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  المستخلص

  محصول الزيتون فى محافظة مطروح،إنتاجث بصفة أساسية الى دراسة اقتصاديات هدف البح
أعتمد البحث على أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي للبيانات، حيث تم استخدام أسلوب االنحدار و

ءة االقتصادية  لمحصول الزيتون بعينة الدراسة، كما تم تقدير معايير الكفانتاجالبسيط والمتعدد لتقدير دوال اإل
واعتمد البحث بصورة أساسية على البيانات األولية التى تم الحصول ، الجزئية والشاملة لمحصول الزيتون

باإلضافة الى البيانات . ٢٠٢٠عليها من خالل استمارة استبيان تم جمعها خالل شهرى نوفمبر وديسمبر 
 ثلة في قطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعةالثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهات الرسمية المتم

وتوصل البحث الى عدة . ، مديرية الزراعة بمطروح، اإلدارة الزراعية بمركز سيوةاألراضيواستصالح 
 الكلي لمحصول الزيتون نتاجتوجد زيادة سنوية معنوية إحصائياً في كال من المساحة الكلية واإل: نتائج أهمها

 ألف طن على الترتيب ١,١٠ طن، ونحو ٠,٠٣ ألف فدان، و  ٠,٤٩درت بنحو علي مستوي المحافظة ق
عدد ايام :  بالطن وكل مننتاج كما توجد عالقة طردية ومعنوية إحصائيا بين كمية اإل.لمتوسط فترة الدراسة

اع الزيتون زر. العمل البشرى، كمية األسمدة العضوية، كمية األسمدة النيتروجينية، وكمية األسمدة الفوسفاتية
بلغ متوسط صافي العائد الفداني للزيتون إلجمالي عينة الدراسة  .فى مطروح ينتجون في المرحلة االقتصادية

 هناك العديد من المشكالت التى تواجه منتجى الزيتون بمحافظة مطروح، .فدان/  جنيها٥٧٥١,٤٧ًنحو 
  . المزارعينوانتهى البحث ببعض التوصيات للتغلب على المشكالت التى تواجه

  .سيوة- محافظة مطروح- صافى العائد- الكفاءة االقتصادية- محصول الزيتون :الكلمات االفتتاحية
  

  : مقـدمة
شجرة الزيتون شجرة مباركة فقد كرمت وذكرت في الكتب السماوية، وهى من أشجار مناخ حوض 

نزرعة بالعالم والتى يعتمد من المساحة الم% ٩٨األبيض المتوسط حيث تمثل تلك المنطقة حوالي  البحر
عليها إقتصاد العديد من دول المنطقة، وهى شجرة متحملة للظروف البيئية من حرارة وجفاف لذا تنتشر 

  . )٢(زراعتها فى معظم مناطق مصر وخاصة واحة سيوة
وللزيتون أهمية ومنـزلة خاصة في الوطن العربي ذات أبعاد إقتصادية وإجتماعية وبيئية، وتكمن 

 االقتصادية للزيتون بمساهمته في الناتج القومي الزراعي والصادرات الزراعية باإلضافة الى توفير ميةاأله
 لبعض الصناعات مثل الصناعات الغذائية التي يعتبر الزيتون عماد قيامها وبقائها، ويزرع نتاجاإلمدخالت 

زء من المتطلبات الغذائية للسكان،  الزيت أو كزيتون مخلل للمائدة أو لكال الغرضين لتلبية جنتاجإما إل
يضاف الى ذلك قيمتة الغذائية فقد أوضحت الدراسات أن لثمار الزيتون قيمة غذائية عالية حيث يحتوى كل 

 جم من ٤ جرام من الدهون، ١٣,٥ سعر حرارى، ١٤٤االخضر على   جرام من لحم الثمار١٠٠
) ا( وحدة من فتيامين ٤٢رام ألياف باالضافة الى  ج١,٢ جرام بروتين، ١,٥ جرام ماء، ٥,٨الكربوهيدرات، 

وبعض العناصر المعدنية مثل الفوسفور، الكالسيوم والحديد، باإلضافة الى االحماض الدهنية والطاقة 
  .)١(والكاروتين وااللياف التي يوفرها الزيتون ومشتقاته

األسر الريفية على هـذا القطـاع   بينما األهمية االجتماعية للزيتون فتتمثل في إعتماد شريحة كبيرة من         
بشكل كامل أوجزئي في توفير الدخل حيث يوفر هذا القطاع فرصاً للعمالة واستغالالً لطاقات بعـض افـراد                  

  .أسر المنتجين غير المستغلة مما يساعد على الحد من الهجرة من الريف الى المدن
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١٩٨  محافظة مطروحفي إنتاج محصول الزيتون تاقتصاديا
بة من االنجراف والحـد مـن عمليـة         وتتمثل األهمية البيئية التي يحظى بها الزيتون في حماية التر         

وإستغالل األراضي التي ال يمكن استغاللها في نشاطات أخرى كاألراضي الوعرة  واألراضي شـبه    التصحر
الجافة والمنحدرات، ويشكل الزيتون محصول المستقبل بالنسبة لمعظم األراضي شبه الـصحراوية إذا تـوفر               

  .فيها الري الدائم او التكميلى
 الزيتون وزيته، حيث تحتل المرتبة السادسة في الترتيب العالمي          إنتاجميزات نسبية في    وتمتلك مصر   

٪ مـن   ٣,٧، والثالثة بين الدول المنتجة لزيتون المائدة حيث تساهم بنحـو            ٢٠١٩للدول المنتجة للزيتون عام     
  . )٥( العالمنتاجاإل

  : مشكلة البحث
ية الفدانيـة لمحـصول     نتاجور نسبي فى اإل   ان محافظة مطروح تعاني قص    تتلخض مشكلة البحث فى     

، ٢٠١٩-٢٠١٠لمتوسط الفتـرة  % ٢٤,٥٥الزيتون مقارنة بمثيلتها على مستوى الجمهورية بنسبة بلغت نحو        
ية الفدانية للزيتون على مستوى الجمهورية حيـث    نتاجية الفدانية بها مقارنة بمتوسط اإل     نتاجنظرا النخفاض اإل  

 ٤,٤٨ية على مستوى الجمهورية والبالغة نحو       نتاجمن متوسط اإل  % ٧٥,٤٥ طن تمثل نحو     ٣,٣٨بلغت نحو   
 المـصري  نتاج الف طن فى اإل    ٨٧,٥ المحافظة والبالغ نحو     إنتاجباالضافة الى انخفاض مساهمة     . فدان/طن

مـن جملـة    % ١١,٤٠ الف طن بنسبة مساهمة التتعدى عن نحـو          ٦٦٨,٠٥الكلى من الزيتون والبالغ نحو      
االمر الذى يشير الى انخفاض الكفاءة االقتـصادية لمـدخالت          . )٦(المصرى لمتوسط نفس الفترة    الكلى   نتاجاإل
ية، وغيرها من المشكالت التى ادت الى هـذا القـصور النـسبي فـى               نتاج المستخدمة فى العملية اإل    نتاجاإل
  .ية الزيتونية بمحافظة مطروحنتاجاإل

  :اهداف البحث
 محصول الزيتون فى محافظة مطروح، إنتاجراسة اقتصاديات يهدف البحث بصفة أساسية الى د     

  :وذلك من خالل دراسة األهداف الفرعية التالية
  )٢٠١٩ -٢٠٠٠( محصول فى محافظة مطروح خالل الفترة إنتاجية وإنتاجتطور مساحة و: أوال
  .الزيتون بمزارع عينة الدراسة لمحصول نتاجالقياس اإلحصائي لدالة اإل: ثانياً
  . واالهمية النسبية لهاية لمحصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانيةنتاجهيكل التكاليف اإل: ثالثاً

