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 واالقتصادية لمحصول الزيتون في واحة سيوةالمحددات اإلنتاجية 
 د/ أحمد حسن أبو شامة عبد الصادق

 مركز بحوث الصحراء –شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية  –قسم الدراسات االقتصادية  –باحث 
 -مقدمة:

ول ويمتد حدها الشمالي بطتشغل محافظة مطروح موقعًا هامًا علي خريطة مصر ، حيث تمثل همزة الوصل بين مصر والمغرب العربي 
، ومن الجنوب محافظة الوادي الجديد ، ومن الغرب الحدود المصرية الليبية بطول كم ويحدها من الشرق محافظات البحيرة واإلسكندرية والجيزة 064

 (5)من اجمالي مساحة جمهورية مصر العربية ٪6666ألف كيلومتر مربع تمثل نحو  666المساحة االجمالية لمحافظة مطروح نحو كم ، وتبلغ 404
الحدود المصرية الليبية ، وهي كم عن  65مدينة مرسي مطروح ، وتبعد كم جنوب  545 نحوعلي مسافة وتقع واحة سيوة في الصحراء الغربية ، 

االقتصاد بواحة سيوة ، ويعتمد توزيع األراضي  هي عمادمتر( من سطح البحر ، وتعتبر الزراعة  61إلي  60عبارة عن منخفض مغلق ذات منسوب )
ة المختلفة ، وتعد شجرة الزيتون من المحاصيل المتحملة للظروف البيئيآبار المياه الجوفية التي تعد المصدر الرئيسي لمياه الري الزراعية علي توزيع 

تاج الزيتون نإوسيوة من أهم مناطق معظم المناطق الصحراوية في مصر، وتعتبر منطقة الساحل الشمالي زراعتها في من حرارة وجفاف لذا تنتشر 
ألف 59660ألف فدان ، وفي محافظة مطروح بلغت نحو  655652و بجمهورية مصر العربية نححيث بلغت الرقعة المزروعة المثمرة في مصر 

 6(9) م(5466-6554الفترة )من إجمالي جمهورية مصر العربية كمتوسط  ٪60669تمثل نحو فدان 
طن / فدان ، وفي محافظة 06460فقد بلغ نحو علي مستوي جمهورية مصر العربية نتاج الفدان لمحصول الزيتون إأما بالنسبة لمتوسط 

كمتوسط لنفس الفترة ، وعن اإلنتاج الكلي لمحصول إجمالي جمهورية مصر العربية  من ٪ 96656طن / فدان يمثل نحو  5621بلغ نحو مطروح 
كمتوسط الفترة  ٪66يمثل نحو ألف طن  62620بلغ نحو ألف طن ، وفي محافظة مطروح 6656940علي مستوي مصر فقد بلغ نحو الزيتون 

 6م(5465-5466)
ي بلغت بمحافظة مطروح والتولعل من أهمها واحة سيوة أشجار الزيتون في مناطق عديدة ومتفرقة بالساحل الشمالي الغربي وتجود زراعة 
خالل ألف فدان  5965والبالغة نحو مساحة الزيتون المثمرة بمحافظة مطروح من إجمالي  ٪ 06تمثل نحو ألف فدان  65نحوالمساحة المزروعة بها 

 6(0)م(5466/5462الزراعي )الموسم 
ون في وأعلي جودة لزيت الزيتأفضل إنتاجية وتعد الظروف المصرية مناسبة ومالئمة لمحصول الزيتون حيث تعطي األصناف المحلية 

مصر حاليًا مع ا منهمساهمته في تغطية جزء كبير من الفجوة الزيتية التي تعاني  فضاًل عنعلي استيراده ، من الدول ، لذا تُقبل العديد  (6)العالم
 6عالف الحيوانية واألسمدة العضويةاأل نواتجه الثانوية ضمن مكوناتاالستفادة من استخدام 

 -مشكلة الدراسة :
ومحافظة مطروح بصفة خاصة إال أن بصفة عامة ، وفي المحافظات الصحراوية من أهمية محصول الزيتون في مصر علي الرغم 

الذي يرجع و ويعاني العديد من المحددات اإلنتاجية واالقتصادية حافظة لم يحقق الهدف المنشود منه، الوضع الراهن إلنتاج محصول الزيتون داخل الم
ي مقارنة بمثيلتها علي مستو ظة مطروح بمحافمع االنخفاض الملحوظ والمستمر إلي تذبذب وعدم استقرار اإلنتاجية الفدانية من عام إلي آخر 

يمثل نحو  (9)م (5466-6554طن / فدان كمتوسط الفترة ) 2165فدان محصول الزيتون بمحافظة مطروح نحو الجمهورية حيث بلغ متوسط إنتاج 
مما يوضح أن محافظة مطروح تعاني من ، خالل نفس الفترة طن / فدان  06460من مثيلتها علي مستوي الجمهورية والبالغ نحو  ٪ 69656

يوضح وجود محددات األمر الذي خالل نفس الفترة  ٪54620بنسبة بلغت نحو مهورية الجاالنخفاض النسبي لإلنتاجية الفدانية مقارنة بمتوسط إجمالي 
هذا لاإلنتاج الكلي وصافي العائد المحقق، األمر الذي انعكس سلبًا علي دخل الزراع علي مستوي إنتاجية واقتصادية بمنطقة الدراسة بما يؤثر 
 المحصول في واحة سيوة بمحافظة مطروح6

 -هدف البحث :
الل دراسة من خاستهدف البحث بصفة أساسية التعرف علي المحددات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول الزيتون في واحة سيوة، وذلك 

نتاج محصول الزيتون في محافظة مطروح بالنسبة لجمهورية مصر العربية  ، م( 5466-5444خالل الفترة )األهمية النسبية لمساحة وانتاجية وا 
نتاج محصول الزيتون علي مستوي محافظات الصحاري  نتاجية وا  وارد االقتصادية مخالل نفس الفترة السابقة ، وتقدير كفاءة استخدام الوتطور مساحة وا 

وذلك لترشيد استخدام هذه الموارد ، وخفض تكاليف اإلنتاج م 5466/5462خالل الموسم الزراعي في واحة سيوة المتاحة إلنتاج محصول الزيتون 
ة المساحة وتحسين اإلنتاجية ، من خالل المقارنة بين الكميات المستخدميحقق زيادة في أرباح أصحاب مزارع الزيتون ، ولكي يزيد االهتمام بزيادة مما 

، لذا  لزراعلالموارد ، وبالتالي زيادة اإلنتاج واألرباح الفعلية والمثلي والتي تحقق الكفاءة التقنية واالقتصادية ، مما يؤدي إلي زيادة كفاءة استخدام 
 جية الزيتون بواحة سيوة وتقييم اقتصادياتها بمنطقة الدراسة6اهتمت الدراسة بأسباب ومحددات االنخفاض في إنتا
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 -الطريقة البحثية ومصادر البيانات :
وية واألرقام والنسب المئالحسابية والهندسية المتمثلة في المتوسطات والكمي اعتمد البحث علي أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي 

ائية تقدير معادالت االتجاه الزمني العام ، وتقدير المعنوية اإلحصو دية المتعلقة بموضوع الدراسة ، في شرح المتغيرات اإلنتاجية واالقتصاالقياسية 
 Data Envelopment Analysis Program (DEAP)،باإلضافة إلي استخدام برنامج (T،Fفي تحليل االنحدار الخطي باستخدام اختبارات )

 Constantوفقاً لمفهومي العائد الثابت علي السعة Technical Efficiency (TE )والذي يعتمد علي أسلوب البرمجة الخطية لقياس الكفاءة التقنية 
Returns to Scale (CRS) ة، والعائد المتغير علي السعVariant Returns to Scale(VRS)  وكفاءة السعة ،Scale Efficiency (SE) 

( وتم االستعانة EE) Economic Efficiency( ، والكفاءة االقتصادية AE) Allocative Efficiencyوتقدير الكفاءة التوزيعية 
 البيانات 6مغلف تحليل باعتباره برنامج متخصص في حل مسائل  (V.2.1،DEAP)ببرنامج

 

 واعتمدت الدراسة علي مصدرين أساسين للبيانات :
راعي لهذا الغرض لمزارعي الزيتون للموسم الز صممت خصيصًا  استبيانإجراؤها بواحة سيوة من خالل استمارة أولية لدراسة ميدانية تم بيانات  -6

  6م5466/5462
لمنشورة األراضي ، وكذلك البيانات غير ا واستصالحتم الحصول عليها من مصادرها المختلفة مثل بيانات وزارة الزراعة بيانات ثانوية منشورة  -5

بية والدراسات العلمية المنشورة وبعض المراجع العر والجهات التابعة لها ، باإلضافة إلي بعض األبحاث بمحافظة مطروح بمديرية الزراعة 
 6بالدراسة واألجنبية وثيقة الصلة

 (7)أسلوب تحليل ُمغلف البيانات
 Data Envelopment Analysis Program (DEAP)   

يستخدم تقنيات البرمجة الخطية لقياس الكفاءة النسبية  Non parametricمعلمي غير يعد تحليل ُمغلف )ُمطوق( البيانات أسلوب  
Relative Efficiency  للمشاهدات شريطة توافر تجانس نسبي بين هذه المشاهدات ، أي أن المشاهدات المراد مقارنتها تستخدم نفس المدخالت

، والذي  Input orienting Models"وفقًا لمفهوم مدخالت اإلنتاج" اإلدخالي وتنتج نفس المخرجات ، وتم إيجاد مؤشر الكفاءة من خالل التوجيه 
خفض المدخالت )الموارد( إلي أقصي ما يمكن مع بقاء علي مستويات المخرجات )النواتج( الحالية لديها ، وذلك ألنه يتناسب ُيعرف الكفاءة بأنها 

  6لوبسمع أهداف وطبيعة المزارع التي تمثل وحدات اتخاذ القرار في هذا البحث وفيما يلي عرض ألنواع الكفاءة التي تم تقديرها وفقًا لهذا األ
 

  Technical Efficiency  (TE)التقنية الكفاءة  -1
 -6قنية =الموظفة بحيث الكفاءة التممكن باستخدام نفس مقادير الموارد يقصد بالكفاءة التقنية قدرة المزرعة علي تحقيق أقصي انتاج  

ن الوحدة استهالكًا للمدخالت واألكثر انتاجًا للمخرجات تكو صحيح( والوحدة األقل ال الواحدوتتراوح درجة الكفاءة بين )صفر ، ، نقص الكفاءة التقنية 
الذي ُيغلف نقاط المشاهدات  Efficient Frontierُتشكل فضاء رياضياً ُيعرف بالحدود الكفؤة ( 6) الكفاءةاألكثر كفاءة ، فالمشاهدات التي تحقق درجة 

 6 (6مية تحليل ُمغلف البيانات شكل رقم )( ومن هنا جاءت تسQة )الحال للتوليف( من الكفاءة كما هو 6لم تحقق الدرجة )األخرى التي 
بأنها الدالة التي توضح أفضل الممارسات الفعلية أو الواقعية  Frontier Production Functionُتعرف دالة اإلنتاج الحدودية  لكولذ 

