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 المستخلص
محصددو  التمددور  إنتدج العوامد  المددة رل يلدد   أىدد التعددرع يلد   إلدد  فراسد تلددا الىدفت  

بعيند  الفراسدد  بيدعبيج   نددوا ال مجىيريد  مددي خدؤ  تتددفير مةيدرا  اليةددجمل اد تصدجفي  للمددوارف 
محصددو  التمددور  إنتددج يدد  ينصددر مددي العنجصددر المسددتخفم  تدد   تددي يرالمسددتخفم  بيددفع  يددج  

توا دو منت د  التمدور بمد ارع  التد الميدجي   أىد س  وتحلي  فرا إل  بجإلضجت ،  اإلنتج يل  ح   
التتلي  منيج ، و ف ايتمدف  أو الحلو  للتغلا يلييج  أى   البح ي  ت  منطت  الفراس  وا تراح نالعي

يلد  بيجندج  ميفانيد  مدي م اريد  التمدور بمنطتد  الفراسد  خدؤ  يدج   أىدفاتيجالفراس  تد  تحتيد  
لفراسدد  الميفانيدد  أي أىد  المددفخؤ  اإلنتج يدد  المدة رل يلدد  إنتددج  لتدف أوضددح  نتدج   او  ، >700

المبيدفا  ،  يميد  السدمجف ، يميد  ،منطت  الفراس  تم ل  تد  يدفف اجيد جر  محصو  التمور بعين
يمي  الميجه ، يفف العمجلد  والخبدرل تد   رايد  المحصدو  ، و دف  بتد  معنويد  ىدره المتغيدرا  يندف 

المروندج  اإلنتج يد  اإل مجليد  ليد  مدي  أظيدر  نتدج   الفراسد  أيو ةد    مستويج  المعنويد  المختل
يدعبيج  وافي الحيددجل ، مددر    ،وافي اليددجطه ،  سددبيج وييندد  م تمددب الفراسدد  مو بدد  أي تعمدد  

                                                 

 .الشعبية كيان إداري مثل المحافظة( 1)
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 ;7: 6  9=0 6،  :86 6، ;:0 6حيث بلغ  نحدو   المت ايفل ت  المرحل  اجول  مي اإلنتج 
  المت ايفي  يج ف السع  ، اى تع ( يل  الترتيا 8:8 6،
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 المتفم 
عتبرر التمرور والفاكية ، وي واتمن مجموعة من المحاصيل والخضر يتكون النباتي  اإلنتاج إن 

تنتشر زراعة النخيل في شمال القارة اإلفريقية ، حيث  الميبية من أنواع الفاكية الميمة في الجماىيرية
غرررف فرري المغرررف و موريتانيررا و تبرردأ ب رراتين عمرره ىي ررة نطررا  يمتررد مررن مصررر شرررلا  إلرره ألصرره ال

و  ا  خررط ا  ررتواو جنوبرر مالشرر °17عرررض خررط وحترره  النخيررل مررن شررواطر البحررر المتو ررط شررما   
 ما   شر°11عررض خط متداده إله إفي ال ودان ، كما ييبط  ما   ش°15يمتد النخيل إله دا رة عرض 

وضررمن ىررذا النطررا  فرري ، 2الية لمصررومالبمحرراذاة البحررر ا حمررر و خمرريض عرردن ليضررم ا جررزاو الشررم
حيرث تنتشرر زراعرة النخيرل فرري معظرم مناطقيرا و يردل وجررود  الميبيررة الشرمال اإلفريقري تقرل الجماىيريرة

مصردر ميرم  ن التمور والصناعات القا مرة عميروإ في تمك المنطقة .المياه الجوفية النخيل عمه وجود 
مرار النخيرل برل ثا أن العا د ا لتصادي لريس فقرط مرن تصديرىا ، كم من خاللا جنبي لمدخل بالنقد 

أن ىناك أعدادا  كبيرة من  كان مناط  النخيل تعيش عمه زراعة وتعب ة وتصرنيل ونقرل وبيرل التمرور 
، فيي تدخل في صناعة العديرد مرن المنتجرات الغذا يرة والكيميا يرة مثرل صرناعة رف التمرر و المربره 

جررررزاو النخمررررة فمكررررل منيررررا العديررررد مررررن أي و الخررررل وايرىررررا .أمررررا الطبرررر لوالفطررررا ر والكحررررو  و الحمررررو  
ا جرزاو ، و تنتشرر  ا  رتخدامات التري   انره عنيرا  رواو ال رعل أو الجرذع أو النرواة أو ايرىرا مرن
يوجررد ومنراخ ، ولرذلك  زراعرة النخيرل فري منراط  عديرردة تتروفر فييرا الظررول المنا ربة مررن تربرة وميراه

وتعتبررر نخمررة التمررر الشررجرة  ة والواحررات المنتشرررة فرري الصررحراو الميبيررة ،النخيررل فرري المنرراط  ال رراحمي
ا كثر تواجدا  في المنراط  الداخميرة بمرا تتمترل برو مرن تحمرل لمظررول البي يرة الصرعبة ومقردرتيا عمره 

رام مرن الوب الصعبة  تحمل درجات الحرارة المرتفعة  والجفال و المموحة وايرىا من الظرول البي ية
لررت زراعررة النخيررل تعرراني مررن المشرراكل ومعولررات كثيرررة وفرري مقرردمتيا التذبررذف فرري اإلنترراج ذلررك مازا

 واإلنتاجية ، باإلضافة إلي ارتفاع التكاليل اإلنتاجية مقارنة باإليرادات .

                                                 
2   ثار ا لتصادية المترتبرة عمره إصرابة التمرور بحفرة حمرم الغبرار )) المنطقرة الو رطي أحمد الدنقمه وآخرون ، اآل  الزرو

 . 2115ف ، نروفمبر  11، العردد  21، م  الم ل  المصري  للعلو  التطبيتيد و الجنوبية من الجماىيرية الميبيرة (( ،  
 . 537 – 528ص ص 
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 :   الفراس مييل  
الجماىيريرة الميبيرة جنروف  فريتنتشرر زراعتيرا  التريالتمر من المحاصيل الميمرة يعد محصول 

الرربالد ، وذلررك لمال مررة  فرري اإلنترراجمررن مجمرروع  % 45 حررواليىررذه المنطقررة  فرري اإلنترراجمثررل حيررث ي
 النخيرل عردادأ إن إ القا م بالنخيل من لبل الدولة  ،ىتمامإلالظرول المناخية لزراعة النخيل ، ورام ا

نتاجيرررا  فررريذف ىنررراك  تذبرررحيرررث تبرررين أن ىتمرررام  إلوالم ررراحات المزروعرررة بيرررا   ترررتال م مرررل ىرررذا ا وا 
وزراعرة  إلنتراجمال مرة  لرو ظررام وجرود  ا خر النخمة مقارنة بالدول  إنتاجية فينخفاض ا  و  اإلنتاج
مرن في اإلنتراج ف ذبذإلي التتؤدي وليذا فان ا ىتمام بدرا ة العوامل التي  ،تمك المنطقة  فيالنخيل 

المواضرريل الميمررة فرري  تعتبررر مررنفرري منطقررة الدرا ررة عمرري الرررام مررن الميررزة الن رربية  أخررري ررنة إلرري 
 . من التمور بمنطقة الدرا ة اإلنتاجتطوير 
 :  الفراس  أىفاع

 -ت تيدل الدرا ة مايمي :
شرعبيات  فري مرزارعإنتاجرو لتحديد أىم العوامل المرؤثرة عمره  التمورتقدير دوال اإلنتاج لمحصول  -1

 .جنوف الجماىيرية 

شرعبيات جنروف الجماىيريرة  زارع النخيل فريلم المزرعية م الموارد ا لتصاديةا تخدإلياس كفاوة  -2
. 

شرعبيات  عينرة جرو إنتراج التمرور فرياالتري تو  والصرعوبات والمعولرات درا ة وتحميل أىم المشراكل -3
  التقميل منيا . أووكذلك التراح أىم الحمول لمتغمف عمييا جنوف الجماىيرية 

 وأسلوا التحلي  مصجفر البيجنج 
 والترياعردت لغررض الدرا رة  التري رتبيان إل رتمارة اإمرن  ا وليرة البياناتعمه تم الحصول 

 إلريغررض الوصرول فية والكميرة بالتحميرل الوصر أ راليفام من المزارعين وترم ا رتخد ا  تم جمعيا ميداني
  الدرا ة . أىدالالنتا ض التي تخدم 

ختيجر العين   : -:أود  -وصع م تمب الفراس  وا 
ن مزارعري النخيررل برربعض شرعبيات منطقررة جنرروف ترم تحديررد مجتمرل الدرا ررة والررذي يتكرون مرر

الجماىيريرررة ) وتقرررل فررري ىرررذه المنطقرررة كرررل مرررن شرررعبية  ررربيا و شرررعبية وادي الشررراطر وشرررعبية مررررز  
وشرررعبية وادي الحيررراة وشرررعبية ارررات ( وذلرررك وفررر  كشرررول الحصرررر المعررردة مرررن لبرررل اليي رررة الوطنيرررة 

ر أمانرة المجنرة الشرعبية العامرة لمزراعرة فري لممعمومات والتوثي  عمه م رتو  الجماىيريرة الميبيرة وتقراري
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الشعبيات ا ربل المتضمنة بيانات أعداد المزارع والنخيل المثمررة فري كرل شرعبية مرن تمرك الشرعبيات . 
مررن إجمررالي مررزارع شررعبيات الدرا ررة الترري  *%(1.5وفرري ىررذه الدرا ررة ترررم تحديررد حجررم العينررة بن رربة )

مزرعة ترم توزيعيرا برين الشرعبيات المرذكورة  188ر عدد مزرعة ، حيث تم إختيا 12583لدرت بعدد 
 ( التالي. 1بالجدول رلم ) ةوف  ا ىمية الن بية  عداد ا شجار المثمرة  بيا ، كما ىو موضح

يددفف المدد ارع بجليددعبيج  ويددفف أيدد جر النخيدد  الم مددرل بيددج ويددفف مدد ارع العيندد  بمنطتدد  : 6 ددفو  
 >700الفراس  خؤ  موس  

يفف أيد جر النخيد   الم ارع يفف اليعبي 
 الم مرل بيج

اجىميددد  النسدددبي  
لعدددددددددفف أيددددددددد جر 

 النخي 

يددددددفف المدددددد ارع 
 بجلعين 

  6; 87  =869:6  8:<8 وافي الحيجل

  7:  =7  ><8>;7 8:96 مر  
 وافي اليجطه

 
8;6> 7700:7 78   98  

 87 >6 976:;6 0>69 سبيج
 ==6 600 ==8>;< 8=:67 اإل مجل 
انررة المجنررة الشررعبية لمزراعررة لمشررعبيات ) وادي الحيرراة ، مرررز  ، وادي الشرراطر ،  رربيا ( ل ررم أم  -المصرردر:

 .    2117اإلحصاو والمتابعة  تقارير اير منشورة ، 
* تم الحصول عمه عدد أفراد العينة بكل شعبية بق رمة عردد ا شرجار فري الشرعبية عمره عردد ا شرجار الكمره 

 .   188بالشعبيات مضروف في 
  التتفير اإلحصج   لفوا  إنتج  محصو  التمور ت  يعبيج  ال نوا :   -: جً  جني

 كالتالي : اإلنتاجيةولقد تم توصيل مدخالت ومخرجات الدالة 
 : تجنيددجً  ( ويم دد  اإلنتددج  المتددفر مددي محصددو  التمددور بددجلطي للييتددجر  Yالمتغيددر التددجبب  :  أودً 

  -:  وى  المتغيرا  المستتل 
X1     الخبرة في زراعة محصول التمور بال نة.= تمثل 
X2   = تمثل عدد ا شجار من النخيل . 
X3   لطن لميكتار .= تمثل  كمية ال ماد الم تخدمة في مزارع النخيل با 
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X4   لمتر لميكتار = تمثل كمية المبيدات الم تخدمة في مزارع النخيل با 
X5    لميكتار.تر لم= تمثل كمية مياه الري في مزارع النخيل با 
X6     العمالة الم تخدمة )رجل /يوم ( لميكتار .= تمثل 
  -يعبي  وافي الحيجل:  ت محصو  التمور  إنتج لفوا   اإلحصج  : التتفير أودً 

 محصرول التمرور فري شرعبيات الجنروف إنتراجمزرعة من مرزارع  61ه الشعبية ذى ةتضم عين
ولرررد ترررم تقررردير دوال  لميكترررار ، طرررن 3.2176 ليحررروابيرررذه الشرررعبية متو رررط اإلنتاجيرررة  حيرررث بمررر  ،

صرررررور وىرررره الخطيررررة ، الصرررررورة  أربعررررةا نحرررردار الخطرررره المتعررررردد فرررري  أ رررررموفبا ررررتخدام  اإلنترررراج
وذلرررك فررري المتغيررررات الم رررتقمة لواارتميرررة انصرررل  ةوالصرررور  اآل ررريةالمواارتميرررة المزدوجرررة ، الصرررورة 

 حصول التمور في ىذه الشعبية .م إنتاجالمؤثرة عمه  اإلنتاجية المدخالت أىملدرا ة 
 أنلمررزارع محصررول التمررور بشررعبية وادي الحيرراة  اإلنترراجتبررين مررن المفاضررمة بررين دوال لقررد 

 الدوال المقدرة  أفضل
 المزدوجة كالتالي : رتمية االدالة الموا ىي

          LnY= -7 7>< +0 0>7> lnX6+0 7:8 lnX7+ 0 890 lnX8+0 68> lnX9+0 6;= lnX:+0.690 lnX;   ... 