: خامساً. مؤشرات الكفاءة االقتصادية الجزئية والشاملة لمحصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانية: رابعاً
  .  الزيتون فى محافظة مطروحإنتاجالمشكالت التي تواجه 

  :صادر البياناتالطريقة البحثية وم
 الوصفي والكمي للبيانات، حيث تم استخدام أسلوب اإلحصائيأعتمد البحث على أسلوب التحليل 

 المزرعي لمحصول الزيتون بعينة الدراسة، وتم عرض النتائج نتاجاالنحدار البسيط والمتعدد لتقدير دوال اإل
 محصول نتاجير الكفاءة االقتصادية إلفي صورة أفضل الدوال من الوجهة اإلحصائية، كما تم تقدير معاي

الزيتون متمثلة في حساب العائد الصافي، وأريحية الجنيه، باإلضافة إلي نسبة اإليرادات إلي التكاليف لقياس 
  . كفاءة استخدام الموارد الزراعية

 قطاع وأعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهات الرسمية المتمثلة في
، مديرية الزراعة بمرسى مطروح، اإلدارة األراضي واستصالح الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة

هذا بجانب بعض األبحاث والدراسات لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، االزراعية بمركز سيوة 
ة من خالل تصميم استمارة كما اعتمد البحث بصورة أساسية على البيانات األولي. المرتبطة بموضوع البحث

تم جمعها خالل شهر نوفمبر . استبيان تناولت كافة المتغيرات االقتصادية الالزمة لتحقيق أهداف البحث
٢٠٢٠.  



١٩٩  محافظة مطروحفي إنتاج محصول الزيتون تاقتصاديا
  :عينة الدراسة

تم اختيار واحة سيوة الجراء الدراسة الميدانية النها تحتل المركز االول بالنـسبة لمـساحة الزيتـون        
من جملة مـساحات الزيتـون بالمحافظـة    % ٤٨,٨٨ الف فدان تمثل نحو      ١٨,٤٢بمحافظة مطروح بحوالي    

، وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة كنسبة مئوية مـن      )٨(٢٠١٩/٢٠٢٠ الف فدان عام     ٣٧,٦٨والبالغة نحو   
مـن جملـة عـدد      % ١٥,٤ مزرعة زيتون تمثل نحو      ١٠٠مجتمع الدراسة بمنطقة الدراسة بلغ عددها نحو        

من جملة عـدد الحـائزين      % ٥,٣٥ حائز، ونحو    ٦٥٠ الزيتون بواحة سيوة والبالغ نحو       الحائزين لمحصول 
، وتـم الحـصول علـي       )٤(٢٠١٩/٢٠٢٠ حائز عام    ٣٤٧٤لمحصول الزيتون بمحافظة مطروح البالغ نحو       

البيانات الميدانية عن طريق إستمارة إستبيان اعدت لتحقيق اهداف البحث تم جمعها بالمقابلة الشخـصية مـع                
وتم اختيار مفردات العينة من مجتمع الدراسة على        . ٢٠٢٠/٢٠٢١اع الزيتون بعينة الدراسة خالل موسم       زر

مركز سيوة بطريقة عشوائية ووفقا لالهمية النسبية لتلك القرى بالنسبة للمساحة وعـدد        ) قرى(مستوى مناطق   
  . خدمات بمناطق الواحة المختارة٢ سجل الحائزين وعن طريق استخدام بيانات

  :النتائج البحثية والمناقشة
  )٢٠١٩-٢٠٠٠( محصول فى محافظة مطروح خالل الفترة إنتاجية وإنتاجتطور مساحة و: أوال
  ):٢٠١٩-٢٠٠٠(تطور مساحة محصول الزيتون فى محافظة مطروح خالل الفترة  -١

الى تطور المساحة المزروعة بالزيتون في محافظـة مطـروح خـالل            ) ١(تشير بيانات جدول رقم     
 بمـا   ٢٠٠٠ ألف فدان عام     ٨,٣٤ومنه يتبين انها تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي          ) ٢٠١٩-٢٠٠٠(الفترة  

 ألـف  ٣٧,٦٨ ألف فدان، وحد أقصي بلغ نحو ١٨,٨٥من متوسط الفترة البالغ حوالي     % ٤٤,٢٤يمثل نحـو   
  . من متوسط الفترة موضع الدراسة% ١٩٩,٩ بما يمثل حوالي ٢٠١٩فدان عام 

ئج تحليل اإلتجاه الزمني العام لمساحة الزيتون بمحافظة مطـروح خـالل فتـرة الدراسـة         وتشير نتا 
إلي أنها أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي إحصائياً بلغـت   ) ١(كما توضحها المعادلة رقم     ) ٢(بالجدول رقم   

  .ة مطروحمن متوسـط مساحة الزيتون بمحافظ% ٢,٦٠ ألف فدان بما يعادل نسبة حوالي ٠,٤٩حوالي 
 :  )٢٠١٩-٢٠٠٠( الفترة  تطور إنتاجية محصول الزيتون فى محافظة مطروح خالل-٢

تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون بمحافظة مطروح خـالل فتـرة           ) ١(توضح بيانات جدول        
ـ  % ٦٧,٠٣ بما يمثل نحو     ٢٠٠٠ طناً عام    ٢,٧٣الدراسة، فقد تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي          ط من متوس

من % ١٥٥,٨٨ بما يمثل حوالي     ٢٠١٨ طناً عام    ٤,٩٣ طناً، وحد أقصي بلغ نحو       ٣,١٦الفترة البالغ حوالي    
  . متوسط فترة الدراسة

وتشير نتائج تحليل اإلتجاه الزمني العام إلنتاجية الزيتون بمحافظة مطروح خالل فترة الدراسة كمـا                   
ها أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً ومعنـوي إحـصائياً بلغـت        إلي أن ) ٢(بالجدول رقم   ) ٢(توضحها المعادلة رقم    

  .من متوسـط اإلنتاجية بمحافظة مطروح% ٠,٨٢ طن بما يعادل نسبة حوالي ٠,٠٣حوالي 
       ):٢٠١٩-٢٠٠٠( تطور إنتاج محصول الزيتون فى محافظة مطروح خالل الفترة -٣

ون بمحافظة مطـروح خـالل فتـرة        الى تطور إنتاج محصول الزيت    ) ١(تشير بيانات الجدول رقم       
 ألـف طـن     ١٥,١٣الدراسة، ومنها يتبين ان اإلنتاج الكلى للزيتون بمطروح تراوح بين حد أدني بلغ حوالي               

 ألف طن، وحد أقصي بلـغ نحـو     ٥٢,٥من متوسط الفترة البالغ حوالي % ٢٨,٨٢ بما يمثل نحو    ٢٠٠٠عام  
  .  من متوسط فترة الدراسة%٣٣٢,٩١ بما يمثل حـوالي ٢٠١٨ألف طن عام ١٧٤,٧٨

وتشير نتائج تحليل اإلتجاه الزمني العام إلنتاج الزيتون بالجمهورية خـالل فتـرة الدراسـة كمـا                    
إلي أنها أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً ومعنـوي إحـصائياً بلغـت         ) ٢(بالجدول رقم   ) ٣(توضحها المعادلة رقم    

  .متوسـط اإلنتاج الكلى بالمحافظةمن % ٢,١٠ طن بما يعادل نسبة حوالي ١,١٠حوالي 

 ٢٠٢١مارس  –األول  العدد –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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  )٢٠١٩-٢٠٠٠( محصول الزيتون فى محافظة مطروح خالل الفترة إنتاجية وإنتاجتطور مساحة و): ١(جدول 

