
Annals of Agric. Sci., Moshtohor                                                       ISSN 1110-0419 

Vol. 58(1) (2020), 149  – 158                                          https://assjm.journals.ekb.eg 

 
 

 

 (4002-4002خالل الفترة) البصل والطماطم في جمهورية مصر العربية  الزراعة التعاقدية المؤشرات اإلنتاجية لمحاصيل
 السيد حسن محمد مصطفى جادوأ. د/ 

 أستاذ اإلقتصاد الزراعى
 م / إبراهيم أحمد رفاعى عبد الرحيم     أ. د/ عالء الدين سعيد الشبراوى               

 معهد بحوث اإلقتصاد  الزراعى -أخصائى زراعى            قسم بحوث العمالة واآلالت الزراعية رئيس
 معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى –

   المقدمة:
ه ومما الموارد الزراعية ضرورة ملحإستخدام  برفع كفاءةانطالقا من أهمية قطاع الزراعة و لتحقيق األهداف المنشودة للتنمية الزراعية كان االهتمام 

لى اإلستمرار عالشك فيه أن تسويق الحاصالت الزراعية من أهم العوامل المؤثرة على تطوير وتنمية قطاع الزراعة وتحقيق الربح للمزارع لتشجيعه 
اعة التعاقدية والزر  ،فى زراعة أرضه ، وكذلك زيادة وعى صغار المنتجين بأهمية وجدوى العمل الجماعى فى تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالتصدير

تكاليف التسويق  تخفيضهى احد االساليب التى يمكن من خاللها زيادة دخل المزارع واستقراره حيث تسهم الزراعة التعاقدية فى تحسين االنتاجية و 
لتطبيق نظام متكامل للزراعة التعاقدية ألسباب عديدة منها إنخفاض نصيب المزارعين من  والمعامالت فإن مصر من أكثر الدول فى العالم حاجة

لزراعية مقارنة بالعديد ا المستهلكين مع تعاظم أنصبة الوسطاء ضعف الترابط بين المنتجين واألسواق أيضًا انخفاض نسب التصنيع للمنتجات أسعار
 فى الزراعة المصرية الحيازى من الدول وتعرض المزارعين لتقلبات شديدة فى أسعار منتجاتهم وزيادة معدالت التفتت

الت  الغذاةية واإلقتصيييييادية الكبيرة  تعتبر محاصييييييل البصيييييل والطماطم من المحاصييييييل الغذاةية واالسيييييتراتيجية الهامة ف  مصييييير، نظرا لل همية     
 لبحثاتمثلها تلك المحاصييل سيواء على المسيتوى الفردى أو المسيتوى القومى، كما تعتبر من أهم المحاصييل التصيديرية المصرية ث ومن ثم فإن هذا 

ية النسيييبية ميتناول دراسييية المالمح والمؤشيييرات الرةيسيييية إلنتاا محاصييييل الدراسييية ف  جمهورية مصيييرالعربية باعتبارها المحاصييييل الرةيسيييية وفقا لاله
 التصديرية 

 
 مشكلة الدراسة:

صنيع ضعف الترابط بين المنتجين واألسواق أيضاً انخفاض نسب التو إن إنخفاض نصيب المزارعين من أسعار المستهلكين مع تعاظم أنصبة الوسطاء 
رية وزيادة معدالت التفتت فى الزراعة المص للمنتجات الزراعية مقارنة بالعديد من الدول وتعرض المزارعين لتقلبات شديدة فى أسعار منتجاتهم

م يوأيضا"غياب الدورة الزراعية وعدم وجود تركيب محصولى مناسب يحمى المزارعين من تقلبات األسعار و تزايد الطلب على الغذاء الصحى والسل
أيضا" و  د حسب رؤية التاجر او المصنع او المصدرواإلهتمام بالمحتوى الغذاةى وعدم االلتزام بتطيبفات وشروط معينة اثناء الزراعة وأيضا الحصا

حديد تعدم االلتزام بمساحات محددة حسب احتياجات السوق من المنتج الزراعى وعدم توافر مستلزمات اإلنتاا بالنوعيات واالسعار المالةمة وعدم 
دم حصول على العمليات اإلنتاجية ، أيضا"ع الالزمة لإلنفاقنوعية اإلنتاا المتوقع طلبه ف  األسواق بأسعار مجزية وصعوبة توفير الموارد المالية 

 . المزارع على الدعم الفنى من خالل توافر البيةة التسويقية المالةمة
 

 أهداف الدراسة:
لتعرف ل تستهدف الدراسة التعرف على مساحة وانتاا البصل والطماطم ، والتوزيع الجغراف  لهذه المحاصيل ف  مصر على مستوى المحافظات وذلك

رضًا لتطور ع على األهمية النسبية ألهم المحافظات المنتجة من حيث المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاا الكل ، كما تتناول هذه الدراسة
الل اإلنتاا الكل  خالمؤشرات اإلنتاجية  لتلك المحاصيل ف  مصر، وذلك من خالل دراسة تطور كل من المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية و 

 (ث4002-4002الفترة)
 

 الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات:
 بوزارة الزراعة اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعىإستخدمت الدراسة أساليب التحليل الكمى والوصفى المناسبة وعلى النشرات اإلحصاةية والتى تصدرها 

 : تطور المؤشرات اإلنتاجية لمحاصيل الدراسة في مصر : أوال"
يتناول هذا الجزء من الدراسييية عرضيييا لتطور المؤشيييرات اإلنتاجية لمحاصييييل الدراسييية ف  مصييير وذلك من خالل دراسييية تطور كل من المسييياحة      

 (ث4002-4002المزروعة، واإلنتاجية الفدانية، واإلنتاا الكل  وذلك خالل الفترة)
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 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 تطور إنتاج محصول البصل في جمهورية مصر العربية:  -0
 تطور المساحة المزروعة لمحصول البصل في جمهورية مصر العربية:  -أ

(، حيث تبين أن 4002-4002( تطور المسييييييياحةالفدانية لمحصيييييييول البصيييييييل ف  مصييييييير خالل الفترة)0توضيييييييح البيانات الواردة بالجدول رقم)      
ألف فدان  28ف  التذبذب بين الزيادة والنقصيييييييييان من عام إلى تخر خالل فترة الدراسييييييييية، وذلك ما بين حد أدنى بل  حوالىالمسييييييييياحة الفدانية أخذت 

 092وحد أقصييييى بل  حوالى، والذي اتخذ أسيييياسييييا للقيا  4002بالمقارنة بعام  %8.ث8فدان يمثل حوالى أالف 8بانخفاض قدره حوالى  4002عام
، وقييد بل  متوسييييييييييييييط المسيييييييييييييياحيية المزروعيية 4002بييالمقييارنية بعيام %24ث002ألف فييدان تمثييل حوالى .00هييا حوالىبزييادة قيدر  4002ألف فيدان عيام

ألف فدانث وبتقدير معادلة االتجاه الزمن  العام لتطور المسييييياحة المزروعة لمحصيييييول البصيييييل ف  مصييييير خالل فترة الدراسييييية، تشيييييير  2ث0.4حوالى
ألف  42ث8ى أن المسييياحة المزروعة أخذت اتجاها عاما متزايد بمعدل سييينوى معنوى إحصييياةى بل  حوالى( إل.( الواردة بالجدول رقم )0المعادلة رقم)
مما يدل  20ث0" بحوالى2Rمن متوسط المساحة المزروعة للمحصول، كما بلغت قيمة معامل التحديد" %82ث2يادة سينوية تمثل حوالىز فدان وبنسيبة 