(6)  
        * *  7 6)      ** 8 60)     ** 7 = )        ** ; 60 )       * * 8 >8)       * 8 <7)    : 8<-

  )              ;6n=             6 >> DW=         6;> 68  F=        
0 >9= R

حيرررث أن                                                                               7
:-  

LnYمن محصول التمور بالطن لميكتار . المقدرة = المواارتم الطبيعي لكمية اإلنتاج 
LnX1.المواارتم الطبيعي لمخبرة في زراعة محصول التمور بال نة = 
LnX2 لميكتار.= المواارتم الطبيعي لعدد ا شجار من النخيل 
LnX3لطن لميكتار.ل با= المواارتم الطبيعي لكمية ال ماد في مزارع النخي 
LnX4لميكتار . رلمت= المواارتم الطبيعي لكمية المبيدات في مزارع النخيل با 
LnX5لميكتار  رلمت= المواارتم الطبيعي لكمية مياه الري في مزارع النخيل با 
LnX6 لمعمالة الم تخدمة مقدرة ) رجل /يوم( لميكتار.= المواارتم الطبيعي 
R
         ()لوة العاللة بين المتغير التابل والمتغيرات الم تقمة  حديد المعدل= تمثل معامل الت       2

_ 
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اإلرتبرراط د أو عرردم وجررود مشرركمة = إختبررار دوربررن وات ررون الررذي يجررر  الت كررد مررن وجررو              
 بين لراوات كل متغير من المتغيرات الم تقمة . الذاتي

 . المح وبة  tا رلام مابين ا لواس تمثل ليم  
)ذات د لررة ، * تمثررل م ررتو  معنويررة 1.11عنررد  )ذات د لررة إحصررا ية ( ** تمثررل م ررتوي معنويررة

  1.15عند  إحصا ية ( 
دلرررت النترررا ض التررري أمكرررن الحصرررول عمييرررا مرررن الدالرررة المواارتميرررة المزدوجرررة لمزارعررري التمرررور 

المنط  ا لتصادي من حيث  بشعبية وادي الحياة أن المواارتم الطبيعي لممتغيرات الم تقمة متفقة مل
ومقبولرررة إحصرررا يا  بنررراوا  عمررره لررريم الموارررارتم  2117اإلشرررارة الموجبرررة خرررالل فتررررة الدرا رررة فررري مو رررم 

من المتغيرات فري الموارارتم الطبيعري لكميرة اإلنتراج   94كما إتضح أن  الطبيعي لتمك المتغيرات ،
لطبيعري لممتغيررات الم رتقمة الرواردة بالدالرة من محصول التمور النراتض الر ي ري راجعرة إلري الموارارتم ا

)  م تشمميا المعادلة ، وأظيرت ليمةالبالية ترجل إله المواارتم الطبيعي لمتغيرات أخر  ل  5بينما 
F ) ( أكبرررر مرررن الجدوليرررة عنرررد نفرررس 169.13معنويرررة النمررروذج حيرررث أن تمرررك القيمرررة المح ررروبة  )

المعادلرة عرن طرير  ا ختبرارات القيا رية خمرو النمروذج عند تحميل نتا ض  DWالم تو  ، ودلت ليمة 
ترردل عمري عرردم وجرود إرتبرراط  DW= 1.96مرن ظرراىرة اإلرتبراط الررذاتي ، حيرث أن القيمررة المح روبة 

   du .= 1.69ذاتي  نيا أكبر من ليمة الحد ا عمه لو 
اعررة التمررور( كمررا تررم إعررادة التحميررل اإلحصررا ي بعررد ا ررتبعاد المتغيررر النرروعي ) الخبرررة فرري زر 

وذلررك لح رراف بعررض المؤشرررات ا لتصررادية مثررل المرونررة والنرراتض الحرردي والكفرراوة ا لتصررادية ، وتررم 
تقدير العاللة بين كمية اإلنتاج من محصول التمور بالشعبية والعوامل المؤثرة عمييا ، حيرث تبرين أن 

( التاليرة 2يا المعادلرة رلرم  )أفضميا كان في الصورة المواارتمية المزدوجة وكانت النتا ض كمرا توضرح
 :-                                         

LnY= -6 707+ 0 6;= lnX7+ 0 988 lnX8+0 6<6 lnX9+ 0 0>;> lnX:+ 0 6== lnX;  … (7)  
** 7 ;: )     ** 6 <:)      ** 8 7:)     ** < =7 )         * 7 :6)        8 9>- )                      

  ;6 n=         =7 0  DW=                      6;7 7<  F=                   0 >8=R
7 

 

( أن المواارتم الطبيعي لممتغيررات 2دلت النتا ض التي أمكن الحصول عمييا من المعادلة رلم )
 2117الم ررتقمة متفقررة مررل المنطرر  ا لتصررادي مررن حيررث اإلشررارة الموجبررة خررالل الفترررة فرري المو ررم 

  93لمواارتم الطبيعي لتمك المتغيررات ، كمرا إتضرح أن  (t)ومقبولة إحصا يا  وذلك بناوا  عمه ليم 
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من المتغيرات في المواارتم الطبيعي لإلنتاج من التمور راجعة لممتغيرات الم تقمة الواردة بالدالة بينما 
7 الباليررة ترجررل إلرري المواررارتم الطبيعرري لمتغيرررات أخررر  لررم تشررمميا ال( معادلررة ،وأظيرررت ليمررةF)  

عنرد نفرس الم رتو   ةوأكبرر مرن الجدولير 162.27معنوية النموذج ، حيث أن القيمة المح وبة كانت 
عمي عدم وجود إرتباط ذاتري  نيرا  (DW= 2.16القيمة المح وبة إلختبار دوربن وات ون ). ودلت 

 .(  du  =1.69حيث أن ليمة الحد ا عمه لو )  du - 4و    duبين ليمة  لتق
 المستخفم  ت  إنتج  التمور بم ارع يعبي  وافي الحيجل:    متوسطج  المتغيرا  اد تصجفي - 6

يالحررظ أن كميررة إنتررراج التمررور تترر ثر بعررردة مرروارد  فررري العمميررة اإلنتاجيررة مرررن عرردد ا شرررجار         
 رة الميدانيرة لمرزارع شرعبية المغرو ة وكمية المبيدات وكمية المياه والعمالة ، ومن خرالل بيانرات الدرا

( شرجرة لميكترار 61وادي الحياة أظيرت أن متو ط عدد ا شجار لمحصول التمور في الشعبية بم  )
طرن  1.23طرن لميكترار ، فري حرين كران متو رط إ رتخدام كميرة ال رماد  3.2176  ةنتاجي ا توبمغ

لميكتررار ومتو ررط كميررة ميرراه  لتررر 1.48لميكتررار، بينمررا بمرر  متو ررط كميررة المبيرردات الم ررتعممة نحررو  
 2117يروم لميكترار خرالل المو رم لمفقردر بعراممين  ةلتر لميكتار، أما متو ط العمال 3487.65الري 

. 
 الميتت  مي فال  إنتج  التمور ت  يعبي  وافي الحيجل :    العؤ ج  اد تصجفي-7

عاللرررات إلتصرررادية عمررره  إن اليررردل مرررن تقررردير وتحميرررل دوال اإلنتررراج ومرررا ي ررربقو منيرررا مرررن         
م تو  المزرعة في توضيح اإلنتاجية الزراعية بإ تخدام توليفات موردية مختمفة ومعرفة ت ثيرىا عمره 

، وىررذا يمكررن الحصررول عميررو مررن ترجيررل المعادلررة المواارتميررة المزدوجررة رلررم  همقررادير النرراتض المزرعرر
  -(:3( إله صورتيا ا صمية كما ىو موضح بالمعادلة رلم )2)

 

 =      0 800    X7
0 6;=   X 8
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 X:
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……

   
  ( 8 )        

  -المرونج  اإلنتج ي  :  -أ 
( تبررررين أن مرونررررة اإلنترررراج 3با ررررتعراض النتررررا ض المتحصررررل عمييررررا مررررن المعادلررررة رلررررم )  

مررن الواحررد الصررحيح فقررد  ونظرررا   نيررا موجبررة والررل 1.168وىررو عرردد ا شررجار بمغررت نحررو  X2لممتغيررر 
عنرد الم رتو    1عك ت حالرة إنتراج حردي متنرالص ،أي بمعنره أن زيرادة فري عردد ا شرجار بن ربة  

الحرررالي مرررل إفترررراض ثبرررات المتغيررررات ا خرررر  يرررؤد  إلررره الزيرررادة فررري كميرررة اإلنتررراج مرررن التمرررور بن ررربة   
، ونظررا   %1.433د بمغرت نحرو وىرو كميرة ال رماد فقر X 3، أمرا بالن ربة لممتغيرر الم رتقل  % 1.168

 نيا موجبرة وألرل مرن الواحرد الصرحيح فقرد عك رت حالرة إنتراج حردي متنرالص ا  بمعنره أن زيرادة فري 
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عنررد الم رتو  الحررالي مررل إفترراض ثبررات المتغيررات ا خررر  يرؤد  إلرره زيررادة   1كميرة ال ررماد بن ربة  
ونظرررا  %  1.171ميررة المبيرردات نحررو كX4 كمررا بمغررت مرونررة اإلنترراج    1.433كميررة اإلنترراج بن رربة 

 نيا موجبرة والرل مرن الواحرد الصرحيح فقرد عك رت حالرة إنتراج حردي متنرالص ا  بمعنره أن زيرادة فري 
عند الم تو  الحالي مل إفتراض ثبات المتغيررات ا خرر  يرؤد  إلري زيرادة   1كمية المبيدات بن بة  
وىرررو كميررة الميررراه فقررد بمغرررت نحرررو  X5 الم ررتقل . أمرررا بالن رربة لممتغيرررر  1.171كميررة اإلنتررراج بن رربة 

ونظررا   نيررا موجبررة والررل مررن الواحررد الصرحيح فقررد عك ررت حالررة إنترراج حرردي متنررالص ، أي  1.196%
عند الم تو  الحالي مل إفتراض ثبات المتغيرات ا خرر  يرؤد   1بمعنه أن زيادة كمية المياه بن بة 

 1.188)عردد العمرال ( بنحرو    6Xا بمغت مرونة المتغير ، كم 1.196إله زيادة كمية اإلنتاج بن بة 
، ونظرررا   نيررا موجبررة والررل مررن الواحررد الصررحيح فقررد عك ررت حالررة إنترراج حرردي متنررالص أي بمعنرره أن 

عند الم تو  الحالي مل إفتراض ثبات المتغيررات ا خرر  يرؤد  إلره زيرادة  1زيادة في العمالة بن بة 
 ا  ( ونظرر 1.156بمغرت نحرو ) لمرونة اإلنتراج اإلجماليرة فقرد ةأما بالن ب . %1.188كمية اإلنتاج بن بة 

 Increasingالمتزايررردة عا رررد ال رررعة   نيرررا موجبرررة وأكبرررر مرررن الواحرررد الصرررحيح  فقرررد عك رررت حالرررة 

Returns To  Scale)   11( أي زيرادة ىرذه المتغيررات مجتمعرة بن ربة   يرؤد  إلره زيرادة اإلنتراج
 .%11.56 بن بة 

:تم اشتقا  الناتض المتو ط من دالة إنتاج التمرور لشرعبية وادي الحيراة لمعناصرر  جت  المتوسطالن -ا
 1.16،  1.41، 1.128اإلنتاجيررررة المررررؤثرة عمرررره اإلنترررراج ،حيررررث بمغررررت لرررريم النرررراتض المتو ررررط   ) 

( لممتغيرررات الم ررتقمة عمرره الترروالي وىرره أكبررر مررن لرريم النرراتض الحرردي ليررا كمررا 1.865 1.111496،
( ، وىرررذا يعنررره أن الكفررراوة اإلنتاجيرررة لمعناصرررر الم رررتقمة فررري ىرررذه الشرررعبية 2حيا الجررردول رلرررم )يوضررر

متنالصة وتصل إله لمتيا عند وصول الناتض الحدي إله الصفر والناتض الكمه إله لمتو .ولكري يزيرد 
ة العناصررر اإلنتاجيرر همزارعرري التمررور فرري ىررذه الشررعبية مررن أربرراحيم  بررد مررن إضررافة وحرردات مررن ىررذ

 حته نياية المرحمة الثانية وت او  ليمة الناتض الحدي لمصفر . 
تم اشتقا  الناتض الحدي مرن دالرة إنتراج محصرول التمرور بإيجراد التفاضرل ا ول النجت  الحفي : -  

، 1.616،1.198 1.1147( ،حيررث بمغررت  )3لكررل متغيررر مررن المتغيرررات الم ررتقمة بالمعادلررة رلررم )
يعني أن الزيادة الحاصمة في كميرة عنصرر اإلنتراج تكرون بن ربة ألرل ( وىذا  1.1111476،1.162

من الزيادة في حجرم اإلنتراج وذلرك عنرد إضرافة وحردة جديردة مرن عوامرل اإلنتراج ألرل مرن الزيرادة التري 
 حققتيا الوحدة الواحدة من العنصر المتغير . 
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شرعبية وادي الحيراة فقرد تبرين لممروارد الم رتخدمة فري إنتراج محصرول التمرور ب أمج اليةجمل اد تصدجفي 
عرردد  ر( أن الكفرراوة ا لتصررادية لممتغيرر2مررن إ ررتعراض النتررا ض المتحصررل عمييررا مررن الجرردول رلررم  )

، ولممتغيرر كميرة المبيردات  2.4ولممتغير كمية ال رماد بمغرت حروالي  1.12 فقد لدرت بنحوا شجار 
، وىذا يردل عمره  9.65عمالة بم  نحو متغير الولم 1.86، ولممتغير كمية المياه نحو  6.74حوالي ب

محرررل الدرا رررة أكبرررر مرررن الواحرررد  ا رررعار ىرررذه المتغيرات)العناصرررر(أن ن ررربة ليمرررة النررراتض الحررردي إلررره 
أي ىنراك فرصرة  ىرذه العناصرر با رتخدامم رتو  الكفراوة  انخفراضمما يشير إله  أي عالية الصحيح

مررن نيم زيررادة إنترراجيم وبالتررالي أربرراحيم العناصررر ،أي ان المنتجررين يمكررلزيررادة تكثيررل ا ررتخدام ىررذه 
إنترراج محصررول التمررور بزيررادة )إضررافة( كميررة ىررذه المتغيرررات حترره ت رراوي ليمررة إنتاجيتيررا الحديررة مررل 

   .)أي  عر الوحدة منيا( البديمة تكمفة فرصتيا
 

 مةيددرا  اليةددجمل اإلنتج يدد  واد تصددجفي  للمددوارف المسددتخفم  للييتددجر تدد  ييندد  مدد ارع: 7 ددفو  
 >700الموس   خؤ  إنتج  التمور بيعبي  وافي الحيجل
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 2117عام  الميداني لعينة الدرا ة ا  تبيان ا تمارةجمعت وح بت من  -المصدر : 

                                                 
1 . ح اف الناتض المتو ط 
2  الحدي *  عر الوحدة من المنتض ) بم   عر الطن من التمور في الشعبية ليمة الناتض الحدي = اإلنتاج

 دينار/طن(1192وادي الحياة 
3  دينار كمتو ط ،  311دينار كمتو ط ، و عر طن ال ماد  5تم ح اف  عر شراو ف يمة النخيل بقيمة

 21رجل /يوم (  دينار ، و عر العمالة ) 1.13دينار كمتو ط و عر لتر الماو  35و عر لتر المبيد 
 دينار . وذلك من بيانات إ تمارة اإل تبيان الخاصة بالدرا ة .

