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 دراسة أأقتصادية للوضع الراهن حملصول التني الشوىك ىف الأراىض اجلديدة )دراسة حاةل حمافظة مطروح( 

 الزييد سلامين عاشور   بو ا مرفت  

 مركز حبوث الصحراء  , جامتعيةوالا  الاقتصاديةشعبة ادلراسات 

 agree@yahoo.com _ d: للباحث الرئييس ليكرتوينالربيد ال  * 

 امللخص : 

طن،   87من حمصول التني الشوىك، بيامن تنتج حمافظة مطروح حواىل  أألف طن 258.27، تنتج مرص حوايل التني الشويك سالح املس تقبليعترب 

نتاجيته.فتعترب حمافظة مطروح من احملافظات الا  تبني من   سرتاتيجية الهامة واليت تعترب بيئة مناس بة جدا لزايدة املساحات املزروعة من احملصول وزايدة ا 

نتاجية اليت تواجه املزارعني مرتبة ترتيبا     2كل ابس تخدام مربع ك ذو  2019للمومس الزراعي بحثتنازليا بعينة ال  خالل بياانت عينة ادلراسة أأن أأمه املشالك ال 

(2x ) ىل املس هتكل انتشار احلشائش، ا، صابة ابلمراض الفظرية والافات الزراعيةال  تكل املشالك ىف تمتثل و رتفاع تاكليف النقل ا ىل أأماكن البيع أأو ا 

رتفاع منسوب املاء الأريض، عدم جودة أأساليب جيدة  ا ،اخنفاض مسك الالواح م، يلهي%96واىلاملرتبة الأويل حب ون تلي حيث  خنفاض الأسعاراالهناىئ، 

%،   84حبواىلوجود دور للمرشدين الزراعيني  م عد، ارتفاع اسعار الامسدة ،%88حبواىل ة املاهرة ندرة العامةل البرشي م مث يلهي ،%92واىل حب للتعبئة واحلفظ

نتاحية الفدانية ، %80حبواىل سوء الرصف الزراعي ارتفاع اسعار املبيدات ، وأأخريا %72حبواىلارتفاع اجور العامةل البرشية ، %76حبواىلاخنفاض ال 

ييل: توعية املزارعيني وتشجيعهم عىل زراعة حمصول التني الشوىك ذلكل يوىص البحث مبا  . 2س تخدام مربع كوقد ثبت معنوية املشالك اب ،%68حبواىل

جراءات التقلمي واخلف.و تدريب العامةل عىل خمتلف العمليات الزراعية  ، س تخالص الزيت، تصنيع الأعالفامس تحرضات التجميل، و  وأأمهيته ىف تصنيع   ا 

لعن طريق امجلعيات التعاونيةجود دور للمرشد الزراعى املدرب أأمهية و  نتاجية زراعات  ت الت مراض الأ وضع خطة ملاكحفة  .ولن يمت ذكل ا  ؤثر سلبيا  عيل ا 

 الأهامتم ابلرصف الزراعى. ,.حمصول التني الشوىكالتوسع يف زراعة   . حمصول التني الشوىك

 ة الفنية،الكفاءة التوزيعية،الكفاة ال قتصادية. مغلف البياانت،الكفااللكامت الأسرتشادية :  

 مقدمة : 

  حتمل و  لجفاف لة تملقاوم من احملاصيل الواعدة التني الشويك يعترب 

رتفاع قميته الغذائيةلتغريات املناخيةل  نسان   العالية ، كام أأنه يمتزي اب  لال 

حيث تؤكد ادلراسات أأن هكتارا   . مصدرا  للامءخمزان للامء،واحليوان 

طنا من   180 حواىل ميكنه احتواء ما يقارب التني الشوىكواحدا من 

أأوراقه ميكن أأن تكون علفا ذو قمية  ، مثاره املعروفة بطعمها الذليذ، ءاملا

خفض مكيات امليثان ، كام يعمل عىل غذائية عالية ابلنس بة للحيواانت

املنبعثة من فضالت احليواانت وهو ما سيسامه يف خفض انبعاث  

يس تخدم كأس يجة للبساتني وحقول  لتلوث البيئة، و الغازات املسببة 

الأجشار محلايهتا من التقلبات احلادة للطقس ومن زحف الرمال يف  

ىل أأنه املناطق الصحراوية يمتل اجلفاف وارتفاع احلرارة  ، ابل ضافة ا 

حيث تعترب درجات احلرارة يف فصل  .تحمل الربودة الشديدةي ل،

 يف املناطق ذات الش تاء البارد.  ته الش تاء البارد العائق الرئييس لزراع 

العديد من ادلول يف املنطقة العربية التني الشويك منتج  تعترب 

ومعلوا عيل انتاجة وقاموا بتصديرة ايل الاسواق   عاليةمهية أأ ذو 

الاوروبية واصبح ميثل لتكل ادلول مصدرا  جيدا  لدلخل، مفثال  دوليت  

تونس واملغرب متكنتا من زراعة وانتاج وتصدير مثار وزيوت التني 

ول الاوروبية مببالغ هائةل، حيث ان سعر اللكيو جرام  الشويك ايل ادل

وسعر لرت الزيت يصل   الواحد من الامثر يصل سعرة ايل عدة دولرات

اطنان   8حواىلة ت انتاجي تصل  (2) فدان الواحدللدولر 1300حواىل ايل

عرشة  حواىل امثر، وسعر اللكيو جرام الواحد ل يقل حاليا  عن المن 

  الفدان الواحد يقق مبيعات تصل ايل جنهيات وهذا يعين ان 

يف أأكرث من  الشوىك حاليا يُس تخدم زيت التني ، و الف جنية 80حواىل

 تس تخدم أأوراقه يف صناعة  امنيبأأربعني مس تحرضا جتميليا لتنقية البرشة، 

، كام يس تخدم ىف  املساحيق والصابون واخلل بنكهة زهور التني الشويك

 . الزيت  املرىب واس تخراج  صناعة

ايضا  الكفوف او الس يقان اخلاصة ابلنبات تس تخدم يف بعض  

رضوات طازجة ويف كثري  خالربازيل كادلول الالتنينة مثل املكس يك و 

من الاحيان تكون احدي مكوانت السلطة اخلرضاء وكذكل يقوم  

، ويف بعض ادلول يمت  وتناولها العديد من الناس يف تكل البدلان بطههيا 

تربية حرشة الكوش ينيال عيل تكل الس يقان لنتاج صبغة الاكرمن  

العديد من الصناعات   القرمزية مهنا وهذة الصبغة ابهظة المثن وتدخل يف

مثل الصناعات العذائية واملنسوجات ومس تحرضات التجميل والادوية  

 .وغريمه

 مخس مساحة مجهورية  متثل  حمافظة مطروح مساحة شاسعة  تضم

عىل شاطئ البحر الأبيض املتوسط   ( 1)ك  450مرص العربية متتد لنحو 

 ال جاملية تقريباك جنوب واحة س يوه, حيث تبلغ املساحة 400بعمق 

من اجامىل   %16.6مليون فدان( ومتثل  39.6) 2كأألف 166.6

 . مساحة امجلهورية

من حمصول التني  (2)أألف طنا 258.27تنتج مرص حواىل 

فتعترب حمافظة  طنا،  87الشوىك، بيامن تنتج حمافظة مطروح حواىل 

مطروح من احملافظات الأسرتاتيجية الهامة والت تعترب بيئة مناس بة جدا  

نتاجيته.    لزايدة املساحات املزروعة من احملصول وزايدة ا 

https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ن الأهامتم ب هامتم ادلوةل بتمنية الواحات  انبع منواحة س يوة ا  ا 

العالية  اجلودة و  املرصية ومهنا واحة س يوة ملا تمتزي به من ثروات طبيعية

تدخل واحة س يوة  ، كام وجوها الصحراوى اجلاف واخلاىل من الرطوبة

مضن مناطق ال س تصالح وال سزتراع اجلديدة اليت هتمت هبا ادلوةل  

  س يوة  واحة ، كام تعتربواملراكز البحثية وخاصة مركز حبوث الصحراء

من احملافظات املناسة جدا لزراعة حمصول التني الشوىك، حيث تبلغ 

نت   طن للفدان. 3.94اجية حواىل ال 

 مشلكة البحث : 

ىف ظل العجز ىف املزيان املاىئ ىف مرص، وىف ظل اخملاطر الت  

تواهجها من حمدودية املوارد املائية املرصية املتاحة للزراعة، مفحصول  

ة ىف الأراىض الت ليوجد فهيا الكثري من املاء  ت ميكن زراع التني الشوىك 

حيث أأنه من احملاصيل الت ميكن زراعهتا ابقل موارد وأأقل تاكليف، 

رمغ أأن  تقليدية، وعن طريقها ميكن حتقيق أأرابح أأكرث من احملاصيل ال 

ذات القمية  احملصول ميكنة أأن يدخل ىف العديد من املنتجات 

ن الاقتصادية،  ل ا  منا قشور ا  س يقان  و التني الشوىك ليس مثار فقط ا 

س تخدام كعلف و  هاميكن أأس تغالل  . الامثر للصناعاتا 

ل بطريقة   التني الشويك يف مرص انة ل يمت الاهامتم بزراعة ا 

تسويقه بطريقة  عيل الامثر فقط ويمت  يقترصكام ان الاس هتالك  أأقتصادية

واغلب المكيات اليت يمت انتاهجا توزع حمليا  وبطرق بدائية مما   تقليدية 

 . ة الاقتصادية ت يفقد احملصول العديد من قمي 

 هدف البحث : 