باسم دالة الحد األقصى، حيث أن وُتعرف  Data Envelopment Curveو الممارسات الفعلية للعملية اإلنتاجية فهي ُتغلف النقط أو المشاهدات أ
 منحني الناتج المتساوي للوحدة هي الحدود للكفاءة والتي تساوي الواحد الصحيح ، وخالف ذلك هي الممارسات األقل كفاءة،ع التي تقع علي ر زامال

 موجبة فقط6وهذه المشاهدات توجد علي الجانب األيمن من هذا المنحني ، أي االنحرافات 
اج مقادير أكبر من موردي اإلنتدة اإلنتاج يتم انتاجها باستخدام نفس وح ة ان( علي منحني الناتج المتساوي للوحد6ويوضح الشكل رقم ) 

  6ويقترب هذا المفهوم من المفهوم النظري لدالة اإلنتاج (T،Pمثل النقطتين )
 

 
 
 

 
 
 

 وفقًا لنموذج التوجيه اإلدخالي لمنهجية فاريل( تقدير الكفاءة التقنية والتوزيعية واالقتصادية 6شكل رقم )
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  Technical In Efficiency (TIE)مفهوم نقص الكفاءة التقنية  -
و ُيعرف بأنه أفشل المزرعة في الوصول إلي أقصي إنتاج ممكن باستخدام نفس مقادير الموارد الموظفة ، ُيقصد بنقص الكفاءة التقنية 

عن القدر من الموارد التي يمكن مسافة ، حيث ُتعبر هذه ال (QP)ة ويقدر بالمسافمقدار الموارد التي يمكن تخفيضها دون أن يتأثر اإلنتاج المحقق 
الصحيح  بة أقل من الواحدويجب أن تكون هذه النس( ، QP/0Pيتأثر مستوي اإلنتاج ، وعادة ما تقدر نقص الكفاءة التقنية كنسبة )دون أن  خفضها
 (66شكل )

 
 (8)وتتمثل مصادر نقص الكفاءة التقنية فيما يلي 

  اإلنتاج "التوليفة المثلي من الموارد"النسب الصحيحة من المدخالت موارد ستخدام عدم ا -أ
 "عدم كفاية الموارد" ما يمكن من اإلنتاج نتيجة العجز في المواردعدم القدرة علي تحقيق أقصي  -ب
لعملية التغيرات االقتصادية نتيجة عدم المرونة الكافية في اة قحبالسرعة الكافية )في بعض المنتجات( لمالعدم القدرة علي التوسع في اإلنتاج  -ج

 "ضعف المرونة اإلنتاجية في مجال الزراعة"اإلنتاجية 
 6 والغير متوقعة ، وكذلك الاليقين في االنتاج الزراعيالمخاطر المتوقعة  -د
 Allocation Efficiency (AE)الكفاءة التوزيعية  -5

نتاج كمية معينة في اُيقصد بالكفاءة التوزيعية قدرة المزرعة علي استخدام التوليفة المثلي من المدخالت )الموارد( والتي يمكن استخدامها 
مثل بالخط والذي يمن المخرجات بأقل تكلفة ممكنة وذلك مع األخذ في االعتبار أسعار المدخالت ، بحيث يمكن اشتقاق منحني التكاليف المتساوي 

(/AA( بالشكل )وتُقدر الكفاءة التوزيعية عند النقطة 6 )R  وفقًا للنسبة التاليةQ0R / 0AE =   
 ( القدر الذي يمكن خفضه من تكاليف اإلنتاج لتحقيق التوليفة المقترحة بالكفاءة التوزيعية RQ6) حيث تمثل المسافة

 
   Allocation Inefficiency (AIE)مفهوم نقص الكفاءة التوزيعية 

 فس كمية اإلنتاج6لني أدني تكاليف تعطي أقصي ربح ، أي ال تعطالأن التوليفات المستخدمة من الموارد ُيقصد بنقص الكفاءة التوزيعية 
 Economic Efficiency (EE)الكفاءة االقتصادية  -5

اصل بأقل قدر من التكاليف ، ويمكن تقديرها من حُيقصد بالكفاءة االقتصادية قدرة المزرعة علي الحصول علي مستوي معين من اإلنتاج 
 6 وذلك علي النحو التالي ضرب الكفاءة التقنية والكفاءة التوزيعية 

(AE)EE = (TE)* ( وتمثل النقطة/Q( تساوي ميل خط التكاليف المتساوي )النسبة السعرية بين سعري الموردين) ساوي مع ميل منحني الناتج المت
 والتوزيعية في نفس الوقت ، وهو شرط تحقيق الكفاءة االقتصادية6)المعدل الحدي لالستبدال بين الموردين( ، مما يحقق الكفاءة التقنية 

السماد األزوتي ( كمية X1إنتاج الزيتون بكل مزرعة والموارد التي تشمل كاًل من ) يشمل( الذي Yصياغة العالقة بين اإلنتاج ) وتم
( كمية السماد X4)جل / يوم / عمل ، ر عدد العمالة البشرية  (X3) الفعالة / فدان ،كمية السماد البوتاسي بالوحدة  (X2)، / فدان بالوحدة الفعالة 

 :( متوسط عدد األشجار في الفدان )شجرة / فدان( علي النحو التاليX5العضوي بالمتر مكعب / فدان ، )
Y = F (X1. X2. X3. X4. X5) 

 
 ر وتوصيف عينة الدراسة الميدانية:اختيا

علي البيانات األولية من المجتمع األصلي للدراسة وهم زراع الزيتون بواحة اعتمد البحث في الحصول  (6) اإلحصائيةفي ضوء المبادئ 
من  ٪ 5تمثل  اً حائز  644 بلغ قوامها استمارة االستبيان التي أعدت لتحقيق أهداف البحث من خالل عينة عشوائيةمن خالل سيوة محافظة مطروح 

ي وعدد الحائزين والوسط الهندسي والوسط الهندسسبية لكاًل من المساحة المزروعة حجم العينة وفقًا لألهمية النحجم مجتمع الدراسة ، وتم توزيع 
( حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية من مزارعي الزيتون بواحة سيوة ُقسمت 6جدول رقم )المعدل للمساحة المزروعة وعدد الحائزين كما يوضحها 

فدان فأكثر ، وبلغ عدد  64فدان ، الفئة الثالثة من  64فدان ألقل من  5فدان ، الفئة الثانية من  5الفئة األولي أقل من إلي ثالث فئات حيازية 
وائي للموسم الزراعي من كشوف الحصر بأسلوب عشتم اختيارهم علي التوالي  56،  55،  56للفئات الحيازية األولي والثانية والثالثة نحو الحائزين 
 6م 5466/5462
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 م( 5462-5466خالل الموسم الزراعي )المختارة علي المناطق المختلفة بواحة سيوة توزيع حجم العينة  (1جدول رقم )

 عدد مفردات العينة الوسط الهندسي المعدل الوسط الهندسي ⁒ عدد الحائزين ⁒ المساحة )فدان( المنطقة
 10 10755 15795 14754 6664 1275 64544 مدينة سيوة 
 5 0796 0716 5754 664 0759 565 قرية أغورمي 
 5 5766 5742 5755 65 579 501 قرية بهي الدين
 5 0765 0755 6654 650 5755 044 قرية أبو شروف
 6 4715 4751 5645 06 4762 54 قرية أم الصغير
 5 5755 5765 565 54 6716 562 قرية المراقي
 644 644 99765 644 5444 644 65444 اإلجمالي

 م8227محافظة مطروح ، اإلدارة الزراعية بواحة سيوة ، بيانات غير منشورة ، جمعت وحسبت من المصدر: 

 
 -نتائج البحث ومناقشتها :

 
نتاج محصول الزيتون في محافظة مطروح بالنسبة لجمهورية  -:أواًل  -5444)رة مصر العربية خالل الفتتطور األهمية النسبية لمساحة وانتاجية وا 

 م(5466
 -المزروعة المثمرة :تطور المساحة  -1
 ة علي مستوي جمهورية مصر العربية:المزروعة المثمر تطور المساحة  –أ 

اتضح م( 5466-5444من محصول الزيتون علي مستوي جمهورية مصر العربية خالل الفترة )بدراسة تطور المساحة المزروعة المثمرة 
م ، 5444ألف فدان عام  2565نحو م ، وحد أدني بلغ 5466ألف فدان عام  612690أنها تراوحت بين حد أعلي بلغ نحو ( 5من الجدول رقم )

 6ألف فدان 665655م ، وقد بلغ المتوسط العام للمساحة المثمرة لمحصول الزيتون خالل تلك الفترة نحو 5444عام  عن ٪65660نحو  تمثلأي 
( 6دلة رقم )، اتضح من المعاوبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام للمساحة المثمرة لمحصول الزيتون علي مستوي مصر خالل تلك الفترة 

نحو يمثل ألف فدان أي  66446بلغ نحو قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا ( ، أن المساحة المثمرة لمحصول الزيتون 5في الجدول رقم )
 6 46956من متوسط المساحة خالل نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو  5659٪

 
 :تطور المساحة المثمرة علي مستوي محافظة مطروح –ب 

( 5يشير الجدول رقم )م( 5466-5444تطور المساحة المثمرة من محصول الزيتون علي مستوي محافظة مطروح خالل الفترة )بدراسة 
، جمهورية مصر العربية من المساحة المثمرة علي مستوي  ٪69691م تمثل نحو 5465ألف فدان عام  5960أنها تراوحت بين حد أعلي بلغ نحو 

 ٪25690نحو تمثل أي  جمهورية مصر العربيةمن المساحة المثمرة علي مستوي  ٪55م يمثل نحو 5446ألف فدان عام  62وحد أدني بلغ نحو 
 ٪54601ألف فدان يمثل نحو  55612المتوسط العام للمساحة المثمرة لمحصول الزيتون خالل تلك الفترة نحو م ، وقد بلغ 5446وذلك عن عام 

 6جمهورية مصر العربيةمن المساحة المثمرة علي مستوي 
المعادلة  خالل تلك الفترة ، اتضح منوبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام للمساحة المثمرة لمحصول الزيتون علي مستوي محافظة مطروح 

 يمثلألف فدان أي  46126تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا بلغ نحو ، أن المساحة المثمرة لمحصول الزيتون قد ( 5( في الجدول رقم )5رقم )
 6 46956من متوسط المساحة المثمرة خالل نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو  ٪5615حون
  :تطور اإلنتاجية الفدانية –5
 :تطور اإلنتاجية الفدانية علي مستوي جمهورية مصر العربية -أ

م( اتضح من 5466-5444بدراسة تطور اإلنتاجية الفدانية من محصول الزيتون علي مستوي جمهورية مصر العربية خالل الفترة )
م ، أي 5445طن / فدان عام  5666م ، وحد أدني بلغ نحو 5446طن / فدان عام  5640( أنها تراوحت بين حد أعلي بلغ نحو 5الجدول رقم )

