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 كفاءة استخدام أهم عناصر اإلنتاج في مزارع األلبان بمحافظة الشرقية
 أحمد السيد محمد محمد، لبنى محمد صفوت الجارحي

مصر – جامعة الزقازيق – كمية الزراعة – قسم االقتصاد الزراعي 

 7/12/2015 :                                تاريخ القبول9/11/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص
نتاج المحمي من األلبان ورفع كفاءة إنتاجيا في مصر بصفة عامة وبمحافظة الشرقية بصفة إلبحث إمكانية زيادة اتيدف الدراسة إلي 

خاصة وذلك من خالل تحديد وقياس أىم الموارد اإلنتاجية التي يمكن أن تؤثر عمى إنتاج األلبان، وجدوي تحقيق الكفاءة االقتصادية الستخدام 
. الموارد في العممية اإلنتاجية بغرض التوصل إلى بعض المؤشرات االقتصادية التي تساعد مربي الحيوانات عمى النيوض بمشروعاتيم اإلنتاجية
وتقدير التوليفة األقل تكمفة من ىذه الموارد في ظل األسعار الجارية ومقارنتيا بالتوليفة الفعمية المستخدمة لمربي العينة مما يوضح أثر كفاءة 

واعتمدت الدراسة عمى بيانات أولية من خالل تصميم استمارة استبيان لعينة عشوائية . عنصر اإلدارة في استغالل الموارد اإلنتاجية المتاحة
في القطاع اإلنتاجي التقميدي بمحافظة الشرقية  (أبقار بمدية وأبقار خميطة والجاموس)بسيطة متعددة المراحل من مربي الماشية المنتجة لأللبان 
دراسة الدالة يتضح من  (1)ويمكن حصر أىم نتائج الدراسة في اآلتي . 2014من خالل المقابمة الشخصية في شيري نوفمبر وديسمبر 

البرسيم األخضر والتبن والعمف المركز والعمل مع الكميات المستخدمة من   تستجيي طردياً المبن أن الكمية المنتجة من لألبقار البمديةاإلنتاجية 
اإلنتاجية وكانت عوائد السعة متزايدة حيث بمغت المرونة . وقد كانت ىذه االستجابات معنويةأما الدراوة الصيفي فكانت ذو تأثير سمبي  البشري،

أن ىذه العناصر مسئولة عن  مما يعني 47.60وبمغت قيمة معامل التحديد المعدل حوالي ، 1.90  حوالياإلجمالية لمعناصر المدروسة السابقة
وبتقدير التوليفة األقل تكمفة لمدخالت اإلنتاج تبين أن عنصري العمف المركز والبرسيم .  من التغيرات التي تحدث في اإلنتاج٪47.60حوالي 

يتضح من  (2 ). جنية49.81األخضر من أىم العناصر المؤثرة عمى إنتاج المبن، كما تبين أن التوليفة الفعمية تزيد عن التوليفة المثمي بنحو 
البرسيم األخضر والتبن والعمف مع الكميات المستخدمة من   تستجيي طردياً المبن أن الكمية المنتجة من لألبقار الخميطةدراسة الدالة اإلنتاجية 
وكانت عوائد السعة متزايدة حيث بمغت . وقد كانت ىذه االستجابات معنويةأما الدراوة الصيفي فكانت ذو تأثير سمبي  المركز والعمل البشري،

أن ىذه  مما يعني 51.60وبمغت قيمة معامل التحديد المعدل حوالي ، 1.23  حوالي لمعناصر المدروسة السابقة اإلنتاجيةالمرونة اإلجمالية
وبتقدير التوليفة األقل تكمفة لمدخالت اإلنتاج تبين أن عنصري . من التغيرات التي تحدث في اإلنتاج٪ 51.60العناصر مسئولة عن حوالي 

 121.12العمف المركز والبرسيم األخضر من أىم العناصر المؤثرة عمى إنتاج المبن، كما تبين أن التوليفة الفعمية تزيد عن التوليفة المثمي بنحو 
البرسيم األخضر مع الكميات المستخدمة من   تستجيي طردياً المبنأن الكمية المنتجة من لمجاموس دراسة الدالة اإلنتاجية يتضح من  (3 ).جنية

وكانت عوائد السعة متزايدة . وقد كانت ىذه االستجابات معنويةأما الدراوة الصيفي فكانت ذو تأثير سمبي  والتبن والعمف المركز والعمل البشري،
 مما يعني 54.70وبمغت قيمة معامل التحديد المعدل حوالي ، 1.03  حوالياإلجمالية لمعناصر المدروسة السابقةاإلنتاجية حيث بمغت المرونة 

وبتقدير التوليفة األقل تكمفة لمدخالت اإلنتاج تبين أن . من التغيرات التي تحدث في اإلنتاج٪ 54.70أن ىذه العناصر مسئولة عن حوالي 
عنصري العمف المركز والبرسيم األخضر من أىم العناصر المؤثرة عمى إنتاج المبن، كما تبين أن التوليفة الفعمية تزيد عن التوليفة المثمي بنحو 

 . جنية289.03

.المرونة اإلنتاجية، عوائد السعة، معدل االحالل الحدي، التوليفة الفعمية، التوليفة المثمي، مزارع األلبان :كممات دليمية

المقدمة 
تعتبر أنشطة اإلنتاج الحيواني من أىم األنشطة 

الرئيسية لقطاع الزراعة إذ أنيا تساىم في تحقيق أىداف 
السياسة الزراعية وارتفاع مستوى األمن الغذائى وتحسين 
مستوى الغذاء لكونيا من أىم مصادر البروتين الحيوانى 

كما يعد إنتاج األلبان من أىم . الضرورى لإلنسان
القطاعات داخل قطاع اإلنتاج الحيواني، حيث يبمغ 

 مميار جنية 23.91الدخل الذي حققة ىذا القطاع حوالى 
 من قيمة الدخل ٪24.49بنسبة تعادل ما يقري من 

 97.64المتولد من قطاع اإلنتاج الحيوانى والبالغ نحو 
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مما يجعل ىذا القطاع يؤدى . 2013مميار جنية عام 
دورًا اقتصاديًا ىامًا في االقتصاد الزراعي األمر الذي 
يتطمي ضرورة تطوير وتنمية قطاع اإلنتاج الحيواني 
بصفة عامة وقطاع إنتاج األلبان بصفة خاصة سواء 
عمى مستوى الجميورية بوجو عام أو محافظة الشرقية 

 .بوجو خاص
ويعتمد إنتاج األلبان في مصر عمى ثروة حيوانية 

تضم العديد من النوعيات الحيوانية ذات صفات وسالالت 
إنتاجية متعددة، تتصف غالبًا بعدم التخصص في إنتاج 

