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الملخص
إن استخدام دالة كوب – دوجالس فى البحوث االقتصادية الزراعية يتطلب توافر عدة محددات وضوابط وقيود إلمكانية
إستخالص نتائج تتوافق مع كل من المنطق االقتصادى واإلحصائى ،ومن ثم يمكن االستناد إليھا فى الوصول إلى توصيات صحيحة ،وقد
استھدف البحث تحليل واستنباط الشروط والمحددات الالزمة للحصول على تفسيرات صحيحة لمرونات اإلنتاج للموارد الزراعية
المستخلصة من دالة اإلنتاج كوب – دوجالس وكذا تلك الالزمة لصواب حساب كمية تلك الموارد المعظمة لربح المنتجين .وأشارت
نتائج البحث إلى – 1 -:أن إشارة ومقدار ومعنوية المتغيرات التفسيرية مع المتغير التابع تكون مقبولة فى حالة خلو النموج من االمتداد الخطى المتعدد

وھو أحد الفروض األساسية لنموذج اإلنحدار الكالسيكى ،وھو ما يظھر جليا ً بالنسبة لعنصر العمل البشرى فى الدالت المختلفة إلنتاج القمح بمحافظة
الغربية ،ومورد رأس المال فى الفئة الحيازية فدان فأكثر – 2 .أن الشكل البيانى لدالة اإلنتاج كوب – دوجالس وفقا ً لصورتھا الرياضية ال تسمح بوجود
أكثر من مرحلة إنتاجية ،وأن المراحل اإلنتاجية الثانية والثالثة توجد فقط فى الداالت متعددة الحدود من الدرجة الثانية أو الثالثة – 3 .أن دالة اإلنتاج كوب
– دوجالس تسمح فقط بتعظيم األرباح فى حالة واحدة فقط وھى مرحلة العوائد المتناقصة مع السعة ،وبتقدير المرونة اإلنتاجية اإلجمالية للداالت
اإلنتاجية للقمح بمحافظة الغربية للفئات الحيازية أقل من فدان ،فدان فأكثر ،إجمالى العينة تبين أنھا جميعا ً تعمل تحت عوائد السعة الثابتة – 4 .أن
معامالت )مرونات( المتغيرات التفسيرية )الموارد( يمكن استخدامھا لحساب اإلنتاجية الحدية لھذه الموارد وھى أصوب وأدق من استخدام اإلنتاجية
المتوسطة فى حساب إنتاجية الموارد .وعلى ذلك يوصى البحث بأنه من غير الصواب استخالص نتائج غير منطقية وغير موافقة للمنطقين اإلقتصادى
واإلحصائى عند استخدام دالة إنتاج كوب – دوجالس ومحاولة تبريرھا أو استخدامھا بصورة غير سليمة دون التأكد أوالً من توافر الشروط المختلفة لھذا
التقدير ،وضرورة اإللتزام بما عليه اإلطار المرجعى لخصائص ھذه الدالة وطرق تقديرھا.

المقدمة
يعتبر تقدير الداالت اإلنتاجية والعالقات االقتصادية المشتقة منھا
كالمرونات االنتاجية ،الناتج الحدى ،الناتج المتوسط ذات أھمية كبيرة فى
الوقوف على مدى تحقيق الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للموارد االنتاجية
المستخدمة فى العملية االنتاجية ،وھو ما يجعلھا بمثابة أساس يستند إليه
الزراع عند إتخاذ قراراتھم اإلنتاجية المزرعية.
ھذا ويشيع )يكثر( استخدام دالة كوب – دوجالس فى تقدير دوال
االنتاج للحاصالت الزراعية واستخالص المرونات اإلنتاجية ،واإلنتاجية
الحدية للموارد ،ومن ثم حساب أو اشتقاق كميات الموارد المعظمة لربح
المنتج الزراعى .وبالرغم من ھذا االنتشار فإن ھناك الكثير من صور عدم
الدقة والصواب فى تقدير وتفسير وتحليل نتائج تلك الداالت المقدرة وھو
ما يؤدى إلى نتائج غير صحيحة ومن ثم توصيات بعيدة عن الواقع
وبرامج وسياسات غير موفقة .وبالتالى فإن ھذا البحث يركز على معالجة
ھذه المشكلة.
وحيث أن محصول القمح من المحاصيل االسترتيجية التى تحتل
مكانة كبيرة فى المقتصد الزراعى المصرى بصفة عامة وفى محافظة
الغربية بصفة خاصة ،حيث تمثل المساحة المزروعة منه أكثر من نصف
مساحة المحاصيل الشتوية سواء على مستوى الجمھورية أوعلى مستوى
محافظة الغربية ،وبلغ متوسط المساحة المزروعة منه حوالى  3.4مليون
فدان للفترة ) (2015 -2013منھا نحو  154ألف فدان بمحافظة
الغربية).وزارة الزراعة واستصالح األرضى ،أعداد مختلفة( باالضافة
إلى أھميته الغذائية واإلستيرادية فتم إختياره لتحقيق أھداف الدراسة
واالستناد إلى تقديرات الدراسة لرفع الكفاءة اإلنتاجية لھذا المحصول
اإلستراتيجى.
المشكلة البحثية-:
فى ضوء المقدمة سالفة الذكر ونظراً لندرة البحوث القياسية التى
تبحث فى تطبيق الشروط والمحددات الالزمة لتفسير نتائج دالة اإلنتاج
كوب – دوجالس ومشتقاتھا واستخدامھا فى الوصول لكميات الموارد
المعظمة لربح المنتج الزراعى .وبالرغم من كثرة البحوث المستخدمة لھذه