طن / فدان  5695م ، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون خالل تلك الفترة نحو 5445عام وذلك عن  ٪95664نحو تمثل 
6 
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نتاج محصول الزيتون في محافظة مطروح بالنسبة لجمهورية مصر العربية خالل الفترة ) (2جدول رقم ) نتاجية وا   5444األهمية النسبية لمساحة وا 
 م( 5466 -

 السنة
 )األلف طن( اإلنتاج الكلي )طن / فدان( اإلنتاجية الفدانية المثمرة )ألف فدان(المساحة 

 ⁒ مطروح الجمهورية ⁒ مطروح الجمهورية ⁒ مطروح الجمهورية
5444 2575 6266 55655 5710 5665 69646 516725 05655 66649 
5446 22750 62645 55645 571 5665 56645 59579 56652 65650 
5445 14756 6269 55652 0769 6612 00665 556700 5565 9696 
5445 21756 69656 50655 5766 5655 94640 540725 51656 61610 
5440 16765 69656 55620 5719 5655 64606 565769 51656 65655 
5445 96716 6966 54655 5755 6661 56656 560705 55 2 
5446 64175 54662 69649 5740 5 59660 505715 5260 64650 
5442 64175 54662 69649 5745 5 59660 500760 5260 64650 
5441 649795 55660 54660 0752 5616 65605 014742 56665 6661 
5449 664761 55659 54655 0741 5626 62625 009746 55662 6560 
5464 669705 55660 61696 5752 5666 65699 594795 00696 6665 
5466 65570 50606 69602 5762 5662 59656 059765 06 64646 
5465 652745 51696 56665 0766 5652 65650 565742 56659 64 
5465 606795 59656 69691 5769 566 24655 506729 64666 66669 
5460 60076 59655 54656 5726 5625 20665 550750 66655 65606 
5465 600715 51696 69699 5796 5652 65625 565762 56659 9695 
5466 612790 59661 65655 0765 560 25665 120725 99656 66650 
 66655 56650 055626 65640 5609 5695 54660 55612 665655 المتوسط
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرات االقتصاد الزراعي ، أعداد متفرقة6 جمعت وحسبت من المصدر : 
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نتاج محصول الزيتون في محافظة مطروح بالنسبة لتقدير معادالت االتجاه الزمني العام  (3جدول رقم ) نتاجية وا   (م5466 -5444جمهورية مصر العربية خالل الفترة )لألهمية النسبية لمساحة وا 
رقم 
 المعادلة

 المعادلة الظاهرة
 5ر

 معامل التحديد
 ف 

 المحسوبة 
 معدل التغير٪ مقدار التغير المتوسط

6 
 المزروعة المثمرة بالجمهوريةالمساحة 

 )باأللف فدان(
 س هـ  66446+  596099= هـص 

            (656690**) 
46956 6206494** 665655 66446 5659 

5 
المساحة المزروعة المثمرة بمطروح 

 )باأللف فدان(
 س هـ  46126+  606915= هـص 

              (656264**) 
46956 612692** 55612 46126 5615 

5 
ن / طبالجمهورية )الفدانية اإلنتاجية 

 فدان(
 س هـ  46461+  02165= هـص 

        (46515)- 
46455 46559- 5695 - - 

0 
طن / بمطروح )الفدانية  اإلنتاجية

 فدان(
 س هـ  46405+  56645= هـص 

 (66155*) 
46616 56550* 5609 46405 6625 

5 
اإلنتاج الكلي بالجمهورية )باأللف 

 طن(
 س هـ  556150+  5546542= هـص 

   (56549**) 
46669 54655** 055626 556150 5626 

6 
 س هـ  5600+  596595= هـص  الكلي بمطروح )باأللف طن(اإلنتاج 

       (06416**) 
46556 66666** 566555 5600 0626 

 تمثل قيمة ت المحسوبة6 أسفل المتغيرات القيمة بين األقواس          6( م6546 – 5444س هـ = الزمن )الفترة من               = القيمة التقديرية للمتغيرات خالل السنة هـ هـحيث أن ص
 6(62، 6666666،  5،  5، 6حيث ه = )                                                                                           

 إحصائياً غير معنوي  -  4645معنوية النموذج عند مستوي * تمثل                4646** تمثل معنوية النموذج عند مستوي 
  (5المصدر : جمعت وحسبت من جدول رقم )
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فترة ، اتضح خالل تلك ال جمهورية مصر العربيةعلي مستوي نتاجية الفدانية لمحصول الزيتون وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإل
 إحصائيًا6لمحصول الزيتون قد تزايدت بمقدار سنوي غير معنوي  اإلنتاجية الفدانية( ، أن 5( في الجدول رقم )5من المعادلة رقم )

 
  :تطور اإلنتاجية الفدانية علي مستوي محافظة مطروح -ب

م( يوضح الجدول رقم 5466-5444محافظة مطروح خالل الفترة )بدراسة تطور اإلنتاجية الفدانية من محصول الزيتون علي مستوي 
جمهورية مصر من اإلنتاجية الفدانية علي مستوي  ٪25665تمثل نحو م 5466طن / فدان عام  5604( أنها تراوحت بين حد أعلي بلغ نحو 5)

، أي جمهورية مصر العربيةمن اإلنتاجية الفدانية علي مستوي  ٪56656م تمثل نحو 5445طن / فدان عام  6661، وحد أدني بلغ نحو العربية
طن / فدان  5609العام لإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون خالل تلك الفترة نحو  م ، وقد بلغ المتوسط5445وذلك عن عام  ٪611660نحو تمثل 

  جمهورية مصر العربية6علي مستوي من اإلنتاجية الفدانية  ٪65604يمثل نحو 
من المعادلة  مطروح خالل تلك الفترة، اتضحمحافظة تقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون علي مستوي وب

أي  طن / فدان 46405( ، أن اإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا بلغ نحو 5في الجدول رقم )( 0رقم )
 6 46616قدر معامل التحديد بنحو من متوسط اإلنتاجية الفدانية خالل نفس الفترة ، كما  ٪6625 يمثل

 
 تطور اإلنتاج الكلي  –3
 :مهورية مصر العربيةعلي مستوي جتطور اإلنتاج الكلي  -أ

م( اتضح من الجدول 5466-5444خالل الفترة )جمهورية مصر العربية الزيتون علي مستوي بدراسة تطور اإلنتاج الكلي من محصول 
نحو  تمثلم ، أي 5445ألف طن عام  540625م ، وحد أدني بلغ نحو 5466ألف طن عام  120625( أنه تراوح بين حد أعلي بلغ نحو 5رقم )

  6ألف طن 055626خالل تلك الفترة نحو م ، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون 5445وذلك عن عام  552659٪
، اتضح من  خالل تلك الفترة جمهورية مصر العربيةمعادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون علي مستوي  وبتقدير

ألف طن أي  556150ائيًا بلغ نحو ن اإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحص( ، أ5( في الجدول رقم )5المعادلة رقم )
 6 46669من متوسط اإلنتاج الكلي خالل نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو  ٪5626نحو يمثل
 :تطور اإلنتاج الكلي علي مستوي محافظة مطروح –ب 

( أنه 5م( يشير الجدول رقم )5466-5444الفترة )من محصول الزيتون علي مستوي محافظة مطروح خالل بدراسة تطور اإلنتاج الكلي 
، وحد أدني جمهورية مصر العربيةمن اإلنتاج الكلي علي مستوي  ٪66650م يمثل نحو 5466عام ألف طن  99656تراوح بين حد أعلي بلغ نحو 

وذلك عن  ٪ 554695نحو تمثل  ، أيجمهورية مصر العربيةمن اإلنتاج الكلي علي مستوي  ٪2نحو م يمثل 5445ألف طن عام  55بلغ نحو 
من اإلنتاج  ٪ 66606ألف طن يمثل نحو  56650نحو م ، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون خالل تلك الفترة 5445عام 

 6جمهورية مصر العربيةالكلي علي مستوي 
العام لإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون علي مستوي محافظة مطروح خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة وبتقدير معادلة االتجاه الزمني 

 يمثل نحوألف طن أي  5600( ، أن اإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا بلغ نحو 5( في الجدول رقم )6رقم )
 6 46556نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو  من متوسط اإلنتاج الكلي خالل ٪ 65699
نتاج محصول الزيتون علي مستوي محافظات الصحاري )شمال سيناء ، جنوب سيناء ، مطروح ، الوادي الجديد(  -ثانيًا: نتاجية وا  تطور مساحة وا 

 م(5466-5444خالل الفترة )
بدراسة تطور المساحة المثمرة و ( الوضع الراهن لمحصول الزيتون في محافظات الصحاري خالل فترة الدراسة ، 0يوضح الجدول رقم )

م ألف فدان عا 641666م( اتضح أنها تراوحت بين حد أعلي بلغ نحو 5466-5444في محافظات الصحاري خالل الفترة )لمحصول الزيتون 
،  ٪ 64655قدر بنحو نسبي م برقم قياسي 5440ألف فدان عام  55665، وحد أدني بلغ نحو  ٪ 616650ر بنحو قدنسبي م برقم قياسي 5465
 60659خالل تلك الفترة نحو م ، وقد بلغ المتوسط العام للمساحة المثمرة لمحافظات الصحاري 5440وذلك عن عام  ٪ 549655نحو  تمثلأي 

 6بفترة الدراسة م5444بالنسبة لسنة األساس  ٪ 645606قدر بنحو نسبي ألف فدان برقم قياسي 
العام للمساحة المثمرة لمحصول الزيتون بمحافظات الصحاري خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم  وبتقدير معادلة االتجاه الزمني

يمثل ألف فدان أي  06656معنوي إحصائيًا ، بلغ نحو ( ، أن المساحة المثمرة لمحصول الزيتون قد تزايدت بمقدار سنوي 5( في الجدول رقم )6)
 6 46610خالل نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو من متوسط المساحة  ٪ 6606نحو

( ، 0م( اتضح من الجدول رقم )5466-5444وبدراسة تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون بمحافظات الصحاري خالل الفترة )
، وحد أدني بلغ نحو  ٪ 655615قدر بنحو نسبي م برقم قياسي 5442م ، 5446طن / فدان عام  0651ن حد أعلي بلغ نحو أنها تراوحت بي
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م ، وقد بلغ المتوسط  5445وذلك عن عام  ٪ 611645نحو  تمثل، أي  ٪ 05661قدر بنحو نسبي م برقم قياسي 5445طن / فدان عام  6659
 ٪ 62655قدر بنحو نسبي طن / فدان برقم قياسي  5660العام لإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون بمحافظات الصحاري خالل تلك الفترة نحو 

 م بفترة الدراسة 54446بالنسبة لسنة األساس 
نتاجية الفدانية لمحصول الزيتون بمحافظات الصحاري خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإل

 ( ، أن اإلنتاجية الفدانية لمحصول الزيتون قد انخفضت بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيًا 56( في جدول رقم )5)
 