عىل مس توى  وىك التعرف عىل الوضع الراهن حملصول التني الش

دراسة  حمافظة مطروح، الأراىض القدمية واجلديدة وعىل مس توى 

ماكنية حتقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية للموارد الزراعية املس تخدمة  ا 

نتاج حمصول التني الشوىك لتحقيق أأقىص عائد،  املشالك  دراسة ىف ا 

ة املساحة  املعوقات املؤدية لعدم زايد الت تواجه أأنتاج احملصول، دراسة 

 ، ودراسة املسكل التسويقى حملصول التني الشوىك.  احلالية

 :   مصادر البياانت والأسلوب البحث 

عمتد البحث بصفة عامة يف احلصول عيل البياانت من   عىل العديد ا 

 البياانت الثانوية املنشورة، واليت مت احلصول علهيا من  اماملصادر أأوهل

س تصالح الأرايض،  مصادرها املُختلفة مثل بياانت وزارة الزراعة وا 

نشورة مبديرية الزراعة مبُحافظة مطروح واجلهات  امل بياانت غري ال وكذكل 

 البياانت الأولية واليت مت جتميعها من بياانت عينة ام اثنهي ، التابعة لها

س تبيان من   25ذلكل مت ال عامتد عىل عدد راسة امليدانية، ادل س امترة ا  ا 

مزارعى حمصول التني الشوىك مبركز س يوة مبحافظة مطروح ومهنم ثالثة  

س تخدام أأسلوب   أأفدنة يمت زراعهتم من أأجل احلصول عىل الزيوت، اب 

عمتد البحث عيل تطبيق أأسلوب حتليل الكفاءة  احلرص الشامل،  وا 

نتاجية والا س تخدام  قتصاديةال   . ( 12) (DEA)أأسلوب مغلف البياانتاب 

 نتاجئ البحث ومناقش هتا : 

نتاجية و تطورمؤرشات  اللكى  نتاج ال  املساحة اللكية واملساحة املمثرة وال 

خالل   دمية واجلديدة ق حمصول التني الشوىك عىل مس توى الأراىض ال من 

 ( . 2019-2000الفرتة ) 

أأن املساحة اللكية من   ( 1)رمق دول جلتشري البياانت الواردة اب 

حمصول التني الشوىك ابلأراىض القدمية تذبذت بني الزايدة والنقصان  

خنفض متوسطها من حواىل  ىل حواىل  2.05حيث ا  أألف فدان ا 

ىل )2009-2000أألف فدان خالل الفرتتني من )0.65 -2010( ا 

  وىك التني الشحمصول للمساحة اللكية من احلد الأدىن (، وبلغ 2019

ىل  ىف حني بلغ احلد الأعىل   2017عامأألف فدان خالل 0.65حوا 

ىل  التني الشوىكحمصول للمساحة اللكية من    أألف فدان 2.30حوا 

للمساحة اللكية من ، وبتقدير ال حنراف املعيارى 2004عام  خالل

معامل   ، وبلغأألف فدان0.61بلغ حواىل  التني الشوىكحمصول 

ىل مما يشري  % 40.56الأختالف حواىل  خنفاض  ا  التقلبات احلادثة ىف   ا 

خالل فرتة  ابلأراىض القدمية  التني الشوىكحمصول املساحة اللكية من 

 ادلراسة.

أأن املساحة اللكية  ( 1) رمق دول جل البياانت الواردة ابأأيضا وتشري 

من حمصول التني الشوىك ابلأراىض اجلديدة تذبذت بني الزايدة  

ىل حواىل  0.79ىل والنقصان حيث زاد متوسطها من حوا أألف فدان ا 

ىل )2009-2000أألف فدان خالل الفرتتني من )2.39 -2010( ا 

  التني الشوىك حمصول للمساحة اللكية من احلد الأدىن (، وبلغ 2019

ىل ىف حني بلغ احلد الأعىل   2000عامخالل  أألف فدان  0.61حوا 

ىل  التني الشوىكحمصول للمساحة اللكية من    أألف فدان  3.38حوا 

للمساحة اللكية من ، وبتقدير ال حنراف املعيارى 2014عام  خالل

معامل   ، وبلغأألف فدان 0.94بلغ حواىل التني الشوىكحمصول 

ىل اتساع التقلبات احلادثة ىف   %59.11الأختالف حواىل مما يشري ا 

خالل فرتة   التني الشوىك ابلأراىض اجلديدةحمصول املساحة اللكية من 

 ادلراسة.

يتني أأن املساحة املمثرة من حمصول   (1)رمق دول اجلبياانت من 

التني الشوىك ابلأراىض القدمية تذبذت بني الزايدة والنقصان حيث  

خنفض متوسطها من حواىل ىل حواىل18.2ا  أألف  0.85أألف فدان ا 

ىل )2009-2000فدان خالل الفرتتني من ) (،  2019-2010( ا 

ىل تني الشوىكال حمصول للمساحة املمثرة من احلد الأدىن وبلغ    0.58حوا 

للمساحة املمثرة  ىف حني بلغ احلد الأعىل  2016عامخالل  أألف فدان 

ىل  التني الشوىك حمصولمن  ،  2004عام خالل  أألف فدان 2.07حوا 

بلغ   التني الشوىكحمصول للمساحة املمثرة من وبتقدير ال حنراف املعيارى 

مما   % 41.22معامل الأختالف حواىل  ، وبلغ أألف فدان0.55حواىل

ىل  خنفاضيشري ا  التني حمصول املساحة املمثرة من التقلبات احلادثة ىف  ا 

 خالل فرتة ادلراسة. الشوىك ابلأراىض القدمية

أأن املساحة املمثرة من حمصول التني  (1)رمق دول اجلبياانت وتشري 

الشوىك ابلأراىض اجلديدة تذبذت بني الزايدة والنقصان حيث زاد  

ىل حواىل0.64ىلمتوسطها من حوا أألف فدان خالل  1.75أألف فدان ا 

ىل )2009-2000الفرتتني من) احلد الأدىن  (، وبلغ 2019-2010( ا 
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ىل التني الشوىكحمصول للمساحة املمثرة من    أألف فدان 0.45حوا 