حيث يعتمد إنتاج األلبان في مصر عمى . األلبان
قطاعين ىما القطاع التقميدي والقطاع المتخصص فأما 

 بينما الثاني وىو القطاع ٪71.80األول ينتج حوالي 
 من الناتج المحمي ٪28.20المتخصص فينتج حوالي 

ومن أىم مصادر إنتاج المبن في محافظة الشرقية . لمبن
الجاموس واألبقار حيث يمثل لبن الجاموس نسبة حوالي 

 من إجمالي ما ٪49.52 والمبن البقري حوالي 50.48٪
 ألف طن 271.32تنتجو المحافظة البالغ جممتو حوالي 

 .2014عام 
 مشكمة الدراسة 

تتمثل مشكمة الدراسة في عدم قدرة اإلنتاج المحمى 
من المبن عمى الوفاء باالحتياجات االستيالكية منو، 
األمر الذي ترتي عميو وجود فجوه غذائية لبنية يتم 

تدبيرىا باالستيراد من الخارج، مما يؤثر سمبًا عمى الميزان 
التجارى الزراعي بصفة خاصة وميزان المدفوعات بصفة 

عامة وكذلك يحمل الخزانة العامة لمدولة بالمزيد من 
حيث بمغ متوسط نصيي . األعباء من العممة الصعبة

 كيمو جرام عام 64.10الفرد من األلبان ومنتجاتيا حوالي 
، وىو أقل بكثير عن متوسط نصيي الفرد 2013

 كيمو 150، 90الموصى بو من األلبان الذي يتراوح بين 
جرام سنويًا وىو الحد األدنى لمتغذية السميمة طبقًا لمعيار 

عمى الرغم مما يتوفر من ثروة  منظمة األغذية والزراعة
حيث بمغ حيوانية ممثمة في أعداد األبقار والجاموس 

إجمالي أعداد إناث األبقار والجاموس في محافظة 
 ألف رأس تمثل حوالي 1002.47الشرقية نحو 

 من إجمالي أعداد إناث الماشية عمى مستوى 11.00٪
 .2013 مميون رأس عام 9.11الجميورية والبالغ نحو 

ربما يرجع ذلك إلى إنخفاض متوسط إنتاجية الرأس 
الحالبة نظرًا إلى أن معظم الحيوانات ممموكة لصغار 
الزراع، واتجاه بعضيم إلى استخدام العناصر اإلنتاجية 

بمعدالت تختمف عن الموصي بيا اعتقادًا منيم انيا تزيد 
اإلنتاج، مما يؤدي إلى سوء استخدام العناصر اإلنتاجية 

المتاحة، وبالتالي وجود قصور في تحقيق الكفاءة 
. االقتصادية المثمي لمموارد الزراعية بمزارع إنتاج األلبان

فضاًل عما يعانيو ىذا القطاع من مشاكل إنتاجية متعددة 
 .خاصة فيما يتعمق بإنتاج األلبان

 أهداف الدراسة
نتاج إلبحث إمكانية زيادة اتيدف الدراسة إلي 

المحمي من األلبان ورفع كفاءة إنتاجيا في مصر بصفة 
: عامة ومحافظة الشرقية بصفة خاصة وذلك من خالل

تحديد وقياس أىم الموارد التي يمكن أن تؤثر عمى  (1)
إنتاج األلبان، وجدوي تحقيق الكفاءة االقتصادية 

الستخدام الموارد في العممية اإلنتاجية بغرض التوصل 
إلى بعض المؤشرات االقتصادية التي تساعد مربي 

( 2). الحيوانات عمى النيوض بمشروعاتيم اإلنتاجية
تقدير التوليفة األقل تكمفة من ىذه الموارد في ظل 

األسعار الجارية ومقارنتيا بالتوليفة الفعمية المستخدمة 
لمربي العينة مما يوضح أثر كفاءة عنصر اإلدارة في 

 .استغالل الموارد اإلنتاجية المتاحة
 مصادر البيانات

اعتمدت الدراسة بصفة أساسية عمى البيانات 
األولية التي تم الحصول عمييا من خالل تصميم استمارة 
استبيان لعينة عشوائية بسيطة متعددة المراحل من مربي 

أبقار بمدية وأبقار خميطة )الماشية المنتجة لأللبان
في القطاع اإلنتاجي التقميدي بمحافظة  (والجاموس

الشرقية، باإلضافة إلى بعض البيانات الثانوية التي 
وقد بمغت . تصدرىا الجيات الحكومية المتعمقة بالدراسة

 120عدد مزارع األلبان المختارة بعينة الدراسة نحو 
مزرعة موزعة بالتساوي عمى مزارع مراكز ديري نجم 
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ومنيا القمح والزقازيق، حيث تم اختيار قريتين عشوائيًا 
من كل مركز، وىي العصايد، وصافور بمركز ديري 

نجم، وسنيوت، والسعديين بمركز منيا القمح، والزنكمون، 
 مزرعة 20ثم اختيار . والعصموجى بمركز الزقازيق

خمس )عشوائيًا من كل قرية جميعيم من صغار المزارعين
وقد تم اجراء االستبيان الميداني من خالل . (رؤوس فأقل

 .   2014المقابمة الشخصية في شيري نوفمبر وديسمبر 
 الطريقة البحثية

إن دراسة الداالت اإلنتاجية والحيوانية تساعد مربي 
الحيوانات عمى اختيار العناصر اإلنتاجية ومعرفة أييما 

وتساعد المربيين في تحديد الكميات المثمي  أعمي كفاءة
والتنافس  من ىذه العناصر وكذلك معرفة مدي التكامل

بينيما وبتقدير الدوال اإلنتاجية إحصائيًا يمكن اختيار 
األسموي الذي يتسم بكونو أعمي األساليي اإلنتاجية 

ولدراسة أىم المدخالت اإلنتاجية المؤثرة عمى . كفاءة
إنتاج المبن في محافظة الشرقية تم تقدير دوال اإلنتاج 

أبقار بمدية وأبقار خميطة )لمربي الماشية المنتجة لأللبان 
في القطاع اإلنتاجي التقميدي بمحافظة  (والجاموس
حيث تتمثل مدخالت الدالة اإلنتاجية في كل من  .الشرقية

، كمية الدراوي (1س)كجمالكمية البرسيم األخضر ي
، كمية (3س)كجمال، كمية التبن ي(2س)كجم الالصيفي ي

، حجم العمل البشري رجل (4س)كجمالالعمف المركز ي
، بينما تتمثل مخرجات الدالة اإلنتاجية في كمية (5س)يوم

