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 المستخلص :

يحظى محصول الطماطم بإهتمام من جانب الدولة نظراً لكونه من محاصيل  

الخضر اإلستراتيجية التى تستهدف األمن الغذائى إلى جانب اإلهتمام كبير من جانب 

صيل التكثيف الزراعى ذات العائد السريع الزراع ويرجع ذلك إلى كونه من محا

والمرتفع ، وخاصة إذا تم تطبيق التوصيات العلمية الحديثة بداية من أختيار تقاوى 

الهجن المناسبة وتوفير افضل الظروف والمعامالت حتى يمكن زيادة اإلنتاجية 

اجية الفدانية ، مما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق عائد مرتفع يغطى التكاليف اإلنت

وتتمثل مشكلة البحث فى إنخفاض  المرتفعة ويحقق للمزارع صافى عائد مناسب ،

باألضافة إلى الثبات  محصول الطماطم الشتوى فى محافظة الوادى الجديد مساحة

النسبى لإلنتاجية الفدانية األمر الذى يؤدى فى النهاية إلى إنخفاض محصول الطماطم 

الطماطم ل اج محصوـصاديات إنتـالضوء على اقتستهدف البحث إلقاء وأ، بالمحافظة 

الوادى الجديد والتعرف على تأثير أختالف السعات المزرعية فى محافظة الشتوى 

لمنتجى محصول الطماطم الشتوى بالمحافظة على الكفاءة اإلنتاجية واألقتصادية 

ً متنوتبين  للمحصول ، ً عاما اقصاً أن إنتاج محصول الطماطم الشتوى قد أخذ إتجاها

( 2019 –2000خالل الفترة ) ألف طن سنويا 1,712 معنوي إحصائيا قدر بنحو

نتيجة لتناقص كال من المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية . كما تبين من تقدير 
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دوال اإلنتاج أن أهم العوامل المؤثرة فى إنتاج محصول الطماطم الشتوى إلجمالى 

لوادى الجديد هى الكمية المضافة من السماد البلدى ، عينة الدراسة الميدانية بمحافظة ا

والسماد األزوتى ، والكبريت الزراعى ، وأنه يمكن إلجمالى مزارعى عينة الدراسة 

الميدانية زيادة أرباحهم بزيادة الكمية المستخدمة من هذه العناصر حتى تتساوى قيمة 

عى الفئة الحيازية الثالثة عن انتاجيتها الحدية مع تكلفتها الحدية ، وتبين تفوق مزار

مزارعى الفئتين الحيازيتين األولى والثانية وفقا لمؤشرات الكفاءة االقتصادية 

كما أتضح أن أهم المشاكل التى تواجه مزارعى الطماطم الشتوى المستخدمة ، 

فرض رسوم على خروج المحاصيل إلى خارج المحافظة بمحافظة الوادى الجديد هى 

طماطم الشتوى ، فى حين تسمح المحافظة بدخول كافة المحاصيل ومنها محصول ال

وسوء حالة الطرق وأرتفاع ،  من خارج المحافظة بدون فرض أى رسوم عليها

، األمر الذى يعوق عملية تسويق المحصول داخل المحافظة وخارجها ،  نولون النقل

صل إليه وفى ضوء ما تو وأقتصار تسويق المحصول على التسويق الطازج فقط .

 البحث من نتائج فإنه يوصى بما يلى :
العمل على رفع اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم من خالل توفير التقاوى  -1

المحسنة والهجن عالية اإلنتاجية والمقاومة لألمراض وذلك قبل ميعاد الزراعة بوقت 

 كافى .

يحدث ذلك على  االتجاه إلى إنتاج تقاوي طماطم محلية بأسعار مناسبة ، وإلى أن -2

وزارة الزراعة تقنين وضع استيراد تقاوي الطماطم ومراجعة مواصفاتها والعمل 

  . على ضبط أسعارها

زيادة الدور األرشادى لمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء من  -3

خالل المحطات البحثية الكائنة داخل المحافظة ، والتوسع فى إقامة حقول ومدارس 

 رعين لتطبيق التوصيات الفنية الموصى بها. إرشادية للمزا

تفعيل دور المراكز األرشادية بصفة عامة بمحافظة الوادى الجديد ، وعقد دورات  -4

وتسهيل إجراءات إستخراج تصاريح تدريبية لإلرتقاء بمستوى العمالة الزراعية . ، 

 من مديرية الزراعة وإدارة الخدمات بالمحافظة فى حالة نقل المحصول خارج

 المحافظة ،

قيام األجهزة التنفيذية بمحافظة الوادى الجديد بمراجعة وإلغاء قرار فرض رسوم  -5

على خروج المحاصيل الزراعية من المحافظة ، وذلك أسوة بباقى محافظات 

 الجمهورية .

تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع لمنتجات الطماطم داخل المحافظة من خالل  -6

 رها .منح إعفاءات ضريبية وغي
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قيام أجهزة محافظة الوادى الجديد بتشجيع ودعم فتح منافذ تسويقية على مستوى  -7

 المراكز والمدن والقرى بالمحافظة لسهولة تداول وتصريف اإلنتاج .

 وذلك بتشجيع المزارعين على، التغلب على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية -8

راعية والتي من أهمها تجميعات زراعية لالستفادة القصوى من الخدمات الزل عم

 استخدام اآلالت الزراعية الحديثة .

لزراعة مساحات محددة بمحصول وضع سياسة زراعية تتضمن تنفيذ خطط  -9

 الطماطم بالعروات الثالث ، واألستفادة من قانون الزراعة التعاقدية كآلية لتنفيذ ذلك .

عى تيسر حصول الزراع على قروض بأسعار فائدة منخفضة من البنك الزرا -10

 المصرى .

تفعيل الدور الرقابى للدولة على تجارة األسمدة والمبيدات ومستلزمات اإلنتاج  -11

 الزراعى .

محصول الطماطم الشتوى ، السعة المزرعية ، الكفاءة اإلنتاجية ، الكلمات الدالة : 

 الكفاءة األقتصادية ، الوادى الجديد .

ABSTRACT: 

 The state is interested in the tomato crop because it is one of 

the strategic vegetable crops. The tomato crop is also of great 

interest to the farmers because it is a fast-growing and high-yield 

crop especially if modern scientific recommendations are applied 

starting from the selection of Seeding suitable hybrids and 

providing the best conditions and transactions in order to 

increase the feddan productivity which ultimately leads to 

achieving a high return that covers the high production costs and 

provides the farmer with an adequate net return. The research 

problem is represented in the decrease in the  winter area tomato 

crop in the New Valley Governorate in addition to the relative 

stability of the feddan productivity which ultimately leads to a 

decrease in the production of the crop. The research aimed to 

study the economics production of the winter tomato crop and 

the effect of scale economies on the productive and economic 

efficiency of winter tomato crop in New Valley Governorate and 

it was found that the production of the winter tomato crop took a 

statistically significant general decreasing trend estimated about 
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1.712 thousand tons annually during the period (2000-2019) due 

to the decrease in both the cultivated area and the feddan 

productivity. The estimation of the production functions showed 

that the most important factors affecting the production of the 

winter tomato crop for the total field study sample in The New 

Valley Governorate are the added amount of municipal fertilizer, 

nitrogen fertilizer, and agricultural sulfur and that the total 

farmers of the field study sample can increase their profits by 

increasing the quantity used of these elements So that the value 

of its marginal productivity is equal to its marginal cost and it 

becomes clear that the farmers of the third holding category are 

superior to the farmers of the first and second ones according to 

the economic efficiency indicators used. It also became clear that 

the most important problems facing winter tomato farmers in 

The New Valley Governorate are the imposition of fees for the 

exit of crops outside the governorate, including the winter 

tomato crop, while the governorate allows entry of all crops from 

outside the governorate without imposing any economics fees. 

The poor condition of the roads and the high freight, this hinders 

the marketing of the crop inside and outside the governorate, and 

the marketing of the crop is limited to fresh marketing only. 

Recommendations: 

 Raising the feddan productivity of the tomato crop by 

providing improved seeds and high-yielding and disease-

resistant hybrids ones. Increasing the guiding role of the 

Agricultural Research Center through research stations located 

within the governorate and expanding the establishment of fields 

and extension schools for farmers to implement the 

recommended technical recommendations encouraging investors 

to set up factories for tomato products within the governorate by 

granting tax and other exemptions, and opening marketing 
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outlets at the governorate's centers, cities and villages level for 

ease of circulation and disposal of production. 

Key words: Winter tomato crop; scale of farm; production 

efficiency; economic efficiency; New Valley. 

 المقدمة :

الرفاهية اإلرتقاء بمستوى التنمية اإلقتصادية للقطاع الزراعي إلي عملية تهدف  

كفاءة استخدام عناصر ل تحسين وزيادة وذلك من خال، االقتصادية ألفراد المجتمع 

الزراعية واألخذ في االعتبار تكاليف اضى األرالمساحة من اإلنتاج المتاحة لوحدة 

مع االهتمام بتنمية الموارد المستخدمة في زراعية الة المساحاإلنتاج والعائد من وحدة 

ضمان من ناحية ، والعائد من هذه الموارد وذلك لتعظيم اإلنتاج الزراعي وصيانتها 

 من ناحية أخرى .القادمة ل لألجيافاعلية هذه الموارد استمرار 

ويعتبر محصول الطماطم من أهم محاصيل الخضر الغذائية التى يعتمد عليها جميع 

كان العالم باختالف طبقاتهم ، لكونها أحد مكونات العديد من األطعمة الغذائية سواء س

كما أنها تدخل فى العديد من الصناعات الغذائية.  فى صورتها الطازجة أو المطهية ،

وتتميز الطماطم بقيمتها الغذائية العالية ، باإلضافة إلي كونها من محاصيل الخضر 

 االهتمام بها لزيادة قدرتها التنافسية في األسواق الخارجية .التصديرية التي البد من 

ويعتبر محصول الطماطم من أهم محاصيل الخضر فى جمهورية مصر العربية لما 

يمثله من أهمية نسبية من حيث المساحة المزروعة وكمية اإلنتاج ، حيث بلغ متوسط 

ألف  425,809الى المساحة المزروعة وكمية اإلنتاج منها إلجمالى العروات حو

%  21,85( ، تمثل حوالى 2019 – 2015مليون طن خالل الفترة ) 7,065فدان ، 

% على الترتيب من إجمالى مساحة وإنتاج محاصيل الخضر خالل نفس  34,94، 

الفترة ، فى حين بلغ متوسط المساحة المزروعة وكمية اإلنتاج لمحصول الطماطم 

% ،  42,16مليون طن تمثل حوالى  3,190ألف فدان ،  179,542الشتوى نحو 

% على الترتيب من إجمالى مساحة وإنتاج محصول الطماطم إلجمالى  45,15

( ، وبالرغم من هذا فإن متوسط اإلنتاجية 2019 – 2015العروات خالل الفترة )

(2019 – 2015طن/فدان كمتوسط خالل الفترة ) 16,599الفدانية لم يتجاوز 
(1)

  ،

خفضة مقارنة بمتوسطات اإلنتاجية وفق التوصيات الفنية الموصى بها وهى إنتاجية من

 من قبل الجهات البحثية واألرشادية .