حمصول  للمساحة املمثرة من ىف حني بلغ احلد الأعىل  2000عام خالل 

ىل التني الشوىك ، وبتقدير  2016م عا خالل أألف فدان 2.46حوا 

بلغ   التني الشوىكحمصول للمساحة املمثرة من ال حنراف املعيارى 

مما   % 55.39معامل الأختالف حواىل  ، وبلغأألف فدان0.66حوال

ىل اتساع التقلبات احلادثة ىف  التني حمصول املساحة املمثرة من يشري ا 

 خالل فرتة ادلراسة. الشوىك ابلأراىض اجلديدة

نتاجية من حمصول التني   (1) رمق دول اجل بياانت ويتضح من  أأن ال 

خنفض   الشوىك ابلأراىض القدمية تذبذت بني الزايدة والنقصان حيث ا 

ىل حواىل11.76متوسطها من حواىل  طن/فدان  8.94طن/فدان ا 

ىل )2009-2000خالل الفرتة من )  احلد  (، وبلغ 2019-2010( ا 

نتاجية من الأدىن  ىل حو  التني الشوىكحمصول لال  طن/فدان   7.10ا 

نتاجية من حمصول التني ىف حني بلغ احلد الأعىل 2018عام خالل  لال 

ىلالشوىك  وبتقدير ال حنراف   ،2001عام طن/فدان خالل 12.89حوا 

نتاجية من حمصول التني الشوىك بلغ املعيارى  لال 

، مما  %19.19معامل الأختالف حواىل  ، وبلغطن/فدان2.06حواىل

ىل  نتاجية من حمصول التني ات احلادثة ىف التقلب  اخنفاض يشري ا  ال 

 خالل فرتة ادلراسة.الشوىك ابلأراىض القدمية 

نتاجية من حمصول التني   (1) رمق  دولاجل بياانت ويتضح من  أأن ال 

خنفض   الشوىك ابلأراىض اجلديدة تذبذت بني الزايدة والنقصان حيث ا 

طن/فدان   10.22طن/فدان ا ىل حواىل10.40متوسطها من حواىل 

ىل )2009-2000خالل الفرتة من )  احلد  (، وبلغ 2019-2010( ا 

نتاجية من الأدىن  ىل التني الشوىكحمصول لال  طن / فدان   8.85حوا 

نتاجية من حمصول التني ىف حني بلغ احلد الأعىل  2000عام  اللخ لال 

ىل الشوىك  ، وبتقدير ال حنراف  2011عام طن/فدان خالل 11.38حوا 

نتاجية من حمصول التني الشوىك املعيارى  بلغ لال 

مما يشري  %7.66معامل الأختالف حواىل ، وبلغطن/فدان0.79حواىل

ىل  ال نتاجية من حمصول التني الشوىك  التقلبات احلادثة ىف  اخنفاضا 

 خالل فرتة ادلراسة. ابلأراىض اجلديدة 

نتاج اللكى من حمصول التني  (1)رمق دول اجلبياانت وتشري  أأن ال 

خنفض   الشوىك ابلأراىض القدمية تذبذت بني الزايدة والنقصان حيث ا 

ىل حواىل  21.35متوسطها من حواىل  لف طن  أأ  7.96أألف طن ا 

ىل )2009-2000خالل الفرتة من) احلد  (، وبلغ 2019-2010( ا 

نتاج اللكى من الأدىن  ىل التني الشوىكحمصول لال  أألف طن  4.22حوا 

نتاج اللكى من حمصول  ىف حني بلغ احلد الأعىل 2017عام خالل  لال 

ىلالتني الشوىك  ، وبتقدير  2000عام  أألف طن خالل24.14حوا 

نتاج الال حنراف املعيارى  بلغ لكى من حمصول التني الشوىك لال 

مما يشري   %52.54معامل الأختالف حواىل ، وبلغأألف طن 7.7حواىل

ىل  تساع ا  نتاج اللكى من حمصول التني الشوىك  التقلبات احلادثة ىف  ا  ال 

 خالل فرتة ادلراسة. ابلأراىض القدمية 

نتاج اللكى من حمصول   (1) رمق دول اجل بياانت ومن  يتضح أأن ال 

وىك ابلأراىض اجلديدة تذبذت بني الزايدة والنقصان حيث زاد  التني الش

ىل حواىل6.62متوسطه من حواىل أألف طن خالل  17.86أألف طن ا 

ىل )2009-2000الفرتة من )  احلد الأدىن  (، وبلغ 2019-2010( ا 

نتاج اللكى من  ىل التني الشوىكحمصول لال  أألف طن خالل   3.94حوا 

نتاج اللكى من حمصول التني ىف حني بلغ احلد الأعىل 2000عام  لال 

ىلالشوىك  ، وبتقدير ال حنراف  2016عام  أألف طن خالل24.63حوا 

نتاج اللكى من حمصول التني الشوىك املعيارى  أألف 6.74بلغ حواىللال 

ىل %55.05معامل الأختالف حواىل ، وبلغ طن تساع مما يشري ا    ا 

ى من حمصول التني الشوىك ابلأراىض  ال نتاج اللكالتقلبات احلادثة ىف 

 خالل فرتة ادلراسة. اجلديدة 

تطور معادلت ال جتاة الزمىن العام العام لتطور بعض املتغريات  

القدمية والأراىض اجلديدة   ابلأراىض  التني الشوىك الاقتصادية حملصول 

 . (  2019  -2000الفرتة من )   ل خال 

اللكية من ( أأن املساحة 2( ابجلدول رمق ) 1من املعادةل رمق )يتضح 

التني الشوىك ابلأراىض القدمية أأخذت أأجتاها عاما متناقص معنوى  

حصائيا، (، ويشري معامل  2019-2000خالل فرتة ادلراسة )  ا 

التني من لكية من التغريات احلادثة يف املساحة ال  % 88التحديد أأن حنو

ىل العوامل اليت يعكسها عنرصابلأراىض القدمية ت الشوىك   الزمن. رجع ا 

( أأن املساحة  2( ابجلدول رمق ) 2من املعادةل رمق ) أأيضا يتضح 

حققت زايدة س نوية معنوية  اللكية من التني الشوىك ابلأراىض اجلديدة 

من   % 3.43فدان أأو ما يوازي حنو  أألف 5.45احصائيا بلغت حواىل 

فدان خالل  أألف 1.59البالغة حوايل لكيةاملتوسط الس نوي للمساحة ال 

(، ويشري معامل التحديد أأن 2019-2000راسة ) فرتة ادل

التني الشوىك من لكية من التغريات احلادثة يف املساحة ال  %0.75حنو

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. ت ابلأراىض اجلديدة   رجع ا 

املمثرة من  ( أأن املساحة 2) رمق  ( ابجلدول3املعادةل رمق ) وتشري

ت أأجتاها عاما متناقص معنوى  التني الشوىك ابلأراىض القدمية أأخذ

حصائيا، (، ويشري معامل  2019-2000خالل فرتة ادلراسة )  ا 

التني  من  من التغريات احلادثة يف املساحة املمثرة %91التحديد أأن حنو

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. ابلأراىض القدمية ت الشوىك  رجع ا 

( أأن املساحة  2( ابجلدول رمق ) 4من املعادةل رمق ) أأيضا يتضح 

حققت زايدة س نوية معنوية املمثرة من التني الشوىك ابلأراىض اجلديدة 

من   %7.10فدان أأو ما يوازي حنو أألف 8.45احصائيا بلغت حواىل

فدان  أألف  1.19البالغة حوايل  مثرة املتوسط الس نوي للمساحة امل 

(، ويشري معامل التحديد أأن حنو  2019-2000خالل فرتة ادلراسة )

  التني الشوىك من  ن التغريات احلادثة يف املساحة املمثرة م % 88

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. ابلأراىض اجلديدة ت  رجع ا 

من التني أأن الأنتاجية ( 2( ابجلدول رمق )5وتشري املعادةل رمق ) 

حصائيا،    الشوىك ابلأراىض القدمية أأخذت أأجتاها عاما متناقص معنوى ا 

(، ويشري معامل التحديد أأن  2019-2000خالل فرتة ادلراسة )

ابلأراىض  التني الشوىكمن ية من التغريات احلادثة يف الأنتاج %76حنو

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن.  القدمية ت  رجع ا 
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من التني أأن الأنتاجية ( 2( ابجلدول رمق ) 6يتضح من املعادةل رمق )

احصائيا   ةمعنوي غريزايدة س نوية  تحقق الشوىك ابلأراىض اجلديدة 

من املتوسط   %0.11أأو ما يوازي حنو طن/ فدان 1.12بلغت حواىل

نتاج خالل فرتة ادلراسة   طن/ فدان10.31حواىل ةالبالغية الس نوي للأ

من التغريات   % 22(، ويشري معامل التحديد أأن حنو 2000-2019)

ىل  ت التني الشوىك ابلأراىض اجلديدة من ية احلادثة يف الأنتاج رجع ا 

 العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. 

( أأن الأنتاج اللكى للفدان  2) رمق ( ابجلدول 7املعادةل رمق )تشري و 

من التني الشوىك ابلأراىض القدمية أأخذت أأجتاها عاما متناقص معنوى  

حصائيا، (، ويشري معامل  2019-2000خالل فرتة ادلراسة )  ا 

من التني  ج اللكى من التغريات احلادثة يف الأنتا  % 94التحديد أأن حنو

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. الشوىك ابلأراىض القدمية ت  رجع ا 

( أأن الأنتاج اللكى  2) رمق ( ابجلدول 8املعادةل رمق )يتضح من و 

حقق زايدة س نوية معنوية  من التني الشوىك ابلأراىض اجلديدة  للفدان

  من  % 0.07أأو ما يوازي حنو أألف طن 0.83احصائيا بلغت حواىل

نتاج اللكى البالغ حواىل خالل   أألف طن 12.24املتوسط الس نوي للأ

  % 89(، ويشري معامل التحديد أأن حنو2019-2000فرتة ادلراسة )

التني الشوىك ابلأراىض من التغريات احلادثة يف الأنتاج اللكى من 

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. ت اجلديدة   رجع ا 

نتاجية و املساحة اللكية وامل تطورمؤرشات  اللكى  نتاج ال  ساحة املمثرة وال 

خالل الفرتة   حمافظة مطروح حمصول التني الشوىك عىل مس توى من 

 (2000-2019 . ) 

أأن املساحة اللكية من   ( 3)رمق دول جلتشري البياانت الواردة اب 

حمصول التني الشوىك عىل مس توى حمافظة مطروح تذبذت بني الزايدة  

التني حمصول للمساحة اللكية من احلد الأدىن والنقصان حيث بلغ 

ىل  الشوىك ىف حني بلغ احلد الأعىل  2003عامخالل  واحد فدان حوا 

ىل التني الشوىكحمصول للمساحة اللكية من  م  عا خالل فدان45حوا 

2011 . 

