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الملخص
يعتبر العنب من أھم محاصيل الفاكھة في الزراعة المصرية ،وتمثل"ت المش"كلة البحثي"ة ف"ي تذب"ذب ص"ادرات العن"ب م"ن س"نة ألخ"رى ،واتس"مت اإلنتاجي"ة الفداني"ة
لمحصول العنب بالثبات النسبي خالل السنوات األخيرة ،األمر الذي يتطلب دراسة أھم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحص"ول العن"ب ف"ي الزراع"ة المص"رية ،وعل"ى
مستوى المزرعة من خالل عينة بحثية لمزارعي العنب بمحافظة البحيرة كأحد أھم المحافظات المنتجة للعنب في الزراعة المصرية.أوضحت نتائج دوال اإلنتاج أن أھم
العناصر اإلنتاجية المؤثرة في إنتاج العنب ھي سماد الفوسفات ،واآلزوت ،العمل البش"ري والعم"ل اآلل"ي ،عل"ى ال"رغم م"ن ذل"ك ف"إن ھ"ذه العناص"ر ل"م تس"تخدم بكف"اءة وأن
عنصر المبيدات ذات أھمية في صنف العنب رومي أحمر فى المقابل ھناك إسراف فى استخدام المبيدات فى الصنف كينج رومي ،وأوضحت المرونة اإلنتاجي"ة اإلجمالي"ة
أن منتجي الصنف كينج رومي والصنف بناتي فى المرحلة االنتاجية األولى بينما منتجي الصنف رومى في المرحلة اإلنتاجي"ة الثاني"ة االقتص"ادية .توص"لت دوال التك"اليف
إلى أن الحجم المدني للتكاليف ف"ي ص"نف العن"ب كي"نج روب"ي والص"نف بن"اتى والص"نف روم"ي أحم"ر تكاعي"ب تق"در بح"والي  12.5 ، 9.3 ، 11.2ط"ن ،وأوض"حت نت"ائج
مقاييس الكفاءة على ارتفاع كفاءة منتجي الصنف رومي تكاعيب حيث بلغ صافي عائ"د الف"دان  22255.2جني"ه مقاب"ل نح"و  10138.2 ، 21593.9للص"نف كي"نج روم"ي
والصنف بناتي  ،وأن العائد على الجنيه المستثمر بلغ نحو  1.617للصنف رومي تكاعيب مقابل  0.742 ، 1.566للصنف كينج رومي والصنف بن"اتي مم"ا يؤك"د أفض"لية
الصنف رومي أحمر تكاعيب .كما تبين من دراسة أھم العوامل التي تؤثر على كمي"ة الص"ادرات المص"رية م"ن العن"ب العالق"ة الطردي"ة للطاق"ة االس"تيعابية لس"وق المملك"ة
المتحدة ودعم الصادرات المصرية الزراعية ،وتبين العالقة العكسية للكمية المستھلكة والنسبة السعرية لسعر تصدير مصر والسعر العالمي وسعر تصدير جنوب إفريقيا،
أما السوق الھولندى فقد اتضح وجود عالقة طردية للصادرات المصرية من العنب فى السوق وكال من كمية اإلنتاج من العنب المص"ري ،بينم"ا اتض"حت العالق"ة العكس"ية
للنسبة السعرية لسعر مصر وسعر جنوب إفريقيا وسعر شيلى .أم"ا الس"وق االيط"الي فق"د أتض"ح وج"ود عالق"ة طردي"ة ب"ين الكمي"ة المص"درة للس"وق وك"ل م"ن كمي"ة اإلنت"اج
المصري ودعم الصادرات الزراعية المصرية ووجود عالقة عكسية لكل من النسبة السعرية لسعر مصر وسعر تصدير جنوب افريقيا وسعر تصدير شيلى.

المقدمة
يعتب""ر العن""ب م""ن أھ""م محاص""يل الفاكھ""ة ف "ي مص""ر ويحت""ل المرتب""ة
الثاني""ة بع""د الم""والح ،حي""ث تبل""غ المس""احة المزروع""ة المثم""رة من""ه ح""والي
 170.7أل""ف ف""دان تمث""ل نح""و  %10.1م""ن إجم""الي مس""احة الفاكھ""ة والت "ي
تقدر بحوالي  1.7مليون فدان ،تنتج حوالي  1.6مليون طن ،ويبل"غ متوس"ط
إنتاجي""ة الف""دان ح""والي  9.3ط""ن) ،(8وتق""در الكمي""ة المس "تھلكة ح""والي 1.2
مليون طن ،ويعتبر محصول العنب من المحاصيل التصديرية الھامة حي"ث
بلغت الكمي"ات المص"درة من"ه ح"والي  111.6أل"ف ط"ن ،تق"در قيمتھ"ا بنح"و
 245ملي""ون دوالر وذل""ك لمتوس""ط الفت""رة ) ،(2016-2012ويتمي""ز العن""ب
المصري بأنه ينض"ج قب"ل العن"ب األوروب"ي بح"والي ش"ھرين وي"تم تص"ديره
إلى األسواق األوروبية أواخر شھر مايو ويونيو والنص"ف األول م"ن ش"ھر
يولي""و إل""ى أن ينض""ج العن""ب األوروب""ي ،وتع""د بريطاني""ا وھولن""دا وألماني""ا
وروسيا من أھم األسواق الخارجية للعنب المص"ري ،وتش"ھد الفت"رة المقبل"ة
فتح أسواق جديدة للعنب المصري في الصين وكندا فيتنام حيث يتم تص"دير
العنب موسم  2018ألول م"رة وھ"ي أس"واق واع"دة تتس"م باتس"اعھا خاص"ة
الس""وق الص""ينية) ،(7األم""ر ال""ذي يتطل""ب االھتم""ام بمحص""ول العن""ب لزي""ادة
اإلنتاج كما ً ونوع"ا ً م"ن أج"ل الوف"اء بالمواص"فات التص"ديرية لتل"ك األس"واق
خاص""ة م""ا يتعل""ق بس""المة الغ""ذاء ومع""ايير الج""ودة ،وھن""اك جھ""ود لزي""ادة
المساحة المزروعة بمحصول العنب في األراضي الجديدة باس"تخدام ط"رق
الزراع""ة وأس""اليب ال""ري الحديث""ة األم""ر ال""ذي يت""يح إنت""اج محص""ول مبك""ر
لالستفادة بتلك الميزة للعنب المصري في األسواق األوروبية.
مشكلة البحث:
عل"ى ال"رغم م""ن أن العن"ب يعتب"ر أح""د أھ"م المحاص"يل التص""ديرية
في مصر ،إال أن صادراته تتسم بالتذبذب من سنة ألخرى ،كما يوجد تش"دد
من بعض الدول المستوردة )االتحاد األوروبي( فيما يتعل"ق بمع"ايير س"المة
الغ""ذاء ومتبقي""ات المبي""دات واألس""مدة الكيماوي""ة ووص""ل األم""ر لح""د حظ""ر
دخول العنب المصري لتل"ك األس"واق ف"ي بع"ض الفت"رات نتيج"ة ممارس"ات
زراعية خاطئة من المنتجين ،وفي الوقت الذي يتمي"ز في"ه العن"ب المص"ري
بانخفاض س"عره مقارن"ة بب"اقي ال"دول المص"درة خاص"ة بع"د انخف"اض قيم"ة
الجنيه أمام الدوالر ،إال أنه في المقابل ارتفعت تك"اليف إنتاج"ه )ح"والي 15
ألف جنيه للفدان وفق"ا ً لبيان"ات وزارة الزراع"ة  ،(2015واتس"مت اإلنتاجي"ة
الفدانية لمحصول العنب بالثبات النس"بي خ"الل الس"نوات األخي"رة ح"والي 9
طن/فدان ،األمر الذي يتطلب دراسة أھم المؤشرات اإلنتاجي"ة واالقتص"ادية
لمحصول العنب في الزراعة المصرية ،وعلى مستوى المزرعة من خالل
عين"""ة بحثي"""ة لمزارع"""ي العن"""ب بمحافظ"""ة البحي"""رة كأح"""د أھ"""م المحافظ"""ات
المنتجة للعنب في الزراعة المصرية.

الھدف من البحث :
يس""""تھدف البح""""ث بص""""فة أساس""""ية دراس""""ة أھ""""م المؤش""""رات اإلنتاجي""""ة
واالقتص""ادية لمحص""ول العن""ب ف""ي الزراع""ة المص""رية ،ك""ذلك بع""ض المؤش""رات
التص""ديرية للعن""ب المص""ري ،وتحدي""د أھ""م العوام""ل الم""ؤثرة عل""ى إنت""اج أص""ناف
العنب بمزارع عينة الدراسة بمحافظة البحيرة من خالل دراسة ما يلي:
 .1أھ""""م المؤش""""رات اإلنتاجي""""ة واالقتص""""ادية لمحص""""ول العن""""ب ف""""ي الزراع""""ة
المصرية.
 .2تقدير دالة اإلنتاج ألھم أصناف العنب المنزرعة بعينة الدراسة.
 .3تقدير دالة التكاليف ألھم أصناف العنب المنزرعة بعينة الدراسة.
 .4تحليل مقارن لمؤشرات الكفاءة ألصناف العنب بعينة الدراسة.
 .5التوزي"""ع الجغراف"""ي للص"""ادرات المص"""رية م"""ن العن"""ب وتق"""دير دال"""ة الطل"""ب
الخارجي في أھم أسواقه.