  البيان
 السنوات

  المساحة 
 )الف فدان(

  ية نتاجاإل
 )فدان/ طن(

   نتاجاإل
 )الف طن(

١٥,١٣ ٢,٧٣ ٨,٣٤ ٢٠٠٠ 
٢٤,٥٤ ٣,٥٧ ٨,٨٦ ٢٠٠١ 
٢٥,٤٨ ٣,٦٠ ١٠,٠٠ ٢٠٠٢ 
٢١,٣٣ ٣,٠٠ ١٠,٥١ ٢٠٠٣ 
٢٥,١٤ ٢,٣٩ ١١,٣١ ٢٠٠٤ 
٢٩,٦٠ ٣,١٥ ١١,٦٧ ٢٠٠٥ 
٢٦,٩٩ ٢,٨١ ١٢,١٠ ٢٠٠٦ 
٢٩,٣٣ ٢,٩٦ ١٢,٥٣ ٢٠٠٧ 
٣١,٥٩ ٣,١٠ ١٢,٩٧ ٢٠٠٨ 
٣٦,٢٩ ٢,١٧ ١٣,٣٩ ٢٠٠٩ 
٣٣,٢٣ ٣,٠٦ ١٣,٨٤ ٢٠١٠ 
٣٧,٦٢ ٣,٣٤ ١٤,٢٥ ٢٠١١ 
٣٩,٨٧ ٣,٤٤ ١٤,٦١ ٢٠١٢ 
١٤,٥٨ ١,٢٤ ١٥,٩٦ ٢٠١٣ 
٤٦,٥٤ ٣,٨٨ ٢٨,٣١ ٢٠١٤ 
٧٧,٤٢ ٢,٦٨ ٣٠,٨٤ ٢٠١٥ 
٩٩,٢١ ٣,٤٠ ٣٥,٥٥ ٢٠١٦ 
١٠٦,٧١ ٣,٤٥ ٣٦,٦١ ٢٠١٧ 
١٧٤,٧٨ ٤,٩٣ ٣٧,٦٨ ٢٠١٨ 
١٥٤,٦٤ ٤,٣٦ ٣٧,٦٨ ٢٠١٩ 
 ٥٢,٥٠ ٣,١٦ ١٨,٨٥ المتوسط

، الزراعي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االقتصاد األراضيوزارة الزراعة واستصالح  جمعت وحسبت من :المصدر
 .  مختلفةأعداد

 محصول الزيتون فى محافظة مطروح إنتاجية وإنتاج العام لمساحة ونيمعادالت االتجاه الزم): ٢(جدول 
  )٢٠١٩-٢٠٠٠(خالل الفترة 

رقم 
معدل التغير   المتوسط F R2  المعادلة  المتغير  المعادلة

  %السنوى
  س٠,٤٩+ ١,٢٧٦= هـ١^ص  المساحة  ١

)         ٢,٦٠  ١٨,٨٥  ٠,٨٠  **٧٢,٦٨       **)٨,٥٢)     (١,٠٣  

  س٠,٠٢٦+ ٢,٣٤٣= هـ٢^ص  يةنتاجاإل  ٢
)         ٠,٨٢٢  ٣,١٦  ٠,٣٤  *٢,٣٦       *)١,٥٣)      (٠,٤٣  

  س١,١٠١+ ٥,٢٠٧= هـ٣^ص  نتاجاإل  ٣
)         ٢,٠٩٧  ٥٢,٥٠  ٠,٦٣  **٢٩,٠٣٣       **)٥,٤٩)     (٤,٢٧  

  :حيث
  .١٠٠× ) متوسط الفترة÷ مقدار التغير = (معدل التغير السنوي 

  %.١معنوي عند مستوي المعنوية %. ** ٥معنوي عند مستوي المعنوية * 
  .المحسوبة)T(األرقام بين األقواس تعبر عن قيمة 

  .القيمة التقديرية للمساحة بااللف فدان فى السنة هـ = هـ١^ص
  .فدان فى السنة هـ/ ية بالطننتاج القيمة التقديرية لإل=ه ٢^ص
  .فى السنة هـ/   بااللف طننتاجالقيمة التقديرية لإل = هـ٣^ص

  ن............................. ١= هـ . متغيرالزمن= س هـ 
  ).١(ت جدول جمعت وحسبت من بيانا :المصدر

  

  الزيتون بمزارع عينة الدراسة لمحصول نتاجالقياس اإلحصائي لدالة اإل: ثانياً
وبين ) يةنتاجالموارد اإل( بأنها العالقة الفيزيقية أو التكنولوجية بين المدخالت )٩(يةنتاجتعرف الدالة اإل

 أسـاس وجود العديد من خالل فترة زمنية معينة، وعليه تقوم هذه الدراسـة علي) الناتج(المخرجات 



٢٠١  محافظة مطروحفي إنتاج محصول الزيتون تاقتصاديا
 محصول الزيتون والتي تفيد في التعرف علي الكفاءة إنتاجالمتغيرات االقتصادية المرتبطة باقتصاديات 

 المعبر عن العالقات )١٠(ويعتبر اختيار النموذج الرياضي.  الزيتون بمنطقة الدراسةزارعياالقتصادية لم
 إجراء الدراسات االقتصادية القياسية نظراً لتعدد النماذج ية من المشاكل التي تعترض الباحثين عندنتاجاإل

ولقد تم االعتماد علي األسلوب اإلحصائي . يةنتاجالرياضية التي يمكن استخدامها في اشتقاق الدوال اإل
) ^ص(ية الفدان من محصـول الزيتون كمتغير تابع إنتاجالمعروف باالنحدار المتعدد لتمثيل العالقة بين 

إضافة إلى العوامل الصورية ) ن ، س...... ،  ٢، س ١س(  المستخدمة في زراعته نتاجر اإلوكمية عناص
  .كمتغيرات مستقلة

ية لمحصول الزيتون  فقد أجريت عدة محاوالت للتقـدير اإلحـصائي لـدوال              نتاجولتقدير الدوال اإل  
تـضح أفـضلية الـصورة      ، وأ )الخطيـة واللوغاريتميـة المزدوجـة     (  في الصور الرياضية المختلفة    نتاجاإل

 وأهم عوامله لما تمتـاز بـه مـن    نتاجللتعبير عن العالقة بين اإل ) Cobb-Douglas(اللوغاريتمية المزدوجة 
 حيث يكون سطح الدالة غير خطى وبالتالي تسمح بزيادة          نتاجكونها تسمح بتمثيل مرحلة واحدة من مراحل اإل       

ية أي أن استجابة كـل مـدخل مـن          نتاج فى المدخالت اإل    مصاحبة لزيادة ثابتة ومتتالية    نتاجمتناقصة فى اإل  
يـة  نتاج خاضعة لقانون تناقص الغلة، إضافة إلى أنها تسمح بتقدير قيم متوسطة للمرونات اإل             نتاجمدخالت اإل 

، أي لتمـشيها مـع   )Cross-Section Data(للمدخالت، وهذا يتمشى مع طبيعة البيانات الميدانية المقطعيـة 
ية لمحصول الزيتون علي مستوي عينة الدراسة بمحافظـة شـمال           نتاجلتقدير الدوال اإل   .المنطق االقتصادي 

سيناء، ونظراً ألن المتغير التابع في نموذج االنحدار المتعـدد يعتمد في تفسـيره علـي عـدد كبيـر مـن                    
ـ                 ر مـن   المتغيرات المسـتقلة التي تشـترك معاً في تفسـير ما يطرأ عليه من تغيرات، حيث يالحظ في كثي