الدالة فى المجال الزراعى فإن تقدير وتفسير وتحليل نتائج تلك الداالت
المقدرة يتسم غالب ا ً بعدم الدقة وعدم االھتمام بالتحقق من توافر شروط
ومحددات التقدير وھو ما يترتب عليه الخروج بنتائج غير صحيحة ومن
ثم توصيات وبرامج وسياسات غير سليمة.
أھداف البحث-:
استھدف البحث بصفة رئيسية تحليل شروط ومحددات استخدام
دالة اإلنتاج فى الصورة كوب – دوجالس فى الحصول على تقديرات
صحيحة لمرونات االنتاج للموارد الزراعية المستخدمة وكميات تلك
الموارد المعظمة لربح المنتجين ،ويمكن تحقيق ھذا الھدف من خالل
تحقيق عدة أھداف فرعية تتضمن ما يلى-:
 -1تقدير مرونات اإلنتاج )مقدار واشارة( لعينة من مزارعى القمح
بمحافظة الغربية.
 -2تطبيق بعض الحلول القياسية لعالج بعض المشاكل الناتجة عن عدم
منطقية و/أو عدم معنوية بعض معامالت تلك الموارد.
 -3حساب اقتصاديات السعة فى دالة إنتاج القمح وتحليل عالقتھا بشروط
تعظيم ربح المزارعيين لھذا المحصول.
 -4تقدير اإلنتاجية الحدية لموارد األرض والعمل البشرى ورأس المال
المستخدمة فى إنتاج القمح بمحافظة الغربية.
الفروض البحثية-:
يمكن صياغة الفروض البحثية لھذا البحث فى صورتھا الصفرية
كما يلى-:
 – 1أن قيم وإشارة معامالت المتغيرات المستقلة )الموارد( المقدرة لدالة
إنتاج كوب – دوجالس والمقدرة بطريقة المربعات ال دنيا العادية
) (OLSتتوافق مع المنطق االقتصادى والقياسى دائما ً )فى جميع
الحاالت(.
 – 2أن إشارة بعض )أو كل( معامالت المتغيرات التفسيرية فى دالة
اإلنتاج كوب – دوجالس تشير إلى أن اإلنتاج يتم فى مراحل اإلنتاج
الثالثة.
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 – 3يمكن استخدام دالة اإلنتاج كوب – دوجالس فى الحصول على الكمية
المعظمة لربح المنتج بصرف النظر عن نوع السعة ) (Kلدالة اإلنتاج
المقدرة.
 – 4أن حساب اإلنتاجية الحدية للموارد الزراعية المشتقة من دالة اإلنتاج
كوب – دوجالس تتماثل )ال تختلف( مع حساب اإلنتاجية المتوسطة
لتلك الموارد.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات

 22.21 ،31.08ألف فدان تمثل نحو  %14.62 ،%20.46على الترتيب
من إجمالى الرقعة المزروعة بمحصول القمح بمحافظة الغربية والبالغة
نحو  151.94ألف فدان )مديرية الزراعة بالغربية ،(2016 ،ولقد تم
اختيار أكبر قريتين بكل مركز من مركزى الدراسة وفقا ً للمتوسط
الھندسى للمساحة المزروعة وعدد المزارعين وعلى ذلك تم اختيار قريتى
شبرا بابل وبشبيش أول من مركز المحلة الكبرى ،وقريتى محلة مرحوم
وشونى من مركز طنطا ،وقد تم توزيع العينة على القرى المختارة وعلى
الفئتين الحيازيتين أقل من فدان ،فدان فأكثر )نظراً لضألة السعة المزرعية
لمزارعى محصول القمح بمحافظة الغربية( وفقا ً للمتوسط الھندسى للرقعة
المزروعة وعدد المزارعيين فى كل قرية وفئة .وقد بلغ حجم العينة240
مفردة نتيجة تطبيق القانون التالى )ياسين(-:

اعتمد البحث على أساليب التحليل الكمى فى تقدير داالت اإلنتاج
كوب – دوجالس لمزارعى القمح بمحافظة الغربية وذلك باإلستناد إلى
طريقة المربعات الدنيا العادية ) ،(OLSوطريقة إنحدار ريدج )،(RR
طريقة إنحدار المكونات الرئيسية ) ،(PCRوتقدير اإلنتاجية الحدية
واإلنتاجية المتوسطة والمرونة اإلنتاجية ،باإلضافة إلى الكشف عن
=n
المشاكل القياسية التى تواجه تقدير داالت اإلنحدار متمثلة فى إختبار )(JB
 Jarque – Beraإلختبار شرط التوزيع الطبيعى لبواقى النموذج المقدر
حيث أن-:
لداالت االنتاج ،وإختبارى " White ، "ARCHإلختبار فرض تساوى
 :nعدد أفراد العينة
تباين البواقى ،ھذا باإلضافة إلى استخدام معامل تضخم التباين )(VIF
 :Nعدد أفراد المجتمع )عدد مزارعى القمح بمراكز الدراسة(
للكشف عن وجود اإلزدواج الخطى والوقوف على أثر مشكلة اإلزدواج
 :قيمة عند مستوى معنوية 1.96 = 0.05
الخطى على قيم وإشارات معامالت داالت القمح المقدرة  ،وحساب عوائد
 :تباين المجتمع.
السعة ،ھذا باإلضافة إلى إختبارات المعنوية . F, t
 :مربع الخطأ المسموح به
أما فيما يتعل ق بمصادر البيانات فقد اعتمد البحث على بيانات
والعينة موزعة على مركزى وقرى العينة كما يبينھا جدولى رقم
عينة عشوائية طبقية من مزراعى القمح بمحافظة الغربية خالل السنة
الزراعية  ،2016/2015حيث تم اختيارھا من أھم المراكز اإلدارية ) ،(2 ،1وتم جمع البيانات باستخدام استمارة استبيان أعدت الستيفاء
المنتجة للقمح بمحافظة الغربية وھما مركزى المحلة الكبرى وطنطا ويأتى البيانات المطلوبة ،ھذا وقد تم استبعاد  17استمارة من استمارات االستبيان
ترتيبھما فى المرتبة األولى والثانية من حيث الرقعة المزروعة بالقمح بين لعدم صالحيتھا ليصبح عدد أفرد العينة المختارة  223مزارعا ً.
مراكز المحافظة الثمانية ،وبلغت الرقعة المزروعة بكل منھما نحو
جدول  .1توزيع العينة على المراكز المختارة-:
المتوسط الھندسى المتوسط عدد أفراد عدد أفراد العينة
البيان
عدد المزارعين
المساحة المزروعة
العينة
المعدل
الف فدان األھمية النسبية %الف مزارع األھمية النسبية %لألھمية النسبية
بعد االستبعاد
المركز
122
132
54.91
54.78
51.45
40.51
58.32
31.08
المحلة الكبرى
101
108
45.09
44.98
48.55
38.23
41.68
22.21
طنطا
223
240
100
99.76
100
78.74
100
53.29
االجمالى
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جدول  .2توزيع العينة على قرى العينة المختارة:
البيان المساحة المزروعة
القرى
%
فدان
43.8
1360
شبرا بابل
المحلة
56.2
1745
بشبيش أول
الكبرى
100
3105
االجمالى
50.96
1570
شونى
طنطا
49.04
1511
محلة مرحوم
100
3081
االجمالى