الطريقة البحثية
اعتم""""د البح""""ث ف""""ي تحقي""""ق أھداف""""ه عل""""ي اس""""تخدام أس""""لوبي التحلي""""ل
االقتص"""ادي الوص"""في والكم"""ي باس"""تخدام بع"""ض المق"""اييس المختلف"""ة مث"""ل النس"""ب
المئوية والمتوس"طات الحس"ابية ،واس"تخدام ك"ل م"ن تحلي"ل التب"اين وتحلي"ل االنح"دار
البس"""يط ،واالنح"""دار المت"""درج  Stepwise Regressionب"""أكثر م"""ن ص"""ورة
رياضية كالخطي"ة واللوغاريتمي"ة المزدوج"ة لمعرف"ة أي الص"ور الت"ي تتف"ق نتائجھ"ا
م""ع المنط""ق االقتص""ادي واإلحص""ائي ،باإلض""افة إل""ى مؤش""رات الق""درة التنافس""ية
للصادرات .واعتمد البحث بص"ورة أساس"ية عل"ي البيان"ات الثانوي"ة المنش"ورة وغي"ر
المنش""ورة م""ن ع""دة جھ""ات مث""ل وزارة الزراع""ة واستص""الح األراض""ي ،الجھ""از
المركزي للتعبئة العامة واإلحص"اء ،باإلض"افة لبيان"ات أولي"ة لعين"ة عش"وائية مكون"ة
م "ن  120من""تج ألھ""م أص""ناف محص""ول العن""ب بمحافظ""ة البحي""رة خ""الل الموس""م
الزراعي .2017
عينة الدراسة:
تم اختيار مركزي أبو المطامير ،وادى النطرون بمحافظة البحيرة
وفقا ً ألھميتھا النسبية لمساحة محصول العن"ب المثم"ر ،حي"ث بلغ"ت مس"احة
محص""ول العن""ب لمرك""زي أب""و المط""امير ،وادى النط "رون ح""والى ،1220
 8000فدان ،تمثل نحو  ٪83,06 ،٪12,67لك"ل منھم"ا عل"ى الترتي"ب م"ن
إجم""الي مس""احة العن""ب المثم""ر بالمحافظ""ة البالغ""ة نح""و  9632ف""دان ع""ام
 ،2017كما تم اختيار أكبر قريتين من كل مركز وفقا ً للمس"احة المزروع"ة
المثم""رة وھم""ا قريت""ي جن""اكليس والناص""ر بمرك""ز أب""و المط""امير ،وقريت""ي
الوادي وجامعة طنط"ا بمرك"ز وادي النط"رون ،وت"م اختي"ار عين"ة عش"وائية
قوامھ"""ا  120مش"""اھدة م"""ن الق"""رى المخت"""ارة تمث"""ل نح"""و  %8.8م"""ن ع"""دد
الح""ائزين ب""القرى المخت""ارة لثالث""ة أص""ناف م""ن العن""ب وھ""ي كي""نج روب""ي،
بناتي والرومي األحمر بواقع  40مشاھدة لكل صنف ،جدول رقم).(1
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جXXدول  .1عXXدد الحXXائزين والمسXXاحة المزروعXXة المثمXXرة بمحصXXول العنXXب
واختيار العينة البحثية بمحافظة البحيرة عام 2017
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المصXXدر  :جمعXXت وحسXXبت مXXن :وزارة الزراعXXة واستصXXالح االراضXي ،مديريXXة الزراعXXة
بالبحيرة ،ادارة الشئون الزراعية ،بيانات غير منشورة.

 .1أھم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول العنب في مصر:
يتض""ح م""ن دراس""ة البيان""ات ال""واردة بالج""دول رق""م ) (2والمتعلق""ة
بالمؤش""رات اإلنتاجي""ة واالقتص""ادية لمحص""ول العن""ب ف""ي مص""ر خ""الل
الفت"رة ) (2016-2000ونت"ائج التحلي""ل اإلحص"ائي ال""واردة بالج"دول رق""م
) (3ما يلي:
بدراسة المساحة المثمرة من العنب خالل فترة الدراس"ة تب"ين أنھ"ا
تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  130ألف فدان عام  ،2000وح"د اقص"ى
بل""غ ح""والي  172أل""ف ف""دان ع""ام  ،2016وبتق""دير معادل""ة االتج""اه الزمن""ى
العام للمساحة المثمرة خالل فترة الدراسة ،تبين أنھ"ا أخ"ذت اتجاھ"ا ً متزاي"داً
ومعنوي إحصائيا ً بمعدل نمو سنوي بلغ نحو  %1.77من متوسط المساحة
المثمرة خالل فترة الدراسة والمقدر بحوالي  150الف ف"دان ،بمق"دار تزاي"د
سنوي بلغ حوالي  2.67ألف فدان.
أما عن اإلنتاجية الفدانية من العنب خالل فت"رة الدراس"ة تب"ين أنھ"ا
تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  8.02طن/فدان عام  ،2002وحد اقص"ى
بل""غ ح""والي  9.95طن/ف""دان ع""ام  ،2008وبتق""دير معادل""ة االتج""اه الزمن""ى
الع""ام لإلنتاجي""ة خ""الل فت""رة الدراس""ة ،تب""ين ع""دم معنوي""ة الدال""ة المق""درة ف""ي
ص""ورھا الرياض""ية المختلف""ة بم""ا يش""ير إل""ى الثب""ات النس""بي ف""ي اإلنتاجي""ة
الفدانية وتذبذبھا حول متوسط الفترة البالغ حوالي  9طن/فدان.

النتائج البحثية
جـدول  .2أھــم الـمـؤشـــــرات اإلنتـــاجـيــة واالقـتـصـــادية لمحصول العنب في مصر خـــالل الفترة )(2016-2000
السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
المتوسط
المصدر:
.1

.2

المساحة
المثمرة
ألف فدان
130
131
134
136
138
145
147
149
154
152
152
154
158
164
172
169.1
172
150.4

اإلنتاجية

اإلنتاج

السعر المزرعي

طن/فدان
8.29
8.26
8.02
8.79
9.21
9.62
9.72
9.94
9.95
8.99
8.92
8.56
8.7
8.73
9.29
9.3
9
9.0

ألف طن
1075
1079
1074
1197
1275
1392
1432
1485
1531
1370
1360
1321
1379
1435
1596
1565.2
1594
1362.4

جنيه
1229
1335
1211
1456
1450
1543
1668
1898
1672
2811
3047
3011
3003
3065
3056
3402.1
3565
2260.1

صافي العائد
الفداني
جنيه
5400
5628
6730
9604
9328
11934
15375
11976
8470
10019
8124
10530
10419
9690
12584
13732
12785
10136.9

االستھالك
ألف طن
986.1
986.0
1068.0
1081.0
1139.0
1210.0
1191.0
1215.0
1232.4
1234.7
1276.4
997.5
1262.8
1246.5
1052.0
1315.7
1325.0
1165.8

كمية الصادرات سعر التصدير
ألف طن
2.87
4.55
5.99
7.42
14.42
24.6
27.8
53.7
169.1
135.6
83.87
123
116
88
113.5
120.1
101
70.1

دوالر/طن
408.8
284.3
303.2
395.1
745.3
684.2
788.1
1111.6
1848.1
1662.2
1087.1
1331.3
2640.7
899.1
985.8
3957.1
4000
1360.7

قيمة الصادرات
مليون دوالر
1.17
1.29
1.82
2.93
10.75
16.83
21.91
59.69
312.51
225.39
91.18
163.75
306.32
79.12
111.89
475.25
404.00
134.5

وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،قطاع الشئون االقتصادية ،نشرة االحصاءات الزراعية ،أعداد متفرقة.
الجھاز المركزي للتعيئة العامة واإلحصاء ،نشرة حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية ،أعداد متفرقة.