األحيان احتواء المعادالت المقدرة علي معامالت غير معنوية لبعض المتغيرات الشـارحة المأخوذة بالدالـة،              
) المرحلـي (األمـر الذي يؤثر سـلبياً علي كفـاءة التقدير، لذلك فقد تم استخدام أسلوب االنحدار المتـدرج                

Stepwise Regression Methodحدار تتميز بأعلى معامالت تحديد مـن   كي يمكن الوصول إلي معادلة ان
جهة، وبمعنوية إحصائية لجميع المعامالت من جهة أخرى، ويعتمد هـذا األسـلوب علـي تحديـد أفـضل                   
المتغيرات التي يمكن إدخالها في العالقة االنحدارية مما يفيد في معرفة أهم المتغيـرات المـستقلة الـشارحة                 

  . للتغير في المتغير التابع
  -:دالة الصورة التاليةوقد أخذت ال

ـ ٣ لوس ٣ب± هـ  ٢ لوس ٢ب ±هـ  ١ لوس ١ب± أ  = هـ^لوص           هــ  ٥ لـوس  ٥ب± هــ   ٤ لـوس  ٤ب±  هـ
    هـ٩ لوس٩ب ±  هـ٨ لوس٨ب± هـ ٧ لوس٧ب±  هـ٦ لوس٦ب± 

  

ية لمحصول الزيتون علي مستوي عينة الدراسة، نتاجالدالة اإل) ٣(بجدول رقم ) ١(وتبين المعادلة 
كمية العمل البشرى :  وكل مننتاجنها وجود عالقة طردية ومعنوية إحصائيا بين كمية اإلمومنها يتبين 

، كمية األسمدة النيتروجينية بالوحدة الفعالة، وكمية )متر مكعب(، كمية األسمدة العضوية )فدان/ رجل(
من كل منهما تؤدي إلى األسمدة الفوسفاتية بالوحدة الفعالة، حيث إن زيادة المتغيرات السابقة بوحدة واحدة 

على الترتيب، كما تشير قيمة معامل % ٠,٠٤١، %٠,١٩٤٪، ٠,٠٥٪، ٠,٦٣ بنحو نتاجزيادة كمية اإل
، مما يعكس مرحلة العائد )أي موجبة وأقل من الواحد الصحيح(، ٠,٩٢المرونة اإلجمالية والبالغة نحو 

% ١بتت معنويتها بالدالة السابق ذكرها بمقدار ية التي ثنتاجالمتناقص علي السعة، فزيادة جميع الموارد اإل
، أي أن زراع الزيتون فى مطروح ينتجون في المرحلة %٠,٩٢ بحوالي نتاجيؤدي إلي زيادة حجم اإل

٪ ٨٤نحو ) R-2(وتفسر قيمة معامل التحديد المعدل . نتاجاالقتصادية، وأنهم رشيدون في إضافتهم لعناصر اإل
 محصول الزيتون بإجمالي عينة الدراسة الميدانية، ويرجع إلى التغير في جإنتامن التغيرات الحادثة في 

) F(المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج، والباقي يرجع إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة، وتشير قيمة 
المستخدم إلي المعنوية اإلحصائية للنموذج وبالتالي صالحية النموذج ) ٢٣٤,٧(المحسوبة والبالغة حوالي 

   .ومالئمته لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة

 ٢٠٢١مارس  –األول  العدد –الواحد الثالثون  دالمجل –المصرية لالقتصاد الزراعي المجلة 



٢٠٢  محافظة مطروحفي إنتاج محصول الزيتون تاقتصاديا
ية بأسلوب االنحدار فى الصورة اللوغاريتمية لمحصول نتاجنتائج التقدير اإلحصائي للدوال اإل): ٣(جدول 

  ٢٠٢٠ /٢٠١٩الزيتون بعينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعي 
  اإلجمالية المرونة  )ف(  )٢-ر(  الفيزيقية اإلنتاجية الدالة  المعادلة

  ه ٤س لو ٠,٠٥٢ + ه٣لوس ٠,٦٣٤ + ٧,٤٦٣ = ه^لوص
                )٣,٤٧(         )**٢,٣٧(     )**٣,٩٧**(          

١  

  ه ٦س لو ٠,٠٤١ + ه٥س لو ٠,١٩٤ +
    )٢,٤٩(          )**٣,٦٣**(  

٠,٩٢١  **٢٣٤,٧  ٠,٨٤١ 

                                                                                                                       ٠,٠٥معنوى عند مستوى   *                ٠,٠١معنوى عند مستوى ** 
 .المحسوبة ) T( األرقام التى بين األقواس هى قيمة 

  . بالطننتاجكمية اإل:  ه^لوص:  حيث أن
  ). متر مكعب(كمية األسمدة العضوية : ٤       س  ).فدان/ رجل(لعمل البشرى كمية ا: ٣           س
  .    كمية األسمدة النيتروجينية بالوحدة الفعالة: ٥          س
  .     كمية األسمدة الفوسفاتية بالوحدة الفعالة: ٦     س

  .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان :المصدر
  

  ية لمحصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانيةجنتاهيكل التكاليف اإل: ثالثاً
 في المدى القصير من ناحية العناصر المختلفة المكونة لها وعالقتها بحجم نتاجتقسم تكاليف اإل

التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة، حيث تشمل األخيرة علي إجمالي تكاليف كل :  إلي قسمين رئيسييننتاجاإل
ية المتغيرة تتغير قيمتها بتغير نتاجعمليات الزراعية، ومن المعلوم أن التكاليف اإل والنتاجمن مستلزمات اإل

 ويتحملها المنتج نتاجأما التكاليف الثابتة فهي تلك التكاليف التي ال تتغير قيمتها بتغير حجم اإل. نتاجحجم اإل
  . سواء أنتج أم لم ينتج

كاليف الكلية لمحصول الزيتون بعينة الدراسة إلي أن متوسط الت) ٤(وتشير النتائج الواردة بجدول 
كما يتضح من الجدول أن التكاليف الثابتة لمحصول الزيتون بعينة .  جنيها٧٠٤٨,٥٣ًالميدانية قد بلغ حوالي 

 جنية للفدان في الموسم الزراعي، ١٥٠٠الدراسة يمثلها تكلفة إيجار فدان األرض، وقد بلغ متوسط قيمتها 
. من إجمالي التكاليف الكلية% ٢١,٢٨ليف الثابتة إلجمالي عينة الدراسة الميدانية نحو وقد بلغت نسبة التكا

 جنيهاً بنسبة بلغت نحو ٥٥٤٨,٥٣كما تبين من النتائج الواردة بالجدول أن التكاليف المتغيرة بلغت نحو 
  . جنيها٧٠٤٨,٥٣ًمن إجمالي التكاليف الكلية لعينة الدراسة والبالغة نحو % ٧٨,٧٢
ية بالجنية للفدان من محصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانية خالل نتاجهيكل التكاليف اإل): ٤(ل جدو

  ٢٠٢٠/ ٢٠١٩الموسم الزراعي 
   ية المتغيرةنتاجالتكاليف اإل

مستلزمات   البيـــــان
  نتاجاإل

ات العملي
  الزراعية

إجمالي 
التكاليف 
  المتغيرة

إجمالي 
التكاليف 

  الثابتة
إجمالي 

  التكاليف الكلية
  ١٠٠ ٢١,٢٨ ٧٨,٧٢ ٣٩,٢٥ ٣٩,٤٧  %  إجمالي العينة ٧٠٤٨,٥٣  ١٥٠٠ ٥٥٤٨,٥٣ ٢٧٦٦,٣ ٢٧٨٢,٢٣  القيمة