لمزروعة لمحصيول البصل أنما ترجع لتأثير عامل الزمن ف  حين ترجع النسبة الباقية من التغيرات من التغيرات الحادثة ف  المسياحة ا %20على أن
 لعوامل أخرى

 
 -4002 ) تطور المساحة المزروعة  واإلنتاجية الفدانية  واإلنتاا الكل  لمحصول البصل ف  جمهورية مصر العربية خالل الفترة( 0جدول رقم )

 (ث 4002

 المزروعةالمساحة  السنوات
 )باأللف فدان(

 الرقم القياسي
4002=000 

 اإلنتاجية الفدانية
 )بالطن(

 الرقم القياسي
4002=000 

 اإلنتاج الكلي
 )باأللف طن(

 الرقم القياسي
4002=000 

 000 0422 000 09ث.0 000 .9 4002
 92ث.04 0.28 .2ث000 42ث.0 40ث042 002 .400
 .0ث90 0040 4.ث92 28ث04 2.ث90 28 4002
 .2ث009 0222 49ث004 9.ث.0 22ث002 000 4008
 42ث.02 0208 ..ث000 49ث.0 02ث.02 0.2 4002
 22ث022 4082 ..ث002 22ث.0 020 0.4 4009
 4.ث022 .449 0.ث.00 20ث.0 82ث082 022 4000
 22ث024 4480 .8ث.00 22ث.0 .2ث084 022 4000
 92ث080 4048 09ث002 90ث.0 .0ث020 ..0 4004
 80ث402 4280 2.ث002 40ث02 29ث098 022 .400
 22ث.40 2..4 28ث002 00ث.0 29ث088 029 4002
 ..ث422 4229 ..ث002 22ث02 8.ث408 098 .400
 29ث022 .449 42ث000 .2ث02 8.ث028 0.9 4002
 8.ث4.2 4902 0.ث.00 04ث.0 02ث.40 .09 4008
 28ث4.0 4224 .4ث000 2.ث02 24ث402 092 4002
 ..ث.08 2ث.402 42ث002 92ث.0 24ث020 2ث0.4 المتوسط

شييرة ن جمعت وحسييبت من بيانات وزارة الزراعة واسييتصييالض األراضيي ، قطاع الشييةون اإلقتصييادية، اإلدارة المركزية لالقتصيياد الزراعى، المصدددر:    
 .، أعداد مختلفةاالحصاةات الزراعية

 
 
 
 
 
 
 



 050     (0218-0222خالل الفترة) المؤشرات اإلنتاجية لمحاصيل الزراعة التعاقدية البصل والطماطم في جمهورية مصر العربية 

 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

لتطور المسيييييياحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاا الكل  لمحصييييييول البصييييييل ف  جمهورية مصيييييير معادالت االتجاه الزمن  العام ( 4جدول رقم) 
 (ث4002 -4002العربية خالل الفترة )

 معدل التغير السنوى % 2R F معادلة االتجاه الزمني العام رقم المعادلة المتغير

 0 المساحة المزروعة
 س هـ  7..6+ 13.40ص^ هـ=  

                    (6.41** ) 
1..1 54.41 3.67 

 . اإلنتاجية الفدانية
 س هـ  1.035+ .6..0ص^هـ= 

                    (..71** ) 
1..5 65.34 0.13 

 4 اإلنتاج الكلي
 س هـ  41...0+  7..0077ص^هـ=  

                     (..51**) 
1..5 64.64 5.61 

 :حيث أن
 التقديرية للمتغيرات التابعة )المساحة واإلنتاجية واإلنتاا( ف  السنة هيثص^ هي = القيمة 

 (ث.0، ثثثثثث، .، 4، 0، حيث هي=)  ف  السنة هي  هي = عامل الزمن بالسنوات كمتغير مستقل  
 األرقام بين األقوا  أسفل التقديرات تشير إلى قيمة )ت( المحسوبةث -

 (ث    00ث0** تشير إلى المعنوية عند مستوى )
 (ث4ُجمعت وُحسبت من البيانات الواردة بجدول رقم ) :المصدر

 
 تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول البصل في جمهورية مصر العربية:  -ب   

(، حيث تبين أن 4002-4002ل الفترة )( تطوراإلنتاجية الفدانية لمحصيييييييييول البصييييييييل ف  مصييييييييير خال4توضييييييييح البيانات الواردة بالجدول رقم)     
بانخفاض  4002طن/فدان عام 28ث04اإلنتاجية الفدانية أخذت ف  التذبذب من عام إلى أخر خالل فترة الدراسييييييييييية وذلك ما بين حد أدنى بل  حوالى

طن/فدان عام  04ث.0بل  حوالىوالذي اتخذ أسيييياسييييا للقيا ، وحد أقصييييى  4002بالمقارنة بعام %22ث0طن/فدان اي يمثل حوالى 44ث0قدره حوال 
طن  92ث.0، ولقد بل  متوسييييييييييييييط اإلنتاجية الفدانية حوال 4002بيالمقارنة بعام  %0.ث.0طن/ فيدان تمثيل حوالى .0ث4بزييادة قيدرهيا حوال  4008

( الواردة 4م)تشييييير المعادلة رق/فدان، وبتقدير معادلة االتجاه الزمن  العام لتطور اإلنتاجية الفدانية لمحصييييول البصييييل ف  مصيييير خالل فترة الدراسيييية 
ألف فدان وبنسيبة ذيادة سنوية  .02ث0( إلى أن اإلنتاجية الفدانية أخذت اتجاها عاما متزايدا بمعدل سينوى معنوى إحصياةى بل  حوالى.بالجدول رقم)
من  %.2مما يدل على أن .2ث0" بحوالى2Rمن متوسيييييييييط المسييييييييياحة المزروعة للمحصيييييييييول ، كما بلغت قيمة معامل التحديد" %02ث0تمثل حوالى

 ث أنما ترجع لتأثير عامل الزمن ف  حين ترجع النسبة الباقية من التغيرات لعوامل أخرى بصللمحصول ال اإلنتاجية الفدانية التغيرات الحادثة ف  
 تطور اإلنتاج الكلي لمحصول البصل في جمهورية مصر العربية:  -ج 
(، حيث تبين أن اإلنتاا 4002-4002( تطور اإلنتاا الكل  لمحصييييول البصييييل ف  مصيييير خالل الفترة)4لجدول رقم)توضييييح البيانات الواردة با    

بييانخفيياض قييدره  4002ألف طن عييام  0040الكل  أخييذ ف  التييذبييذب من عييام إلى تخر خالل فترة الييدراسيييييييييييييية، وذلييك مييا بين حييد أدن  بل  حوالى 
 4008ألف طن عام 4902والذي اتخذ أسييييييييياسيييييييييا للقيا ، وحد أقصيييييييييى بل  حوالى 4002بعام بالمقارنة %08ث00ألف طن يمثل حوالى042حوال 