جدول  .3تقدير معادالت االتجاه الزمني العام أھــم الـمـؤشـــــرات اإلنتـــاجـيــة واالقـتـصـــادية لمحصول العنب في مصر خـــالل الفترة )(2016-2000
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)ف(
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411
0.96
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1
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0.7
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1594
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3
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0.91
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7
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*
8.6
0.38
)(2.9
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331
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جنيه
صافى العائد الفدانى
8
**
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9.4
0.39
)(3.1
1165.8
14.2
1037
ألف طن
االستھالك
4
**
**
25
0.63
)(5
70.1
8.7
7.9
ألف طن
كمية الصادرات
9
**
**
21.4
0.59
)(4.6
1360.7
175.8
221.5
جنيه/طن
السعر التصدير
10
**
**
20
0.58
)(4.5
134.5
23.3
75.3
مليون جنيه
قيمة الصادرات
11

معدل التغير
%
1.77
2.12
7.2
3.3
1.22
12.4
12.9
17.3

المصدر :جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائي لبيانات الجدول رقم )(2
)*( معنوي عند مستوي 0,05
)**( معنوي عند مستوي 0,01

بينم""ا يتض""ح م""ن بيان""ات اإلنت""اج الكل""ى لمحص""ول العن""ب خ""الل
فت""رة الدراس""ة أن""ه ت""راوح ب""ين ح""د أدن""ى بل""غ ح""والي  1074أل""ف ط""ن ع""ام
 ،2002وح""د أقص""ى بل""غ ح""والي  1596أل""ف ط""ن ع""ام  ،2014وبتق""دير
معادلة االتجاه الزمنى العام لإلنتاج الكلي خالل فترة الدراســــة ،تب"ين أنھ"ا
أخ""ـذت اتجاھ""ـا ً م""ـتزايداً ومع""ـنوي إحصـ""ـائيا ً بمع""ـدل نم""و س""نوي بل""غ نح""و

 %2.12م""ن متوس""ط اإلنت""اج الكل""ي خ""الل فت""رة الدراس""ة والمق""در بح""والي
 1362.4الف طن ،بمقدار تزايد سنوي بلغ حوالي  28.97ألف طن.
فيم"""ا يتعل"""ق بالس"""عر المزرع"""ي لمحص"""ول العن"""ب خ"""الل فت"""رة
الدراسة فقد تراوح بين حد أدنى بل"غ ح"والي  1211جني"ه/طن ع"ام ،2002
وح""د أقص"""ى بل"""غ ح"""والي  3565جني"""ه/طن ع"""ام  ،2016وبتق"""دير معادل"""ة
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االتج""اه الزمن""ى الع""ام للس""عر المزرع""ي خ""الل فت""رة الدراســـ""ـة ،تب""ين أنھ""ا
أخ""ـذت اتجاھ""ـا ً م""ـتزايداً ومع""ـنوي إحصـ""ـائيا ً بمع""ـدل نم""و س""نوي بل"غ نح""و
 %7.2من متوسط السعر المزرع"ي خ"الل فت"رة الدراس"ة والمق"در بح"والي
 2260.1جنيه/طن ،بمقدار تزايد سنوي بلغ حوالي  163جنيه/طن.
بينما يتضح من بيانات صافى العائ"د الف"دانى للعن"ب خ"الل فت"رة
الدراسة أنه تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي  5400جني"ه ع"ام  ،2000وح"د
أقص"""ى بل"""غ ح"""والي  15375جني"""ه ع"""ام  ،2006وبتق"""دير معادل"""ة االتج"""اه
الزمنى العام لصافى العائد الفدانى خالل فترة الدراســــة ،تبين أنھا أخ"ـذت
اتجاھ""ـا ً م""ـتزايداً ومع""ـنوي إحصـ""ـائيا ً بمع""ـدل نم""و س""نوي بل""غ نح""و %3.3
م""ن متوس""ط ص""افى العائ""د الف""دانى خ""الل فت""رة الدراس""ة والمق""در بح""والي
 10137جنيه ،بمقدار تزايد سنوي بلغ حوالي  331.02جنيه.
أما ع"ن االس"تھالك الكل"ى م"ن العن"ب خ"الل فت"رة الدراس"ة تب"ين
أنه تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي  986ألف طن عام  ،2001وحد أقص"ى
بل""غ ح""والي  1325أل""ف ط""ن ع""ام  ،2016وبتق""دير معادل""ة االتج""اه الزمن""ى
الع""ام لالس""تھالك الكل""ي خ""الل فت""رة الدراســـ""ـة ،تب""ين أنھ""ا أخ""ـذت اتجاھ""ـا ً
م""ـتزايداً ومع""ـنوي إحصـ""ـائيا ً بمع""ـدل نم""و س""نوي بل""غ نح""و  %1.22م""ن
متوس""ط االس""تھالك الكل""ي خ""الل فت""رة الدراس""ة والمق""در بح""والي 1165.8
الف طن ،بمقدار تزايد سنوي بلغ حوالي  14.2ألف طن.
في ح"ين يتض"ح م"ن بيان"ات كمي"ة الص"ادرات م"ن العن"ب خ"الل
فترة الدراسة تبين أنھا تراوح"ت ب"ين ح"د أدن"ى بل"غ ح"والي  2.87أل"ف ط"ن
عام  ،2000وحد أقصى بلغ حوالي  169.1ألف طن عام  ،2008وبتق"دير
معادل"""ة االتج"""اه الزمن"""ى الع"""ام لكمي"""ة الص"""ادرات م"""ن العن"""ب خ"""الل فت"""رة
الدراســــة ،تبين أنھا أخ"ـذت اتجاھ"ـا ً م"ـتزايداً ومع"ـنوي إحصـ"ـائيا ً بمع"ـدل
نم""و س""نوي بل""غ نح""و  %12.4م""ن متوس""ط كمي""ة الص""ادرات خ""الل فت""رة
الدراسة والمقدر بحوالي  70.1الف ط"ن ،بمق"دار تزاي"د س"نوي بل"غ ح"والي
 8.7ألف طن.
أم""ا ع""ن الس""عر التص""دير للعن""ب خ""الل فت""رة الدراس""ة تب""ين أن""ه
ت""راوح ب""ين ح""د أدن""ى بل""غ ح""والي  284.3دوالر/ط""ن ع""ام  ،2001وح""د
أقصى بل"غ ح"والي  4000دوالر/ط"ن ع"ام  ،2016وبتق"دير معادل"ة االتج"اه
الزمن""ى الع""ام لس""عر التص""دير خ""الل فت""رة الدراســـ""ـة ،تب""ين أنھ""ا أخ""ـذت
اتجاھـا ً مـتزايداً ومعـنوي إحصــائيا ً بمع"ـدل نم"و س"نوي بل"غ نح"و %12.9
من متوسط سعر التص"دير خ"الل فت"رة الدراس"ة والمق"در بح"والي 1360.7
دوالر/طن ،بمقدار تزايد سنوي بلغ حوالي  175.8دوالر/طن.
بينما قيمة الصادرات من محصول العنب خ"الل فت"رة الدراس"ة
فقد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  1.17مليون دوالر عام  ،2000وحد
أقص""ى بل""غ ح""والي  475.25ملي"""ون دوالر ع""ام  ،2015وبتق""دير معادل"""ة
االتجاه الزمن"ى الع"ام لقيم"ة الص"ادرات م"ن العن"ب خ"الل فت"رة الدراســـ"ـة،
تبين أنھ"ا أخ"ـذت اتجاھ"ـا ً م"ـتزايداً ومع"ـنوي إحصـ"ـائيا ً بمع"ـدل نم"و س"نوي
بل"غ نح""و  %17.3م""ن متوس""ط قيم""ة ص""ادرات العن""ب خ""الل فت""رة الدراس""ة
والمق""در بح""والي  134.5ملي""ون دوالر ،بمق""دار تزاي""د س""نوي بل""غ ح""والي
 23.3مليون دوالر.
 -2تقدير دالة اإلنتاج ألصناف العنب المزروعة بعينة الدراسة:
لدراس"""ة العالق""""ة اإلنتاجي"""ة لمحص""""ول العن""""ب لك"""ل ص""""نف م""""ن
األصناف الثالث المزروعة بعينة الدراسة والعوامل الم"ؤثرة علي"ه .يتض"ح
من المعادالت الواردة بالجدول رقم ) (4أن المتغير التابع وھو كمي"ة الن"اتج
الفداني )ص( م"ن ك"ل ص"نف عل"ى ح"ده م"ن العن"ب ب"الطن ،أم"ا المتغي"رات
المستقلة فتمثلت في كل من :كمية السماد البلدي )س (1بالمتر مكعب ،كمي"ة
العم""ل البش""رى )س (2مق""درة بوح""دات رجل/يوم/عم""ل ،كمي""ة العم""ل اآلل "ي
)س (3بالس""اعة ،كمي""ة س""ماد اآلزوت )س (4بالوح""دة الفعال""ة ،كمي""ة س""ماد
الفوس"""فات)س (5بالوح"""دة الفعال"""ة ،كمي"""ة س"""ماد البوتاس"""يوم)س (6بالوح"""دة
الفعالة ،كمية العناصر الصغرى)س (7بالكيلو جرام وقيم"ة المبي"دات)س(8
بالجنيه .وق"د اس"تخدمت بع"ض النم"اذج الرياض"ية كالخطي"ة واللوغاريتمي"ة
المزدوجة والنصف لوغاريتمي"ة ،وباس"تخدام تحلي"ل المرحل"ي Stepwise
 Regression Analysisوذل""ك لبي""ان أھ""م العوام""ل األكث""ر ت""أثيرا عل""ى
كمي""ة اإلنت""اج م""ن األص""ناف المختلف""ة م""ن العن""ب والحص""ول عل""ى أفض""ل
الص""ور والت""ي تتف""ق نتائجھ""ا م""ع المنط""ق االقتص""ادي واالحص""ائي ،وق""د
اتضح من النت"ائج أن الص"ورة اللوغاريتمي"ة المزدوج"ة ھ"ي أفض"ل الص"ور
المقدرة.
)أ( تقدير دالة اإلنتاج للصنف عنب كينج روبي:
يتضح من المعادل"ة رق"م ) (1لص"نف العن"ب كي"نج روب"ي بالج"دول
) (4أن اإلشارة الموجبة لمعامالت انحدار)المرونة الجزئية( لكل من كمي"ة