عدد المزارعين
%
مزارع
54.32
2566
45.68
2158
100
4724
45.12
2269
54.88
2760
100
5029

المتوسط
الھندسى
48.78
50.67
99.44
47.95
51.88
9.83

المتوسط
المعدل
49.05
50.95
100
48.03
51.97
100

عدد أفراد عدد أفراد العينة
بعد االستبعاد
العينة
59
65
63
67
122
132
49
52
52
56
101
108

المصدر :مديرية الزراعة بالغربية – حصر مساحات القمح – بيانات غير منشورة2016/2015 ،

ھذا باإلضافة إلى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة
والتى تصدر عن وزارة الزراعة واستصالح األراضى ،اإلدارة المركزية
لالقتصاد الزراعى ،ومديرية الزراعة بالغربية.
اإلطار النظرى والدراسات السابقة-:
تعتبر دالة اإلنتاج كوب – دوجالس من الصور الرياضية الشائعة
االستخدام فى دوال اإلنتاج الزراعى )القاق وآخرون  ،2014الشاعر
 ،2012الطراوى  ،2013الصحصاح ( 2015
وھى فى صورتھا اإلحتمالية العشوائية االتية -:
Yi= f (Xi, β) = β0

التحسينات فى تقنيات اإلنتاج )المستوى التقنى أو التكنولوجى( أوأية
تغيرات فنية أو اقتصادية داخل المنشأة أو على مستوى المجتمع وتمكن
الموارد األخرى )رأس المال والعمل( من االستخدام األكثر كفاءة.
 :Uiالمتغير العشوائى اإلحتمالى.
خصائص دالة كوب  -دوجالس
 – 1تتسم دالة إنتاج كوب – دوجالس أنھا من داالت اإلنتاج المتجانسة
 Homogeneous Production Functionمن الدرجة  Kحيث
أن  Kمجموع معامالت المتغيرات التفسيرية ويشير ھذا المجموع
إلى العوائد مع السعة ،ويمكن التمييز بين الحاالت الثالثة األتية -:
∑βi = 1 Constant Returns to Scale
عوائد سعة ثابتة
عوائد سعة متزايدة Increasing Returns to Scale

وتقدر بطريقة المربعات الصغرى العادية ) (OLSبعد تحويلھا إلى
الصورة الخطية )اللوغاريتمية المزدوجة(.
Ln Yi =Ln β0+ β1 Ln X1 + β2Ln x2 + …………….. +βk
Ln Xk + ui
حيث أن -:
 : Yiكمية الناتج )قيمة الناتج(
 :Xkالمتغيرات المستقلة )التفسيرية(
 :βkمعامالت المتغيرات المستقلة
 =A = Ln β0إجمالى اإلنتاجية الموردية )Total Factor (TFP
 Productivityأو إختصاراً اإلنتاجية  Productivityوالتى تنتج عن

∑βi > 1

عوائد سعة متناقصة ∑βi < 1 Decreasing Returns to Scale
وفى الحالة األولى )عوائد السعة الثابتة( فإن مضاعفة الموارد
سوف تضاعف الناتج ،أى أن عدد مرات تضاعف الناتج تساوى عدد
مرات تضاعف الموارد .أما فى حالة عوائد السعة المتزايدة فإن مضاعفة
الموارد تؤدى إلى زيادة الناتج بأكثر من الضعف .بينما فى الحالة الثالثة
)عوائد السعة المتناقصة( فإن مضاعفة الموارد تؤدى إلى زيادة اإلنتاج
بأقل من الضعف.
 – 2تشير معامالت المتغيرات المستقلة إلى مرونة الناتج بالنسبة لكل
مورد من الموارد ،والذى يشير إلى إستجابة الناتج لزيادة المورد.
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 – 3الستخدام دالة إنتاج كوب – دوجالس فى حساب شروط تعظيم الربح
فإن ھناك عدة شروط أو محددات خاصة بمعامالت المتغيرات
إلمكانية تعظيم الربح .ففى حالة موردين فان قيمة معامالت الدالة
 β1,β2يجب أن تقل عن الواحدالصحيح.
β1 ˂ 1,
β2˂ 1
(β1 -1) (β2 -1) ˃ β1β2
β1 + β2 ˂ 1
أى أنه فى حالة المنشأة التى تمثلھا دالة إنتاج كوب – دوجالس
يمكنھا من تعظيم أرباحھا إذا فقط  if and only ifتعمل فى ظل عوائد
متناقصة مع السعة  ،Decreasing returns to scale.أما فى حالة
المنشأة التى تعمل فى ظل العوائد المتزايدة مع السعة فإنھا يمكنھا التوسع
فى أنشطتھا وإنتاجھا ومن ثم أرباحھا وبالتالى تكون دالة الربح للعالقة بين
الربح واالنتاج دالة ممتدة مثل الجبل بدون قمة "نھاية عظمى" وبالتالى
منطق التعظيم غير منطقى أى غير ممكن فى ھذه الحالة .أما فى حالة
المنشأة التى تعمل فى ظل العوائد الثابتة مع السعة فإن أرباح المنشأة تزداد
بزيادة اإلنتاج ولكن بعد مستوى معين من اإلنتاج سوف تثبت األرباح
وبالتالى تكون دالة الربح أفقية وذلك بدون نھاية عظمى.
أما فى حالة المنشأة فى ظل تناقص العوائد مع السعة فإنه بزيادة
إنتاج المنشأة سوف يزداد الربح أوالً حتى يبلغ أقصاه  Peakثم يبدأ فى
التناقص وبالتالى يكون تعظيم الربح منطقى فى ھذه الحالة(Vali, .
)2014 , Debertin,2012
وھناك العديد من الدراسات االقتصادية الزراعية المستخدمة لتلك
الدوال ومن أمثلتھا " الشاعر  ،2012الطراوى  ،2013النقاوى وموريس
 ،2016عفيفى و فايد  ،2016الحفنى وآخرون  "2016ويشيع فى تلك
البحوث والدراسات قبول اإلشارات السالبة والمعنوية لبعض الموارد
الزراعية ومنھا األرض ،العمل البشرى ،األسمدة ،التقاوى  ......وبالتالى
القول بوجود عالقة عكسية بين ھذا الموارد أو ذاك واإلنتاج وبالتالى
استنتاج أن ھناك اسراف فى استخدام تلك الموارد وأن ذلك يشير إلى أن
اإلنتاج يتحقق فى المرحلة اإلنتاجية الثالثة ،وذلك دون التأكد من توافر
شروط ومحددات التقدير بطريقة المربعات الدنيا وھذا يخالف الصواب
تماما ً.
ولتحليل ھذا الرأى فإنه يمكن بيان المحاور القياسية التالية-:
 – 1يتم تقدير دالة االنتاج كوب – دوجالس فى صورتھا الخطية
"اللوغاريتمية المزدوجة" باستخدام طريقة المربعات الدنيا العادية،
ومن الثابت أنه للحصول على تقديرات ) (BLUEلمعالم الدالة ومن
ثم صحة النتائج المتحصل عليھا والثقة بھا وامكانية تعميمھا على
الشاملة فإنه ھناك عدة شروط يتطلبھا نموذج االنحدار الخطى
العادى )(Classical Linear Regression Model) (CLRM
ومن أھم تلك الشروط الخاصة بالمتغيرات المستقلة  XKھو عدم
وجود ارتباط عالى بين المتغيرات التفسيرية أو ال يوجد ازدواج
خطى  Multicollinearityبين تلك المتغيرات ) سالم 2014
 (Gujarati,2003،ومن الثابت أن وجود تلك المشكلة والتى يمكن
التعرف عليھا باستخدام معامل تضخم التباين )Variance – )(VIF
 (Inflating Factorتؤدى إلى التأثير على قيم وإشارة ومعنوية
المتغيرات التفسيرية )سالم  ،1976سالم ورفاعى  ،2014سالم
 (2014وبالتالى فمن الضرورى إختبار وجود االمتداد الخطى
المتعدد من عدمه قبل قبول أو رفض قيم وإشارة ومعنوية معامالت
المتغيرات التفسيرية.
 – 2أن الشرط األساسى إلمكانية تعظيم ربح المنتج ھو أن تتسم الدالة
بأنھا متناقصة العوائد مع السعة.
 – 3أن منحنى دالة إنتاج كوب – دوجالس يمثل مرحلة واحدة إما متزايدة
أو متناقصة أو ثابتة و أن المراحل الثالث توجد فقط فى دالة اإلنتاج
من الدرجة الثالثة.

