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 الملخص
ألهداف ابعض محافظة جنوب سيناء، وذلك من خالل تحقيق بدراسة اقتصاديات إنتاج محصول الزيتون أساسية إلى هدف البحث بصفة ي
إلنتاج استخدام أسلوب االنحدار البسيط والمتعدد لتقدير دوال ابعتمد البحث على أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي للبيانات، ا، و الفرعية

لبيانات األولية من اعتمد البحث على او  ،والتكاليف لمحصول الزيتون بعينة الدراسة، كما تم تقدير معايير الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول الزيتون
 باإلضافة .االقتصادية الالزمة لتحقيق أهداف البحثنت كافة المتغيرات ضمت 8102تم جمعها خالل شهر نوفمبر خالل تصميم استمارة استبيان 

، مديرية راضياأل واستصالح دية بوزارة الزراعةلى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهات الرسمية المتمثلة في قطاع الشئون االقتصاإ
 س سدر.أالزراعة بجنوب سيناء، اإلدارة الزراعية بمركز ر 

يتون علي اإلنتاج الكلي لمحصول الز و من المساحة الكلية والمثمرة  كالً د زيادة سنوية معنوية إحصائيًا في و وج: أهمهالى نتائج إوتوصل البحث 
 (.8104-8110لمتوسط فترة الدراسة ) على الترتيب ألف طن 0..1ألف فدان ونحو  1.4.0،1.720بنحو  مستوي محافظة جنوب سيناء قدرت

وأظهرت فاتية. النيتروجينية، والفوسو كمية األسمدة العضوية، و من: العمل البشرى،  وجود عالقة طردية ومعنوية إحصائيًّا بين كمية اإلنتاج بالطن وكالً 
مزارع من إجمالي مزارعي العينة قد حقق الحجم المعظم للربح  48 منهم جنوب سيناء ينتجون في المرحلة االقتصادية.زراع الزيتون فى الدراسة أن 

جنيهًا/  4.0.74.نحو بللزيتون إلجمالي عينة الدراسة  يمتوسط صافي العائد الفدانوقدر . %48.47بنحو  تقدر يف بنسبة مئوية والمدني للتكال
الزيتون بمحافظة جنوب سيناء، وانتهى البحث ببعض التوصيات فى صورة برامج  يتواجه منتج يالعديد من المشكالت التوأظهر البحث  فدان.

 الزراع. هتواج ينتاجية محصول الزيتون بالمحافظة والتغلب على المشكالت التإللنهوض ب
 

 جنوب سيناء -صافى العائد -الكفاءة االقتصادية -محصول الزيتون الكلمات االفتتاحية:
 

 :المقـدمـة
 والمحافظات األراضي وزراعتها بالمناطق استصالح إليالتوجه خالل من ، أو رأسياً  الزراعية سواء أفقياً  التنميةمجاالت  يللتوسع ف الدولةتسعى 

همية في عملية بالغ األ محددتكلفة الحصول عليه  رتفاعاو مورد المياه  محدوديةاألراضي إال أن تلك الصحراوية، وتتنوع المحاصيل التي تزرع في 
 الستصالحاويعتبر محصول الزيتون من المحاصيل التي يجود زراعتها في األراضي الصحراوية وأراضي  بها.ختيار نوعية المحاصيل التي تزرع ا

 خاصة تحت ظروف الجفاف والملوحة وتباين أنواع التربة (0)الجديدة عن باقي محاصيل الفاكهة األخرى حيث يتحمل اإلجهاد البيئي
قوم على أفضل الزيوت النباتية غذائيًا وصحيًا، كذلك ت ستخراجافي  ستخدامهامنها  عتباراتيعتبر الزيتون من المحاصيل الغذائية الهامة الكما 

 والتشغيل، وتتميز ثماره بالصالبة وتحمل أعباء النقل والتخزين لفترات تسمح ستثمارلالتجهيزاته خدمات وصناعات عديدة تتيح مجاالت متعددة 
تخدم في التخليل ومنها ما يستخدم في استخراج الزيت ومنها ما يس، فمنها ما يستخدم العديدةستخدامات للمنتجين بتسويقها خارج مناطق اإلنتاج لال

 . (8)في الصورتين معاً 
، .810وتمتلك مصر ميزات نسبية في إنتاج الزيتون وزيته، حيث تحتل المرتبة السادسة في الترتيب العالمي للدول المنتجة للزيتون عام        

عة بمحصول الزيتون بمحافظة و زر . وتقدر المساحة الم(7)من اإلنتاج العالمي ٪7.0ث تساهم بنحو والثالثة بين الدول المنتجة لزيتون المائدة حي
مساحة الزيتون علي مستوي الجمهورية ومحافظات  إجماليمن متوسط  %..00، % 4.7ألف فدان، تمثل نحو  ...00جنوب سيناء بنحو 

ألف 07.4، في حين بلغ متوسط اإلنتاج الكلي نحو 8104-8108لمتوسط الفترة ألف فدان علي الترتيب  011.7، ..880الصحاري والبالغة نحو
ألف  004، 0.2..الكلي علي مستوي الجمهورية ومحافظات الصحاري والبالغ نحو  اإلنتاج إجماليمن متوسط  %2.2، %8.07طن تمثل نحو 

                                                 

التقنيات الحديثة في زراعة وإنتاج الزيتون، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث  د وإكرام سعد الدين أبو شنب،يمحمد، محمد السيد الس (1)

 .7002(، 11فنية رقم )البساتين، اإلدارة العامة للثقافة الزراعية، نشرة 

الزراعي،  االقتصاد ، قسمدكتوراه، رسالة شمال سيناءمحصول الزيتون في محافظة  وتسويق ،دراسة اقتصادية إلنتاجمحمد على عواد ابو النجا  (7)

 .7009، الزقازيق، جامعة كلية الزراعة
 )الفاو ( علي شبكة األنترنت . موقع  األغذية والزراعة (3)
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من متوسط اإلنتاجية الفدانية علي مستوي  %..02، %.7ثل نحو طن/ فدان تم 8..0طن علي الترتيب. بينما بلغ متوسط اإلنتاجية الفدانية نحو
 .(0)الفترة لذاتطن/فدان علي الترتيب  8.88، ..7الجمهورية ومحافظات الصحاري والبالغة نحو

 
 : البحث أهمية
لزيتون بمساهمته االقتصادية ل األهميةبيئية، حيث تكمن الو  واالجتماعية االقتصاديةبعاد األمن أهمية محصول الزيتون ذات  أهميتهالبحث ستمد ي