                                           
1
( وزارة الزراعة وأستصالح األراضى ، قطاع الشئون األقتصادية ، نشرة اإلحصاءات (

 الزراعية ، أعداد مختلفة .
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كما يحظى محصول الطماطم بإهتمام كبير من جانب الزراع ويرجع ذلك إلى كونه 

ذات العائد السريع والمرتفع ، وخاصة إذا تم تطبيق  من محاصيل التكثيف الزراعى

ة الحديثة بداية من أختيار تقاوى الهجن المناسبة وتوفير أفضل التوصيات العلمي

الظروف والمعامالت حتى يمكن زيادة اإلنتاجية الفدانية ، مما يؤدى فى النهاية إلى 

تحقيق عائد مرتفع يغطى التكاليف اإلنتاجية المرتفعة ويحقق للمزارع صافى عائد 

طن/فدان ،  50 – 40والى مناسب ، حيث تصل متوسط إنتاجية الهجن الجديدة ح

ً من أرتفاع تكاليف اإلنتاج واإلصابات الحشرية  ولكن المزارع يتخوف دائما

 والمرضية من ناحية ، وظروف السوق من ناحية أخرى .

 مشكلة البحث :

بالرغم من أن محصول الطماطم يعد من المحاصيل التى تحقق صافى عائد مرتفع  

محصول األخرى المنافسة له ، إال أنه لوحظ أن  وسربع مقارنة بالعديد من المحاصيل

الطماطم الشتوى فى محافظة الوادى الجديد يواجه العديد من المشكالت منها إنخفاض 

المساحة المزروعة ، حيث إنخفض متوسط المساحة المزروعة لمحصول الطماطم 

ً على الترتي 1975،  2143إلجمالى العروات والعروة الشتوية من  ب فدان سنويا

فدان على الترتيب كمتوسط خالل  265،  344( ، إلى 2010 - 2006خالل الفترة )

( ، وذلك باألضافة إلى الثبات النسبى لإلنتاجية الفدانية ومن 2019 – 2015الفترة )

ثم إنخفاض كمية اإلنتاج وما يترتب عليه من حدوث إنخفاض فى الكمية المعروضة 

من المحصول
(2)

من تقلبات أسعار اإلنتاج فضال على أرتفاع ، وما يترتب على ذلك 

أسعار مستلزمات اإلنتاج وأرتفاع أجور األيدى العاملة وخاصة فى مرحلتى الزراعة 

وجمع المحصول ، وتعرض محصول الطماطم للكثير من األصابات سواء باألمراض 

واآلفات وذلك لعدم األلتزام بتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول ، وعدم 

إتباع سياسة زراعية واضحة ألستغالل فائض اإلنتاج سواء بالتصنيع أو التصدير ، 

وفى ظل ،  اإلنتاج الكلى من هذا المحصول لم يصل بعد إلى المرجو منهوبالتالى فإن 

محدودية الموارد ينبغى أن يكون جوهر التنمية اإلقتصادية هو تعظيم العائد من القدر 

األمر يشير إلى سوء أستغالل الموارد المستخدمه فى  المتاح من الموارد ، إال أن

إنتاج هذا المحصول ، األمر الذى يدعو إلى دراسة الكفاءة اإلنتاجية واألقتصادية 

 لمحصول الطماطم الشتوى بالمحافظة .

 : هدف البحث

اج ـصاديات إنتـيستهدف البحث على وجه الخصوص إلقاء الضوء على اقت  

سة وتحليل درال من خالالوادى الجديد فى محافظة الشتوى الطماطم ل محصو

                                           
2
 . نفس المرجع السابق( (
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الوضع الراهن للمؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوى فى محافظة الوادى 

المدخالت محصول الطماطم الشتوى لكل من نتاج إمدى استجابة الجديد ، ودراسة 

دراسة و الفدانية للمحصول ،على اإلنتاجية  أكثر تأثيراأى المدخالت وتحديد  اإلنتاجية

الطماطم ل تكاليف اإلنتاج وبعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحصول هيكوتحليل 

، والتعرف على تأثير أختالف السعات المزرعية لمنتجى محصول الطماطم الشتوى 

هذا الشتوى بمحافظة الوادى الجديد على الكفاءة اإلنتاجية واألقتصادية للمحصول ، 

 الشتوىم المشكالت التى تواجه مزارعى الطماطم  ـى أهـرف علـالتعباإلضافة إلى 

 المناسبة لها .ل وـالحلقتراح وإالوادى الجديد ة ـفى محافظ 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات :

أعتمد البحث لتحقيق أهدافه على أستخدام أسلوبى التحليل الوصفى والكمى 

بعض األساليب لتحليل البيانات المتعلقة بموضوع البحث من خالل أستخدام 

 ى العامـمعادالت االتجاه الزمنواألحصائية مثل المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 

، وتم تقدير دوال اإلنتاج بإستخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد لدوال اإلنتاج 

، وذلك فى الصورة اللوغاريتمية  Cobb-Doglasدوجالس  -بإستخدام دالة كوب

 Stepwiseخدام أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد المرحلى المزدوجة ، كما تم إست

Multiple Regression كما تم  إلختيار المتغيرات األكثر تاثيراً على اإلنتاج ،

تقدير دوال التكاليف وحجم اإلنتاج المدنى للتكاليف وحجم اإلنتاج المعظم للربح ، 

وعرض ما توصلت إليه ل ى تحليـصادية فـرات اإلقتـبعض المؤشباألضافة إلى تقدير 

ة ـات الثانويـا البيانـعلى مصدرين من البيانات منهالبحث واعتمد  من نتائج .الدراسة 

 مثلالزراعة واستصالح األراضى قطاع الشئون األقتصادية بوزارة المنشورة من 

هذا باألضافة إلى بيانات قسم األحصاء بإدارة الخدمات نشرة األحصاءات الزراعية ، 

كما تم األستعانة ببعض المراجع مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد ، الزراعية ب

أيضا على البيانات األولية البحث كما اعتمد والدراسات المتعلقة بموضوع البحث ، 

من ة عشوائية ـعينخالل أستمارة أستبيان تم جمعها من عليها من ل التى تم الحصو

دراسة ميدانية ل من خالوادى الجديد مزارعى محصول الطماطم الشتوى بمحافظة ال

 الوادى الجديد .تم إجراؤها على نطاق محافظة ،  2020 – 2019للموسم الزراعى 

 النتائج البحثية ومناقشتها :

الوادى محافظة إلجمالى العروات فى الطماطم ل اإلنتاجية لمحصوالمؤشرات أوالً : 

 الجديد :

(  تذبحححذبت المسحححاحة المزروعحححة 1يتضحححح محححن البيانحححات الحححواردة بالجحححدول رقحححم ) 

بمحصول الطماطم إلجمالى العحروات بمحافظحة الحوادى الجديحد بحين الزيحادة والنقصحان 

( حيححث تراوحححت مسححاحة محصححول الطمححاطم إلجمححالى 2019 -2000خححالل الفتححرة )
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، وححد أدنحى بلحغ ححوالى  2006فحدان عحام  3691العروات بين حد أقصى بلغ ححوالى 

فححدان خححالل الفتححرة  1485بمتوسححط مسححاحة بلغححت حححوالى ، و 2018فححدان عححام  249

( أن 2( بالجدول رقم )1وتشير معادلة األتجاه الزمنى العام رقم )( ، 2019 –2000)

مساحة محصول الطماطم إلجمحالى العحروات قحد أخحذت إتجاهحاً عامحاً متناقصحاً معنحوي 

لهحححا  فحححدان سحححنويا ، وبلحححغ معحححدل التنحححاقص السحححنوى 159,26إحصحححائيا قحححدر بنححححو 

( .2019-2000% مححححححححن المتوسححححححححط العححححححححام خححححححححالل الفتححححححححرة ) 10,72نحححححححححو
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تطددور المؤشددرات اإلنتاجيددة لمحصددول الطمدداطم الشددتوى بمحاف ددة الددوادى  1.جدددول 

 (2019 -2000الجديد خالل الفترة )

 السنة

 % العروة الشتوى إجمالى العروات

 مساحة

 )فدان(

 إنتاجية

 )طن/فدان(

 إنتاج

)ألف 

 طن(

 مساحة

 ()فدان

 إنتاجية

 )طن/فدان(

 إنتاج

 )ألف طن(

مساحة 

 الشتوى

إنتاج  

 الشتوى

2000 1993 8.400 22.758 1917 11.580 22.206 96.19 97.57 

2001 2371 8.427 25.144 2121 10.990 23.308 89.46 92.70 

2002 3272 8.487 33.049 2297 11.210 25.752 70.20 77.92 

2003 2274 8.670 26.023 2203 11.610 25.574 96.88 98.27 

2004 2375 10.407 27.177 2245 11.500 25.818 94.53 95.00 

2005 2668 11.073 31.691 2472 11.960 29.558 92.65 93.27 

2006 3691 8.850 41.442 3416 11.540 39.433 92.55 95.15 

2007 2140 8.093 23.228 1908 11.340 21.636 89.16 93.15 

2008 1857 8.427 20.33 1681 11.320 19.035 90.52 93.63 

2009 1814 8.390 21.816 1729 12.345 21.345 95.31 97.84 

2010 1215 8.628 13.795 1143 11.612 13.273 94.07 96.22 

2011 742 7.806 7.278 698 9.993 6.975 94.07 95.84 

2012 942 7.528 8.791 862 9.626 8.298 91.51 94.39 

2013 368 7.547 3.034 291 8.570 2.494 79.08 82.20 

2014 260 7.535 2.126 195 8.667 1.690 75.00 79.49 

2015 310 7.607 2.692 243 9.379 2.279 78.39 84.66 

2016 370 7.140 2.821 304 7.806 2.373 82.16 84.12 

2017 373 7.386 2.928 310 8.010 2.483 83.11 84.80 

2018 249 7.450 1.988 161 8.696 1.400 64.66 70.42 

2019 418 7.567 3.163 308 8.101 2.495 73.68 78.88 

 *88.90 *85.61 14.871 10.293 1325 16.064 8.271 1485 المتوسط

 المتوسط الهندسى .*          

وزارة الزراعة وأستصالح األراضى ، قطاع الشئون األقتصادية ، نشرة المصدر : 

 األحصاءات الزراعية ، أعداد مختلفة .
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صول الطماطم فى معادالت األتجاه الزمنى العام للمؤشرات اإلنتاجية لمح 2.جدول 

 (2019 -2000خالل الفترة ) محاف ة الوادى الجديد
 

 العروة

 

 م

 

 المتغير

 

 المعادالت

 

R2 

 

F 

 

 المتوسط

معدل 

التغير 

السنوى 

% 

 

 

 إجمالى

 العروات

 المساحة  1

 ) فدان(

 Ŷt = 3157.35 159.26 ــ Xt  

                         (- 7.16)** 

 10.72 ــ 1485 51.28 0.74

اإلنتاجية  2

 )طن/فدان(

Ŷt = 9.42 0.11 ــ Xt  

                  (- 3.63)** 

 1.32 ــ 8.271 13.19 0.42

 اإلنتاج  3

 ألف طن()

Ŷt = 35.35 1.836 ــ Xt  

                  (- 7.21) ** 

 11.43 ــ 16064 52.04 0.74

 