نتاج محصول الزيتون علي مستوي محافظات الصحاري )شمال سيناء ، جنوب سيناء ، مطروح ، الوادي  (4جدول رقم ) نتاجية وا  تطور مساحة وا 
 م(5466 - 5444الجديد( خالل الفترة )

 السنة
 اإلنتاج الكلي اإلنتاجية الفدانية المثمرةالمساحة 

 الرقم القياسي النسبي ألف طن النسبيالرقم القياسي  طن / فدان الرقم القياسي النسبي ألف فدان
5444 51659 644 5625 644 669696 644 

5446 52612 60692 5611 22661 11666 25655 

5445 04610 24642 662 05660 65656 55696 

5445 06669 24662 6659 05661 55660 0660 

5440 55665 64655 5655 62695 29655 66649 

5445 56652 6560 5665 52 66656 56640 

5446 05625 25650 0651 655615 606669 662625 

5442 05625 25650 0651 655615 606669 662625 

5441 65611 642619 5652 66646 666616 659666 

5449 25651 655611 5622 20655 606655 656690 

5464 25696 65661 5669 51616 96615 26659 

5466 69655 661626 5669 51625 649655 96650 

5465 96652 656626 6690 56696 655669 664650 

5465 641666 616650 6695 56625 651650 665651 

5460 640699 614665 5665 56696 555652 615666 

5465 99622 626662 5621 20626 551665 694666 

5466 25655 656665 5646 14640 555656 696651 

 641692 654662 24621 5660 664659 60659 المتوسط
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرات االقتصاد الزراعي ، أعداد متفرقة6جمعت وحسبت من المصدر : 
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نتاج محصول الزيتون لتطور مساحة تقدير معادالت االتجاه الزمني العام  (5جدول رقم ) نتاجية وا   -5444خالل الفترة )علي مستوي محافظات الصحاري )شمال سيناء ، جنوب سيناء ، مطروح ، الوادي الجديد( وا 
 (م5466

رقم 
 المعادلة

 المعادلة الظاهرة
 5ر

 معامل التحديد
 ف 

 المحسوبة 
 معدل التغير٪ مقدار التغير المتوسط

6 
)باأللف المساحة المزروعة المثمرة 

 فدان(
 س هـ  06656+  566955=  هـص 

            (56245**) 
46610 556541** 60659 06656 6606 

5 
 الفدانية  اإلنتاجية

 )طن / فدان(
 س هـ  46456 – 56121=  هـص 

              (-46562)- 
46456 46555- 5660 - - 

5 
 اإلنتاج الكلي 
 )باأللف طن(

 س هـ  16624+  55665=  هـص 
        (06664)** 

46516 566554** 654662 16624 6660 

 
 تمثل قيمة ت المحسوبة6 أسفل المتغيرات القيمة بين األقواس      6( م5466 – 5444س هـ = الزمن )الفترة من  = القيمة التقديرية للمتغيرات خالل السنة هـ  هـحيث أن ص
 6(666666662،  ، 5،  5، 6حيث ه = )       

 غير معنوي إحصائياً  -            4646** تمثل معنوية النموذج عند مستوي 
 (0المصدر : جمعت وحسبت من جدول رقم )
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، أنه  (0م( اتضح من الجدول رقم )5466-5444لمحصول الزيتون بمحافظات الصحاري خالل الفترة )وبدراسة تطور اإلنتاج الكلي 
ألف طن عام  55660، وحد أدني بلغ نحو  ٪ 696651قدر بنحو نسبي م برقم قياسي 5466ألف طن عام  555656تراوح بين حد أعلي بلغ نحو 

م ، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاج الكلي 5445وذلك عن عام  ٪ 5556445نحو  تمثل، أي  ٪06604قدر بنحو نسبي م برقم قياسي 5445
 6بفترة الدراسة م5444نة األساس بالنسبة لس ٪ 99651قدر بنحو نسبي ألف طن برقم قياسي  654662خالل تلك الفترة بنحو لمحصول الزيتون 

( 5معادلة رقم )اتضح من اللصحاري خالل تلك الفترة ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون بمحافظات ا
 6660نحو  يمثلألف طن ، أي  1662بلغ نحو أن اإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا ، ( 5في الجدول رقم )

 6 46516من متوسط اإلنتاج الكلي خالل نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو  ٪
 

 -:(7)للسعة والعائد المتغيرتقدير الكفاءة التقنية وفقًا لمفهوم العائد الثابت  -ثالثًا :
فاءة السعة ، كتم تقدير مؤشرات الكفاءة التقنية وفقًا لمفهوم العائد الثابت للسعة ، ومفهوم العائد المتغير للسعة ، باإلضافة إلي مؤشر 

وفيما يلي استعراض لتقديرات فئات عينة الدراسة ، (0)(المحددة في نموذج تقدير الكفاءةويقصد بالكفاءة التقنية )كفاءة استخدام الموارد االقتصادية 
 الثالث بالتفصيل لمقارنة كفاءة المزارع التقنية بكل فئة 6

 
 :فدان( 5الفئة األولي من المزارع )أقل من  -1

العائد الثابت للسعة ، الذي  ( ، ووفقًا لمفهوم6)أفدنة ، كما في الجدول رقم  5مساحتها أقل من  تراوحتمزرعة  56تشمل هذه الفئة عدد 
، وكان متوسط هذا  ٪ 644، والكفاءة التقنية القصوى  ٪ 6069تراوحت الكفاءة التقنية بين يفترض استغالل المزرعة وتشغيلها بطاقتها القصوى ، 

فقط من التوليفة الفعلية للموارد المستخدمة ، بمعني أنه يمكن  ٪ 5561يمكن تحقيق نفس المستوى من اإلنتاج باستخدام ، أي أنه  ٪ 5561المؤشر 
للسعة ،  رالمتغيمن الموارد دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج ، وبفرضية أن هذه المزارع ال تعمل بطاقتها القصوى ، أي مفهوم العائد  ٪ 0665توفير 

لعائد المتغير ، وتجدر اإلشارة إلي أن الكفاءة التقنية مع افإن مؤشر الكفاءة التقنية قد ارتفع مقارنة بمؤشر الكفاءة وفقًا لمفهوم العائد الثابت للسعة 
وبالتالي تزيد مؤشرات الكفاءة التقنية في هذه الحالة عنها في حالة فرضية العائد للسعة ، تعني نشاط المزرعة عند سعات أقل من السعة القصوى 

أن الكفاءة التقنية تراوحت  (6المزرعة تعمل بطاقتها القصوى ووفقًا لهذه الفرضية لوحظ من نتائج التحليل بالجدول )الثابت علي السعة والذي يعتبر 
من اإلنتاج باستخدام ، أي أنه يمكن تحقيق نفس المستوي  ٪ 1665ن متوسط هذا المؤشر كحد أقصي ، وكا ٪ 644كحد أدني ،  ٪ 6461بين 

مستوي اإلنتاج ، وعند مقارنة كفاءة من الموارد دون أن يتأثر  ٪ 6562للموارد المستخدمة ، بمعني أنه يمكن توفير التوليفة الفعلية  نمفقط  ٪ 1665
الموارد بهذه مزرعة ، وذلك لزيادة كفاءة استخدام  55ئد علي السعة ، تبين االتجاه لزيادة اإلنتاج في حساب العاالسعة لمزارع هذه الفئة وبالتالي 

لذلك بلغت كفاءة  ، المزارع ، وهناك أربع مزارع قد حققت الكفاءة التقنية الكاملة ، مما يعني أن التوليفة الفعلية من الموارد هي نفسها التوليفة المثلي
 6ثبات العائد للسعةالسعة الواحد الصحيح وحققت 

 
 م 5466/5462للفئة الحيازية األولي لمزارع الزيتون بواحة سيوة خالل الموسم الزراعي الكفاءة التقنية والعائد علي السعة  تقدير (6جدول رقم )

 فئات التقدير الفئة الحيازية األولي
كفاءة تقنية )عائد 

 ثابت(
كفاءة تقنية)عائد 

 متغير(
 العائد علي السعة كفاءة السعة

 أفدنة( 5)أقل من 
زارع للفئة معدد الإجمالي 
 مزرعة56= 

 46665 46165 46551 المتوسط
 متناقص= صفر

 مزرعة55متزايد = 
 عر امز 0كفء = 

 6 6 6 أعلي قيمة
 46626 46641 46609 أدني قيمة

 0 62 0 عدد الزراع الكفؤه
 66666 02655 66666 عدد الزارع الكفؤة٪

 م 8222/8227المصدر: نتائج تحليل بيانات استمارة االستبيان الخاصة بالعينة البحثية للموسم الزراعي

 
 :فدان( 11 > 5الفئة الثانية من المزارع ) -2

( ، ووفقًا لمفهوم العائد الثابت 2أفدنة ، كما في الجدول رقم ) 64أفدنة ألقل من  5مزرعة تراوحت مساحتها من  55تشمل هذه الفئة عدد 
، أي  ٪ 6960نحو ، وكان متوسط هذا المؤشر  ٪ 644، وحد أعلي بلغ نحو  ٪ 6660علي السعة تراوحت الكفاءة التقنية بين حد أدني بلغ نحو 

من  ٪ 5466، بمعني أنه يمكن توفير نحو فقط من التوليفة الفعلية للموارد المستخدمة  ٪ 6960نتاج باستخدام يمكن تحقيق نفس المستوي من اإل
المزارع ال تعمل بطاقتها القصوى )مفهوم العائد المتغير للسعة( ، فإن مؤشر الكفاءة التقنية الموارد دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج ، وبفرض أن هذه 
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كحد  ٪ 6665( أن الكفاءة التقنية تراوحت بين 2وفقًا لمفهوم العائد الثابت للسعة ، وتشير نتائج التحليل بالجدول )قد ارتفع مقارنة بمؤشر الكفاءة 
ط فق ٪ 9665باستخدام ، أي أنه يمكن تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج  ٪ 9665وكان متوسط هذا المؤشر نحو كحد أقصي ،  ٪ 644أدني ، 

دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج، وعند مقارنة كفاءة سعة لمزارع من الموارد  ٪161، بمعني أنه يمكن توفير نحو  من التوليفة الفعلية للموارد المستخدمة
مزرعة ، وذلك لزيادة كفاءة استخدام الموارد بهذه المزارع ، وهناك  56اتضح االتجاه لزيادة اإلنتاج في هذه الفئة وبالتالي حساب العائد علي السعة ، 

الكفاءة التقنية الكاملة ، مما يعني أن التوليفة الفعلية من الموارد هي نفسها التوليفة المثلي ، لذلك بلغت كفاءة السعة الواحد تسع مزارع قد حققت 
 ( 546،  59،  6ج في المزارع أرقام )لعائد للسعة ، ولزيادة الكفاءة التقنية لهذه الفئة يتطلب ذلك خفض مستوي اإلنتاالصحيح وحققت ثبات ا

 
 م 5466/5462الكفاءة التقنية والعائد علي السعة للفئة الحيازية الثانية لمزارع الزيتون بواحة سيوة خالل الموسم الزراعي  تقدير (7جدول رقم )