لبعض الصناعات مثل الصناعات الغذائية ، ويزرع إما إلنتاج  اإلنتاجتوفير مدخالت لفي الناتج القومي الزراعي والصادرات الزراعية باإلضافة 
حيث  (8)تونك القيمة الغذائية المرتفعة لثمار الزيلى ذلإالزيت أو مخلل للمائدة أو لكال الغرضين لتلبية جزء من المتطلبات الغذائية للسكان، يضاف 

جرام بروتين،  ..0جرام ماء،  2..جم من الكربوهيدرات،  7جرام من الدهون،  ..07سعر حرارى،  077على  جرام من لحم الثمار 011يحتوى كل 
الدهنية  األحماضلى إ، الكالسيوم والحديد، باإلضافة الفسفوروبعض العناصر المعدنية مثل  أوحدة من فتيامين  78الى  باإلضافةجرام ألياف  0.8

سر الريفية على هذا شريحة كبيرة من األ عتماداتتمثل في ما األهمية االجتماعية للزيتون أ مشتقاته.التي يوفرها الزيتون و  واألليافوالطاقة والكاروتين 
طاقات أسر المنتجين مما يساعد على الحد من الهجرة من ستغالل اة و لعمالا من خالل توفير فرصجزئي في توفير الدخل  القطاع بشكل كامل أو

 عملية التصحر نجراف والحد منالريف الى المدن خاصة المناطق الصحراوية. وتتمثل األهمية البيئية التي يحظى بها الزيتون في حماية التربة من اال
مستقبل شبه الجافة والمنحدرات، ويشكل الزيتون محصول ال واألراضيراضي الوعرة التي ال يمكن استغاللها في نشاطات أخرى كاأل األراضي ستغاللاو 

نطقة الدراسة م أهمية لىإ باإلضافة، من ناحية شبه الصحراوية إذا توفر فيها الري الدائم لصالحية هذا المحصول للزراعة األراضيبالنسبة لمعظم 
نوب ويعتبر النهوض بإنتاج محصول الزيتون بمحافظة ج ،تزرع بها التيالمحاصيل  أهميعد محصول الزيتون من  والتيوهى محافظة جنوب سيناء 
يناوي من ناحية بمستوي معيشة المنتج الس رتقاءااللهذا المحصول يؤدي إلي  واالقتصاديةن تحقيق الكفاءة اإلنتاجية إسيناء هدفًا رئيسيًا، ومن ثم ف
 بهذه المحافظة من ناحية أخري.  تماعيةواالج االقتصاديةكما يساهم في تحقيق التنمية 

 
 :البحثمشكلة 

 نتاج محصول الزيتون بالنسبة لمحافظات الصحارىإ يمساهمة محصول الزيتون بمحافظة جنوب سيناء ف نخفاضافي  البحثتتمثل مشكلة 
للمزارعين بالمحافظة،  ويعد مصدر الدخل األساسي، (0) بإنتاجيتهزراعته والنهوض  يوالجمهورية، على الرغم من مالئمة الظروف البيئية للتوسع ف

الفدانية للزيتون بها مقارنة بمثيالتها على مستوى محافظات الصحارى والجمهورية لمتوسط  واإلنتاجيةعة و زر من المساحة الم نخفاض كالً ال نظراً وذلك 
 %1.14، %...00لف فدان تمثل نحو أ 02..0المساحة الكلية للزيتون بمحافظة جنوب سيناء نحو  ال تتعدى(. حيث 8104-8107الفترة ) 

 .0..المساحة المثمرة للزيتون بمحافظة جنوب سيناء نحو  لم تتعدىمساحة الزيتون على مستوى محافظات الصحارى والجمهورية. كما  إجماليمن 
محافظات الصحارى والجمهورية لمتوسط الفترة.  من لمثمرة للزيتون على مستوى كالً مساحة اال يجمالإمن  %1.14، %07.24فدان تمثل نحو  ألف

الفدانية على  اإلنتاجية يجمالإمن  %1.72، %08.71طن/فدان تمثل نحو  0.74الفدانية للزيتون بمحافظة جنوب سيناء نحو  اإلنتاجيةوبلغت 
قدر بنحو نحو  والذيالكلي  اإلنتاجنخفاض اترتب عليه  الذي األمرمحافظات الصحارى والجمهورية لمتوسط الفترة على الترتيب.  من مستوى كالً 
محافظات الصحارى والجمهورية لمتوسط  من الكلي على مستوى كالً  اإلنتاجمن متوسط إجمالي  %1.17، %7..2ألف طن تمثل نحو  07.88
زراعته  يتواجه بساتين الزيتون بمحافظة جنوب سيناء تحد من التوسع ف إنتاجيةيشير الى وجود مشكالت  الذي األمر (8)(8104-8107الفترة )

 . منه ةوارتفاع اإلنتاجية الفداني
 
 
 
 

 :البحث أهداف

                                                 
 .الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االقتصاد الزراعي، إعداد مختلفةوزارة  (0)
منشأأأأأأأأرة المعارف االسأأأأأأأأكندرية،  ،الفاكهة مستتتتد مة الة تتترت اراعتها ها تا ها ،(محمد نظيف حجاج )دكتور ،عاطف محمد إبراهيم ) دكتور( (2)

1999. 
 

 .4810،، بيانات ثانوية غير منشورةسجالت إدارة اإلحصاءمحافظة جنوب سيناء، مديرية الزراعة بالطور،  (1)

 .4810،، بيانات ثانوية غير منشورةسجالت إدارة اإلحصاء، مديرية الزراعة بالطور، يوزارة الزراعة واستصالح االراض (7)
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 ألهدافامحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء، وذلك من خالل تحقيق  إنتاجالى دراسة اقتصاديات  أساسيةهدف البحث بصفة ي    
 الفرعية التالية:

 .فترة الدراسة يف محافظة جنوب سيناء يفمحصول الزيتون  إنتاجتطور   -0
 محافظة جنوب سيناء. يف إنتاجهدراسة اقتصاديات إنتاج محصول الزيتون والعوامل المؤثرة على   -8
 محافظة جنوب سيناء. يفلمحصول الزيتون النسبية لبنودها  واألهمية اإلنتاجيةهيكل التكاليف  تحليل  -7
 محافظة جنوب سيناء. يوالمعظم للربح لمحصول الزيتون ف األمثللدوال التكاليف وتحديد الحجم  يالتقدير االحصائ  -7
 محافظة جنوب سيناء.  يمحصول الزيتون ف إلنتاجدراسة الكفاءة االقتصادية   -.
نتاجية بإنتاجوالخروج بتوصيات وبرامج للنهوض الزيتون  إنتاجتواجه  التيتحديد المشكالت   -0  .يناءمحصول الزيتون فى جنوب س وا 