 

 الشتوى

 المساحة  4

 ) فدان(

Ŷt =  2837.34 144.01 ــ Xt  

                        (- 7.27)** 

 10.87 ــ 1325 52.92 0.75

اإلنتاجية  5

 )طن/فدان(

Ŷt = 12.58 0.218 ــ Xt  

                   (- 6.65)** 

 2.11 ــ 10.293 44.27 0.71

 اإلنتاج  6

 ألف طن()

 Ŷt = 32.85 1.712 ــXt  

                    (- 7.13)** 

 11.51 ــ 14871 50.78 0.74

 0.01** معنوى عند مستوى                         0.05*معنوى عند مستوى          

 ( .1حسبت من بيانات الجدول رقم )المصدر :       

تذبححذب اإلنتاجيحة الفدانيححة لمحصحول الطمححاطم إلحى ( 1وتشحير بيانححات الجحدول رقححم ) 

زيحححادة والنقصحححان خحححالل الفتحححرة بحححين ال إلجمحححالى العحححروات بمحافظحححة الحححوادى الجديحححد

( حيث تراوحت إنتاجية محصول الطماطم إلجمالى العروات بين حد 2019 -2000)

 7.140، وححد أدنحى بلحغ ححوالى  2005طحن/ فحدان عحام  11,073أقصى بلغ ححوالى 

طححن/ فححدان خححالل  8,271، وبمتوسححط إنتاجيححة بلغححت حححوالى  2016طححن/ فححدان عححام 

( بالجحدول رقحم 2ر معادلة األتجاه الزمنى العحام رقحم )وتشي( ، 2019 –2000الفترة )

( أن إنتاجية محصول الطماطم إلجمحالى العحروات قحد أخحذت إتجاهحاً عامحاً متناقصحاً 2)

طن/ فدان سنويا ، وبلحغ معحدل التنحاقص السحنوى لهحا  0,11معنوي إحصائيا قدر بنحو 

بيانحات  وضححا ت( ، كمح2019-2000% من المتوسط العام خالل الفتحرة ) 1,32نحو 

محصححول الطمححاطم إلجمححالى العححروات بمحافظححة الححوادى ( أن إنتححاج 1الجححدول رقححم )
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( حيحث 2019 -2000الزيحادة والنقصحان خحالل الفتحرة )قد أخذ فى التذبذب بين  الجديد

تحححراوح إنتحححاج محصحححول الطمحححاطم إلجمحححالى العحححروات بحححين ححححد أقصحححى بلحححغ ححححوالى 

 2018ألحف طحن عحام  1,988بلغ حوالى ، وحد أدنى  2006ألف طن عام  41,442

( ، 2019 –2000ألححف طححن خححالل الفتححرة ) 16,064، وبمتوسححط إنتححاج بلححغ حححوالى 

( أن إنتححاج محصححول 2( بالجححدول رقححم )3وتشححير معادلححة األتجححاه الزمنححى العححام رقححم )

 الطماطم إلجمالى العروات قحد أخحذ إتجاهحاً عامحاً متناقصحاً معنحوي إحصحائيا قحدر بنححو

% مححن  11,43لححف طححن سححنويا ، وبلححغ معححدل التنححاقص السححنوى لححه نحححو أ 1,836

 ( .2019 - 2000عام خالل الفترة )المتوسط ال

 ً  الوادى الجديد :محافظة الشتوى فى الطماطم ل اإلنتاجية لمحصوالمؤشرات :  ثانيا

( أن متوسط مساحة محصول 1يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم ) 

% من إجمالى  85,61فدان تمثل حوالى  1325لغت حوالى الطماطم الشتوى قد ب

( 2019 –2000المساحة المحصولية للطماطم بمحافظة الوادى الجديد خالل الفترة )

ألف  14.871، كما أتضح أن متوسط إنتاج محصول الطماطم الشتوى قد بلغ حوالى 

ادى الجديد % من إجمالى إنتاج الطماطم السنوى بمحافظة الو 88,9طن يمثل حوالى 

 ( .2019 –2000خالل الفترة )

تذبححذبت المسحححاحة المزروعححة بمحصحححول  إلحححى (1وتشححير بيانححات الجحححدول رقححم )

 -2000الطماطم الشتوى بمحافظة الوادى الجديد بين الزيادة والنقصحان خحالل الفتحرة )

حيث تراوحت مساحة محصول الطماطم الشتوى بين حد أقصى بلغ ححوالى ، ( 2019

وتشححير ،  2018فححدان عححام  161، وحححد أدنححى بلححغ حححوالى  2006عححام فححدان  3416

( أن مسحاحة محصحول الطمحاطم 2( بالجحدول رقحم )4معادلة األتجاه الزمنى العام رقم )

فححدان  144,01الشححتوى قححد أخححذت إتجاهححاً عامححاً متناقصححاً معنححوي إحصححائيا قححدر بنحححو 

لمتوسححط العححام خححالل % مححن ا 10,87سححنويا ، وبلححغ معححدل التنححاقص السححنوى لهححا نحححو

 .( 2019-2000الفترة )

تذبححذب اإلنتاجيححة الفدانيححة لمحصححول إلححى ( 1كمححا تشححير بيانححات الجححدول رقححم ) 

 -2000بين الزيادة والنقصحان خحالل الفتحرة ) الطماطم الشتوى بمحافظة الوادى الجديد

( حيث تراوحت إنتاجية محصول الطماطم الشتوى بحين ححد أقصحى بلحغ ححوالى 2019

طححن/ فححدان عححام  7,806، وحححد أدنححى بلححغ حححوالى  2009طححن/ فححدان عححام  12,345

 –2000طحن/ فحدان خحالل الفتحرة ) 10,293، وبمتوسط إنتاجية بلغت ححوالى  2016

( أن إنتاجيحة 2( بالجحدول رقحم )5وتشير معادلة األتجحاه الزمنحى العحام رقحم )( ، 2019

اً معنحوي إحصحائيا قحدر بنححو محصول الطماطم الشتوى قد أخذت إتجاهاً عاماً متناقصح

% مححن  2,11طححن/ فححدان سححنويا ، وبلححغ معححدل التنححاقص السححنوى لهححا نحححو  0,218

 . (2019-2000المتوسط العام خالل الفترة )
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محصححول الطمححاطم الشححتوى ( أن إنتححاج 1وأتضححح أيضححاً مححن بيانححات الجححدول رقححم ) 

قصححان خححالل الفتححرة الزيححادة والنقححد أخححذ فححى التذبححذب بححين  بمحافظححة الححوادى الجديححد

( حيث تحراوح إنتحاج محصحول الطمحاطم الشحتوى بحين ححد أقصحى بلحغ 2019 -2000)

ألحف طحن عحام  1,400، وحد أدنى بلحغ ححوالى  2006ألف طن عام  39,433حوالى 

 –2000ألحححف طحححن خحححالل الفتحححرة ) 14,871، وبمتوسحححط إنتحححاج بلحححغ ححححوالى  2018

( أن إنتححاج 2( بالجححدول رقححم )6رقححم )وتشححير معادلححة األتجححاه الزمنححى العححام ( ، 2019

 محصول الطمحاطم الشحتوى قحد أخحذ إتجاهحاً عامحاً متناقصحاً معنحوي إحصحائيا قحدر بنححو

% مححن  11,51ألححف طححن سححنويا ، وبلححغ معححدل التنححاقص السححنوى لححه نحححو  1,712

 ( .2019-2000المتوسط العام خالل الفترة )

تحاج محصحول الطمحاطم سحواء مما سبق يتضح مدى التدهور الشحديد فحى مسحاحة وإن 

 للعروة الشتوى أو إلجمالى العروات بمحافظة الوادى الجديد.

 عينة الدراسة الميدانية : ثالثاً : 

( أن زراعة محصول الطماطم الشتوى 3يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

ى الوادى الجديد وقد بلغ عدد الحائزين على مستو تنتشر فى معظم مراكز محافظة

حائز ، ولذلك فقد تم إجراء الدراسة الميدانية على مستوى جميع  174المحافظة 

 Krejcie andمراكز المحافظة ، ولحساب حجم العينة فقد تم إستخدام معادلة 

Morgan 
(3)

 . 

S = X
2
(N.P)(1 – P) / [ d

2
(N – 1) + (X

2
. P)(1 – P)] 

 حيث أن :

S  . حجم العينة المطلوبة = 

N  مفردة . 174تمع المطلوب دراسته ويساوى = حجم المج 

the population size. 

X
2

  3.842= ثابت وهو يساوى  

the table value of chi-square for 1 degree of freedom at the 

desired confidence level 

قيمة جدول مربع كاي للحصول على درجة واحدة من الحرية عند مستوى الثقة 

 المطلوب

P  0.5إحتمال وجود الظاهرة وهى تساوى  = نسبة  

                                           
(
3
) Robert  V. Krejcie, Daryle W. Morgan, Determining Sample Size 

for Research Activates Educational and Psychological 

Measurement, Vol 30, 1970, pp. (607-610). 
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the population proportion (assumed to be .50 since this would 

provide the maximum sample size). 

d  0.05= نسبة الخطأ وهى تساوى   

 the degree of accuracy expressed as a proportion (0.05) . 

 (.0.05درجة الدقة المعبر عنها كنسبة )

 120وبتطبيق معادلة كريجسى ومورجن فقد تبين أن حجم العينة المطلوبة يساوى 

 مفردة تقريباً .

عدد مزارعى محصول الطماطم الشتوى بمحاف ة الوادى الجديد وعدد  3.جدول 

 2019/2020المبحوثين بعينة الدراسة الميدانية خالل الموسم الزراعى 

 المركز م
عدد 

 الحائزين 

المساحة 

 ان()فد

األهمية النسبية 

 للحائزين %

عدد مفردات 

 العينة

 42 35.06 70 61 الخارجة 1

 11 9.20 21 16 باريس 2

 0 0 0 0 بالط 3

 17 13.79 25 24 موط 4

 8 6.32 20 11 القصر 5

 43 35.63 225 62 الفرافرة 6

 120 100 361 174 اإلجمالى

اعة ، سجالت إدارة الخدمات محافظة الوادى الجديد ، مديرية الزر المصدر :

 الزراعية ، قسم اإلحصاء ،  بيانات غير منشورة .