يتني أأن املساحة املمثرة من حمصول   (3)رمق دول اجلبياانت من 

التني الشوىك تذبذت بني الزايدة والنقصان عىل مس توى حمافظة  

 التني الشوىكحمصول للمساحة املمثرة من احلد الأدىن مطروح حيث بلغ 

ىل  للمساحة ىف حني بلغ احلد الأعىل 2000عام خالل  واحد فدان حوا 

ىل التني الشوىك حمصولاملمثرة من   . 2015عام خالل  فدان16حوا 

نتاجية من حمصول التني   (3) رمق دول اجل بياانت ويتضح من  أأن ال 

الشوىك عىل مس توى حمافظة مطروح تذبذت بني الزايدة والنقصان  

نتاجية من احلد الأدىن حيث بلغ    التني الشوىكحمصول لال 

ىلح نتاجية  ىف حني بلغ احلد الأعىل  2001عامطن/فدان خالل 4وا  لال 

ىلمن حمصول التني الشوىك   . 2012عام طن/فدان خالل 6.8حوا 

نتاج اللكى من حمصول التني  (3)رمق دول اجلبياانت وتشري  أأن ال 

الشوىك عىل مس توى حمافظة مطروح تذبذت بني الزايدة والنقصان  

نتاج احلد الأدىن حيث بلغ    التني الشوىكحمصول اللكى من لال 

ىل نتاج اللكى  ىف حني بلغ احلد الأعىل  2001عامطن خالل 5حوا  لال 

ىلمن حمصول التني الشوىك   . 2015عام  طن خالل103حوا 

تطور معادلت ال جتاة الزمىن العام العام لتطور بعض املتغريات  

خالل   حمافظة مطروح مس توى  عىل  التني الشوىك الاقتصادية حملصول 

 ( . 2019-2000الفرتة ) 

اللكية من ( أأن املساحة 4( ابجلدول رمق ) 1من املعادةل رمق )يتضح 

ري  غحققت زايدة س نوية  حمافظة مطروحمس توى  عىلالتني الشوىك 

من  %0.008فدان أأو ما يوازي حنو0.14معنوية احصائيا بلغت حواىل

فدان خالل  18.25البالغة حوايل لكيةللمساحة ال  املتوسط الس نوي

من   % 0.09(، ويشري معامل التحديد أأن حنو 2019-2000فرتة ) ال

مس توى   عىلالتني الشوىك من لكية احلادثة يف املساحة ال  التغريات

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. رجع ت حمافظة مطروح   ا 

املمثرة من  ( أأن املساحة 4) رمق  ( ابجلدول2املعادةل رمق ) وتشري

حققت زايدة س نوية  التني الشوىك عىل مس توى حمافظة مطروح 

من   %0.103فدان أأو ما يوازي حنو 0.81معنوية احصائيا بلغت حواىل

فدان خالل  7.9البالغة حوايل مثرة املتوسط الس نوي للمساحة امل 

من  %0.74(، ويشري معامل التحديد أأن حنو2019-2000فرتة)ال

مس توى   عىلالتني الشوىك من مثرة التغريات احلادثة يف املساحة امل 

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. ت حمافظة مطروح   رجع ا 

من التني أأن الأنتاجية ( 4( ابجلدول رمق )3وتشري املعادةل رمق ) 

حققت زايدة س نوية معنوية  حمافظة مطروح  الشوىك عىل مس توى

من   %0.481فدان أأو ما يوازي حنوطن/ 2.84احصائيا بلغت حواىل 

فدان خالل  طن/  5.9البالغة حوايل مثرة املتوسط الس نوي للمساحة امل 

من   % 0.43(، ويشري معامل التحديد أأن حنو 2019-2000)  ةفرت ال

نتاجية التغريات احلادثة يف  حمافظة  مس توى  عىلالتني الشوىك من ال 

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. ت  مطروح  رجع ا 

( أأن الأنتاج اللكى للفدان  4) رمق ( ابجلدول 4املعادةل رمق )تشري و 

حقق زايدة س نوية  من التني الشوىك عىل مس توى حمافظة مطروح 

من   %0.002أأو ما يوازي حنو طن  0.12معنوية احصائيا بلغت حواىل

فرتة  الخالل  طن51.65البالغة حوايل مثرةوسط الس نوي للمساحة امل املت 

من   %0.76(، ويشري معامل التحديد أأن حنو2000-2019)

نتاج التغريات احلادثة يف  حمافظة  مس توى  عىلالتني الشوىك من ال 

ىل العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن. ت  مطروح  رجع ا 

 :   (DEA)أأسلوب حتليل مغلف البياانت 

 Data Envelopmentأأسلوب حتليل مغلف البياانت ) 

Analysis) (7)  هو أأسلوب مكي يف القياس املقارن ابلأفضل وتقومي

( لعدد من  Relative Efficiencyالأداء، وقياس الكفاءة النسبية )

( املامتثةل يف  Decision Making Unitsوحدات اختاذ القرار )

ياانت مكية دقيقة  عمتد عىل وجود ب ، وي الأهداف ونشاط العمل

لك وحدة قرار   (Outputs)وخمرجات   (Inputs)ملدخالت

(DMU .) 
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الهدف العام هو الوصول لأفضل املامرسات لتعظمي اخملرجات أأو  

  ، تقليل املدخالت، ومن مث حتقيق أأهداف وحدة القرار بكفاءة أأعىل

اية  هو أأسلوب برجمة رايضية ل معلمي، مبعىن أأنه ل حاجـة الـى وضـع و 

فرضيات )صيغة رايضية( لدلالـة التـي تـربط بـني املتغيـرات التابعـة  

 واملـس تقةل.

 :   DEAالصيغة اخلطية لأسلوب  

ن  اس تعامل داةل الهدف ككرس سوف يعطينا ما ل هناية من  ا 

احللول، ذلكل نكتفي بوضع اخملرجات اليت جيب تعظميها يف داةل الهدف  

، و هو ما مت  1ة كقيد يساوي القمية و حتويل مقام داةل الهدف السابق

 : ( 4)متثيل ابلصيغة التالية

Max 𝜽𝝅=∑ 𝓾𝒓
𝒔
𝐫=𝟏 𝐲𝒓 𝝅 

s.c; 

∑ 𝓿𝒊𝒙𝒊 𝛑
𝒎
𝐢=𝟏 = 𝟏     i=1, ..., m             (2) 

∑ 𝓾𝒓
𝒔
𝐫=𝟏 𝐲𝒓𝒋 ≤ ∑ 𝓿𝒊𝒙𝒊𝒋

𝒎
𝒊=𝟏      r=1, ..., s 

𝓾𝒓, 𝓿𝒊 ≥ 𝟎                j=1, ..., n 

 :   ( 8)الكفاءة مفهوم  

ىل   تعرف الكفاءة بشلك عام بأأهنا نس بة اخملرجات املوزونة ا 

ويكون مؤرش الكفاءة ملنشأأة حمصور بني القمية   ،املدخالت املوزونة

( واذلي ميثل  0( واذلي ميثل الكفاءة الاكمةل، والقمية صفر ) 1واحد ) 

 عدم الكفاءة الاكمةل. 

 : ( Efficiency Frontierمنحىن الكفاءة: ) 

هو منحىن يغلف مجموعة البياانت املمتثةل يف   ( 6) منحىن الكفاءة 

النس بة بني اخملرجات واملدخالت جملموعة الوحدات حمل املقارنة  

(DMUs  حبيث يدد املس توى الأمثل للكفاءة عند لك مس توى )

 نس يب للمدخالت واخملرجات. 

التامة )الواحد الصحيح( وتقع الوحدات اليت حتقق الكفاءة النسبية 

عىل املنحىن متاما، بيامن تقع ابيق الوحدات اليت مل تصل كفاءهتا النسبية  

ىل الواحد الصحيح أأسفل املنحىن.   ا 

 :    أأنواع الكفاءة 

ويعمتد أأسلوب حتليل   ،بصفة عامة توجد أأنواع متعددة من الكفاءة

    :  ( 3) مغلف البياانت عىل قياس ثالثة أأنواع للكفاءة ه 

 : Technical Efficiency (9 )(   TEلكفاءة الفنية ) ا

نتاج    نتاجية عيل حتقيق أأقىص ا  ه مقياس ملدي قدرة الوحدة ال 

ممكن للقدر املتاح من املوارد وتنحرص قمية الكفاءة التقنية بني الصفر  

والواحد الصحيح .وميكن للوحده ال نتاجية حتقيق الكفاءة التقنية الاكمل  

ىل الواحد الصحيح.كام ميكن تعر  يفها  عندما يصل معامل الكفاءة التقنية ا 

نتاجية مقارنة ابحلدود القصوى  هنا احلاهل التشغيليه للوحده ال  عيل ا 

نتاج ،حيث تتسم الوحدة اليت تنتج يف مس توي احلدود القصوى   لال 

 بأأهنا كفؤة  تقنيا  . 

   Allocative Efficiency :(  AEالكفاءة التوزيعية ) 

ن  س تخدام التوليفة املثيل من املوارد ال  تاحة  ه قدرة املنشأأة عيل ا 

نتاج انجت معني، أأي يقصد هبا أأختيار مزجي املدخالت حبيث تكون   ل 

نتاج أأقل ما ميكن   .التلكيفة اللكية للمقدار املعني من ال 

 :   Economic Efficiency(  EEالكفاءة الاقتصادية ) 

تعىن أأن التوليفات املس تخدمة من املوارد يف ال نتاج يف ظل    

 أأسعارها النسبية السائدة حتقق تعظمي الرحب.  

 :   Scale Efficiency(  SEكفاءة السعة ) 

تتحدد كفاءة السعة وفقا  ملفهوم ثبات العائد للسعة ومفهوم تغري  

نتاجية أأو الفنية العائد للسعة، وحنصل علهيا من خارج قسمة الكفاءة  ال 

نتاجية أأو الفنية وفقا  لتغري العائد   وفقا  لثبات العائد للسعة عىل الكفاءة ال 

 للسعة.