. (^ص)كجماليلمرأس في السنة إنتاج المبن 
 التي يمكن الرياضيةىناك العديد من الصور و

استخداميا في التعبير عن دالة اإلنتاج المزرعية، حيث 
ال توجد صورة واحدة لدالة اإلنتاج المزرعية يمكن أن 
تمثل اإلنتاج المزرعي تحت الظروف البيئية المختمفة، 

لذا فإن .  لمدالة اإلنتاجيةالرياضيةولذلك تختمف الصور 
طبيعة العممية اإلنتاجية واختيار الصورة التي تتناسي 

واستندت . تعتبر من األمور اليامة في ىذا المجال
الدراسة في ىذا الجزء عمى استخدام أسموي االنحدار 

المتعدد لتقدير الداالت اإلنتاجية بمزارع العينة في الصورة 
عمي  (Lnلموغاريتم الطبيعي )الموغاريتمية المزدوجة 

 2ي ± 1 لوس1ي± لو أ = ^ لو ص  النحو التالي
حيث  5 لوس5ي ± 4 لوس4ي ± 3 لوس3ي ± 2لوس

 النواتجعن قيمة  (5، ي4، ي3، ي2، ي1ي)تعبر قيم
( 5، س4، س3، س2، س1س) اإلنتاجيةصرا لمعنةالحدي

. عمى التوالي
ىذا ويمكن وضع الصورة الموغاريتمية لمدالة في 

– الصيغة اآلسية المعروفة في االقتصاد بدالة كوي
1أ س= ^ ص  دوجالس عمي النحو التالي

2 س1ي
 2ي

4 س3ي3س
، 2، ي1ي)حيث تشير قيمة األس 5ي5س 4ي

في ىذه الدالة إلى المرونات اإلنتاجية  (5، ي4، ي3ي
الجزئية لكل من الموارد اإلنتاجية المستقمة التي تضمنيا 

، 2، ي1ي)أما حاصل جمع قيم األس. الدالة اإلنتاجية
فيو يعبر عن مجموع المرونات الجزئية  (5، ي4، ي3ي

لمعناصر اإلنتاجية الداخمة في الدراسة أي يعبر عن 
المرونة اإلجمالية لمدالة ويعكس العائد عمي السعة لمموارد 

والذي يمكن ة اإلنتاجية المستخدمة في العممية اإلنتاجي
  +3 ي +2 ي +1ي)إذا كانت ( 1 )يعنو كاآلت التعبير

ن دالة اإلنتاج ستكون متجانسة من إف (1 = 5 ي +4ي
. السعة ىذه الحالة بثبات عائد الدرجة األولى، وتسمى

 (1 < 5 ي +4 ي +3 ي +2 ي +1ي)إذا كانت ( 2)
فإن دالة اإلنتاج ستكون متجانسة وغير خطية، وتسمى 

 2 ي +1ي)إذا كانت ( 3) .السعةىذه الحالة بزيادة عائد 
فإن دالة اإلنتاج ستكون  (1 > 5 ي +4 ي +3 ي+

متجانسة وغير خطية، وتسمى ىذه الحالة بنقصان عائد 
 .السعة

ويتم تقدير الكفاءة االقتصادية الستخدام مورد معين 
في إنتاج منتج ما بمقارنة قيمة اإلنتاج الحدي لممورد مع 
سعره، كما يتبين من المعادلة التالية قيمة الناتج الحدي 

فإذا كان ناتج . 1= سعر الوحدة من المورد/ لممورد
المعادلة أكبر من الواحد الصحيح دل ذلك عمى عدم بموغ 

حد الكفاءة االقتصادية، ويوصي بزيادة كمية وحدات 
العنصر المضافة، والعكس إذا كان ناتج المعادلة أقل من 

الواحد الصحيح دل ذلك عمى تجاوز حد الكفاءة 
االقتصادية، ويوصي بتخفيض كمية وحدات العنصر 
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ذا كان ناتج ىذه المعادلة ىو الواحد الصحيح  المضافة، وا 
 .يكون العنصر اإلنتاجي المستخدم عند أقصي كفاءة لو

كما استمزم األمر تقدير مصفوفة االرتباط البسيطة 
بين كل من اإلنتاج لمختمف مربي عينة الدراسة، 

والعناصر اإلنتاجية المختمفة لمتعرف عمى العالقة بين كل 
حيث تبين منيا عدم . من ىذه العناصر اإلنتاجية واإلنتاج

 بين أزواج تمك 0.70وجود أرتباط عالى أكبر من 
المتغيرات مما يستبعد معو وجود أي نوع من االرتباط 
الخطي المتعدد بين أزواج المتغيرات الشارحة وبالتالي 

جاءت إشارات معالم تمك المتغيرات تتفق والمنطق 
 .االقتصادي

ولتقدير التوليفة األقل تكمفة تم استخدام الدالة 
1أ س= ^ صالرياضية التالية 

2 س1ي
 حيث تشير 2ي

إلى الجزء ( أ)إلى الكمية المقدرة من إنتاج المبن،  (^ص)
الثابت من المعادلة والمعبر عن باقي المتغيرات التي لم 

إلى المدخمين المراد  (2، س1س)تظير في المعادلة، 
تقدير التوليفة بينيما ومن ذلك يمكن اشتقاق منحني 
= 1ساإلنتاج المتماثل من خالل الدالة الرياضية التالية 

 اإلنتاجيتمثل منحنى  حيث 1ي/1(2 ي(2س)أ  / ^ص)
 في التوليفات المختمفة من عاممي اإلنتاج التي المتماثل

تمكن المنتج من إنتاج نفس القدر من اإلنتاج من سمعة 
ويتم قياس ميل  .معينة باستخدام طرق إنتاجية مختمفة

 بما يسمى بالمعدل الحدي المتماثل اإلنتاجمنحنى 
يتمثل في عدد الوحدات التي يتم وىو لإلحالل الفني 

التخمي عنيا من إحدى عنصري اإلنتاج مقابل الحصول 
عمى وحدة إضافية من العنصر اإلنتاجي األخر بحيث 

 .يظل مستوى اإلنتاج ثابتاً 
ومن تمك الدالة يمكن اشتقاق الممر التوسعي 

ىو الخط الواصل بين نقط التوليفات المثمى عند األمثل و
 .تغير االنفاق الكمى مع ثبات أسعار عنصرى اإلنتاج
ويتم ذلك عن طريق تساوي معدل اإلحالل الحدي 

لممدخالت مع مقموي النسبة السعرية لعناصر اإلنتاج من 
          (2ي / 1ي= ])1س: خالل الدالة الرياضية التالية