 الطريقة البحثية:
ج تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط والمتعدد لتقدير دوال اإلنتا حيثالوصفي والكمي للبيانات،  يالتحليل اإلحصائ أسلوب البحث استخدم

ر الكفاءة معايي تم تقديركما ، ، وقد تم عرض النتائج في صورة أفضل الدوال من الوجهة اإلحصائيةالزيتون بعينة الدراسة لمحصول يالمزرع
فاءة كالجنيه، باإلضافة إلي نسبة اإليرادات إلي التكاليف لقياس  يةحوأربإلنتاج محصول الزيتون متمثلة في حساب العائد الصافي،  االقتصادية

 الموارد الزراعية.  ستخداما
 :مصادر البيانات

قطاع  ،لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءاعلى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهات الرسمية المتمثلة في  البحثعتمد ا
عض األبحاث هذا بجانب ب، س سدرأالزراعية بمركز ر  اإلدارة، مديرية الزراعة بجنوب سيناء، يراضواستصالح األ وزارة الزراعةب الشئون االقتصادية

المتغيرات  من خالل تصميم استمارة استبيان تناولت كافة األوليةعلى البيانات  أساسيةعتمد البحث بصورة اوالدراسات المرتبطة بموضوع البحث. كما 
 .8102. تم جمعها خالل شهر نوفمبر البحث أهدافاالقتصادية الالزمة لتحقيق 

 عينة الدراسة:
بلغت  والتيعة و زر ة الممن حيث المساح ىاألول المرتبةيحتل مركز رأس سدر  (0) :اآلتية لألسبابللدراسة   مركز رأس سدر كمجتمع اختيارتم 
، نظرا لتوفر المياه إلي (0)ألف فدان 80.80عة بالمحافظة والبالغة نحو و زر المساحة الم يجمالإمن  % 47.40نحو  ألف فدان تمثل .8..0نحو 

ألف  011نحو  تبلغحيث  لالستصالحمن حيث مساحة األراضي القابلة  ىاألول تبةالمر حتل يكما ( 8) .األخرىحد ما مقارنة بباقي مراكز المحافظة 
من  % .77.4ألف فدان، ونحو  807بمحور خليج السويس والبالغة نحو  لالستصالحمن مساحة األراضي القابلة  % 72.18تمثل نحو فدان 

عة و زر من حيث المساحة الم ىاألول تبةالمر يحتل كذلك  (7) .(8)ألف فدان 824.2بالمحافظة والبالغة نحو  لالستصالحمساحة األراضي القابلة 
 دان.ألف ف ...00من جملة مساحة الزيتون بالمحافظة والبالغة نحو  % 7.74.نحو  تمثلألف فدان  .2.2بلغت نحو  والتيلزيتون صول ابمح
من إجمالي عدد  %72.18 بنسبةحائز  27.من حيث عدد الحائزين لمحصول الزيتون حيث بلغ نحو  ىاألولضافة لكونه يحتل المرتبة باإل (7)

 جدون بمركزانصف عدد الحائزين لمحصول الزيتون بالمحافظة يتو  قرابة، األمر الذي يوضح أن (7)حائز 8174نحو ب والمقدرالحائزين بالمحافظة 
 رأس سدر.
عة وعدد الحائزين، و زر حيث المساحة الم ن قري المركز منبي لتلك القريوفقًا لألهمية النسبية  الممثلة للعينة بالمركز المختار القرى اختيارتم 

من إجمالي  %07..4حو ون %28.77وعليه فقد تم اختيار قريتي رأس مسلة، وأبو صويرة بمركز رأس سدر حيث أن هاتين القريتين تمثالن نحو 
 .8104/8102خالل عام  (7)عة وعدد الحائزين لمحصول الزيتون بالمركزو زر المساحة الم

 
 حجم العينة

تحديدا  مثلتحائزًا  ..حوالي بلغ حجم العينة ، ومن ثم فقد %01نحو  بلغتبالمركز  (0)كنسبة مئوية من عدد الحائزينتم تقدير حجم العينة 
 يالقرى المختارة باستخدام تقديرات الوسط الهندسحائزًا، تم توزيعها على  27.والذي بلغ نحو  من إجمالي عدد الحائزين بالمركز %01.14نحو 

ة تم سحب مفردات العينة بطريقرأس مسلة، وأبو صويرة بمركز رأس سدر على الترتيب، مفردة لقرى  .7، 7.المعدل وزعت بنحو  يوالوسط الهندس
 ( خدمات بالوحدات الزراعية.8عشوائية من سجل )

                                                 
 .7012مديرية الزراعة بالطور، سجالت إدارة اإلحصاء، بيانات ثانوية غير منشورة،، يوزارة الزراعة واستصالح االراضجمعت وحسبت من:  (1)
 .7012، بيانات ثانوية غير منشورة،سجالت إدارة اإلحصاءمحافظة جنوب سيناء، مركز المعلومات، جمعت وحسبت من:   (7)
 .8701، بيانات ثانوية غير منشورة،سجالت إدارة اإلحصاء، مديرية الزراعة بالطور، يوزارة الزراعة واستصالح االراضجمعت وحسبت من:  (5)
، بيانات ثانوية غير سجالت إدارة اإلحصاءس سدر، أ، االدارة الزراعية بريوزارة الزراعة واستصالح االراضجمعت وحسبت من:  (4)

 .7018منشورة،
 .1988الزراعة, جامعة عين شمس, , كلية ي, قسم االقتصاد الزراعاالحصاء اال تماعىمصطفى الصياد )دكتور(,  (1)
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 نتائج الدراسة

 
نتاجتطور مساحة اواًل:  نتاجية وا   :(1022 –1002خالل الفترة )محافظة جنوب سيناء  الزيتون فيمحصول  وا 
 تطور المساحة الكلية: -2  

خالل فترة محافظة جنوب سيناء عة بالزيتون علي مستوي و زر ( أن المساحة الكلية الم0( والشكل )0يتضح من البيانات الواردة بالجدول)     
وقدر المتوسط  8107ألف فدان عام  80.72وحد أعلي بلغ نحو  8114ألف فدان خالل عام  7.22الدراسة قد تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 

زيادة معنوية إحصائيًا في  وجود( تبين 8( المبينة بالجدول رقم )0الزمني العام بالمعادلة ) االتجاهألف فدان. ومن نتائج تحليل  80..السنوي بنحو 
لمحافظة خالل عة بالمحصول باو زر من متوسط المساحة الكلية الم %2.04ألف فدان تمثل نحو 1.4.0المساحة الكلية المزروعة سنويًا قدرت بنحو 

ترجع  %.7، بينما العوامل التي يعكسها عنصر الزمنترجع إلى  من التغير %00، أى أن % 00نحوب"  2Rمعامل التحديد " وقدر .متوسط فترة الدراسة
 إلي عوامل أخري غير مقيسة في النموذج.