كفاءة تقنية )عائد  فئات التقدير ةالحيازية الثانيالفئة 
 ثابت(

كفاءة تقنية)عائد 
 العائد علي السعة كفاءة السعة متغير(

أفدنة ألقل من  5)من 
 أفدنة (64

إجمالي عدد المزارع للفئة 
 مزرعة55= 

 46266 46965 46690 المتوسط
 مزارع5متناقص= 
 مزرعة56متزايد = 
 مزارع9كفء = 

 6 6 6 أعلي قيمة
 46660 46665 46660 أدني قيمة

 9 62 1 عدد الزراع الكفؤه
 52652 56656 50650 عدد الزارع الكفؤة٪

 م8222/8227نتائج تحليل بيانات استمارة االستبيان الخاصة بالعينة البحثية للموسم الزراعي المصدر:

 
 :فدان فأكثر( 11الفئة الثالثة من المزارع ) -3

الثابت علي ( ، ووفقًا لمفهوم العائد 1أفدنة فأكثر ، كما في الجدول رقم ) 64مزرعة تراوحت مساحتها من  56تشمل هذه الفئة عدد 
، أي يمكن  ٪ 6969، وكان متوسط هذا المؤشر نحو  ٪ 644علي بلغ نحو ، وحد أ ٪ 5466السعة تراوحت الكفاءة التقنية بين حد أدني بلغ نحو 

من الموارد  ٪ 5466فقط من التوليفة الفعلية للموارد المستخدمة ، بمعني أنه يمكن توفير نحو  ٪ 6969تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج باستخدام 
اءة التقنية قد ارتفع الكفدون أن يتأثر مستوي اإلنتاج ، وبفرض أن هذه المزارع ال تعمل بطاقتها القصوى )مفهوم العائد المتغير للسعة( ، فإن مؤشر 

 644كحد أدني ،  ٪ 55( أن الكفاءة التقنية تراوحت بين 1، وتشير نتائج التحليل بالجدول )فقًا لمفهوم العائد الثابت للسعةمقارنة بمؤشر الكفاءة و 
فقط من التوليفة الفعلية  ٪ 9460ام ، أي أنه يمكن تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج باستخد ٪ 9460كحد أقصي، وكان متوسط هذا المؤشر نحو  ٪

سعة لمزارع هذه الفئة وبالتالي المقارنة كفاءة دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج ، وبمن الموارد  ٪ 966أنه يمكن توفير نحو  ىأ للموارد المستخدمة ،
مزارع  نحو سبعمزرعة ، وذلك لزيادة كفاءة استخدام الموارد بهذه المزارع ، وهناك  50حساب العائد علي السعة ، اتضح االتجاه لزيادة اإلنتاج في 

الصحيح وحققت  احدو قد حققت الكفاءة التقنية الكاملة ، مما يعني أن التوليفة الفعلية من الموارد هي نفسها التوليفة المثلي ، لذلك بلغت كفاءة السعة ال
 6ثبات العائد للسعة

 
 م 5466/5462الكفاءة التقنية والعائد علي السعة للفئة الحيازية الثالثة لمزارع الزيتون بواحة سيوة خالل الموسم الزراعي  ديرتق( 8جدول رقم )

كفاءة تقنية )عائد  فئات التقدير الفئة الحيازية الثالثة
 ثابت(

كفاءة تقنية)عائد 
 العائد علي السعة كفاءة السعة متغير(

 أفدنة فأكثر( 64)من 
إجمالي عدد المزارع للفئة 

 مزرعة56=

 46261 46940 46699 المتوسط
 متناقص= صفر

 مزرعة50متزايد = 
 مزارع2كفء = 

 6 6 6 أعلي قيمة
 46544 4655 46546 أدني قيمة

 2 60 6 عدد الزراع الكفؤه
 55651 05666 69655 عدد الزارع الكفؤة٪

 م8222/8227االستبيان الخاصة بالعينة البحثية للموسم الزراعيالمصدر: نتائج تحليل بيانات استمارة 

 
 دراسة من المزارع:إجمالي عينة ال -4

( ، ووفقًا لمفهوم العائد الثابت علي 9مزرعة ، كما في الجدول رقم ) 644تشمل هذه الفئة إجمالي عينة الدراسة من مزارعي الزيتون لعدد 
، أي يمكن  ٪ 5665، وكان متوسط هذا المؤشر نحو  ٪ 644، وحد أعلي بلغ نحو  ٪ 965السعة تراوحت الكفاءة التقنية بين حد أدني بلغ نحو 

من الموارد  ٪0565فقط من التوليفة الفعلية للموارد المستخدمة ، بمعني أنه يمكن توفير نحو  ٪ 5665نفس المستوي من اإلنتاج باستخدام  تحقيق
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ع مقارنة رتفا دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج ، وبفرض أن هذه المزارع ال تعمل بطاقتها القصوى )العائد المتغير للسعة( ، فإن مؤشر الكفاءة التقنية قد
 ٪ 644كحد أدني ،  ٪ 5565( أن الكفاءة التقنية تراوحت بين 9بمؤشر الكفاءة وفقًا لمفهوم العائد الثابت للسعة ، وتشير نتائج التحليل بالجدول )

ية فقط من التوليفة الفعل ٪ 2165 نحو يمكن تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج باستخدام ، أي ٪ 2165، وكان متوسط هذا المؤشر نحو كحد أقصي
ي وبالتال إلجمالي عينة الدراسةمن الموارد دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج ، وبمقارنة كفاءة سعة  ٪ 5661يمكن توفير نحو  للموارد المستخدمة ، أي

 مزرعة 65رد بهذه المزارع ، وهناك نحو مزرعة ، وذلك لزيادة كفاءة استخدام الموا 16حساب العائد علي السعة ، اتضح االتجاه لزيادة اإلنتاج في 
الصحيح وحققت  دحققت الكفاءة التقنية الكاملة ، مما يعني أن التوليفة الفعلية من الموارد هي نفسها التوليفة المثلي ، لذلك بلغت كفاءة السعة الواح

 ( 956)تاج في المزرعة رقم ، ولزيادة الكفاءة التقنية لهذه الفئة يتطلب ذلك خفض مستوي اإلن ثبات العائد للسعة
 

 م 5466/5462الكفاءة التقنية والعائد علي السعة إلجمالي عينة الدراسة لمزارع الزيتون بواحة سيوة خالل الموسم الزراعي  تقدير (9جدول رقم )

كفاءة تقنية )عائد  فئات التقدير إجمالي مزارع العينة
 ثابت(

كفاءة تقنية)عائد 
 العائد علي السعة كفاءة السعة متغير(

عدد مفردات العينة 
 مزرعة644البحثية = 

 46255 46215 46565 المتوسط
 مزرعة6متناقص= 
 مزرعة16متزايد = 
 مزارعة65كفء = 

 6 6 6 أعلي قيمة
 46495 46555 46495 أدني قيمة

 65 55 65 عدد الزراع الكفؤة
 65 55 65 عدد الزارع الكفؤة٪

 م8222/8227تحليل بيانات استمارة االستبيان الخاصة بالعينة البحثية للموسم الزراعيالمصدر: نتائج 

 
 :(8)سيوة ةتقدير الكفاءة التوزيعية واالقتصادية وفقًا للعائد المتغير للسعة لمزارع الزيتون في واح -رابعًا :

لميدانية في حالة عدم االحيازية الثالث بعينة الدراسة سبق اإلشارة إلي تقدير الكفاءة التقنية لمزارع الزيتون بواحة سيوة علي مستوي الفئات 
لية ، أخذ في االعتبار تكلفة الموارد الفعالكفاءة في هذه الحالة ال يومؤشر أو تكاليف الموارد المستخدمة في اإلنتاج ، توفر معلومات عن أسعار 

رد الفعلية للموارد توليفة الموابعينة الدراسة الميدانية لتشمل كل من تكلفة يلزم تطوير أسلوب تحليل كفاءة استخدام الموارد االقتصادية وبالتالي 
لتوزيعية )السعرية( ااءة االقتصادية )كفاءة التكاليف( ، وكذلك الكفاءة االقتصادية المستخدمة بمزارع الزيتون ويمكن بالتالي مقارنة الكفاءة التقنية والكف

 ، حيث أن الكفاءة االقتصادية هي حاصل ضرب الكفاءة التقنية والكفاءة التوزيعية 6
يطبق فقط عندما تعمل وحدات اإلنتاج عند أحجامها  constant Return to Scale( CRSونظرًا ألن افتراض قواعد السعة الثابتة )

غيرها ، أي و  المثلي ، بينما في الواقع توجد كثير من العوائق التي تمنع وحدات اإلنتاج من تحقيق هذه األحجام كالمنافسة غير التامة وقيود التمويل
( VRSي المخرجات ، لذا تم وضع نموذج عوائد السعة المتغيرة )أن نسبة الزيادة في المدخالت ليست بالضرورة أن تصاحبها نفس نسبة الزيادة ف

Variable Return to Scale  6)والذي يستخدم عندما ال تعمل وحدات اإلنتاج بالمستوي األمثل من اإلنتاج6 )مستوي أقل من الطاقة القصوي 
 

 :فدان( 5>  الفئة األولي من المزارع ) -1
 56الزيتون بواحة سيوة للفئة الحيازية األولي وعددها  الكفاءة النسبية التي حققتها مزارع محصول( إلي درجات 64ويشير الجدول رقم )
من إجمالي مزارع محصول الزيتون ، بينما  ٪ 1655بنسبة تمثل نحو ( مزارع قد حققت الكفاءة التامة 5( أن عدد )5مزرعة ، حيث تبين من العمود )

لغ ببين حد أدني ، وقد تراوحت الكفاءة التوزيعية لمزارع الزيتون بالفئة األولي  ٪ 644من حققت درجات أقل ( مزرعة قد 55وعددها )بقية المزارع 
، وهذا يشير إلي أن مزارعي الزيتون يمكنهم إعادة توليف الموارد  ٪ 2169بلغ نحو  ، بمتوسط ٪ 644وحد أقصي بلغ نحو ،  ٪ 6666نحو 

 من تكلفة إنتاج محصول الزيتون بالعينة البحثية 6 ٪ 5666المستخدمة في اإلنتاج لتوفير نحو االقتصادية 
من إجمالي مزارع الزيتون  ٪1655 قد حققت الكفاءة التامة بنسبة تمثل نحو( مزارع فقط 5( أن عدد )64( في الجدول )5ويوضح العمود )

االقتصادية لمزارع الزيتون بالفئة األولي بالعينة ، وقد تراوحت الكفاءة  ٪644جات أقل من مزرعة قد حققت در  (55بقية المزارع وعددها )، بينما 
، وهذا يشير إلي أن مزارعي الزيتون بالفئة األولي بالعينة  ٪61، بمتوسط بلغ نحو  ٪644، وحد أقصي بلغ  ٪0565لبحثية بين حد أدني بلغ نحو ا

 من التكاليف الحالية إلنتاج الزيتون بالعينة البحثية 6 ٪55خفض التكاليف اإلنتاجية بنحو  اإلنتاج في ظلالبحثية يمكنهم تحقيق نفس المستوي من 
 