الس""ماد البل""دي ،العم""ل البش""رى ،وع""دد الوح""دات م""ن س""ماد الفوس""فات ت""دل
عل"""ى أنھ"""ا ذو ت"""أثير ط"""ردي عل"""ى كمي"""ة اإلنت"""اج ،أي أن"""ه بزي"""ادة الكمي"""ة
المس""تخدمة م""ن ك""ل منھ""ا بنس""بة  %1ت""ؤدى إل""ى زي""ادة اإلنت""اج م""ن العن""ب
صنف كينج روبي بمق"دار  %0.884 ،%0.340 ،%0.325عل"ى الت"والي
وذل""ك بف""رض ثب""ات العوام""ل األخ""رى الم""ؤثرة عل""ى كمي""ة اإلنت""اج ،أي أن
اس"تخدام ھ""ذه العناص"ر يق""ع ف"ي المرحل""ة اإلنتاجي"ة الثاني""ة .ف"ي ح""ين اتض""ح
وجود اسراف في استخدام كل م"ن كمي"ة العم"ل اآلل"ي وع"دد وح"دات س"ماد
األزوت وقيمة المبيدات حيث اتض"ح الت"أثير العكس"ي أي أن"ه بزي"ادة الكمي"ة
المستخدمة من كل منھا بنسبة  %1تؤدى إل"ى نق"ص المحص"ول م"ن العن"ب
ص""نف كي""نج روب "ي بمق""دار  %0.025 ،%0.1380 ،%0.2عل""ى الت""والي
وذل""ك بف""رض ثب""ات العوام""ل األخ""رى الم""ؤثرة عل""ى كمي""ة اإلنت""اج أي أن
استخدامھا يقع في المرحل"ة اإلنتاجي"ة الثالث"ة األم"ر ال"ذي يس"تدعي ض"رورة
ترش"""يد اس"""تخدام تل"""ك العناص"""ر ،ويش"""ير معام"""ل التحدي"""د المع"""دل إل"""ى أن
حوالي  %72من التغيرات في كمية اإلنتاج م"ن العن"ب تفس"رھا المتغي"رات
المستقلة التي شملھا النموذج ،وتبلغ قيمة )ف( نح"و  9.5مم"ا يعن"ى معنوي"ة
النموذج المستخدم .ولقد أوض"حت المرون"ة اإلجمالي"ة البالغ"ة ح"والي 0.38
سيادة عالقة العائد المتناقص للسعة ،بمعنى أنه بزيادة كمي"ة ھ"ذه الم"دخالت
بنس""بة  %1ف""إن كمي""ة اإلنت""اج تزي""د بنس""بة  %0.38وھ""ى أق""ل م""ن الواح""د
الص""""حيح ،مم""""ا ي""""دل عل""""ى أن اإلنت""""اج ف""""ى المرحل""""ة اإلنتاجي""""ة الثاني""""ة
االقتصادية.
)ب( تقدير دالة اإلنتاج للصنف العنب بناتي:
يتضح من المعادلة رقم ) (2لصنف العن"ب بن"اتي بالج"دول ) (4أن
اإلشارة الموجبة لمعامالت انحدار )المرونة الجزئية( لكل من عدد ساعات
العمل اآللي ،وعدد الوحدات من سماد الفوسفات تدل عل"ى أنھ"ا ذات ت"أثير
طردي عل"ى كمي"ة اإلنت"اج ،أي أن"ه بزي"ادة الكمي"ة المس"تخدمة م"ن ك"ل منھ"ا
بنس""بة  %1ت""ؤدى إل""ى زي""ادة اإلنت""اج م""ن العن""ب بن""اتي بمق""دار ،%0.294
 ،%0.907على التوالي وذلك بفرض ثبات العوامل األخرى المؤثرة عل"ى
كمي""ة اإلنت""اج ،أي أن اس""تخدام ھ""ذه العناص""ر يق""ع ف""ي المرحل""ة اإلنتاجي""ة
الثانية ،في حين اتضح االسراف فى استخدام المبي"دات حي"ث اتض"ح الت"أثير
العكس""ى أى أن""ه بزي""ادة الكمي""ة المس""تخدمة بنس""بة  %1ت""ؤدى إل""ى نق""ص
المحص"ول م"ن العن""ب ص"نف بن""اتى بمق"دار  %0.013وذل""ك بف"رض ثب""ات
العوام""ل األخ""رى الم""ؤثرة عل""ى كمي""ة اإلنت""اج ،أي أن اس""تخدامھا يق""ع ف""ي
المرحل""ة اإلنتاجي""ة الثالث""ة ول""ذلك يج""ب ترش""يد اس""تخدام المبي""دات ،ويش""ير
معامل التحديد المعدل إلى أن حوالى  %77من التغيرات فى كمية اإلنت"اج
م""ن العن""ب تفس""رھا المتغي""رات المس""تقلة الت""ي ش""ملھا النم""وذج ،وتبل""غ قيم""ة
)ف( نح""و  20مم""ا يعن""ى معنوي""ة النم""وذج المس""تخدم .ولق""د أوض""حت قيم""ة
المرون""ة اإلجمالي""ة البالغ""ة نح""و  1.19س""يادة عالق""ة العائ""د المتزاي""د للس""عة،
بمعنى أن"ه بزي"ادة كمي"ة ھ"ذه الم"دخالت بنس"بة  %1ف"إن كمي"ة اإلنت"اج تزي"د
بنسبة  %1.19وھى أكب"ر م"ن الواح"د الص"حيح ،مم"ا ي"دل عل"ى أن اإلنت"اج
فى المرحلة اإلنتاجية األولى األمر الذي يستدعي ضرورة تكثي"ف اس"تخدام
عناص"ر اإلنت"اج بص"فة عام"ة للوص""ول إل"ى المرحل"ة االقتص"ادية ف"ي إنت""اج
العنب بناتي.
)ج( تقدير دالة اإلنتاج للصنف العنب رومي أحمر:
يتضح من المعادلة رقم ) (3لصنف العن"ب روم"ى أحم"ر بالج"دول
) (4أن اإلشارة الموجبة لمعامالت انحدار )المرونة الجزئية( لكل من ع"دد
س""اعات العم""ل اآلل"ي ،وع""دد وح""دات األزوت  ،وع""دد الوح""دات م""ن س""ماد
الفوس""فات وقيم""ة المبي""دات ت""دل عل""ى أنھ""ا ذات ت""أثير ط""ردي عل""ى كمي""ة
اإلنتاج ،أي أنه بزيادة الكمية المستخدمة من كل منھا بنسبة  %1تؤدي إل"ى
زي""""""ادة المحص""""""ول م""""""ن العن""""""ب روم""""""ي أحم""""""ر بمق""""""دار ،%0.057
 %0.097 ،%0.08،%0.081على الت"والى وذل"ك بف"رض ثب"ات العوام"ل
األخرى المؤثرة على كمي"ة اإلنت"اج ،أي أن اس"تخدام ھ"ذه العناص"ر ي"تم ف"ي
المرحل""ة اإلنتاجي""ة الثاني""ة .ويش""ير معام""ل التحدي""د المع""دل إل""ى أن ح""والى
 %82من التغيرات فى كمية اإلنتاج من العنب تفسرھا المتغيرات المستقلة
الت"""ي ش"""ملھا النم"""وذج ،وتك"""س قيم"""ة )ف( والمق"""درة بح"""والي  25معنوي"""ة
النم""وذج المس""تخدم عن""د مس""توى معنوي""ة  .%1وق""درت المرون""ة اإلجمالي""ة
بح""والي  0.308وھ""و م""ا يش""ير إل""ى س""يادة عالق""ة العائ""د المتن""اقص للس""عة،
بمعنى أن"ه بزي"ادة كمي"ة ھ"ذه الم"دخالت بنس"بة  %1ف"إن كمي"ة اإلنت"اج تزي"د
بنسبة  %0.308وھى اقل م"ن الواح"د الص"حيح ،مم"ا ي"دل عل"ى أن اإلنت"اج
فى المرحلة اإلنتاجية الثانية االقتصادية.
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المعادلــة
م
س
لو
0.2
س
لو
0.34
+
س
لو
0.325
+
1.98
=
̂ص
لو
3ھـ
2ھـ
1ھـ
1ھـ
*
**
*
)(2.3
)(2.8 -
)(4.2
1
  0.14لو س4ھـ  0.08 +لو س5ھـ  0.03 -لو س8ھـ*
*
*
)(2.2-
)(2
)(2.1-
لو ̂ص 2ھـ =  0.294 + 0.804لو س2ھـ  0.907 +لو س5ھـ  0.013 -لوس8ھـ
2
*
**
**
)(3.5
)(2.1 -
)(2.9
لو ̂ص 3ھـ =  0.05 + 0.85لو س3ھـ  0.081 +لو س4ھـ  0.08 +لو س5ھـ
*
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**
)(2.1
)(2.9
)(3.7
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 0.097 +لو س8ھـ
**
)(2.9

R-2

F

0.72

9.5

**

0.77

20

**

0.82

25

**

حيث :لو ̂ص  1ھـ :لوغاريتم كمية اإلنتاج التقديرية من محصول العنب للصنف كينج روبي طن/فدان.
لو ̂ص 2ھـ  :لوغاريتم كمية اإلنتاج التقديرية من محصول العنب للصنف بناتي طن/فدان.
لو ̂ص 3ھـ  :لوغاريتم كمية اإلنتاج التقديرية من محصول العنب للصنف روبي احمر طن/فدان.
لو س :1لوغاريتم كمية السماد البلدي م/3فدان.
لو س :2لوغاريتم العمالة البشرية رجل /يوم /فدان.
لو س :3لوغاريتم العمل اآللي ساعة/فدان.
لو س :4لوغاريتم عدد وحدات األزوت للفدان.
لو س :5لوغاريتم عدد وحدات الفوسفات للفدان.
لو س :6لوغاريتم عدد وحدات البوتاسيوم للفدان.
لو س :7لوغاريتم كمية العناصر الصغرى بالكيلو جرام.
لو س :8لوغاريتم قيمة المبيدات جنيھاً/فدان.
القيم بين القوسين " ت " المحسوبة.
** تعنى المعنوية عند مستوى .0.01
* تعنى المعنوية عند مستوى .0.05
المصدر :جمعت وحسبت من نتائج تحليل بيانات العينة البحثية.