 
 (8104-8110للزيتون بمحافظة جنوب سيناء خالل الفترة )واإلنتاجية الفدانية الكلي  واإلنتاجالمساحة الكلية والمثمرة  تطور (2جدول )

 السنوات
 الكلية المساحة

 ()الف فدان 
 المساحة المثمرة

()األلف فدان   
 االنتاجية الفدانية
 )لطن/فدان(

 اإلنتاج الكلى 
 )ألف طن(

8110 0..8 7.27 1... 7.0. 
8118 0... 7..1 1... 7.40 
8117 0.07 7.07 0.11 7.07 
8117 0.04 7.08 0.11 7.08 
811. 0.40 7..8 0.7. 7..0 
8110 0.24 7.81 0..1 0.71 
8114 7.22 7.70 1..0 7.04 
8112 0.00 7.70 1..4 7.7. 
811. 2.7. 0.07 0.01 ..27 
8101 ..47 0.77 0.70 2.7. 
8100 ..47 4.11 0.01 00.0. 
8108 .... 4.1. 0.7. 01.87 
8107 07.20 ..00 0..8 07.40 
8107 80.72 ..04 0..7 07.20 
810. 07.70 ..00 0..1 07.7. 
8100 07.0. ..48 0..1 07..2 
8104 07.21 ..44 0..1 07.00 
 .2.0 0.70 .0.8 1... المتوسط

 ، أعداد مختلفة. نشرة اإلحصاء الزراعيقتصاد الزراعي، المركزية لالستصالح األراضي ،اإلدارة ا: وزارة الزراعة و المصدر
 
 
 
 
 تطور المساحة المثمرة :  -1

ألف  7.08( أن مساحة الزيتون المثمرة خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 8( والشكل )0البيانات الواردة بالجدول )توضح 
من إجمالي المساحة  % .08.0ألف فدان يمثل نحو  27..بمتوسط بلغ نحو  8104ألف فدان في عام  44..وحد أعلي بلغ نحو  8117فدان عام 
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من % 2.7ألف فدان تعادل نحو  1.720قدر المتوسط العام للمساحة المثمرة للزيتون بنحوو  (.8104-8110الكلية المزروعة بالمحافظة للفترة )
، مما يعنى %20 نحوب  2Rمعامل التحديد وقدر  .(8( بالجدول )8بالمعادلة )العام تجاه االمعادلة ج من خالل نتائالمتوسط العام للمساحة المثمرة 

 .الدالةقد ترجع إلي عوامل غير مقيسة في  يوالباقالتغير قد ترجع إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمن من  %20أن 
 تطور اإلنتاجية الفدانية: -3

 ...1قد تراوحت بين حد أدني  محصول الزيتون خالل فترة الدراسة( أن متوسط اإلنتاجية الفدانية ل7والشكل ) (0يتضح من خالل بيانات الجدول)
 االتجاهومن نتائج معادلة  .طن للفدان خالل فترة الدراسة .0.8بمتوسط  حسابي بلغ نحو 8100طن عام  0.0وحد أعلي  8110،8118طن للفدان عام 

 7.70طن تعادل نحو  1.177نتاجية الزيتون قدرت بنحو (  تبين أنه توجد زيادة سنوية معنوية إحصائيًا في متوسط  إ8)( المبينة بالجدول 7الزمني )
من التغير قد ترجع إلي  % 0." أن نحو R2كما تشير نتائج التحليل ومن قيمة معامل التحديد  ام لإلنتاجية خالل متوسط الفترة،من المتوسط الع %

 . الدالةقد ترجع إلي عوامل أخري غير مقيسة في  ىاالخر  %.7 ها عنصر الزمن بينماالعوامل التي يعكس
 

خالل  ب سيناءجنو  لمحصول الزيتون في محافظة واإلنتاجية واإلنتاجالعام لتطور المساحة الكلية والمثمرة الزمني  االتجاهنتائج تحليل  (1جدول )
 (.8104-8110الفترة)

 نموذج االتجاه الزمني بيان
متوسط 
 التغير

 التغير السنوي
F 2R 

 معدل% مقدار 
 المساحة الكلية

(0) 
 س1.4.0+7.814=ص^ هأ 

                   (7.7.) 
..80 1.4.0 2.04 81.81** 1.00 

 المساحة المثمرة
(8) 

 س1.720+.2..0=ص^ هأ 
                   (2..40) 

..27 1.720 2.8. 21.04** 1.20 

 الفدانيةاإلنتاجية 
(7) 

 س 1.177+70..1=ص^ هأ 
                     (7.020) 

0.8. 1.177 7.70 07...** 1..0 

 اإلنتاج الكلي
(7) 

 س01..1+40.=ص^ هأ 
                   (2.41.) 

4.2. 1..0 00... 4..2.** 1.2. 

 (.0حسبت من بيانات الجدول ) :المصدر 
  %.و * معنوية عند  %0** معنوية عند 
  ،........80،،7الزمن حيث هأ = إلي عنصرس هأ " إلي القيمة التقديرية للظاهرة ، حيث تشير " ص

 نحدار إلي قيمة "ت " المحسوبة.تشير األرقام بين القوسين )  ( أسفل معامالت اال
 

 (8104-8110محافظة جنوب سيناء خالل الفترة ) يتطور المساحة الكلية لمحصول الزيتون ف( 2شكل رقم )

 
 .Excel( باستخدام برنامج 0رسمت من بيانات جدول رقم )المصدر: 

 
 (8104-8110محافظة جنوب سيناء خالل الفترة ) يتطور المساحة المثمرة لمحصول الزيتون ف( 1شكل رقم )

6.526.556.636.676.716.874.886.618.359.739.749.95
13.86

21.38

14.4114.6514.80
9.90

0.00

10.00

20.00

30.00

المساحة  الكلية باأللف فدان

المساحة  الكلية باأللف فدان
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 .Excel( باستخدام برنامج 0رسمت من بيانات جدول رقم )المصدر: 