ألف طن،  2ث.402، ولقييد بل  متوسييييييييييييييط اإلنتيياا الكل  حوال  4002بييالمقييارنيية بعييام  %8.ث0.2ألف طن تمثييل حوالى0282بزيييادة قييدرهييا حوالى
( الواردة بالجدول .بصييييييل ف  مصيييييير خالل فترة الدراسيييييية تشييييييير المعادلة رقم)وبتقدير معادلة االتجاه الزمن  العام لتطور اإلنتاا الكل  لمحصييييييول ال

يادة سييييييييينوية تمثل ز ألف فدان وبنسيييييييييبة  9.ث044( إلى أن اإلنتاا الكل  أخذ اتجاها عاما متزايدًا بمعدل سييييييييينوى معنوى إحصييييييييياةى بل  حوالى.رقم)
من التغيرات  %.2مما يدل على أن .2ث0" بحوالى2Rمل التحديد"من متوسييييط المسيييياحة المزروعة للمحصييييول ، كما بلغت قيمة معا %80ث.حوالى

 أنما ترجع لتأثير عامل الزمن ف  حين ترجع النسبة الباقية من التغيرات لعوامل أخرىث بصللمحصول ال اإلنتااالحادثة ف  
 
 تطور إنتاج محصول الطماطم في جمهورية مصر العربية:  -4

 تطور المساحة المزروعة لمحصول الطماطم في جمهورية مصر العربية:  -أ
(، حيث تبين 4002-4002( تطور المسيياحة المزروعة لمحصييول الطماطم ف  مصيير خالل الفترة).توضييح البيانات الواردة بالجدول رقم)     -أ

 92.الل فترة الدراسيييية، وذلك ما بين حد أدنى بل  حوالى أن المسييياحة المزروعة أخذت ف  التذبذب بين الزيادة والنقصيييان من عام إلى تخر خ
والذي اتخذ أسييياسيييا للقيا ، وحد أقصيييى  4002بالمقارنة بعام %22ث02ألف طن يمثل حوالى 22بانخفاض قدره حوال   4008ألف فدان عام

، وقد بل  متوسييييط المسيييياحة 4002بالمقارنة بعام  %0.ث49ألف طن تمثل حوالى0.2بزيادة قدرها حوالى 4009ألف طن عام 200بل  حوالى
ألف فدانث وبتقدير معادلة االتجاه الزمن  العام لتطور المسييياحة المزروعة لمحصيييول الطماطم ف  مصييير خالل فترة  ..ث292المزروعة حوالى

دل سنوى معنوى إحصاةى ( إلى أن المسياحة المزروعة أخذت اتجاها عاما متناقصا بمع.( الواردة بالجدول رقم )0الدراسية، تشيير المعادلة رقم)
" 2Rمن متوسييييييط المسيييييياحة المزروعة ، كما بلغت قيمة معامل التحديد" %0222ألف فدان وبنسييييييبة نقص سيييييينوية تمثل حوالى .824بل  حوالى
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 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

من التغيرات الحادثة ف  المسيييييياحة المزروعة لمحصييييييول الطماطم أنما ترجع لتأثير عامل الزمن ف  حين  %2.مما يدل على أن 2.ث0بحوالى
 ترجع النسبة الباقية من التغيرات لعوامل أخرىث

 
 -4002( تطور المساحة المزروعة  واإلنتاجية الفدانية  واإلنتاا الكل  لمحصول الطماطم ف  جمهورية مصر العربية خالل الفترة) .جدول رقم )

 (ث 4002
 السنوات

 المساحة المزروعة

 )باأللف فدان(

 الرقم القياسي

0222=122 

 الفدانيةاإلنتاجية 

 )بالطن(

 الرقم القياسي

0222=122 

 اإلنتاج الكلي

 )باأللف طن(

 الرقم القياسي

0222=122 

.113 373 011 07.36 011 6730 011 

.115 315 017.7. 07.15 01..10 .410 011... 

.117 5.3 00..14 07.46 11.41 .567 00...3 

.116 546 005.64 07.11 16.71 .741 004.17 

.11. 56. 0.4... 07.11 16.71 1.13 0.1.37 

.111 711 0.1.40 06.04 013.10 01.61 043.5. 

.101 505 001.11 07.51 011.64 .535 000..4 

.100 517 011.15 05.1. 17.77 .153 015.30 

.10. 505 001.11 07.73 010.14 .560 00..06 

.104 3.1 015.41 07.10 01..76 ..71 01.... 

.103 501 011.10 07..0 1..3. ..75 01..06 

.105 371 010.1. 07.3. 011.17 66.6 010.04 

.107 331 13..4 07.7. 011.10 6400 15.7. 

.106 417 .5.43 07.1. 014.01 76.4 .6.11 

.10. 307 .1.77 07... 1...5 7660 ...70 

 1..016 016.64. 6..011 .07.5 016.10 317.54 المتوسط

ةات نشيييرة االحصيييا جمعت وحسيييبت من بيانات وزارة الزراعة واسيييتصيييالض األراضييي ، قطاع الشيييةون اإلقتصيييادية، اإلدارة المركزية لالقتصييياد الزراعى، المصدددر:    
 .، أعداد مختلفةالزراعية

 
لمحصييييييول الطماطم ف  جمهورية مصيييييير معادالت االتجاه الزمن  العام لتطور المسيييييياحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاا الكل  ( 2جدول رقم) 

 (ث4002 -4002العربية خالل الفترة )
 معدل التغير السنوى % 2R F معادلة االتجاه الزمني العام رقم المعادلة المتغير

 0 المساحة المزروعة
 س هـ  5..6 -553.54ص^ هـ=  

                    (-..7. ** ) 
1.47 6.06 -1421 

 . اإلنتاجية الفدانية
 س هـ  1.117+ 07.36ص^هـ=  

                    (1..7) 
1.115 1.16 - 

 4 اإلنتاج الكلي
 س هـ006.33- ...1046ص^هـ=  

                     (-..57* ) 
1.44 7.53 -1421 

 :حيث أن
 ص^ هي = القيمة التقديرية للمتغيرات التابعة )المساحة واإلنتاجية واإلنتاا( ف  السنة هيث

 (ث.0، ثثثثثث، .، 4، 0، حيث هي=)  ف  السنة هي  هي = عامل الزمن بالسنوات كمتغير مستقل  
 األرقام بين األقوا  أسفل التقديرات تشير إلى قيمة )ت( المحسوبةث -

 (، )  ( غير معنوى .0ث0(ث    * تشير إلى المعنوية عند مستوى )00ث0** تشير إلى المعنوية عند مستوى )
 (ث2معت وُحسبت من البيانات الواردة بجدول رقم )جُ  :المصدر

 
 تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم في جمهورية مصر العربية:  -ب   

(، حيث تبين أن 4002-4002( تطوراإلنتاجية الفدانية لمحصيييييييييول الطماطم ف  مصييييييييير خالل الفترة )2توضيييييييييح البيانات الواردة بالجدول رقم)     
بانخفاض  4000طن/فدان عام 94ث.0انية أخذت ف  التذبذب من عام إلى أخر خالل فترة الدراسييييييييييية وذلك ما بين حد أدنى بل  حوالىاإلنتاجية الفد
طن/فدان عام  .0ث08والذي اتخذ أسيييياسييييا للقيا ، وحد أقصييييى بل  حوالى 4002بالمقارنة بعام %2.ث.طن/فدان اي يمثل حوالى ..ث0قدره حوال 
طن  4.ث02، ولقيد بل  متوسييييييييييييييط اإلنتياجيية الفيدانية حوال 4002بيالمقيارنية بعيام  %04ث2طن/ فيدان تمثيل حوالى 22ث0ل بزييادة قيدرهيا حوا 4009