املس تخدمة ىف  لموارد لالسعة كفاءة لكفاءة الفنية والتوزيعية و حتليل ا 

نتاج  مبحافظة مطروح   مركز س يوة مس توى  عىل حمصول التني الشوىك ا 

 : 2019الزراعى املومس  خالل  

لموارد  لالسعة كفاءة لكفاءة الفنية والتوزيعية و يمت حتليل ا

نتاج حمصول التني الشوىك  وفقا ملفهوم مدخالت  املس تخدمة يف ا 

نتاج    مطروح مبحافظة لعينة ادلراسة امليدانية مبركز س يوة وخمرجات ال 

 وذكل عيل النحو التايل:  DEAعن طريق أأسلوب  2019عام

ل نتاج حمصول التني الشوىك مبركز س يوة مبحافظة   الفنية لكفاءة حتليل ا 
 مطروح : 

الكفاءة   تقديرأأن منوذج ( 5) رمق  دولاجل يتضح من بياانت

س تخدام املوارد ( 3)الفنية   )وتش متل عىل كفاءة ا 

نتاجية وتس تخدم ىف حاهل عدم توفر معلومات عن   ال قتصادية ال 

نتا ج ومؤرش الكفاءة ىف هذة  أأسعار أأوتاكليف املوارد املس تخدمة ىف ال 

احلاةل ليؤخذ ىف ال عتبار تلكفة املوارد الفعلية  وابلتاىل يلزم تطوير  

س تخدام املوارد ال قتصادية املس تخدمة(، ويش متل   سلوب حتليل كفاءة ا  ا 

عىل جحم العمل البرشى، العمل الأىل، مكية السامد الأزوىت، ومكية 

(  CRS)  لسعةل عائد الل ثبات ىف ظ السامد الفوسفاىت، مكية املبيدات، و

،  %56للتني الشوىك بني حد أأدىن بلغ حواىل تراوحت الكفاءة التقنية

،أأى أأنه ميكن   %84مبتوسط بلغ حواىل % 100حد أأعىل بلغ حواىل

س تخدام نتاج اب  من التوليفة الفعلية،  %84حتقيق نفس املس توى من ال 

من املوارد دون أأن يتأأثر   %16ه ميكن توفري حواىلوهذا يعىن أأن

نتاج، أأما ىف ظل تغري العائد للسعة فقد تراوحت الكفاءة   مس توى ال 

،  %100، وحد أأعىل بلغ حواىل%58بني حد أأدىن بلغ حواىل التقنية

أأنه ميكن حتقيق نفس املس توى من   وهذا يعىن %87وسط بلغ حواىل مبت 

س تخدام  نتاج اب  ه ميكن توفري  وهذا يعىن أأن من التوليفة الفعلية، % 87ال 

نتاج، ومت تقدير فرتة   %13حواىل من املوارد دون أأن يتأأثر مس توى ال 
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،ويوجد   % 95الثقة ملتوسط الكفاءة التقنية بعينة ادلراسة عند درجة ثقة

ة مزارعيني حققوا الكفاءة التقنية، مما يعىن أأن التوليفة الفعلية من ثالث

املوارد ىه نفسها التوليفة املثىل، ذلكل بلغت كفاءة السعة الواحد 

 .  ( 5) الصحيح وحققت ثبات العائد للسعة

توزيعية ل نتاج حمصول التني الشوىك مبركز س يوة  لكفاءة ال حتليل ا 
 مبحافظة مطروح: 

  تقدير الكفاءة التوزيعيةأأن منوذج ( 6) رمق  دول اجل تشري بياانت

  لسعة ل عائد الفى ظل ثبات )وىه عبارة عن الكفاءة السعرية(، ف

(CRS تراوحت الكفاءة التوزيعية )   للتني الشوىك بني حد أأدىن بلغ

،أأى   % 75مبتوسط بلغ حواىل  % 100، حد أأعىل بلغ حواىل %51حواىل

س تخدام  نتاج اب  من التوليفة  %75أأنه ميكن حتقيق نفس املس توى من ال 

أأنه عند توزيع املوارد الاقتصادية سوف يوفر   وهذا يعىنالفعلية، 

نتاج، أأما ىف ظل تغري العائد للسعة فقد   %25حواىل من تاكليف ال 

، وحد أأعىل بلغ  %53بني حد أأدىن بلغ حواىل تراوحت الكفاءة التوزيعية

أأنه عند توزيع   وهذا يعىن % 78، مبتوسط بلغ حواىل%100حواىل

نتاج.  %22املوارد الاقتصادية سوف يوفر حواىل   من تاكليف ال 

ال قتصادية ل نتاج حمصول التني الشوىك مبركز س يوة   لكفاءة حتليل ا 
 مبحافظة مطروح: 

( ومن منوذج تقدير الكفاءة  6يتضح من بياانت اجلدول رمق )

وحد أأقىص   %47ال قتصادية أأهنا تراوح بني حد أأدىن حواىل

ابلنس بة للعائد الثابت   %65، ىف حني بلغ املتوسط حواىل%100حواىل

  % 52للسعة، وابلنس بة للعائد املتغري للسعة فرتاوح بني حد أأدىن حواىل

، وتبني أأنه يوجد  %71وبلغ املتوسط حواىل %100وحد أأعىل حواىل

 . 25ة وهو رمق مزارع واحد حقق الكفاء

تقدير ال س تخدام الأمثل للموارد ال قتصادية ملزارعى التني الشوىك مبركز  
 س يوة مبحافظة مطروح: 

ىه التوليفة (5)( أأن التوليفة املثىل7يتضح من بياانت اجلدول رمق )

الت ميس عندها خط التاكليف املامثل ىف مغلف البياانت، حيث  

قتصادية، حيث بلغ متوسط جحم  يتحقق ال س تخدام الكفء للموارد ال  

رجل/يوم معل، وتتحقق الكفاءة   50.8العمل البرشى حواىل

نتاج خبفض متوسط جحم العمل البرشى   ال قتصادية للمس توى من ال 

رجل/يوم معل، ىف حني بلغ متوسط مكية السامد  26.52حلواىل

وحدة فعاةل/فدان، وتتحقق الكفاءة ال قتصادية   58.8الأزوىت حواىل

  34.2وى من ال نتاج خبفض متوسط مكية السامد الأزوىت حلواىلللمس ت 

  68.8وحدة فعاةل/فدان، وبلغ متوسط مكية السامد الفوسفاىت حواىل

وحدة فعاةل/فدان، وتتحقق الكفاءة ال قتصادية للمس توى من ال نتاج  

وحدة   18.52خبفض متوسط مكية السامد الفوسفاىت حلواىل

  40.8مكية السامد العضوى حواىل فعاةل/فدان، ىف حني بلغ متوسط

 /فدان، وتتحقق  3م

نتاج خبفض متوسط مكية  الكفاءة ال قتصادية للمس توى من ال 

/فدان، أأما متوسط مكية املبيدات 3م  16.2السامد العضوى حلواىل 

جنية/فدان، وتتحقق الكفاءة ال قتصادية للمس توى   40.8فبلغت حواىل

نتاج خبفض متوسط مكية املبيدات  جنية/فدان. 18.52حلواىل من ال 

أأمه املشالك واملعوقات اليت تواجة مزارعى التني الشوىك بعينة البحث  

 : 2019للمومس الزراعى   مبركز س يوة مبحافظة مطروح 

نتاجية اليت   تبني من خالل بياانت عينة ادلراسة أأن أأمه املشالك ال 

ترتيبُا تنازليا بعينة ( مرتبة 8)  رمق  تواجه املزارعني كام هو موحض ابجلدول 

تمتثل  و ( 2x)  2كل ابس تخدام مربع كذو  2019للمومس الزراعي بحثال 

، أأنتشار  الاصابة ابلمراض الفظرية والافات الزراعيةتكل املشالك ىف 

ىل املس هتكل  ىل أأماكن البيع أأو ا  احلشائش، أأرتفاع تاكليف النقل ا 

خنفاض الأسعار    م ، يلهي%96واىل حباملرتبة الأويل  ون تلي حيث  الهناىئ، ا 

رتفاع منسوب املاء الأريض، عدم جودة   ،اخنفاض مسك الالواح ا 

ندرة العامةل البرشية   ممث يلهي ،%92واىلحب أأساليب جيدة للتعبئة واحلفظ

وجود دور للمرشدين   معد، ارتفاع اسعار الامسدة ،%88حبواىل املاهرة

اخنفاض  ، %80حبواىل  ، سوء الرصف الزراعي%84حبواىلالزراعيني 

نتاحية الفدانية  ،  %72حبواىلارتفاع اجور العامةل البرشية ، %76حبواىلال 

وقد ثبت معنوية املشالك  ،%68حبواىلارتفاع اسعار املبيدات وأأخريا 

 . 2ابس تخدام مربع ك 

 املسكل التسويقى حملصول التني الشوىك مبركز س يوة مبحافظة مطروح : 

التسويقى حملصول ى يوحض املسكل ( اذل5يتضح من الشلك رمق ) 