 -3تقدير دالة التكاليف ألصناف العنب المزروعة بعينة الدراسة:
بدراسة العالقة بين التكاليف اإلنتاجية ألصناف العنب المزرع"ة بعين"ة
الدراس""ة مق""درة بالجني""ه والكمي""ة المنتج"""ة م""ن العن""ب ب""الطن ت""م اس"""تخدام
الصورة التربيعية والتكعيبية الختيار أفضل الصور من الناحية االقتص"ادية
واإلحصائية.
)أ( تقدير دالة التكاليف للصنف العنب كينج روبي :
تب"""ين المعادل"""ة األول"""ى بالج"""دول رق"""م ) (5العالق"""ة ب"""ين التك"""اليف
والكمي""ة المنتج""ة م""ن العن""ب ص""نف كي""نج روب "ي حي""ث اتض""ح أن الص""ورة
التربيعي""ة ھ "ي أفض""ل الص""ور ،وق""د بلغ""ت قيم""ة معام""ل التحدي""د  0.67بم""ا
يشير إلى أن حوالي  %67من التغي"رات الحادث"ة ف"ى التك"اليف ،ترج"ع إل"ى
التغي""رات الحادث""ة ف "ي اإلنت""اج .وت""م اش""تقاق دال""ة متوس""ط التك""اليف وذل""ك
بقس""مة التك""اليف عل""ى الكمي""ة المنتج""ة ،وك""ذلك ت""م اش""تقاق دال""ة التك""اليف

الحدية ،ولتحديد حجم اإلنتاج األمثل ،والذي ي"دنى التك"اليف فق"د ت"م مس"اواة
التك""اليف المتوس""طة بالتك""اليف الحدي""ة حي""ث ق""در بح""والي  11.2طن/ف""دان،
وقد بلغ متوسط انتاج الفدان من ھ"ذا المحص"ول ط"ن  11.8طن/ف"دان ،وق"د
أتضح من النتائج ان خمسة عشر مزارع قد حققوا ھ"ذا الحج"م بنس"بة بلغ"ت
نحو  %37.5من مزارعي العين"ة البحثي"ة للص"نف ك"نج روب"ي .وللحص"ول
عل""ى الحج""م المعظ""م لل""ربح وذل""ك بمس""اواة دال""ة التك""اليف الحدي""ة بالس""عر
المزرعي للطن من العنب والذي قدر بنحو  5000جني"ه للط"ن ،بل"غ الحج"م
المعظم للربح حوالي 13طن/فدان ،وھ"و يزي"د ع"ن متوس"ط العين"ة بح"والي
 1.5طن/ف""دان ،وھ""ذا الحج""م ل""م يص""ل إلي "ه أي م""ن منتج "ي العين""ة البحثي""ة،
ويشير ذلك الى أن مزارعى المحصول مازال لديھم فرصة لزي"ادة انت"اجھم
لتعظيم أرباحھم.

جدول  . 5تقدير دوال التكاليف إلنتاج أصناف العنب بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة للموسم الزراعي 2017/2016
2
ر
المعادلة
صنف العنب
2
ت ك ھـ =  37740 - 211855صھـ  1667.3 +صھـ
كينج روبي
0.67
**
**
)(3.6
)(5.3
2
ت ك ھـ =  33561 - 162959صھـ  1874 +صھـ
عنب بناتى
0.82
**
**
)(3.2
)(4.1
2
رومي أحمر
ت ك ھـ =  77046 - 486501صھـ  3136 +صھـ
0.59
*
**
)(3.4
)(2.4
تكاعيب

المرونة

ف
**

1.4

**

0.179

)(12.7
)(18.5
)(7.3

**

0.675

حيث :ت ك ھـ = القيمة التقديرية إلجمالي التكاليف اإلنتاجية للفدان )جنيه /طن(.
ص ھـ = القيمة التقديرية إلنتاج الفدان من للعنب )طن/فدان(.
القيمة بين القوسين قيمة )ت(.
ھـ = عدد الزراع لكل صنف،
* معنوى عند مستوى 0.05
** معنوي عند مستوى 0.01
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة للعام الزراعي .2017/2016

)ب( تقدير دالة التكاليف للصنف العنب بناتي :
تب""ين المعادل""ة الثاني""ة بالج""دول رق""م ) (5العالق""ة ب""ين التك""اليف
والكمي""ة المنتج""ة م""ن العن""ب للص""نف بن""اتي والت"ي أتض""ح منھ""ا أن الص""ورة
التربيعي""ة ھ "ي أفض""ل الص""ور ،وق""د بلغ""ت قيم""ة معام""ل التحدي""د  0.82بم""ا
يشير إل"ى أن ح"والي  %82م"ن التغي"رات الحادث"ة ف"ي التك"اليف ترج"ع إل"ى
التغي"رات الحادث""ة ف"ي اإلنت""اج ،وق""د ق"در حج""م اإلنت""اج ال"ذي ي""دني التك""اليف
بنحو  9.3طن/فدان ،وقد بلغ متوسط انت"اج الف"دان م"ن ھ"ذا المحص"ول 9.6
طن/فدان ،أتضح م"ن النت"ائج أن إح"دى عش"ر م"زارع ق"د حقق"وا ھ"ذا الحج"م
بنسبة نحو  %27.5من مزارعي العينة البحثي"ة للص"نف العن"ب بن"اتي .كم"ا
قدر الحجم المعظ"م لل"ربح بح"والى  10.1طن/ف"دان وھ"و يزي"د ع"ن متوس"ط