( الواردة 4)/فدان، وبتقدير معادلة االتجاه الزمن  العام لتطور اإلنتاجية الفدانية لمحصيييول الطماطم ف  مصييير خالل فترة الدراسييية تشيييير المعادلة رقم
   ثأن اإلنتاجية الفدانية أخذت اتجاها عاما متزايدا بمعدل سنوى غير معنوى إحصاةى ( إلى2بالجدول رقم)



 054     (0218-0222خالل الفترة) المؤشرات اإلنتاجية لمحاصيل الزراعة التعاقدية البصل والطماطم في جمهورية مصر العربية 

 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 تطور اإلنتاج الكلي لمحصول الطماطم في جمهورية مصر العربية:  -ج 
أن اإلنتاا (، حيث تبين 4002-4002( تطور اإلنتاا الكل  لمحصول الطماطم ف  مصر خالل الفترة)2توضح البيانات الواردة بالجدول رقم)    

بانخفاض قدره حوال    4008ألف طن عام  .284الكل  أخذ ف  التذبذب من عام إلى تخر خالل فترة الدراسة، وذلك ما بين حد أدن  بل  حوالى 
بزيادة  4009ألف طن عام 00489والذي اتخذ أساسا للقيا ، وحد أقصى بل  حوالى  4002بالمقارنة بعام %00ث04ألف طن يمثل حوالى902

ألف طن، وبتقدير  .8ث2098، ولقد بل  متوسط اإلنتاا الكل  حوال  4002بالمقارنة بعام  %4.ث2.ألف طن تمثل حوالى 42.2درها حوالىق
( إلى 2( الواردة بالجدول رقم).معادلة االتجاه الزمن  العام لتطور اإلنتاا الكل  لمحصول الطماطم ف  مصر خالل فترة الدراسة تشير المعادلة رقم)

 %.022ألف فدان وبنسبة نقص سنوية تمثل حوالى 008222ن اإلنتاا الكل  أخذت اتجاها عاما متناقصا بمعدل سنوى معنوى إحصاةى بل  حوالىأ
لمحصول الطماطم  اإلنتاامن التغيرات الحادثة ف   %..مما يدل على أن ..ث0" بحوالى2R، كما بلغت قيمة معامل التحديد" اإلنتاامن متوسط 

  جع لتأثير عامل الزمن ف  حين ترجع النسبة الباقية من التغيرات لعوامل أخرىثأنما تر 
  -مدخالت ومخرجات الدالة اإلنتاجية :

يرتكز تقدير الدوال اإلنتاجية المزرعية من الناحية التطبيقية بصفة أساسية على كل من المدخالت والمخرجات2 ولهذا فإن مدخالت 
 المزرعية المستخدمة فى هذه الدراسة لمحصول  )البصل2 والطماطم( تشمل اآلتى:ومخرجات الدوال اإلنتاجية 

 أواًل: محصول البصل المتغيرات المستقلة وتتمثل فيما يلى:
 0التقاوى س

 وهى عبارة عن كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة ولقد تم تمثيل عنصر التقاوي فى هذه الدراسة )بالكيلو جرام/فدان( -
 (:4لبلدى )سالسماد ا  -
 وهو عبارة عن كمية السماد البلدى المستخدمة فى الزراعة ولقد تم تمثيل عنصر السماد البلدى فى هذه الدراسة )بالمتر المكعب /فدان( ث -
 (:3العمل اآللى )س  -
هذه  تمثيل عنصر العمل اآللى فىوهو عبارة عن مدخل العمل اآللى المستخدم فى إعداد األرض للزراعة والعمليات الزراعية المختلفة ولقد تم  -

 الدراسة )بالساعة /فدان(
 (:2العمل البشرى )س  -
 وهو عبارة عن مدخل العمل البشرى المستخدم فى العمليات الزراعية المختلفة ولقد تم تمثيل عنصر العمل البشرى فى هذه الدراسة )رجل/يوم -

  للفدان(
 (:5السماد األزوتى )س -
  ثالفعالة دراسة بعدد وحدات األزوتالمستخدمة فى تسميد المحصول ولقد تم تمثيل عنصر السماد األزويى فى هذه الوهو عبارة عن كمية األزوتى  -
 (:6السماد الفوسفاتى )س -
 وهو عبارة عن كمية السماد الفوسفاتى المستخدمة فى تسميد المحصول ولقد تم تمثيل عنصر الفوسفاتى فى هذه الدراسة بعدد وحدات الفوسفات -
 فعالةثال

 
 التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج محصول البصل على مستوى العينة.

( دالة إنتاا البصييل المقدرة باسييتخدام النموذا الخط  إلجمال  العينة، والت  يتضييح من تقديراتها أن .0( بالجدول رقم)0تبين المعادلة رقم )
حيث توضييح العالقة بين حجم اإلنتاا من البصييل والعوامل المؤثرة عليه، إن أكثر مرونة اسييتجابة التغير ف  إنتاا البصييل، كانت منطقية اقتصييادية، 

(، 2(، وكمية العمل البشيييييييري) .(، وكمية العمل اآلل ) 4(، وكمية السيييييييماد البلدي ) 0العوامل تأثيرًا على إنتاا البصيييييييل ه  كمية التقاوي ) 
كمية اإلنتاا وكل من كمية التقاوي، وكمية السييماد البلدي، وكمية العمل البشيييري، (، كما يتضيييح وجود عالقة طردية بين .وكمية السييماد األزوت ) 

من كمية التقاوي، وكمية السيييييييييييماد البلدي، وكمية العمل  %0وكمية السيييييييييييماد األزوت ، أي أنه بزيادة عدد الوحدات المسيييييييييييتخدمة ف  اإلنتاا بمقدار 
، % 0.2ث0،% 040ث0نتاجية األخرى، إنما تؤدي إلى زيادة اإلنتاا من البصييييل بنحو البشييييري،وكمية السييييماد األزوت  مع ثبات باق  العناصيييير اإل

وذلك لكل عنصييييير من العناصييييير اإلنتاجية السيييييابقة على الترتيب، كما يتضيييييح وجود عالقة عكسيييييية بين كمية اإلنتاا وكمية  %008ث0،%0.8ث0
من كمية العمل اآلل  مع ثبات باق  العناصيييير اإلنتاجية األخرى، إنما  %0دار العمل اآلل ، أي أنه بزيادة عدد الوحدات المسييييتخدمة ف  اإلنتاا بمق

بينما لم تتأكد المعنوية اإلحصييييياةية لتأثير العناصييييير األخرى على إنتاا البصيييييل على الرغم من  %..0ث0تؤدي إلى نقص اإلنتاا من البصيييييل بنحو
، )عالقة العاةد المتناقص للسييييييييييييييعة(، وهذا يعن  أن زيادة اإلنتاا 2..ث0بلغيت بنحو منطقيية المعيالم المقيدرة، وتعك  قيمية المرونية اإلجمياليية والت  

