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 الملخص

هيكل ليل فرعية مثل: تحالهداف األ بعضمحافظة شمال سيناء من خالل تحقيق باستهدف البحث دراسة األوضاع اإلنتاجية لمحصول الزيتون 
محصول  تاجيةنحصائي ألهم العوامل المؤثرة على إالقياس اإلالتكاليف االنتاجية وااليرادات وصافى العائد لمحصول الزيتون بمزارع عينة الدراسة، 

تم إستخدام و تحليل المشاكل اإلنتاجية التي تواجه منتجي الزيتون بعينة الدراسة ومقترحات حلها.  التقدير اإلحصائي لدوال التكاليف اإلنتاجية،الزيتون، 
تى تم الحصول عليها لدراسة والولية لأولهما البيانات األ لبياناتل مصدرين أسلوبى التحليل الوصفى والكمى للبيانات االحصائية، واعتمد البحث على

ر المنشورة التى البيانات الثانوية المنشورة وغي وثانيهمابالمقابلة الشخصية من عينة منتجى محصول الزيتون بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. 
، ء، والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاءمديرية الزراعة والمراكز االدارية بمحافظة شمال سيناو تصدرها وزارة الزراعة واستصالح االراضى، 

 همها:وتوصل البحث الى عدة نتائج أ ومنظمة األغذية والزراعة العالمية. والكتب والمراجع والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 

 .الزيتونلفدان من إجمالي التكاليف الكلية  %44.45نحو  جنيه تمثل 1561نحـو بلغت إجمالي التكاليف الثابتة  -1
 من إجمالي التكاليف الكلية، وبلغ متوســـــب نصـــــيب الكيلو جرام %66.64للفدان تمثل نحو  جنيه 2151 نحوبلغت إجمالي التكاليف المتغيرة  -2

 .المتغيرة قرش من إجمالي التكاليف اإلنتاجية 52 من الزيتون
جنيه من إجمالي التكاليف  1.12 من الزيتون صـــــــيب الكيلو جرامكما بلغ متوســـــــب ن ،جنيهًا للفدان 3111بلغت إجمالي التكاليف الكلية نحو   -3

 اإلنتاجية. 
 جنيه.  6116بن/فدان، بمتوسب ايرادات بلغت نحو  3.31متوسب االنتاجية الفدانية بلغت نحو  -4
المستخدم كثافة الفدانية( و وجود عالقة بردية )موجبة( ومعنوية إحصائيًا بين كمية الناتج من محصول الزيتون بعينة الدراسة وعدد األشجار)ال -6

جية امن السماد البلدي، كمية العمل البشري، عدد ساعات الري وهذا يعني أن زيادة المستخدم من هذه المتغيرات أو إحداها يؤدي إلي زيادة إنت
تج من محصول بين كمية النا ومعنوية إحصائياً  فى حين توجد عالقة عكسية فدان الزيتون ببقًا لقدره كل منهم التأثيرية علي كمية اإلنتاج.

 الزيتون ومساحة المزرعة، والمستخدم من المبيدات.
)مع ثبات  %1بنحو والمستخدم من العمل البشري، عدد ساعات الري  كمية السماد البلدي، عدد األشجار)الكثافة الفدانية(،بزيادة كل من   -5

 على الترتيب. %1.124 ،%1.214، %1.311، %1.354نحوينة بالعوامل األخرى( يزيد الناتج من الزيتون لدى مزارعي الع
 العديد من المشكالت التى تواجه منتجى الزيتون بمحافظة شمال سيناء. يوجد -1

 .حافظة شمال سيناءمنتاج محصول الزيتون فى ا  زراعة و نها النهوض بالبحث ببعض التوصيات والتى من شأ انتهى
 

 محافظة شمال سيناء. -مركز بئر العبد -تونالزي -دراسة اقتصادية : الكلمات االفتتاحية
 

 : المقدمة
شجرة الزيتون شجرة مباركة فقد كرمت وذكرت في الكتب السماوية، وهى من أشجار مناخ حوض البحر األبيض المتوسب حيث تمثل تلك 

ن حرارة لظروف البيئية متتحمل اقة، وهى شجرة من المساحة المنزرعة بالعالم والتي يعتمد عليها إقتصاد العديد من دول المنب %89المنبقة حوالي 
 . (1)وجفاف لذا تنتشر زراعتها فى معظم منابق مصر

جتماعية وبيئية، وتكمن األهمية االقتصادية للزيتون بمساهمته في الناتج  ومنـزلة خاصة في الوبن العربي ذاوللزيتون أهمية  أبعاد إقتصادية وا 
باإلضافة إلى توفير مدخالت اإلنتاج لبعض الصناعات مثل الصناعات الغذائية التي يعتبر الزيتون عماد قيامها القومي الزراعي والصادرات الزراعية 

زيتون مخلل للمائدة أو لكال الغرضين لتلبية جزء من المتبلبات الغذائية للسكان، يضاف إلى ذلك قيمته الغذائية ئها، ويزرع إما إلنتاج الزيت أو وبقا

                                                           
يسمبر ، الخرطوم، السودان، د تطوير إنتاج وتصنيع و تسويق الزيتون وزيت الزيتون في الوطن العربيجامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  (1)

3002. 
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 13.6سعر حراري،  144جرام من لحم الثمار األخضر على  111ات أن لثمار الزيتون قيمة غذائية عالية حيث يحتوى كل فقد أوضحت الدراس
وحدة من فيتامين )أ( وبعض  42جرام ألياف باإلضافة إلى  1.2جرام بروتين،  1.6جرام ماء،  6.9جم من الكربوهيدرات،  4جرام من الدهون، 

 .(1)هن ومشتقاتياف التي يوفرها الزيتو ور، الكالسيوم والحديد، باإلضافة إلى األحماض الدهنية والباقة والكاروتين واأللالعناصر المعدنية مثل الفسف
امل أو جزئي على هذا القباع بشكل كالسيناوية  عتماد شريحة كبيرة من األسر الريفية واالقتصادية للزيتون في ا األهمية االجتماعية وتتمثل

حيث يوفر هذا القباع فرصًا للعمالة واستغالاًل لباقات بعض أفراد أسر المنتجين غير المستغلة مما يساعد على الحد من الهجرة  في توفير الدخل
ستغالل األراضي (2)من الريف إلى المدن ، وتتمثل األهمية البيئية التي يحظى بها الزيتون في حماية التربة من اإلنجراف والحد من عملية التصحر وا 

ي ال يمكن استغاللها في أنشبة أخرى كاألراضي الوعرة واألراضي شبه الجافة والمنحدرات، ويشكل الزيتون محصول المستقبل بالنسبة لمعظم الت
 .(3)األراضي شبه الصحراوية إذا توفر فيها الري الدائم لصالحية هذا المحصول للزراعة

راوية الواعدة، ذات األولوية القصوى في إستراتيجية التنمية اإلقتصادية المصرية، وتعتبر محافظة شمال سيناء من أهم محافظات الحدود الصح
حداث نهضة بها من خالل المشروع القومي لتنمية سيناء والذي يرتكز بدرجة كبيرة علي إحداث تنمية زراعي عن  ةحيث تسعي الدولة إلي تنميتها وا 