من بداية أأس تالمه من   حمصول التني الشوىك أأن، التني الشوىك

 هل ثالث منافذ للتسويق وهام كام يىل:  املزارعيني

ىل اتجر   ىل اتجر امجلةل، ومهنا يتجه ا  املسكل الأول هو ال جتاه ا 

ىل املس هتكل الهناىئ, أأما  ىل السوق حت يصل ا  املسكل التجزئة مث ا 

ىل املس هتكل الهناىئ مبارشات من املزرعة ىل   الثاىن وهو ال جتاه ا  ا 

ىل املصنع  ,املس هتكل الهناىئ واملسكل الثالث هو ال جتاه من املزرعة ا 

ينقسم لقسمني القسم الأول أأما أأن يتجهه لقسم تصنيع  وىف املصنع 

ىل اتجر امجلةل، ومنهالأعالف وبعد ال نهتاء من التصنيع يتجهه  يتجه  ا 

ىل املس هتكل الهناىئ ىل اتجر التجزئة حت يصل ا  ، أأما القسم الثاىن مير  ا 

ىل قسم التجفيف مث قسم الفرز ويلية قسم  عىل قسم الغس يل ومنه ا 

 لقسم تصنيع مس تحرضات التجميل أأختبار املنتج وأأما أأن يتجهه منه

ىل املس هتكل الهناىئ، أأو يتجهه بعد   ىل قسم العرض للوصول ا  وصول ا 

ىل أأ  ىل اتجر امجلةل،  قسم أأس تخالص الزيت مث يتجهه ختبار املنتج ا  ا 

ىل اتجر التجزئة  .حت يصل ا ىل املس هتكل الهناىئ ومنه يتجه ا 

 املراجع : 

ختاذ القر ار، حمافظة مطروح   ، النوتة املعلوماتية، مركز املعلومات ودمع ا 

 م. 2019

حصاءات الزراعية  املنظمة العربية للتمنية الزراعية، الكتاب  الس نوى لال 

 العربية . 

  رة(، تمسر محمود القايض)دك، هاهل محمد نور ادلين عبد هللا ،حنان وديع غاىل

نتاج عسل النحل مبحافظة الوادي   تقدير الكفاءة التقنية والاقتصادية ل 
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حصاء وعلوم احلاسب  ، اجلديد املؤمتر الس نوى الرابع وامخلسني لال 

 . 2019ديسمرب  11-9رتة من  ىف الف وحبوث العمليات،

خادل بن منصور الشعييب، اس تخدام أأسلوب حتليل مغلف البياانت يف  

قياس الكفاءة النسبية للوحدات ال دارية ابلتطبيق عىل الصناعات  

الكاميوية واملنتجات البالستيكية مبحافظة جدة ابململكة العربية  

لرايض، اململكة السعودية، جمةل العلوم ال دارية، جامعة املكل سعود، ا

 . 342-313، ص.  2004العربية السعودية، 

الكفاءة   ،، عادل محمد عبدالوهاب صاحل)دكتور(ربيع محمد امحد عىل بالل

نتاج الأغنام واملاعز ىف حمافظة مطروح ، جمةل املنصورة ،   ال قتصادية ل 

2018   ،9 (9 ) . 

سامل يوس النعميي وأأخرون، تقدير الكفاءة التقنية ملريب اجلاموس يف حمافظة  

( وحتليل  (DEAنينوي بأأس تخدام أأسلويب حتليل مغلف البياانت 

(  41( ، جمةل زراعة الرافدين اجملدل )SFAاحلدود العشوائية )

 . 2013( 4العدد) 

قتصادية عيل  حسر عبد ملنعم الس يد مقره )دكتور(، أأثر الكفاءة التقنيه والا

أأرحبيه مزارع تسمني ادلجاج مبحافظة ال سكندرية ، جمةل العلوم  

 . 2013( 4( العدد) 10الزراعية، جامعة املنصورة، اجملدل )

س تخدام التطويق   طلحه عبد القادر، حماوةل قياس كفاءة اجلامعة اجلزائرية اب 

رساةل ماجس تري ،   ، دراسة حاةل جامعة سعيدة ( DEAللبياانت )

2015 . 

  ءة )دكترة(، كفا دمحم رمع دحم ر اه طهللا،  عبد دحما  دمحم درلقاا دب ع 

التحليل التطويقي  دامباس تخ ودانلعامةل بالساية رتجاال وكلبن ا

  تسادرالل  وىلس ن العلمي ا ر متؤ ملا -رطوم خلا( ، جامعة DEAللبياانت )

، السودان / اخلرطوم، والرتبويةنسانية الا تساادلرا، ثلبحوالعليا ا

 . 2013فرباير ،  الاول اجملاد املؤمتر مداولت

مديرية الزراعة، ال دارة الزراعية بس يوة، بياانت غري منشورة، حمافظة  

 م. 2019مطروح،

دراسة  مرفت ابوالزييد سلامين عاشور، ربيع محمد امحد عىل بالل )دكترة(، 

نتاج وتسويق المتور بواحة س يوة ، جمةل حوليات  قتصادية ل  العلوم  ا 

  - 4العدد  56جمدل   -جامعة بهنا  –لكية الزراعة  –الزراعية مبش هتر 

 .  2018ديسمرب 

تحليل مغلف  ب الأساليب المكية يف ال دارة   )دكتور(،ملفـي الرشيــدي

جامعة املكل ، Data Envelopment Analysis (DEA) البياانت

د  ارة الأعامل. فيصل عامدة التعمل ال لكرتوين والتعلمي عن بعد لكية ا 

جامىل: 1جدول  نتاج اللكى من حمصول التني الشوىك ابلأراىض القدمية واجلديدة وا  نتاجية، ال  امجلهورية   تطور مؤرشات املساحة اللكية، املساحة املمثرة، ال 

   ( . 2019  -2000خالل الفرتة من )
 

 السنوات 
 ( ألف طناإلنتاج ) ( فدان/اإلنتاجية )طن فدان( ألف  المساحة المثمرة ) فدان( ألف  المساحة الكلية )

أراضى  
 قديمة

أراضى  
 جديدة 

إجمالى 
 الجمهورية

أراضى  
 قديمة

أراضى  
 جديدة 

إجمالى 
 الجمهورية

أراضى  
 قديمة

أراضى  
 جديدة 

إجمالى 
 الجمهورية

أراضى  
 قديمة

أراضى  
 جديدة 

إجمالى 
 الجمهورية

2000 2.09 0.61 2.69 1.90 0.45 2.34 12.71 8.85 21.56 24.14 3.94 28.08 

2001 2.10 0.72 2.82 1.93 0.52 2.45 12.89 9.21 22.10 24.10 4.25 28.35 

2002 2.28 0.77 3.04 1.97 0.58 2.55 12.13 9.61 21.74 23.86 5.59 29.44 

2003 2.30 0.75 3.04 1.98 0.58 2.56 11.14 10.31 21.45 22.08 5.94 28.02 

2004 2.30 0.62 2.92 2.07 0.59 2.66 11.36 10.42 21.78 23.51 6.10 29.61 

2005 1.98 0.62 2.60 1.85 0.61 2.46 11.14 11.05 22.19 20.59 6.71 27.30 

2006 2.07 0.74 2.81 1.80 0.58 2.38 11.10 11.07 22.17 19.98 6.37 26.34 

2007 2.04 0.80 2.84 1.81 0.57 2.38 11.62 11.26 22.88 21.00 6.45 27.45 

2008 2.00 0.79 2.79 1.77 0.69 2.46 11.73 11.17 22.90 20.73 7.70 28.43 

2009 1.31 1.45 2.76 1.15 1.20 2.35 11.73 11.00 22.73 13.50 13.18 26.68 

 279.71 66.22 213.49 221.50 103.95 117.55 24.57 6.35 18.22 28.32 7.86 20.46 اإلجمالى

 27.97 6.62 21.35 22.15 10.40 11.76 2.46 0.64 1.82 2.83 0.79 2.05 المتوسط 

2010 1.32 1.47 2.79 1.20 1.23 2.44 12.38 11.01 23.39 14.91 13.55 28.45 

2011 1.21 1.57 2.78 1.10 1.30 2.40 11.37 11.38 22.75 12.52 14.78 27.29 

2012 1.14 1.98 3.12 1.05 1.37 2.42 11.13 9.29 20.42 11.67 12.75 24.42 

2013 1.11 3.00 4.11 1.01 1.44 2.44 9.83 9.19 19.02 9.88 13.19 23.07 

2014 0.96 3.38 4.34 0.83 1.63 2.45 7.81 9.51 17.32 6.44 15.45 21.89 

2015 0.91 2.79 3.71 0.82 1.95 2.77 7.56 10.27 17.83 6.20 20.04 26.23 

2016 0.67 2.72 3.39 0.58 2.46 3.04 7.67 10.00 17.67 4.41 24.63 29.04 

2017 0.65 2.23 2.89 0.58 2.22 2.80 7.22 10.32 17.54 4.22 22.86 27.07 

2018 0.69 2.36 3.04 0.63 1.97 2.60 7.10 10.65 17.75 4.46 20.95 25.41 

2019 0.96 2.44 3.40 0.68 1.93 2.60 7.31 10.63 17.94 4.94 20.46 25.39 

 258.27 178.63 79.63 191.62 102.24 89.38 25.95 17.48 8.47 33.56 23.94 9.62 اإلجمالى

 25.83 17.86 7.96 19.16 10.22 8.94 2.59 1.75 0.85 3.36 2.39 0.96 المتوسط 

 21.89 3.94 4.22 17.32 8.85 7.10 2.34 0.45 0.58 2.60 0.61 0.65 الحد االدنى 

 29.61 24.63 24.14 23.39 11.38 12.89 3.04 2.46 2.07 4.34 3.38 2.30 الحد االعلى 

اإلنحراف  
 2.05 6.74 7.7 2.21 0.79 2.06 0.18 0.66 0.55 0.72 0.94 0.61 المعيارى

معامل 

 7.62 55.05 52.54 10.69 7.66 19.19 7.13 55.39 41.22 23.27 59.11 40.56 اإلختالف

 ، أعداد متفرقة االقتصاد الزراعي ات، نشر قطاع الشئون االقتصاديةوزارة الزراعة وأستصالح األراضى ،  : المصدر
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الفرتة من   ل خالحملصول التني الشوىك ابلأراىض القدمية والأراىض اجلديدة معادلت الاجتاه الزمين العام لتطور بعض املتغريات الاقتصادية : 2جدول 
(2000- 2019 )   . 