ونظراً لعدم توفر البيانات الخاصة بتوزيع الفئات الحيازية لمحصول الطماطم الشتوى 

خدمات ، فقد تم  2على مستوى مراكز محافظة الوادى الجديد ، والمتمثلة فى سجل 

فئات حيازية حيث أشتملت الفئة األولى )أقل من توزيع مفردات العينة من خالل ثالث 

% من إجمالى عدد مفردات العينة ،  35,83حائز وتمثل حوالى  43فدان( على عدد 

حائز وتمثل  40فدان( على عدد  3 - 1فى حين أشتملت الفئة الحيازية الثانية )من 

حيازية % من إجمالى عدد مفردات العينة ، بينما أشتملت الفئة ال 33,33حوالى 

% من  30,84حائز وقد مثلت حوالى  37فدان فأكثر( على عدد  3الثالثة )من 

 إجمالى عدد مفردات العينة .
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 توزيع عدد مفردات العينة على الفئات الحيازية 4. جدول                

 % التكرار الفئات الحيازية
 35.83 43 الفئة األولى )أقل من فدان(

 33.33 40 فدان( 3 - 1الفئة الثانية )من 
 30.84 37 فدان(  3الفئة الثالثة )أكبر من 
 100 120 األجمالى

 جمعت وحسبت من أستمارة األستبيان . المصدر :             

 رابعاَ : توصيف متغيرات عينة الدراسة :

( مواصحححفات العينحححة المختحححارة بالنسحححبة للمتغيحححرات االقتصحححادية 5يبحححين الجحححدول رقحححم )

إنتححاج محصححول الطمححاطم الشححتوى بمحافظححة الححوادى الجديححد مححن حيححث  األساسححية فححى

المساحة واإلنتاج وعناصر اإلنتاج األساسية لفئحات العينحة والمتمثلحة فحى كميحة التقحاوى 

)الشتالت( ، وكمية السماد البلدى ، وعدد الوحدات الفعالة من السماد األزوتى ، وعحدد 

عدد الوححدات الفعالحة محن السحماد البوتاسحى ، الوحدات الفعالة من السماد الفوسفاتى ، و

 حيحث وكمية الكبريت الزراعى ، وكمية المبيدات ، والعمحل البشحرى ، والعمحل اآللحى .

فحدان موزعحة إلحى   233,495أن إجمحالى مسحاجة العينحة  (5أتضح من الجحدول رقحم )

رتيحب فدان للفئحات األولحى والثانيحة والثالثحة علحى الت 143,63،  70,625،  19,245

مشحاهدة مقسحمة إلحى ثالثحة فئحات حيحث تضحم  120وبلغ إجمحالى عحدد مشحاهدات العينحة 

مشحاهدة ، فحى  40مشاهدة ، بينما تضم الفئة الحيازيحة الثانيحة  43الفئة الحيازية األولى 

،  0,447مشحاهدة ، وبمتوسحط مسحاحة للمشحاهدة  37حين تضحم الفئحة الحيازيحة الثالثحة 

ت األولحى والثانيحة والثالثحة علحى الترتيحب ، وبلحغ متوسحط فدان للفئحا 3,882،  1,766

طحححن للفحححدان للفئحححات األولحححى والثانيحححة  30,716،  27,15،  24,872إنتحححاج الفحححدان 

 والثالثة على الترتيب .

التقدددير اإلحصددائو لدددوال إنتدداج محصددول الطمدداطم الشددتوى بعينددة البحددث اً : خامسدد

 : بمحاف ة الوادى الجديد

ل الطمحححاطم الشحححتوى بمجموعحححة محححن المتغيحححرات االقتصحححادية يتحححأثر انتحححاج محصحححو

ويهدف المنتج الزراعى بصحفة اساسحية إلحى تحقيحق اكبحر قحدر محن االنتحاج لحذلك يسحعى 

إلححى اسححتخدام المححوارد االنتاجيححة المزرعيححه المتاحححة لديححه اسححتخداما كفححأ للحصححول علححى 

تاجيحة واالقتصحادية اكبر قدر ممكن من صافى الدخل المزرعحى وتحم تقحدير الكفحاءة االن

 للمححوارد المسححتخدمة فححي انتححاج الطمححاطم الشححتوى بمحافظححة الححوادى الجديححد مححن خححالل

البيانححات التححى أمكححن الحصححول عليهححا مححن عينححة الدراسححة الميدانيححة لمجتمححع الدراسححة، 

 وبتطبيق الطرق االحصائية الخاصة بالتقدير القياسى لدالة االنتاج بهدف التعرف على
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متغيرات عينة دراسة محصول الطماطم الشتوى للموسم الزراعى توصيف  .5 جدول

2019/2020 

 البنود
الفئة 

 األولى

الفئة 

 الثانية

الفئة 

 الثالثة

إجمالى 

 العينة

 120 37 40 43 عدد المشاهدات

 233.495 143.63 70.625 19.245 إجمالى مساحة محصول الطماطم الشتوى )فدان(

 1.946 3.882 1.766 0.447 ول )فدان(متوسط المساحة المزروعة بالمحص

 27.433 30.716 27.15 24.872 متوسط إنتاج الفدان )طن(

 11.022 10.893 10.575 11.549 متوسط كمية الشتالت للفدان )ألف شتلة/فدان(

 21.6 27.8 21.2 16.6 (3متوسط كمية األسمدة البلدية للفدان )م

 118.16 130.25 118.01 107.88 ة(متوسط كمية األسمدة األزوتية )وحدة فعال

 57.8 61.17 56.300 56.298 متوسط كمية األسمدة الفوسفاتية )وحدة فعالة(

 44.92 47.47 43.15 44.37 متوسط كمية األسمدة البوتاسية )وحدة فعالة(

 58.26 59.414 56.288 59.111 متوسك كمية الكبريت الزراعى )كجم/فدان(

 1.786 1.816 1.649 1.889 رقية )لتر/فدان(متوسط كمية األسمدة الو

 7.032 6.943 6.569 7.539 متوسط كمية المبيدات )لتر/فدان(

 20.7 21.5 20.4 20.3 متوسط عدد الريات للفدان

 48.5 51.2 48.1 46.6 متوسط العمالة البشرية للفدان )رجل/يوم عمل(

 26.7 28.4 26.5 25.4 متوسط ساعات العمل اآللى )ساعة/فدان(

جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعى  المصدر :    

2019/2020 . 

طبيعحححة العالقحححة الفيزيقيحححة بحححين الكميحححة المنتجحححة محححن الطمحححاطم الشحححتوى كمتغيحححر تحححابع 

ومجموعححة مححن المتغيححرات المسححتقلة التححى تححؤثر عليححه وهححى كميححة التقححاوى )الشححتالت( 

( ، كميحة السحماد االزوتحى X2مية السماد البلدى بالمتر المكعب )( ، كX1باأللف شتله )

( X4( ، كمية السماد الفوسفاتى المضافة بالوحدة الفعالحة )X3المضافه بالوحدة الفعالة )

( ، كميححة الكبريححت الزراعححى X5، كميححة السححماد البوتاسححى المضححافة بالوحححدة الفعالححة )

( ، كميححة X7الححورقى المضححافة بححاللتر )( ، كميححة السححماد X6المضححافة بححالكيلو جححرام )

( ، العمالحة البشحرية المسحتخدمة للفحدان رجحل/يوم عمحل X8المبيدات المستخدمة باللتر )

(X9( عدد ساعات العمل األلى ساعة/عمل ، )X10 )( ، عحدد محرات الحرى ) رية/فحدان

(X11وبتطبيق تحليل االنحدار المتعدد والمرحلى على المتغيرات المحذكورة ل ، ) تحديحد
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اكثحر العوامحل تحأثيرا علححى انتحاج الطمحاطم الشحتوى تححم التوصحل الحى أن افضحل الصححور 

الرياضية التى تمثل هذه العالقة هى النموذج اللوغاريتمى المزدوج حيحث تتفحق نتائجحه 

( معنويحة النمحوذج المقحدر، Fمع المنطق االقتصادى والمعحايير االحصحائية مثحل قيمحة )

R̅ت االنححححدار للمتغيحححرات المسحححتقلة ، و )( لمعنويحححة معحححامالTوقحححيم )
2

( قيمحححة معامحححل 

التحديد المعدل الذى يقيس جودة التوفيق ، ويعرض فى هذا الجحزء التحليحل االحصحائى 

لداالت االنتاج لمحصحول الطمحاطم الشحتوى بالفئحات الحيازيحة بمحافظحة الحوادى الجديحد 

 . 2020/  2019موسم زراعى 

 محصول الطماطم الشتوى بالفئة الحيازية األولى : التقدير اإلحصائى لدالة إنتاج -1

( إلى وجود عالقة موجبة معنوية إحصائياً 6( بالجدول رقم )1تشير المعادلة رقم )

بين كمية اإلنتاجية الفدانية من الطماطم وبين الكمية المضافة من السماد األزوتى 

(X3( والسماد الفوسفاتى )X4( والسماد البوتاسى )X5ومن ا ، )( 1لمعادلة رقم )

%  1يتضح أن زيادة الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة 

لكل منهم على الترتيب ،  0,239،  0,159،  0,818تؤدى إلى زيادة اإلنتاج بنسبة 

وتشير هذه القيم الى المرونات الجزئيه لعناصراإلنتاج ، وأوضحت المعادلة ان 

مما يشير الى ان  1,216االجمالية للنموذج ككل بلغ نحو مجموع معامل المرونات 

الدالة االنتاجية للفئة الحيازية األولى لمحصول الطماطم الشتوى دالة ذات عائد متزايد 

% فى الكميات المستخدمة من 1السعة )مرحلة أولى( أى ان كل زيادة تقدر بنحو 

تاج لمحصول الطماطم الشتوى المتغيرات المستقلة إنما تؤدى الى زيادة فى كمية االن

% وذلك بإفتراض ثبات الظروف االنتاجية على ماهى  1,216بنسبة اكبر تبلغ نحو

عليه ، أى انه يمكن زيادة اإلنتاج الكلى من الفئة الحيازية األولى لمحصول الطماطم 

بإعادة مزج العناصر االنتاجية مع بعضها البعض بما يحقق االستخدام األكفأ  الشتوى

مما   0,99( بلغت نحو R̅2، كما تبين من المعادلة ان قيمة معامل التحديد المعدل ) لها

% من التغيرات التى  99يعنى ان عناصر االنتاج المذكورة فى المعادلة مسئوله عن 

 تحدث فى كمية االنتاج من محصول الطماطم الشتوى .