 تمثل المرونة 2، ي1حيث ي 2 س[(1ث/  2ث )

تمثل أسعار عناصر اإلنتاج المراد  2، ث1اإلنتاجية، ث
وبحل المعادالت رياضيًا يمكن . تقدير التوليفة بينيما

 . حساي التوليفة الموردية المثمي
 النتائج والمناقشة

 بعينة الدراسة اإلحصائي لدوال إنتاج المبنالتقدير 
 الميدانية

من األبقار لمرأس التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج المبن 
البمدية 

بتقدير دوال إنتاج األلبان البمدية أتضح أن الدالة 
 التالية ىي أفضميا 

1 س0.003= ^ ص
2 س0.422 

3 س0.415- 
 0.423                      

5 س0.913 4س
 0.559(......................1 ) 

          (2.195)*    (-2.375)*     (2.185)*                
(2.361) *(3.567) **

 0.476 = 2'  ر**(6.176)= ف  
 0.01معنوي عند  (**) 0.05معنوي عند  (*)

يتبين من الدالة اإلنتاجية السابقة أن أىم المدخالت 
المؤثرة عمى كمية إنتاج المبن تتمثل في التأثير االيجابي 
لكل من كمية البرسيم األخضر، كمية التبن، كمية العمف 

المركز، حجم العمل البشري، حيث بمغت المرونة 
، 0.423، 0.422اإلنتاجية لتمك المتغيرات حوالي 

 عمى الترتيي بمعني أن زيادة كل من 0.559، 0.913
 تؤدي إلى زيادة في كمية ٪10تمك المتغيرات بنسبة 

، ٪9.13، ٪4.23، ٪4.22إنتاج المبن لمرأس بحوالي 
تعمل ىذه حيث .  لكل منيا عمى الترتيي5.59٪

العناصر اإلنتاجية في المرحمة الثانية من مراحل اإلنتاج 
أن المرونة اإلنتاجية جميعيا اكبر من الصفر وأقل حيث 

ويتناسي اإلنتاج عكسيًا مع كمية  .من الواحد الصحيح
حيث بمغت المرونة اإلنتاجية                    الدراوة الصيفي

 أن تقميل القدر المستخدم من كمية بمعني، 0.415-
 تؤدي إلى زيادة في كمية ٪10بنسبة  الدراوة الصيفي

يعمل ىذا حيث . ٪4.15إنتاج المبن لمرأس بحوالي 
العنصر اإلنتاجي في المرحمة الثالثة من مراحل اإلنتاج 

. اإلشارة سالبة لمعامل المرونةأن غير االقتصادية حيث 
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كما تأكدت المعنوية اإلحصائية لممعممات المقدرة لكافة 
 عند مستويات المعنوية المتغيرات التفسيرية بالنموذج

 (. 0.05، 0.01)المألوفة 
وجدير بالذكر أن النموذج المقدر يعكس عوائد سعة 

المقدرة اإلنتاجية  إجمالي المرونة ت حيث بمغمتزايدة
 وىذا يشير إلى أنو عند زيادة كافة 1.902حوالي 

 يؤدي إلى زيادة الكمية ٪10بنسبة المدخالت مجتمعة 
ويوضح ذلك ٪، 19.02بحوالي المنتجة من المبن لمرأس 

أن شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق عمى مستوي 
إجمالي الموارد اإلنتاجية  طالما أن ىناك زيادة في كمية 
إنتاج المبن أكثر من نسبة الزيادة في الموارد اإلنتاجية أي 
أن ىناك فرصة لزيادة كفاءة استخدام ىذه العناصر في 
اإلنتاج بزيادة الكميات منيا في حدود المرونة اإلنتاجية 

.  المقدرة لكل عنصر
( 6.176) قيمة ف المحسوبة لمعالقة المقدرة وتشير

، 0.01إلى معنوية الدالة إحصائيًا عند مستوي معنوية 
والذي  (0.476)ويؤكد ذلك قيمة معامل التحديد المعدل 

في الحادثة ٪ من التغيرات 47.60يشير إلى أن حوالي 

بعينة الدراسة إنما يعزى إلى لمرأس  المبنإنتاج كمية 
التغيرات في العوامل المستقمة المتضمنة في العالقة 

ويفسر باقي التغيرات في الكمية المنتجة حوالي . المقدرة
 جميع المتغيرات األخري غير المدروسة في 52.60٪

ىذه الدالة والتي أىميا متغيرات كمية مثل كمية الردة 
وقيمة الخدمات البيطرية ومتغيرات نوعية مثل طول موسم 

 . الحميي والفترة بين والدتين
إلى مؤشرات الكفاءة  (1)وتشير بيانات جدول

اإلنتاجية واالقتصادية المقدرة ألىم المدخالت المستخدمة 
في إنتاج المبن لمرأس من األبقار البمدية، والتي يتبين منيا 
أن المتوسط المستخدم لكل من البرسيم األخضر، التبن، 

 كجم 1252، 979، 10880العمف المركز، بمغ حوالي 
لكل منيم عمى الترتيي، كما بمغ حجم العمل البشري، 

أما بالنسبة ألسعار تمك .  يوم عمل رجل75حوالي 
العناصر فقدر سعر الكيمو جرام من البرسيم األخضر، 

 2.04، 0.49، 0.15التبن، العمف المركز، حوالي 
جنية لكل منيم عمى الترتيي، كما بمغ أجر يوم العمل 

 .  جنية21.00البشري، حوالي 
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية ألهم المدخالت المستخدمة في إنتاج المبن من األبقار البمدية بعينة : 1جدول 

 .2015 / 2014الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 

 الوحدة العنصر اإلنتاجي
 المتوسط
  المستخدم

 الناتج
 المتوسط

 الناتج
 الحدي

قيمة 
 الناتج
 الحدي

سعر 
 العنصر

الكفاءة 
 االقتصادية

القرار 
الستخدام 
 العنصر

 زيادتة 1.271 0.15 0.191 0.048 0.114 10880  كجم (1س)برسيم اخضر 

 زيادتة 4.334 0.49 2.124 0.538 1.271 979 كجم (3س)التبن 

 زيادتة 1.757 2.04 3.585 0.908 0.994 1252 كجم (4س)عمف مركز 

 زيادتة 1.744 21.00 36.625 9.272 16.587 75 يوم/رجل (5س)العمل البشري 

 . جنية لكل كجم3.95متوسط السعر المزرعي لمبن .   كجم لبن1244متوسط إنتاج الرأس في السنة 
 .المتوسط المستخدم من العنصر/ متوسط إنتاج الرأس = الناتج المتوسط لمعنصر 
 . لمعنصرالناتج المتوسط ×  لمعنصرالمرونة اإلنتاجية= الناتج الحدي لمعنصر 
. سعر بيع الوحدة من الناتجمتوسط ×  عنصرلل الناتج الحدي= عنصر لقيمة الناتج الحدي ل
 .سعر الوحدة من العنصر/ قيمة الناتج الحدي لمعنصر  = الكفاءة االقتصادية