4  عر الوحدة من المورد .÷ الكفاوة ا لتصادية = ليمة الناتض الحدي  

 

 



 

 

 

 ال مجىيري  الليبي  ر فوا  إنتج  التمور ت فراس  ا تصجفي  تحليلي  لتتفي

-111- 

اليةجمل اإلنتج يد  واد تصدجفي  للمدوارف المسدتخفم  تد  مد ارع إنتدج  التمدور تد  يدعبي  وافي  – 8
  -الحيجل: 

دينررار لمطررن  1192الي اإليرررادات الكميررة المحققررة فرري ىررذه الشررعبية حرروالي بمرر  متو ررط إجمرر
دينررار لمطررن ، وبمرر  صررافه العا ررد بنحررو  924.4الواحررد ، بينررا لرردر إجمرراله التكرراليل الكميررة بحررواله 

، ورمن محصول التمر  44.5.كما تبين أن الربحية الن بية لد لدرت بحواله  دينار لمطن 267.6
دينرار  1.29( حروالي الردينار مرن تكراليل إنتراج التمرور عمري الردينار الم رتثمر )عا رد بينما بم  العا د
 التالي:( 3. وذلك كما ىو موضح في الجدول رلم )2117خالل المو م 

بعض المةيرا  اد تصدجفي  للمدوارف المسدتخفم  تد  ييند  مد ارع إنتدج  التمدور بيدعبي  : 8 فو  
  >700وافي الحيجل خؤ  الموس  

 للطي الواحف بجلفينجر البنف ر   
 < 00; إ مجل  التيجليع المتغيرل  فينجر( 6
 : 878 إ مجل  التيجليع ال جبت   فينجر ( 7
 9 79< إ مجل  التيجليع اليلي   فينجر ( 8
 0 7<66 إ مجل  اإليرافا  اليلي   فينجر( 9
 ; >;7 ( 8 – 9صجت  العج ف    :
 % : 99 600 ( * 6÷  :ادربحي  النسبي    ;
 <7 0 ( 8÷  :العج ف يل  الفينجر المست مر    >

 2117عام  جمعت وح بت من إ تمارة اإل تبيان الميداني لعينة الدرا ة -المصدر : 
 

  -يعبي  مر  :  ت محصو  التمور  إنتج لفوا   اإلحصج  التتفير  جنيًج : 
 لتمرور فري شرعبيات الجنروفمحصرول ا إنتراجمزرعة من مرزارع  52ه الشعبية ذى ةتضم عين

ولررد تررم تقرردير دوال  لميكتررار ، طررن 1.6365 حررواليبيررذه الشررعبية متو ررط اإلنتاجيررة حيررث بمغررت  ،
صرررررور وىرررره الخطيررررة ، الصرررررورة  أربعررررةا نحرررردار الخطرررره المتعررررردد فرررري  أ رررررموفبا ررررتخدام  اإلنترررراج

وذلرررك رات الم رررتقمة فررري المتغيرررواارتميرررة ملانصرررل  ةوالصرررور  اآل ررريةالمواارتميرررة المزدوجرررة ، الصرررورة 
 محصول التمور في ىذه الشعبية . إنتاجالمؤثرة عمه  اإلنتاجية المدخالت أىملدرا ة 

 أفضررل أنلمرزارع محصرول التمررور بشرعبية مررز   اإلنترراجتبرين مررن المفاضرمة برين دوال لقرد 
                                                   رتمية المزدوجة االدالة الموا ىيالدوال المقدرة 
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دلت النتا ض التي أمكن الحصول عمييا من الدالة المواارتميرة المزدوجرة لمزارعري التمرور بشرعبية      
مررررز  أن الموارررارتم الطبيعررري لممتغيررررات الم رررتقمة متفقرررة مرررل المنطررر  ا لتصرررادي مرررن حيرررث اإلشرررارة 

اررارتم الطبيعرري ، ومقبولرة إحصررا يا  بنرراوا  عمره لرريم المو  2117الموجبرة خررالل فترررة الدرا رة فرري مو ررم 
مررن المتغيرررات فرري الموارراريتم الطبيعرري لكميررة اإلنترراج مررن   98كمررا إتضررح أن  لتمررك المتغيرررات ،

محصول التمور الناتض الر ي ي راجعة إلي المواارتم الطبيعي لممتغيرات الم رتقمة الرواردة بالدالرة بينمرا 
2  البالية ترجل إلي المواارتم الطبيعي لمتغيرات أخر  لم تشم ( ميا المعادلة ، وأظيررت ليمرةF ) 

(  أكبر من الجدولية عنرد نفرس الم رتو  ، 517.91معنوية النموذج حيث أن تمك القيمة المح وبة )
عند تحميل نتا ض المعادلة عرن طرير  ا ختبرارات القيا رية خمرو النمروذج مرن ظراىرة  DWودلت ليمة 

تدل عمي عدم وجرود إرتبراط ذاتري  نيرا  DW= 2.116اإلرتباط الذاتي ، حيث أن القيمة المح وبة 
كمررا أكرردت النتررا ض خمررو النمرروذج مررن ظرراىرة تعرردد   du .= 1.69أكبررر مررن ليمررة الحررد ا عمرره لررو 

من خالل مقارنة مصفوفة معرامالت    MultiCollinearityالعاللات الخطية ) ا زدواج الخطي ( 
Rاإلرتبراط الب رريطة مرل لرريم معامررل التحديرد المعرردل )
منمرروذج. كمرا تبررين عرردم معنويرة البرروالي مررن ل (2

Rحيث أن ليمة معامل التحديد المعردل )  t وليمة Park  خالل إختبار
%  1.118( بمغرت حروالي  2

 مما يؤكد خمو النموذج من ظاىرة اختالل التباين ويعزز القدرة التف يرية والتنبؤية لمنموذج.
( وذلك متغير النوعي )الخبرة في زراعة التموركما تم إعادة التحميل اإلحصا ي بعد إ تبعاد ال

لح رراف بعررض المؤشرررات ا لتصررادية مثررل المرونررة والنرراتض الحرردي والكفرراوة ا لتصررادية ، وتررم تقرردير 
العاللرررة برررين كميرررة اإلنتررراج مرررن محصرررول التمرررور بالشرررعبية والعوامرررل المرررؤثرة عمييرررا ، حيرررث تبرررين أن 

( التاليرة : 5وجة وكانت النتا ض كما توضحيا المعادلة رلم )أفضميا كان في الصورة المواارتمية المزد
-                                                                         

LnY= - 6 897+ 0 690 lnX7+ 0 ;8: lnX8+0 7>0 lnX9+ 0 68= lnX:+ 0 667 lnX;  … (:) 
 7 0= )    

** 7 0<)    ** 9 7<  )   ** 60 >6 )     * 6 =7)   7 :6;-)  

                  :7 n=         6 >:  DW=       976 8F=             0 ><=               R
7 

( أن المواررارتم الطبيعرري لممتغيرررات 5دلررت النتررا ض الترري أمكررن الحصررول عمييررا مررن المعادلررة رلررم )    
 2117لموجبررة خررالل الفترررة فرري المو ررم الم ررتقمة متفقررة مررل المنطرر  ا لتصررادي مررن حيررث اإلشررارة ا
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  97لمواارتم الطبيعي لتمك المتغيررات ، كمرا إتضرح أن  (t)ومقبولة إحصا يا  وذلك بناوا  عمه ليم 
من المتغيرات في المواارتم الطبيعي لإلنتاج من التمور راجعة لممتغيرات الم تقمة الواردة بالدالة بينما 

3   البالية ترجرل إلري الموارارتم( الطبيعري لمتغيررات أخرر  لرم تشرمميا المعادلرة ، وأظيررت ليمرةF)  
عنرد نفرس الم رتو  .  ةوأكبر من الجدولير 421.3معنوية النموذج ، حيث أن القيمة المح وبة كانت 

عمرري عرردم وجررود إرتبرراط ذاترري  نيررا  (DW=1.95القيمررة المح رروبة  ختبررار دوربررن وات ررون )ودلررت 
 .(  du  =1.69، حيث أن ليمة الحد ا عمه لو )  du - 4و   duبين ليمة  لتق
 المستخفم  ت  إنتج  التمور بم ارع يعبي  مر  :    متوسطج  المتغيرا  اد تصجفي - 6

( يالحرررظ أن كميرررة إنتررراج التمرررور تتررر ثر بعررردة مررروارد  فررري العمميرررة 5مرررن بيانرررات المعادلرررة رلرررم )     
بيرردات وكميررة الميرراه والعمالررة ، ومررن خررالل بيانررات اإلنتاجيررة مررن عرردد ا شررجار المغرو ررة وكميررة الم

الدرا ة الميدانية لمزارع شعبية مرز  أظيرت أن متو ط عدد ا شجار لمحصول التمور في الشرعبية 
طررن لميكتررار ، فرري حررين كرران متو ررط   1.6365بنحررو ةنتاجيرر إ ت( شررجرة لميكتررار وبمغرر118بمرر  )

 1.55ا بمرر  متو ررط كميررة المبيرردات الم ررتعممة نحررو طررن لميكتررار، بينمرر 1.99إ ررتخدام كميررة ال ررماد 
يوم لمفقدر بعاممين  ةلتر لميكتار، أما متو ط العمال 2942.14لتر لميكتار ومتو ط كمية مياه الري 

 .2117/ لميكتار خالل المو م 
 الميتت  مي فال  إنتج  التمور ت  يعبي  مر   :    العؤ ج  اد تصجفي-7

تقررردير وتحميرررل دوال اإلنتررراج ومرررا ي ررربقو منيرررا مرررن عاللرررات إلتصرررادية عمررره إن اليررردل مرررن          
م تو  المزرعة في توضيح اإلنتاجية الزراعية بإ تخدام توليفات موردية مختمفة ومعرفة ت ثيرىا عمره 

، وىررذا يمكررن الحصررول عميررو مررن ترجيررل المعادلررة المواارتميررة المزدوجررة رلررم  يمقررادير النرراتض المزرعرر
 (:6رلم ) تيا ا صمية كما ىو موضح بالمعادلة( إله صور 5)

X9
0 7>0 

 X:
0 68=

 X;
0 667      

……
   

    (   ;   )                       X7
0 690

 X 8
0 ;8:  0 7;6 

=  
( تبرررين أن 6با رررتعراض النترررا ض المتحصرررل عمييرررا مرررن المعادلرررة رلرررم ) -المروندددج  اإلنتج يددد  :  -أ 

ونظرررا   نيرررا موجبررة والررل مرررن   1.141عرردد ا شررجار بمغرررت نحررو  وىرررو X2مرونررة اإلنترراج لممتغيررر 
الواحد الصحيح فقد عك ت حالة إنتاج حدي متنالص ،أي بمعنه أن زيرادة فري عردد ا شرجار بن ربة 

1  عنررد الم ررتو  الحررالي مررل إفتررراض ثبررات المتغيرررات ا خررر  يررؤد  إلرره الزيررادة فرري كميررة اإلنترراج
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وىرو كميرة ال رماد فقرد بمغرت نحرو  X 3بالن ربة لممتغيرر الم رتقل   ، أمرا% 1.141من التمور بن ربة 
، ونظرا   نيا موجبة وألل من الواحد الصحيح فقرد عك رت حالرة إنتراج حردي متنرالص ، أي  1.635

عنرررد الم رررتو  الحرررالي مرررل إفترررراض ثبرررات المتغيررررات   1بمعنررره أن زيرررادة فررري كميرررة ال رررماد بن ررربة
كميرررة X 4، كمرررا بمغرررت مرونرررة اإلنتررراج  %1.635نتررراج بن ررربة ا خرررر  يرررؤد  إلررره زيرررادة كميرررة اإل

ونظرا   نيا موجبة والل من الواحد الصحيح فقد عك ت حالة إنتراج حردي %  1.291المبيدات نحو 
عنررد الم ررتو  الحررالي مررل إفتررراض ثبررات   1متنررالص ، أي بمعنرره أن زيررادة كميررة المبيرردات بن رربة 

 . أمرا بالن ربة لممتغيرر الم رتقل  %1.291ميرة اإلنتراج بن ربة المتغيررات ا خرر  يرؤد  إلري زيرادة ك

X5  ونظرررا   نيررا موجبررة والررل مررن الواحررد الصررحيح فقررد  %1.138وىررو كميررة الميرراه فقررد بمغررت نحررو
عند الم تو  الحرالي  1عك ت حالة إنتاج حدي متنالص ، أي بمعنه أن زيادة كمية المياه بن بة 

، كمرا بمغرت مرونرة  1.138ر  يؤد  إله زيادة كمية اإلنتاج بن بة مل إفتراض ثبات المتغيرات ا خ
، ونظررررا   نيرررا موجبررة والرررل مرررن الواحرررد الصرررحيح فقرررد  1.112)عررردد العمرررال ( بنحرررو    6Xالمتغيررر 

عنررد الم ررتو  الحررالي  1عك ررت حالررة إنترراج حرردي متنررالص ، أي بمعنرره أن زيررادة العمالررة بن رربة  
 ة. أمررا بالن ررب% 1.112خررر  يررؤد  إلرره زيررادة كميررة اإلنترراج بن رربة مررل إفتررراض ثبررات المتغيرررات ا 

( ونظررر  نيررا موجبررة وأكبررر مررن الواحررد الصررحيح  1.315لمرونررة اإلنترراج اإلجماليررة فقررد بمغررت نحررو )
، أي زيرادة )إضرافة(  (  Increasing Returns To Scale) ك ت حالة عا د ال عة المتزايدةفقد ع

 .  13.15يؤد  إله زيادة اإلنتاج بن بة    11  بة ىذه المتغيرات مجتمعة بن
:ترررم اشرررتقا  النررراتض المتو رررط مررن دالرررة إنتررراج التمرررور لشرررعبية مررررز  لمعناصرررر  الندددجت  المتوسدددط -ا

 1.183،  1.853، 1.1169اإلنتاجيررة المررؤثرة عمرره اإلنترراج ،حيررث بمغررت لرريم النرراتض المتو ررط   )
مرره الترروالي وىرره أكبررر مررن لرريم النرراتض الحرردي ليررا كمررا ( لممتغيرررات الم ررتقمة ع1.917 1.111623،

( ، وىررذا يعنرره أن  الكفرراوة اإلنتاجيررة لمعناصررر الم ررتقمة فرري ىررذه الشررعبية 4يوضررحيا الجرردول رلررم )
متنالصة وتصل إله لمتيا عند وصول الناتض الحدي إله الصفر والناتض الكمه إله لمتو .ولكري يزيرد 

العناصررر اإلنتاجيررة  هأربرراحيم  بررد مررن إضررافة وحرردات مررن ىررذ مزارعرري التمررور فرري ىررذه الشررعبية مررن
 حته نياية المرحمة الثانية وت او  ليمة الناتض الحدي لمصفر . 