 
 



 822         ة المحددات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول الزيتون في واحة سيو

 9112(  1)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 :فدان( 11 > 5الفئة الثانية من المزارع ) -2
مزرعة  55ددها وع بواحة سيوة للفئة الحيازية الثانية( درجات الكفاءة النسبية التي حققتها مزارع محصول الزيتون 64يوضح الجدول رقم )

من إجمالي مزارع محصول الزيتون ، بينما بقية  ٪65665( مزارع قد حققت الكفاءة التامة بنسبة تمثل نحو 0( أن عدد )5، حيث تبين من العمود )
 بين حد نيةعية لمزارع الزيتون بالفئة الثا، وقد تراوحت الكفاءة التوزي٪ 644( مزرعة قد حققت درجات أقل من 59المزارع وعددها )

، وهذا يوضح إلي أن مزارعي الزيتون يمكنهم إعادة توليف  ٪2665، بمتوسط بلغ نحو  ٪644وحد أقصي بلغ نحو  ٪0569أدني نحو 
 من تكلفة إنتاج محصول الزيتون بالعينة البحثية6 ٪5565الموارد االقتصادية المستخدمة في العملية اإلنتاجية لتوفير نحو 

 
 ميدانيةواحة سيوة لفئات عينة الدراسة الفي ر الكفاءة التوزيعية واالقتصادية وفقًا للعائد المتغير للسعة لمزارع الزيتون تقدي (11جدول رقم )

 فئات التقدير الفئات
 الكفاءة التقنية 

(6 )TE 
 الكفاءة التوزيعية

(5 )AE 
 الكفاءة االقتصادية

(5 )EE or CE 

 الفئة األولي
 فدان( 5)أقل من 

عدد المزارع للفئة إجمالي 
 مزرعة56=

 46614 46219 46165 المتوسط
 6 6 6 أعلي قيمة
 46055 46666 46641 أدني قيمة

 5 5 62 ع الكفؤهر زامعدد ال
 1655 1655 02655 زارع الكفؤةمعدد ال٪

 الفئة الثانية
 64ألقل منفدان  5)من 

 أفدنة(
إجمالي عدد المزارع للفئة 

 مزرعة55=

 46699 46265 46965 المتوسط
 6 6 6 أعلي قيمة
 46051 46059 46665 أدني قيمة

 0 0 62 عدد المزارع الكفؤه
 65665 65665 56656 عدد المزارع الكفؤة٪

 الفئة الثالثة
 (فأكثر أفدنة 64)من 

إجمالي عدد المزارع للفئة 
 مزرعة56=

 46255 46145 46940 المتوسط
 6 6 6 أعلي قيمة

 46596 46055 4655 قيمةأدني 
 6 6 60 عدد المزارع الكفؤه

 69655 69655 05666 عدد المزارع الكفؤة٪

إجمالي عينة الدراسة 
الميدانية وعدد مفرداتها = 

 مزرعة644

 46649 46222 46215 المتوسط
 6 6 6 أعلي قيمة
 46565 46556 46555 أدني قيمة

 5 5 55 عدد المزارع الكفؤه
 5 5 55 المزارع الكفؤةعدد ٪

 أن:حيث 
(1) TE = Technical efficiency  الكفاءة التقنية أو التكنولوجية 

(2) AE = Allocative efficiency الكفاءة التوزيعية أو السعرية 

(3) EE or CE  = Economic efficiency or cost efficiency الكفاءة االقتصادية أو كفاءة التكاليف 

 6م5466/5462بيانات استمارة االستبيان الخاصة بالعينة البحثية للموسم الزراعيالمصدر: نتائج تحليل 
 

من إجمالي مزارع الزيتون ،  ٪65665قد حققت الكفاءة التامة بنسبة تمثل نحو  ( مزارع0( أن عدد )64( في الجدول )5العمود ) ويشير
نة البحثية بالعي دية لمزارع الزيتون بالفئة الثانية، وقد تراوحت الكفاءة االقتصا ٪644مزرعة قد حققت درجات أقل من  (59بينما بقية المزارع وعددها )
بالعينة  أن مزارعي الزيتون بالفئة الثانية ، وهذا يشير إلي ٪ 6969، بمتوسط بلغ نحو  ٪644، وحد أقصي بلغ  ٪0561بين حد أدني بلغ نحو 

 6إلنتاج الزيتون بالعينة البحثيةمن التكاليف الحالية  ٪5466خفض التكاليف اإلنتاجية بنحو  البحثية يمكنهم تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج في ظل
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 :فدان فأكثر( 11الفئة الثالثة من المزارع )من  -3
مزرعة  56عددها و  الثالثة( درجات الكفاءة النسبية التي حققتها مزارع محصول الزيتون بواحة سيوة للفئة الحيازية 64يوضح الجدول رقم )

من إجمالي مزارع الزيتون ، بينما بقية المزارع  ٪ 69655( مزارع قد حققت الكفاءة التامة بنسبة تمثل نحو 6( أن عدد )5)رقم بين العمود ي، حيث 
 ٪ 0565 نحوبلغ بين حد أدني  لمزارع الزيتون بالفئة الثالثة ، وقد تراوحت الكفاءة السعرية ٪ 644( مزرعة قد حققت درجات أقل من 55وعددها )

، وهذا يوضح إلي أن مزارعي الزيتون يمكنهم إعادة توليف الموارد االقتصادية المستخدمة  ٪ 1465، بمتوسط بلغ نحو  ٪ 644وحد أقصي بلغ نحو 
 من تكلفة إنتاج الزيتون بالعينة البحثية 6 ٪ 69654لتوفير نحو اإلنتاج في 

من إجمالي مزارع الزيتون  ٪ 69655( مزارع قد حققت الكفاءة التامة بنسبة تمثل نحو 6( أن عدد )64( في الجدول )5ويشير العمود )
ن حد بي ية لمزارع الزيتون بالفئة الثالثة، وقد تراوحت الكفاءة االقتصاد ٪ 644( مزرعة قد حققت درجات أقل من 55، بينما بقية المزارع وعددها )

قيق تح الزيتون بالفئة الثالثة يمكنهم زراع أن ، وهذا يشير إلي  ٪ 2565، بمتوسط بلغ نحو  ٪ 644نحو ، وحد أقصي بلغ  ٪ 5966أدني بلغ نحو 
 6الزيتون بالعينة البحثيةمن التكاليف الحالية إلنتاج  ٪ 5661نفس المستوي من اإلنتاج في ظل خفض التكاليف اإلنتاجية بنحو 

 
 إجمالي مزارع عينة الدراسة -4

عددها و جمالي عينة الدراسة الميدانية ( درجات الكفاءة النسبية التي حققتها مزارع محصول الزيتون بواحة سيوة إل64يوضح الجدول رقم )
من إجمالي مزارع الزيتون ، بينما بقية  ٪ 5( مزارع قد حققت الكفاءة التامة بنسبة تمثل نحو 5( أن عدد )5مزرعة ، حيث تبين من العمود ) 644

ين بإلجمالي عينة الدراسة الميدانية لمزارع الزيتون  ، وقد تراوحت الكفاءة التوزيعية ٪ 644( مزرعة قد حققت درجات أقل من 95المزارع وعددها )
، وهذا يوضح إلي أن مزارعي الزيتون يمكنهم إعادة توليف  ٪2262، بمتوسط بلغ نحو  ٪644، وحد أقصي بلغ نحو  ٪ 5566نحو بلغ حد أدني 

 من تكلفة إنتاج محصول الزيتون بالعينة البحثية 6 ٪ 5565الموارد االقتصادية المستخدمة في العملية اإلنتاجية لتوفير نحو 
الزيتون ، بينما بقية  زراعن إجمالي م ٪5( مزارع قد حققت الكفاءة التامة بنسبة تمثل 5( أن عدد )64( في الجدول )5ويشير العمود )

، وقد تراوحت الكفاءة االقتصادية لمزارع الزيتون بالعينة البحثية بين حد أدني بلغ  ٪ 644( مزرعة قد حققت درجات أقل من 95المزارع وعددها )
يمكنهم  تحقيق نفس  العينة البحثيةب الزيتون زراع، وهذا يشير إلي أن  ٪ 6469، بمتوسط بلغ نحو  ٪ 644، وحد أقصي بلغ  ٪ 5665نحو 

 6إلنتاج الزيتون بالعينة البحثية من التكاليف الحالية ٪ 5966المستوي من اإلنتاج في ظل خفض التكاليف اإلنتاجية بنحو 
 ةللفئواحة سيوة في ( لمزارع الزيتون VRSوتشير نتائج البحث إلي تفوق الكفاءة االقتصادية وفقًا لمفهوم العائد المتغير علي السعة )

 علي الترتيب6  ٪61،  ٪6969،  ٪2565الحيازية الثالثة ثم الفئة الحيازية الثانية ، وأخيرًا الفئة الحيازية األولي حيث حققت نحو 
ا ضيألنهائي ، اشرائها لعناصر اإلنتاج ، وعند بيع المنتج اقتصاديًا بعدم استفادة هذه المزارع وفقًا لمفهوم اقتصاديات السعة عند ويعزي ذلك 

ناسبة خبرات إدارية مالكفاءة االقتصادية لهذه المزارع ولعل أهمها قصور الموارد المستخدمة ، وعدم توفر وجود عوامل اجتماعية تفسر انخفاض مؤشر 
وم بها وزارة تطبيق برامج التنمية والتطوير التي تقفي نظرًا ألن حجم اإلنتاج ال يسمح بتوفر فريق عمل متخصص ، مما يدفع بأهمية دور اإلرشاد الزراعي 

 طبيق سياسات تنميةاستجابة أكبر لتضرورة التركيز علي هذه الفئة الحيازية الثالث حيث يمكن تحقيق في المعاهد البحثية المتخصصة إلي الزراعة ممثلة 
 6وتطوير مزارع هذه الفئات الثالث

 
 -: (11)واحة سيوةتقدير االستخدام األمثل للموارد االقتصادية بمزارع الزيتون في  -خامسًا :

لبيانات )منحني ا يمس خط التكاليف المتماثل ُمغلفبمعلومية التوليفات الفعلية من الموارد والتوليفة المثلي وهي التوليفة التي عندها 
( 66لالستخدام الكفء للموارد االقتصادية ، وكما يتضح من الجدول رقم )تتحقق القاعدة االقتصادية  حيث أنه عند نقطة التماساإلنتاج المتماثل( ، 

 مع الحجم الفعلي من نفس الموارد، وفيما ، أصبح في اإلمكان مقارنة استخدام الحجم األمثل من الموارد، لمتوسطات مؤشرات الكفاءة االقتصادية 
 يلي استعراض االستخدام األمثل للموارد االقتصادية بالفئات الحيازية المختلفة بعينة الدراسة الميدانية بواحة سيوة6