ستزراع مساحات جديدة وكذا تبوير أسا ليب اإلنتاج الزراعي بها، بإعتبارها البديل المتاح إلستيعاب باقات شباب مصر بعد أن بريق إستصالح وا 
صحراء مصر الشاسعة والغنية، لذلك ترتكز إستراتيجية الدولة علي تنمية جميع األنشبة بتلك  عادة توزيع السكان علىاكتظ بهم الوادي الضيق إل
من جودة والخلو النسبي من متبقيات المبيدات والكيماويات الضارة بصحة اإلنسان،  به منتجاتهب الزراعي لما تتميز المحافظة وفي مقدمتها النشا

مرانية ع وتعتبر الزراعة إحدى الركائز األساسية للتنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء بما تتيحه من إنتاج ودخل باإلضافة إلى خلق وتكوين مجتمعات
بويلة ألبنائها للتعامل مع األرض ونقص المياه باستخدام أساليب الري بالتنقيب وزراعة المواصى )األراضي جديدة وثابتة مستغلة في ذلك الخبرة ال

والتي تنتج في غير موسم  .الخضراوات والفاكهة ية والتي تميز إنتاج المحافظة منوالصوب البالستيك يةكاألنفاق البالستيالمنخفضة( والزراعة تحت 
 .(4)يها ميزة نسبية عن باقي المنابق المنتجة والذي يمكن معه بيعها بأسعار مرتفعة مما يتحقق معه دخول عالية للمزارعيناإلنتاج التقليدي مما يعب

 
 مشكلة البحث: 

ة فى محافظ يتوننتاج محصول الز م الموارد اإلقتصادية الزراعية إلالمشكلة البحثية فى إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية إلستخدا تمثلت
من متوسب  %51.8نحو  بن للفدان تمثل 3.3نحو نتاجية الفدانية شمال سيناء مما يؤثر على أداء القباع الزراعى المصرى, حيث بلغت اإل

محافظة ب الزيتوننتاجية لمحصول إالت مشكمر الذى يشير الى وجود ، األ(6)(9211-2116جية الفدانية على مستوى الجمهورية لمتوسب الفترة )اإلنتا
 شمال سيناء.
 

 أهداف البحث:  
 تية:اآلهداف من خالل تحقيق األمحافظة شمال سيناء ب الزيتوناألوضاع اإلنتاجية لمحصول  دراسة وتحليلاستهدف البحث 

بئر العبد  ركزهمية النسبية لها بمزارع عينة الدراسة بمتة والمتغيرة لمحصول الزيتون واألالثاب الكلية والتكاليف نتاجيةهيكل التكاليف اإل -1
 .2118و  2119انتاج  توسب موسميلم

 .2118و  2119لمتوسب موسمي انتاج يرادات وصافى العائد لمحصول الزيتون بمزارع عينة الدراسة بمركز بئر العبد اإل -2
 2119مي انتاج وسلمتوسب مالزيتون بمزارع عينة الدراسة بمركز بئر العبد نتاجية محصول حصائي ألهم العوامل المؤثرة على إالقياس اإل -3

 .2118و 
 . التقدير اإلحصائي لدوال التكاليف اإلنتاجية لمحصول الزيتون بعينة الدراسة -4
 .تحليل المشاكل اإلنتاجية التي تواجه منتجي الزيتون بعينة الدراسة ومقترحات حلها -6

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
تاج والتكاليف. نإلحصائى لدوال الوصفى والكمى للبيانات اإلحصائية، بجانب التقدير اإلتحليل ااعتمد البحث على إستخدام أسلوبى ال  

حصول م بالمقابلة الشخصية من عينة منتجي ولية للدراسة والتى تم الحصول عليهاأولهما البيانات األالبيانات  مصدرين من علىواعتمد البحث 
 ، وثانيهما2118و  2119نتاج ي إلموسمتم جمعها  لهذا الغرضخدام استمارة استبيان صممت بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء باست الزيتون

                                                           
ة، لة دكتوراه(، معهد الدراسات والبحوث البيئي، )رسادراسة إقتصادية وبيئية إلنتاج وتسويق محصول الزيتون فى واحة سيوهحنان وديع غالي،  (1)

 .3010جامعة عين شمس، عام 

 . 3012محافظة شمال سيناء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الكتاب االحصائى السنوى، يناير  (3)

دكتوراه(، قسم االقتصاد، كلية الزراعة،  ، )رسالةدراسة اقتصادية إلنتاج وتسويق محصول الزيتون فى شمال سيناءمحمد على عواد أبو النجا،  (2)

 .3002جامعة الزقازيق، عام 

 .3011إلى عام  3012من عام  عداد مختلفةأوزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االقتصاد الزراعى،  (4)
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مال سيناء، ش البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة التى تصدرها وزارة الزراعة واستصالح االراضى، مديرية الزراعة والمراكز االدارية بمحافظة
 اء، ومنظمة األغذية والزراعة العالمية. والكتب والمراجع والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة.والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحص

 :البحثمنطقة 
 اث التاريخية، حيث أكدت األحديالمصر  ياألمن القوم ةتمثل سيناء العمق االستراتيجى لمصر شرقًا وتحتل موقعًا إستراتيجيًا على خريب 

عداده ةهتمت الدولهذا وقد ا التى تعرضت لها مصر كانت سيناء معبرًا لها.من الغزوات  ٪81أن ما يقرب من  ا بالعمل على تنمية سيناء زراعيًا وا 
 ةادة المساحمكانيات لزيومشروع ترعة السالم حيث تتوفر اإلمن خالل العديد من المشروعات ومنها مشروع تنمية موارد سيناء  ةهام ةقتصاديا ةكقاعد
 .(1)ستغاللها بمحافظة شمال سيناءاو  ةوصيانة الموارد األرضي ينتاج الزراعى مما يساعد على التوبين السكانوزيادة اإل ةالمنزرع

. ويعتبر إنتاج ةتحدد بشكل كبير ببيعة االستغالل الزراعى لمنابقها المختلف ةيسم محافظة شمال سيناء بخصائص جغرافية وبيئتتو 
تة بالمحافظة. وتضم محافظة شمال سيناء س ةلتعدد أنواعها وأصنافها حسب منابق الزراع نظراً  يالزراعنماب االستغالل أهم أالزروع الفاكهية من 

العريش، بئر العبد، رفح، الشيخ زويد، الحسنة، نخل. لذا فقد تم اختيار محافظة شمال سيناء إلجراء الدراسة الميدانية باعتبارها  يه .ةمراكز إداري
ك وفقًا ألهميته ل الزيتون وذلو ختيار محصا وقد تمهمية منبقة الدراسة بشقيها القومى والغذائى لمصر. أو  عية الصحراوية.نموذج لتنمية المنابق الزرا