تم إشتقا  الناتض الحدي مرن دالرة إنتراج محصرول التمرور بإيجراد التفاضرل ا ول النجت  الحفي : -  
 1.343، 1.176، 1.11236ث بمغرت  )( ،حي5لكل متغير من المتغيرات الم تقمة بالمعادلة رلم )

( وىررذا يعنرري أن الزيررادة الحاصررمة فرري كميررة عنصررر اإلنترراج تكررون بن رربة 1.112، 1.1111852 ،
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ألرل مرن الزيررادة فري حجررم اإلنتراج وذلرك عنررد إضرافة وحرردة جديردة مرن عوامررل اإلنتراج الررل مرن الزيررادة 
 التي حققتيا الوحدة الواحدة من العنصر المتغير . 

لممرروارد الم ررتخدمة فرري إنترراج محصررول التمررور لشررعبية مرررز  فقررد تبررين مررن  جمل اد تصددجفي أمددج اليةدد
 د( أن الكفرررراوة ا لتصررررادية لممتغيررررر عررررد4إ ررررتعراض النتررررا ض المتحصررررل عمييررررا مررررن الجرررردول رلررررم  )

، ولممتغير كمية المبيردات  5.17ولممتغير كمية ال ماد بمغت حوالي   1.6114ا شجار بمغت نحو 
، وىذا يدل عمره أن  6.5العمالة بم  نحو  ولممتغير  3.7، ولممتغير كمية المياه نحو  12.6حوالي 

محرررل الدرا رررة أكبرررر مرررن الواحرررد  ا رررعار ىرررذه المتغيررررات )العناصرررر(ن ررربة ليمرررة النررراتض الحررردي إلررره 
عردا لممتغيرر عردد ا شرجار )ممرا يعكرس إنخفراض كفراوة إ رتخدام ىرذا العنصرر(. أي عاليرة الصحيح 
أي أن المررزارعين يمكررنيم زيررادة أربرراحيم مررن اك فرصررة لزيررادة تكثيررل ا ررتخدام ىررذه العناصررر أي ىنرر

حته ت راوي ليمرة إنتاجيتيرا الحديرة )العناصرر(ىرذه المتغيررات  إنتاج محصرول التمرور بزيرادة )إضرافة(
الذي يمكررن ا ررتخدامو بكثافررة أعمرره مررن الحررد ا مثررل عرردا متغيررر عرردد ا شررجار   ررعر الوحرردة منيررامررل 

،أي ان المنتجررين يمكررنيم زيررادة إنترراجيم وبالتررالي أربرراحيم فرري حرردود المرونررة المقرردرة وذلررك بتخفرريض 
عرردد ا شررجار المزروعررة حترره تت رراو  ليمررة النرراتض الحرردي ليررذا العنصررر )المتغيررر( مررل  ررعر الوحرردة 

 .منو
 
  يدعبي  مدر  : اليةجمل اإلنتج ي  واد تصجفي  للموارف المستخفم  تد  مد ارع إنتدج  التمدور تد –8

-  
دينررار لمطررن  1293.5بمرر  متو ررط إجمررالي اإليرررادات الكميررة المحققررة فرري ىررذه الشررعبية حرروالي  

دينررار لمطررن ، وبمرر  صررافه العا ررد  851.71 الواحررد ،  بينمررا لرردر إجمرراله التكرراليل الكميررة بحررواله 
التمور بينمرا بمر  من محصول   88كما تبين أن الربحية الن بية لد لدرت بحواله  442.81بنحو 

دينررار خررالل  1.52العا ررد عمرري الرردينار الم ررتثمر )عا ررد الرردينار مررن تكرراليل إنترراج التمررور ( حرروالي 
 ( التالي.5وذلك كما ىو موضح في الجدول رلم )  2117المو م 
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مةيرا  اليةجمل اإلنتج ي  واد تصجفي  للموارف المستخفم  للييتجر ت  يين  م ارع :  9 فو  
 >700خؤ  الموس   لتمور بيعبي  مر  إنتج  ا

 
 المورف

   

 المةير

يفف اجي جر 

 X7للييتجر 
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X9 
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  7 8 0:70 6:76 6: 998 ; 0 666000 686 >8 يم  النجت  الحفي 

  8 : 000 800 00 8: 00 0 080 70 00سعر المورف بجلفينجر

  9 0 ;609 : 0<0 67 ; 8 <00 ; :00اليةجمل اد تصجفي  

 . 2117عام  جمعت وح بت من إ تمارة اإل تبيان الميداني لعينة الدرا ة -المصدر : 
 

                                                 
1 . ح اف الناتض المتو ط 
2  في الشعبية مرز    عر الوحدة من المنتض ) بم   عر الطن من التمور  -ليمة الناتض الحدي = اإلنتاج الحدي

 دينار/طن(1293.5
3  دينار كمتو ط ، و عر لتر  311دينار كمتو ط ، و عر طن ال ماد  5تم ح اف  عر شراو ف يمة النخيل بقيمة

دينار . وذلك من بيانات  21دينار ، و عر العمالة )رجل /يوم (    1.13دينار كمتو ط و عر لتر الماو  35المبيد 
 لخاصة بالدرا ة .إ تمارة اإل تبيان ا

4  عر الوحدة من المورد .÷ الكفاوة ا لتصادية = ليمة الناتض الحدي  
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بعض المةيرا  اد تصجفي  للموارف المستخفم  ت  يين  م ارع إنتج  : : فو  
 >700التمور بيعبي  مر   خؤ  الموس  

 للطي الواحف بجلفينجر البنف ر   
 < 06: التيجليع المتغيرل  فينجر( إ مجل  6
 0= =89 إ مجل  التيجليع ال جبت   فينجر( 7
 0> 0:= إ مجل  التيجليع اليلي   فينجر( 8
 0: 8<67 إ مجل  اإليرافا  اليلي   فينجر( 9
  0= 997 ( 8 – 9صجت  العج ف    :
 % 0 == 600( *  6÷  :ادربحي  النسبي    ;
 7: 0 ( 8÷  :المست مر    العج ف يل  الفينجر >

 2117عام  جمعت وح بت من إ تمارة اإل تبيان الميداني لعينة الدرا ة -المصدر : 
 

  -يعبي  وافي اليجطه:  ت محصو  التمور  إنتج لفوا   اإلحصج  التتفير  جل ًج : 
 محصرول التمرور فري شرعبيات الجنروف إنتراجمزرعة من مرزارع  43ه الشعبية ذى ةتضم عين

ولرررد ترررم تقررردير دوال  لميكترررار ، طرررن 2.8518 حرررواليبيرررذه الشرررعبية متو رررط اإلنتاجيرررة يرررث بمررر  ح ،
صرررررور وىرررره الخطيررررة ، الصرررررورة  أربعررررةا نحرررردار الخطرررره المتعررررردد فرررري  أ رررررموفبا ررررتخدام  اإلنترررراج

وذلرررك فررري المتغيررررات الم رررتقمة واارتميرررة ملانصرررل  ةوالصرررور  اآل ررريةالمواارتميرررة المزدوجرررة ، الصرررورة 
 محصول التمور في ىذه الشعبية . إنتاجالمؤثرة عمه  اإلنتاجية المدخالت مأىلدرا ة 

 أنلمرزارع محصرول التمرور بشرعبية وادي الشراطر  اإلنتراجتبين من المفاضرمة برين دوال لقد 
                                                  ية :( التال7المعادلة رلم )بكما ىو موضح  رتمية المزدوجة االدالة الموا ىيالدوال المقدرة  أفضل

 LnY= -8 <;6+0 6=; lnX6+0 6:9 lnX7+ 0 6=< lnX8+0 6;= lnX9+0 906lnX:+0 6>: lnX;  

.... (<)      
                  ** 8 60    )   

** 8 8>    )       ** 7 60  )    ** 7 8<    )  
    ** 7 =< )      ** 8 ;<   )    8 <0- ) 

                        98n=          7 7:6 DW=          <; 88  F=           0 >6=R
7                                                                                  

دلرت النتررا ض الترري أمكرن الحصررول عمييررا مرن الدالررة المواارتميررة المزدوجرة لمزارعرري التمررور       
بشررعبية وادي الشرراطر أن المواررارتيم الطبيعرري لممتغيرررات الم ررتقمة متفقررة مررل المنطرر  ا لتصررادي مررن 

م الموارارتم ومقبولة إحصا يا  بناوا  عمره لري 2117حيث اإلشارة الموجبة خالل فترة الدرا ة في مو م 
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الطبيعي لكمية اإلنتراج  مالموااريتمن المتغيرات في   91كما إتضح أن  الطبيعي لتمك المتغيرات ،
من محصول التمور النراتض الر ي ري راجعرة إلري الموارارتم الطبيعري لممتغيررات الم رتقمة الرواردة بالدالرة 

المعادلرة ، وأظيررت ليمرة  لرم تشرمميا متغيرات أخر الطبيعي ل مالموااريتالبالية ترجل إله   9بينما 
 (F ) ( أكبرررر مرررن الجدوليرررة عنرررد نفرررس 76.33معنويرررة النمررروذج حيرررث أن تمرررك القيمرررة المح ررروبة  )

عند تحميل نتا ض المعادلرة عرن طرير  ا ختبرارات القيا رية خمرو النمروذج  DWالم تو  ، ودلت ليمة 
تردل عمري عردم وجرود إرتبراط  DW= 2.136 من ظاىرة اإلرتباط الذاتي ، حيث أن القيمة المح روبة

   du .= 1.69ذاتي  نيا أكبر من ليمة الحد ا عمه لو  
كما تم إعادة التحميل اإلحصا ي بعد إ رتبعاد المتغيرر النروعي ) الخبررة فري زراعرة   التمرور 
ترم ( وذلك لح اف بعض المؤشرات ا لتصرادية مثرل المرونرة والنراتض الحردي والكفراوة ا لتصرادية ، و 

تقدير العاللة بين كمية اإلنتاج من محصول التمور بالشعبية والعوامل المؤثرة عمييا ، حيرث تبرين أن 
  -( التالية : 8أفضميا كان الصورة المواارتمية المزدوجة وكانت النتا ض كما توضحيا المعادلة رلم )

                                                                                                         

   LnY= -6 >:=+ 0 6>0 lnX7+ 0 78= lnX8+0 7<6 lnX9+ 0 76: lnX:+ 0 6<0 lnX;  ….. 