 
 (8104-8110تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء خالل الفترة ) (3شكل رقم )

 
 .Excel( باستخدام برنامج 0رسمت من بيانات جدول رقم )المصدر: 

 
 الكلي اإلنتاجتطور  -4

د ق خالل فترة الدراسةمحافظة جنوب سيناء  ( إلي أن اإلنتاج الكلي للزيتون علي مستوي 7( والشكل )0تشير البيانات الواردة بالجدول)     
ألف طن  .4.2بمتوسط بلغ نحو  8107ألف طن عام  07.207وحد أعلي بلغ نحو  8117ألف طن عام  7.080تراوح بين حد أدني بلغ نحو 

محافظة جنوب ( تبين أن اإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون علي مستوي 8المبينة بالجدول )( 7ومن نتائج معادلة االتجاه الزمني ) .فترة الدراسةخالل 
من المتوسط العام لإلنتاج الكلي خالل  %2..00ألف طن . يمثل نحو  0..1تجاه متزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا بلغ نحواخذ قد أسيناء 

مة من المساحة المزروعة والمساحة المثمرة ، كما تشير نتائج التحليل ومن قي المتزايد لكالً  تجاهمتوسط الفترة، ويعتبر هذا نتيجة طبيعية نظرًا لال
االخري قد ترجع إلي عوامل أخري غير  %.0من التغير قد ترجع إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمن بينما  %.2" أن نحو 2Rمعامل التحديد "

 .الدالةمقيسة في 
 
 

 (8104-8110محافظة جنوب سيناء خالل الفترة ) يتطور اإلنتاج الكلى لمحصول الزيتون ف (4شكل رقم )

3.843.903.643.623.924.204.314.46

6.146.43
7.007.05

9.669.679.669.729.77

6.29

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

المساحة المثمرة باأللف فدان

المساحة المثمرة باأللف فدان

0.950.951.001.00

1.491.50

0.960.97

1.60

1.31

1.60
1.451.521.541.501.501.50

1.31

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

الفدان/االنتاجية الفدانية بالطن

الفدان/االنتاجية الفدانية بالطن
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 .Excel( باستخدام برنامج 0رسمت من بيانات جدول رقم )المصدر: 

 
 جنوب سيناءمحافظة بثانيًا: اقتصاديات إنتاج محصول الزيتون 

محصول الزيتون بمزارع عينة الدراسة بمحافظة جنوب سيناء من خالل التقدير  إنتاج اقتصادياتيتناول هذا الجزء من البحث دراسة  
ول الزيتون، واالقتصادية لمحص اإلنتاجية، ودراسة وتحليل هيكل التكاليف وصافى العائد، وتقدير بعض مؤشرات الكفاءة اإلنتاجلدوال  ياالحصائ

 الزيتون بعينة الدراسة ومقترحات حلها.  مزارعي تواجه التيكل المشا ألهملدوال التكاليف. منتهيا بعرض  يوالتقدير االحصائ
 محصول الزيتون بعينة الدراسة إنتاجالقياس االحصائى لدوال  -2

تم االعتماد علي األسلوب اإلحصائي المعروف باالنحدار المتعدد لتمثيل العالقة بين إنتاجية الفدان من محصأول الزيتون كمتغير تابع 
 (.ن، ...... ، س8، س0عناصر اإلنتاج المستخدمة في زراعته ) س)ص^( وكمية 

الخطية ) لتقدير الدوال اإلنتاجية لمحصول الزيتون  فقد أجريت عدة محاوالت للتقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج في الصور الرياضية المختلفة
سمح للتعبير عن العالقة بين اإلنتاج وأهم عوامله لما تمتاز به من كونها ت (*)تضح أفضلية الصورة اللوغاريتمية المزدوجةاواللوغاريتمية المزدوجة(، و 

تتالية مبتمثيل مرحلة واحدة من مراحل اإلنتاج حيث يكون سطح الدالة غير خطى وبالتالي تسمح بزيادة متناقصة فى اإلنتاج مصاحبة لزيادة ثابتة و 
ت اإلنتاج خاضعة لقانون تناقص الغلة، إضافة إلى أنها تسمح بتقدير قيم متوسطة فى المدخالت اإلنتاجية أي أن استجابة كل مدخل من مدخال

لتقدير الدوال اإلنتاجية  أي لتمشيها مع المنطق االقتصادي، (8)للمرونات اإلنتاجية للمدخالت، وهذا يتمشى مع طبيعة البيانات الميدانية المقطعية
  .سيناء جنوبلمحصول الزيتون علي مستوي عينة الدراسة بمحافظة 

 -وقد أخذت الدالة الصورة التالية:
تلوص^ ت 0لوس 0ب± = أ ه ت 2لوس 2ب ±ه ت3لوس 3ب± ه ت 4لوس 4ب±  ه ت 7لوس 7ب± ه ت6لوس 6ب± ه ت 5لوس 5ب±  ه  2ب± هت 8لوس 8ب± ه

   هت4د 04ب± هت 3د 03ب±  هت2د 02ب± هت 0د 00ب± هت 01لوس 01ب± ت  ه2لوس

 

( إلي نتائج التقدير اإلحصائي للدوال اإلنتاجية برسلوب االنحدار 7( بجدول ).تشير المعادلة رقم )و تم تقدير الدالة اإلنتاجية للعينة ككل و  
ج االصورة اللوغاريتمية لمحصول الزيتون بإجمالي عينة الدراسة الميدانية، وقد تبين وجود عالقة طردية ومعنوية إحصائيًّا بين كمية اإلنت يالمتعدد ف

، وكمية 7، كمية األسمدة النيتروجينية بالوحدة الفعالة س7، كمية األسمدة العضوية )متر مكعب( س0من: العمل البشرى )رجل/ فدان( س وكالً 
، ٪1.07منهما تؤدي إلى زيادة كمية اإلنتاج بنحو  ، حيث إن زيادة المتغيرات السابقة بوحدة واحدة من كالً .األسمدة الفوسفاتية بالوحدة الفعالة س

حيح(، ، )أي موجبة وأقل من الواحد الص8..1على الترتيب، كما تشير قيمة معامل المرونة اإلجمالية والبالغة نحو  1.170%، 1.0.7%، ٪.1.1
يؤدي إلي زيادة  %0مما يعكس مرحلة العائد المتناقص علي السعة، فزيادة جميع الموارد اإلنتاجية التي ثبتت معنويتها بالدالة السابق ذكرها بمقدار 

صر اإلنتاج. م لعنادون في إضافتهاشينتجون في المرحلة االقتصادية، وأنهم ر  جنوب سيناء يالزيتون ف يزراعم، أي أن %8..1حجم اإلنتاج بحوالي 
يرجع إلى التغير في المتغيرات المستقلة قد من التغيرات الحادثة في إنتاج محصول الزيتون  ٪27( نحو 1-روتفسر قيمة معامل التحديد المعدل )

( إلي المعنوية اإلحصائية 77.4)( المحسوبة والبالغة حوالي Fالداخلة في النموذج، والباقي يرجع إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة، وتشير قيمة )
  للنموذج وبالتالي صالحية النموذج المستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة.