  .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية : المصدر
  ية المتغيرة نتاجاألهمية النسبية لبنود التكاليف اإل

ية نتاجية المتغيرة من أهم بنود التكاليف تأثيراً علي إتخاذ القرارات اإلاجنتتعتبر بنود التكاليف اإل  
وإنطالقاً من أن التكاليف المتغيرة تنقسم إلي تكاليف . نتاجالمتعلقة بكميات الموارد المستخدمة في اإل

بنود كل منهما  وتكاليف العمليات الزراعية، لذا تهتم الدراسة بإستعراض األهمية النسبية لنتاجمستلزمات اإل
  :بالنسبة لمحصول الزيتون بعينة الدراسة، علي النحو التالي

   نتاجاألهمية النسبية لبنود تكاليف مستلزمات اإل):  أ(
 لفدان الزيتون علي مستوي نتاجأن متوسط إجمالي تكاليف مستلزمات اإل) ٥(يتضح من نتائج جدول   

من إجمالي التكاليف الكلية % ٣٩,٠٦اً تمثل نحو  جنيه٢٧٨٢,٢٢إجمالي عينة الدراسة قد بلغ حوالي 



٢٠٣  محافظة مطروحفي إنتاج محصول الزيتون تاقتصاديا
 جنيهاً للفدان، وقد بلغت األهمية النسبية لكل من السماد العضوي، السماد ٧٠٤٨,٥٣والبالغة حوالي 

علي الترتيب من إجمالي التكاليف الكلية بإجمالي % ٣,٨١، %٢١,٠٨، %١٤,١٧الكيماوي، والمبيدات نحو 
  .عينة الدراسة الميدانية

  األهمية النسبية لبنود تكاليف العمليات الزراعية ): ب(
إلي أن متوسط إجمالي تكاليف ) ٥(بالنسبة لتكاليف العمليات الزراعية تشير النتائج الواردة بجدول   

 جنيهاً ٢٧٦٦,٣العمليات الزراعية لفدان الزيتون علي مستوي إجمالي عينة الدراسة الميدانية قد بلغ حوالي 
 جنيهاً للفدان، وقد أمكن ترتيب ٧٠٤٨,٥٣من إجمالي التكاليف الكلية والبالغة حوالي % ٣٩,٢٥تمثل نحو 

بنود التكاليف المتغيرة تنازلياً وفقاً لألهمية النسبية علي مستوي إجمالي عينة الدراسة الميدانية، حيث احتل 
 اآللي، المبيدات بنسب بلغت نحو العمل البشري المرتبة األولي يليه السماد الكيماوي، السماد العضوي، العمل

من متوسط إجمالي التكاليف الكلية لعينة الدراسة % ٣,٨٥، %٨,٧٦، %١٤,٣٢، %٢١,٣، %٣٠,٤٩
  .الميدانية

 للفدان من محصول الزيتون علي إلجمالي عينة نتاجاألهمية النسبية لقيمة بنود تكاليف اإل): ٥(جدول 
  .٢٠٢٠/ ٢٠١٩الدراسة الميدانية خالل الموسم الزراعي 

   المتغيرة بالجنيهنتاجبنود تكاليف اإل
    العمليات الزراعية   الزراعينتاجمستلزمات اإل

  
السماد   البيان

 العضوي
السماد 
 المبيدات الكيماوي

إجمالي 
تكاليف 

مات مستلز
  نتاجاإل

العمل 
 البشري

العمل 
 اآللي

إجمالي 
تكاليف 
العمليات 
  الزراعية

إجمالي 
التكاليف 
 المتغيرة

إجمالي 
التكاليف 

 الثابتة

إجمالي 
التكاليف 

 الكلية

 ٧٠٤٨,٥٣ ١٥٠٠ ٥٥٤٨,٥٣ ٢٧٦٦,٣ ٦١٧,١٧ ٢١٤٩,١٣ ٢٧٨٢,٢٣ ٢٧١,٧٠ ١٥٠١,٥٤ ١٠٠٨,٩٩  القيمة
%  ١٠٠ ٢١,٠٧ ٧٨,٩٣ ٣٩,٢٥ ٨,٧٦ ٣٠,٤٩ ٣٩,٤٧ ٣,٨٥ ٢١,٣ ١٤,٣٢  

  .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية :المصدر
  

   العائد الصافي لمزارع الزيتون بعينة الدراسة -٣
) ٦(بيانات جدول   عينة الدراسة الميدانية وكما يتضح منجمالي إلالفداني العائد إجماليبلغ متوسط   

  . جنيها٥٧٥١,٤٧كما بلغ متوسط صافى العائد الفدانى نحو .  جنيها للفدان١٢٨٠٠نحو 
صافى العائد الفدانى لمحصول الزيتون بمزارع العينة على مستوى العينة لمتوسط موسمى ): ٦(جدول 

  ٢٠١٩/٢٠٢٠ إنتاج
  إجمالي عينة الدراسة  بيان

  ٣,٢  فدان/  الفدان طنإنتاجمتوسط 
  ٧٠٤٨,٥٣  فدان/ متوسط التكاليف الكلية جنيه
  ٤٠٠٠  طن/ متوسط سعر البيع جنيه

  ١٢٨٠٠  فدان/ اإليراد الكلي جنيه
  ٥٧٥١,٤٧  فدان/ العائد الصافي جنيه

  .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية :المصدر
  

    : مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانية: رابعاً
  :الكفاءة االقتصادية الجزئية لمحصول الزيتون بعينة الدراسة  -١ 

 نتاج محصول ما عند تساوي قيمة اإلإنتاجيمكن تقدير الكفاءة اإلقتصادية إلستخدام مورد معين في   
  -:)٣(الحدي للمورد مع سعره، كما يتضح ذلك من المعادلة التالية

  )٥...................(١=  د  سعر الوحدة من المور÷  قيمة الناتج الحدي للمورد  
فإذا كان ناتج المعادلة أكبر من الواحد الصحيح دل ذلك علي عدم بلوغ حد الكفاءة اإلقتصادية،   

وينصح بزيادة كمية وحدات العنصر المضافة، والعكس أيضاً إذا كان ناتج المعادلة أقل من الواحد الصحيح 
، وينصح بتخفيض كمية وحدات العنصر المضافة، وعندما دل ذلك علي عدم بلوغ حد الكفاءة اإلقتصادية

وتشير . ي المستخدم عند أقصي كفاءة لهنتاجيكون ناتج هذه المعادلة هو الواحد الصحيح يكون العنصر اإل
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٢٠٤  محافظة مطروحفي إنتاج محصول الزيتون تاقتصاديا
 إنتاجإلى تقدير الكفاءة االقتصادية للموارد ذات التاثير المعنوى المستخدمة في ) ٧(بيانات جدول رقم 
 المستخدمة نتاجية المتوسطة للمستخدم من عناصر اإلنتاجينة الدراسة ومنها يتبين أن اإلمحصول الزيتون بع

، السماد )٥س(، السماد اآلزوتي )٤س (العضويالسماد ) ٤س (العضوي، السماد )٣س(العمل البشري (
ية الحدية نتاج كجم، في حين بلغت اإل٠,٠٤٩، ٠,٠٦٩، ٠,٥٣٣، ٠,١٣٩، بلغت نحو  )٦س(الفوسفاتى 
ية المستخدمة علي الترتيب، بمعني أن نتاج كجم للعناصر اإل٠,٠٠٢، ٠,٠١٣، ٠,٠٢٨، ٠,٠٨٨حوالي  