من  ٪31ألف فدان تمثل نجو  39لزيتون احيث بلغت مساحة  داخل مساحات التركيب المحصولى للزروع البستانية بمحافظة شمال سيناء، ةالنسبي
هميته االقتصادية واالجتماعية ونظرا أل ..(2) (9211 -6211) ألف فدان خالل متوسب الفترة 125نحو  ةستانية بالمحافظة والبالغإجمالى المساحات الب

ي األراضي الكلسية ول للزراعة فكمحصول مستقبلي بالنسبة لمعظم األراضي شبه الصحراوية إذا توفر فيها الري الدائم لصالحية هذا المحصوالبيئية 
 .  أخرى ضي ذات الملوحة المعتدلة من ناحيةاألراو 

  :ومنطقة الدراسةعينة ال حجم
( توزيع عدد الحائزين والمساحة المنزرعة لمحصول الزيتون بالمراكز اإلدارية لمحافظة شمال سيناء خالل عام 1يوضح الجدول رقم )

عدد الحائزين لمحصول  إجماليمن  ٪63.1حائزًا، تمثل نحو  5322ى بحوال ى لعدد الحائزينولألمركز بئر العبد المرتبة اوقد احتل . 2119/2118
عدد الحائزين لمحصول  إجماليمن  ٪15.1تمثل نحو   حائزاً  1985الزيتون بمحافظة شمال سيناء. ثم يأتي مركز العريش فى المرتبة الثانية بحوالى 

والثانية  يولألين االعريش احتال المرتبتو بئر العبد،  زيمركعة بالزيتون فقد تبين أن زر . وفيما يتعلق بالمساحة المناً لف حائز أ 11.9الزيتون والبالغ نحو 
محافظة ب مساحة المنزرعة بمحصول الزيتونعلى الترتيب من جملة ال ٪34.9 ، ٪35.4ألف فدان تمثل نحو  13.3، 13.8 يبمعدل بلغ حوال

مراكز  فدان على مستوى إجمالي 3.24تون نحو نصيب الحائز لمحصول الزي ألف فدان. هذا وقد بلغ متوسب 39.2شمال سيناء والبالغة نحو 
منية الراهنة وف األ، ونظرا للظر بئر العبد والعريش يلمركز  يول والثانألالترتيب ا هعبت مؤشراتألتقديرات الوسب الهندسي والتى  ووفقاً المحافظة. 

فقد تم اختيار مركز بئر العبد  لدراسة اقتصاديات انتاج محصول الزيتون عريش والتى يصعب معها جمع البيانات الميدانية من مزارع مركز ال
 بالمحافظة.

 (2118/ 2119محافظة شمال سيناء للعام الزراعى )اكز االدارية باألهمية النسبية لمساحة وعدد حائزى محصول الزيتون بالمر  (:1جدول )
عدد  البيان

 الحائزين
 ٪ )فدان (المساحة  ٪

الوسط 

 سىالهند
 الترتيب

 متوسط نصيب الحائز

 المركز )فدان (

 3.3 1 44.32 21.43 12201.4 22.10 1233 بئر العبد

 1 3 32.11 24.11 12313 11.10 1121 العريش

 4 2 11.11 13.22 4244 10.20 1321 رفح

 2.3 4 10.00 2.22 2123 10.01 1112 الشيخ زويد

 3 2 1.01 4.11 1134 1.12 213 الحسنه

 3 1 1.41 1.11 444 1.12 333 نخل

 2.34 -  100 21114.4 100 11112 جمله

 المساحة ٪× الوسب الهندسي =   ٪ الحائزين  (1)
 .  2118يناير، ، بيانات غير منشورةيرية الزراعة بمحافظة شمال سيناءالزراعة، مد وزارة : جمعت وحسبت من سجالتالمصدر

 
 

                                                           
كلية الزراعة، جامعة المنصورة، مجلة العلوم االقتصادية  محافظة شمال سيناء،دراسة اقتصادية لتسويق محصول الخوخ في  ( محمد على أبو النجا )دكتور(،1)

 .3011، (1(، العدد )2واالجتماعية الزراعية، المجلد )

 .3012، نشرة البياناتوزارة الزراعة واستصالح االراضى، مديرية الزراعة بالعريش، مركز المعلومات،  (3)
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( الممثل لمحافظة شــــــــمال ســــــــيناء وذلك ببقا  مركز بئر العبدة المبلوب ســــــــحبها من مزارع حقل البحث ) وعليه أمكن تقدير حجم العين
 التالية : (1)للمعادلة

 2ف ك / د 2هــــ      

 ---------------------------=  _ن
 (1-( 2ف ك / د 2/ن ))هــــ1+ 1

 حيث :
 =     حجم العينة المبلوب تقديرها  -ن

    1.86ثقة بافتراض أن مستوى الثقة هـ  =    حدود ال
  1.16، د   =     مستوى المعنوية   
 المحافظةإلى مجموع عدد الحائزين في  فى مركز بئر العبد الزيتون = نسبة الحائزين لمحصولق 
            ق   - 1ك =    
 فى مركز بئر العبد للزيتونن  =   مجموع عدد الحائزين  
 

بعد توزيعها على  ،( خدمات بالوحدات الزراعية بالقرى2تم جمعها ببريقة عشوائية من كشوف ) مزرعة زيتون 56وقد بلغ حجم العينة 
  :القرى داخل المركز وفقا لتقديرات الوسب الهندسى والوسب الهندسى المعدل كما يلى

ائزى محصول الزيتون بقرى مركز بئر العبد فى األهمية النسبية لمساحة وعدد ح( 2يوضح الجدول رقم ) الزيتون: عينة البحث لمحصولقرى 
 193قبية تحتل المرتبة األولي بالنسبة لعدد الحائزين والمقدر بحوالى أ. ومنه يتبين أن قرية (2118/ 2119محافظة شمال سيناء للعام الزراعى )

 ٪8.1تمثل نحو  ئزاً حا 511نية بالنسية لعدد الحائزين بنحو . كما تأتي قرية قابية في المرتبة الثاالي عدد الحائزينجمإمن  ٪12.4تمثل نحو  حائزًا 
 %9.2حائز تمثل نجو  615تى قرية المريخ فى المركز الثالث بنحو وتأحائزاً داخل مركز بئر العبد.  5322عدد الحائزين والبالغ حوالي  إجماليمن 
ون بنسب ولى فيما يتعلق بالمساحة المزرعة بالزيتقرى الثالث المراكز األعدد الحائزين لمحصول الزيتون بمركز بئر العبد. كما احتلت ال إجماليمن 

لوسب الف فدان على الترتيب. ووفقًا لتقديرات ا13.8مساحة الزيتون بمركز بئر العبد والبالغة نحو  إجماليمن  %13، %14، %21.3بلغت نحو 
 .خل مركز بئر العبدلتمثيل القري داوالمريخ أقبية وقابية  الهندسي فقد تم اختيار قرى

 
 (2118/ 2119األهمية النسبية لمساحة وعدد حائزى محصول الزيتون بقرى مركز بئر العبد فى محافظة شمال سيناء للعام الزراعى ) (:2جدول )