(=)       
    ** 7 8: )       ** 6 <8 )     ** 8 68)         * 7 ;9 )     ** 8 :8)         6 >0;-   )  

     98 n=        7 9<  DW= ;; 90F=          0 ===R
7                                                                                  

 

( أن المواررررارتم الطبيعرررري 8دلررررت النتررررا ض الترررري أمكررررن الحصررررول عمييررررا مررررن المعادلررررة رلررررم )            
لممتغيرات الم تقمة متفقة مل المنطر  ا لتصرادي مرن حيرث اإلشرارة الموجبرة خرالل الفتررة فري المو رم 

أن لمواارتم الطبيعي لتمرك المتغيررات ، كمرا إتضرح  (t)ومقبولة إحصا يا  وذلك بناوا  عمه ليم  2117
88   مررن المتغيرررات فرري المواررارتم الطبيعرري لإلنترراج مررن التمررور راجعررة لممتغيرررات الم ررتقمة الررواردة

الباليررررة ترجررررل إلرررري المواررررارتم الطبيعرررري لمتغيرررررات أخررررر  لررررم تشررررمميا المعادلررررة   12بالدالررررة بينمررررا 
عنرد  ةدوليروأكبرر مرن الج 66.41معنويرة النمروذج ، حيرث أن القيمرة المح روبة   (F،وأظيرت ليمرة )

ترردل عمرري عرردم  (DW= 2.416القيمررة المح رروبة إلختبررار دوربررن وات ررون )نفررس الم ررتو  . ودلررت 
=  du، حيررث أن ليمررة الحررد ا عمرره لررو )  du - 4و  duبررين ليمررة  لوجررود إرتبرراط ذاترري  نيررا تقرر

1.69  ). 
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 وافي اليجطه:  المستخفم  ت  إنتج  التمور بم ارع يعبي    متوسطج  المتغيرا  اد تصجفي - 6
( يالحررظ أن كميررة إنترراج التمررور تترر ثر بعرردة مرروارد  فرري العمميررة   8مررن بيانررات المعادلررة رلررم )       

اإلنتاجيررة مررن عرردد ا شررجار المغرو ررة وكميررة المبيرردات وكميررة الميرراه والعمالررة ، ومررن خررالل بيانررات 
د ا شجار لمحصول التمرور فري الدرا ة الميدانية لمزارع شعبية وادي الشاطر أظيرت أن متو ط عد

طرررن لميكترررار ، فررري حرررين كررران  2.85بنحرررو  يرررةنتاج ا لررردرت( شرررجرة لميكترررار و 118الشرررعبية بمررر  )
طرن لميكترار، بينمرا بمر  متو رط كميرة المبيردات الم رتعممة نحرو  1.51متو ط إ تخدام كميرة ال رماد 

فقررردر  ةمرررا متو رررط العمالرررلترررر لميكترررار، أ 4666.16لترررر لميكترررار ومتو رررط كميرررة ميررراه الرررري  1.55
 . 2117بعاممين يوم  لميكتار خالل المو م 

 الميتت  مي فال  إنتج  التمور ت  يعبي  وافي اليجطه :    العؤ ج  اد تصجفي-7
إن اليررردل مرررن تقررردير وتحميرررل دوال اإلنتررراج ومرررا ي ررربقو منيرررا مرررن عاللرررات إلتصرررادية عمررره          

الزراعية بإ تخدام توليفات موردية مختمفة ومعرفة ت ثيرىا عمره م تو  المزرعة في توضيح اإلنتاجية 
، وىررذا يمكررن الحصررول عميررو مررن ترجيررل المعادلررة المواارتميررة المزدوجررة رلررم  همقررادير النرراتض المزرعرر

                          (:    9رلم ) ( إله صورتيا ا صمية كما ىو موضح بالمعادلة8)

X 8
0 78=

 X9
0 7<6 

 X:
0 76:

 X;
0 6<0        

……
   

  (       )                                    X7
0 6>0  0 6966 =              

   

                
( تبرررين أن 9با رررتعراض النترررا ض المتحصرررل عمييرررا مرررن المعادلرررة رلرررم ) -المروندددج  اإلنتج يددد  :  -أ 

ونظرا   نيا موجبة والل من الواحرد  1.191وىو عدد ا شجار بمغت نحو  X2مرونة اإلنتاج لممتغير 
  1الصحيح فقد عك ت حالة إنتاج حدي متنالص ،أي بمعنره أن زيرادة فري عردد ا شرجار بن ربة 

عنررد الم ررتو  الحررالي مررل إفتررراض ثبررات المتغيرررات ا خررر  يررؤد  إلرره الزيررادة فرري كميررة اإلنترراج مررن 
وىررو كميررة ال ررماد فقررد بمغررت نحررو  X 3قل  ، أمررا بالن رربة لممتغيررر الم ررت %1.191التمررور بن رربة 

، ونظرررا   نيررا موجبررة وألررل مررن الواحررد الصررحيح فقررد عك ررت حالررة إنترراج حرردي متنررالص ا   1.238
عنرررد الم رررتو  الحرررالي مرررل إفترررراض ثبرررات المتغيررررات   1بمعنررره أن زيرررادة فررري كميرررة ال رررماد بن ررربة 

كميرة المبيردات X 4بمغت مرونة اإلنتاج  ،كما% 1.238ا خر  يؤد  إله زيادة كمية اإلنتاج بن بة 
ونظرا   نيا موجبة والل من الواحد الصحيح فقد عك ت حالة إنتاج حردي متنرالص ا   1.271نحو 

عنررد الم ررتو  الحررالي مررل إفتررراض ثبررات المتغيرررات   1بمعنرره أن زيررادة فرري كميررة المبيرردات بن رربة 
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وىررو  X5 . أمررا بالن رربة لممتغيررر الم ررتقل  %1.271ا خررر  يررؤد  إلرري زيررادة كميررة اإلنترراج بن رربة 
ونظرررا   نيررا موجبررة والررل مررن الواحررد الصررحيح فقررد عك ررت حالررة  1.215كميررة الميرراه فقررد بمغررت نحررو

عنرررد الم ررتو  الحرررالي مرررل  1إنترراج حررردي متنررالص ، أي بمعنررره أن زيرررادة فرري كميرررة الميرراه بن ررربة 
كمررا بمغررت مرونررة  %1.215ادة كميررة اإلنترراج بن رربة إفتررراض ثبررات المتغيرررات ا خررر  يررؤد  إلرره زيرر

ونظرا   نيرا موجبرة والرل مرن الواحرد الصرحيح فقرد عك رت  1.171)عدد العمال ( بنحو  6Xلممتغير 
عنررد الم ررتو  الحررالي مررل   1حالررة إنترراج حرردي متنررالص أي بمعنرره أن زيررادة فرري العمالررة بن رربة 

لمرونة  ة. أما بالن ب% 1.171ة كمية اإلنتاج بن بة إفتراض ثبات المتغيرات ا خر  يؤد  إله زياد
( ونظرررر  نيرررا موجبرررة وأكبرررر مرررن الواحرررد الصرررحيح  فقرررد 1.184اإلنتررراج اإلجماليرررة فقرررد بمغرررت نحرررو )
( ، أي إضررافة ىررذه (Increasing Returns To  Scaleعك ررت حالررة عا ررد ال ررعة المتزايرردة  

 .   11.84ن بة يؤد  إله زيادة اإلنتاج ب  11المتغيرات بن بة 
 : النجت  المتوسط -ا

تررم إشررتقا  النرراتض المتو ررط مررن دالررة إنترراج التمررور لشررعبية وادي الشرراطر لمعناصررر اإلنتاجيررة المررؤثرة 
  1.914،  1.9647، 1.1298عمرررررررره اإلنترررررررراج ،حيررررررررث بمغررررررررت لرررررررريم النرررررررراتض المتو ررررررررط حررررررررواله ) 

ر مرن لريم النراتض الحردي ليرا كمرا ( لممتغيرات الم تقمة عمه التوالي وىه أكبر1.4833، 1.111636
( ، وىررذا يعنرره أن  الكفرراوة اإلنتاجيررة لمعناصررر الم ررتقمة فرري ىررذه الشررعبية 6يوضررحيا الجرردول رلررم )

متنالصة وتصل إله لمتيا عند وصول الناتض الحدي إله الصفر والناتض الكمه إله لمتو .ولكري يزيرد 
العناصررر اإلنتاجيررة  هضررافة وحرردات مررن ىررذمزارعرري التمررور فرري ىررذه الشررعبية مررن أربرراحيم  بررد مررن إ

 حته نياية المرحمة الثانية وت او  ليمة الناتض الحدي لمصفر .
 النجت  الحفي : -  

ترررم اشرررتقا  النررراتض الحررردي مرررن دالرررة إنتررراج محصرررول التمرررور بإيجررراد التفاضرررل ا ول لكرررل متغيرررر مرررن 
،  1.5187،  1.4676، 1.11626)( ،حيررررررررث بمغررررررررت 9المتغيرررررررررات الم ررررررررتقمة بالمعادلررررررررة رلررررررررم )

( وىذا يعني أن الزيادة الحاصمة في كمية عنصر اإلنتاج تكون بن ربة ألرل  1.2522، 1.111137
من الزيادة في حجرم اإلنتراج وذلرك عنرد إضرافة وحردة جديردة مرن عوامرل اإلنتراج الرل مرن الزيرادة التري 

 حققتيا الوحدة الواحدة من العنصر المتغير . 
لمموارد الم تخدمة في إنتاج محصول التمور لشعبية وادي الشراطر فقرد تبرين  أمج اليةجمل اد تصجفي 

( أن الكفرراوة ا لتصررادية لممتغيررر عرردد 6مررن إ ررتعراض النتررا ض المتحصررل عمييررا مررن الجرردول رلررم  )
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، ولممتغيرر كميررة المبيرردات 1.4ولممتغيررر كميرة ال ررماد بمغرت حرروالي    1.931 لرردرت بنحروا شرجار 
،  وىررذا  11.35نحررو  تمتغيررر العمالررة بمغرر، ولم 4.1ممتغيررر كميررة الميرراه نحررو ، ول 13.34حرروالي 

محرل الدرا رة أكبرر مررن  ا رعار ىرذه المتغيرات)العناصرر(يردل عمره أن ن ربة ليمرة النراتض الحردي إلرره 
عررردا لممتغيرررر عررردد ا شرررجار ممرررا يعكرررس إنخفررراض كفررراوة إ رررتخدام ىرررذه أي عاليرررة الواحرررد الصرررحيح 

زارعين يمكرنيم زيرادة أربراحيم مرن إنتراج محصرول التمرور بزيرادة )إضرافة( كميرة ، أي أن الم العناصر
عردا متغيرر عرردد   رعر الوحردة منيراحته ت راوي ليمرة إنتاجيتيرا الحديررة مرل )العناصرر(ىرذه المتغيررات 

الذي يمكررن ا ررتخدامو بكثافررة أعمرره مررن الحررد ا مثررل ،أي أن المنتجررين يمكررنيم زيررادة إنترراجيم ا شررجار 
أرباحيم في حدود المرونة المقدرة وذلك بتخفيض عدد ا شجار المزروعة حته تت او  ليمة  وبالتالي

 . الناتض الحدي ليذا العنصر )المتغير( مل  عر الوحدة منو
 

مةيرا  اليةجمل اإلنتج ي  واد تصجفي  للموارف المستخفم  للييتجر ت  يين  م ارع : ; فو  
 >700ؤ  الموس  خ إنتج  التمور بيعبي  وافي اليجطه

 المورف
   

 المةير

يفف اجي جر 
 X7للييتجر 

يمي  السمجف 
طي للييتجر 

X8 

يمي  
المبيفا  

 ربجللت
 X9للييتجر 

يمي  الميجه 
للييتجر  ربجللت

X: 

العمجل  ر  / 
 ;X يو 

المرون  
 اإل مجلي 

 9=0 6 00>6 0 76:00 0 60>7 0 0=78 0 00<6 0 المرونج  اإلنتج ي 
  6 0 07>= 6 >;9< 6 >68>; 0 000;8; 6 9=88وسط  النجت  المت

  7:77 0 >00068 0 >=6: 0 ;>;9 0 ;7;00 0 النجت  الحفي
  =<< ;7 9 ;:: 970 >78 9;; >70 0 678600 77 يم  النجت  الحفي 
  8 : 000 800 00 8: 000 0 0800 70 000سعر المورف بجلفينجر
  9 0 >86 6 9086 68 890: 9 6070 66 8:0اليةجمل اد تصجفي  

                                                 
1 . ح اف الناتض المتو ط 
2  ليمة الناتض الحدي = اإلنتاج الحدي *  عر الوحدة من المنتض ) بم   عر الطن من التمور في الشعبية وادي

 دينار/طن( 911.2الشاطر 
3  دينرار كمتو رط ، و رعر لتررر  311دينررار كمتو رط ، و رعر طرن ال ررماد  5او ف ريمة النخيرل بقيمرة ترم ح راف  رعر شررر

دينررار . وذلررك مررن بيانررات  21دينررار ، و ررعر العمالررة )رجررل /يرروم (    1.13دينررار كمتو ررط و ررعر لتررر المرراو  35المبيرد 
 إ تمارة اإل تبيان الخاصة بالدرا ة .

4 عر الوحدة من المورد .÷ تض الحدي الكفاوة ا لتصادية = ليمة النا  
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 2117 الميداني لعينة الدرا ة ا  تبيان  ا تمارةجمعت وح بت من  -المصدر : 
اليةجمل اإلنتج ي  واد تصجفي  للموارف المستخفم  ت  م ارع إنتج  التمور ت  يعبي  وافي  – 3

  -اليجطه: 
دينرار  1293.5ية حروالي بم  متو ط إجمالي اإليرادات الكمية المحققة في ىذه الشرعب  

دينررار لمطررن ، وبمرر  صررافه العا ررد  584لمطررن الواحررد ،  بينمررا لرردر إجمرراله التكرراليل الكميررة بحررواله 
مررن محصررول التمررور   87.3كررم تبررين أن الربحيررة الن رربية لررد لرردرت بحررواله دينررار  316.2بنحررو 

دينرار  1.54نتراج التمرور ( حروالي بينما بم  العا د عمي الدينار الم تثمر )عا د الردينار مرن تكراليل إ
 ( التالي .11وذلك كما ىو موضح في الجدول رلم )  2117خالل المو م 

 

بعض المةيرا  اد تصجفي  للموارف المستخفم  تد  ييند  مد ارع إنتدج  التمدور بيدعبي  :  > فو  
 >700وافي اليجطه خؤ  الموس  

 للطي الواحف بجلفينجر البنف ر. م

 0 7;8 ليع المتغيرل  فينجر (إ مجل  التيج 1
 < 776 إ مجل  التيجليع ال جبت   فينجر ( 2
 9=: إ مجل  التيجليع اليلي   فينجر ( 3
 7 00< إ مجل  اإليرافا  اليلي   فينجر( 4
 7 ;86 ( 8 – 9صجت  العج ف    5
 % 8 >= 600( *  6÷  :ادربحي  النسبي    6
 9: 0 ( 8÷  :العج ف يل  الفينجر المست مر    7

 2117عام  جمعت وح بت من إ تمارة اإل تبيان الميداني لعينة الدرا ة -المصدر : 
 

  -يعبي  سبيج:  ت محصو  التمور  إنتج لفوا   اإلحصج  : التتفير رابعجً 
 محصرول التمرور فري شرعبيات الجنروف إنتراجمزرعة من مرزارع  32ه الشعبية ذى ةتضم عين

ولرررد ترررم تقررردير دوال  لميكترررار ، طرررن 2.4919 حرررواليبيرررذه الشرررعبية يرررة متو رررط اإلنتاج حيرررث بمررر  ،
صررررور وىررررره الخطيررررة ، الصرررررورة  أربعرررررةا نحرررردار الخطررررره المتعرررردد فرررري  أ رررررموفبا ررررتخدام  اإلنترررراج

وذلرررك فررري المتغيررررات الم رررتقمة مواارتميرررة النصرررل  ةوالصرررور  اآل ررريةالمواارتميرررة المزدوجرررة ، الصرررورة 
 محصول التمور في ىذه الشعبية . إنتاجالمؤثرة عمه  اإلنتاجية المدخالت أىملدرا ة 
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الررردوال  أفضرررل أنلمرررزارع محصرررول التمرررور بشرررعبية  ررربيا  اإلنتررراجتبرررين مرررن المفاضرررمة برررين دوال لقرررد 
                                                  ( التالية  11كما ىو موضح المعادلة رلم ) رتمية المزدوجة االدالة الموا ىيالمقدرة 

LnY= -7 96<+0 7;7lnX6+0 7<9lnX7+ 0 8;= lnX8+0 6>> lnX9+0 6:7 lnX:+0 786 lnX;    ...... 