 
 -االستخدام األمثل للموارد االقتصادية بمزارع الفئة األولي :تقدير  -1

ؤشر ميجب خفض كمية الموارد الفعلية وفقًا لقيمة كاملة للمستوي الحالي من اإلنتاج الكلي ، لكي تحقق المزرعة الكفاءة االقتصادية ال
وحدة فعالة /  64متوسط كمية السماد األزوتي المستخدم من ( إلي أن إجمالي المزارع يلزمه خفض 66الكفاءة االقتصادية ، ويشير الجدول رقم )

وتقليل متر مكعب للفدان ،  54متر مكعب للفدان إلي  55متوسط كمية السماد العضوي من وحدة فعالة / فدان ، كما يلزم خفض  05فدان إلي 
شجرة  05شجرة / فدان إلي  05األشجار / فدان من عدد رجل / يوم عمل ، وخفض متوسط  54رجل / يوم عمل إلي  04عدد العمالة البشرية من 

وحدة فعالة لكل مزرعة لكي تتحقق الكفاءة االقتصادية ، حيث  04/ فدان إلي وحدة فعالة  54/ فدان ، وزيادة متوسط كمية السماد البوتاسي من 
 6(64فقط جدول رقم ) ٪ 61نحو بلغت قيمة المؤشر 
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 م 5466/5462لزراعي مقارنة االستخدام الفعلي واألمثل الستخدام أهم الموارد االقتصادية بمزارع عينة الدراسة لمحصول الزيتون في واحة سيوة خالل الموسم ا (11)جدول رقم 

 فئات التقدير الفئات
 (X1السماد األزوتي )

 الوحدة الفعالة / فدان
 (X2السماد البوتاسي )

 الوحدة الفعالة / فدان
 (X3العمل البشري )

 رجل / يوم عمل
 (X4السماد العضوي )

 بالمتر المكعب / فدان
 (X5عدد األشجار )
 شجرة / فدان

 األمثل الفعلي األمثل الفعلي األمثل الفعلي األمثل الفعلي األمثل الفعلي

األولي )أقل 
 فدان( 5من 

 05 05 54 55 54 04 04 54 05 64 المتوسط
 64 65 54 54 54 24 54 05 25 644 أعلي قيمة
 55 55 64 64 55 54 55 54 54 05 أدني قيمة

فدان 5الثانية )من 
 64إلي أقل من 
 أفدنة(

 15 15 55 05 25 15 64 64 95 654 المتوسط
 94 95 64 94 94 645 25 15 654 664 أعلي قيمة
 64 64 65 55 54 65 04 04 15 644 أدني قيمة

 64الثالثة من 
 فأكثرأفدنة 

 654 654 14 644 664 654 654 654 654 614 المتوسط
 604 664 644 654 654 664 604 664 614 554 أعلي قيمة
 665 654 54 64 14 644 654 654 654 664 أدني قيمة

إجمالي عينة 
 الدراسة الميدانية

 15 94 05 64 24 94 64 25 644 654 المتوسط
 664 654 94 654 95 654 94 645 654 624 أعلي قيمة
 64 65 55 05 54 65 04 04 94 644 أدني قيمة

  .م8222/8227للموسم الزراعي عينة الدراسة الميدانية المصدر: نتائج تحليل بيانات 
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 -تقدير االستخدام األمثل للموارد االقتصادية بمزارع الفئة الثانية : -2
الكفاءة االقتصادية الكاملة للمستوي الحالي من اإلنتاج الكلي ، يجب خفض كمية الموارد الفعلية وفقًا لقيمة مؤشر لكي تحقق المزرعة 

عالة / وحدة ف 654( إلي أن إجمالي المزارع يلزمه خفض متوسط كمية السماد األزوتي المستخدم من 66الكفاءة االقتصادية ، ويشير الجدول رقم )
رجل / يوم عمل ، وخفض متوسط كمية  25رجل / يوم عمل إلي  15فدان ، كما يلزم خفض عدد العمالة البشرية من الة/وحدة فع 95فدان إلي 

شجرة / فدان  15شجرة / فدان إلي  15متر مكعب للفدان ، وتقليل عدد األشجار/ فدان من  55متر مكعب للفدان إلي  05السماد العضوي من 
 6(64فقط جدول رقم ) ٪ 6969قتصادية ، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو لكل مزرعة لكي تتحقق الكفاءة اال

 -تقدير االستخدام األمثل للموارد االقتصادية بمزارع الفئة الثالثة : -5
لكي تحقق المزرعة الكفاءة االقتصادية الكاملة للمستوي الحالي من اإلنتاج الكلي ، يجب خفض كمية الموارد الفعلية وفقًا لقيمة مؤشر 

وحدة فعالة /  614( إلي أن إجمالي المزارع يلزمه خفض متوسط كمية السماد األزوتي المستخدم من 66الكفاءة االقتصادية ، ويشير الجدول رقم )
وحدة فعالة / فدان ،  654وحدة فعالة / فدان إلي  654وحدة فعالة / فدان ، كما يلزم خفض متوسط كمية السماد البوتاسي من  654فدان إلي 

متر مكعب للفدان إلي  644رجل / يوم عمل ، خفض كمية السماد العضوي من  664رجل / يوم عمل إلي  654وتقليل عدد العمالة البشرية من 
شجرة / فدان لكل مزرعة لكي تتحقق الكفاءة االقتصادية ، حيث  654شجرة / فدان إلي  654متر مكعب للفدان ، وتقليل عدد األشجار من  14

 6(64فقط جدول رقم ) ٪ 2565المؤشر نحو بلغت قيمة 
في الكميات الفعلية من الموارد المستخدمة ، حيث نخفاض اال( ، لبيان اتجاهات 66مالي فئات مزارع العينة الثالث )جدول وبمراجعة إج

تخدم من يقل عن المستوي الفعلي المس نخفاض في الموارد إلي المستوي األمثل الذياالرغم ني تحقيق ذات القدر من اإلنتاج ،أن تحقيق الكفاءة يع
 644وحدة فعالة / فدان إلي  654األزوتي المستخدم من العينة للفئات الثالث ، يلزمه خفض متوسط كمية السماد هذه الموارد ، لوحظ أن إجمالي 

وحدة فعالة / فدان ، وتقليل العمالة البشرية من  64/ فدان إلي  لةوحدة فعا 25وخفض كمية السماد البوتاسي المستخدم من وحدة فعالة / فدان ، 
تقليل فدان ، و / متر مكعب  05فدان إلي / متر مكعب  64خفض كمية السماد العضوي من و رجل / يوم عمل ،  24رجل / يوم عمل إلي  94

المزرعة الكلي، بشرط تحقيق المزرعة الكفاءة االقتصادية  لكل مزرعة دون أن يتأثر إنتاجشجرة / فدان  15شجرة / فدان إلي  94عدد األشجار من 
 (64فقط جدول رقم ) ٪ 6469، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو الكاملة 

 -ملخص البحث والنتائج :
ع ن الوضأال إعلي الرغم من أهمية محصول الزيتون في بصفة عامة ، وفي المحافظات الصحراوية ومحافظة مطروح بصفة خاصة ، 

م نتاجية واالقتصادية ، والذي تمثل في تذبذب وعدالهدف المنشود وُيعاني العديد من المحددات اإلالراهن إلنتاج الزيتون داخل المحافظة لم يحقق 
ط إنتاج الفدان وسمع االنخفاض الملحوظ والمستمر مقارنة بمثيلتها علي مستوي الجمهورية حيث بلغ متاإلنتاجية الفدانية من عام آلخر استقرار 

 06460علي مستوي الجمهورية والبالغ نحو من مثيلتها  ٪69656م( يمثل نحو 5466-5465طن / فدان كمتوسط الفترة ) 5621بمطروح نحو 
رية بنسبة إجمالي الجمهو  أن محافظة مطروح تعاني القصور النسبي لإلنتاجية الفدانية مقارنة بمتوسطمما يوضح طن / فدان خالل نفس الفترة ، 

لي مستوي عواالقتصادية بمنطقة الدراسة ، بما يوثر وجود العديد من المشاكل اإلنتاجية خالل نفس الفترة ، األمر الذي يوضح  ٪ 54620بلغت نحو 
 6لذي انعكس سلبًا علي دخل الزراعاإلنتاج الكلي وصافي العائد المحقق ، األمر ا

نتاج محصول الزيتون رئيسية واستهدف البحث بصفة  التعرف علي هذه المحددات من خالل دراسة األهمية النسبية لمساحة وانتاجية وا 
نتاج محصول الزيتون علي مستوي 5466-5444بالنسبة لجمهورية مصر العربية خالل الفترة )في محافظة مطروح  نتاجية وا  م( ، وتطور مساحة وا 

الزراعي  خالل الموسمإلنتاج الزيتون في واحة سيوة وتقدير كفاءة استخدام الموارد االقتصادية المتاحة الفترة ، محافظات الصحاري خالل نفس 
هذه الموارد ، وخفض تكاليف اإلنتاج مما يحقق زيادة في أرباح الزراع ، ولكي يزيد االهتمام بزيادة المساحة وذلك لترشيد استخدام م ، 5466/5462

زيادة كفاءة استخدام لاإلنتاجية من خالل المقارنة بين الكميات الفعلية المستخدمة والمثلي والتي تحقق الكفاءة التقنية واالقتصادية ، مما يؤدي وتحسين 
وة وتقييم ة سياإلنتاج وأرباح الزراع المحققة ، لذا اهتمت الدراسة بأسباب ومحددات االنخفاض في إنتاجية الزيتون بواح الموارد وبالتالي زيادة

 إقتصادياتها6
رقام القياسية والنسب المئوية واأل الحسابية والهندسية المتمثلة في المتوسطاتوالكمي واعتمد البحث علي أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي 
حليل االنحدار ، وتقدير المعنوية اإلحصائية في ت تقدير معادالت االتجاه الزمني العامو في شرح المتغيرات اإلنتاجية واالقتصادية المتعلقة بموضوع الدراسة ، 

أسلوب تحليل ُمغلف البيانات  Data Envelopment Analysis Program)) (DEAP)( ،باإلضافة إلي استخدام برنامجT،Fالخطي باستخدام اختبارات )
كفاءة السعة ، وتقدير و ية لقياس الكفاءة التقنية وفقًا لمفهومي العائد الثابت علي السعة والعائد المتغير علي السعة ، والذي اعتمد علي أسلوب البرمجة الخط

   6الكفاءة التوزيعية واالقتصادية
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 :ن للبياناتواعتمدت الدراسة علي مصدرين أساسي
لزراعي ع الزيتون للموسم اااستمارة استبيان صممت خصيصًا لهذا الغرض لزر بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بواحة سيوة من خالل  -6

قسمت إلي ثالث فئات حيازية وفقًا لألهمية النسبية لكاًل من المساحة حائز  644ة حجمها قيم من خالل عينة عشوائية طب5466/5462
 6وعدد الحائزين تم اختيارهم من كشوف الحصر بأسلوب عشوائي

نشورة بمديرية مة منشورة تم الحصول عليها من مصادرها المختلفة مثل بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، وبيانات غير بيانات ثانوي -5
 ةالزراعة بمحافظة مطروح والجهات التابعة لها ، باإلضافة إلي بعض األبحاث والدراسات العلمية المنشورة وبعض المراجع العربية واألجنبي