العين"ة بح""والي  0.5طن/ف""دان ،وحق"ق الحج""م المعظ""م لل"ربح ح""والي خمس""ة
منتجين فقط بنسبة بلغت نحو  %12.5من مزارعي العين"ة البحثي"ة للص"نف
العنب بناتي، .ويشير ذلك الى أن مزارعي المحصول م"ازال ل"ديھم فرص"ة
لزيادة انتاجھم لتعظيم ارباحھم.
)ج( تقدير دالة التكاليف للصنف العنب رومي أحمر تكاعيب:
تب""ين المعادل""ة الثالث""ة بالج""دول رق""م ) (5العالق""ة ب""ين التك""اليف
والكمية المنتجة من العنب الصنف رومي احمر تكاعيب والتي اتضح منھ"ا
أن الصورة التربيعية ھي أفضل الص"ور ،حي"ث بلغ"ت قيم"ة معام"ل التحدي"د
 0.59بم""ا يش""ير إل"ى أن ح""والي  %59م""ن التغي""رات الحادث""ة ف"ي التك""اليف
ترج""ع إل""ى التغي""رات الحادث""ة ف "ي كمي""ة اإلنت""اج ،وق""د ق""در الحج""م الم""دني
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للتكاليف بحوالي  12.5طن/فدان ،في حين بلغ متوسط انتاج الفدان من ھ"ذا
المحصول بالعين"ة البحثي"ة ح"والي  12.4طن/ف"دان ،وق"د أتض"ح م"ن النت"ائج
ان عش"""رون م"""زارع ق"""د حقق"""وا ھ"""ذا الحج"""م بنس"""بة تبل"""غ نح"""و  %50م"""ن
مزارع""ي العين""ة البحثي""ة للص""نف ،كم""ا ق""در حج""م اإلنت""اج المعظ""م لل""ربح
بح"""والي  13.3طن/ف"""دان وھ"""و يزي"""د ع"""ن متوس"""ط العين"""ة بح"""والي 0.9
طن/ف""دان ،وھ""ذا الحج""م وص""ل الي""ه عش""رة منتج""ين فق""ط بنس""بة تبل""غ نح""و
 %25من مزارعي العينة البحثية ،ويشير ذلك الى أن مزارعي المحص"ول
مازال لديھم فرصة لزيادة انتاجھم لتعظيم ارباحھم.
 -4تحليل مقارن لمؤشرات الكفاءة ألصناف العنب بعينة الدراسة:
)أ( مقياس كفاءة استخدام عنصر األرض )متوسط اإلنتاجية الفدانية(:
ال شك أن إح"الل األص"ناف ذات اإلنتاجي"ة العالي"ة مح"ل األص"ناف
ذات اإلنتاجية المنخفضة ف"ى غاي"ة األھمي"ة للتوس"ع الرأس"ي ك"ذلك اس"تخدام
األساليب الزراعية المتطورة وإج"راء المع"امالت الزراعي"ة بطريق"ة س"ليمة
وفي توقيتاتھ"ا المح"ددة ف"ي ظ"ل محدودي"ة الم"وارد األرض"ية ،وتعتب"ر الغل"ة
الفداني"""ة ھ"""ى المحص"""لة النھائي"""ة لحزم"""ة التوص"""يات الفني"""ة والتكنولوجي"""ة،
ويوض""ح الج""دول رق""م ) (6ارتف""اع كف""اءة المنتج""ين منتج "ي ص""نف العن""ب
روم "ي تكاعي""ب بإنتاجي""ة فداني""ة تبل""غ ح""والي  12.1طن/ف""دان وھ""ي تزي""د
بنسبة تبلغ نحو  %26.2 ،%0.02ع"ن اإلنتاجي"ة الفداني"ة لك"ل م"ن ص"نفي
كي""نج روب""ي ،والص""نف بن""اتي والمق""درة بح""والي  11.83طن/ف""دان9.59 ،
طن/ف""دان لك "ل منھم""ا عل""ى الترتي""ب ،وتب""ين قيم""ة )ف( المحس""وبة معنوي""ة
الفرق بين متوسط إنتاجية اصناف العنب المختلف"ة بمحافظ"ة البحي"رة حي"ث
قدرت بنحو  176عند مستوى معنوية .%1
)ب( مقياس تكلفة الوحدة المنتجة:
تكلف"""ة الوح"""دة المنتج"""ة يمك"""ن الحص"""ول عليھ"""ا بقس"""مة اجم"""الى
التك""اليف الكلي""ة عل""ى اإلنتاجي""ة الفداني""ة يوض""ح الج""دول رق""م ) (6تكلف""ة
الوحدة لمحص"ول العن"ب حي"ث تب"ين ارتف"اع كف"اءة المنتج"ين لص"نف العن"ب
روم"""ي تكاعي"""ب النخف"""اض تكلف"""ة الوح"""دة منتج"""ة والت"""ي ق"""درت بح"""والي
 1159.8جنيه/طن وھي تقل بنس"بة تبل"غ نح"و  %19.5 ،%1.2ع"ن تكلف"ة

الوح"""دة المنتج"""ة م"""ن الص"""نفين كي"""نج روب"""ي  ،والص"""نف بن"""اتي والمق"""درة
بحوالي 1173.7جنيه/طن 1441.4 ،جنيه /طن لكل منھم"ا عل"ى الترتي"ب.
وتوض""ح قيم""ة )ف( المحس""وبة معنوي""ة الف""رق ب""ين متوس""ط تكلف""ة الوح""دة
المنتجة ألصناف العنب المختلفة بمحافظة البحيرة حيث قدرت بنح"و 50.1
عند مستوى معنوية .%1
)ج( مقياس صافي العائد الفداني:
يتوق""ف ص""افى العائ""د لوح""دة المس""احة عل""ى أس""عار مس""تلزمات العملي""ة
اإلنتاجي""ة ،وأس""عار المنتج""ات النھائي""ة والثانوي""ة للمحص""ول ،باإلض""افة إل""ى متوس""ط
إنتاجي""ة وح""دة المس""احة .وھ""و حاص""ل ط""رح التك""اليف الكلي""ة م""ن االي""راد الكل""ى،
ويوض""ح الج""دول رق""م ) (6ارتف""اع كف""اءة المنتج""ين منتج "ي ص""نف العن""ب روم "ي
تكاعي"ب حي""ث يبل"غ ص""افي العائ"د الف""داني ح"والي  22255.2جنيه/ف""دان وھ"و يزي""د
بنس""بة تبل""غ نح""و  %119.5 ،%3.06ع""ن ص""افي العائ""د الف""داني لك""ل م""ن ص""نف
كي"""""نج روب"""""ي ،والص"""""نف بن"""""اتي والمق"""""درة بح"""""والي  21593.9جنيه/ف"""""دان،
 10138.24جنيه /فدان لك"ل منھم"ا عل"ى الترتي"ب ،وتوض"ح قيم"ة )ف( المحس"وبة
معنوي"ة الف"رق ب"ين اص""ناف العن"ب المختلف"ة بمحافظ"ة البحي""رة حي"ث ق"درت بنح""و
 461عند مستوى معنوية .%1
)د( مقياس العائد على الجنيه المستثمر:
ويشير ھذا المقي"اس إل"ى الكف"اءة االقتص"ادية للعناص"ر اإلنتاجي"ة المتغي"رة،
ويوضح مقدار العائ"د المتحق"ق م"ن اس"تخدام عناص"ر اإلنت"اج ف"ي العملي"ة اإلنتاجي"ة،
وكلم""ا ارتفع""ت قيم""ة ھ""ذا المقي""اس كلم""ا دل ذل""ك عل""ى زي""ادة ص""افى العائ""د بالنس""بة
للتك"""اليف ،وبمطالع"""ة بيان"""ات الج"""دول رق"""م ) (6تب"""ين ارتف"""اع العائ"""د عل"""ى الجني"""ه
المستثمر للصنف رومي أحمر تكاعيب مما يدل عل"ى ارتف"اع كف"اءة المنتج"ين لھ"ذا
الص""نف حي""ث يبل""غ العائ""د عل""ى الجني""ه المس""تثمر ح""والي  1.617وھ""و يزي""د بنس""بة
ق""درت بنح""و  %117.9 ،%3.3ع""ن العائ""د عل""ى الجني""ه المس""تثمر لص""نفي كي""نج
روبي ،والصنف بناتي والب"الغ ح"والي  0.742 ،1.566لك"ل منھم"ا عل"ى الترتي"ب،
وتوض""ح قيم""ة )ف( المحس""وبة معنوي""ة الف""رق ب""ين متوس""ط العائ""د عل""ى الجني""ه
المس""تثمر ألص""ناف العن""ب المختلف""ة بمحافظ""ة البحي""رة حي""ث ق""درت بنح""و 135.2
عند مستوى معنوية .%1

جدول  . 6مقارنة بعض متوسطات مقاييس الكفاءة االقتصادية لمنتجي أصناف العنب بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة للموسم الزراعي 2017/2016
قيمة )ف(
عنب
عنب
عنب
البيان
المحسوبة
رومي أحمر تكاعيب
بناتي
كينج روبي
**
176
12.074
9.593
11.828
اإلنتاجية الفدانية بالطن
**
50.1
1159.8
1441.4
1173.3
تكلفة الوحدة المنتجة جنيه/طن
**
461
22255.2
10138.2
21593.9
صافي العائد الفداني بالجنيه
**
135.2
1.617
0.742
1.566
العائد على الجنيه المستثمر
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة للموسم الزراعي .2017/2016

ومم""ا س""بق يتض""ح أن العن""ب ص""نف روي تكاعي""ب تف""وق عل""ي
االصناف التي تم دراستھا من خالل مقاييس الكفاءة التي تم تقديرھا وكذلك
تفوق منتجي ھذا الصنف في استخدام عناصر االنتاج بكف"اءة كم"ا تب"ين م"ن
تقدير دالة االنتاج  ،ولذا توصي الدراسة باعتماد زراعة ھذا الصنف .
 -5التوزيع الجغرافXي والنصXيب السXوقي للصXادرات المصXرية مXن العنXب
وتقدير دالة الطلب الخارجي في أھم أسواقه:
)أ(التوزيXXع الجغرافXXي والنصXXيب السXXوقي للصXXادرات المصXXرية مXXن العنXXب
في أھم أسواقه:
يتض"""ح م"""ن البيان"""ات ال"""واردة بالج"""دول رق"""م ) (7أن كمي"""ة الص"""ادرات
المص""رية م""ن العن""ب تبل""غ نح""و  133أل""ف ط""ن لمتوس""ط الفت""رة )،(2016-2012

وأن المملك""ة المتح"""دة ت""أتي ف"""ي المرتب""ة األول"""ى حي""ث تس"""تورد كمي""ة م"""ن العن"""ب
المصري تق"در بح"والي  41.9ال"ف ط"ن تمث"ل نح"و  %31.5م"ن كمي"ة الص"ادرات
المص"""رية م"""ن العن"""ب ،بينم"""ا ت"""أتي ف"""ي المرتب"""ة الثاني"""ة ھولن"""دا حي"""ث تبل"""غ الكمي"""ة
المصدرة من العنب المصري للس"وق الھولن"دي ح"والي  26.3أل"ف ط"ن تمث"ل نح"و
 % 19.8بينم""ا ت""أتي ايطالي""ا ف""ي المرتب""ة الثالث""ة حي""ث تس""تورد ح""والي  12.4أل""ف
طن تمثل نحو  %9.3يلى ذلك ألمانيا وبلجيك"ا وروس"يا بكمي"ة ص"ادرات م"ن العن"ب
المص"ري تبل""غ ح"والي  6.8 ، 7.8، 10.3أل""ف ط"ن لك""ل م"نھم عل""ى الترتي"ب تمث""ل
نح""و  %5.1 ،%6 ،%7.7م""ن كمي""ة الص""ادرات المص""رية م""ن العن""ب لمتوس""ط
الفترة ).(2016-2012