ن السحماد األزوتحى ( أن كمية الناتج المتوسط لكل مح7وتوضح بيانات الجدول رقم )

(X3( والسماد الفوسفاتى ، )X4( والسماد البوتاسى ، )X5 قد قحدرت بنححو )0,231  ،

طحححن علحححى الترتيحححب ، كمحححا قحححدرت كميحححة النحححاتج الححححدى للعناصحححر  0,561،  0,442

طحححن علحححى الترتيحححب ،  0,134،  0,07،  0,189اإلنتاجيحححة السحححابق ذكرهحححا بمقحححدار 

جنيحه لكحل محن السحماد  169,6،   88,93،  238,76وقدرت قيمة الناتج الحدى نححو 

( علحى الترتيحب ، X5( ، والسحماد البوتاسحى )X4( ، والسماد الفوسحفاتى )X3األزوتى )

،  24,46بينمححا قححدرت الكفححاءة االقتصححادية للعناصححر اإلنتاجيححة سححالفة الححذكر بحححوالى  

سعر الوحدة محن أى أن النسبة بين قيمة الناتج الحدى و،  على الترتيب 3,70،   7,85
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العنصر كانت أكبر من الواحد الصحيح لكل من كمية السماد األزوتحى ، وكميحة السحماد 

   الفوسفاتى وكمية السماد البوتاسى، وعلى ذلك يمكن لمزارعى الفئة الحيازية األولى

تقدير دوال إنتاج محصول الطماطم الشتوى فى محاف ة الوادى الجديد  6.جدول 

 اَ للفئات الحيازية المختلفة خالل الموسم الزراعىبعينة الدراسة وفق

 2019  /2020 
الفئات  م

 الحيازية

R̅ المعادالت
2
 F 

 األولى 1

)أقل من 

 فدان(

LnŶt = 2.21 + 0.818 LnX3 + 0.159 LnX4 + 0.239 LnX5 

                        (3.98)**         (3.2)**           (4.47)**    

0.99 489.6 

 لثانيةا 2

(1 - 3 

 فدان(

LnŶt = 2.3 + 0.961 LnX4 + 0.731 LnX5 

                     (7.73)**         (6.76)**    

0.97 196.8 

 الثالثة 3

أكبر من )

 فدان( 3

LnŶt =  1.946 + 0.407 LnX2 + 0.461 LnX8 + 0.944 LnX9  

                          (3.17)**          (3.29)**         (2.53)*            

0.74 40.2 

إجمالى  4

 العينة

LnŶt = - 2.05 + 0.105 LnX2 + 0.843 LnX3 + 0.233 LnX6 

                          (2.78)**          (8.75)**         (4.93)** 

0.63 2150 

 حيث :   

 tŶ  =إنتاج الفدان بالطن X8  )كمية المبيدات )لتر = 

X1  اوى أو الشتالت )ألف شتلة(= التق X9   العمل البشرى =

 )رجل/يوم/عمل(

X2  (3= كمية السماد البلدى )م X10  )العمل اآللى )ساعة = 

X3    )وحدة فعالة( كمية السماد األزوتى = X11  )عدد الريات )رية = 

X4    )كمية السماد الفوسفاتى )وحدة فعالة = R̅
2

 =  معامل التحديد المعدل  

X5    )كمية السماد البوتاسى )وحدة فعالة = F  قيمة معنوية النموذج  = 

X6    )0.01)**( معنوى عند مستوى  = كمية الكبريت الزراعى )كجم  

X7    )0.05)*( معنوى عند مستوى  = كمية التسميد الورقى )لتر 

يححة موسححم جمعححت وحسححبت مححن بيانححات إسححتمارة االسححتبيان للعينححة الميدانالمصدددر :   

2019/2020 .  

لمحصول الطماطم الشتوى بمحافظة الوادى الجديد زيادة أرباحهم بزيادة الكمية 

 المستخدمة من هذه العناصر حتى تتساوى قيمة انتاجيتها الحدية مع تكلفتها الحدية .

 التقدير اإلحصائى لدالة إنتاج محصول الطماطم الشتوى بالفئة الحيازية الثانية : -2
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( إلى وجود عالقة موجبة معنوية 6( بالجدول رقم )2لمعادلة رقم )يتضح من ا

ً بين كمية اإلنتاجية الفدانية من الطماطم وبين الكمية المضافة من السماد  إحصائيا

 ( يتضح أن زيادة2( ، ومن المعادلة رقم )X5( والسماد البوتاسى )X4الفوسفاتى )

لطماطم الشتوى بالفئات الحيازية أهم العوامل المؤثرة فى انتاج محصول ا 7.جدول 

 2019/2020بمحاف ة الوادى الجديد للموسم الزراعى 

 مؤشر الكفاءة  

 عناصر اإلنتاج

المرونة 

 االنتاجية

الناتج 

 المتوسط

الناتج 

 الحدي

قيمة الناتج 

 الحدي

سعر الوحدة 

 من العنصر

الكفاءة 

 االقتصادية

             الفئة الحيازية األولى
 0.818 0.231 0.189 238.76 9.76 24.46 (X3زوتى )السماد األ

 0.159 0.442 0.070 88.93 11.33 7.85 (X4السماد الفوسفاتى )

 0.239 0.561 0.134 169.60 45.83 3.70 (X5السماد البوتاسى )

             الفئة الحيازية الثانية

 0.961 0.482 0.463 627.02 11.33 55.34 (X4السماد الفوسفاتى )

 0.731 0.629 0.459 621.03 45.83 13.55 (X5التسميد البوتاسى )

             الفئة الحيازية الثالثة

 0.407 1.105 0.449 653.07 94.5 6.91 (X2السماد البلدى )

 0.461 4.424 0.104 151.42 200 0.76 (X8كمية المبيدات )

 0.944 0.600 0.566 822.43 120 6.85 (X9العمل البشرى )

             إجمالى عينة الدراسة

 0.105 1.270 0.134 180.55 101.4 1.78 (X2السماد البلدى )

 0.843 0.232 0.196 264.62 9.76 27.11 (X3السماد األزوتى )

 0.233 0.471 0.110 148.33 4.5 32.96 (X6الكبريت الزراعى )

تبيان للعينححة الميدانيححة موسححم جمعححت وحسححبت مححن بيانححات إسححتمارة االسححالمصدددر :      

2019 

% تؤدى إلحى زيحادة  1الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة  

لكححل مححنهم علححى الترتيححب ، وتشححير هححذه القححيم الححى   0,731،  0,961اإلنتححاج بنسححبة 

المرونات الجزئيه لعناصراإلنتاج ، وأوضحت المعادلحة ان مجمحوع معامحل المرونحات 

ممححا يشححير الححى ان الدالححة االنتاجيححة للفئححة  1,692جماليححة للنمححوذج ككححل بلححغ نحححو اال

الحيازيححة الثانيححة لمحصححول الطمححاطم الشححتوى دالححة ذات عائححد متزايححد السححعة )مرحلححة 

% فى الكميات المستخدمة من المتغيرات المسحتقلة 1أولى( أى ان كل زيادة تقدر بنحو 

ج لمحصححول الطمححاطم الشححتوى بنسححبة اكبححر تبلححغ إنمححا تححؤدى الححى زيححادة فححى كميححة االنتححا

% وذلححك بححإفتراض ثبحات الظححروف االنتاجيححة علحى مححاهى عليححه ، أى انححه  1,692نححو
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بإعحادة  يمكن زيادة اإلنتاج الكلى من الفئة الحيازية الثانيحة لمحصحول الطمحاطم الشحتوى

، كمحا تبحين مزج العناصر االنتاجية مع بعضها البعض بما يحقق االسحتخدام األكفحأ لهحا 

R̅مححن المعادلححة ان قيمححة معامححل التحديححد المعححدل )
2

ممححا  يعنححى ان  0,97( بلغححت نحححو 

% محن التغيحرات التحى تححدث  97عناصر االنتاج المذكورة فحى المعادلحة مسحئوله عحن 

 فى كمية االنتاج من محصول الطماطم الشتوى .

ن السماد ( أن كمية الناتج المتوسط لكل م7وتوضح بيانات الجدول رقم ) 

طن  0,629،  0,482( قد قدرت بنحو X5( ، والسماد البوتاسى )X4الفوسفاتى )

على الترتيب ، كما قدرت كمية الناتج الحدى للعناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بمقدار 

،  627,02طن على الترتيب ، وقدرت قيمة الناتج الحدى نحو  0,459،  0,463

( على X5( ، والسماد البوتاسى )X4سفاتى )جنيه لكل من السماد الفو  621,03

الترتيب ، بينما قدرت الكفاءة االقتصادية للعناصر اإلنتاجية سالفة الذكر بحوالى 

على الترتيب ، أى أن النسبة بين قيمة الناتج الحدى وسعر الوحدة  13,55،  55,34

وكمية  من العنصر كانت أكبر من الواحد الصحيح لكل من كمية السماد الفوسفاتى

السماد البوتاسى، وعلى ذلك يمكن لمزارعى الفئة الحيازية األولى لمحصول الطماطم 

الشتوى بمحافظة الوادى الجديد زيادة أرباحهم بزيادة الكمية المستخدمة من هذه 

 العناصر حتى تتساوى قيمة انتاجيتها الحدية مع تكلفتها الحدية .

 ماطم الشتوى بالفئة الحيازية الثالثة :التقدير اإلحصائى لدالة إنتاج محصول الط -3

( إلى وجود عالقة موجبة معنوية إحصائياً 6( بالجدول رقم )3تشير المعادلة رقم )

( X2بين كمية اإلنتاجية الفدانية من الطماطم وبين الكمية المضافة من السماد البلدى )

تضح أن زيادة ( ي3( ، ومن المعادلة رقم )X9( ، والعمل البشرى )X8، والمبيدات )

% تؤدى إلى زيادة  1الكمية المضافة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة 

لكل منهم على الترتيب ، وتشير هذه القيم  0,944،  0,461،  0,407اإلنتاج بنسبة 

الى المرونات الجزئيه لعناصراإلنتاج ، وأوضحت المعادلة أن مجموع معامل 

مما يشير الى أن الدالة االنتاجية للفئة  1,812حو المرونات للنموذج ككل بلغ ن

الحيازية الثالثة لمحصول الطماطم الشتوى دالة ذات عائد متزايد السعة )مرحلة أولى( 

% فى الكميات المستخدمة من المتغيرات المستقلة إنما 1أى ان كل زيادة تقدر بنحو 

بنسبة اكبر تبلغ تؤدى الى زيادة فى كمية االنتاج لمحصول الطماطم الشتوى 

% وذلك بإفتراض ثبات الظروف االنتاجية على ماهى عليه ، أى انه  1,812نحو

بإعادة  يمكن زيادة اإلنتاج الكلى من الفئة الحيازية الثالثة لمحصول الطماطم الشتوى

مزج العناصر االنتاجية مع بعضها البعض بما يحقق االستخدام األكفأ لها ، كما تبين 

R̅ن قيمة معامل التحديد المعدل )من المعادلة ا
2

مما  يعنى ان  0,74( بلغت نحو 
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% من التغيرات التى تحدث  74عناصر االنتاج المذكورة فى المعادلة مسئوله عن 

 فى كمية االنتاج من محصول الطماطم الشتوى .

( أن كمية الناتج المتوسط لكل من السماد البلدى 7وتوضح بيانات الجدول رقم ) 

(X2و ، )( المبيداتX8( والعمل البشرى ، )X9 قد قدرت بنحو )4,424،  1,105  ،

طن على الترتيب ، كما قدرت كمية الناتج الحدى للعناصر اإلنتاجية السابق  0,600

طن على الترتيب ، وقدرت قيمة الناتج  0,566،  0,104،  0,449ذكرها بمقدار 

( ، X2السماد البلدى )جنيه لكل من  822,43،  151,42،  653,07الحدى نحو 

( على الترتيب ، بينما قدرت الكفاءة X9( ، والعمل البشرى )X8والمبيدات )

على  6,85،  6,91االقتصادية لكل من السماد البلدى والعمل البشرى بحوالى  

أى أن النسبة بين قيمة الناتج الحدى وسعر الوحدة من العنصر كانت أكبر ،  الترتيب

ل من كمية السماد البلدى ، وكمية العمل البشرى ، وعلى ذلك من الواحد الصحيح لك

يمكن لمزارعى الفئة الحيازية األولى لمحصول الطماطم الشتوى بمحافظة الوادى 

الجديد زيادة أرباحهم بزيادة الكمية المستخدمة من هذه العناصر حتى تتساوى قيمة 

فاءة االقتصادية للمبيدات انتاجيتها الحدية مع تكلفتها الحدية ، فى حين قدرت الك

أى أن النسبة بين قيمة الناتج الحدى وسعر الوحدة من العنصر كانت   0,76بحوالى  

مما يشير إلى أرتفاع مستوى الكفاءة فى أستخدام عنصر ، أقل من الواحد الصحيح 

 المبيدات .