 .(1)جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية والمعادلة رقم : المصدر
 

وبتقدير الناتج المتوسط لكل من البرسيم األخضر، التبن، 
، 0.114العمف المركز، العمل البشري، بمغ حوالي 

 كجم لبن لكل منيم عمى 16.587، 0.994، 1.271

كما بمغ الناتج الحدي لتمك المدخالت بحوالي، . الترتيي
 كجم لبن لكل منيم 9.272، 0.908، 0.538، 0.048

كما قدرت قيمة الناتج الحدي لتمك . عمى الترتيي
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، 3.585، 2.124، 0.191المدخالت بحوالي 
 .  جنية لكل منيم عمى الترتيي36.625

وبتقدير الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر 
اإلنتاج يتبين من نفس الجدول أن قيمة الكفاءة 
االقتصادية لعناصر البرسيم األخضر، التبن، 

العمف المركز، العمل البشري، كانت كميا أكبر من 
، 1.271الواحد الصحيح، حيث بمغت حوالي 

 لكل منيم عمى 1.744، 1.757، 4.334
ويعني ذلك أن شرط الكفاءة االقتصادية قد . الترتيي

تحقق عمى مستوي كل عنصر إنتاجي عمى حدة، 
حيث تبين زيادة قيمة الناتج الحدي لمعنصر عن 

سعره السائد في السوق، ولكن ما زال باالمكان زيادة 
كفاءة استخداميا وذلك بإضافة كميات منيا أو 

العمل عمى توليفة ىذه العناصر بطريقة أفضل حتي 
يتساوي قيمة الناتج الحدي لمعنصر مع سعره السائد 

 .في السوق
من األبقار لمرأس التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج المبن 

 الخميطة
بتقدير دوال إنتاج األلبان الخميطة أتضح أن الدالة 

 التالية ىي أفضميا 
1 س0.279= ^ ص

2 س0.392 
3 س0.124- 

 0.301            
5 س0.388 4س

 0.267(......................2 ) 
(4.463)**( -1.981) *(2.136)*  

(2.635)** (2.471)** 

 0.516 = 2'   ر**(7.270)= ف 
 0.01معنوي عند  (**) 0.05معنوي عند  (*)

يتبين من الدالة اإلنتاجية السابقة أن أىم المدخالت 
المؤثرة عمى كمية إنتاج المبن تتمثل في التأثير االيجابي 
لكل من كمية البرسيم األخضر، كمية التبن، كمية العمف 

المركز، حجم العمل البشري، حيث بمغت المرونة 
، 0.301، 0.392اإلنتاجية لتمك المتغيرات حوالي 

 عمى الترتيي بمعني أن زيادة كل من 0.267، 0.388
 تؤدي إلى زيادة في كمية ٪10تمك المتغيرات بنسبة 

، ٪3.88، ٪3.01، ٪3.92إنتاج المبن لمرأس بحوالي 

تعمل ىذه حيث .  لكل منيا عمى الترتيي2.67٪
العناصر اإلنتاجية في المرحمة الثانية من مراحل اإلنتاج 

أن المرونة اإلنتاجية جميعيا اكبر من الصفر وأقل حيث 
ويتناسي اإلنتاج عكسيًا مع كمية  .من الواحد الصحيح

حيث بمغت المرونة اإلنتاجية               الدراوة الصيفي
 أن تقميل القدر المستخدم من كمية بمعني، 0.124-

 تؤدي إلى زيادة في كمية ٪10بنسبة  الدراوة الصيفي
يعمل ىذا حيث . ٪1.24إنتاج المبن لمرأس بحوالي 

العنصر اإلنتاجي في المرحمة الثالثة من مراحل اإلنتاج 
. اإلشارة سالبة لمعامل المرونةأن غير االقتصادية حيث 

كما تأكدت المعنوية اإلحصائية لممعممات المقدرة لكافة 
 عند مستويات المعنوية المتغيرات التفسيرية بالنموذج

 (.0.05، 0.01)المألوفة 
وجدير بالذكر أن النموذج المقدر يعكس عوائد سعة 

المقدرة اإلنتاجية  إجمالي المرونة ت حيث بمغمتزايدة
 وىذا يشير إلى أنو عند زيادة كافة 1.225حوالي 

 يؤدي إلى زيادة الكمية ٪10بنسبة المدخالت مجتمعة 
ويوضح ذلك ٪، 12.25بحوالي المنتجة من المبن لمرأس 

أن شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق عمى مستوي 
إجمالي الموارد اإلنتاجية طالما أن ىناك زيادة في كمية 

إنتاج المبن أكثر من نسبة الزيادة في الموارد اإلنتاجية أي 
أن ىناك فرصة لزيادة كفاءة استخدام ىذه العناصر في 
اإلنتاج بزيادة الكميات منيا في حدود المرونة اإلنتاجية 

. المقدرة لكل عنصر
( 7.270) قيمة ف المحسوبة لمعالقة المقدرةوتشير

، 0.01إلى معنوية الدالة إحصائيًا عند مستوي معنوية 
والذي  (0.516)ويؤكد ذلك قيمة معامل التحديد المعدل 

في الحادثة ٪ من التغيرات 51.60يشير إلى أن حوالي 
بعينة الدراسة إنما يعزى إلى لمرأس  المبنإنتاج كمية 

التغيرات في العوامل المستقمة المتضمنة في العالقة 
 ويفسر باقي التغيرات في الكمية المنتجة حوالي .المقدرة

 جميع المتغيرات األخري غير المدروسة في 48.40٪
ىذه الدالة والتي أىميا متغيرات كمية مثل كمية الردة 
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وقيمة الخدمات البيطرية ومتغيرات نوعية مثل طول موسم 
 . الحميي والفترة بين والدتين
إلى مؤشرات الكفاءة  (2)وتشير بيانات جدول

اإلنتاجية واالقتصادية المقدرة ألىم المدخالت المستخدمة 
في إنتاج المبن لمرأس من األبقار الخميطة، والتي يتبين 
منيا أن المتوسط المستخدم لكل من البرسيم األخضر، 