(60)            
           ** 7 <6   )    ** 7 7;    )        ** 7 <8    )    ** ; 6>     )   ** 9 66 )    ** : 7<  )    9 :0-                      )                

                          87=          7 0>  DW=     >> ;8F=      0 >:=R
7                                                                                        

 
شعبية دلت النتا ض التي أمكن الحصول عمييا من الدالة المواارتمية المزدوجة لمزارعي التمور ب      

 ررربيا أن الموارررارتم الطبيعررري لممتغيررررات الم رررتقمة متفقرررة مرررل المنطررر  ا لتصرررادي مرررن حيرررث اإلشرررارة 
ومقبولة إحصا يا  بناوا  عمه ليم المواارتم الطبيعي لتمك  2117الموجبة خالل فترة الدرا ة في مو م 

نتراج مررن محصررول مررن المتغيررات فرري المواررارتم الطبيعري لكميررة اإل  95كمررا إتضرح أن  المتغيررات
  5التمررور النرراتض الر ي رري راجعررة إلرري المواررارتم الطبيعرري لممتغيرررات الم ررتقمة الررواردة بالدالررة بينمررا 

 Fلم تشمميا المعادلة ، وأظيررت ليمرة )  ا خر  الته البالية ترجل إله المواارتم الطبيعي لممتغيرات 
أكبر من الجدولية عند نفرس الم رتو  ،  ( 99.63معنوية النموذج حيث أن تمك القيمة المح وبة ) (

عند تحميل نتا ض المعادلة عرن طرير  ا ختبرارات القيا رية خمرو النمروذج مرن ظراىرة  DWودلت ليمة 
ترردل عمرري عرردم وجررود إرتبرراط ذاترري  نيررا  DW=2.19اإلرتبرراط الررذاتي ، حيررث أن القيمررة المح رروبة 

Rليم معامل التحديد المعدل )الب يطة مل   du .= 1.69أكبر من ليمة الحد ا عمه  
 لمنموذج  (2

كمرا ترم إعررادة التحميرل اإلحصررا ي بعرد إ ررتبعاد المتغيرر النروعي ) الخبرررة فري زراعررة   التمرور ( وذلررك 
لح رراف بعررض المؤشرررات ا لتصررادية مثررل المرونررة والنرراتض الحرردي والكفرراوة ا لتصررادية ، وتررم تقرردير 

 العاللة محددا  بين كمية اإلنتاج 
 كانرتحصول التمور بالشعبية والعوامل المؤثرة عمييا ، حيث تبين أن أفضميا في ثمتيميا الدالرة من م

 ( 11الصررررررررررررورة المواارتميررررررررررررة المزدوجررررررررررررة وكانررررررررررررت النتررررررررررررا ض كمررررررررررررا توضررررررررررررحيا المعادلررررررررررررة رلررررررررررررم )
  -التالية : 

   LnY= -6 ::6+ 0 6=9 lnX7+ 0 :6; lnX8+0 6>; lnX9+ 0 6>8 lnX:+ 0 98<lnX;  …    (66)   
** 9 0: )      ** 7 08  )       * 6 ==  )     ** ; >7   )       ** 7 00 )        7 67-) 

87   n=           6 >=  DW=     :; 68   F=                       =0 => R
7   

 
( أن المواررررارتم الطبيعرررري 11دلررررت النتررررا ض الترررري أمكررررن الحصررررول عمييررررا مررررن المعادلررررة رلررررم )        

متغيرات الم تقمة متفقة مل المنطر  ا لتصرادي مرن حيرث اإلشرارة الموجبرة خرالل الفتررة فري المو رم لم
لمواارتم الطبيعي لتمرك المتغيررات ، كمرا إتضرح أن  (t)ومقبولة إحصا يا  وذلك بناوا  عمه ليم  2117
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89  ررتقمة الررواردة مررن المتغيرررات فرري المواررارتم الطبيعرري لإلنترراج مررن التمررور راجعررة لممتغيرررات الم 
الباليررررة ترجررررل إلرررري المواررررارتم الطبيعرررري لمتغيرررررات أخررررر  لررررم تشررررمميا المعادلررررة   11بالدالررررة بينمررررا 

عنررد  ةأكبررر مررن الجدوليرر56.13المح رروبة  معنويررة النمرروذج ، حيررث أن ليمتيررا   (F،وأظيرررت ليمررة )
دم وجرررود عمررري عررر (DW=1.83القيمرررة المح ررروبة إلختبرررار دربرررن وات رررون )نفرررس الم رررتو  . ودلرررت 

 .(  du  =1.69حيث أن ليمة الحد ا عمه لو )   du –4و  duبين ليمة  لإرتباط ذاتي  نيا تق
 المستخفم  ت  إنتج  التمور بم ارع يعبي  سبيج:    متوسطج  المتغيرا  اد تصجفي - 6

لعمميرررة ( يالحرررظ أن كميرررة إنتررراج التمرررور تتررر ثر بعررردة مررروارد  فررري ا11مرررن بيانرررات المعادلرررة رلرررم )     
العمالرررة ، ومرررن خرررالل عررردد اإلنتاجيرررة مرررن عررردد ا شرررجار المغرو رررة وكميرررة المبيررردات وكميرررة الميررراه و 

بيانات الدرا ة الميدانية لمرزارع شرعبية  ربيا أظيررت أن متو رط عردد ا شرجار لمحصرول التمرور فري 
كررران  طررن لميكتررار ، فرري حررين 2.4919 نحرررو ةنتاجيررر ا ت( شررجرة لميكتررار وبمغرر59الشررعبية بمرر  )

طرن لميكترار، بينمرا بمر  متو رط كميرة المبيردات الم رتعممة نحرو   1.47متو ط إ رتخدام كميرة ال رماد 
فقررردر  ةلترررر لميكترررار، أمرررا متو رررط العمالررر 4112.78لترررر لميكترررار ومتو رررط كميرررة ميررراه الرررري  1.22

 .2117يوم لميكتار خالل المو م لمبعامل واحد  
   إنتج  التمور ت  يعبي  سبيج :  الميتت  مي فال  العؤ ج  اد تصجفي-7

إن اليررردل مرررن تقررردير وتحميرررل دوال اإلنتررراج ومرررا ي ررربقو منيرررا مرررن عاللرررات إلتصرررادية عمررره          
م تو  المزرعة في توضيح اإلنتاجية الزراعية بإ تخدام توليفات موردية مختمفة ومعرفة ت ثيرىا عمره 

مررن ترجيررل المعادلررة المواارتميررة المزدوجررة رلررم  ، وىررذا يمكررن الحصررول عميررو همقررادير النرراتض المزرعرر
   -(:12)  ( إله صورتيا ا صمية كما ىو موضح بالمعادلة رلم11)

                                           

X 8
0 :6;

 X9
0 6>; 

 X:
0 6>8

 X;
0 98<   

……   (       )                                          X7
0 6=9  0 767=   

 
( تبررين أن 12با ررتعراض النتررا ض المتحصررل عمييررا مررن المعادلررة رلررم ) -المرونددج  اإلنتج يدد  :  -أ 

ونظرررا  نيررا موجبررة والررل مررن %  1.184وىررو عرردد ا شررجار بمغررت نحررو  X2مرونررة اإلنترراج لممتغيررر 
بة الواحد الصحيح فقد عك ت حالة إنتاج حدي متنالص ،ا  بمعنه أن زيرادة فري عردد ا شرجار بن ر

1   عند الم تو  الحرالي مرل إفترراض ثبرات المتغيررات ا خرر  يرؤد  إلره الزيرادة فري كميرة اإلنتراج
وىرررو كميررة ال ررماد فقرررد بمغررت نحرررو  3X، أمررا بالن رربة لممتغيرررر الم ررتقل   1.184مررن التمررور بن ررربة 

  ونظرررا   نيررا موجبررة وألررل مررن الواحررد الصررحيح فقررد عك ررت حالررة إنترراج حرردي متنررالص ا  1.516
عنررد الم ررتو  الحررالي مررل إفتررراض ثبررات المتغيرررات   1بمعنرره أن زيررادة فرري كميررة ال ررماد بن رربة  
كميرة المبيردات X 4كما بمغت مرونة اإلنتاج  % 1.516ا خر  يؤد  إله زيادة كمية اإلنتاج بن بة 

  
10 
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ص ا  ونظرا   نيا موجبة والل من الواحد الصحيح فقد عك ت حالة إنتاج حردي متنرال 1.196نحو 
عنررد الم ررتو  الحررالي مررل إفتررراض ثبررات المتغيرررات   1بمعنرره أن زيررادة فرري كميررة المبيرردات بن رربة 
وىو كميرة  X5. أما بالن بة لممتغير الم تقل  %1.196ا خر  يؤد  إلي زيادة كمية اإلنتاج بن بة 

حالرة إنتراج  ونظررا   نيرا موجبرة والرل مرن الواحرد الصرحيح فقرد عك رت 1.193الميراه فقرد بمغرت نحرو 
عنرد الم رتو  الحرالي مرل إفترراض ثبرات  1حدي متنالص ، أي بمعنه أن زيادة كمية المياه بن ربة 
 6X، كمررا بمغررت مرونررة لممتغيررر  %1.193المتغيرررات ا خررر  يررؤد  إلرره زيررادة كميررة اإلنترراج بن رربة 

عك ت حالة إنتاج  ، ونظرا   نيا موجبة والل من الواحد الصحيح فقد 1.437)عدد العمال ( بنحو  
عنرد الم رتو  الحرالي مرل إفترراض ثبرات   1حدي متنالص أي بمعنه أن زيادة في العمالرة بن ربة  

لمرونرررة اإلنتررراج  ة. أمرررا بالن رررب% 1.437المتغيررررات ا خرررر  يرررؤد  إلررره زيرررادة كميرررة اإلنتررراج بن ررربة 
حيح  فقرد عك رت حالرة ( ونظر  نيا موجبة وأكبر من الواحد الصر1.526اإلجمالية فقد بمغت نحو )

، أي باضرافة ىرذه المتغيررات مجتمعرة    (Increasing  Returns To Scale)عا رد ال رعة المتزايردة
 .  15.26يؤد  إله زيادة اإلنتاج بن بة   11بن بة  

 : النجت  المتوسط -ا
ثرة عمره تم اشتقا  الناتض المتو ط من دالة إنتاج التمور لشعبية  بيا لمعناصر اإلنتاجيرة المرؤ 

،( 1.11137، 1.55، 1.27،  3.29، 1.126اإلنترررررراج ،حيررررررث بمغررررررت لرررررريم النرررررراتض المتو ررررررط   )
( 8لممتغيرات الم تقمة عمه التوالي وىه أكبر من ليم الناتض الحدي ليا كما يوضحيا الجدول رلم   )

لرره لمتيررا ، وىررذا يعنرره أن  الكفرراوة اإلنتاجيررة لمعناصررر الم ررتقمة فرري ىررذه الشررعبية متنالصررة وتصررل إ
عنرد وصررول النرراتض الحرردي إلرره الصررفر والنرراتض الكمرره إلرره لمتررو .ولكرري يزيررد مزارعرري التمررور فرري ىررذه 

العناصرر اإلنتاجيرة حتره نيايرة المرحمرة الثانيرة  هالشعبية من أرباحيم  بد مرن إضرافة وحردات مرن ىرذ
 وت او  ليمة الناتض الحدي لمصفر .

 النجت  الحفي : -  
لحدي من دالة إنتاج محصول التمور بإيجاد التفاضل ا ول لكل متغير من تم اشتقا  الناتض ا

، 1.154،  1.69، 1.1147( ،حيررررررررررررث بمغررررررررررررت  )12المتغيرررررررررررررات الم ررررررررررررتقمة بالمعادلررررررررررررة رلررررررررررررم )
( وىذا يعني أن الزيادة الحاصمة في كمية عنصر اإلنتاج تكرون بن ربة ألرل مرن  1.111171،1.67

افة وحدة جديدة من عوامل اإلنتاج الل من الزيادة التي حققتيا الزيادة في حجم اإلنتاج وذلك عند إض
 الوحدة الواحدة من العنصر المتغير . 