، السماد اآلزوتي، السماد الفوسفاتى المستخدمة بمقدار وحدة العضويزيادة كمية العمل البشرى، كمية السماد 
 طن للفدان بقيمة تبلغ ٠,٧٩٠واحدة لكل منها يؤدي إلي زيادة كمية الناتج من محصول الزيتون بحوالي 

  .  بما يشير إلي أن اإلستخدام الحالي لهذة العناصر في المرحلة اإلقتصادية.  جنيها للفدان٣١٦١,٧٤نحو
، )٣س(العمل البشري (إلي أن قيمة الكفاءة اإلقتصادية لعناصر ) ٧(وتشير بيانات الجدول رقم 

، بلغت نحو )٦س(، السماد الفوسفاتى )٥س(زوتي ، السماد اآل)٤س (العضويالسماد ) ٤س (العضويالسماد 
، السماد )٥س(، السماد اآلزوتي )٤س (العضويالسماد ) ٤س (العضوي، السماد )٣س(العمل البشري (

 اى موجبة واكبر من الواحد الصحيح مما ٢,٤٩، ١٣,٨٠، ٢,٠٢، ٧,٠٦، بلغت نحو ، )٦س(الفوسفاتى 
ية نتاجر، وينصح بزيادة الكميات المستخدمة منهما في العملية اإليعني إنخفاض كفاءة اإلستخدام لتلك العناص

 بعينة الدراسة نتاجوتتفق هذه النتيجة مع القيمة المقدرة للمرونة اإلجمالية لإل. لزيادة الكفاءة اإلقتصادية
  . السابق اإلشارة إليها

 الزيتون بإجمالي عينة الدراسة جإنتاية واإلقتصادية للموارد المستخدمة في نتاجالكفاءة اإل): ٧(جدول رقم 
  )٢٠٢٠-٢٠١٩(في محافظة مطروح خالل الموسم الزراعي 

يةنتاجالكفاءة اإل ىنتاجالمورد اإل الكفاءة االقتصادية  فدان/وحدة المورد   العائد االقتصادي قيمة اللناتج الحدى )جنيه(سعر وحدة المورد الناتج الحدى الناتج المتوسط المرونة 
شرىالعمل الب فدان/يوم/ررجل   ٧,٠٦ ٣٥٢,٨٣ ٥٠ ٠,٠٨٨ ٠,١٣٩ ٠,٦٣٥ 

العضويالسماد  ٣^م   ٢,٠٢ ١١٠,٩٣ ٥٥ ٠,٠٢٨ ٠,٥٣٣ ٠,٠٥٢ 
) سماد ازوتى فدان/وحدة فعالة ) ١٣,٨٠ ٥٣,٤٠ ٣,٨٧ ٠,٠١٣ ٠,٠٦٩ ٠,١٩٤ 

) سماد فوسفاتى فدان/وحدة فعالة ) ٢,٤٩ ٨,٠٦ ٣,٢٤ ٠,٠٠٢ ٠,٠٤٩ ٠,٠٤١ 
      ٠,٩٢١ المرونة االجمالية

  . جنيه ٤٠٠٠حيث بلغ متوسط السعر المزرعي للطن من الزيتون الزهر خالل الموسم الزراعي علي مستوي إجمالي العينة نحو  *
  .بيانات إستمارات عينة الدراسة الميدانية: جمعت وحسبت من: المصدر

  

  وح الكفاءة االقتصادية الشاملة لمحصول الزيتون بعينة الدراسة فى محافظة مطر-٢
، صافي اإليراد لوحدة نتاج وفقاً لعدة مقاييس لعل أهمها إجمالي قيمة اإلاإلقتصاديةتقاس الكفاءة 

المساحة، نسبة إجمالي اإليراد إلي كل من إجمالي التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة، نسبة التكاليف المتغيرة 
 إستخدام تلك أهميةوفيما يلي اإلشارة إلي . ، القيمة المضافة، وإربحية الجنية المنفقنتاجإلي متوسط اإل

  -:المؤشرات
وذلك في صورة أرقام مطلقه، وينتج من حاصل ضرب ): فدان( لوحدة المساحة نتاج إجمالي قيمة اإل-١

  . في األسعار السوقيةنتاجكمية اإل
ويحسب من طرح وهو من المقاييس الشاملة للكفاءة االقتصادية ): فدان( صافى اإليراد لوحدة المساحة -٢

من إجمالي الدخل لوحدة المساحة ، ويفيد في معرفة االختالف في ) فدان( التكاليف الكلية لوحدة المساحة
  .العوائد والمتحصالت من المحاصيل المختلفة

وهو مقياس يفيد في التعرف علي صافي العائد الفداني من  ):الهامش اإلجمالي( الفائض الحدي اإلجمالي -٣
 ، ويحسب بطرح التكاليف المتغيرة من  Gross marginلمتغيرة للفدان ، وهو ما يعرف بـ التكاليف ا

  .اإليراد الكلي



٢٠٥  محافظة مطروحفي إنتاج محصول الزيتون تاقتصاديا
ية الشاملة لكل عناصر نتاجوهو يقيس متوسط اإل : نسبة إجمالي اإليراد الكلى إلى إجمالي التكاليف الكلية-٤

 المستخدمة نتاج إلى تكلفة عناصر اإلجنتا مجتمعه، وهذا المقياس عبارة عن النسبة بين قيمة اإلنتاجاإل
  .يةنتاجفي العملية اإل

قد تكون األهمية النسبية للتكاليف الثابتة كبيرة  : نسبة إجمالي اإليراد الكلى إلى أجمالي التكاليف المتغيرة-٥
صر ية للعنانتاججداً بالنسبة إلى التكاليف اإلجمالية فيتم حساب هذا المقياس للتعرف على الكفاءة اإل

  .المتغيرة فقط
ويفيد هذا المقياس في التعرف على التكلفة المتغيرة  :نتاجنسبة إجمالي التكاليف المتغيرة إلى متوسط اإل -٦

للوحدة المنتجة من المحصول وبالتالي الحكم على الكفاءة االقتصادية في عدم وجود تكاليف ثابتة، ومدى 
ا المقياس بخارج قسمة التكاليف المتغيرة على كمية ية المستخدمة، ويحسب هذنتاججودة التوليفة اإل

  .المنتج في الصورة الفيزيقية
ية نتاجيفيد هذا المقياس في التعرف على العائد على الجنيه المنفق في العملية اإل : أربحيه الجنيه المنفق-٧

تمام العملية ية الالزمة إلنتاجويحسب بخارج قسمة صافى العائد من المنتج على إجمالي التكاليف اإل
ية، حيث كلما ارتفعت قيمة هذا المقياس كلما دل على زيادة اربحيه الجنيه المنفق في العملية نتاجاإل
  .نتاجية، وتوافر الكفاءة االقتصادية في اإلنتاجاإل

 لوحدة المساحة مطروحاً منها جملة تكاليف نتاجوهو عبارة عن قيمة اإل :معيار القيمة المضافة -٨
  . لوحدة المساحةنتاجاإلمستلزمات 

  

  : لمزارعي محصول الزيتون في محافظة مطروح الشاملةتقدير معايير الكفاءة االقتصادية
إلى أهم معايير الكفاءة االقتصادية لمزارعي محصول الزيتون في محافظة ) ٨(يشير الجدول 

 لمؤشرات الكفاءة على مستوى إجمالي العينة، وفيما يلي العرض) ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ (إنتاجمطروح لموسم 
  .االقتصادية لمزارع الزيتون وفقاً لهذه المعايير