، 1188، 13920التبن، العمف المركز، بمغ حوالي 
 كجم لكل منيم عمى الترتيي، كما بمغ حجم العمل 1564

أما بالنسبة ألسعار .  يوم عمل رجل86البشري، حوالي 
تمك العناصر فقدر سعر الكيمو جرام من البرسيم 

، 0.49، 0.15األخضر، التبن، العمف المركز، حوالي 
 جنية لكل منيم عمى الترتيي، كما بمغ أجر يوم 2.04

وبتقدير الناتج .  جنية21.00العمل البشري، حوالي 
المتوسط لكل من البرسيم األخضر، التبن، العمف 

، 1.271، 0.114المركز، العمل البشري، بمغ حوالي 
.  كجم لبن لكل منيم عمى الترتيي16.587، 0.994

، 0.064كما بمغ الناتج الحدي لتمك المدخالت بحوالي، 

 كجم لبن لكل منيم عمى 7.057، 0.564، 0.576
كما قدرت قيمة الناتج الحدي لتمك المدخالت . الترتيي
 جنية 27.875، 2.228، 2.276، 0.253بحوالي 

 . لكل منيم عمى الترتيي
وبتقدير الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر 

اإلنتاج يتبين من نفس الجدول أن قيمة الكفاءة 
االقتصادية لعناصر البرسيم األخضر، التبن، العمف 
المركز، العمل البشري، كانت كميا أكبر من الواحد 

، 4.645، 1.687الصحيح، حيث بمغت حوالي 
ويعني ذلك .  لكل منيم عمى الترتيي1.327، 1.092

أن شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق عمى مستوي كل 
عنصر إنتاجي عمى حدة، حيث تبين زيادة قيمة الناتج 

الحدي لمعنصر عن سعره السائد في السوق، ولكن ما زال 
باالمكان زيادة كفاءة استخداميا وذلك بإضافة كميات 

منيا أو العمل عمى توليفة ىذه العناصر بطريقة أفضل 
حتي يتساوي قيمة الناتج الحدي لمعنصر مع سعره السائد 

 .في السوق
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية ألهم المدخالت المستخدمة في إنتاج المبن من األبقار الخميطة : 2جدول 

 .2015 / 2014بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 

 الوحدة العنصر اإلنتاجي
 المتوسط
  المستخدم

 الناتج
 المتوسط

 الناتج
 الحدي

قيمة 
 الناتج
 الحدي

سعر 
 العنصر

الكفاءة 
 االقتصادية

القرار 
الستخدام 
 العنصر

 زيادتة 1.687 0.15 0.253 0.064 0.163 13920  كجم (1س)برسيم اخضر 

 زيادتة 4.645 0.49 2.276 0.576 1.913 1188 كجم (3س)التبن 

 زيادتة 1.092 2.04 2.228 0.564 1.453 1564 كجم (4س)عمف مركز 

 زيادتة 1.327 21.00 27.875 7.057 26.430 86 يوم/رجل (5س)العمل البشري 

 . جنية لكل كجم3.95متوسط السعر المزرعي لمبن .        كجم لبن2273متوسط إنتاج الرأس في السنة 
 .المتوسط المستخدم من العنصر/ متوسط إنتاج الرأس = الناتج المتوسط لمعنصر 
 . لمعنصرالناتج المتوسط ×  لمعنصرالمرونة اإلنتاجية= الناتج الحدي لمعنصر 
. سعر بيع الوحدة من الناتجمتوسط ×  عنصرلل الناتج الحدي= عنصر لقيمة الناتج الحدي ل
 .سعر الوحدة من العنصر/ قيمة الناتج الحدي لمعنصر  = الكفاءة االقتصادية

 .(2)جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية والمعادلة رقم : المصدر
 
 

من لمرأس التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج المبن 
 الجاموس

بتقدير دوال إنتاج األلبان من الجاموس أتضح أن 
 الدالة التالية ىي أفضميا 
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1 س0.972= ^ ص
2 س0.411 

3 س0.404- 
 0.464            

5 س0.302 4س
 0.255(......................3)

    (4.389)**( -3.388)**  (2.688)** 
(2.924)** (2.056) *

 0.547 = 2'  ر**(8.197)= ف 
 0.01معنوي عند  (**)   0.05معنوي عند  (*)

يتبين من الدالة اإلنتاجية السابقة أن أىم المدخالت 
المؤثرة عمى كمية إنتاج المبن تتمثل في التأثير االيجابي 
لكل من كمية البرسيم األخضر، كمية التبن، كمية العمف 

المركز، حجم العمل البشري، حيث بمغت المرونة 
، 0.464، 0.411اإلنتاجية لتمك المتغيرات حوالي 

 عمى الترتيي بمعني أن زيادة كل من 0.255، 0.302
 تؤدي إلى زيادة في كمية ٪10تمك المتغيرات بنسبة 

، ٪3.02، ٪4.64، ٪4.11إنتاج المبن لمرأس بحوالي 
تعمل ىذه حيث .  لكل منيا عمى الترتيي2.55٪

اإلنتاجية في المرحمة الثانية من مراحل اإلنتاج  العناصر
أن المرونة اإلنتاجية جميعيا اكبر من الصفر وأقل حيث 

ويتناسي اإلنتاج عكسيًا مع كمية  .من الواحد الصحيح
، 0.404-حيث بمغت المرونة اإلنتاجية  الدراوة الصيفي

 الدراوة الصيفي أن تقميل القدر المستخدم من كمية بمعني
 تؤدي إلى زيادة في كمية إنتاج المبن لمرأس ٪10بنسبة 
يعمل ىذا العنصر اإلنتاجي في حيث . ٪4.04بحوالي 

المرحمة الثالثة من مراحل اإلنتاج غير االقتصادية حيث 
كما تأكدت المعنوية . اإلشارة سالبة لمعامل المرونةأن 

اإلحصائية لممعممات المقدرة لكافة المتغيرات التفسيرية 
، 0.01) عند مستويات المعنوية المألوفة بالنموذج

0.05.) 
وجدير بالذكر أن النموذج المقدر يعكس عوائد سعة 

المقدرة اإلنتاجية  إجمالي المرونة ت حيث بمغمتزايدة
 وىذا يشير إلى أنو عند زيادة كافة 1.027حوالي 

 يؤدي إلى زيادة الكمية ٪10بنسبة المدخالت مجتمعة 
ويوضح ذلك ٪، 10.27بحوالي المنتجة من المبن لمرأس 

أن شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق عمى مستوي 
إجمالي الموارد اإلنتاجية طالما أن ىناك زيادة في كمية 