لممرروارد الم ررتخدمة فرري إنترراج محصررول التمررور بشررعبية  رربيا فقررد تبررين مررن  أمددج اليةددجمل اد تصددجفي 
 ا شرجار دغير عد( أن الكفاوة ا لتصادية لممت8إ تعراض النتا ض المتحصل عمييا من الجدول رلم )

حرروالي ب، ولممتغيررر كميرة المبيرردات  6.67ولممتغيرر كميررة ال ررماد بمغرت حرروالي  1.114فقردرت بنحررو 
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، وىررذا يرردل عمرره أن  39.7نحررو  تمتغيررر العمالررة بمغرر، ولم 2.8، ولممتغيررر كميررة الميرراه نحررو  5.2
أكبرررر مرررن الواحرررد  محرررل الدرا رررة )العناصرررر( لممتغيررررات ا رررعار ىرررذهن ررربة ليمرررة النررراتض الحررردي إلررره 

أي ىنراك فرصررة ، ممررا يشرير إلره انخفرراض م رتو  كفرراوة إ رتخدام ىرذه العناصررر أي عاليروالصرحيح 
، أي أن المررزارعين يمكررنيم زيررادة أربرراحيم مررن إنترراج محصررول لزيررادة تكثيررل ا ررتخدام ىررذه العناصررر

ة مررل تكمفررة فرصررتيا التمررور بزيررادة )بإضررافة( كميررة ىررذه المتغيرررات حترره ت رراوي ليمررة إنتاجيتيررا الحديرر
 . ()أي  عر الوحدة منياالبديمة 
مةيددرا  اليةددجمل اإلنتج يدد  واد تصددجفي  للمددوارف المسددتخفم  للييتددجر تدد  ييندد  مدد ارع :  = ددفو  

 >700خؤ  الموس  إنتج  التمور بيعبي  سبيج
 المورف
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 الميداني لعينة الدرا ة ا  تبيان ا تمارةجمعت وح بت من  -المصدر : 
 

اد تصجفي  للموارف المستخفم  ت  م ارع إنتج  التمور ت  يعبي  سبيج: اليةجمل اإلنتج ي  و  – 8
-  

                                                 
1

 حساب الٌاتج الوتىسط . 
2

قيوت الٌاتج الحذي = اإلًتاج الحذي  سعر الىحذة هي الوٌتج ) بلغ سعر الطي هي التوىر في الشعبيت سبها  

 ديٌار/طي(1155.6
3

يٌار كوتىسط ، وسعر لتر د 333ديٌار كوتىسط ، وسعر طي السواد  5تن حساب سعر شراء فسيلت الٌخيل بقيوت  

هي بياًاث  ديٌار . ورلك 23ديٌار ، وسعر العوالت )رجل /يىم (    3.33ديٌار كوتىسط وسعر لتر الواء  35الوبيذ 

 إستوارة اإلستبياى الخاصت بالذراست .
4

 سعر الىحذة هي الوىرد .÷ الكفاءة االقتصاديت = قيوت الٌاتج الحذي  
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دينررار لمطررن  1185.6بمرر  متو ررط إجمررالي اإليرررادات الكميررة المحققررة فرري ىررذه الشررعبية حرروالي  
دينررار لمطررن ، وبمرر  صررافه العا ررد بنحررو  931الواحررد ، بينمررا لرردر إجمررالي التكرراليل الكميررة بحررواله 

مرن محصرول التمرور  % 51.57كم تبين أن الربحية الن ربية لرد لردرت بحرواله دينار لمطن  254.6
دينرار  1.27بينما بم  العا د عمي الدينار الم تثمر )عا د الردينار مرن تكراليل إنتراج التمرور ( حروالي 

 ( التالي 9وذلك كما ىو موضح في الجدول رلم ) . 2117خالل المو م 
لموارف المستخفم  تد  ييند  مد ارع إنتدج  التمدور بيدعبي  بعض المةيرا  اد تصجفي  ل:  < فو  

 >700سبيج خؤ  الموس  
 للطي الواحف بجلفينجر البنف ر   

 : 8<9 إ مجل  التيجليع المتغيرل  فينجر( 6
 ; >98 إ مجل  التيجليع ال جبت   فينجر( 7
 0 86< إ مجل  التيجليع اليلي   فينجر( 8
 ; :=66 فينجر(إ مجل  اإليرافا  اليلي    9
 ; 7:9 ( 8 – 9صجت  العج ف    :
 % >: 6: 600( *  6÷  :ادربحي  النسبي    ;
 >7 0 ( 8÷  :العج ف يل  الفينجر المست مر    >

 . 2117عام  جمعت وح بت من إ تمارة اإل تبيان الميداني لعينة الدرا ة -المصدر : 
 

  -: م تمب الفراس  يي   التمور بعينمحصو   إنتج لفوا   اإلحصج  : التتفير خجمسجً 
محصرررول التمرررور فررري شرررعبيات  إنتررراجمزرعرررة مرررن مرررزارع  188مجتمرررل الدرا رررة  ةعينرررضرررمت 

 طررن 2.563 حرروالي متو ررط إنتاجيررة مررزارع التمررور لعينررة مجتمررل الدرا ررة ككررل حيررث بمرر  ، الجنرروف
صور وىره  أربعةلمتعدد في ا نحدار الخطه ا أ موفبا تخدام  اإلنتاجولد تم تقدير دوال  لميكتار ،

فرري المتغيرررات لواارتميررة انصررل  ةوالصررور  اآل رريةالخطيررة ، الصررورة المواارتميررة المزدوجررة ، الصررورة 
 محصول التمور في ىذه الشعبية . إنتاجالمؤثرة عمه  اإلنتاجية المدخالت أىموذلك لدرا ة الم تقمة 
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 بعينرة مجتمرل الدرا رة أنل التمرور لمرزارع محصرو  اإلنتراجتبرين مرن المفاضرمة برين دوال لقد 
                                  -:( التالية  13المعادلة رلم )برتمية المزدوجة االدالة الموا ىيالدوال المقدرة  أفضل

LnY= -8 =8> +0 76>lnX6+0 60; lnX7+ 0 8<7 lnX8+0 770 lnX9+0 966 lnX:+0 0=:6 lnX;   ...... 

(68)        
** 7 69   )     ** 60 >=   ) *  * : :<   )     ** 67 =7    )  ** 8 0=)         ** > ><  )     66 ;:-) 
                       6==n=         6 <: DW=      9<0 F=          0 >8=R

7                                                                                   
دلت النتا ض التي أمكن الحصول عمييا من الدالة المواارتميرة المزدوجرة لمزارعري التمرور بشرعبية      

 ررربيا أن الموارررارتم الطبيعررري لممتغيررررات الم رررتقمة متفقرررة مرررل المنطررر  ا لتصرررادي مرررن حيرررث اإلشرررارة 
الطبيعي لتمك ومقبولة إحصا يا  بناوا  عمه ليم المواارتم  2117الموجبة خالل فترة الدرا ة في مو م 

مرن المتغيررات فري المواراريتم الطبيعري لكميرة اإلنتراج مرن محصرول   93كمرا إتضرح أن  المتغيررات
 7التمرررور النررراتض الر ي ررري راجعرررة إلررره الموارررارتم الطبيعررري لممتغيررررات الم رررتقمة الرررواردة بالدالرررة بينمرررا

 ( Fادلررة ، وأظيرررت ليمررة ) الباليررة ترجررل إلرره المواررارتم الطبيعرري لممتغيرررات أخررر  لررم تشررمميا  المع
(  أكبررر مررن الجدوليررة عنررد نفررس الم ررتو  ،  471معنويررة النمرروذج حيررث أن تمررك القيمررة المح رروبة )

عند تحميل نتا ض المعادلة عرن طرير  ا ختبرارات القيا رية خمرو النمروذج مرن ظراىرة  DWودلت ليمة 
دم وجرود إرتبراط ذاتري  نيرا تردل عمري عر DW=1.75اإلرتبراط  الرذاتي ، حيرث أن القيمرة المح روبة 

   du .= 1.69أكبر من ليمة الحد ا عمه لو 
كمررا تررم إعررادة التحميرررل اإلحصررا ي بعررد إ رررتبعاد المتغيررر النرروعي ) الخبرررة فررري زراعررة التمررور( وذلرررك 
لح رراف بعررض المؤشرررات ا لتصررادية مثررل المرونررة والنرراتض الحرردي والكفرراوة ا لتصررادية ، وتررم تقرردير 

والعوامرل المرؤثرة  عمييرا ، حيرث  لكمية اإلنتاج من محصول التمور بمجتمرل الدرا رة ككرالعاللة بين 
تبررين أن أفضررميا كرران فرري الصررورة المواارتميررة المزدوجررة وكانررت النتررا ض كمررا توضررحيا المعادلررة رلررم 

   -( التالية : 14)
 0 67> lnX7+ 0 8=8 lnX8+0 86> lnX9+ 0 8;: lnX:+ 0 6:< lnX; ..(69)         LnY= -7 <;+    

                   ** 8 79)         * < >7)     ** ; <8)   * 60 ;: )   **   6 99   )      < 6;-)            

          
                                                                                                     

( أن الموارررارتم الطبيعررري لممتغيررررات 14تررري أمكرررن الحصرررول عمييرررا مرررن المعادلرررة رلرررم )دلرررت النترررا ض ال
 2117الم ررتقمة متفقررة مررل المنطرر  ا لتصررادي مررن حيررث اإلشررارة الموجبررة خررالل الفترررة فرري  المو ررم 

 91لموارارتم الطبيعري لتمرك المتغيررات ، كمرا إتضرح أن    (t)ومقبولة إحصا يا  وذلرك بنراوا  عمره لريم 
  المتغيرات في المواارتم الطبيعي لإلنتاج مرن التمرور راجعرة لممتغيررات الم رتقمة الرواردة بالدالرة من

البالية ترجل إلي المواارتيم الطبيعي لمتغيرات أخر  لم تشمميا المعادلة ،وأظيررت ليمرة   11بينما 
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(F)   عنررد نفررس  ةوأكبررر مررن الجدوليرر 353.12معنويررة النمرروذج ، حيررث أن القيمررة المح رروبة كانررت
عمري عردم وجرود إرتبراط  (DW= 1.72القيمة المح وبة إلختبار دوربرن وات رون  )الم تو  . ودلت 

 ، حيررررررررررررث أن ليمررررررررررررة الحررررررررررررد ا عمرررررررررررره لررررررررررررو  du – 4و  duبررررررررررررين ليمررررررررررررة  لذاترررررررررررري  نيررررررررررررا تقرررررررررررر
 (du  =1.69  ). 
   الفراس : بالمستخفم  ت  إنتج  التمور بم ارع م تم  متوسطج  المتغيرا  اد تصجفي - 6

( يالحررظ أن كميررة إنترراج التمررور تترر ثر بعرردة مرروارد  فرري العمميررة  14مررن بيانررات المعادلررة رلررم )      
العمالرررة ، ومرررن خرررالل عررردد اإلنتاجيرررة مرررن عررردد ا شرررجار المغرو رررة وكميرررة المبيررردات وكميرررة الميررراه و 

التمرور فري  بيانات الدرا ة الميدانية لمرزارع شرعبية  ربيا أظيررت أن متو رط عردد ا شرجار لمحصرول
طن لميكتار ، في حين كان متو ط  2.563 ة بنحونتاجي ا ت( شجرة لميكتار وبمغ85الشعبية بم  )

 1.47طررن لميكتررار، بينمررا بمرر  متو ررط كميررة المبيرردات الم ررتعممة نحررو  1.11إ ررتخدام كميررة ال ررماد 
يوم  لمفقدر بعاممين  ةلتر لميكتار، أما متو ط العمال 3711.97لتر لميكتار ومتو ط كمية مياه الري 

 . 2117لميكتار خالل المو م 
 :   الميتت  مي فال  إنتج  التمور ت  م تمب الفراس  يي  العؤ ج  اد تصجفي-7

إن اليررردل مرررن تقررردير وتحميرررل دوال اإلنتررراج ومرررا ي ررربقو منيرررا مرررن عاللرررات إلتصرررادية عمررره          
ام توليفات موردية مختمفة ومعرفة ت ثيرىا عمره م تو  المزرعة في توضيح اإلنتاجية الزراعية بإ تخد

، وىررذا يمكررن الحصررول عميررو مررن ترجيررل المعادلررة المواارتميررة المزدوجررة رلررم  همقررادير النرراتض المزرعرر
  -(:15رلم ) التاليو ( إله صورتيا ا صمية كما ىو موضح بالمعادلة14)

X 8
0 8=8

 X9
0 86> 

 X:
0 8;:

 X;
0 6:<   

……
   

  (  6:     )                                    X7
0 67>  0 0627= 

  
  -المرونج  اإلنتج ي  :  -أ 

( تبرين أن مرونرة اإلنتراج لممتغيرر 15با تعراض النتا ض المتحصل عمييا من المعادلة رلرم )
X2  ونظرا  نيا موجبة والرل مرن الواحرد الصرحيح فقرد عك رت  1.129وىو عدد ا شجار بمغت نحو

عنرد الم رتو  الحرالي   1حدي متنالص ،أي بمعنه أن زيادة في عدد ا شجار بن ربة   حالة إنتاج
،  1.129مل إفتراض ثبات المتغيرات ا خر  يؤد  إله الزيرادة فري كميرة اإلنتراج مرن التمرور بن ربة 

، ونظرررا   نيررا موجبررة  1.383وىررو كميررة ال ررماد فقررد بمغررت نحررو  3Xأمررا بالن رربة لممتغيررر الم ررتقل  
ل من الواحد الصحيح فقد عك ت حالة إنتاج حدي متنالص ا  بمعنه أن زيادة فري كميرة ال رماد وأل

عند الم تو  الحالي مل إفتراض ثبات المتغيرات ا خر  يؤد  إله زيادة كميرة اإلنتراج   1بن بة  
والرل ونظررا   نيرا موجبرة  1.319كمية المبيردات نحرو X 4، كما بمغت مرونة اإلنتاج  1.383بن بة 

مررن الواحررد الصررحيح فقررد عك ررت حالررة إنترراج حرردي متنررالص ، ا  بمعنرره أن زيررادة كميررة المبيرردات 
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عند الم تو  الحالي مل إفتراض ثبات المتغيررات ا خرر  يرؤد  إلري زيرادة كميرة اإلنتراج   1بن بة 
ونظررا   1.365وىرو كميرة الميراه فقرد بمغرت نحرو  X5 . أمرا بالن ربة لممتغيرر الم رتقل  1.319بن ربة 

 نيا موجبة والل مرن الواحرد الصرحيح فقرد عك رت حالرة إنتراج حردي متنرالص ، أي بمعنره أن زيرادة 
عنررد الم ررتو  الحررالي مررل إفتررراض ثبررات المتغيرررات ا خررر  يررؤد  إلرره زيررادة  1كميررة الميرراه بن رربة 
، ونظرررا   1.157)عرردد العمررال ( بنحررو 6X، كمررا بمغررت مرونررة لممتغيررر  1.365كميررة اإلنترراج بن رربة 

 نيا موجبة والل مرن الواحرد الصرحيح فقرد عك رت حالرة إنتراج حردي متنرالص ، أي بمعنره أن زيرادة 
عنرد الم رتو  الحرالي مرل إفترراض ثبرات المتغيررات ا خرر  يرؤد  إلره زيرادة كميرة   1العمالة بن بة
( ونظرر  نيرا 1.353لمرونة اإلنتاج اإلجماليرة فقرد بمغرت نحرو ) ة. أما بالن ب 1.157اإلنتاج بن بة 

 Increasing  Returnsموجبة وأكبرر مرن الواحرد الصرحيح  فقرد عك رت حالرة عا رد ال رعة المتزايردة

To Scale)   11( ، أي بإضرافة ىرذه المتغيررات مجتمعرة بن ربة   يرؤد  إلره زيرادة اإلنتراج إلره
13.53  . 