ية الفدان من إنتاج يتضح من الجدول المشار إليه أن متوسط :ية الفدان واإليراد الكلىإنتاجمتوسط  .١
 إنتاجفدان لموسم / طن٣,٢ عينة الدراسة الميداننية بمحافظة بلغت نحو جماليمحصول الزيتون  إل

  .  جنيها للفدان١٢٨٠٠ وقد بلغ االيراد الكلى نحو ،)٢٠٢٠/ ٢٠١٩(
) الفدان(ان قيمة صافى العائد اللفدانى لوحدة المساحة ) ٨(يتضح من بيانات جدول :  صافى العائد الفداني .٢

  إنتاج جنيها  وتشير القيمة الموجبة لمعيار صافى العائد لمزارع ٥٧٥١,٤٧لعينة الدراسة قد بلغت نحو 
 إلى ارتفاع اإليراد الكلى للفدان عن كل من التكاليف الكلية والمتغيرة مما يعكس قدرة هذه الزيتون بالعينة

 .المزارع على استخدام مواردها االقتصادية بكفاءة
إلى قيمة معيار الفائض الحدي اإلجمالي حيث ) ٨(تشير البيانات الواردة بجدول : الفائض الحدي اإلجمالي .٣

 جنيهاً للفدان وتشير القيمة المرتفعة والموجبة له إلى ٧٢٥١,٤٧مالي بلغت قيمة الفائض الحدي اإلج
ارتفاع اإليراد الكلى للفدان عن كل من التكاليف الكلية والمتغيرة مما يعكس قدرة هذه المزارع على 

 . استخدام مواردها االقتصادية بكفاءة
ان نسبة إجمالي ) ٨(بيانات جدول يتضح من :  معيار نسبة إجمالي اإليراد الكلى إلى التكاليف الكلية .٤

 وتشير هذه القيمة الموجبة لهذا المعيار إلى أن ١,٨٢اإليراد الكلى إلى التكاليف الكلية قد  بلغت نحو 
 . جنيها٠,٨٢الجنيه المنفق على جميع بنود وعناصر التكاليف الكلية قد حقق عائداً إجماليا بلغ حوالي 

أن ) ٨(كما يتبين من بيانـات الجـدول        : لى إجمالي التكاليف المتغيرة   معيار نسبة إجمالي اإليراد الكلى إ      .٥
إجمـالي   الجنيه من التكاليف المتغيرة قد اتخذ نفس مسار المعيار السابق على مستوى              عائدمقياس متوسط   

نحـو   األمر الذي يعنى أن الجنيه المنفق على جميع بنود التكاليف المتغيرة قد حقق عائداً إجمالياً بلغ              العينة
  .ية المتغيرةنتاج جنيهاً، وهو ما يعكس كفاءة مزارع  الزيتون بالعينة في استخدامها لمواردها اإل٢,٣١
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٢٠٦  محافظة مطروحفي إنتاج محصول الزيتون تاقتصاديا
ن مقياس أربحية الجنيه    ا) ٨( يتبين من البيانات الواردة بالجدول       ):المستثمر(معيار أربحية الجنيه المنفق      .٦

 ويعكس هذا المعيار العائد الصافي الـذي         جنيه على مستوى عينة الدراسة،     ١,٢٣المستثمر قد بلغ حوالي     
  .حققه الجنيه المنفق على جميع بنود وعناصر التكاليف الكلية

 كما تشير البيانات الواردة بالجدول السابق إلى أن         ):طن(معيار متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة المنتجة        .٧
 جنيهاً للطـن مـن      ١٧٣٣,٩٢ نحو   معيار متوسط التكاليف المتغيرة للقنطار من محصول  الزيتون قد بلغ          

  . عينةالمحصول  الزيتون على مستوى إجمالي 
تشير بيانات الجدول السابق إلى أن القيمة المضافة للطن من محصول الزيتون قد             : معيار القيمة المضافة  .  ٨

  . جنيهاً للطن من محصول  الزيتون على مستوى إجمالي عينة الدراسة٦٦٢١,٩٥بلغ نحو 
  

الزيتون توسط اإلنتاج والتكاليف ونتائج قياس الكفاءة  االقتصادية الشاملة لفدان محصول م): ٨(جدول
  )٢٠٢٠-٢٠١٩(بإجمالي عينة الدراسة في محافظة مطروح خالل الموسم الزراعي 

 النسبة/الكمية/ القيمة البيان
)فدان/طن(متوسط إنتاج الفدان   ٣,٢ 

)فدان/جنيه(إجمالي اإليرادات   ١٢٨٠٠ 
)فدان/جنيه(اليف المتغيرة التك  ٥٥٤٨,٥٣ 

)فدان/جنيه(التكاليف الكلية   ٧٠٤٨,٥٣ 
)فدان/جنيه(صافى العائد   ٥٧٥١,٤٧ 

 ٧٢٥١,٤٧ الفائض الحدي اإلجمالي
 ١,٨٢ النسبة بين اإليراد الكلى و التكاليف الكلية

 ٢,٣١ النسبة بين اإليراد الكلى و التكاليف المتغيرة
 ١,٢٣ أربحية الجنيه المنفق

)طن(متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة المنتجة   ١٧٣٣,٩٢ 
 ١٠١٧,٧٧ القيمة المضافة

  ).٦(، ) ٥(، )٤(جداول  :المصدر
  

  :  الزيتون فى محافظة مطروحإنتاجالمشكالت التي تواجه : خامساً
نة الدراسة ، إلى األهمية النسبية للمشكالت التي تواجه مزارعي الزيتون بعي)٩(تشير بيانات جدول   

 األسمدة البلديةعدم توافر  مرتبة تنازلياً ومنها يتضح ان مشكلة ٢٠٢٠ إنتاجالميدانية بمحافظة مطروح موسم 
وارتفاع أسعارها تحتل المرتبة االولى بالنسبة للمشكالت التى تواجه منتجى الزيتون بعينة الدراسة الميدانية 

مصدر موثوق به للحصول عدم توافر عين يليها مشكلة  عدد المزارإجماليمن % ٩٥,٩٦بنسبة بلغت نحو 
 عدد المزارعين إجماليمن % ٩٠,٩١ بنسبة بلغت نحو على شتالت الزيتون وخاصة من األصناف األجنبية

يليها مشكالت زيادة نسبة التالف لعدم وجود العبوات المناسبة وطول االنتظار إمام معاصرة الزيتون االلية 
 بالعدد المعاصر اآللية ومعامل التخليلعدم توافر  ساعات فقط يوميا، ثم ٨تى تعمل الوحيدة بالمنطقة وال

احتكار التجار وبعد األسواق عن مناطق اإلنتاج مما يزيد من تكاليف النقل، ومشكلة المناسب بالمنطقة، ثم 
بنسب بلغت نحو عدم وجود دور لإلرشاد الزراعي فى توجيه المزارعين فى العمليات اإلنتاجية والتصنيعية 

  .على الترتيب% ٨٠,٨١، %٨٠,٨١، %٨٥,٨١، %٨٥,٨٦
األهمية النسبية للمشكالت التي تواجه مزارعي الزيتون بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة ): ٩(جدول 

  ٢٠٢٠ إنتاجمطروح موسم 
  %  التكرار  المشكلة

 ٩٥ ٩٥  أسعارها وارتفاع البلدية األسمدة توافر عدم
 ٩٠ ٩٠  األجنبية األصناف من وخاصة الزيتون شتالت على للحصول به موثوق مصدر توافر عدم