، مما يشيير إلى استخدام هذه العناصر ف  المرحلة االقتصادية لإلنتاا % 2..ث0، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاا البصيل بنسيبة%0المشيار إليها بنسيبة 
من التغيرات الحييادثيية ف  إنتيياا البصييييييييييييييل، إنمييا ترجع إلى  %28ممييا يعن  أن  28ث0حوال   (4)المرحليية الثييانييية(، هييذا وقييد بل  معييامييل التحييديييد )ر
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 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 ث.2ث44نحوب التغيرات ف  عناصر اإلنتاا الت  تضمنتها التقديرات السابقة، كما تشير قيمة)ف( إلى معنوية النموذا ككل حيث بلغت قيمتها
صيييييل بالصيييييورة اللوغاريتمية المزدوجة إلجمال  العينة، والت  يتضيييييح من نتاةج تقديراتها ثبوت ( دالة إنتاا الب.0( بالجدول رقم )4وتبين المعادلة رقم)

وسييفات ، فالمعنوية اإلحصيياةية لمرونات عناصيير اإلنتاا المؤثرة على كمية إنتاا البصييل وه  كمية التقاوي، وكمية السييماد األزوت ، وكمية السييماد ال
كما يتضيييح وجود عالقة بين كمية اإلنتاا وكل من العوامل سيييابقة الذكر، أي أنه بزيادة عنصييير  على الترتيب..0ث022،0ث0، .02ث0حيث بلغت 

، ف  حين زيادة عنصييير %.02ث0بفرض ثبات باق  العناصييير اإلنتاجية األخرى، إنما يؤدي إلى زيادة كمية إنتاا البصيييل بنحو  %0التقاوي بنسيييبة 
، ف  حين زيادة % 022ث0ر اإلنتاجية األخرى، إنما يؤدي إلى زيادة كمية إنتاا البصييل بنحو بفرض ثبات باق  العناصيي %0السييماد األزوت  بنسييبة 

، وتعك  %..0ث0بفرض ثبات باق  العناصر اإلنتاجية األخرى، إنما يؤدي إلى زيادة كمية إنتاا البصل بنحو %0عنصير السيماد الفوسيفات  بنسبة
)عالقة العاةد المتناقص للسيييعة( وهذا يعن  أن زيادة عناصييير اإلنتاا المشيييار إليها المتضيييمنة ف  ، 422ث0قيمة المرونة اإلجمالية والت  بلغت بنحو 

مما يعن   24ث0( والت  بلغت بنحو 4، كما تشييييير قيمة معامل التحديد)ر% 422ث0، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاا البصييييل بنسييييبة %0التقدير بنسييييبة 
إنما ترجع إلى التغيرات ف  عناصييير اإلنتاا الت  تضيييمنتها التقديرات السيييابقة، كما تشيييير قيمة)ف(  من التغيرات الحادثة ف  إنتاا البصيييل %24أن 

 ث.2ث02إلى معنوية النموذا ككل حيث بلغت قيمتها نحو
         

 التقدير االحصاةى لدالة انتاا محصول البصل على مستوى العينة( 05جدول رقم )

رقم  البيان
 المعادلة

الصورة 
المرونة  ف 4ر المعدددادلة الرياضية

 اإلجمالية

إجمالي 
 العينة

 خطية 0
 -هي  4  0098ث0هي + 0  0.2ث0+  .22ث4هي = ^ص

 هي.  00282ث0هي +  2  00294ث0هي + .  0002ث0
 (**00ث.(* )09ث4(* )40ث4-(* )24ث4(** )20ث.)

 2..ث0 **.2ث44 28ث0

 لوغارتمية 4
هي + .لو   022ث0هي +0لو   .02ث0+  220ث0هي= ^لو ص

 هي 2لو    ..0ث0
 (*2ث4)  (** .ث.)   (**2ث.)

 422ث0 **.2ث02 24ث0

 
 التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج محصول الطماطم على مستوى العينة. -

دالة إنتاا الطماطم المقدرة باسيييييييييييتخدام النموذا الخط  على مسييييييييييتوى العينة، والت  يتضيييييييييييح من ( 02( بالجدول رقم)0تبين المعادلة رقم )
ل متقديراتها أن مرونة اسيييييييييييتجابة التغير ف  إنتاا الطماطم ، كانت منطقية اقتصيييييييييييادية، حيث توضيييييييييييح العالقة بين حجم اإلنتاا من الطماطم والعوا

(، كما يتضييييييييييييييح وجود عالقة .(، وكمية السييييييييييييييماد األزوت  ) .المؤثرة عليه، إن أكثر العوامل تأثيرًا على إنتاا الطماطم ه  كمية العمل اآلل ) 
من العوامل سيييييييابقة الذكر  %0طردية بين كمية اإلنتاا وكل من العوامل سيييييييابقة الذكر، أي أنه بزيادة عدد الوحدات المسيييييييتخدمة ف  اإلنتاا بمقدار 

، وذلييك لكييل عنصيييييييييييييير من % 22.ث0،% 449ث0مع ثبييات بيياق  العنيياصيييييييييييييير اإلنتيياجييية األخرى، إنمييا تؤدي إلى زيييادة اإلنتيياا من الطميياطم بنحو 
اإلنتاجية السييييييابقة على الترتيب، بينما لم تتأكد المعنوية اإلحصيييييياةية لتأثير العناصيييييير األخرى على إنتاا الطماطم على الرغم من منطقية العناصيييييير 

 ،)عالقة العاةد المتناقص للسيييييييييييعة(، وهذا يعن  أن زيادة عناصيييييييييييير اإلنتاا.20ث0المعالم المقدرة، وتعك  قيمة المرونة اإلجمالية والت  بلغت بنحو 
، مما يشيييييير إلى اسيييييتخدام هذه العناصييييير ف  المرحلة االقتصيييييادية % .20ث0، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاا الطماطم بنسيييييبة%0المشيييييار إليها بنسيييييبة 

ترجع من التغيرات الحادثة ف  إنتاا الطماطم ، إنما  %80مما يعن  أن  80ث0( حوال  4لإلنتياا )المرحلية الثيانيية(، هيذا وقيد بل  معيامل التحديد )ر
 ث9ث24إلى التغيرات ف  عناصر اإلنتاا الت  تضمنتها التقديرات السابقة، كما تشير قيمة)ف( إلى معنوية النموذا ككل حيث بلغت قيمتها بنحو

دالة إنتاا الطماطم بالصييييييييييييييورة اللوغاريتمية المزدوجة إلجمال  العينة، والت  يتضييييييييييييييح من نتاةج  (06( بالجدول رقم )4وتبين المعيادلية رقم)
مية كتقيديراتهيا ثبوت المعنويية اإلحصيييييييييييييياةيية لمرونيات عناصيييييييييييييير اإلنتاا المؤثرة على كمية إنتاا الطماطم وه  كمية التقاوي، وكمية العمل اآلل ، و 

على الترتيب كما يتضييييييح وجود عالقة طردية بين 0.48ث0، 4.9ث0، 09.0ث0، 2.0ث0يث بلغت السييييييماد األزوت ، وكمية السييييييماد الفوسييييييفات  ح
بفرض ثبات باق  العناصيير اإلنتاجية األخرى، إنما يؤدي إلى  %0كمية اإلنتاا وكل من العوامل سييابقة الذكر، أي أنه بزيادة عنصيير التقاوي بنسييبة 