                                                 

*Cobb-Douglas 

 )2( Koutsoyiannis,  ' Theory of Econometrics ' The University of Lancaster, November, 1972. 

3.653.713.643.624.51
6.30

4.174.35

9.84
8.45

11.1910.24

14.7114.8614.4914.5814.66

8.65

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

اإلنتاج الكلي باأللف طن

اإلنتاج الكلي باأللف طن
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للموسم  لميدانيةااللوغاريتمية لمحصول الزيتون بعينة الدراسة وب االنحدار فى الصورة نتائج التقدير اإلحصائي للدوال اإلنتاجية برسل(: 3جدول )
 .8102/ 8104 الزراعي

المرونة  )ف( (1-)ر الدالة اإلنتاجية الفيزيقية المعادلة
 اإلجمالية

 ه 3لو س 10600+  ه 2 لوس 06.34+ 264.3= ه لوص^ 

06842 3462** 06912 
0                (3692**)  (1632      **)     (3642        **) 

 ه 0لو س 06042 + ه 4لو س 06294+  

   (36.3         **)      (1649**) 
بين  ياألرقام الت                                              .1.1عند مستوى  ي* معنو                1.10** معنوى عند مستوى 

 ( المحسوبة. Tقيمة )  ياألقواس ه
 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان. المصدر:

 : كمية اإلنتاج بالطن. هحيث أن:  لوص^
     : كمية األسمدة العضوية )متر مكعب(.3س            .فدان(: كمية العمل البشرى )رجل/ 2س           
 : كمية األسمدة الفوسفاتية بالوحدة الفعالة.     0س    : كمية األسمدة النيتروجينية بالوحدة الفعالة.4س           

 
 اإلنتاجية لمحصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانيةالتكاليف هيكل  -1

 .للفدان جنيهاً  7..4172( إلي أن متوسط التكاليف الكلية لمحصول الزيتون بعينة الدراسة قد بلغ حوالي 7تشير النتائج الواردة بجدول )
للفدان في الموسم  هاً جني 0.11قد بلغ الفدان، تكلفة إيجار ب والممثلة يتضح من الجدول أن التكاليف الثابتة لمحصول الزيتون  كما 

كما تبين من النتائج الواردة  من إجمالي التكاليف الكلية. % 80.82جمالي عينة الدراسة الميدانية نحو إلالزراعي، وقد بلغت نسبة التكاليف الثابتة 
من إجمالي التكاليف الكلية لعينة الدراسة والبالغة  % 42.48 بنسبة بلغت نحوللفدان جنيهًا  7..72..بالجدول أن التكاليف المتغيرة بلغت نحو 

 جنيهًا. 7..4172نحو 
 
 1028/ 1022(: هيكل التكاليف اإلنتاجية بالجنية للفدان من محصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانية خالل الموسم الزراعي 4جدول )

 
 البيـــــان

 إجمالي التكاليف التكاليف اإلنتاجية المتغيرة
 المتغيرة

إجمالي 
 التكاليف الثابتة

إجمالي التكاليف 
 العمليات الزراعية مستلزمات اإلنتاج الكلية

 7..4172 1500 7..72.. 8400.7 8428.87 القيمة العينةإجمالي 

% 7..74 7..8. 42.48 80.82 011 
 الميدانية .: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة المصدر

 
 األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية المتغيرة 

مستخدمة في تخاذ القرارات اإلنتاجية المتعلقة بكميات الموارد الاتعتبر بنود التكاليف اإلنتاجية المتغيرة من أهم بنود التكاليف ترثيرًا علي  
ستعراض األهمية اتكاليف مستلزمات اإلنتاج وتكاليف العمليات الزراعية، لذا تهتم الدراسة بنطالقًا من أن التكاليف المتغيرة تنقسم إلي ااإلنتاج. و 

 منهما بالنسبة لمحصول الزيتون بعينة الدراسة، علي النحو التالي: النسبية لبنود كالً 
 تكاليف مستلزمات اإلنتاج  األهمية النسبية لبنود )أ(:

ي تكاليف مستلزمات اإلنتاج لفدان الزيتون علي مستوي إجمالي عينة الدراسة قد بلغ حوالي ( أن متوسط إجمال.يتضح من نتائج جدول ) 
 جنيهًا للفدان، وقد بلغت األهمية النسبية لكالً  7..4172من إجمالي التكاليف الكلية والبالغة حوالي  % 74..7تمثل نحو  للفدان جنيهاً  8428.87

علي الترتيب من إجمالي التكاليف الكلية بإجمالي عينة  % .7.2، % 80.7، % 07.78من السماد العضوي، السماد الكيماوي، والمبيدات نحو 
 الدراسة الميدانية.
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 )ب(: األهمية النسبية لبنود تكاليف العمليات الزراعية 
( إلي أن متوسط إجمالي تكاليف العمليات الزراعية لفدان الزيتون علي .دول )بالنسبة لتكاليف العمليات الزراعية تشير النتائج الواردة بج 

من إجمالي التكاليف الكلية والبالغة حوالي  % .8..7تمثل نحو  للفدان جنيهاً  8400.7مستوي إجمالي عينة الدراسة الميدانية قد بلغ حوالي 
المتغيرة تنازليًا وفقًا لألهمية النسبية علي مستوي إجمالي عينة الدراسة الميدانية، وقد أمكن ترتيب بنود التكاليف  جنيهًا للفدان،  7..4172

، % 80.7، % .71.7حيث احتل العمل البشري المرتبة األولي يليه السماد الكيماوي، السماد العضوي، العمل اآللي، المبيدات بنسب بلغت نحو 
 الكلية لعينة الدراسة الميدانية. من متوسط إجمالي التكاليف % .7.2، % 2.40، % 07.78

 
/ 8104جمالي عينة الدراسة الميدانية خالل الموسم الزراعي إلاألهمية النسبية لقيمة بنود تكاليف اإلنتاج للفدان من محصول الزيتون (: 0جدول )

8102. 