النتائج والمناقشات
تضمن التحليل إجراء عدة اختبارات للتأكد من مدى مالئمة
بيانات العينة وتوافقھا مع فروض النموذج الكالسيكى لإلنحدار الخطى
) (CLRMقبل تقدير الداالت اإلنتاجية لمحصول القمح بمحافظة الغربية
خالل السنة الزراعية ،2016/2015واشتملت ھذه االختبارات على ما
يلى -:

 – 1إختبار شرط التوزيع الطبيعى لبواقى النموذج المقدر لداالت االنتاج
وذلك باستخدام إختبار )) Jarque – Bera (JBس الم ورفاعى
 (Gujarati,2003 ،2017وكانت القيمة المحسوبة إلختبار )(JB
لكل مفردات العينة )ن = (223ھى  8.99وھى قيمة معنوية عند
مستوى معنوية  ،0.01وعلى ذلك يمكن رفض الفرض األصلى
ومؤداه أن بواقى النموذج المقدر تتبع التوزيع الطبيعى ومن ثم قبول
الفرض البديل وھو أن تلك البواقى ال تتبع التوزيع الطبيعى.
واستناداً إلى نظرية الحد المركزى ) (CLTفإنه بزيادة حجم العينة
وھى  223مفردة فإن توزيع المعاينة يقترب من التوزيع الطبيعى،
وكما يشير ) (Gujarati,2014 p,113أنه بدون توفر فرض
التوزيع الطبيعى " "Normalityومع توافر الشروط األخرى فإن
نظرية " "The Gauss – Markovتشير إلى أن تقدير المربعات
الدنيا العادية " "OLSتكون  ،BLUEوكذا كما يشير الشرط السابع
من شروط االنحدار الخطى الكالسيكى  CLRMللحصول على
تقديرات تتميز بأفضل تقدير خطى غير متحيز  BLUEيحب أن
يكون عدد المالحظات تزيد عن عدد المعالم المقدرة
).(Gujarati,2014 p,72
– 2إختبار فرض تساوى تباين البواقى "Heteroscedasticity" Ui
حيث أن مشكلة عدم تساوى تباين البواقى تظھر عادة فى البيانات
القطاعية وھى المستخدمة فى ھذا البحث ،وقد تم االستناد إلى
إختبارين ھما-:
Autoregressive
Conditional
أ – اختبار ""ARCH
Heteroscedasticity

White General Heteroscedasticity
ب – اختبار
وبالنسبة إلختبار  ARCHفكانت قيمة  ᵪ2المحسوبة 1.349
وھى أقل من القيمة الجدولية والبالغة  3.84عند مستوى معنوية  0.05مما
يعنى قبول فرض العدم ،وھو ما يشير إلى تساوى تباين البواقى.
أما إختبار  Whiteفكانت قيمة  ᵪ2المحسوبة  30.56وھى أقل من القيمة
الجدولية والبالغة  31.41عند  %5مما يبين تساوى تباين البواقى.
 – 3إختبار مدى وجود مشكلة االزدواج الخطى Multicollinearity
فقد تم االستناد إلى معامل تضخم التباين " "VIFللمتغيرات
التفسيرية )سالم (2014 ،وھو ما سوف يتم بيانه عن د ذكر نتائج
الداالت المقدرة.
وفى ضوء ھذه اإلختبارات فقد تم تقدير داالت اإلنتاج كوب –
دوجالس فى صورتھا الخطية "اللوغاريتمية المزدوجة" التالية-:
LnY = Ln β0 + β1 Ln X1 +β2 Ln X2 +β3 Ln X3 +β4
LnX4+β5 Ln X5
حيث أن -:
قيمة المنتج الرئيسى "القمح" والمنتج الثانوى "التبن" لمحصول القمح بالجنية Y:

المساحة المزروعة بالفدان X1:
إجمالى العمل البشرى "العائلى والمستأجر" مقاسا ً رجل/يوم X2:
إجمالى رأس المال مقاسا ً بالجنيه X3:
عمر المزارع مقاسا ً بالسنوات X4:
X5:
مستوى تعليم المزارع مقاسا ً بعدد سنوات التعليم
وق د استخدم متغير عمر المزارع  ،X4ومتغير مستوى تعليم
المزارع  X5لقياس أثر متغير اإلدارة
ولقد تم استخدام برنامج  SPSS var. 22لتقديرات معامالت
 ،OLSوبرنامج  NESSلتقدير معامالت  RR, PCRوبرنامج
 eviwes 9لحساب إختبار معنوية التوزيع الطبيعى للبواقى ومدى تساوى
تباين البواقى.
وألغرض تحقيق أھداف البحث فقد تم تقدير ثالث داالت إنتاج
أحدھا للمزارعين أقل من فدان وعدد مفرداتھا  123مزارع ،والثانية
للمزاعين فدان فأكثر وعدد مفرداتھا  100مزارع ،والثالثة إلجمالى
المزارعيين )العينة( وعددھا  223مزارع .وفيما يلى نتائج تقدير تلك
الداالت-:
أوالً :دالة إنتاج كوب – دوجالس لمزارعى القمح بمحافظJة الغربيJة للفئJة
الحيازية أقل من فدان-:
تم تقدير دالة االنتاج كوب – دوجالس فى صورتھا الخطية
"اللوغاريتمية المزدوجة" باستخدام المربعات الدنيا العادية لمزارعى
القمح بمحافظة الغربية للفئة الحيازية أقل من فدان وكانت نتائجھا كما
يوضحھا جدول رقم ) (3ومنه يتبين اآلتى-:
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"Ridge Regression "RR
 – 1طريقة انحدار ريدج
 -2طريقة إنحدار المكونات الرئيسية Principle Component
"Regression "RCR
وتم إختيار أفضل نتائج لھاتين الطريقتين فى ضوء -:
– معنوية وإشارة المتغيرات التفسيرية وخاصة التى بھا مشاكل.
– حل مشكلة اإلزدواج الخطى والقيم األقل لمعامالت تضخم التباين.
ويشير الجانب األيسر من جدول رقم ) (3إلى معالم دالة إنتاج القمح
للحائزين ألقل من فدان بمحافظة الغربية والمقدرة بطريقة إنحدار ريدج –
كانت نتائجه أفضل بالمقارنة بطريقة  - PCRويتبين منھا ما يلى -:
 إختفاء ظاھرة اإلزدواج الخطى لكل متغيرات النموذج ،فقد بلغت قيممعامالت تضخم التباين " "VIFالمقدرة لكل المتغيرات أقل من
10وھو ما يؤكد عدم وجود مشكلة اإلزدواج الخطى.
 ايجابية ومعنوية معامالت متغيرات المساحة المزروعة ،إجمالى رأسالمال ،التعليم عند مستوى معنوية  ،0.01وايجابية معامل متغير العمل
البشرى ومعنويته عند مستوى معنوية  ،0.1وسالبية وعدم معنوية
معامل متغير عمر المزارع.
 تشير قيمة  Fالمحسوبة والبالغة نحو  608.9إلى معنوية النموذجالمقدر عند مستوى معنوية  ،0.01وتبين قيمة معامل التحديد R2
والبالغة نحو  0.963أن المتغيرات التفسيرية المتضمنة بالنموذج تفسر
نحو  %96.3من التغيرات الحادثة فى المتغير التابع " قيمة االنتاج
الكلى )الرئيسى والثانوى( لمحصول القمح"

 – 1كان معاملى متغيرى المساحة المزروعة  ،X1مستوى تعليم المزارع
 X5موجبين ومعنويين عند مستوى معنوية  ،0.01بينما كان معامل
متغير رأس المال  X3موجبا ً ومعنويا ً عند مستوى معنوية ،0.05
وكانت إشارة معاملى متغير العمل البشرى  X2والعمر  X4سالبين
وغير معنويين إحصائيا ً.
 – 2كان الدالة ككل معنوية إحصائيا ً عند مستوى معنوية  0.01استناداً
إلى قيمة  Fوالبالغة نحو  ،826.52وكان النموذج جيد التمثيل حيث
بلغت قيمة معامل التحديد  R2نحو  0.972مما يشير إلى أن
المتغيرات المستقلة التى يتضمنھا النموذج تفسر نحو  %97.2من
التغيرات الحادثة فى قيمة االنتاج الكلى )الرئيسى والثانوى(
لمحصول القمح.
 – 3تشير قيم معامل تضخم التباين " "VIFإلى وجود مشكلة اإلزدواج
الخطى لمتغيرات المساحة المزروعة  ،X1العمل البشرى ،X2
إجمالى رأس المال  X3حيث قدر معامل تضخم التباين لكل منھا
على الترتيب بنحو  95.32 ،22.75 ،183.3وھى تزيد عن .10
استناداً إلى النتائج السابقة فإنه عادة ما يقال أن ھناك إسراف فى
إستخدام مورد العمل البشرى وأن اإلنتاج بالنسبة لھذا المورد يقع فى
المرحلة الثالثة ،ويوصى فى ھذه الحالة بترشيد وتقليل القدر المستخدم من
ھذا المورد.
ولبيان مدى صحة ھذا الحكم والتوصية والثقة فى ھذه المقولة
فيمكن االستناد إلى معالجة مشكلة اإلزدواج الخطى باستخدام أحد
الطريقتين التاليتين -:
جدول  .3معامالت ومعنوية ومعامالت تضخم التباين لدالة إنتاج القمح باستخدام  LS, Ridge Regressionلمزارعى الفئة الحيازية أقل من فدان.
البيان
معالم الدالة  Ridgeعند K=0.02
معالم الدالة LS
VIF
نسبة t
β
VIF
نسبة t
Β
المتغيرات
**
5.154
4.704
6.544
الثابت
**
**
4.088
12.11
0.4504
183.23
3.235
0.695
المساحة المزروعة )فدان(
3.318
1.57
0.0493
22.75
0.6730.048العمل البشرى )رجل/يوم(
**
*
3.665
14.69
0.5195
95.32
2.415
0.376
إجمالى رأس المال )جنيه(
1.146
1.010.03591.23
0.8690.028عمر المزارع )سنة(
**
**
1.144
2.62
0.0288
1.22
3.062
0.03
2مستوى التعليم )سنة(
0.963
0.972
R
**
**
608.92
826.52
F
1.048
∑bi
\

ن = 123

المصدر :حسبت من نتائج التحليل االحصائى لبيانات العينة البحثية.