 :التقدير اإلحصائى لدالة إنتاج محصول الطماطم الشتوى بإجمالى عينة الدراسة  -4

( إلى وجود عالقة موجبة معنوية 6( بالجدول رقم )4يتضح من المعادلة رقم )

ً بين كمية اإلنتاجية الفدانية من الطماطم وبين الكمية المضافة من السماد  إحصائيا

( ، ومن المعادلة X6( ، والكبريت الزراعى )X3(، والسماد األزوتى )X2البلدى )

فة من العناصر اإلنتاجية السابق ذكرها بنسبة ( يتضح أن زيادة الكمية المضا4رقم )

لكل منهم على  0,233،  0,843،  0,105% تؤدى إلى زيادة اإلنتاج بنسبة  1

الترتيب ، وتشير هذه القيم الى المرونات الجزئيه لعناصراإلنتاج ، وأوضحت 

مما  1,181المعادلة ان مجموع معامل المرونات االجمالية للنموذج ككل بلغ نحو 

ير الى ان الدالة االنتاجية للفئة الحيازية األولى لمحصول الطماطم الشتوى دالة يش

% فى الكميات 1ذات عائد متزايد السعة )مرحلة أولى( أى ان كل زيادة تقدر بنحو 

المستخدمة من المتغيرات المستقلة إنما  تؤدى الى زيادة فى كمية االنتاج لمحصول 

% وذلك بإفتراض ثبات الظروف  1,181نحو الطماطم الشتوى بنسبة اكبر تبلغ

االنتاجية على ماهى عليه ، أى انه يمكن زيادة اإلنتاج الكلى من الفئة الحيازية األولى 

بإعادة مزج العناصر االنتاجية مع بعضها البعض بما  لمحصول الطماطم الشتوى

R̅حديد المعدل )يحقق االستخدام األكفأ لها ، كما تبين من المعادلة ان قيمة معامل الت
2

 )
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 63مما يعنى ان عناصر االنتاج المذكورة فى المعادلة مسئوله عن  0,63بلغت نحو 

% من التغيرات التى تحدث فى كمية االنتاج من محصول الطماطم الشتوى .وتوضح 

(، X2( أن كمية الناتج المتوسط لكل من السماد البلدى )7بيانات الجدول رقم )

،  1,270( قد قدرت بنحو X6، والكبريت الزراعى )( X3والسماد األزوتى )

طن على الترتيب ، كما قدرت كمية الناتج الحدى للعناصر  0,471،  0,232

طن على الترتيب ،  0,110،  0,196،  0,134اإلنتاجية السابق ذكرها بمقدار 

جنيه لكل من  148,33،   264,62،  180,55وقدرت قيمة الناتج الحدى نحو 

( على X6( ، والكبريت الزراعى )X3( ، والسماد األزوتى )X2لدى )السماد الب

الترتيب ، بينما قدرت الكفاءة االقتصادية للعناصر اإلنتاجية سالفة الذكر بحوالى  

أى أن النسبة بين قيمة الناتج الحدى ،  على الترتيب 32,96،   27,11،  1,78

ح لكل من السماد البلدى وسعر الوحدة من العنصر كانت أكبر من الواحد الصحي

(X2( والسماد األزوتى ، )X3( والكبريت الزراعى ، )X6 وعلى ذلك يمكن ، )

إلجمالى مزارعى عينة الدراسة الميدانية لمحصول الطماطم الشتوى بمحافظة الوادى 

الجديد زيادة أرباحهم بزيادة الكمية المستخدمة من هذه العناصر حتى تتساوى قيمة 

 ية مع تكلفتها الحدية .انتاجيتها الحد

َ : األهمية النسبية لبنود تكاليف إنتاج محصول الطماطم الشتوى بمحاف ة دسسا ا

 الوادى الجديد :

( أهم بنود التكاليف اإلنتاجية لفدان محصول 8توضح بيانات الجدول رقم )       

دول أن الطماطم الشتوى فى عينة الدراسة بمحافظة الوادى الجديد ، حيث تبين من الج

إجمالى تكاليف مستلزمات اإلنتاج ، وإجمالى تكاليف العمل الزراعى ، والتكاليف 

 10,756، نحو   15,876المتغيرة ، والتكاليف الثابتة والتكاليف الكلية قد بلغت نحو 

ألف جنيه على الترتيب وذلك فى  30,513، نحو  3,500، نحو  27,013، نحو  

 إجمالى عينة الدراسة .

( أن أهم بنود التكاليف اإلنتاجية فى الثالث فئات 8ين من الجدول رقم )كما تب

الحيازية هى ثمن الشتالت ، وأجور العمال ، وأجور اآلالت ، والتكاليف الثابتة 

، نحو  4935,7، نحو  5820,9، نحو  7825,7)اإليجار( ، وبلغت قيمتها نحو 

% ،  16,18% ،  19,08% ،  25,65جنيه على الترتيب تمثل نحو  3500

ألف جنيه وذلك فى إجمالى  30,513% من إجمالى التكاليف البالغة نحو  11,47

 عينة الدراسة .

 



 Doi: 10.21608/asajs.2021.159446 د. حممد سكر  –د. مهابه عبداملعطي 
 

ـ ــ ــ  ت

68 

اَ : تقدير دوال التكاليف اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوى بمحاف ة الوادى سابع

 الجديد :

ألختيار  تم تقدير دوال التكاليف اإلنتاجية فى الصورة التربيعية والتكعبية وذلك    

أفضلها مالئمة مع المنطق االقتصادى واإلحصائى ، وتم أشتقاق الحجم األمثل لإلنتاج 

( ، كما تم  (MC = ACوذلك بمساواة دالة التكاليف الحدية بدالة التكاليف المتوسطة

 أشتقاق حجم اإلنتاج المعظم للربح وذلك بمساواة دالة التكاليف الحدية باإليراد الحدى

(P  =MC ، )يف وذلك لمعرفة الظروف اإلنتاجيةكما تم تقدير مرونة التكال 

 واالقتصادية للوحدات اإلنتاجية .

األهمية النسبية لبنود التكاليف لمحصول الطماطم الشتوى فى الفئات  8.جدول 

الحيازية المختلفة بعينة الدراسة الميدانية بمحاف ة الوادى الجديد خالل الموسم 

 2019/2020الزراعى 
 الفئات الحيازية       

 

 

 البنود

 الفئة األولى 

 )أقل من فدان(

 الفئة الثانية 

 فدان( 3 - 1)من 

 الفئة الثالثة 

 فدان( 3)أكبر من 
 إجمالى العينة

القيمة 

 )جنيه(
% 

القيمة 

 )جنيه(
% 

القيمة 

 )جنيه(
% 

القيمة 

 )جنيه(
% 

 25.65 7825.7 24.08 7603.6 25.24 7529.4 27.42 8292.7 التقاوى )الشتالت(

 7.07 2157.9 8.32 2626.6 6.98 2082.6 6.03 1824.6 السماد البلدى

 3.78 1153.2 4.03 1271.3 3.86 1151.8 3.48 1052.9 السماد األزوتى

 2.15 654.9 2.20 693.1 2.14 637.9 2.11 637.9 السماد الفوسفاتى

 6.75 2058.7 6.89 2175.5 6.63 1977.6 6.73 2033.7 السماد البوتاسى

 0.86 262.2 0.85 267.4 0.85 253.3 0.88 266 الكبريت الزراعى

 4.61 1406.4 4.40 1388.7 4.40 1313.7 4.99 1507.8 المبيدات

 1.17 357.3 1.15 363.2 1.11 329.8 1.25 377.8 التسميد الورقى

إجمالى تكاليف 

 مستلزمات اإلنتاج
15993.4 52.89 15276.1 51.21 16389.4 51.91 15876.3 52.03 

 19.08 5820.9 19.47 6147.3 19.34 5770.5 18.48 5587.1 العمل البشرى

 16.18 4935.7 16.32 5153.8 16.44 4904.1 15.80 4777.3 العمل اآللى

 إجمالى تكاليف 

 العمل المزرعى
10364.4 34.27 10674.6 35.78 11301.1 35.80 10756.6 35.25 

 1.25 380.9 1.21 381 1.27 380.1 1.26 381.7 مصاريف نثرية

 88.53 27013.8 88.91 28071.5 88.27 26330.8 88.43 26739.5 التكاليف المتغيرة



 2021( أبريل 10الرابع ـ العدد )اجمللد            اجمللة العربية للعلوم الزراعية

 

 

69 
3 

 11.47 3500 11.09 3500 11.73 3500 11.57 3500 التكاليف الثابتة

 100 30513.8 100 31571.5 100 29830.8 100 30239.5 التكاليف الكلية

جمعت وحسبت من بيانات استمارة أستبيان الدراسة الميدانية  المصدر :     

 . 2019/2020للموسم الزراعى 

 تقدير دالة التكاليف للفئة الحيازية األولى )أقل من فدان( : -1

المحسوبة معنوية  F( معنوية دالة التكاليف وتؤكد قيمة 9تبين من الجدول رقم )

َ عند مستوى معنوية  وضح معامل التحديد المعدل أن ، وي 0,01الدالة إحصائيا

 % من التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوى  97نحو

لمحصول الطماطم الشتوى فى محاف ة تقدير دوال التكاليف اإلنتاجية   9.جدول

الوادى الجديد بعينة الدراسة وفقاَ للفئات الحيازية المختلفة خالل الموسم الزراعى 

2019 / 2020 

الفئات  م

 الحيازية

R̅ المعادالت
2
 F 

1 
 

 األولى

)أقل من 

 فدان(

TC = 539185.94 – 42678.98 Q + 892.61 Q
2 

                               (-7.63)**       (7.89)** 

AC = 539185.94/Q – 42678.98 + 892.61 Q 

MC = – 42678.98 + 1785.22 Q  

0.97 723.88 

2  

 الثانية

(1- 3 

 فدان(

TC = – 24734.81 + 3343.24 Q – 38.03 Q
2 

                                (1.96)*        (- 2.65)* 

AC = – 24734.81/Q + 3343.24 – 38.03 Q 

MC = 3343.24 – 76.06 Q 

0.96 469.58 

3  

 الثالثة

 3)أكبر من 

 فدان(

TC = – 300141.11 + 21467.57 Q – 325.84 Q
2 

                               (5.59)**   (-5.36)** 

AC = – 300141.11/Q + 21467.57 – 325.84 Q 

MC = 21467.57 – 651.68 Q  

0.89 146.15 

4  

إجمالى 

 العينة

TC = 47921.19 – 1577.96 Q + 34.09 Q
 2 

                              (- 2.04)*      (2.46)*  

AC = 47921.19/Q – 1577.96 + 34.09 Q
 

 

MC = – 1577.96 + 68.18 Q
 

 

0.52 65.29 

 حيث :          

TC .التكاليف الكلية = AC .التكاليف المتوسطة = 
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MC .التكاليف الحدية = Q اإلنتاجية الفدانية =. 

R̅
2

 = قيمة معنوية النموذج. F = معامل التحديد المعدل. 