بفرض ثبات باق  العناصييييييييير اإلنتاجية األخرى، إنما  %0يادة عنصييييييييير العمل اآلل  بنسيييييييييبة ، ف  حين ز %2.0ث0زيادة كمية إنتاا الطماطم بنحو 
بفرض ثبات باق  العناصيييييير اإلنتاجية  %0، ف  حين زيادة عنصيييييير السييييييماد األزوت  بنسييييييبة%09.0ث0يؤدي إلى زيادة كمية إنتاا الطماطم بنحو 

بفرض ثبات باق  العناصيير  %0، ف  حين زيادة عنصيير السييماد الفوسييفات  بنسييبة%4.9ث0األخرى، إنما يؤدي إلى زيادة كمية إنتاا الطماطم بنحو
، )عالقة 2.2ث0، وتعك  قيمة المرونة اإلجمالية والت  بلغت بنحو %0.48ث0اإلنتياجيية األخرى، إنميا يؤدي إلى زييادة كميية إنتياا الطمياطم بنحو 
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، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاا ف  حين %0مشيييييار إليها المتضيييييمنة ف  التقدير بنسيييييبة العاةد المتناقص للسيييييعة( وهذا يعن  أن زيادة عناصييييير اإلنتاا ال
، %2.2ث0بفرض ثبات باق  العناصيير اإلنتاجية األخرى، إنما يؤدي إلى زيادة كمية إنتاا الطماطم بنسييبة  %0زيادة عنصيير السييماد األزوت  بنسييبة
من التغيرات الحادثة ف  إنتاا ف  حين زيادة عنصيييييييييير السييييييييييماد  %.2ما يعن  أن م .2ث0( والت  بلغت بنحو 4كما تشييييييييييير قيمة معامل التحديد)ر

بفرض ثبات باق  العناصيير اإلنتاجية األخرى، إنما يؤدي إلى زيادة كمية إنتاا دوار الشييم  إنما ترجع إلى التغيرات ف  عناصيير  %0األزوت  بنسييبة
 ث.ث20إلى معنوية النموذا ككل حيث بلغت قيمتها نحو اإلنتاا الت  تضمنتها التقديرات السابقة، كما تشير قيمة)ف(

 
 التقدير االحصاةى لدالة انتاا محصول الطماطم على مستوى العينة( 06جدول رقم )

رقم  البيان
 المعادلة

الصورة 
 الرياضية

المرونة  ف 4ر المعدددادلة
 اإلجمالية

إجمالي 
 العينة

 هي .   0200.20هي + .   020090+  02.00ص^هي =  خطية 0
 (.20**)  (222**) 

0280 2429** 0220. 

هي .لو    0209.0هي+ 0لو    022.0+ 42.92لو ص^هي=  لوغارتمية 4
 هي 2لو    020.48هي + .لو    024.9+

 (228( **)408*)  (.20**)   (220**) 

022. 202.** 022.2 

 التقدير اإلحصائى لدوال تكاليف محصول البصل إلجمالي عينة الدراسة. -
 

العالقة بين التكاليف الكلية والكميه المنتجة من البصيييييل والت  اتضيييييح منها إن الصيييييورة التربيعية ( 08( بالجدول رقم )0تبين المعادلة رقم )
نتاا البصيل إلجمال  عينة الدراسة، هذا وقد بلغت  يمة قه  أفضيل الصيور، حيث يتضيح وجود عالقة مؤكدة إحصياةيًا بين كل من التكاليف الكلية واج

 من التغيرات الحادثة ف  التكاليف ترجع إلى التغيرات الحادثة ف  اإلنتااث %22بما يشير إلى أن  22ث0معامل التحديد نحو 
 وقد تم اشيييييييتقاق دالة متوسيييييييط التكاليف وذلك بقسيييييييمة التكاليف الكلية على الكمية المنتجة وكذلك تم اشيييييييتقاق دالة التكاليف الحدية، ولتحديد

طن/فدان، ف  حين بل  متوسييط إنتاا 02ث.والذي يدن  التكاليف وقد تم مسيياواة التكاليف المتوسييطة بالتكاليف الحدية والذي قدر بنحو  الحجم األمثل
طن/فدان، ويشييييير ذلك إلى أن اإلنتاا الفعل  من البصييييل على مسييييتوى إجمال  العينة يقل عن الحجم 48ث2الفدان على مسييييتوى عينة الدراسيييية نحو 

طن/فدان، وقد اتضيييح من النتاةج إلى أنه لم يتمكن أي من المزارعين بإجمال  العينة من الوصيييول بإنتاجهم من البصيييل 28ث0نتاا بحوال  األمثل لإل
دب ر إلى الحجم األمثل لإلنتاا، ولمعظمة األرباض أي الحصيييييييول على الحجم المعظم للربح يجب مسييييييياواة دالة التكاليف الحدية بالسيييييييعر المزرع  ل 

طن/فدان أي أنه يزيد عن .0ث2جنية ومن المعادلة تم الحصييييييييييييييول على الحجم المعظم للربح والذي قدر بنحو  280صييييييييييييييل والذي قدر بنحو من الب
يهم دمتوسييييط اإلنتاا بهذه الفةة وهذا الحجم المعظم للربح لم يصييييل إليه أي منتج على مسييييتوى العينة، مما يشييييير إلى أن مزارع  المحصييييول مازال ل

 إنتاجهم لتعظيم أرباحهم وذلك عن طريق التوسع الرأس  ف  إنتاا المحصولث فرصة لزيادة
 

 التقدير االحصاةى لدالة تكاليف محصول البصل على مستوى العينة( 01جدول رقم )
 ف 4ر المعددددددادلة رقم المعادلة البيان

 0 إجمالي العينة

 هي4ص.ث4.8ص هي+.ث4420-2ث2202ت ك=
 (**22ث.(* ).8ث4) 

 ص.ث4.8+.ث4420-/ص2ث2202م=ت 
 ص .0.+.ث4420-ت ض=

 **02ث44 022

 التقدير اإلحصاةى لدوال تكاليف محصول الطماطم إلجمال  عينة الدراسةث -
 

العالقة بين التكاليف الكلية والكميه المنتجة من الطماطم والت  اتضييييح منها إن الصييييورة التربيعية ( 02( بالجدول رقم )0تبين المعادلة رقم )
نتاا الطماطم إلجمال  عينة الدراسييييية، هذا وقد بلغت ه   أفضييييل الصييييور، حيث يتضييييح وجود عالقة مؤكدة إحصيييياةيًا بين كل من التكاليف الكلية واج

 من التغيرات الحادثة ف  التكاليف ترجع إلى التغيرات الحادثة ف  اإلنتااث %29بما يشير إلى أن  29ث0قيمة معامل التحديد نحو 
الة متوسيييييييط التكاليف وذلك بقسيييييييمة التكاليف الكلية على الكمية المنتجة وكذلك تم اشيييييييتقاق دالة التكاليف الحدية، ولتحديد وقد تم اشيييييييتقاق د

طن/فدان، ف  حين بل  متوسييييييييط 42.ث0الحجم األمثل والذي يدن  التكاليف وقد تم مسيييييييياواة التكاليف المتوسييييييييطة بالتكاليف الحدية والذي قدر بنحو 
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طن/فدان، ويشيييييير ذلك إلى أن اإلنتاا الفعل  من الطماطم بإجمال  عينة الدراسييييية يقل عن الحجم األمثل 9.2ث0  عينة الدراسييييية إنتاا الفدان جمال
طن،وقد اتضييح من النتاةج إلى أنه لم يتمكن أي من المزارعين بإجمال  الدراسيية من الوصييول بإنتاجهم من الطماطم إلى الحجم 9.ث0لإلنتاا بحوال  