 : النجت  المتوسط -ا
لتمرور لعينرة مجتمرل الدرا رة لمعناصرر اإلنتاجيرة تم اشرتقا  النراتض المتو رط مرن دالرة إنتراج ا

  ، 1.991،  2.66، 1.13443المرررررررؤثرة عمررررررره اإلنتررررررراج ،حيرررررررث بمغرررررررت لررررررريم النررررررراتض المتو رررررررط   )
،( لممتغيرات الم تقمة عمه التوالي وىه أكبر مرن لريم النراتض الحردي ليرا كمرا 1.463،  1.111789

نتاجيررة لمعناصررر الم ررتقمة فرري ىررذه الشررعبية ( ، وىررذا يعنرره أن  الكفرراوة اإل16يوضررحيا الجرردول رلررم)
متنالصة وتصل إله لمتيا عند وصول الناتض الحدي إله الصفر والناتض الكمه إله لمتو .ولكري يزيرد 

العناصررر اإلنتاجيررة  همزارعرري التمررور فرري ىررذه الشررعبية مررن أربرراحيم  بررد مررن إضررافة وحرردات مررن ىررذ
 تض الحدي لمصفر . حته نياية المرحمة الثانية وت او  ليمة النا

 النجت  الحفي : -  
تم إشتقا  الناتض الحدي من دالة إنتراج محصرول التمرور بإيجراد التفاضرل ا ول لكرل متغيرر 

،   1.6351. ،118931.11444،1( ،حيررررث بمغررررت )11مرررن المتغيرررررات الم رررتقمة بالمعادلررررة رلرررم )
ة عنصرررر اإلنتررراج تكرررون (  وىرررذا يعنررري أن الزيرررادة الحاصرررمة فررري كميررر1.229724    ،1.111288

بن رربة ألررل مررن الزيررادة فرري حجررم اإلنترراج وذلررك عنررد إضررافة وحرردة جديرردة مررن عوامررل اإلنترراج الررل مررن 
 الزيادة التي حققتيا الوحدة الواحدة من العنصر المتغير . 

مجتمرل الدرا رة  ةلمموارد الم تخدمة في إنتاج محصول التمور لعينر أمج اليةجمل اد تصجفي 
( أن الكفراوة ا لتصرادية 11ن من إ تعراض النتا ض المتحصرل عمييرا مرن الجردول رلرم  )ككل فقد تبي

  4.135ولممتغيررررر كميررررة ال ررررماد بمغررررت حرررروالي   1.181 لررررد لرررردرت بنحررررولممتغيررررر عرررردد ا شررررجار 
متغيرررر العمالرررة ، ولم 11.68، ولممتغيرررر كميرررة الميررراه نحرررو  22.19ولممتغيرررر كميرررة المبيررردات حررروالي 
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ا رررررعار الوحررررردة ليرررررذه ، وىرررررذا يررررردل عمررررره أن ن ررررربة ليمرررررة النررررراتض الحررررردي إلررررره  13.98نحرررررو تبمغررررر
، ممرا يعكررس إنخفراض كفرراوة  أي عاليررة محررل الدرا رة أكبررر مرن الواحررد الصرحيح المتغيرات)العناصرر

أن المررزارعين  أي ىنرراك فرصررة لزيررادة تكثيررل ا ررتخدام ىررذه العناصررر بمعنررهإ ررتخدام ىررذه العناصررر 
ن إنترراج محصررول التمررور بزيررادة )إضررافة( كميررة ىررذه المتغيرررات حترره ت رراوي يمكررنيم زيررادة أربرراحيم مرر

       .)أي  عر الوحدة منيا(ة ليمة إنتاجيتيا الحدية مل تكمفة فرصتيا البديم
                        
مةيددرا  اليةددجمل اإلنتج يدد  واد تصددجفي  للمددوارف المسددتخفم  للييتددجر تدد  ييندد  مدد ارع : 60 ددفو  

 >700خؤ  الموس    لتمور بعين  م تمب الفراس  ييإنتج  ا
 المورف
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1

 .حساب الٌاتج الوتىسط 
2

قيوت الٌاتج الحذي = اإلًتاج الحذي * سعر الىحذة هي الوٌتج ) بلغ سعر الطي هي التوىر في الشعبيت سبها   

 ديٌار/طي(1211.4
3

ديٌار كوتىسط ، وسعر لتر  333ديٌار كوتىسط ، وسعر طي السواد  5تن حساب سعر شراء فسيلت الٌخيل بقيوت  

هي بياًاث  ديٌار . ورلك 23ديٌار ، وسعر العوالت )رجل /يىم (    3.33اء ديٌار كوتىسط وسعر لتر الو 35الوبيذ 

 إستوارة اإلستبياى الخاصت بالذراست .
4

 سعر الىحذة هي الوىرد .÷ الكفاءة االقتصاديت = قيوت الٌاتج الحذي  
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    جمعت وح بت من إ تمارة اإل تبيان الميداني لعينة الدرا ة -المصدر : 
اليةجمل اإلنتج ي  واد تصجفي  للموارف المستخفم  ت  م ارع إنتج  التمور بعين  م تمب  -8

 -الفراس  يي  :
  دينرار لمطرن  1217.4ادات الكمية المحققرة فري مجتمرل الدرا رة حروالي بم  متو ط إجمالي اإلير  

كررم تبررين أن الربحيررة دينررار لمطررن  348.9دينررار لمطررن ، وبمرر  صررافه العا ررد بنحررو  868.5الواحررد ، 
مررن محصرررول التمررور بينمرررا بمرر  العا رررد عمرري الررردينار الم رررتثمر   66.8الن رربية لرررد لرردرت بحرررواله 
وذلرك كمرا ىرو . 2117دينرار خرالل المو رم  1.41إنتراج التمرور ( حروالي  )عا د الردينار مرن تكراليل
 ( التالي .11موضح في الجدول رلم )

بعددض المةيددرا  اد تصددجفي  المسددتخفم  تدد  مدد ارع إنتددج  التمددور بعيندد  م تمددب :  66 ددفو    
 >700خؤ  الموس    الفراس  يي

 للطي الواحف بجلفينجر البنف ر   

 8 77: المتغيرل  فينجر(إ مجل  التيجليع  6
 7 ;89 إ مجل  التيجليع ال جبت   فينجر( 7
 : =;= إ مجل  التيجليع اليلي   فينجر( 8
 9 >676 إ مجل  اإليرافا  اليلي   فينجر( 9
 < =89 ( 8 – 9صجت  العج ف    :
 % = ;; 600( *  6÷  :ادربحي  النسبي    ;
 90 0 ( 8÷  :العج ف يل  الفينجر المست مر    >

 جمعت وح بت من إ تمارة اإل تبيان الميداني لعينة الدرا ة -المصدر :                 
 

  التمور ت  العين  البح ي  : م اري الميجي  الت  توا و  -سجفسًج : 
يواجرررو مزارعررري التمرررور بشرررعبيات جنررروف الجماىيريرررة مجموعرررة مرررن المشررراكل والمعولرررات التررري 

المشراكل  أكثرر أنويتبرين مرن ا  رتمارة  ثبالبحرتمارة ا  رتبيان الخاصرة حصرىا من خرالل ا ر أمكن
 وب  ررعار وا  ررمدة تالمبيررداالترري تواجررو مزارعرري النخيررل بعينررة منطقررة الدرا ررة ىرري ترروفير  اإلنتاجيررة

 إجمررررالي% مررررن  46.81مررررزارع مررررن مزارعرررري العينررررة بن رررربة شرررركمت  88برررردلك  أفررررادمنا رررربة حيررررث 
تدريبيررة لمزارعرري النخيررل حيررت ابرررز ىررذه المشرركمة عرردد الالرردورات  إلامررةمييررا المبحرروثين بالعينررة ، ثررم ت

بعرردىا ترروفير القررروض الزراعيررة  أتررتتررم بالعينررة  المررزارعين إجمررالي% مررن  38.83مررزارع بن رربة  73
% تم تمييا تفعيل  37.23مزارع بن بة مثمت  71ذلك عدد  أوضحمزارع حديثة لمنخيل حيث  إلنشاو
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%مررن  36.17مررزارع بن رربة مثمررث نحررو  68إلييررا  وأشررارزراعيررة والمرشررد الزراعرري دور الجمعيررات ال
بالمنطقرررة  لألمرررراضجديررردة مقاومرررة  أصرررنال إدخرررال وأخيررررا مشررركالت المرررزارعين المبحررروثين  إجمرررالي

تبرراع اآلبررارلممررزارع المنتجررة وحفررر  اإلنترراجوترروفير م ررتمزمات وتشررجيل المررزارع  طررر  الررري الحديثررة  وا 
%  29.26%، 35حرروالي  تقرارفمرزارع مررن مزارعري العينرة بن ررف  31، 66،55د لرك عرردذ وأوضرح
 % عمي الترتيف الكل منيما . 15.96

 التدددددددوصيج    - :سجبعجً 
 رول ت راىم فري  ف نيراتم العمل بيرا  إنمجموعة من التوصيات التي  إلهلقد توصمت الدرا ة       
 أكثررر أ رراليفلممرروارد وبا ررتعمال  ا مثررل ررتغالل ا  خرراللليررذا المحصررول وذلررك مررن  اإلنترراجزيررادة 

 ىذه التوصيات مايمي : أىمكفاوة ، ومن 
زيادة ا ىتمام ب شجار النخيل وخاصة القا م منيا وذلك بإلامة دورات تدريبية لممرزارعين بإدخرال  – 1

  التقنيات الحديثة لمري والت ميد والتوبير وذلك لرفل م تو  اإلنتاجية من ىذا المحصول.

توفير القروض الزراعية لغرض تجديد أشجار النخيرل المتيالكرة وتروفير م رتمزمات اإلنتراج التري  -2 
 زاد  عرىا بعد تعديل  عر صرل الدينار مقابل العمالت ا جنبية ا خر  .

تقديم الت ييالت المصرفية لغرض إلامة المصانل والتشاركيات بالمنطقرة لتعب رة التمرور وتغميفيرا   -3 
يل ا عرررالل ورفرررل كفاوتيرررا عرررن طريررر  رفرررل جرررودة اإلنتررراج المصرررنل مرررل تررروفير الثالجرررات وتصرررن

 متخزين وب  عار منا بة  .ل

ترروفير و ررا ل النقرررل المبررردة لنقررل أصرررنال التمررور الترري تحتررراج لتبريررد مررن منررراط  اإلنترراج إلررره  – 4
 مناط  ا  تيالك . 

  لمقيرام بردوره كر داة لمرربط برين المؤ  رات تفعيل وتو ريل دور اإلرشراد الزراعري فري تمرك المنراط –5 
 البحثية والمزارعين 

العممية الحديثة المتبعة في زراعة النخيل في بعض الدول خاصة بالن بة لمزراعة  ا  سإعتماد  –6
 مقصرة . أصولالكثيفة عمه 

إنتراجيم ا ىتمام باإلنتاج المحمي وتقرديم الردعم مرن الجيرات المختصرة لمزارعري النخيرل بتصردير  –7
 لمخارج .    

 بددددالمرا 
 فرررة حمرررم الغبرررار أحمرررد الررردنقمه وآخرررون ، اآلثرررار ا لتصرررادية المترتبررة عمررره إصرررابة التمررور بح  الررزرو 

الم لددد  المصدددري  للعلدددو  و الجنوبيرررة مرررن الجماىيريرررة الميبيرررة (( ،   )) المنطقرررة الو رررطي
  2115ف ، نوفمبر  11، العدد  21، م  التطبيتي 

طددر  البحددث العلمدد  والعلددو  اد تمجييدد  مددب بعددض التطبيتددج  يلدد  ة الفا رردي ، محجرروف عطيرر
 . 1994منشورات جامعة عمر المختار ، البيضاو ، الجماىيرية الميبية ،   الم تمب الرية 
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أمانررررة المجنررررة الشررررعبية لمزراعررررة لمشررررعبيات ) وادي الحيرررراة ، مرررررز  ، وادي الشرررراطر ،  رررربيا ( ل ررررم 
 .   2117تقارير اير منشورة ، اإلحصاو والمتابعة  
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ABSTRACT 

The field study indicated that the most important 

productive inputs affecting crop production (dates),were the 

number of trees, the quantity of fertilizer, pesticides quantity, 

water quantity, the number of employment and experience in 

growing the crop. The results showed that the total 

production elasticities of popularity(municipality)wadi-al-

hia,murzuk, wadi-alshati, sabha and community (whole) 

sample of the study were positive and operating in the first 

phase(stage) of production and reached about 15323, 15012, 

15311, 15203,15020, respectively.  

The results also indicated that producers of dates in the 

south popularities faced with a range of problems and 

obstacles that were identified through a questionnaire form 

of the research. There were problems such as diseases and 

insects ,the spread of weeds, the high prices of pesticides, the 

rise fertilizers affected data production. It was also found 

that more marketing problems facing farmers such as the 

lack of regulated markets, the lack of factories in the study 

region to manufacture the surplus of dates and the lack of 

adequate ware houses to store surplus of production until the 

time of marketing.                         