حيث قدر معامل تضخم التباين لكل منھما على الترتيب بنحو
ثانيا ً :دالة إنتاج كوب – دوجالس لمزارعى القمح بمحافظة الغربية للفئJة
 31.262 ،40.133وھى تزيد عن .10
الحيازية فدان فأكثر-:
ولمحاولة التغلب على مشكلة اإلزدواج الخطى كان نتائج نموذج
تم تقدير دالة االنتاج كوب – دوجالس فى صورتھا الخطية
"اللوغاريتمية المزدوجة" باستخدام المربعات الدنيا العادية إنحدار المكونات الرئيسية  PCRأفضل مقارنة بنتائج نموذج إنحدار
""OLSلمزارعى القمح بمحافظة الغربية للفئة الحيازية فدان فأكثر ريدج  ،RRوتشير نتائج النموذج المقدر والموضحة بالجانب األيسر
بالجدول رقم ) (4إلى ما يلى-:
وكانت نتائجھا كما يوضحھا جدول رقم ) (4ومنه يتضح ما يلى-:
 – 1معنوية معاملى متغيرى المساحة المزروعة ومستوى التعليم عند  – 1معنوية معامالت متغيرات المساحة المزروعة ،العمل البشرى،
إجمالى رأس المال ،مستوى التعليم عند مستوى معنوية  ،0.01و
مستوى معنوية  0.01وإيجابية إشارتھما.
إيجابية إشارتھا .واستمرار سالبية وعدم معنوية معامل متغير العمر.
 – 2عدم معنوية معامالت متغيرات العمل البشرى ،رأس المال ،العمر
 –2إختفاء ظاھرة اإلزدواج الخطى لكل متغيرات النموذج ،فقد بلغت قيم
مع سالبية معاملى متغيرى العمل البشرى والعمر.
 – 3كان الدالة ككل معنوية إحصائيا ً عند مستوى معنوية  0.01استناداً
معامالت تضخم التباين " "VIFالمقدرة لكل المتغيرات أقل من
10وھو ما يؤكد عدم وجود مشكلة اإلزدواج الخطى.
إلى قيمة  Fوالبالغة نحو  ،427.74وكان النموذج جيد التمثيل حيث
بلغت قيمة معامل التحديد  R2نحو  0.958مما يشير إلى أن  – 3تبين قيمة  Fالمحسوبة والبالغة نحو  370.8إلى معنوية النموذج
المقدر عند مستوى معنوية  ،0.01وتشير قيمة معامل التحديد R2
المتغيرات المستقلة التى يتضمنھا النموذج تفسر نحو  %95.8من
والبالغة نحو  0.952إلى أن المتغيرات التفسيرية المتضمنة
التغيرات الحادثة فى قيمة االنتاج الكلى )الرئيسى والثانوى(
بالنموذج تفسر نحو  %95.2من التغيرات الحادثة فى المتغير التابع
لمحصول القمح.
 – 4تشير قيم معامل تضخم التباين " "VIFإلى وجود مشكلة اإلزدواج
" قيمة االنتاج الكلى )الرئيسى والثانوى( لمحصول القمح" للفئة
الحيازية فدان فأكثر.
الخطى لمتغيرات المساحة المزروعة  ،X1إجمالى رأس المال X3
جدول  .4معامالت ومعنوية ومعامالت تضخم التباين لدالة إنتاج القمح باستخدام  LS, PCRلمزارعى الفئة الحيازية فدان فأكثر.
البيان
معالم الدالة PCR
معالم الدالة LS
VIF
نسبة t
β
VIF
t
نسبة
Β
المتغيرات
**
5.597
9.577
9.033
الثابت
**
**
0.298
34.77
0.5014
40.133
6.898
1.079
المساحة المزروعة )فدان(
**
1.545
2.66
0.1209
3.374
0.8050.051العمل البشرى )رجل/يوم(
**
0.608
26.92
0.4322
31.262
0.352
0.038
إجمالى رأس المال )جنيه(
1.170
1.180.04021.202
0.6420.021عمر المزارع )سنة(
**
**
1.260
2.98
0.0355
1.376
4.131
0.048
2مستوى التعليم )سنة(
0.952
0.958
R
370.84
427.74
F
1.09
∑bi
ن = 100

المصدر :حسبت من نتائج التحليل االحصائى لبيانات العينة البحثية.
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ثالثJJا ً :دالJJة إنتJJاج كJJوب – دوجJJالس لمزارعJJى القمJJح بمحافظJJة الغربيJJة
"إجمالى العينة"-:
تم تقدير دالة االنتاج كوب – دوجالس فى صورتھا الخطية
"اللوغاريتمية المزدوجة" باستخدام المربعات الدنيا العادية
""OLSلمزارعى القمح بمحافظة الغربية إلجمالى العينة البحثية وكانت
نتائجھا كما يبينھا جدول رقم ) (5ومنه يتضح ما يلى-:
 – 1ايجابية إشارة معامالت متغيرات المساحة المزروعة ،رأس المال،
مستوى التعليم وكذا معنويتھاعند مستوى معنوية .0.01
 – 2سالبية إشارة معاملى كل من العمل البشرى والعمر وعدم معنوية
ھذين المتغيرين.
 – 3كان الدالة ككل معنوية إحصائيا ً عند مستوى معنوية  0.01استناداً
إلى قيمة  Fوالبالغة نحو  ،3539.6وكان النموذج جيد التمثيل حيث
بلغت قيمة معامل التحديد  R2نحو  0.988مما يشير إلى أن
المتغيرات المستقلة التى يتضمنھا النموذج تفسر نحو  %98.8من
التغيرات الحادثة فى قيمة االنتاج الكلى )الرئيسى والثانوى(
لمحصول القمح.
 – 4تشير قيم معامل تضخم التباين " "VIFإلى وجود مشكلة اإلزدواج
الخطى لمتغيرات المساحة المزروعة  ،X1العمل البشرى ،X2