إنتاج المبن أكثر من نسبة الزيادة في الموارد اإلنتاجية أي 
أن ىناك فرصة لزيادة كفاءة استخدام ىذه العناصر في 
اإلنتاج بزيادة الكميات منيا في حدود المرونة اإلنتاجية 

. المقدرة لكل عنصر
( 8.197) قيمة ف المحسوبة لمعالقة المقدرة وتشير

، 0.01إلى معنوية الدالة إحصائيًا عند مستوي معنوية 
والذي  (0.547)ويؤكد ذلك قيمة معامل التحديد المعدل 

في الحادثة ٪ من التغيرات 54.70يشير إلى أن حوالي 
بعينة الدراسة إنما يعزى إلى لمرأس  المبنإنتاج كمية 

التغيرات في العوامل المستقمة المتضمنة في العالقة 
ويفسر باقي التغيرات في الكمية المنتجة حوالي . المقدرة

 جميع المتغيرات األخري غير المدروسة في 45.30٪
ىذه الدالة والتي أىميا متغيرات كمية مثل كمية الردة 

وقيمة الخدمات البيطرية ومتغيرات نوعية مثل طول موسم 
 . الحميي والفترة بين والدتين
إلى مؤشرات الكفاءة  (3)وتشير بيانات جدول

اإلنتاجية واالقتصادية المقدرة ألىم المدخالت المستخدمة 
في إنتاج المبن لمرأس من الجاموس، والتي يتبين منيا أن 

المتوسط المستخدم لكل من البرسيم األخضر، التبن، 
 1394، 1177، 12660العمف المركز، بمغ حوالي 

كجم لكل منيم عمى الترتيي، كما بمغ حجم العمل 
أما بالنسبة ألسعار .  يوم عمل رجل92البشري، حوالي 

تمك العناصر فقدر سعر الكيمو جرام من البرسيم 
، 0.49، 0.15األخضر، التبن، العمف المركز، حوالي 

 جنية لكل منيم عمى الترتيي، كما بمغ أجر يوم 2.04
وبتقدير الناتج .  جنية21.00العمل البشري، حوالي 

المتوسط لكل من البرسيم األخضر، التبن، العمف 
، 1.543، 0.143المركز، العمل البشري، بمغ حوالي 

 .  كجم لبن لكل منيم عمى الترتيي19.739، 1.303

مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية ألهم المدخالت المستخدمة في إنتاج المبن من الجاموس بعينة : 3جدول 
 .2015 / 2014الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 
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 الوحدة العنصر اإلنتاجي
 المتوسط
  المستخدم

 الناتج
 المتوسط

 الناتج
 الحدي

قيمة 
 الناتج
 الحدي

سعر 
 العنصر

الكفاءة 
 االقتصادية

القرار 
الستخدام 
 العنصر

 زيادتة 2.147 0.15 0.322 0.059 0.143 12660  كجم (1س)برسيم اخضر 

 زيادتة 7.963 0.49 3.902 0.716 1.543 1177 كجم (3س)التبن 

 زيادتة 1.053 2.04 2.147 0.394 1.303 1394 كجم (4س)عمف مركز 

 زيادتة 1.306 21.00 27.430 5.033 19.739 92 يوم/رجل (5س)العمل البشري 

 . جنية لكل كجم5.45متوسط السعر المزرعي لمبن .   كجم لبن1816متوسط إنتاج الرأس في السنة 
 .المتوسط المستخدم من العنصر/ متوسط إنتاج الرأس= الناتج المتوسط لمعنصر 
 . لمعنصرالناتج المتوسط ×  لمعنصرالمرونة اإلنتاجية= الناتج الحدي لمعنصر 
. سعر بيع الوحدة من الناتجمتوسط ×  عنصرلل الناتج الحدي= عنصر لقيمة الناتج الحدي ل
 .سعر الوحدة من العنصر/ قيمة الناتج الحدي لمعنصر = الكفاءة االقتصادية

 .(3)جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية والمعادلة رقم : المصدر

، 0.059 بمغ الناتج الحدي لتمك المدخالت بحوالي، كما
 كجم لبن لكل منيم عمى 5.033، 0.394، 0.716
كما قدرت قيمة الناتج الحدي لتمك المدخالت . الترتيي
 جنية 27.430، 2.147، 3.902، 0.322بحوالي 

 . لكل منيم عمى الترتيي
وبتقدير الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر 

اإلنتاج يتبين من نفس الجدول أن قيمة الكفاءة 
االقتصادية لعناصر البرسيم األخضر، التبن، 

العمف المركز، العمل البشري، كانت كميا أكبر من 
، 2.147الواحد الصحيح، حيث بمغت حوالي 

 لكل منيم عمى 1.306، 1.053، 7.963
ويعني ذلك أن شرط الكفاءة االقتصادية قد . الترتيي

تحقق عمى مستوي كل عنصر إنتاجي عمى حدة، 
حيث تبين زيادة قيمة الناتج الحدي لمعنصر عن 

سعره السائد في السوق، ولكن ما زال باالمكان زيادة 
كفاءة استخداميا وذلك بإضافة كميات منيا أو 

العمل عمى توليفة ىذه العناصر بطريقة أفضل حتي 
يتساوي قيمة الناتج الحدي لمعنصر مع سعره السائد 

. في السوق
 
 
 

تقدير التوليفة األقل تكمفة لمدخالت إنتاج المبن بعينة 
 الدراسة الميدانية

أوضحت نتائج تقدير دوال إنتاج المبن في محافظة 
الشرقية أن مدخالت البرسيم األخضر والدراوة الصيفي 
والتبن والعمف المركز والعمل البشري من أىم العناصر 

المؤثرة عمى إنتاج األلبان في محافظة الشرقية وعمى ذلك 
فأن ىذا الجزء ييدف إلى تقدير التوليفة األقل تكمفة من 

ىذه المدخالت في ظل األسعار الجارية ومقارنتيا 
لمربي العينة مما يوضح أثر بالتوليفة الفعمية المستخدمة 

كفاءة عنصر اإلدارة في استغالل الموارد اإلنتاجية 
 .المتاحة

لمرأس إنتاج المبن تقدير التوليفة األقل تكمفة لمدخالت 
  األبقار البمديةمن 

أوضحت نتائج تقدير دوال االستجابة أن مدخمي 
العمف المركز والبرسيم األخضر من أىم العناصر المؤثرة 
عمى إنتاج األلبان من األبقار البمدية بمحافظة الشرقية 

وبالتعويض بمتوسطات . ويمكن أن يتم اإلحالل بينيما
الدراوة الصيفي والتبن والعمل  العناصر اإلنتاجيةقيم 