اا، ولمعظمة األرباض أي الحصيييييييول على الحجم المعظم للربح يجب مسييييييياواة دالة التكاليف الحدية بالسيييييييعر المزرع  للطن من الطماطم األمثل لإلنت
طن/فدان أي أنه يزيد عن متوسييييييييييييييط .92ث4جنية ومن المعادلة تم الحصييييييييييييييول على الحجم المعظم للربح والذي قدر بنحو  4200واليذي قدر بنحو 

اسييية وهذا الحجم المعظم للربح لم يصيييل إليه أي منتج على مسيييتوى الدراسييية، مما يشيييير إلى أن مزارع  المحصيييول مازال لديهم اإلنتاا بإجمال  الدر 
 فرصة لزيادة إنتاجهم لتعظيم أرباحهم وذلك عن طريق التوسع الرأس  ف  إنتاا المحصولث

 
 ث4040الطماطم على مستوى إجمال  عينة الدراسة ف  محافظة الفيومالتقدير اإلحصاة  لدوال التكاليف اإلنتاجية لمحصول ( 02جدول رقم)

 ف 4 المعددددددادلة رقم المعادلة البيان

 0 إجمالي العينة

 هي4ص.ث409-ص هي9ث0.02+0ث22.ت ك=
 (**.0ث.(** )4ث8) 

 ص.ث409-9ث0.02/ص+0ث22.ت م=
 ص 2ث2.2-9ث0.02ت ض=

 **.2ث490 29ث0

 حيث أن:
 التقديرية إلجمال  التكاليف اإلنتاجية للفدان )جنيه(القيمة ت ك هي =
 كمية اإلنتاا التقديرية لمتوسط إنتاا الفدان من المحصول بالطن ثص هي= 

   كمية اإلنتاا التقديرية لمتوسط إنتاا الفدان من المحصول بالطن ف  الصورة التربيعيةهي= 4ص
 حيث هي = عدد المزارعينث
 التقديرات ه  قيمة )ت( المحسوبةث األرقام بين األقوا  أسفل
 (ث00ث0** معنوي عند مستوى )  ث (.0ث0* معنوي عند مستوى )

 4040جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة بمحافظة الفيوم عام : المصدر
 

 الملخص
التى تحقق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  وأحد القطاعات اإلنتاجية  المصرىيعتبر القطاع الزراعى من أهم القطاعات الرشيسية فى اإلقتصاد القومى 

ن الغذاء مالشاملة للبالد حيث أنه يوفر النقد األجنبى ويعتمد عليه نسبة كبيرة من السكان كمصدر دخل ومعيشة باإلضافة إلى توفير أكبر قدر ممكن 
دية هو تغيير أسلوب البيع والتداول الحال  والمعتمد على السالسل الزمنية ، ووضع أطر مؤسسية والكساء إن الهدف الرةيس  من تطبيق الزراعة التعاق

لتكامل اوتشريعية وتنظيمية لنظام تداول المنتج الزراع  ، و تعرف منظمة الفاو الزراعة التعاقدية بأنها الشراكة من أجل النمو فهى أحد أشكال 
ار بكفاءة تربط بين صغار المزارعين واإلرشاد الزراعى وجودة التفاوى ، واألسمدة ، والمبيدات  ، واألسواق المربحة الرأسى، والزراعة التعاقدية عندما تد

لسنة  02، فهى نظام يساعد فى مضاعفة أرباض الجهات الداعمة وزيادة دخل المزارعين ولهذا أصدر الرةي  المصرى قرارا"جمهوريا" بالقانون رقم 
 لزراعات التعاقدية كوسيلة مؤسسية للتنمية الريفيةبإنشاء مركز ا .400

صل البحث إلى وتو ،  لذا فإن الهف الرةيسى للبحث يتمثل فى دراسة المؤشرات اإلنتاجية لمحصولى الطماطم والبصل فى جمهورية مصر العربية
      العديد من النتائج من أهمها :

ألف فدان  42ث8فى مصر أخذت اتجاها عاما متزايد بمعدل سنوى معنوى إحصاةى بل  حوالى بمحصول البصل أن مساحة البصل المزروعة -0
مما يدل على  20ث0" بحوالىR2من متوسط المساحة المزروعة للمحصول، كما بلغت قيمة معامل التحديد" %82ث2يادة سنوية تمثل حوالىز وبنسبة 

البصل أنما ترجع لتأثير عامل الزمن ف  حين ترجع النسبة الباقية من التغيرات لعوامل  من التغيرات الحادثة ف  المساحة المزروعة لمحصول %20أن
 أخرى ث

ألف فدان وبنسييبة  .02ث0أن اإلنتاجية الفدانية لمحصيول البصيل فى مصير أخذت اتجاها عاما متزايدا بمعدل سينوى معنوى إحصياةى بل  حوالى -4
مما يدل على  .2ث0" بحوالىR2للمحصيييييييييييييول ، كما بلغت قيمة معامل التحديد" جية الفدانيةاإلنتامن متوسيييييييييييييط  %02ث0يادة سيييييييييييينوية تمثل حوالىز 
أنما ترجع لتأثير عامل الزمن ف  حين ترجع النسييييييييييييبة الباقية من التغيرات  البصيييييييييييللمحصيييييييييييول اإلنتاجية الفدانية من التغيرات الحادثة ف   %.2أن

 لعوامل أخرى ث
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خالل فترة الدراسية تشير إلى أن اإلنتاا الكل  أخذ اتجاها عاما متزايدًا بمعدل سنوى معنوى إحصاةى  اإلنتاا الكل  لمحصيول البصيل ف  مصير -.
" R2للمحصيييييييييول ، كما بلغت قيمة معامل التحديد" اإلنتاامن متوسيييييييييط  %80ث.ألف فدان وبنسيييييييييبة ذيادة سييييييييينوية تمثل حوالى 9.ث044بل  حوالى
أنما ترجع لتأثير عامل الزمن ف  حين ترجع النسييييبة الباقية  لبصييييللمحصييييول ا اإلنتااحادثة ف  من التغيرات ال %.2مما يدل على أن .2ث0بحوالى

 من التغيرات لعوامل أخرىث
ألف فدان  .824أن المسيييياحة المزروعة لمحصييييول الطماطم فى مصيييير أخذت اتجاها عاما متناقصييييا بمعدل سيييينوى معنوى إحصيييياةى بل  حوالى -2

مما يدل على  2.ث0" بحوالىR2من متوسيييييييييييط المسييييييييييياحة المزروعة ، كما بلغت قيمة معامل التحديد" %0222وبنسيييييييييييبة نقص سييييييييييينوية تمثل حوالى
من التغيرات الحادثة ف  المسيييييياحة المزروعة لمحصييييييول الطماطم أنما ترجع لتأثير عامل الزمن ف  حين ترجع النسييييييبة الباقية من التغيرات  %2.أن