 القريه
عدد 

 الحائزين
 ٪ )فدان (المساحة  ٪

 الوسط

 الهندسي
 الترتيب

متوسط نصيب 

 الحائز )فدان(

 2.1 1 12.23 30.31 3111.1 13.22 112 أقطيه

 2.3 3 11.13 14.02 1223 2.12 110 قاطية

 2.2 2 10.21 13.21 1101 1.11 211 المريخ

 4 4 1.32 4.10 111 1.40 411 نجيله

 3.1 2 4.41 4.12 112.1 4.02 321 رابعة

 1.1 قرية 11 20.31 42.12 2221.0 21.22 2112 اخرى

33. 33 100 100 12201.4 100 1233 الجملة   

 .2118يناير  ،مديرية الزراعة بالعريش، قسم االحصاء، بيانات ثانوية غير منشورة :: جمعت وحسبت منالمصدر
 

 ٪41.84فى اختيار القرى داخل مركز بئر العبد والمقدر بحوالى  (31.11باستخدام مجموع النسب ) وفي ضوء تقديرات الوسب الهندسي المعدل
 مزرعة 56من إجمالي حجم العينة  مزرعة داخل قري اقبية وقابية والمريخ على الترتيب 19، 21،  21نحو  ، فقد تم اختيار21.26٪، 31.91٪

 لدراسة محصول الزيتون بالمركز.
 
 
 
 
 

                                                           
 .1221كتبة النهضة المصرية، جامعة القاهرة ، ، م ، العيناتاحمد عبادة  سرحان  (1) 
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 :ائج البحثيةالنتمناقشة 
ز بئر العبد بمزارع عينة الدراسة بمركهمية النسبية لها التكاليف الثابتة والمتغيرة لمحصول الزيتون واألو  الكلية هيكل التكاليف االنتاجية: أوالا 

 .2112و  2112 لمتوسط موسمى انتاج 
 التكاليف الثابتة: -1

لمحصــول الزيتون النسـبة ب همية النسـبية لبنود التكاليفوالمتغيرة واأل الثابتةالكلية والتكاليف نتاجية لتكاليف اإل(، هيكل ا3يوضـح الجدول )  
كلفة ت يجار،لتكاليف الثابتة تتضــــمن تكاليف اإلن بنود اأن ي. ومنه يتب2118و  2119لمتوســــب موســــمى انتاج بمزارع عينة الدراســــة بمركز بئر العبد 

جنيه للفدان تمثل نحو  1111تكلفة إيجار الفدان تم تقديره بنحو  نوتشـــــير بيانات الجدول إلى أ اإلهالك لمعدات الري، وتكلفة عمالة الحراســــة والرى.
 جنيه 1.31 حواليمن الزيتون بلغ متوســـــــب نصـــــــيب الكيلو جرام و  ،الثابتة والكلية على التوالي التكاليف اإلنتاجية من إجمالي 25.86٪، 51.51%

 جنيها للفدان تمثل نحو 322هالك  لمعدات الرى نحو اإلاألراضـــــــــي بمنبقة الدراســـــــــة وضـــــــــع يد. كما بلغت تكلفة  لكونيجارية، إلمن تكلفة القيمة ا
من جنيه  1.11حوالي  من الزيتون بلغ متوســـب نصـــيب الكيلو جرامو ، الثابتة والكلية على التوالي التكاليف اإلنتاجية من إجمالي 9.59٪، 18.62%
من إجمالي التكاليف  ٪9.94 ،%18.99 جنيهـا للفـدان تمثل نحو 329فقـد بلغـت نحو والرى الحراســــــــــــــة عمـالـة وبـالنســــــــــــــبـة لتكلفـة اإلهالك.  تكلفـة

بلغت إجمالي وقد . تكلفة الحراســـــــــــة منجنيه   1.11حوالي  من الزيتون بلغ متوســـــــــــب نصـــــــــــيب الكيلو جرامو  ،على التواليالثابتة والكلية  اإلنتاجية
 .  لفدان الزيتونمن إجمالي التكاليف الكلية  %44.45نحو  جنيه تمثل 1561نحـو التكاليف الثابتة 

 التكاليف المتغيرة :  -2
همية النســبية لها لمحصــول الزيتون بمزارع عينة الدراســة بمركز المتغيرة واألنتاجية ف اإلهيكل التكالي(، 3توضــح بيانات جدول رقم ) 

ن بنود التكاليف المتغيرة تتضـــــمن األســـــمدة العضـــــوية، األســـــمدة الكيماوية، الرى، يتبن أ . ومنها2118و  2119بئر العبد لمتوســـــب موســـــمى انتاج 
ن متوســـــب  تكلفة األســـــمدة العضـــــوية للفدان قد أ ليه(، المشـــــار إ3ويتبين من الجدول ) لفة نقل المحصـــــول.وأخيرًا تك رة، التقاوي،المبيدات، العمالة المؤج

، كما بلغ متوســـــــب نصـــــــيب على التواليللفدان  الكليةالمتغيرة و من إجمالي التكاليف  ٪16.94 ،%29.63 جنيهًا للفدان تمثل حوالي 699 بلغت نحو
 .  العضوىلفة السماد تكقرش من  19 من الزيتون الكيلو جرام

لمتوســب  همية النســبية لها لمحصــول الزيتون بمزارع عينة الدراســة بمركز بئر العبدوالمتغيرة واأل التكاليف الثابتةو هيكل التكاليف االنتاجية  (:3جدول )
 2118و 2119انتاج  يموسم

 الوحدة بنود التكاليف
 م. نصيب

 % لبنود التكاليف م. نصيب الكجم)ج(
% 

 لجملة التكاليف ان )جنيه(الفد

 الثابتة

 31.22 10.11 0.20 1000 (جنيه) االيجار

 1.11 12.23 0.10 233 (جنيه) اإلهالك

حراسة عمالة 

 ورى
 1.14 12.11 0.10 231 (جنيه)

 44.41 100 0.20 1120 (جنيه) جملة

 المتغيرة

 12.14 31.22 0.11 211 (جنيه) األسمدة العضوية

 1.11 13.21 0.01 322 (جنيه) يماويةاألسمدة الك

 10.12 11.24 0.11 211 (جنيه) الرى )كهرباء(

 1.14 13.12 0.01 320 (جنيه) المبيدات

 2.11 11.11 0.11 211 (جنيه) العمال البشرى

 1.04 10.11 0.01 334 (جنيه) العمل االلى

 22.24 100 0.13 3011 (جنيه) جملة

 100  1.13 2111 (جنيه) ةجملة التكاليف الفداني

 . الخاصة بالبحث جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان المصدر:

 319وقد بلغت نحو  شــــــجارتخدمة لتشــــــغيل بلمبة البئر لرى األتكلفة الباقة الكهربائية المســــــ الفدان من لرى والمتمثلة فى نصــــــيبيليها تكلفة مياه ا
يليها قرش.  11من الزيتون ، كما بلغ متوســـب نصـــيب الكيلو جرامدانللف الكليةالمتغيرة و جمالي التكاليف من إ %11.18 ،%19.34 تمثل حوالي جنيه
جنيهًا للفدان  355نحو ب، تقليم، رش مبيدات، )تنقية الحشـــــــــائش( العمل البشـــــــــرى والمتمثل فى إجراء العمليات الزراعية للمحصـــــــــول من عزيق تكلفة

من  من إجمالي التكاليف الكلية، كما بلغ متوســـــب نصـــــيب الكيلو جرام %8.95 المتغيرة ونحو ليف اإلنتاجيةمن إجمالي التكا %11.15  تمثل نحو
والذى يتمثل فى اســــــتخدام الجرار لحرث  . يليها تكلفة العمل اآلليتكلفة العمل البشـــــرى للفدانمن  قرش 11على مســـــتوى عينة الدراســـــة نحو الزيتون

من  %5.14 المتغيرة ونحو من إجمـــالي التكـــاليف اإلنتـــاجيـــة %11.91 جنيهـــًا للفـــدان تمثـــل نحو 224 والىبحاألرض، والموتور لرش المبيـــدات 
وبالنســـــبة لتكلفة . تكلفة العمل اآللي لفدان الزيتونش من و قر  1نحو  من الزيتون إجمالي التكاليف اإلنتاجية الكلية وبلغ متوســـــب نصـــــيب الكيلو جرام

من إجمــالي  %5.14 المتغيرة ونحو  من إجمـالي التكـاليف %12.13  للفــدان تمثــل نحو جنيهـاً  261بلغــت نحو  فقــدوالمغــذيــات الورقيــة المبيـدات 
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وبالنســــــــــبة . تكلفة المبيدات لفدان الزيتونمن  قروش 9حوالى  من الزيتون الكلية بمركز بئر العبد، كما بلغ متوســــــــــب نصــــــــــيب الكيلو جرام التكاليف
 %66.64للفدان تمثل نحو  جنيه 2151 نحو قد بلغ متوســـــب قيمتهاف (3رقم )يتضـــــح من البيانات الواردة بالجدول إلجمالي التكاليف المتغيرة وكما 

 .المتغيرة قرش من إجمالي التكاليف اإلنتاجية 52من الزيتون من إجمالي التكاليف الكلية، وبلغ متوسب نصيب الكيلو جرام
جنيهًا للفدان. كما بلغ  3111ت تشــــــــــمل التكاليف الكلية كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة حيث بلغ إجمالي التكاليف الكلية )الثابتة والمتغيرة(: -3

 من إجمالي التكاليف اإلنتاجية.  جنيه 1.12 من الزيتون متوسب نصيب الكيلو جرام
 2112و  2112انتاج  يموسملمتوسط يرادات وصافى العائد لمحصول الزيتون بمزارع عينة الدراسة بمركز بئر العبد لثانياا: ا

انتاج  يمموسلمتوسب االيرادات وصافى العائد لمحصول الزيتون بمزارع عينة الدراسة بمركز بئر العبد  أن (،4تشير بيانات جدول رقم ) 
جنيه. بسعر  6116فدان، بمتوسب ايرادات بلغت نحو  بن/ 3.31متوسب االنتاجية الفدانية لمزارع العينة قد بلغت نحو  وأظهر، 2112و 2119

 فدان. لف جنيه/أ 2.54بلغ صافى العائد نحو ألف جنيه للبن، و  1161مزرعى بلغ نحو 
 

 2118و  2119انتاج  يموسملمتوسب يرادات وصافى العائد لمحصول الزيتون بمزارع عينة الدراسة بمركز بئر العبد اإل (:4جدول )
 صافى العائد ةالتكاليف الكلي االيراد الكلى السعر االنتاج البيان
 جنيه جنيه جنيه جنيه بن الوحدة

 2154 3111 6116 1161 3.31 القيمة / الكمية
 الخاصة بالبحث.جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان  المصدر:

 2112 انتاج يموسملمتوسط د الزيتون بمزارع عينة الدراسة بمركز بئر العبالقياس الحصائي ألهم العوامل المؤثرة على انتاجية محصول ثالثاا: 
 2112و 

ز بئر العبد بمرك نتاجية محصول الزيتون بعينة الدراسةالعوامل المؤثرة على إهم يتناول هذا الجزء عرضًا لنتائج القياس اإلحصائي أل
   .2118و 2119 انتاج يموسملمتوسب 

بأنها العالقة الفيزيقية أو التكنولوجية بين المدخالت )الموارد اإلنتاجية( وبين المخرجات )الناتج( خالل فترة زمنية  (1) تعرف الدالة اإلنتاجية
وجود العديد من المتغيرات االقتصادية المرتببة باقتصاديات إنتاج محصول الزيتون والتي تفيد في التعرف  فقد اعتمدت الدراسـة علىمعينة، وعليه 
المعبر عن العالقات اإلنتاجية من المشاكل التي  (2)الزيتون بمنبقة الدراسة. ويعتبر اختيار النموذج الرياضي زارعية االقتصادية لمعلي الكفاء

نية امكاو  عند إجراء الدراسات االقتصادية القياسية نظرًا لتعدد النماذج الرياضية التي يمكن استخدامها في اشتقاق الدوال اإلنتاجية البحوث تعترض
 . القدرة على اختيار النموذج األمثل

األسلوب اإلحصائي المعروف باالنحدار المتعدد لتمثيل العالقة بين إنتاجية الفدان من محصـول الزيتون كمتغير تابع  عتماد علىوتم اال
 رية كمتغيرات مستقلة.( إضافة إلى العوامل الصو ن ، ...... ، س 2، س 1)ص^( وكمية عناصر اإلنتاج المستخدمة في زراعته ) س

 فقد أجريت عدة محاوالت للتقدير اإلحصــــــــائي لدوال اإلنتاج في الصــــــــور الرياضــــــــية المختلفة الدوال اإلنتاجية لمحصـــــــول الزيتونولتقدير 
بين اإلنتاج ية الفيزيقللتعبير عن العالقة ( Cobb-Douglas))الخبية واللوغاريتمية المزدوجة(، وأتضـــــــح أفضـــــــلية الصـــــــورة اللوغاريتمية المزدوجة

ادة وبالتالي تســــــــــــــمح بزي نتاج حيث يكون ســــــــــــــبح الدالة غير خبيكونها تســــــــــــــمح بتمثيل مرحلة واحدة من مراحل اإلنتاج لما تمتاز به لوعوامـل اإل
ون تناقص لقانمتناقصـــة فى اإلنتاج مصـــاحبة لزيادة ثابتة ومتتالية فى المدخالت اإلنتاجية أي أن اســـتجابة كل مدخل من مدخالت اإلنتاج خاضــــعة 