 ٨٨ ٨٨  المعاصر إمام االنتظار وطول المناسبة العبوات وجود لعدم التالف نسبة زيادة
 ٨٥ ٨٥  المزارع عن اإلرشادية المعاصر وبعد التخليل ومعامل اآللية المعاصر توافر عدم

 ٨٠ ٨٠  النقل تكاليف من يزيد مما نتاجاإل مناطق عن األسواق وبعد التجار احتكار
 ٨٠ ٨٠  والتصنيعية يةنتاجاإل العمليات فى المزارعين توجيه فى الزراعي لالرشاد دور اى وجود عدم

  .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية: المصدر
  



٢٠٧  محافظة مطروحفي إنتاج محصول الزيتون تاقتصاديا
  :الملخص والتوصيات

  محصول الزيتون فى محافظة مطروح،إنتاجدراسة اقتصاديات هدف البحث بصفة أساسية الى 
أعتمد البحث على أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي للبيانات، حيث تم استخدام أسلوب االنحدار و

 لمحصول الزيتون بعينة الدراسة، كما تم تقدير معايير الكفاءة االقتصادية نتاجالبسيط والمتعدد لتقدير دوال اإل
واعتمد البحث بصورة أساسية على البيانات األولية التى تم الحصول ، ئية والشاملة لمحصول الزيتونالجز

باإلضافة الى البيانات . ٢٠٢٠عليها من خالل استمارة استبيان تم جمعها خالل شهرى نوفمبر وديسمبر 
  االقتصادية بوزارة الزراعةالثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهات الرسمية المتمثلة في قطاع الشئون

وتوصل البحث الى عدة . ، مديرية الزراعة بمطروح، اإلدارة الزراعية بمركز سيوةاألراضيواستصالح 
 الكلي لمحصول الزيتون نتاجتوجد زيادة سنوية معنوية إحصائياً في كال من المساحة الكلية واإل: نتائج أهمها

 ألف طن على الترتيب ١,١٠ طن، ونحو ٠,٠٣فدان، و   ألف ٠,٤٩علي مستوي المحافظة قدرت بنحو 
عدد ايام :  بالطن وكل مننتاج كما توجد عالقة طردية ومعنوية إحصائيا بين كمية اإل.لمتوسط فترة الدراسة

زراع الزيتون . العمل البشرى، كمية األسمدة العضوية، كمية األسمدة النيتروجينية، وكمية األسمدة الفوسفاتية
بلغ متوسط صافي العائد الفداني للزيتون إلجمالي عينة الدراسة  .ح ينتجون في المرحلة االقتصاديةفى مطرو

 وتبين وجود العديد من المشكالت التى تواجه منتجى الزيتون بمطروح، وانتهى .فدان/  جنيها٥٧٥١,٤٧ًنحو 
للنهوض  تم التوصل إليها، ووفى ضوء النتائج البحثية التي. البحث ببعض التوصيات للتغلب تلك المشكالت

  :توصى الدراسة بتنفيذ البرامج المقترحة التاليةية محصول الزيتون بمحافظة مطروح، إنتاجب
العمل على توفير األسمدة البلدية واالسمدة الكيماوبة بالقدر الكافي وباألسعار المناسبة لمزارعي الزيتون  -١

ى، والذين تبين امكانية زيادة المستخدم نتاجورد اإلبمحافظة مطروح، وذلك لرفع كفاءة استخدام هذا الم
 .  الكلىنتاجمنه وقدرتها على المساهمة فى زيادة اإل

يتهم، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للحد من إنتاجتدريب ورفع مهارة العمال الزراعيين لزيادة  -٢
 . ةهجرتهم الى المدن لحاجة مزارع الزيتون الى العمالة الزراعية المدرب

ضرورة توفير مصدر موثوق به للحصول على شتالت الزيتون وخاصة من األصناف األجنبية وذلك  -٣
 الشتالت نتاجبإنشاء وحدات بحثية إل) وزارة الزراعة، مراكز البحوث، الجامعات(بقيام الجهات المختصة 

 .الجيدة وتوفيرها بأسعار مناسبة
ية بتشجيع نتاج وتصنيع العبوات المناسبة بالمناطق اإلإقامة محطات لفرز وتدريج وتعبئة ثمار الزيتون  -٤

 .المستثمرين او المنتجين لتكوين جمعيات او اتحادات والتصريح لهم باقامة مثل تلك المحطات
 .قيام الدولة بتوفير التمويل الالزم لمنتجي الزيتون بمحافظة مطروح بشروط ميسرة -٥
ر إجراءات إقامة المعاصر ومعامل التخليل، و فتح العمل على تشجيع تصنيع الزيتون فى مطروح بتيسي -٦

 .أسواق جديدة لزيت الزيتون والزيتون المخلل المنتج فى مطروح
ضرورة قيام الجهاز االرشادى بالمحافظة بدورة إلرشاد الزراع إلجراء العمليات الزراعية وإضافة  -٧

  .د والتصنيع بالطرق والكميات المناسبة، وعمليات ما بعد الحصانتاجمستلزمات اإل
    :المراجع

 الفاكهـة مـستديمة الخـضرة زراعتهـا         ،)دكتـور ( محمد نظيف حجاج     ،)دكتور( عاطف محمد أبراهيم   -١
  .١٩٩٩،منشأة المعارف االسكندرية، عام هاإنتاجو

، مركـز   معهد بحوث تكنولوجيا األغذية    زيت زيتون عالى الجودة،      إنتاج،  )دكتور( عادل يوسف جرجس     -٢
   .٢٠٠٤ عام ،)٣(إلدارة العامة للثقافة الزراعية، نشرة فنية رقم البحوث الزراعية، ا

 وتسويق محصول الزيتون في محافظة شمال سـيناء،         نتاجمحمد على عواد أبو النجا، دراسة اقتصادية إل        -٣
  .٢٠٠٩دكتوراة، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق،  رسالة 

  .١٩٨٨. جامعة عين شمس. كلية الزراعة. الزراعيقسم االقتصاد . االجتماعىاالحصاء ). دكتور(مصطفى الصياد  -٤
 .علي شبكة األنترنت ) الفاو (موقع  األغذية والزراعة  -٥
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Summary  

The aim of the research is mainly to study the economics of olive crop 
production in Matrouh Governorate. by achieving some of the sub-objectives. and the 
research was based on the descriptive and quantitative statistical analysis method for 
the data. where the simple and multiple regression method was used to estimate the 
production functions of the olive crop in the sample of the study. Criteria for partial 
and comprehensive economic efficiency of the olive harvest. The research relied 
mainly on preliminary data obtained through a questionnaire that was collected 
during November and December 2020. In addition to the secondary data published 
and unpublished from the official authorities represented by the Economic Affairs 
Sector at the Ministry of Agriculture and Land Reclamation. the Agriculture 
Directorate in Matrouh. and the Agricultural Department in the Siwa Center.  

The research reached several results. the most important of which are: There is 
a statistically significant annual increase in both the total area and the total production 
of the olive harvest at the governorate level. which was estimated at 0.49 thousand 
feddans. 0.03 tons /  

between the amount of production in tons and each of: the amount of feddan. 
and about 1.101 thousand tons. respectively. for the average study period. 

There is a positive and statistically significant relationship human labor. the 
amount of organic fertilizers. the amount of nitrogenous fertilizers. and the amount of 
phosphate fertilizers. Olive growers in Matrouh are producing in the economic stage. 
The average net yield of olives for the total study sample was about 5751.47 pounds / 
feddan. There are many problems facing olive producers in Matrouh Governorate. 
and the research ended with some recommendations to overcome the problems facing 
farmers. 
Key words: Olive Crop - economic efficiency - net Return - Matrouh Governorate – Siwa. 