 0.05مستوى  )*( معنوى عند 0.01)**( معنوى عند مستوى 

جمعت وحسبت من بيانات استمارة الدراسة الميدانية للموسم الزراعى المصدر :       

2019/2020 . 

ترجع إلى التغير فى الكمية المنتجة من المحصول ، وقد بلغ حجم اإلنتاج المدنى 

مزارع فقط ، بينما بلغ  29طن ، وقد حقق هذا الحجم عدد  24,578للتكاليف نحو 

ً عدد  24,616تاج المعظم للربح نحو حجم اإلن  29طن ، وقد حقق هذا الحجم أيضا

 مزارع فقط .

 فدان( : 3 –1تقدير دالة التكاليف للفئة الحيازية الثانية ) -2
المحسوبة معنوية  F( معنوية دالة التكاليف وتؤكد قيمة 9تبين من الجدول رقم )

َ عند مستوى معنوية  ل التحديد المعدل أن نحو ، ويوضح معام 0,05الدالة إحصائيا

% من التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوى  0,96

ترجع إلى التغير فى الكمية المنتجة من المحصول ، وقد بلغ حجم اإلنتاج المدنى 

وقد حقق هذا الحجم جميع مزارعى هذه الفئة الحيازية طن ،  25,503للتكاليف نحو 

، وقد  طن 26,173، بينما بلغ حجم اإلنتاج المعظم للربح نحو  رعمزا 40وعددهم 

 مزارع فقط . 29حقق هذا الحجم عدد 

 فدان( : 3 أكبر منة )لثة التكاليف للفئة الحيازية الثاتقدير دال -3
المحسوبة معنوية  F( معنوية دالة التكاليف وتؤكد قيمة 9تبين من الجدول رقم )

َ عند مستوى مع ، ويوضح معامل التحديد المعدل أن نحو  0,01نوية الدالة إحصائيا

% من التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوى ترجع  89

إلى التغير فى الكمية المنتجة من المحصول ، وقد بلغ حجم اإلنتاج المدنى للتكاليف 

بلغ حجم  مزارع فقط ، بينما 26طن ، وقد حقق هذا الحجم عدد  30,350نحو 

مزارع  26طن وقد حقق هذا الحجم أيضاً عدد  30,713اإلنتاج المعظم للربح نحو 

 فقط .

 تقدير دالة التكاليف إلجمالى عينة الدراسة :  -4

المحسوبة معنوية الدالة  F( معنوية دالة التكاليف وتؤكد قيمة 9تبين من الجدول رقم )

%  52التحديد المعدل أن نحو ، ويوضح معامل  0,05إحصائياَ عند مستوى معنوية 

إلى  من التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوى ترجع

التغير فى الكمية المنتجة من المحصول ، وقد بلغ حجم اإلنتاج المدنى للتكاليف نحو 

طن ولم يحقق أى مزارع فى إجمالى العينة هذا الحجم ، بينما بلغ حجم  37,493
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طن ولم يحقق أى مزارع فى إجمالى العينة هذا  42,98المعظم للربح نحو  اإلنتاج

 الحجم أيضاً . 

َ : أثر السعة المزرعية على مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول ثامن ا

 بمحاف ة الوادى الجديد : ى بعينة الدراسةالطماطم الشتو

لى بعض مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية ( ا10تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )      

واالقتصادية لمحصول الطماطم الشتوى بمحافظة الوادى الجديد حيث اوضحت 

 30,716،  27,15،  24,872النتائج ان متوسط اإلنتاجية الفدانية قدرت بنحو 

كما أوضحت  .طن/فدان لكل من الفئة الحيازية األولى والثانية والثالثة على الترتيب 

ن متوسط السعر المزرعى لمحصول الطماطم الشتوى بمحافظة الوادى النتائج أ

 جنيه/طن لكل من الفئة الحيازية األولى  1453،  1353،  1266الجديد قد قدر بنحو 

بعض مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واألقتصادية لمحصول الطماطم الشتوى  10.جدول 

 2020/  2019ى فى عينة البحث بمحاف ة الوادى الجديد للموسم الزراع
     

 المؤشر   

 

 

 الفئة 

 الحيازية

اإلنتاجية 

 الفدانية 

 )طن(

 

(1) 

 السعر 

 المزرعى 
 )جنيه/طن(

 

(2) 

 التكاليف

 الكلية  
 )جنيه/فدان(

 

(3) 

 اإليراد 

الكلى 
 )جنيه/فدان(

 

 (4) 

 صافى 

العائد 
 )جنيه/فدان(

 

(5) 

 تكلفة 

إنتاج الطن 

 )جنيه(

 

(6) 

 صافى 

 عائد 

الطن 

 يه()جن

(7) 

 العائد على 

الجنيه 

المستثمر 
 )جنيه/فدان(

(8) 

 0.04 50.2 1215.8 1260 31499 30239 1266 24.872 األولى

 0.23 254.3 1098.7 6913 36744 29831 1353 27.15 الثانية

 0.41 425.2 1027.8 13061 44632 31571 1453 30.716 الثالثة

إجمالى 

 العينة

27.433 1352 30514 37297 6783 1112.3 239.7 0.22 

 (6( ــ )2( = )7صافى عائد الطن )    (3( × )1( = )4اإليراد الكلى )

 (3( ÷ )5( = )8العائد على الجنيه المستثمر )     (3( ــ )4( = )5صافى العائد )

 (1( ÷ )3( = )6تكلفة إنتاج الطن )

يدانية موسم اسة المجمعت وحسبت من بيانات إستمارة أستبيان الدرالمصدر : 

2019/2020  . 

كما أوضحت النتائج أن التكاليف اإلنتاجيه الكلية  .والثانية والثالثة على الترتيب 

لمحصول الطماطم الشتوى بلغت أعالها بالفئة الحيازية الثالثة حيث قدرت بنحو 

ألف جنيه/فدان بينما بلغت ادناها فى الفئة الحيازية الثانية حيث قدرت بنحو  31,571

 30,239ألف جنيه/فدان ، فى حين قدرت التكاليف اإلنتاجية الكلية بنحو  29,831

ألف جنيه/فدان فى الفئة الحيازية األولى ، أي ان الفئة الحيازة الثالثة حققت زيادة فى 
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% عن الفئتين الحيازيتين األولى  5,83% ،  4,4متوسط التكاليف الكلية بنحو 

ع ذلك الى زيادة أستخدام عناصر اإلنتاج مثل السماد والثانية على التوالي ، وقد يرج

البلدى ، والسماد األزوتى ، والسماد الفوسفاتى ، والسماد البوتاسى ، والعمل البشري 

، والعمل اآللى بالفئة الحيازية الثالثة مقارنة بالفئتين الحيازيتين األولى والثانية . كما 

الى أرتفاع متوسط األيراد الكلى بالفئة ( 10اشارت النتائج الواردة بالجدول رقم )

ألف جنيه/فدان ، فى حين قدر متوسط  44,632الحيازية الثالثة حيق قدر بنحو 

ألف  36,744،  31,499األيراد الكلى فى الفئتين الحيازيتين األولى والثانية بنحو 

األيراد  جنيه/فدان على الترتيب ، أي ان الفئة الحيازة الثالثة حققت زيادة فى متوسط

% عن الفئتين الحيازيتين األولى والثانية على  21,47% ،  41,69الكلى بنحو 

( ان صافى العائد الفدانى لمحصول 10كما تبين من بيانات الجدول رقم ) .التوالي 

الطماطم الشتوى بمحافظة الوادى الجديد قد بلغ أقصاه فى الفئة الحيازية الثالثة حيث 

نيه/فدان ، وبلغ أدناه فى الفئة الحيازية األولى حيث قدر ألف ج 13,061قدر بنحو 

ألف جنيه/فدان ، فى حين قدر صافى العائد الفدانى بالفئة الحيازية  1,260بنحو 

ألف جنيه/فدان ، اى ان الفئة الحيازية الثالثة قد حققت نسبة زيادة  6,913الثانية بنحو 

% عن الفئتين الحيازيتين  88,93% ،  936,59فى صافى العائد الفدانى بلغت نحو 

 األولى والثانية على الترتيب ، وقد يرجع ذلك إلى زيادة التزام مزارع الفئة الحيازية

الثالثة بتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة وخدمة محصول الطماطم باألضافة 

إلى أكتساب مزارعى هذه الفئة الحيازية لخبرات متراكمة فى كيفية التعامل مع 

  النواحى الزراعية المتعلقة بمحصول الطماطم نظرا لتخصصهم فى زراعة محاصيل

الخضر ومنها محصول الطماطم ، وذلك بالمقارنة مع مزارعى الفئتين الحيازيتين 

األولى والثانية. وفيما يتعلق بمتوسط تكلفة إنتاج الطن لمحصول الطماطم الشتوى 

لحيازية الثالثة أقل تكلفة النتاج الطن حيث بمحافظة الوادى الجديد فقد حققت الفئة ا

جنيه/طن فى حين حققت الفئة الحيازية األولى أعلى تكلفة  1027,8قدرت بنحو 

جنيه/طن ، بينما قدرت متوسط تكلفة إنتاج  1215,8إلنتاج الطن حيث قدرت بنحو 

ما جنيه/طن ، م 1098,7الطن من الطماطم الشتوى بالفئة الحيازية الثانية بحوالى 

يعنى تفوق الفئة الحيازية الثالثة عن الفئتين الحيازيتين األولى والثانية فى تحقيق 

زيادة االنتاجية الفدانيه وأرتفاع سعر بيع  فة الطن وقد يرجع ذلك لسببين هماخفض تكل

( مؤشر صافى 10كما اوضح الجدول رقم ) .الطن من الطماطم بالفئة الحيازية الثالثة 

ول الطماطم الشتوى ، حيث حققت الفئة الحيازية الثالثة أعلى عائد الطن من محص

جنيه/طن ، ثم جاءت الفئة الحيازية الثانية  425,2صافى عائد للطن حيث قدر بنحو 

جنيه/طن ، ثم جاءت الفئة الحيازية األولى فى  254,3بصافى عائد للطن قدر بنحو 

جنيه/طن فقط ، مما  50,2ى المرتبة األخيرة ، حيث قدر صافى عائد الطن بها بحوال
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يشير إلى التفوق الواضح لمزارعى الفئة الحيازية الثالثة على مزارعى الفئتين 

( إلى 10الحيازيتين األولى والثانية . كما أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم )

تحقيق مزارعى الفئة الحيازية الثالثة ألعلى نسبة عائد على الجنيه المستثمر فى 

% ، فى حين حققت الفئتيتن  41الطماطم الشتوى والتى قدرت بنحو زراعة 

 23% ،  4الحيازيتين األولى والثانية نسبة عائد على الجنيه المستثمر قدرت بنحو 

 . % على الترتيب

مما سبق يتضح تفوق مزارعى الفئة الحيازية الثالثة عن مزارعى الفئتين 

 كفاءة االقتصادية المذكورة .الحيازيتين األولى والثانية فى مؤشرات ال

 اً : المشاكل التى تواجه مزارعى الطماطم الشتوى بعينة الدراسة الميدانية :تاسع

تم تصنيف أهم المشاكل التى تواجه مزارعى الطماطم الشتوى بمحافظة الوادى 

  الجديد إلى مشاكل تمويلية ، وإنتاجية ، وتسويقية وتم تقدير األهمية النسبية لهذه

 . كلالمآ

 مشاكل تمويلية : -1

% من مزارعى العينة  80,8( إلى أن 11تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