جدول  . 7التوزيع الجغرافي والنصيب السوقي لصادرات العنب المصري ألھم أسواقه الخارجية لمتوسط الفترة )(2016-2012
إجمالي
األھمية النسبية
القيمة
سعر التصدير
الكمية المصدرة
البيان
الواردات
للكمية )(%
)مليون دوالر(
)دوالر/طن(
)الف طن(
)ألف طن(
367.5
31.5
103.8
2473.2
41.9
المملكة المتحدة
367.6
19.8
59.4
2258.6
26.3
ھولندا
43.6
9.3
28.9
2335
12.4
ايطاليا
396.1
7.7
24.2
2356.7
10.3
المانيا
74.2
6.0
18.4
2342.6
7.8
بلجيكا
337.2
5.1
12
1779.6
6.8
روسيا
20.6
50.2
1825.7
27.5
اخرى
100
258.8
1946.1
133
اإلجمالي

النصيب
السوقي
%
11.4
7.2
28.5
2.6
10.5
2.0

المصدر -1:الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ،نشرات التجارة الخارجية  ،الكتاب االحصائي السنوي ،اعداد مختلفة.
2- Trade Map www.trademap.org
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Al – Ghunaimi, A. H. A.
أعلى نصيب سوقي لصادرات العنب المص"ري كان"ت ف"ي الس"وق
اإليطالي حيث بلغ نحو  %28.5يليه كل من سوق المملكة المتحدة ،الس"وق
البلجيك""ي والس""وق الھولن""دي وال""ذي ق""در بنح""و %7.2 ،%10.5 ،%11.4
لك""ل م""نھم عل""ى الترتي""ب .وعل""ى ال""رغم م""ن أن ألماني""ا تع""د ث""اني أكب""ر دول
الع""الم اس""تيراداً للعن""ب بع""د الوالي""ات المتح""دة األمريكي""ة يالح""ظ تض""اؤل
النصيب السوقي لصادرات العنب المص"ري في"ه حي"ث بل"غ ح"والي ،%2.6
بينما سجل السوق الروسي الح"د األدن"ى للنص"يب الس"وقي للعن"ب المص"ري
حيث بلغ نحو  .%2مما سبق يتضح أن  6دول أوروبية تستحوذ عل"ى نح"و
 %80من صادرات العنب المصري وعلى الرغم من اتس"اع تل"ك األس"واق
إال أن النصيب السوقي لصادرات العنب المصري فيھا يع"د منخفض"ا ً نس"بيا ً
األمر ال"ذي يل"زم مع"ه أع"ادة دراس"ة تل"ك األس"واق لزي"ادة النص"يب الس"وقي
والعمل على دخول أسواق جديدة لزيادة الصادرات المصرية من العنب.
)ب( تقدير دالة الطلب الخارجي على العنب المصري في أھم أسواقه:
تعتبر دراسة محددات الطلب الخارجي على العنب المصري في
األس""واق العالمي""ة م""ن األھمي""ة بمك""ان ،إذ أن دراس""ة طل""ب أھ""م األس""واق
العالمية يتطلب بالض"رورة تحدي"د العوام"ل المح"ددة للطل"ب الخ"ارجي عل"ى
الصادرات المصرية في كل سوق ،ومن ثم الوق"وف عل"ى أس"باب توس"ع أو
انكماش الصادرات المصرية الى ھذه األسواق الدولي"ة ،ك"ذلك معرف"ة م"دى
المنافس""ة الت""ي تواجھھ""ا ف""ي أس""واقھا االس""تيرادية س""واء م""ن ناحي""ة ال""دول
المنافسة وذلك باتباعھا لبعض السياسات التجارية الت"ي تع"وق ت"دفق الس"لعة
المصرية إلى السوق االستيرادي لھا ومثال ذلك إتباعھ"ا لسياس"ة إغ"راق أو
إبرام اتفاقية تجارية مع الدول"ة المس"توردة ،أو م"ن ناحي"ة الدول"ة المس"توردة
وذلك إذا ما أخذ في االعتبار العوامل التي من ش"أنھا تس"ھل أو تع"وق ت"دفق
تلك الســــــــلع المصــرية اليھا.
لذا تم دراســــــة العالقة بين الكمية المصدرة من العنب المص"ري
للسوق المستورد )ص(  ،وأھ"م العوام"ل الم"ؤثرة وھ"ى الكمي"ة المنتج"ة م"ن
العن""ب المص""ري ب""األلف ط""ن )س ، (1الكمي""ة المس""تھلكة م""ن العن""ب ف""ي
السوق المصري باأللف ط"ن )س ، (2الطاق"ة االس"تيعابية للس"وق المس"تورد
م"""ن العن"""ب ب"""األلف ط"""ن )س ، (3النس"""بة الس"""عرية لس"""عر تص"""دير العن"""ب
المص"""ري وس"""عر تص"""دير الع"""الم للعن"""ب )س ، (4النس"""بة الس"""عرية لس"""عر
تص"""دير العن"""ب المص"""ري وس"""عر تص"""دير جن"""وب افريقي"""ا للعن"""ب )س، (5
النسبة السعرية لسعر تصدير العنب المصري وس"عر تص"دير ش"يلي للعن"ب

)س ، (6النس""بة الس""عرية لس""عر تص""دير العن""ب المص""ري وس""عر تص""دير
إسبانيا للعنب )س ، (7دعم الصادرات الزراعي"ة المص"رية ب"المليون دوالر
)س (8وذل""ك للفت""رة ) .(2016-2000وب""إجراء عالق""ة ب""ين المتغي""ر الت""ابع
والمتغي""رات المس""تقلة الت""ي ت""م اختيارھ""ا وذل""ك باس""تخدام االنح""دار المتع""دد
المرحلي  Step withبصوره المختلفة ،تم تحديد أفضل ال"دوال الت"ي تعب"ر
عن العالقة بين المتغير التابع وأھم المتغيرات المفسرة والت"ي تتف"ق نتائجھ"ا
م""ع المنط""ق االقتص""ادي واالحص""ائي وذل""ك باس""تخدام النظري""ة االقتص""ادية
وقيمة معامل التحديد )ر (2وقيمة )ف( للنموذج المقدر.
• الطلب على العنب المصري في سوق المملكة المتحدة:
يعتبر سوق المملكة المتحدة من أھم األسواق الخارجية المس"توردة
للعنب المصري وبدراسة العالقة بين الكمية المصدرة من العن"ب المص"ري
للسوق كمتغير تابع والعوامل التي يفترض تأثيرھا وھ"ى الكمي"ة م"ن اإلنت"اج
المص""ري م""ن العن""ب إل""ف ط""ن  ،والكمي""ة المس""تھلكة م""ن العن""ب  ،والطاق""ة
االستيعابية لسوق المملك"ة المتح"دة  ،ونس"بة س"عر تص"دير مص"ر م"ن العن"ب
والسعر العالمي للعنب ،ونسبة سعر تصدير مصر من العنب وسعر تص"دير
ال""دول المنافس"ة ف""ي الس""وق ،تب""ين م""ن المعادل""ة رق""م ) (1بالج""دول رق""م )(8
وج""ود عالق""ة طردي""ة ب""ين كمي""ة الص""ادرات المص""رية م""ن العن""ب لس""وق
المملك"""ة المتح"""دة وك"""ال م"""ن الطاق"""ة االس"""تيعابية للس"""وق ودع"""م الص"""ادرات
الزراعية المصرية ،أي أنه كلما زادت الطاقة االستيعابية بحوالي ألف ط"ن،
ودع""""م الص""""ادرات المص""""رية بح""""والي ملي""""ون دوالر زادت الص""""ادرات
المص""رية م""ن العن""ب للس""وق بح""والي  0.157 ، 0.633أل""ف ط""ن ف""ي ح""ين
تبين وجود عالقة عكسية بين الكمية المستھلكة من العن"ب ف"ي مص"ر ونس"بة
سعر تصدير العنب المصري لسعر التصدير الع"المي ،ونس"بة س"عر تص"دير
مص""ر لس""عر تص""دير جن""وب أفريقي""ا أي أن""ه ب""نقص العوام""ل الس""ابقة بوح""دة
واحدة تزداد الكمية المص"درة بح"والي  0.267 ، 0.212 ،0.211ال"ف ط"ن
وقد بلغ معامل التحديد نحو  0.91مما يعنى أن ح"والى  %91م"ن التغي"رات
الحادث""ة ف""ي كمي""ة الص""ادرات م""ن العن""ب ترج""ع ال""ى التغي""رات ف""ي العوام""ل
المس""تقلة الت"""ي يش"""ملھا النم"""وذج وذل"""ك خ"""الل الفت"""رة ) (2016-2000كم"""ا
ق""درت قيم""ة )ف( المحس""وبة بنح""و  22.5مم""ا يوض""ح معنوي""ة النم""وذج عن""د
مستوى معنوية .%1