 لعوامل أخرىث
   ثصول الطماطم فى مصر أخذت اتجاها عاما متزايدا بمعدل سنوى غير معنوى إحصاةىأن اإلنتاجية الفدانية لمح -.
ألف فدان وبنسييبة  008222أن اإلنتاا الكل  لمحصييول الطماطم فى مصيير أخذ اتجاها عاما متناقصييا بمعدل سيينوى معنوى إحصيياةى بل  حوالى -2

من  %..مميا يدل على أن ..ث0" بحوالىR2قيمية معياميل التحيدييد"، كميا بلغيت  اإلنتياا الكلىمن متوسييييييييييييييط  %.022نقص سيييييييييييييينويية تمثيل حوالى
 لمحصول الطماطم أنما ترجع لتأثير عامل الزمن ف  حين ترجع النسبة الباقية من التغيرات لعوامل أخرىث اإلنتاا الكلىالتغيرات الحادثة ف  

 هذا ومما سبق فإن الدراسة توصى بما يلى 
خالل متاجر التجزةة التى تمول المزارع بمستلزمات االنتاا باالجل مما يعطى الحق للمتجر فى ان يبيع  تمويل مستلزمات االنتاا الزراعى من -0

 للمزارع ما هو متوفر لديه من مستلزمات دون النظر الى طلب المزارع واحتياجاته الفعليه
المياه2 صحة االنسان والحيوان والنبات والتربة والهواء و  يجب أن تكون مستلزمات االنتاا مسجلة بوزارة الزراعة ومعروف تأثيراتها الخارجية على -4

 باالضافة الى اثرها على االنتاا الزراعى بصورة مباشرة من حيث الكم او الجودة المطابقة لمواصفات السوق
دها دون تدخل الحديثة بمفر زيادة امكانيات الشركات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا الميكنة وزيادة قدرتها على نشر الميكنة والتكنولوجيات  -3

 حكومى ووضع برامج ادخال التكنولوجيا الزراعية ضمن اولويات استراتيجية التنمية الزراعيةث
لزراعى ا زيادة المعلومات الزراعية بدقة لكل اطراف العملية سواء كان منتجا او مستهلكا او مسوقا داخليا او خارجيا امر معوق لعملية االستثمار -2

 مات التى يقوم المستثمر بتحليلها وبناء قراراته االستثمارية فى ضوةهاثلغياب المعلو 
 زيادة دور جهاز االرشاد الزراعى وهو الجهاز المسةول عن نشر وتطويع التكنولوجيا الزراعية قصور التشريعات الخاصة بالزراعة التعاقدية -5

لمخاطرة مع المزارع فى عملية الزراعة التعاقدية2 كما ان ضوابط ومحددات والتأمين الزراعى المسةولة عن جذب المزيد من االستثمارات وتحمل ا
 تجودة المنتجات الزراعية اصبحت من القوانين الملحة التى يتطلب تعديلها وفرض عقوبات على الرقابة على المبيدات واالسمدة وضبط المنتجا

 وتسجيل المزارع لتتبع المنتج من الزراعة حتى الوصول للمستهلكث
ملية عيادة التشريعات الخاصة بالزراعة التعاقدية والتأمين الزراعى المسةولة عن جذب المزيد من االستثمارات وتحمل المخاطرة مع المزارع فى ز  -2

 الزراعة التعاقديةث 
 

 المراجع:
كتوراه والعطرية بمحافظة المنيا ، رسالة د ( طارق على أحمد ، إقتصاديات المكافحة الحيوية فى مقاومة اآلفات التى تصيب أهم النباتات الطبية0)

 ث 4009، قسم اإلقتصاد الزراعى ، جامعة المنيا ، 
 ث 4009( يمنى شحلتة مصطفى ، دراسة إقتصادية على نخيل البلح فى مصر ، رسالة دكتوراه ، قسم اإلقتصاد الزراعى ، جامعة بنها ، 4)
ة التعاقدية ألهم المحاصيل اإلستراتيجية فى جمهورية مصر العربية ، دراسة إستطالعية  مركز ( أحمد جمال الدين وهبة وتخرون )دكاترة( الزراع.)

 ث 4002البحوث الزراعية ، 
م و ( عالء الدين سعيد الشبراوى وتخرون )دكاترة( دور الزراعة التعاقدية فى تنمية القطاع الزراعى المصرى  ، دراسة حالة فى محافظتى الفي2)

 ث 4008عهد بحوث اإلقتصاد الزراعى ، واإلسماعيلية  م
  .400( سرحان سليمان )دكتور( ،  الزراعة التعاقدية ، محاضرة ، معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى ، .)
لمجلة ا ( شحاتة عبد المقصود غنيم وتخرون  )دكاترة( ،  دراسةإقتصادية للزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر )دراسة حالة بمحافظةالغربية ( ،2)

 ث  4008المصرية لإلقتصادالزراعى ، المجلدالسابع والعشرون ، العدد الثالث ، سبتمبر 
ستصالض األراضى 8) أعداد  –اإلحصاءات الزراعيى  ةنشر  -اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى –قطاع الشةون اإلقتصادية  –( وزارة الزرعة واج

 متفرقة ث 
  أعداد متفرقة ث -الكتاب اإلحصاةى السنوى –العامة واإلحصاء ( الجهاز المركزى للتعبةة 2)
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Summary 
1- The area of onions planted with the onion crop in Egypt has taken an increasing general trend with an annual 

statistically significant rate of about 7.26 thousand feddans and an annual increase rate representing about 4.76% 

of the average cultivated area of the crop, as the value of the determining factor "R2" reached about 0.80, which 

indicates However, 80% of the changes in the cultivated area of the onion crop are due to the influence of the time 

factor, while the rest of the changes are due to other factors. 

2-The acre productivity of onion crop in Egypt has taken an increasing general trend with an annual statistically 

significant rate of about 0.145 thousand acres and an annual increase rate that represents about 1.04% of the 

average acre productivity of the crop, as the value of the determining factor "R2" reached about 0.85, which 

indicates that 85 % Of the changes occurring in the acre productivity of the onion crop are due to the influence of 

time factor, while the rest of the changes are due to other factors. 

3-Total production of onion crop in Egypt during the study period indicates that total production has taken an 

increasing general trend with an annual statistically significant rate of about 122.39 thousand acres and an annual 

increase rate of about 5.70% of the average production of the crop, as the value of the determining factor "R2" 

reached about 0 .85 Which indicates that 85% of the changes occurring in the production of the onion crop are 

due to the influence of time factor, while the rest of the changes are due to other factors 

4- The cultivated area of tomato crop in Egypt has taken a decreasing general trend with an annual statistically 

significant rate of about 7,25 thousand feddans and an annual shortage that represents about 1.46% of the average 

cultivated area, as the value of the determining factor "R2" reached about 0.36, which indicates that 36 % Of the 

changes in the cultivated area of the tomato crop are due to the influence of the time factor, while the rest of the 

changes are due to other factors. 

5- That the acre productivity of tomato crop in Egypt has taken an increasing general trend at an annual rate of no 

statistically significant 

6- The total production of tomato crop in Egypt took a decreasing general trend with an annual statistically 

significant rate of about 117,44 thousand feddans and an annual shortage that represents about 1.43% of the total 

total production, as the value of the determining factor "R2" reached about 0.33, which indicates that 33 % Of the 

changes taking place in the total production of tomato crop is due to the influence of time factor, while the rest of 

the changes are due to other factors. 