إجمالى رأس المال  X3حيث قدر معامل تضخم التباين لكل منھما
على الترتيب بنحو  98.43 ،16.88 ،166.83وھى تزيد عن .10
ولمحاولة التغلب على مشكلة اإلزدواج الخطى كان نتائج نموذج
إنحدار ريدج  RRأفضل مقارنة بنتائج نموذج إنحدار المكونات الرئيسية
 ،PCRوتشير نتائج النموذج المقدر والموضحة بالجانب األيسر بالجدول
رقم ) (5إلى ما يلى-:
 – 1معنوية معامالت متغيرات المساحة المزروعة ،العمل البشرى،
إجمالى رأس المال ،مستوى التعليم عند مستوى معنوية  ،0.01و
إيجابية إشارتھا .واستمرار سالبية وعدم معنوية معامل متغير العمر.
 –2إختفاء ظاھرة اإلزدواج الخطى لكل متغيرات النموذج ،فقد بلغت قيم
معامالت تضخم التباين " "VIFالمقدرة لكل المتغيرات أقل من
10وھو ما يؤكد عدم وجود مشكلة اإلزدواج الخطى.
 – 3تبين قيمة  Fالمحسوبة والبالغة نحو  1994.24إلى معنوية النموذج
المقدر عند مستوى معنوية  ،0.01وتشير قيمة معامل التحديد R2
والبالغة نحو  0.979إلى أن المتغيرات التفسيرية المتضمنة
بالنموذج تفسر نحو  %97.9من التغيرات الحادثة فى المتغير التابع
" قيمة االنتاج الكلى )الرئيسى والثانوى( لمحصول القمح" إلجمالى
العينة.

جدول  .5معامالت ومعنوية ومعامالت تضخم التباين لدالة إنتاج القمح باستخدام  LS, Ridge Regressionلمزارعى إجمالى العينة.
معالم الدالة  Ridgeعند K=0.02
معالم الدالة LS
البيان
المتغيرات
VIF
نسبة t
β
VIF
t
نسبة
Β
**
5.488
11.153
7.372
الثابت
**
4.37
**21.86
0.4624
166.83
7.832
0.772
المساحة المزروعة )فدان(
4.22
**4.23
0.1084
16.88
0.813
0.031العمل البشرى )رجل/يوم(
**
3.507
0.26
إجمالى رأس المال )جنيه(
4.3
**22.02
0.4533
98.43
1.12
1.370.04021.19
1.4420.033عمر المزارع )سنة(
**
1.13
**3.55
0.0337
1.26
4.899
0.037
2مستوى التعليم )سنة(
0.979
0.988
R
1994.24
3539.6
F
1.0578
∑bi
المصدر :حسبت من نتائج التحليل االحصائى لبيانات العينة البحثية.
ن = 223
وصJJفوة القJJول فJJى كJJل النتJJائج سJJالفة الJJذكر يمكJJن بلورتھJJا فJJى النقJJاط
التالية-:
 – 1أن سالبية إشارة معالم بعض المتغيرات التفسيرية فى دالة إنتاج كوب
– دوجالس كما ھو بالنسبة لمورد العمل البشرى وكذا عدم معنويتھا
فى الداالت اإلنتاجية األولى والثانية والثالثة ،وعدم معنوية معامل
متغير رأس المال كما فى الدالة الثانية )فدان فأكثر( ال تعزى إلى
وجود عالقة سالبة )أو عكسية( بين العمل وقيمة الناتج وال تعنى
إسراف فى استخدام مورد العمل البشرى ،وكذا عدم معنوية معامل
متغير رأس المال ال تعنى عدم وجود تأثير معنوى لھذا المتغير على
إجمالى قيمة الناتج ،وإنما يعزى ذلك كله إلى مشكلة اإلزدواج
الخطى لھذه المتغيرات.
 – 2ودليل على ذلك أنه عند حل تلك المشكلة تحولت العالقة السالبة غير
المعنوية إلى عالقة موجبة ومعنوية وكذا تأكدت معنوية العالقة
)غير المعنوية(
وفى ضوء ما سبق يمكن رفض الفرض األول وقبول الفرض البديل
ومؤداه أن قيم وإشارات معامالت المتغيرات التفسيرية المقدرة لدالة
إنتاج كوب – دوجالس والمقدرة بطريقة  LSتتوافق مع المنطق
اإلقتصادى والواقعى بعد التأكد من توافر الفروض الرئيسية لنظرية
جاوس ماركوف وأھمھا بالنسبة للبيانات القطاعية فرض تساوى
تباين البواقى ،وعدم وجود مشكلة اإلزدواج الخطى.
وحيث أن معامالت دالة إنتاج كوب – دوجالس تبين فقط عالقات
السعة حيث أنھا دالة متجانسة من الدرجة  Kأى أنھا إما أن تكون متزايدة
عند ) (K>1أوثابتة عند ) ،(K=1أو متناقصة عند ) (K<1وبالتالى ال
يوجد بھا مراحل إنتاج ،وإنما تظھر مراحل اإلنتاج )الثالثة( فى دالة إنتاج
من الدرجة الثالثة فقط ،وبالتالى يتم رفض الفرض الثانى أن مرونات دالة
إنتاج كوب – دوجالس تشير فقط إلى عالقة واحدة إما متزايدة أو ثابتة أو
متناقصة.
ولبيان مدى قبول أو رفض الفرض الثالث فقد تم حساب مجموع مرونات
داالت اإلنتاج الثالث بعد إزالة مشاكلھا كما يتبين من الجدول رقم )(6
كالتالى-:

جدول  .6المرونات اإلنتاجية اإلجمالية للJداالت اإلنتاجيJة لمحJصول القمJح
بمحافظJJة الغربيJJة للفئJJات الحيازيJJة المختلفJJة وإجمJJالى العينJJة
خالل الموسم الزراعى .2016/2015
المرونة اإلجمالية
الدالة
1.048
الدالة األولى "أقل من فدان"
1.09
الدالة الثانية "فدان فأكثر"
1.058
الدالة الثالثة "إجمالى العينة"
المصدر :حسبت من جداول أرقام ).(5 ،4 ،3