جدول  . 8تقدير دالة الطلب الخارجي على العنب المصري في أھم األسواق المستوردة خالل الفترة )(2016-2000
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حيث:
ص^ھـ الكمية التقديرية للصادرات المصرية من العنب المصري للسوق الخارجي باأللف طن.
س1ھـ الكمية المنتجة من العنب الف طن .
س2ھـ الكمية المستھلكة من العنب في مصر الف طن
س3ھـ الطاقة االستيعابية للسوق الخارجي ألف طن
س4ھـ سعر تصدير مصر/سعر تصدير العالم
س5ھـ سعر تصدير مصر /سعر تصدير جنوب افريقيا
س6ھـ سعر تصدير مصر /سعر تصدير شيلي
س7ھـ سعر تصدير مصر /سعر تصدير اسبانيا
س8ھـ دعم الصادرات الزراعية المصرية
** معنوي عند %1
* معنوي عند %5
المصدر :الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نشرة التجارة الخارجية  ،أعداد متفرقة.
.Food and Agriculture Organization (FAO), Trade Year Book, Various Issues, 2000-2015

• الطلب على العنب المصري فى السوق الھولندي:
يعتب""ر الس""وق الھولن""دي م""ن أھ""م األس""واق الخارجي""ة المس""توردة
للعنب المصري وبدراسة العالقة بين الكمية المصدرة من العن"ب المص"ري
للسوق كمتغير تابع والعوامل التي يفترض تأثيرھا وھى الكمية م"ن اإلنت"اج
المص""ري م""ن العن""ب ب""األلف ط""ن ،والكمي""ة المس""تھلكة م""ن العن""ب ب""األلف
طن ،والطاقة االستيعابية للسوق الھولندي باأللف طن ،ونسبة سعر تص"دير
مصر م"ن العن"ب والس"عر الع"المي للعن"ب ،ونس"بة س"عر تص"دير مص"ر م"ن

العنب وسعر تصدير الدول المنافسة في السوق ،تبين من المعادلة رق"م )(2
بالجدول رقم ) (8وجود عالقة طردية ب"ين كمي"ة الص"ادرات المص"رية م"ن
العنب لسوق وكمي"ة اإلنت"اج المص"ري م"ن العن"ب أي أن"ه كلم"ا زاد اإلنت"اج
المص""ري م""ن العن""ب بح""والي أل""ف ط""ن زادت الص""ادرات المص""رية م""ن
العن""ب للس""وق الھولن""دي بح""والي  0.105ال""ف ط""ن ف""ي ح""ين تب""ين وج""ود
عالق""ة عكس""ية ب""ين الكمي""ة المس""تھلكة م""ن العن""ب ف""ي مص""ر ،ونس""بة س""عر
تص""دير مص""ر لس""عر تص""دير جن""وب أفريقي""ا ،ونس""بة س""عر تص""دير مص""ر
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 وفي مجال التصدير توجد حاجة لف"تح أس"واق جدي"دة م"ع االھتم"ام،األخرى
باألس""واق الحالي""ة والت""ي ي""نخفض نص""يب مص""ر الس""وقي ف""ي الوق""ت ال""ذي
.تتسم فيه بكبر الحجم بصفة خاصة ألمانيا والمملكة المتحدة
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لس""عر تص""دير ش""يلي أي أن""ه ب""نقص العوام""ل الس""ابقة بوح""دة واح""دة ت""زداد
 أل""ف ط""ن وبل""غ معام""ل0.217 ،265 ،0.115 الكمي""ة المص""درة بح""والي
 م""ن التغي""رات الحادث""ة ف""ي%87  مم""ا يعن""ى أن ح""والى0.87 التحدي""د نح""و
كمية الصادرات من العنب ترجع الى التغي"رات ف"ي العوام"ل المس"تقلة الت"ي
(( كم"ا ق"درت قيم"ة )ف2016-2000) يشملھا النموذج وذلك خ"الل الفت"رة
.%1  مما يبين معنوية النموذج عند مستوى معنوية20.7 المحسوبة بنحو
،• الطلب على العنب المصري فى السوق اإليطالي
يعتب""ر الس""وق اإليط""الي م""ن أھ""م األس""واق الخارجي""ة المس""توردة
للعن"""ب المص"""ري وبدراس"""ة العالق"""ة ب"""ين الكمي"""ة المص"""درة م"""ن العن"""ب
المصري للسوق كمتغير تابع والعوامل الت"ي يفت"رض تأثيرھ"ا وھ"ى الكمي"ة
 والكمي"ة المس"تھلكة م"ن العن"ب،من اإلنتاج المصري من العنب باأللف طن
 ونس""بة س""عر تص""دير، والطاق""ة االس""تيعابية للس""وق اإليط""الي،ب""األلف ط""ن
 ونس"بة س"عر تص"دير مص"ر م"ن،مصر م"ن العن"ب والس"عر الع"المي للعن"ب
(3)  تبين من المعادلة رق"م،العنب وسعر تصدير الدول المنافسة في السوق
( وجود عالقة طردية ب"ين كمي"ة الص"ادرات المص"رية م"ن8) بالجدول رقم
العنب للسوق اإليطالي وك"ال م"ن كمي"ة اإلنت"اج م"ن العن"ب المص"ري ودع"م
الصادرات الزراعي"ة المص"رية أي أن"ه كلم"ا زاد اإلنت"اج المص"ري بح"والي
 ودع"""م الص""ادرات الزراعي"""ة بملي""ون دوالر زادت الص"""ادرات،أل""ف ط""ن
 أل""ف ط""ن ف""ي ح""ين0.075، 0.084 المص""رية م""ن العن""ب للس""وق بح""والي
تبين وجود عالقة عكسية بين الكمية المستھلكة من العنب في مص"ر ونس"بة
 ونس""بة س""عر تص""دير،س""عر تص""دير مص""ر لس""عر تص""دير جن""وب افريقي""ا
مص""ر لس""عر تص""دير ش""يلي أي أن""ه ب""نقص العوام""ل الس""ابقة بوح""دة واح""دة
 وبل"غ، أل"ف ط"ن0.115 ،0.104، 0.048 تزداد الكمية المصدرة بحوالي
 من التغيرات الحادث"ة%92  مما يعنى أن حوالى0.92 معامل التحديد نحو
في كمية الصادرات م"ن العن"ب ترج"ع ال"ى التغي"رات ف"ي العوام"ل المس"تقلة
( كم"ا ق"درت قيم"ة2016-2000) التي يشملھا النموذج وذل"ك خ"الل الفت"رة
 مم"""ا يوض"""ح معنوي"""ة النم"""وذج عن"""د مس"""توى24.8 )ف( المحس"""وبة بنح"""و
. %1 معنوية
والتوصيات في ضوء النتائج البحثية توصي الدراسة بالتوس"ع ف"ي
زراعة الصنف رومي أحمر تكاعيب مع العمل على رف"ع كف"اءة األص"ناف
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ABSTRACT
Grape fruit is one of the most important fruit crops in Egyptian agriculture. The research problem was the fluctuation of
grape exports from year to year. The productivity of the grapes was relatively stable in recent years, which requires studying the
most important productive and economic indicators of grapes in Egyptian agriculture. During a research sample of the farmers of
the grapes in the province of Beheira Governorates one of the most productive provinces of grapes in Egyptian agriculture.The
results of the production functions showed that the most important productive factors affecting the production of grapes are
phosphate fertilizer, nitrogen, human labor and automation. However, these elements were not used efficiently and the pesticide
component is important in the red grape varieties. In contrast there is excessive use of pesticides In the King Rumi category, and
the overall productivity elasticity showed that the producers of King Rumi and Banati were in the first production stage while the
Rumi producers were in the second economic production stage.The cost functions indicated that the minimum cost in the King
Ruby and Banati varieties was 11.2, 9.3 and 12.5 tons. The results of the efficiency measures revealed the high efficiency of the
producers of the Rumi Taqa'ib category. The net revenue per feddan reached 22255.2 pounds compared to about 21593.9,
10138.2 for King Romi and Banati, and that the profitability of the spent pound was about 1.617 for the Rumi Taqa'ib type
compared to 1.566, 0.742 for the King Rumi variety and the Banati type, which confirms the preference of the red Rumi brand.A
study of the most important factors affecting the quantity of Egyptian exports of grapes shows the positive relationship between
the absorptive capacity of the UK market and the support of Egyptian agricultural exports. It also shows the inverse relationship
between the quantity consumed and the price ratio of the export price of Egypt, the world price and the export price of South
Africa. The Egyptian exports of grapes in the market and both the quantity of production of Egyptian grapes, while the reverse
relationship of the price ratio of Egypt and the price of South Africa and the price of Chile. As for the Italian market, there was a
positive relationship between the quantity exported to the market and the quantity of Egyptian production and supporting the
Egyptian agricultural exports and the existence of an inverse relation to both the price ratio of Egypt's price and the export price
of South Africa and Chile's export price.In the light of the research Results, the study recommends expanding the cultivation of
the red Grape varieties while improving the efficiency of the other varieties. In the field of export, there is a need to open new
markets with attention to the current markets, which is decreasing in Egypt's market share while it is especially large in Germany
and the United Kingdom.
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