 الدراسة 6وثيقة الصلة ب
الل خوأوضحت نتائج الدراسة أن هناك اتجاهًا عامًا متزايدًا للمساحة المثمرة لمحصول الزيتون علي مستوي الجمهورية ومحافظة مطروح 

وتشير النتائج أن هناك اتجاهًا عامًا متزايدًا لإلنتاج الكلي لمحصول  ألف فدان علي الترتيب 46126،  6646ُقدر بنحو م( 5466-5444الفترة )
علي الترتيب ، وأن هناك اتجاه عام متزايد ألف طن  5600،  556150ُقدر بنحو خالل نفس الفترة الزيتون علي مستوي الجمهورية ومحافظة مطروح 
 طن / فدان6 46405در بنحو خالل تلك الفترة قُ لإلنتاجية الفدانية علي مستوي محافظة مطروح 

فس نوأوضحت نتائج الدراسة أن هناك اتجاهًا عامًا متزايدًا للمساحة المثمرة واإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون بمحافظات الصحاري خالل 
 6ألف طن علي الترتيب 1662ألف فدان ،  06656الفترة ُقدر بنحو 

قد تراوحت بين لمحصول الزيتون في واحة سيوة ( CRSوفقًا لمفهوم العائد الثابت للسعة )( TEوتشير نتائج الدراسة أن الكفاءة التقنية )
علي الترتيب بمتوسط بلغ نحو  ٪ 5466،  ٪6660،  ٪ 6069وحد أدني بلغ نحو  للفئة الحيازية األولي والثانية والثالثة ٪644حد أعلي بلغ نحو 

علي  ٪ 2661،  ٪ 2666،  ٪ 6665كفاءة السعة للفئة األولي والثانية والثالثة نحو  تغعلي الترتيب ، وقد بل ٪ 6969،  ٪ 6960،  ٪ 5561
مزارع علي الترتيب للفئات الحيازية األولي والثانية والثالثة بنسبة  2،  9،  0، وأوضحت نتائج الدراسة أن عدد المزارع الكفؤة قد بلغ نحو الترتيب 

 ي الترتيب 6عل ٪ 55651،  ٪ 52652،  ٪ 66666بلغت نحو 
لمزارع الزيتون في واحة وفقًا للعائد المتغير علي السعة ( EEاالقتصادية )( والكفاءة AE( والكفاءة التوزيعية )TEوبتقدير الكفاءة التقنية )

للفئة الحيازية األولي والثانية  ٪ 644نحو أوضحت نتائج الدراسة أن الكفاءة التقنية قد تراوحت بين حد أعلي بلغ الميدانية سيوة لفئات عينة الدراسة 
علي الترتيب ، وقد بلغ  ٪ 9460،  ٪ 9665،  ٪ 1665بمتوسط بلغ نحو علي الترتيب  ٪ 55،  ٪ 6665،  ٪ 6461والثالثة وحد أدني بلغ نحو 

،  ٪ 56656،  ٪ 02655بنسبة بلغت نحو  التواليمزرعة علي  60،  62،  62عدد المزارع الكفؤة للفئات الحيازية األولي والثانية والثالثة نحو 
 التوالي6 علي  ٪ 05666

( لمزارع الزيتون VRSوفقًا لمفهوم العائد المتغير علي السعة ) كفاءة التقنيةنتائج الدراسة أن الجمالي عينة الدراسة تشير أما بالنسبة إل
، حيث بلغت عدد المزارع الكفؤة  ٪ 2165قدر بنحو بمتوسط  ٪ 5565، وحد أدني بلغ نحو  ٪ 644تراوحت بين حد أعلي بلغ نحو بواحة سيوة قد 

 ٪ 1465،  ٪ 2665،  ٪ 2169عدد مزارع العينة أما بالنسبة للكفاءة السعرية فقد بلغت نحو من إجمالي  ٪ 55مزرعة بنسبة قدرت بنحو  55نحو 
جمالي عينة الدراسة الثالثة للفئات الحيازية األولي والثانية و  ٪ 2262،   5،  6،  0،  5حيث بلغت عدد المزارع الكفؤة نحو  التواليعلي الميدانية وا 
  6التواليعلي  ٪ 5،  ٪ 69655،  ٪ 65665،  ٪ 1655ة الذكر بنسبة بلغت نحو لفارع علي الترتيب الفئات الحيازية المختلفة سامز 

( لمزارع الزيتون في واحة سيوة للفئات VRS)وتشير نتائج الدراسة إلي تفوق الكفاءة االقتصادية وفقًا لمفهوم العائد المتغير علي السعة 
 علي الترتيب6 ٪ 61،  ٪ 6969،  ٪ 2565الفئة الثانية وأخيرًا الفئة الحيازية األولي حيث حققت نحو ثم الثالثة 

يلزم خفض  إلجمالي عينة الدراسة الميدانية إلي أنهام األمثل للموارد االقتصادية بمزارع الزيتون في واحة سيوة تقدير االستخدوتشير نتائج 
 25وخفض متوسط كمية السماد البوتاسي من وحدة فعالة / فدان ،  644وحدة فعالة / فدان إلي  654المستخدم من  متوسط كمية السماد األزوتي

خفض كمية ، و رجل / يوم عمل  24رجل / يوم عمل إلي  94وتقليل عدد العمالة البشرية من ، وحدة فعالة  / فدان  64وحدة فعالة / فدان إلي 
شجرة / فدان لكل  15فدان إلي  شجرة / 94عدد األشجار من تقليل و  فدان ،/ متر مكعب  05فدان إلي / متر مكعب  64السماد العضوي من 

 6 دون أن يتأثر إنتاج المزرعة الكلي ، بشرط تحقيق المزرعة الكفاءة االقتصادية الكاملة، مزرعة 
بعص التوصيات مكن التوصل لواستنادًا علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، ومن خالل ما بينته الزيارات الميدانية لزراع الزيتون ، أ

 اإلنتاجية لمحصول الزيتون في واحة سيوة وهي :شأنها المساهمة في وضع بعض السياسات التي من 
باح مما يؤدي إلي خفض التكاليف اإلنتاجية ، وبالتالي زيادة العائد واألر لكل فئة حيازية اإلنتاجية المستخدمة العمل علي االستخدام األمثل للموارد  -6

 الموارد اإلنتاجية6ي استخدام بعض نتيجة لوجود قصور ف
أفدنة لضمان تحقق الكفاءة االقتصادية بما يعظم عائد الموارد  64عة لمحصول الزيتون في واحة سيوة عن و ُيفضل أال تقل المساحة المزر  -5

 اإلنتاجية المستخدمة6
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نوات يادة قدرتها اإلنتاجية ، وذلك من خالل القتقديم الدعم الفني الالزم لتحسين ممارسات ما قبل وبعد الحصاد لمزارع الزيتون بواحة سيوة لز  -5
 اإلرشادية سواء الحكومية أو المقدمة في المشروعات التنموية الدولية العاملة في القطاع الزراعي6

للحد من و التوسع في زراعة أشجار الزيتون في محافظات الصحاري بصفة عامة لتحملها الظروف البيئية المتباينة من حرارة مرتفعة وجفاف ،  -0
 ظاهرة التصحر وخاصة بالساحل الشمالي الغربي6

قيام الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصالح األراضي في اتباع أسلوب الزراعة التعاقدية لمحصول الزيتون في واحة سيوة بصفة خاصة  -5
لالزم ي منها مصر حاليًا وتوفير الدعم المالي اومحافظة مطروح بصفة عامة للمساهمة في تغطية جزء كبير من الفجوة الزيتية التي تعان

 لمستلزمات اإلنتاج ، ولضمان تسويق المحصول بسعر مناسب6
 المراجع: 
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Summary: 

In spite of the importance of the olive harvest in general, and in the desert and Matrouh governorates in particular, 

the current situation of olive production within the province has not achieved the desired goal and suffer many of 

the determinants of productivity and economic, which is the fluctuation and instability of the productivity of the 

Feddan from year to year with the decline The average of the production of feddan with a spread of about 2.78 

tons / feddan as the average period (2012-2016) represents about 69.26% of the total of the same at the level of 

the Republic of about 4.014 tons / feddan during the same period, which shows that Matrouh governorate suffers 

Shortages Relative productivity Alfdanah compared to an average total of the Republic by about 30.74% during 

the same period, which explains the presence of many of the productivity and economic problems in the study 

area, including affects the overall production level and the net return achieved, which reflected negatively on the 

income of farmers. 

The study aimed mainly at identifying these determinants by studying the relative importance of the area, 

productivity and production of the olive crop in Matrouh governorate for the Arab Republic of Egypt during the 

period 2000-2016. The area, productivity and production of olive yield were developed at the level of the desert 

governorates during the same period, The economic resources available for the production of olives in the Siwa 

Oasis during the agricultural season 2016/2017 to rationalize the use of these resources and reduce the cost of 

production, thereby increasing the profits of the farmers. In order to increase the interest in increasing the area 

and improving productivity by comparing the quantities Attic used and the gay and investigating the technical and 

economic efficiency, leading to more efficient use of resources and thus increase production and profits of farmers 

realized, so focused on the study of the causes and determinants of the decline in the productivity of olive Siwa 

Oasis and the evaluation of their economies. 

The research was based on descriptive and quantitative statistical analysis methods, namely, arithmetical and 

engineering averages, percentages and indices, in explaining the economic and productivity variables related to 

the subject of the study, estimating the general time trend equations, estimating the statistical significance in linear 

regression analysis using T and F tests, Data Envelopment Analysis Program (DEAP) Data Envelopment Analysis 

(DAP) method based on linear programming method to measure technical efficiency according to the concepts of 

fixed return on capacity and variable return on capacity, capacity efficiency, Distributional and economic. 

Based on the findings of the study, and through the field visits to olive growing, it was possible to reach some 

recommendations that would contribute to the development of some productive policies for the olive harvest in 

Siwa Oasis: 

1. To make optimal use of the productive resources used for each category, thus reducing production costs and 

thus increasing the return and profits due to the lack of use of some productive resources. 

2. It is recommended that the cultivated area of the olive crop in Siwa Oasis should not be less than 10 acres to 

ensure that economic efficiency is achieved in order to maximize the return of the productive resources used. 

3. Provide the necessary technical support to improve the pre-harvest and post-harvest practices of the olive farms 

in Siwa Oasis to increase their production capacity, through the extension channels, whether governmental or 

provided in international development projects operating in the agricultural sector. 

4 - Expansion of the cultivation of olive trees in the governorates of deserts in general to withstand the different 

environmental conditions of high temperature and drought, and to reduce the phenomenon of desertification, 

especially in the Northwest Coast. 

5 - The State represented by the Ministry of Agriculture and Land Reclamation to follow the method of contractual 

cultivation of olive crop in the oasis of Siwa in particular and Matruh in general to contribute to cover a large part 

of the oil gap experienced by Egypt currently and provide financial support for the requirements of production, 

Appropriate. 