وبحساب معنوية إختالف مجموع مرونات ھذه الداالت عن
الواحد الصحيح باستخدام إختبار  tتبين عدم معنوية ھذا اإلختالف عن
الواحد الصحيح ومن ثم فإن تلك الداالت تتسم بالعوائد الثابتة مع السعة،
وعليه فال يمكن اإلستناد إليھا فى إشتقاق كمية مورد معين المعظمة للربح
حيث أن ذلك يتحقق فقط إذا كان ھناك عوائد متناقصة مع السعة أى أن
مجموع المرونات أقل )معنويا ً( عن الواحد .وعليه فإنه يتم رفض الفرض
الثالث فى صورته الصفرية وقبول الفرض البديل ومؤداه أنه يمكن
إستخدام دالة االنتاج كوب – دوجالس فى حساب كمية المورد المعظمة
للربح فى حالة واحدة فقط وھى حالة العوائد المتناقصة مع السعة.
تقJJJدير إنتاجيJJJة بعJJJض المJJJوارد الزراعيJJJة فJJJى محJJJصول القمJJJح بمحافظJJJة
الغربية-:
يشيع استخدام اإلنتاجية المتوسطة فى تقدير إنتاجية الموارد
الزراعية ومنھا األرض ،العمل البشرى ،رأس المال وذلك من خالل
قسمة إجمالى الناتج )أو قيمة الناتج( على كمية المورد ) (Y/Xiويعنى
ذلك إفتراضا ً ضمنيا ً بأن ھذا المورد ھو الوحيد المشارك فى إنتاج ھذا
الناتج وھذا غير صحيح نظريا ً وواقعيا ً حيث أن ھذا الناتج يشارك في
إنتاجه كل الموارد التى تتضمنھا الدالة المقدرة )وكذا عدد آخر من الموارد
المحذوفة(.
وبناءاً على ما سبق فانه سوف يستخدم البحث مفھوم اإلنتاجية
الحدية لھذه الموارد فى قياس إنتاجيتھا.
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واستناداً إلى داالت اإلنتاج كوب دوجالس المقدرة فقد تم تقدير
اإلنتاجية الحدية لمورد المساحة المزروعة ،العمل البشرى ،رأس المال
من خالل المعادلة التالية -:
= βi

= MP

أى أن الناتج الحدى = مرونة المورد  Xإنتاجيته المتوسطة.
وبتقدير اإلنتاجيات الحدية للموارد والمبينة بالجدول رقم )،(7
وألغراض المقارنة فقد حسبت اإلنتاجية المتوسطة لتلك الموارد ،ويتضح
من المقارنة بين القيم الحدية والمتوسطة للناتج عدة نتائج ھامة أھمھا-:
 – 1أن اإلنتاجية الحدية أكثر تمثيالً إلنتاجية الموارد حيث تدخل فى
حسابھا العالقة النسبية )التأثير النسبى( لھذا المورد على اإلنتاج من خالل
المرونة.

 – 2كذلك يدخل فى حساب اإلنتاجية الحدية لمورد ما تأثير المتغيرات
التفسيرية األخرى المشاركة معه فى نفس الدالة.
 – 3تھمل اإلنتاجية المتوسط التأثيرين الواردين فى  2 ،1حيث أن
اإلنتاجية المتوسطة يتم حسابھا بقسمةإجمالى الناتج ) وھو من
مختلف الموارد( على كمية المورد بصرف النظر ع ن مساھمته
النسبية فى إجمالى الناتج المتحقق ،وبذلك فإن مؤشر اإلنتاجية
المتوسطة للمورد يفترض ضمنا ً أن ھذا الناتج مصدره فقط ھذا
المورد ،ويتضح ذلك تماما ً بإنخفاض قيم اإلنتاجية الحدية عن
نظيرتھا المتوسطة.
وعلى ھذا يتم رفض الفرض الصفرى الرابع وقبول الفرض
البديل وھو أن الطريقة السليمة لحساب إنتاجية الموارد الزراعية )فى حالة
دالة إنتاج كوب – دوجالس وغيرھا( ھو اإلستناد إلى اإلنتاجية الحدية
وليست اإلنتاجية المتوسطة.

جJJدول  .7اإلنتاجيJJة الحديJJة واإلنتاجيJJة المتوسJJطة لمJJوارد األرض والعمJJل ورأس المJJال المJJستخدمة فJJى انتJJاج محJJصول القمJJح بعينJJة الدراسJJة بمحافظJJة
الغربية للموسم الزراعى .2016/2015
إجمالى العينة
الفئة الحيازية "فدان فأكثر
الفئة الحيازية "أقل من فدان"
البيان
اإلنتاجية
اإلنتاجية
اإلنتاجية
اإلنتاجية
اإلنتاجية
اإلنتاجية
المورد
المتوسطة
الحدية
المتوسطة
الحدية
المتوسطة
الحدية
10344.4
4783.3
10315.1
5172
10368.3
4669.9
األرض )جنيه/فدان(
477.2
51.7
553.2
66.9
423.2
20.9
العمل البشرى )جنيه/رجل/يوم(
4.58
2.08
4.60
1.99
4.55
2.4
رأس المال )جنيه/جنيه(
المصدر :حسبت من نتائج التحليل االحصائى لبيانات العينة البحثية.
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ABSTRACT
The research aims to analyzing , devising the conditions and restrictions necessary to obtain correct
explanations for the production elasticities of agricultural resources derived from the Cobb-Douglas
production function as well as to calculate theright amount of those resources maximized profit for
producers.The research results indicated that:-1 –Thesign ,the amount and the significance of the
coefficients for explanatory variables are acceptable in the case of the absence of Multicollinearity, which
is one of the basic assumptions of the classical regression model, which is evident for the human labor
resource in the different production functions, and the capital resource in the category for Fadden and
more.2– the Cobb-Douglas production function curve according to its mathematical form does not allow
for more than one production stage, and the second and third production stages are only found in the
Quadratic and Cubic functions.3 –firm with the Cobb-Douglas production function can maximize its
Profits if and only operates under decreasing returns to scale. andthe all estimated for production
functions operated under constant returns to scale.4 – The coefficients (Elasticities) of the independent
variables (resources) can be used to calculate the marginal productivity of these resources, which is more
accurate than the use of average productivity in the calculation of resources productivity.The research
recommends that it is not right to extract illogical and inconsistent results for the economic and statistical
logic when using the Cobb-Douglas production function it’s measuring to statistic the availability of the
different conditions for restriction of this function and it’s of estimation.
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