كثرة مزارع يرون أن أهم مشكلة تمويلية تواجههم هى  120البحثية البالغ عددها 

الضمانات التى يطلبها البنك من المزارعين ، ويأتى فى المرتبة الثانية أرتفاع أسعار 

% ، وفى المرتبة الثالثة عدم كفاية  68,3القروض الزراعية بنسبة الفائدة على 

%  64,2التمويل الذاتى لدى المزارعين وبخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة بنسبة 

إنخفاض قيمة القرض الممنوح وعدم كفايته ألداء العمليات وفى المرتبة الرابعة  ،

 . % 53,3بنسبة  الزراعية

 مشاكل إنتاجية : -2

% من مزارعى العينة البحثية  95( إلى أن 11يانات الواردة بالجدول رقم )تشير الب

أقتصار دور  مزارع يرون أن أهم مشكلة إنتاجية تواجههم هى 120البالغ عددها 

الجمعية الزراعية على توفير األسمدة األزوتية فقط ، ويأتى فى المرتبة الثانية أرتفاع 

% ، وفى المرتبة  94,2بنسبة  اض الفطريةتكاليف مقاومة األفات الحشرية واألمر

عدم توفر أصناف التقاوى المحسنة عالية اإلنتاجية فى المواعيد المناسبة الثالثة 

بنسبة  غياب دور األرشاد الزراعى% ، وفى المرتبة الرابعة  92,5بنسبة  للزراعة

وعدم أرتفاع أسعار التقاوى ومستلزمات اإلنتاج % ، وفى المرتبة الخامسة  89,2

،  األصابة بحشرة التوتا أبسليوتا% ، ثم مشكلة  87,5بنسبة  توفرها بالكميات الكافية

أرتفاع ، و عدم توفر اآلالت الزراعية الحديثة سواء بمراكز الخدمة األلية أو الجمعيةو

،  إنخفاض إنتاجية الفدان مما يقلل صافى العائد، و أجور العمال وإنخفاض كفاءتهم

أرتفاع تكاليف الرى ، و الخدمة اآللية المستأجرة من القطاع الخاص تكاليف أرتفاعو
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 عدم فعالية المبيدات فى القضاء على بعض األفات ، واألصابة بالندوات سواءو ،

أنتشار ، و سوء صرف التربة وزيادة تركيز األمالح بها، و المبكرة أو المتأخرة

 84,2% ،  85% ،  85,8% ،  86,7وذلك بنسبة  الحشائش باألراضى الزراعية

على  % %26,7 ،  27,5،  % %28,3 ،  %43,3 ،  %80,8 ،  %83,3 ، 

 الترتيب.

 مشاكل تسويقية :  -3

% من مزارعى العينة البحثية  96,7( إلى أن 11كما تشير بيانات الجدول رقم )

فرض رسوم أهم مشكلة تسويقية تواجههم هى  مزارع يرون أن 120البالغ عددها 

      المسافة ، ويأتى فى المرتبة الثانية بُعد  لمحاصيل إلى خارج المحافظةعلى خروج ا

األهمية النسبية ألراء الزراع حول أهم المشاكل التى تواجه  (11-1).جدول 

مزارعى محصول الطماطم الشتوى بعينة الدراسة بمحاف ة الوادى الجديد موسم 

 2020/  2019زراعى 

 نوع المشـكلة
 (120ن = ) إجمالى العينة

 الترتيب % التكرار

 مشاكل تمـــــــــــــــــــــــــويلية

X1 
عدم كفاية التمويل الذاتى لدى المزارعين وبخاصة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة .
77 64.2 3 

X2 . 2 68.3 82 أرتفاع أسعار الفائدة على القروض الزراعية 

X3 
اء العمليات إنخفاض قيمة القرض الممنوح وعدم كفايته ألد

 الزراعية .
64 53.3 4 

X4 . 1 80.8 97 كثرة الضمانات التى يطلبها البنك من المزارعين 

 مشاكل إنتـــــــــــــــــــــــــاجية

X1 
أرتفاع أسعار التقاوى ومستلزمات اإلنتاج وعدم توفرها بالكميات 

 الكافية .
105 87.5 5 

X2 
 لية اإلنتاجية فى المواعيدعدم توفر أصناف التقاوى المحسنة عا

 . المناسبة للزراعة 
111 92.5 3 

X3 . 14 27.5 33 سوء صرف التربة وزيادة تركيز األمالح بها 

X4 
عدم توفر اآلالت الزراعية الحديثة سواء بمراكز الخدمة األلية أو 

 الجمعية الزراعية.   
103 85.8 7 

X5 1 95 114 .سمدة األزوتية فقطعلى توفير األ أقتصار دور الجمعية الزراعية 

X6 . 10 83.3 100 أرتفاع تكاليف الخدمة اآللية المستأجرة من القطاع الخاص 

X7 8 85 102 . أرتفاع أجور العمال وإنخفاض كفاءتهم 

X8 . 6 86.7 104 األصابة بحشرة التوتا أبسليوتا 
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X9 . 13 28.3 34 األصابة بالندوات سواء المبكرة أو المتأخرة 
X1

0 
 12 43.3 52 عدم فعالية المبيدات فى القضاء على بعض األفات .

X1

1 
 2 94.2 113 . أرتفاع تكاليف مقاومة األفات الحشرية واألمراض الفطرية

X1

2 
 15 26.7 32 أنتشار الحشائش باألراضى الزراعية .

X1

3 
 11 80.8 97 أرتفاع تكاليف الرى .

X1

4 
 4 89.2 107 غياب دور األرشاد الزراعى .

X1

5 
 9 84.2 101 إنخفاض إنتاجية الفدان مما يقلل صافى العائد .

جمعت وحسبت من بيانات إستمارة أستبيان الدراسة الميدانية موسم المصدر :   

2019  /2020 . 

األهمية النسبية ألراء الزراع حول أهم المشاكل التى تواجه  (11-2).جدول 

ينة الدراسة بمحاف ة الوادى الجديد موسم مزارعى محصول الطماطم الشتوى بع

 2020/  2019زراعى 

 نوع المشـكلة
 (120إجمالى العينة )ن = 

 الترتيب % التكرار

 مشاكل تســـــــــــــــــــــويقية

X1 . 5 92.5 111 عدم توفر المعلومات السوقية لدى المنتجين 

X2 . 7 89.2 107 إنخفاض السعر المزرعى للمحصول 

X3 
أحتكار عدد محدود من التجار لعملية تسويق المحصول فى 

 .محافظة الوادى الجديد 
114 95 3 

X4 
عدم توفر العبوات مثل الصناديق البالستيكية أو األقفاص الجريد 

 .وأرتفاع ثمنها 
108 90 6 

X5 
أرتفاع نسبة الفاقد من المحصول أثناء الجمع والتعبئة والنقل 

 والتداول .
52 43.3 10 

X6 
أقتصار عملية التسويق على التسويق لألستهالك الطازج وعدم 

 وجود مصانع لمنتجات الطماطم .
113 94.2 4 

X7 
بُعد المسافة بين مراكز المحافظة وسوء حالة الطرق وأرتفاع 

 نولون النقل .
115 95.8 2 

X8 
ضرورة إستخراج تصاريح من مديرية الزراعة وإدارة الخدمات 

 حالة نقل المحصول خارج المحافظة .بالمحافظة فى 

 

 

 

 

 حالة بيع المحصول خارج حدود المحافظة  

92 76.7 9 

X9 . 1 96.7 116 فرض رسوم على خروج المحاصيل إلى خارج المحافظة 

X10 
تعدد العموالت وأرتفاع قيمتهاعند البيع فى أسواق خارج 

 المحافظة .
97 80.8 8 

ت إستمارة أستبيان الدراسة الميدانية موسم جمعت وحسبت من بياناالمصدر :   

2019  /2020 . 
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 وفى% ،  95,8بنسبة  بين مراكز المحافظة وسوء حالة الطرق وأرتفاع نولون النقل

أحتكار عدد محدود من التجار لعملية تسويق المحصول فى محافظة المرتبة الثالة 

عملية التسويق على % ، وفى المرتبة الرابعة أقتصار  95الوادى الجديد بنسبة 

% ، وفى المرتبة  94,2التسويق لألستهالك الطازج وعدم وجود مصانع بنسبة 

عدم % ، ثم مشكلة  92,5بنسبة  الخامسة عدم توفر المعلومات السوقية لدى المنتجين

 ، و توفر العبوات مثل الصناديق البالستيكية أو األقفاص الجريد وأرتفاع ثمنها

للمحصول ، وتعدد العموالت وأرتفاع قيمتهاعند البيع فى  إنخفاض السعر المزرعى

وضرورة إستخراج تصاريح من مديرية الزراعة وإدارة ،  أسواق خارج المحافظة

ارتفاع نسبة الفاقد من والخدمات بالمحافظة فى حالة نقل المحصول خارج المحافظة ، 

% ،  89,2% ،  90وذلك بنسبة  المحصول أثناء الجمع والتعبئة والنقل والتداول

80,8  ، %76,7  ، %43,3 . % 

يتضح مما سبق أن أهم المشاكل التى تواجه مزارعى الطماطم الشتوى بمحافظة 

فرض رسوم على خروج المحاصيل إلى خارج المحافظة ومنها الوادى الجديد هى 

محصول الطماطم الشتوى ، فى حين تسمح المحافظة بدخول كافة المحاصيل من 

المسافة بين ، هذا باألضافة إلى بُعد فظة بدون فرض أى رسوم عليها خارج المحا

، األمر الذى يعوق عملية  مراكز المحافظة وسوء حالة الطرق وأرتفاع نولون النقل

أحتكار عدد محدود من التجار لعملية تسويق المحصول داخل المحافظة وخارجها ، و

يؤدى إلى فرض سعر مزرعى  ، والذى تسويق المحصول فى محافظة الوادى الجديد

متدنى على المزارعين ، والذين يرضخون فى النهاية لشروط التجار خشية تلف 

المحصول نظرا ألقتصار عملية التسويق على التسويق الطازج فقط نظرا لتوقف 

نشاط المصنع الوحيد لمنتجات الطماطم بالمحافظة ، وهو أحد األسباب الرئيسية التى 

الشديد فى مساحة محصول الطماطم فى محافظة الوادى الجديد ، أدت إلى اإلنخفاض 

وأقتصار دور الجمعية الزراعية على توفير السماد األزوتى فقط وعدم قيامها بأى 

دور أرشادى للمزارعين األمر الذى يؤدى إلى حرمان الزراع من العديد من 

نتاجية فى المواعيد وعدم توفر أصناف التقاوى المحسنة عالية اإلالتوصيات الفنية ، 

، األمر الذى يؤدى إلى أستخدام الزراع لتقاوى منخفضة اإلنتاجية  المناسبة للزراعة

وغير مقاومة لألمراض مما يؤدى فى النهاية إلى إنخفاض اإلنتاجية الفدانية وبالتالى 

 افى العائد المتحقق من المحصول .إنخفاض ص
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