 
 
 البيان

 بنود تكاليف اإلنتاج المتغيرة بالجنيه
إجمالي 
التكاليف 
 المتغيرة

إجمالي 
التكاليف 
 الثابتة

إجمالي 
التكاليف 
 الكلية

إجمالي  مستلزمات اإلنتاج الزراعي
تكاليف 
مستلزمات 
 اإلنتاج

إجمالي  العمليات الزراعية
تكاليف 
العمليات 
 الزراعية

السماد 
 العضوي

السماد 
العمل  المبيدات الكيماوي

 البشري
العمل 
 اآللي

القيم
 ة

0112..
. 

0.10..
7 

840.4
1 

8428.8
7 

807..0
7 

004.0
4 

8400.
7 

..72..
7 

0.11 
4172..

7 
% 

07.78 80.7 7.2. 7..74 71.7. 2.40 7..8. 42..7 
80.1
4 

011 

 .8104/8102للموسم  جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية المصدر:
 
 لمزارع الزيتون بعينة الدراسة  الصافيالعائد  -3

كما  جنيها للفدان. 08211( نحو 0بيانات جدول ) عينة الدراسة الميدانية وكما يتضح من يجمالالعائد الفدانى إل يجمالإبلغ متوسط  
 .جنيها 4.0.74.نحو  يبلغ متوسط صافى العائد الفدان

 
 8104/8102 إنتاج موسمنة على مستوى العينة لمتوسط لمحصول الزيتون بمزارع العي يصافى العائد الفدان (:.جدول )

 إجمالي عينة الدراسة بيان
 7.8 متوسط إنتاج الفدان طن/ فدان

 7..4172 متوسط التكاليف الكلية جنيه/ فدان
 7111 متوسط سعر البيع جنيه/ طن

 08211 اإليراد الكلي جنيه/ فدان
 4.0.74. العائد الصافي جنيه/ فدان

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية. المصدر:
 
 التقدير اإلحصائي لدوال التكاليف -4

دالة تكاليف إنتاج محصول الزيتون بمحافظة جنوب سيناء في صورها الثالث الخطية، والتربيعية، والتكعيبية الختيار أفضلها من حيث  قدرت     
 التي تمثلها المعادلة التالية :االقتصادي واإلحصائي، واتضح أن أفضل صورة هي الصورة التربيعية  المنطق

                                                                       2Xi 2Xi ± b 1+ b αTC =  
      حيث : 

TC  القيمة التقديرية للتكاليف اإلنتاجية الكلية = 
α  =التكاليف الثابتة 
Xi  اإلنتاج بالطن = 
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 دالة التكاليف على مستوى إجمالي عينة الدراسة الميدانية 
( 0عينة الدراسة الميدانية لمحصول الزيتون تبين دالة التكاليف بالمعادلة رقم ) يزراعموبدراسة العالقة بين التكاليف الكلية واإلنتاج إلجمالي 

من  % 0.ن نحو أ( إلي 1-ر( ، ويشير معامل التحديد المعدل )1.10في صورتها التربيعية عند مستوى المعنوية )( والتي ثبت معنويتها 4بجدول )
 .ترجع إلى عوامل أخري % .التغير في التكاليف يرجع إلى التغير في كمية اإلنتاج ، بينما باقي التغيرات وقدرها 

 يجمالإل( ومساواتها باإليراد الحدي تبين أن كمية اإلنتاج المعظمة للربح 4( بالجدول )4) شتقاق دالة التكاليف الحدية المقدرة بالمعادلة رقمابو 
 7..8( بلغ حوالي 4( بالجدول )2طن/ فدان. بينما أشارت التقديرات أن حجم اإلنتاج الذي يدني التكاليف والمقدرة بالمعادلة رقم ) 7.0 نحو العينة

 تر . وقد%48.47مزارع من إجمالي مزارعي العينة قد حقق الحجم المعظم للربح والمدني للتكاليف بنسبة مئوية تقدر بنحو  48طن/ فدان. وأن نحو 
  ..0.1 بنحومرونة التكاليف 

 .8102/ 8104 يلمتوسط موسمدوال التكاليف لمحصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانية : (4)جدول 

 الــدالـــة
 

R
-1

 

 
F 

 المرونة
عدد 

المزارعين 
 بالعينة

 الحجم
 المعظم
 للربح

الحجم 
 يالمدن

 للتكاليف

مزارعين حققوا  
الحجم المعظم 

 والمدني

حجم 
اإلنتاج 
 الفعلي

 ٪ عدد
ص+  220361 -  3490620= ( ت ك .)

 1ص 402614
            (1602(      *)-24684   **)

(.602**) 
 ص 801648+  220361-( ت ح = 2)
+  220361 -2-ص 3490620( ت م =   8)

 ص                      402614

0692 8.691** 2600 99 36. 1694 21 2162% 3610 

 التقديرية لمتوسط التكاليف االنتاجية الكلية للفدان من محصول الزيتون= القيمة ت ك 
 الفدانية لمحصول الزيتون بالطنص= متوسط االنتاجية 

   من التكاليف المتوسطة والحدية على الترتيب. ، ت م ، ت ح تشير إلى كالً 
 ** األرقام ما بين القوسين تشير إلى القيمة المحسوبة الختبار )ت(.

 ..1.1** معنوي عند مستوى معنوية      . 1.10ى عند مستوى معنوية * معنو 
 : جمعت وحسبت من استمارة االستبيان.المصدر
  لمحصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانية:  االقتصاديةمؤشرات الكفاءة ثالثًا: 

 الزيتون:بعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحصول لتقدير  البحث عرضويتناول هذا الجزء من 
 جنيهًا/ فدان. 4.0.74.للزيتون إلجمالي عينة الدراسة بلغ نحو  ين متوسط صافي العائد الفدانأ(، 2يتضح من بيانات جدول )صافى العائد:   -2
 لمزارع الزيتون بعينة الدراسةأربحية الجنيه  -1

 جنيهًا إلجمالي عينة الدراسة.  1.20( الى أن العائد على الجنية المستثمر قد بلغ نحو 2تشير بيانات جدول )
 نسبة اإليراد الكلي إلي التكاليف الكلية -7