معامل   املتوسط معادلت ال جتاه الزمين العام  البيان املعادةل  رمق
معدل التغري  احملسوبة  ف 2ر التحديد

% 

 املساحة اللكية ابلأراىض القدمية ( 1)
 أألف فدان

 س هـ  9.08 – 2023.2^هـ = 1ص
(-5.32 ) 1.5 0.88 131.74* * -6.05 

 املساحة اللكية ابلأراىض اجلديدة  ( 2)
 أألف فدان

 س هـ  5.45+  2000.8^هـ = 2ص
(7.34 ) 1.59 0.75 53.87* * 3.43 

 املساحة املمثرة ابلأراىض القدمية ( 3)
 أألف فدان

 س هـ   10.19 – 2023.1^هـ = 3ص
(-3.24 ) 1.33 0.91 182.04* * -7.66 

 املساحة املمثرة ابلأراىض اجلديدة  ( 4)
 أألف فدان

 س هـ  8.45+  1999.4^هـ = 4ص
(6.11 ) 1.19 0.88 126.52** 7.10 

نتاجية ( 5)  ابلأراىض القدمية ال 
 طن / فدان 

 س هـ  2.5 - 2035.4^هـ = 5ص
(-7.55 ) 10.35 0.76 56.93 ** -0.24 

نتاجية ( 6)  ابلأراىض اجلديدة  ال 
 طن / فدان 

 س هـ 1.12+  1997.9^هـ = 6ص
(0.65 ) 10.31 0.022 0.42* 0.11 

نتاج اللكى ابلأراىض القدمية ( 7)  ال 
 طنأألف 

 س ه  0.75 – 2020.4^هـ = 7ص
(-2.27 ) 14.66 0.94 297.7 * -0.05 

نتاج اللكى ابلأراىض اجلديدة  ( 8)  ال 
 طنأألف 

 س هـ  0.83+  1999.4^هـ = 8ص
(2.75 ) 12.24 0.89 149.5 * 0.07 

^ ص حيث: 
 خالل الس نة هـ. ابلأراىض القدمية فدان للف اب التني الشوىكالتقديرية حملصول لكية هـ: املساحة ال 1

^ ص
 خالل الس نة هـ. ابلأراىض اجلديدة فدان للف اب التني الشوىكالتقديرية حملصول لكية هـ: املساحة ال 2

^ ص
 خالل الس نة هـ.ابلأراىض القدمية فدان للف اب التني الشوىكالتقديرية حملصول مثرة هـ: املساحة امل 3

^ ص
 خالل الس نة هـ. ابلأراىض اجلديدة فدان للف اب التني الشوىكالتقديرية حملصول مثرة هـ: املساحة امل 4

^ ص
نتاجيةهـ: 5  خالل الس نة هـ. ابلأراىض القدمية فدان   / طنابل حملصول التني الشوىك ال 

^ ص
نتاجيةهـ: 6  خالل الس نة هـ. ابلأراىض اجلديدةفدان   / طنابل حملصول التني الشوىك ال 

^ ص
نتاج اللكىهـ: 7  خالل الس نة هـ.ابلأراىض القدمية  ابلألف طن حملصول التني الشوىك ال 

^ ص
نتاج هـ: 8  خالل الس نة هـ.ابلأراىض اجلديدة  ابلألف طن حملصول التني الشوىك اللكىال 

 ( احملسوبة. tالقمي بني الأقواس أأسفل معامل س متثل قمية ),, 20،....،  3،  2،   1متغري يعرب عن الس نوات ابعتبار هـ =    هـ  س
يل معنوية ُمعامل ال حندار أأو المنوذج عند مس توي * ، ** )    (. 1حسبت من اجلدول رمق ) املصدر :,,عيل الرتتيب.  0.05،  0.01معنوية ( تشري ا 

نتاجية و : تطور 3جدول  -2000حمافظة مطروح خالل الفرتة ) مس توى حمصول التني الشوىك عىل اللكى من نتاج ال  املساحة اللكية واملساحة املمثرة وال 
2019  . ) 

املساحة   الس نوات
املساحة  % اللكية )فدان(

نتاجية  % املمثرة )فدان(  ال 
نتاج   % )طن/فدان(  ال 

 % )طن( 

2000 10 2.74 1 0.63 6 5.03 6 0.58 
2001 8.5 2.33 2 1.27 4 3.36 5 0.48 
2002 7 1.92 3 1.93 5 4.19 15 1.46 
2003 1 0.27 1 0.63 5 4.19 5 0.48 
2004 5 1.37 1 0.63 5 4.19 5 0.48 
2005 5 1.37 1 0.63 2 1.68 2 0.19 
2006 6 1.64 1 0.63 5 4.19 5 0.48 
2007 35 9.59 5 3.16 6.8 5.7 34 3.29 
2008 35 9.59 5 3.16 6.8 5.7 34 3.29 
2009 35 9.59 5 3.16 6.8 5.7 34 3.29 
2010 35 9.59 5 3.16 6.8 5.7 34 3.29 
2011 45 12.33 15 9.49 6.8 5.7 102 9.87 
2012 15 4.11 15 9.49 6.8 5.7 102 9.87 
2013 16.5 4.52 15 9.49 6.7 5.62 101 9.78 
2014 17 4.66 15 9.49 6.7 5.65 101 9.78 
2015 17 4.66 16 10.13 6.4 5.43 103 9.97 
2016 13 3.56 13 8.23 6.5 5.48 85 8.23 
2017 13 3.56 13 8.23 6.6 5.55 86 8.33 
2018 23 6.3 13 8.23 6.7 5.62 87 8.43 
2019 23 6.3 13 8.23 6.7 5.62 87 8.43 

 100 1033 100 119.2 100 158 100 365 جامىلال  
 5 51.65 5 5.96 0.63 7.9 5 18.25 املتوسط

 .   أأعداد متفرقةحمافظة مطروح ،، النوتة املعلوماتية  :  املصدر
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  -2000الفرتة من ) لخالمطروح  حمافظةعىل مس توى حملصول التني الشوىك معادلت الاجتاه الزمين العام لتطور بعض املتغريات الاقتصادية :  4جدول 
2019 ) . 

معامل   املتوسط معادلت ال جتاه الزمين العام  البيان رمق املعادةل 
 2ر التحديد

معدل   ف احملسوبة 
 التغري %

 املساحة اللكية ( 1)
 فدان

 س هـ  0.14 +  2007.4^هـ = 1ص
(1.36 ) 18.25 0.09 1.86 * 0.008 

 املساحة املمثرة ( 2)
 فدان

 س هـ  0.81 +  2003.3^هـ = 2ص
(7.04 ) 7.9 0.74 49.62 * 0.103 

نتاجية ( 3)  ال 
 طن / فدان 

 س هـ  2.84+   993.1^هـ = 3ص
(3.61 ) 5.9 0.43 13.06 * 0.481 

نتاج اللكى  ( 4)  ال 
 طن

 ـ س ه 0.12+  2003.6^هـ = 4ص
(27.25 ) 51.65 0.76 52.55 * 0.002 

^ ص حيث: 
 خالل الس نة هـ.ابلفدان عىل مس توى حمافظة مطروح  التني الشوىكالتقديرية حملصول لكية هـ: املساحة ال 1

^ ص
 خالل الس نة هـ. عىل مس توى حمافظة مطروح فدان ابل التني الشوىكالتقديرية حملصول مثرة هـ: املساحة امل 2

^ ص
نتاجيةهـ: 3  خالل الس نة هـ.عىل مس توى حمافظة مطروح  طن/ فدان ابل حملصول التني الشوىك ال 

^ ص
نتاج اللكىهـ: 4  خالل الس نة هـ. عىل مس توى حمافظة مطروح   ابلطن  حملصول التني الشوىك ال 

 ( احملسوبة. tالقمي بني الأقواس أأسفل معامل س متثل قمية )  20، ....،  3،  2،   1متغري يعرب عن الس نوات ابعتبار هـ =    هـ  س
يل معنوية ُمعامل ال حندار أأو المنوذج عند مس توي معنوية * ، ** )    عيل الرتتيب.  0.05،  0.01( تشري ا 

