه الموسم -٣
  .   الجديدة األراضي شتالت الفراولة بالمحافظة وبخاصة في إنتاجالعمل علي انشاء مشتل متخصص في  -٤

  : المراجع 
، ٢٠١٦االكاديمية، الطبعة االولى المكتبة " مقدمة فى االقتصاد القياسى":وآخرون ) دكتور(ابراهيم سليمان  -١

  . ٢٤٨ص 
   .١٩٧٢، مباديء التسويق الزراعي ، دار الهنا للطباعة ، ) دكتور(  أحمد أحمد جويلي -٢
المصرية ، اثر العولمة علي القدرة التنافسية الهم الصادرات الزراعية ) : دكتور( اسامة احمد البهنساوي -٣

   . ٢٠٠٦ سبتمبر ٢١ – ٢٠المؤتمر الرابع لالقتصاديين الزراعيين ، نادي الصيد ، الدقي ، 
دراسة اقتصادية للطلب الخارجي علي الفراولة المصرية ، مجلة : وآخر ) دكتورة(ايمان فخري يوسف  -٤

 ، ص ٢٠١٧، ديسمبر ) ١٢(، العدد )٨(االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية ، جامعة المنصورة ، مجلد 
   .٨٨٧-٨٧٧ص

اثر التكتالت االقتصادية علي التجارة الزراعية العربية ، رسالة دكتوراه ، قسم :  ايهاب محمد صبري -٥
   .     ٢٠١٤االقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ، 

تصاد فراولة المصرية ، مجلة االقاقتصاديات السوق العالمي لصادرات ال) : دكتور( باسم سليمان فياض -٦
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   .٢٠١٣لقاهرة ، األقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعه ا
التحليل القياسي والتنبؤ المستقبلي للعوامل االقتصادية المؤثرة علي صادرات ) : دكتور(طارق علي احمد  -٨

   .٢٠١٧، ) ٣(، العدد ) ٤٨(الفراولة ، مجلة كلية الزراعة بأسيوط ، المجلد 
مصرية غير التقليدية ، دراسة اقتصادية لبعض الصادرات الزراعية ال) : دكتور( عباس فتحي العوضي -٩
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، ٢٠١٧، ديسمبر ) ١٢(، العدد ) ٨ ( مجلدمجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية ، جامعة المنصورة ،
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Summary : 

The governorates of Lower Egypt occupy the first place in terms of cultivated area 
and production, followed by the governorates outside the valley and then Central Egypt, 
and the Nubaria region is considered the first in terms of area and strawberry production, 
followed by Qalyubia, Ismailia, then Sharkia, then Beheira, while the available 
consumption of fresh strawberries reached about 73.3% of the production. The total 
amount of strawberries, as the average per capita share per year was about 1.2 kg, and 
the rate of self-sufficiency was about 137.4% during the period (2007/2011), and 
strawberries are plants that respond to modern agricultural technology and therefore can 
be grown in several forms, including: Greenhouses, and open crops. It can also be grown 
by two methods of drip or flood irrigation. 

The problem of the study is limited to the decrease and fluctuation of the area 
cultivated with the strawberry crop in the Sharkia governorate during the period (2010-
2018). A decrease of 29.542%, as well as an increase in production costs, despite the 
increase in the area planted with strawberries across the country, reaching 192 thousand 
acre during 2017. 

The study aims to identify the development of the area, production and productivity 
of the strawberry crop at the level of the Sharkia Governorate, the Bahari Valley and the 
Republic during the period (2000-2017) and determine the relative importance of the 
Governorate in relation to the Lower Egypt region as well as the total of the Republic 
and measure the indicators of productive and economic efficiency of the strawberry crop 
in the studied sample in some centers Sharkia governorate and determine the factors and 
variables affecting the marketed quantity of strawberries in Sharkia governorate. 

The importance of the study - and other similar field studies - is due to the 
possibility of identifying positive or negative factors and variables that affect the 
produced quantity of strawberries, the quantity consumed as well as the marketed 
quantity of strawberry crop. Thus, some recommendations can be made that would 
increase the role of positive variables for the crop under study, and discourage the role 
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of negative variables, leading to an increase in the production rate and thus an increase 
in the marketed quantity of strawberries, in order to help decision-makers in drawing 
agricultural policy to raise the efficiency of strawberry production. 

The study relied on the descriptive and quantitative methods - in analyzing the data 
and presenting its findings - represented in the relative importance of the studied 
variables, as well as the general temporal trend of some variables, in addition to some 
indicators of productive and economic efficiency of strawberries, and the Recarsive 
Model, and the study also relied on two sources. Two main data: (1) published and 
unpublished secondary data from the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, the 
Economic Affairs Sector, the Central Administration for Agricultural Economy, the 
Central Agency for Public Mobilization and Statistics, the Governorate Information and 
Decision Support Center, as well as the Agriculture Directorate in Sharkia Governorate. 
(2) A questionnaire form designed for a sample of 75 farmers that was collected by 
interviewing the farmers during the 2019 agricultural season. 

The study reached a set of results, including: 
1 - The high average relative importance of the area planted with strawberries in Sharkia 

governorate, as it amounted to about 24.859% of the total area planted with 
strawberries at the level of Lower Egypt during the time period (2000-2017). 

2 - The high average relative importance of the total production of strawberries in 
Sharkia governorate, as it reached about 20.896% of the total production of 
strawberries at the level of Lower Egypt during the time period (2000-2017). 

3 - The average production per acre of the strawberry crop amounted to 15.198 tons / 
acre, the fixed costs amounted to 5585.27 pounds / acre, the average variable costs 
amounted to 37651.655 pounds / acre, and the total costs amounted to 43236.925 
pounds / acre, and the cost of producing a ton of strawberries amounted to 2844.91 
pounds / ton , And the total acre revenue amounted to 63421.254 pounds / acre at the 
level of the total sample. 

4- The net yield per acre and the net monthly return amounted to 20184,329 pounds / 
acre, 4036.87 pounds / month at the level of the total sample, and the net yield per ton 
of strawberries amounted to 1328.1 pounds / ton at the level of the total sample. 

5- There is a positive direct relationship between the consumed quantity of strawberries 
on the one hand and the quantity produced, the number of family members, and the 
monthly income on the other side. 

6- There is a positive direct relationship between the marketed quantity of strawberries 
on the one hand and the total production and the quantity of exports on the other side. 

The study recommends the following: 
 1- Providing strawberry seedlings at prices that suit farmers and reduce production costs 

and thus increase the net return for farmers. 
2- Establishing and forming marketing associations that help strawberry producers to 

market their products at an affordable price to them. Thus, the greed and blackmail of 
merchants and brokers of farmers can be overcome. 

3 - Direct agricultural guidance to farmers to overcome the emergency conditions facing 
the productive season. 

 
Key Words : Strawberries - Recarsive Model -  Productive Efficiency -  Economic  Efficiency. 


	Untitled