( الى أن قيمة معيار الكفاءة االقتصادية نسبة اإليراد الكلي إلي التكاليف الكلية قد تجاوزت قيمة الواحد الصحيح على 2تشير بيانات جدول )
 محافظة جنوب سيناء.  يفي إنتاج محصول الزيتون ف اقتصاديةمر الذى يشير إلي تحقيق كفاءة عينة الدراسة، األ يجمالإتوى مس

 

 .8102/ 8104 موسميلمحصول الزيتون بعينة الدراسة الميدانية لمتوسط  االقتصادية(: مؤشرات الكفاءة 2جدول )
 إجمالي عينة الدراسة بيان

 7.8 الفدان طن/ فدانمتوسط إنتاج 
 7..4172 متوسط التكاليف الكلية جنيه/ فدان

 7111 متوسط سعر البيع جنيه/ طن
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 08211 اإليراد الكلي جنيه/ فدان
 4.0.74. العائد الصافي جنيه/ فدان

 1.20 أربحية الجنيه
 0.20 نسبة اإليراد الكلي إلي التكاليف الكلية

 االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية.جمعت وحسبت من استمارة المصدر: 
 
 محافظة جنوب سيناء: بالمشكالت التي تواجه إنتاج الزيتون : اً رابع

(، إلى األهمية النسبية للمشكالت التي تواجه مزارعي الزيتون بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة جنوب سيناء موسم .تشير بيانات جدول ) 
 يجمالإمن  % 0....رتفاع أسعارها تحتل المرتبة االولى بنسبة او  األسمدة البلديةعدم توافر ن مشكلة أمرتبة تنازليًا ومنها يتضح  8102 إنتاج

يليها  ،% 0..1.بنسبة  مصدر موثوق به للحصول على شتالت الزيتون وخاصة من األصناف األجنبيةعدم توافر عدد المزارعين يليها مشكلة 
ساعات فقط  2تعمل  يلية الوحيدة بالمنطقة والتمام معاصر الزيتون اآلأنتظار مشكالت زيادة نسبة التالف لعدم وجود العبوات المناسبة وطول اال

ما يزيد األسواق عن مناطق اإلنتاج ممسافة حتكار التجار وبعد ابالعدد المناسب بالمنطقة، ثم  المعاصر اآللية ومعامل التخليلعدم توافر يوميا، ثم 
، % .22.2والتصنيعية بنسب بلغت نحو  اإلنتاجيةالعمليات  يتوجيه المزارعين ف يف الزراعي لإلرشادمن تكاليف النقل، ومشكلة عدم وجود دور 

 على الترتيب. % 21.20، % 21.20، % 20..2
 

 8102الزيتون بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة جنوب سيناء موسم إنتاج (: األهمية النسبية للمشكالت التي تواجه مزارعي .جدول )
 % التكرار المشكلة

 95.96 95 أسعارها وارتفاع البلدية األسمدة توافر عدم
 90.91 90 األجنبية األصناف من وخاصة الزيتون شتالت على للحصول به موثوق مصدر توافر عدم
 88.89 88 المعاصر إمام االنتظار وطول المناسبة العبوات وجود لعدم التالف نسبة زيادة
 85.86 85 المزارع عن اإلرشادية المعاصر وبعد التخليل ومعامل اآللية المعاصر توافر عدم

 80.81 80 النقل تكاليف من يزيد مما اإلنتاج مناطق عن األسواق وبعد التجار احتكار
 80.81 80 والتصنيعية االنتاجية العمليات يف المزارعين توجيه يف يالزراع رشادلل  دور اى وجود عدم

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

 محافظة جنوب سيناء يمحصول الزيتون ف بإنتاجالبرامج المقترحة للنهوض 
بتنفيذ البرامج  ةتوصى الدراسللنهوض بإنتاجية محصول الزيتون بمحافظة جنوب سيناء، فى ضوء النتائج البحثية التي تم التوصل إليها، و 

 :المقترحة التالية
 اإلنتاجمشروعات  مةإقا، وذلك بتشجيع العمل على توفير األسمدة البلدية بالقدر الكافي وباألسعار المناسبة لمزارعي الزيتون بمحافظة جنوب سيناء -0

 . (يلبان، تسمين، داجنأ)بالمحافظة  الحيواني
ز وذلك بقيام الجهات المختصة )وزارة الزراعة، مراك ضرورة توفير مصدر موثوق به للحصول على شتالت الزيتون وخاصة من األصناف األجنبية -8

 .مناسبة برسعارالشتالت الجيدة وتوفيرها  إلنتاجوحدات بحثية  بإنشاءالبحوث، الجامعات( 
و أين لتكوين جمعيات المنتجو أالمستثمرين بتشجيع  بالمناطق اإلنتاجيةوتصنيع العبوات المناسبة  عبئة ثمار الزيتونلفرز وتدريج وتإقامة محطات  -7

 .قامة مثل تلك المحطاتإتحادات والتصريح لهم با
 قيام الدولة بتوفير التمويل الالزم لمنتجي الزيتون بمحافظة جنوب سيناء بشروط ميسرة. -7
تون المعاصر ومعامل التخليل، و فتح أسواق جديدة لزيت الزيتون والزي إقامة إجراءاتجنوب سيناء بتيسير  يالزيتون فالعمل على تشجيع تصنيع  -.

 جنوب سيناء. يالمخلل المنتج ف
ضافةالعمليات الزراعية  إلجراءالزراع  إلرشاد بالمحافظة بدور فعال يرشادضرورة قيام الجهاز اإل -0 المناسبة،  بالطرق والكميات اإلنتاجمستلزمات  وا 

 وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع.
 

 المراجع:
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Abstract 

     The research reached several conclusions, the most important: there is a statistically significant annual increase 

in both the total area, productive area and the total production of the olive harvest at level South Sinai Governorate 

estimated at about 0.756, 0.481 thousand fedan and about 0.91 thousand tons respectively of the average period 

of (2001-2017). 

There is a statistically significant direct relationship between the quantity of production and both: quantity of 

human work, amount of organic fertilizers, amount of nitrogen fertilizer, and amount of phosphate fertilizer. The 

olive growers in South Sinai are producing in the economic phase. about 72 farmers of the sample's total farmers 

have achieved the profitable productive and minimize costs by an estimated percentage of 72.73%. The average 

net return of olive for the total sample of the study amounted to about 5751.47 pounds/ fedan. There are many 

problems facing olive producers in the South Sinai governorate, and the research has ended with some 

recommendations in the form of programs to improve the productivity of olive harvest and overcome the problems 

that faced farmers. 
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