 (. 3حسبت من اجلدول رمق ) املصدر : 

 . 2019الكفاءة التقنية للعائد املتغري للسعة والعائد الثابت للسعة بعينة البحث مبركز س يوة مبحافظة مطروح للمومس الزراعى: 5جدول  

 البيان
 املزارعيني

 TE الكفاءة التقنية 
 العائد الثابت للسعة

CRS 
 العائد املتغري للسعة

VRS العائد عىل السعة كفاءة السعة 

 مزتايد 0.965 0.823 0.802 1
 مزتايد 0.943 0.834 0.797 2
 مزتايد 0.987 1.000 0.987 3
 مزتايد 0.917 0.857 0.836 4
 متناقص  0.716 0.735 0.698 5
 مزتايد 0.968 0.819 0.798 6
 مزتايد 0.759 0.792 0.771 7
 مزتايد 0.96 0.832 0.795 8
 اثبت  1.000 1.000 1.000 9

 مزتايد 0.922 1.000 0.922 10
 مزتايد 0.938 0.859 0.838 11
 متناقص  0.897 0.695 0.653 12
 مزتايد 0.927 1.000 0.927 13
 مزتايد 0.967 0.786 0.743 14
 متناقص  0.789 0.584 0.563 15
 مزتايد 0.813 0.866 0.829 16
 مزتايد 0.928 1.000 0.928 17
 مزتايد 0.799 0.755 0.734 18
 اثبت  1.000 1.000 1.000 19
 مزتايد 0.750 0.712 0.675 20
 مزتايد 0.898 0.716 0.679 21
 مزتايد 0.965 1.000 0.965 22
 مزتايد 0.969 1.000 0.969 23
 مزتايد 0.997 1.000 0.997 24
 اثبت  1.000 1.000 1.000 25

ــ  0.911 0.867 0.836 املتوسط  ـــ
ــ  0.716 0.584 0.563 احلد الأدىن   ـــ

ــ  1.000 1.000 1.000 عىل احلد الأ   ـــ
 DEAP Version 2.1املصدر: مجعت وحسبت من نتاجئ حتليل العينة ابس تخدام برانمج 
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 . 2019مبحافظة مطروح للمومس الزراعى للعائد املتغري للسعة والعائد الثابت للسعة بعينة البحث مبركز س يوة الكفاءة التوزيعية وال قتصادية: 6جدول  
 البيان

 املزارعيني
 EEالكفاءة الاقتصادية  AEالكفاءة التوزيعية 

 VRS العائد املتغري للسعة   CRS العائد الثابت للسعة   VRS العائد املتغري للسعة   CRS العائد الثابت للسعة  
1 0.942 0.963 0.756 0.793 
2 0.587 0.624 0.468 0.520 
3 0.678 0.699 0.669 0.699 
4 0.820 0.857 0.686 0.734 
5 0.769 0.79 0.537 0.581 
6 0.973 1.01 0.777 0.827 
7 0.808 0.829 0.623 0.657 
8 0.632 0.669 0.502 0.557 
9 0.873 0.894 0.873 0.894 

10 0.948 0.985 0.874 0.985 
11 0.699 0.72 0.586 0.719 
12 0.879 0.916 0.574 0.637 
13 0.582 0.619 0.539 0.619 
14 0.764 0.785 0.568 0.617 
15 0.876 0.913 0.493 0.533 
16 0.863 0.884 0.715 0.766 
17 0.652 0.689 0.605 0.689 
18 1.000 1.000 0.734 0.755 
19 0.819 0.856 0.819 0.856 
20 0.754 0.791 0.509 0.563 
21 0.944 0.965 0.641 0.691 
22 0.857 0.894 0.827 0.894 
23 0.614 0.635 0.595 0.635 
24 0.509 0.53 0.5080 0.53 
25 1.000 1.000 1.000 1.000 

 0.707 0.654 0.781 0.754 املتوسط
 0.520 0.468 0.53 0.509 الأدىن احلد 

 1.000 1.000 1.000 1.000 احلد الأعىل 
 .   DEAP Version 2.1مجعت وحسبت من نتاجئ حتليل العينة ابس تخدام برانمج   املصدر:

مبحافظة مطروح للمومس   مبركز س يوة البحث : مقارنة ال س تخدام الفعىل وال س تخدام الأمثل للموارد ال قتصادية ملزارعى التني الشوىك بعينة7جدول 
   . 2019الزراعى

 احلد الأعىل  احلد الأدىن  املتوسط املوارد ال قتصادية 
 جحم العمل البرشى

 رجل/يوم معل 
 76 25 50.8 الفعىل
 40 15 26.52 الأمثل

 مكية السامد الأزوىت
 وحدة فعاةل/فدان 

 84 33 58.8 الفعىل
 48 23 34.2 الأمثل

السامد الفوسفاىت وحدة  مكية 
 فعاةل/فدان 

 94 43 68.8 الفعىل
 32 7 18.52 الأمثل

مكية السامد العضوى  
 /فدان 3م

 66 15 40.8 الفعىل
 30 5 16.2 الأمثل

 مكية املبيدات
 جنية/فدان

 32 15 40.8 الفعىل
 16 7 18.52 الأمثل

 .   DEAP Version 2.1مجعت وحسبت من نتاجئ حتليل العينة ابس تخدام برانمج   املصدر:
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 . 2019مبركز س يوة مبحافظة مطروح للمومس الزراعى  البحثللمشالكت الت تواجه مزارعى التني الشوىك بعينة  2نتاجئ اختبار مربع ك   : 8جدول  

نتاجية م   املشالك ال 
 2ك عدد املزارعني 

(2x ) ل % نعم % 
 72.25 16 4 84 21 ارتفاع اسعار الامسدة  1
 112.5 8 2 68 17 ارتفاع اسعار املبيدات 2
 17.29 28 7 72 18 ارتفاع اجور العامةل البرشية  3
 120.33 12 3 88 22 ندرة العامةل البرشية املاهرة  4
 220.5 8 2 92 23 اخنفاض مسك الالواح 5
نتاحية الفدانيةاخنفاض  6  28.17 24 6 76 19 ال 
 529 4 1 96 24 الاصابة ابلمراض الفظرية والافات الزراعية 7
 72.25 16 4 84 21 عدم وجود دور للمرشدين الزراعيني  8
 23 4 1 96 24 عدم وجود دور للمرشدين الزراعيني  9

رتفاع منسوب املاء الأريض  10  21 8 2 92 23 ا 
 15 20 5 80 20 الزراعي سوء الرصف  11
 21 8 2 92 23 عدم جودة أأساليب جيدة للتعبئة واحلفظ  12
 23 4 1 96 24 أأنتشار احلشائش  13
ىل املس هتكل الهناىئ 14 ىل أأماكن البيع أأو ا   23 4 1 96 24 أأرتفاع تاكليف النقل ا 
خنفاض الأسعار  15  23 4 1 96 24 ا 

 . 2019البحث للمومس الزراعي  املصدر: مُجعت وُحسبت من بياانت عينة 

 ( . 2019 -2000) من  خالل الفرتةابلألف فدان ابلأراىض القدمية واجلديدة من حمصول التني الشوىك تطور املساحة اللكية :  1  شلك 

 

نتاج اللكى تطور :  2  شلك   ( . 2019  -2000)  خالل الفرتة من ابلألف طن ابلأراىض القدمية واجلديدة من حمصول التني الشوىك   ال 
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 أأسلوب حتليل مغلف البياانتىف  منحىن الكفاءة:  3شلك  

 

 . 2019الزراعى  للمومس املشالكت الت تواجة مزارعي التني الشوىك مبركز س يوة مبحافظة مطروح بعينة البحث :  4شلك  
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 .   املسكل التسويقى حملصول التني الشوىك مبركز س يوة مبحافظة مطروح :  5شلك  
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Economic study of the current situation of thorn fig crop in the new territories 
(case study of Matrouh province) 
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ABSTRACT 

The study sample data showed that the most important productive problems facing farmers are 
the incidence of adrenal diseases and agricultural pests, the spread of grass, the high costs of 
transportation to places of sale or to the end consumer, the decline in prices where they rank first by 
about 96 %, followed by low panel thickness, high ground water level, lack of quality methods of 
packaging and conservation by about 92%, followed by the scarcity of skilled human labor by about 
88%, high fertilizer prices, lack of role for agricultural guides By about 84%, poor agricultural 
exchange by about 80%, the decline in the field of ransom by about 76%, the rise in the wages of 
human labor by about 72%, and finally the rise in the prices of pesticides by about 68%, and the 
morality of the problems was proven using the box K2. Therefore, it is recommended to search the 
following: Educating farmers and encouraging them to grow the fork fig crop and its importance in 
the manufacture of cosmetics, oil extraction, feed manufacturing, Training employment in various 
agricultural processes, pruning and reducing procedures, The importance of having a role for the 
trained agricultural guide and this will only be done through cooperatives. Developing a plan to 
control diseases that negatively affect the productivity of thistle fig crops, Expanding the cultivation of 
the fork fig crop and taking care of agricultural exchange. 

Keywords: DEA- Economic. 

 

 