-Cross)الغلة، إضـــــــافة إلى أنها تســـــــمح بتقدير قيم متوســـــــبة للمرونات اإلنتاجية للمدخالت، وهذا يتمشـــــــى مع ببيعة البيانات الميدانية المقبعية
Section Data) ،مال ســـيناء، شـــمســـتوي عينة الدراســـة بمحافظة  وال اإلنتاجية لمحصـــول الزيتون علىلتقدير الدمع المنبق االقتصـــادي.  واتفاقها

ــــير ما يبرأ عدد كبير من المتغيرات المســـتقلة التي تشـــترك معًا في تفس ار المتعـــدد يعتمد في تفســـيره علىونظرًا ألن المتغير التابع في نموذج االنحد
ــــــــــــــــــــارحة المأخو معامالت غير معنوية لبعض المتغ يان احتواء المعادالت المقدرة علىعليه من تغيرات، حيث يالحظ في كثير من األح ذة يرات الشــــــــ

 Stepwise Regressionاسـتخدام أسـلوب االنحدار المتدرج )المرحلي( تم كفـــــــــــــــاءة التقدير، لذلك فقد  لة، األمـــــــــــــــر الذي يؤثر ســــــــــــــــلبيًا علىبالدا
Method من جهة أخرى،  كي يمكن الوصـــــــــــول إلي معادلة انحدار تتميز بأعلى معامالت تحديد من جهة، وبمعنوية إحصـــــــــــائية لجميع المعامالت

لشــــــارحة اويعتمد هذا األســــــلوب علي تحديد أفضــــــل المتغيرات التي يمكن إدخالها في العالقة االنحدارية مما يفيد في معرفة أهم المتغيرات المســــــتقلة 
 للتغير في المتغير التابع. 

 -التالية: اللوغاريتمية المزدوجة وقد أخذت الدالة الصورة
 8ب± هـــــ 9لوس 9ب± هـــــ 1لوس 1ب±  هــــ5لوس 5ب± هـــــ 6لوس 6ب± هــــ 4لوس 4ب±  هـــــ3لوس 3ب± هــــ 2لوس 2ب ±هــــ 1لوس 1ب± = أ هــــلوص^

 هـ    8لوس
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عينة الدراسة، ومنها يتبين وجود عالقة بردية  مستوى لمحصول الزيتون على ( الدالة اإلنتاجية6بجدول رقم )الواردة تبين المعادلة و 
لسماد البلدي، والمستخدم من ا ،عدد األشجار)الكثافة الفدانية(كل من ج من محصول الزيتون بعينة الدراسة و )موجبة( ومعنوية إحصائيًا بين كمية النات

 ًا لقدرةإنتاجية فدان الزيتون ببقزيادة  أو إحداها يؤدي إلىكمية العمل البشري، عدد ساعات الري وهذا يعني أن زيادة المستخدم من هذه المتغيرات 
مساحة ل من كي كمية اإلنتاج. فى حين توجد عالقة عكسية )سالبة( ومعنوية إحصائيًا بين كمية الناتج من محصول الزيتون و كل منهم التأثيرية عل

 على اإلنتاج.  شجارعمر األو ، عدد سنوات الخبرة للمزارع، و ثير كال من عنصر السماد اآلزوتىولم تثبت معنوية تأ المزرعة، والمستخدم من المبيدات.
من المتغيرات المستقلة يشرح  %93وهو ما يعنى أن  1.93تقديرات المتحصل عليها أن معامل التحديد المعدل قد بلغ نحو وتشير ال 

(، 1.11مزارع العينة بمنابق الدراسة، كما يتضح معنوية النموذج ككل عند مستوي معنوية ) إجماليإنتاجية أشجار الزيتون داخل  التغير في ويفسر
  .162.99( المحسوبة للنموذج Fحيث بلغت قيمة )

استثناء عنصر ب الناتج الفداني لمحصول الزيتون. متغيرات مجتمعة من تأثير كبير علىلما لهذه ال وهذا يتمشى مع المنبق االقتصادي
غالب المصدر ظرا ألنها فى الهتمام من أصحاب المساحات الزيتونية الصغيرة نمساحة المزرعة والذى يعود كما تبين من الدراسة الميدانية لتكثيف اإل

لمؤجرة غير االرئيسي لدخولهم ويقومون بمعظم العمليات الزراعية بأنفسهم، على عكس المزارع الزيتونية الكبيرة والتى تعتمد بشكل كبير على العمالة 
  الدائمة.

 2118و  2119 وسمي إنتاجإنتاج محصول الزيتون بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لمتوسب م ةالد (:5جدول رقم )
 المرونة ف 3-ر (3) المعادلة

+   2لوس0.121 - 4لوس0.314+  2لوس0.201+ 3لوس0.023 - 1لوس0.214+  2.11لو ص^هـ =

 1لوس 0.134
                   (12.11(        **)2.31(              **)-2.31**)

               
(4.42(        **)1.42**)      (4.11)(                     **1.20**)             

0.12 
** 

123.11 
0.104 

 حيث أن :
 اإلنتاجية الفدانية المقدرة من الزيتون بالكيلوجرام/فدان في المشاهدة هـ.  =  ص^هـ

 عدد األشـــجار )شجرة/فدان( في المشاهدة هـ. =  1س
 في المشاهدة هـ. مساحة المزرعة )بالفدان( =    2س
 / فدان( في المشاهدة هـ. 3كمية السماد البلدي )م =  3س
 كمية العمـل البشــري )رجل/يوم( في المشاهدة هـ. =  4س
      كمية المبيــــدات )لتر/فدان( في المشاهدة هـ. =  6س
     . كمية السماد اآلزوتي )وحدة أزوت/فدان( في المشاهدة هـ =  5س
     . رع )بالسنوات( في المشاهدة هـسنوات الخبرة لدى المزا =  1س
     . دد ساعات الري )ساعة/فدان( في المشاهدة هـع =  9س
      . عمر األشجار )بالسنوات( في المشاهدة هـ =  8س

 ( المحسوبة. tالقيم الموجودة بين األقواس تمثل قيمة ) 
 . 1.11( تعني المعنوية اإلحصائية عند مستوي  **)  

      56، .............،3 ،2، 1هـ   = 
 لبيانات عينة الدراسة الميدانية. .SPSS: نتائج الحاسب اآللي باستخدام برنامج المصدر

المستخدم و كمية السماد البلدي، و  عدد األشجار)الكثافة الفدانية(،المرونة الجزئية المقدرة إلى أنه بزيادة كل من تشير قيمة معامالت كما 
، %1.311، %1.354)مع ثبات العوامل األخرى( يزيد الناتج من الزيتون لدى مزارعي العينة بنحو %1بنحو د ساعات الري عدمن العمل البشري، و 

 على الترتيب.  1.124%، 1.214%
 ةيما يشير إلى أن مزارعي الزيتون بعينة الدراسـة ينتجون في المرحلة االقتصاد، م1.914إلجمـالية لإلنتاج نحـو وقد بلغت المرونة ا

ي لمؤثرة علأهم العوامل الفيزيقية ا للتعرف على مع المنبق االقتصادي وبذلك تتفق نتيجة التحليل اإلحصائي. )المرحلة الثانية من دالة اإلنتاج(
 اإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون.  ا تمثله تلك العناصر من تأثير على، لماإلنتاج
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 اليف النتاجية لمحصول الزيتون بعينة الدراسةاا: التقدير الحصائي لدوال التكرابع
أن دالة التكاليف الكلية عادة ما تكون من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، وفي كلتا الحالتين تتســـــــــــــاوي  تشـــــــــــــير النظرية االقتصـــــــــــــادية إلى

لقيمة المناظرة لإلنتاج ا ة وتقابل علي المحور األفقيالتكاليف المتوســــبة والتكاليف الحدية عند النقبة التي تمثل النهاية الصــــغرى للتكاليف المتوســــب
 (1)األمثل، كما توضح على المحور الرأسي أدنى سعر يجب أن يبدأ عنده العرض حيث يتساوى السعر مع التكاليف الحدية.

تؤثر عليه، وتم  عوامل التيوتوضــح النظرية االقتصــادية أن التكاليف الكلية في المدى القصــير دالة في حجم اإلنتاج بفرض ثبات باقي ال 
ير تابع، محافظة شـــــمال ســـــيناء، باعتبار أن التكاليف الكلية للزيتون متغب دقياس دوال التكاليف اإلنتاجية المزرعية لمحصـــــول الزيتون بمركز بئر العب

نتاجية الفدان من الزيتون متغير مســــتقل، وقد تم تقدير دوال التكاليف لمحصــــول الزيتون في صــــورها الث لتكعيبية، الختيار الث الخبية، التربيعية، واوا 
 -أفضلها من حيث تبابق نتائجها مع المنبقين االقتصادي واإلحصائي، واتضح أن أفضلها هي الصورة التربيعية، وتمثلها الصورة التالية:

 (3.......... )  2ص 2ب ±ص  1ب ±= أ هـ ت.ك 
 حيث: 
 بالجنيه فى المشاهدة )هـ(= القيمة التقديرية لتكاليف اإلنتاج  هـت.ك 

    = اإلنتاج الفعلي بالبن فى المشاهدة )هـ(  هـ   ص     
 = ثابت المعادلة    أ         
 = معالم الدالة المقدرة 2،ب1ب     

 
   :دالة متوسط التكاليف لمحصول الزيتون بعينة الدراسة

ة لمحصول الزيتون بعينة الدراســـــــة في الصورة التربيعية، ومنها تبين التكاليف المزرعي متوسب ( دالة5جدول رقم )المعادلة الواردة ب وضحت
من التغير في التكاليف الكلية  %19أن نحو  امل التحديد المعدل إلى(، كما تشــــــــــير قيمة مع1.11معنوية ) عنوية قيمة )ف( المقدرة عند مســــــــــتوىم

باقي التغيرات فترجع إلى عوامل أخرى غير مقيســــــــــة بالدالة. وقد أمكن تقدير للفدان من محصــــــــــول الزيتون إنما ترجع للتغير في إنتاجية الفدان، أما 
العينــة، كمــا تم تقــدير حجم  إجمــالي من %39.45نحو  امزارع يمثلو  26بن وقــد حقق هــذا الحجم حوالي  3.34الحجم األمثــل لإلنتــاج فبلغ نحو 

ارعي عينة الدراســــــــــــة هذا الحجم، حيث بلغ متوســــــــــــب اإلنتاج الفعلي لمزارعي بن ولم يحقق أيًا من مز  11.14اإلنتاج الذي يعظم الربح فبلغ حوالي 
 من الحجم الذي يعظم الربح.  %29.11بن يمثل نحو  3.31العينة حوالي 

 
 2118و 2119دالة متوسب التكاليف المزرعية إلنتاج محصول الزيتون بعينة الدراسـة في محافظة شـمال سـيناء لمتوسب موسمي إنتاج  (:6جدول )

 R F-2 المعادلة
حجم اإلنتاج 

 الفعلي )طن(

 األمثل  الحجم

 )طن(  لإلنتاج

الحجم المعظم 

 للربح )طن(

 3ص 104.12ص +  121.40–1112.12=  هـت.ك

                 (2.22(         **)-2.43(            **)2.32**) 0.11 333.12** 2.20 2.24 11.14 

 القيمة التقديرية لمتوسب التكاليف اإلنتاجية الكلية للفدان من محصول الزيتون. = هـت.كحيث:                  
 دة هـ.= متوسب اإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون بالبن في المشاههـ     ص       
 ( المحسوبة. tالقيمة الموجودة بين األقواس تمثل قيمة )        

  راسة الميدانية.    حسبت من بيانات عينة الد المصدر:          

 وعند تقدير كمية اإلنتاج المعظمة للربح والتي عندها يتســـــاوى اإليراد الحدي )الســـــعر المزرعى للبن من الزيتون المنتج والذي يبلغ حوالي
جنيــه/فــدان. ويعني ألف  21.646بن/فــدان وعنــدهــا يبلغ العــائــد الكلي حوالي  11.14جنيــه/بن( مع التكــاليف الحــديــة، تبين أنهــا تبلغ نحو  1161
ألف جنيه/فدان، األمر الذي يتبلب ضـــــــــرورة إعادة  14.1بن/فدان والذي تقدر قيمته بحوالي  9.4فقد في اإلنتاجية الفدانية قدر بحوالي وجود ذلك 

 توجيه الموارد المستخدمة في إنتاج الزيتون في شمال سيناء بما يسمح بزيادة كفاءة استخدام تلك الموارد.

 

 

                                                           
(، العدد 2"، مجلة أسيوط للعلوم الزراعية، المجلد )التقدير اإلحصائي لدالة التكاليف اإلنتاجية للقمح في جمهورية مصر العربيةصابر سيد أحمد يس )دكتور(: " (1)

 م.1211(، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 2)



 1122        بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء دراسة اقتصادية إلنتاج محصول الزيتون

 

 9102(  4)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 ومقترحات حلها تحليل المشاكل النتاجية التي تواجه منتجي الزيتون بعينة الدراسةخامساا: 
 بعينة الدراسة الزيتونهمية النسبية للمشكالت التى تواجة منتجى األ -1

مال شـــــ بعينة الدراســــة بمركز بئر العبد فى محافظة الزيتونهمية النســــبية للمشـــــكالت التى تواجة منتجى لى األ( إ1تشــــير بيانات جدول ) 
عارها قد جاءت فى ســــمدة العضــــوية والكيماوية وارتفاع أســــعدم توافر األمشــــكلة  واحتلتة الدراســــة نســــيناء بعد ترتيبها تنازليا وفقا لنســــبة تواجدها بعي

خاصــــــة صــــــول على شــــــتالت الزيتون  عدم وجود مصــــــادر موثوق بها للحمن جملة العينة، يليها مشــــــكلة  %111المرتبة االولى بنســــــبة بلغت نحو 
 ، ومشــكالتفس النســبةســعارها بنوارتفاع أ مشــكلة عدم جودة المبيدات والمغذياتو من جملة العينة،  %82.31بنســبة بلغت نحو  جنبيةلألصــناف األ

ســـعار بيع اض أنخفاســـتغالل التجار وا، لية بالمنبقة وارتفاع تكلفة العصـــرعدم توافر معاصـــر الزيتون اآل، ة وارتفاع تكلفتهادربعدم توافر العمالة الم
 العينة على الترتيب. إجماليمن  %15.82، %19.45، %94.52االنتاج بنسبة بلغت نحو 

 
  محافظة شمال سيناء  الزيتون فىهمية النسبية للمشكالت التى تواجة منتجى األ :(7جدول )

 % التكرار المشكلة م

 100 12 سعارهاأسمدة العضوية والكيماوية وارتفاع عدم توافر األ 1

 23.21 10 جنبيةصناف األخاصة لأل الزيتون صادر موثوق بها للحصول على شتالتعدم وجود م 3

 23.21 10 سعارهاأعدم جودة المبيدات والمغذيات وارتفاع   

 14.13 22 عدم توافر العمالة المهرة وارتفاع تكلفتها 2

 11.41 21 لية بالمنطقة وارتفاع تكلفة العصرعدم توافر معاصر الزيتون اآل 4

 11.23 20 سعار بيع االنتاجأاستغالل التجار وانخفاض  2

 .الخاصة بالبحثجمعت وحسبت من استمارات االستبيان المصدر: 

 بعينة الدراسة الزيتونهمية النسبية لمقترحات حل مشكالت منتجى األ-2
ح الخاص ن المقتر مشــــــكالتهم، ومنه يتبين أاســــــة لحل بعينة الدر  الزيتونهمية النســــــبية لمقترحات منتجى ( إلى األ9تشــــــير بيانات جدول )

من  %85.82حو ولى بنسبة بلغت نقد جاء فى المرتبة األ نتاج الحيوانى بالمحافظة لتوفيرهاوتشـجيع مشـروعات اإلسـمدة العضـوية دخول األبتيسـير 
ســـــبة بلغت نحو بن نتاج من مصــــادر موثوق بهاســـــتلزمات اإلتوفير مقيام الجمعيات الزراعية بدورها فى ب عينة الدراســــة، يلية المقترح الخاص إجمالي
من  %98.23بنســــبة بلغت نحو  جراءات نقل المحصــــول داخل وخارج المحافظةتيســــير إثم المقترح الخاص ب عينة الدراســـة، إجماليمن  82.31%
عينة  إجماليمن  %94.52بنســــبة بلغت نحو  قةلية ومصــــانع لتخليل الزيتون بالمنبنشــــاء معاصــــر  التصــــريح بإوالمبالبة ب عينة الدراســــة، إجمالي

من  %93.19بنســـــبة بلغت نحو  جنبيةء مشـــــاتل لتوفير الشـــــتالت وخاصـــــة لألصـــــناف األنشـــــازارة الزراعة والمراكز البحثية بإقيام و خيرا الدراســـــة، وأ
 .عينة الدراسة إجمالي
 فى محافظة شمال سيناء  يتونالز همية النسبية لمقترحات حل المشكالت التى تواجة منتجى األ :(2جدول )

 % التكرار المقترح

 21.23 12 نتاج الحيوانى بالمحافظة لتوفيرهاوتشجيع مشروعات اإلسمدة العضوية تيسير دخول األ

 23.21 10 نتاج من مصادر موثوق بهاعية بدورها فى توفير مستلزمات اإلقيام الجمعيات الزرا

 12.32 21 المحافظةجراءات نقل المحصول داخل وخارج تيسير إ

 14.13 22 ومصانع لتخليل الزيتون بالمنطقة ليةآنشاء معاصر التصريح بإ

 12.01 24 يةجنبصناف األنشاء مشاتل لتوفير الشتالت وخاصة لألإقيام وزارة الزراعة والمراكز البحثية ب

 .الخاصة بالبحثجمعت وحسبت من استمارات االستبيان المصدر: 

 ليها يوصى البحث بما يلى:نتائج البحثية التى تم التوصل إللوفقا التوصيات: 
البلدى،  ، الســــــمادجنبيةصــــــناف األهمها شــــــتالت األأمن نتاج و ســــــتلزمات اإلرشــــــاد والتوجية وتوفير مجهزة المعنية بدورها فى اإلقيام األ  -1

ن بين كمية الناتج مالعالقة البردية ة حيـث ثبتـت معنويـعلى عمليـات خـدمـة محصــــــــــــــول الزيتون، ميـاه الرى  العمـالـة البشــــــــــــــريـة المـدربـة
   كل منهم التأثيرية علي كمية اإلنتاج. ببقًا لقدرةالموارد  هذهمحصول الزيتون بعينة الدراسة والمستخدم من 

 .   نتاجثيرها السلبى على كمية اإلأوالمغذيات والتى ثبت ت نتاج وخاصة المبيداتمستلزمات اإل حكام الرقابة على جودةإ -2
قامة معاصـر ومصـانع تخليل الزيتون وتسـويق الثمار خارج المحافظة للقضاء على قامة اتحاد منتجي الزيتون بمركز بئر العبد إلتشـجيع إ -3

    استغالل التجار.
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Summary 

The research aimed to study the productive conditions of the olive crop in North Sinai Governorate by 

achieving several sub-goals such as: an analysis of the structure of production costs and revenues and the net yield 

of the olive crop in the farms of the study sample, statistical measurement of the most important factors affecting 

the productivity of the olive crop by estimating the production function, the statistical estimate of the functions of 

production costs, Analyzing the productive problems facing olive producers with a sample study and proposals 

for solving them. 

The research reached these results, the most important of which are: 

1- The total fixed costs amounted to 1650 pounds, representing about 44.46% of the total costs of olive acres. 

2- The total variable costs amounted to 2061 pounds per acre, representing about 55.54% of the total costs, and 

the average share per kilogram reached 62 piasters from the total variable production costs. 

3- The total costs amounted to 3711 pounds per acre. The average kilogram per share reached 1.12 pounds from 

the total production costs. 

4- The average acre productivity was about 3.30 tons / acre, with an average revenue of 5775 pounds.  

5- The presence of a positive (positive) and statistically significant relationship between the quantity of the 

resulting olive yield in the study sample and the number of trees (acre density) used by municipal fertilizer, 

the amount of human work, the number of irrigation hours, and this means that the increase in the user from 

these variables or one of them leads to an increase in productivity Acres of olives according to their ability 

to influence the amount of production. While there is a negative (negative) and statistically significant 

relationship between the quantity of the resulting olive harvest and the area of the farm, and the one used 

from pesticides. 

6- By increasing each of the number of trees (acre density), used by human labor, the amount of municipal 

fertilizer, the number of irrigation hours by about 1% (with other factors constant), the output of olives 

among the sample farmers increases by 0.364% 0.301%, 0.214%, 0.124 %, respectively. 

The research ended with some recommendations that would advance the promotion of olive cultivation 

and production in North Sinai. 
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