نتاجية المبن لمرأس من األبقار البمدية  البشري في الدالة وا 
رقم اإلنتاجية المقدرة من خالل نموذج كوي دوجالس 

مكن اشتقاق دالة منحنى اإلنتاج المتماثل من ، ي(1)
  من خالل المعادلة التاليةالدالة المقدرة لمعنصرين

  (4.....)1/0.913(0.422-(1س) 34058.150= ) 4س
 ةالكمي مختمف التوليفات من الدالة السابقةتبين 
، والعمف (4س)عنصري العمف المركز من ةالمستخدم
التي تعطى نفس القدر بكجم  ىممعبر عن( 1س)األخضر
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 كجم لمرأس من األبقار البمدية 1244 المبن وىو من إنتاج
 (.1)في منطقة الدراسة كما ىو مبين بالشكل

ومن خالل تساوي معدل اإلحالل الحدي لممدخالت 
مع مقموي النسبة السعرية لعناصر اإلنتاج يمكن اشتقاق 

 الممر التوسعي األمثل من خالل المعادلة التالية
  (5  ............)(1س) 0.159 = 4س

عن خط التوليفة  (1)تعبر الدالة السابقة والشكل
يمكن حساي  (5)، (4)األقل تكمفة، ومن خالل معادلتي 

التوليفة الموردية المثمي المقدرة ليذين العنصرين لعينة 
، 2.04الدراسة الميدانية باألسعار الجارية بمتوسط 

 جنية لكل كجم من العمف المركز، والبرسيم 0.15

وبمقارنة التوليفة الفعمية بالتوليفة . األخضر عمى الترتيي
المثمي تبين أن التوليفة الفعمية تزيد عن التوليفة المثمي 

 كجم من البرسيم األخضر تمثل نحو 2164.80بنحو 
 من التوليفة الفعمية في حين تقل الكمية المثمي 19.90٪

 134.76من العمف المركز عن التوليفة الفعمية بنحو 
 من التوليفة الفعمية مما يؤدي ٪10.77كجم لتمثل نحو 

 49.81إلى زيادة تكمفة التوليفة الفعمية عن المثمي بنحو 
 من تكمفة التوليفة الفعمية وربما ٪1.19جنية تمثل نحو 

يرجع ذلك إلى تدني مستوي اإلدارة وقمة خبرة مربي 
الماشية المنتجة لأللبان في محافظة الشرقية كما ىو 

 (. 4)والجدول (1)موضح بالشكل
 

 
التوليفة الموردية الفعمية والمثمي لمدخمي العمف المركز والبرسيم األخضر إلنتاج المبن من األبقار البمدية : 1شكل 

. 2015/ 2014بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 
 .(5)، (4)تي رقممعادلجمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية و: المصدر

 التوليفة الموردية الفعمية والمثمي لمدخمي العمف المركز والبرسيم األخضر إلنتاج المبن من األبقار البمدية :4جدول 
. 2015/ 2014باألسعار الجارية لعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 

 الفرق التوليفة المثمي التوليفة الفعمية الوحدة التوليفة

 2164.80 8715.20 10880.00 كجم البرسيم األخضر

 134.76-  1386.35 1251.59 كجم العمف المركز

 49.81 4135.43 4185.24 جنية التكمفة

 . (1)جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية والشكل رقم : المصدر

لمرأس إنتاج المبن تقدير التوليفة األقل تكمفة لمدخالت 
 األبقار الخميطةمن 

أوضحت نتائج تقدير دوال االستجابة أن مدخمي 
العمف المركز والبرسيم األخضر من أىم العناصر المؤثرة 

عمى إنتاج األلبان من األبقار البمدية بمحافظة الشرقية 
وبالتعويض بمتوسطات . ويمكن أن يتم اإلحالل بينيما

الدراوة الصيفي والتبن والعمل  العناصر اإلنتاجيةقيم 
نتاجية المبن لمرأس من األبقار الخميطة  البشري في وا 
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الدالة اإلنتاجية المقدرة من خالل نموذج كوي دوجالس 
مكن اشتقاق دالة منحنى اإلنتاج المتماثل من ، ي(2)رقم 

  من خالل المعادلة التاليةالدالة المقدرة لمعنصرين
  (6..........)1/0.388(0.392-(1س) 732.049= ) 4س

 ةالكميمختمف التوليفات من الدالة السابقة تبين 
، والعمف (4س)عنصري العمف المركز من ةالمستخدم
التي تعطى نفس القدر بكجم  ىممعبر عن( 1س) األخضر
 كجم لمرأس من األبقار 2273 المبن وىو من إنتاج

 (.2)الخميطة في منطقة الدراسة كما ىو مبين بالشكل
ومن خالل تساوي معدل اإلحالل الحدي لممدخالت 
مع مقموي النسبة السعرية لعناصر اإلنتاج يمكن اشتقاق 

 الممر التوسعي األمثل من خالل المعادلة التالية
  (7     ..................)(1س) 0.073 = 4س

عن خط التوليفة  (2)تعبر الدالة السابقة والشكل 
يمكن حساي  (7)، (6)األقل تكمفة، ومن خالل معادلتي

التوليفة الموردية المثمي المقدرة ليذين العنصرين لعينة 
، 2.04الدراسة الميدانية باألسعار الجارية بمتوسط 

 جنية لكل كجم من العمف المركز، والبرسيم 0.15
وبمقارنة التوليفة الفعمية بالتوليفة . األخضر عمى الترتيي

المثمي تبين أن التوليفة الفعمية تزيد عن التوليفة المثمي 
 كجم من العمف المركز تمثل نحو 305.44بنحو 

 من التوليفة الفعمية في حين تقل الكمية المثمي 19.53٪
من البرسيم األخضر عن التوليفة الفعمية بنحو 

 من التوليفة ٪24.04 كجم لتمثل نحو 3346.50
الفعمية مما يؤدي إلى زيادة تكمفة التوليفة الفعمية عن 

 من تكمفة ٪2.29 جنية تمثل نحو 121.12المثمي بنحو 
التوليفة الفعمية وربما يرجع ذلك إلى تدني مستوي اإلدارة 

وقمة خبرة مربي الماشية المنتجة لأللبان في محافظة 
(.   5)والجدول  (2)الشرقية كما ىو موضح بالشكل

 

 التوليفة الموردية المثمي لمدخمي العمف المركز والبرسيم األخضر إلنتاج المبن من األبقار الخميطة بعينة :2شكل 
. 2015/ 2014الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 

. (7)، (6 )تي رقممعادلجمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية و: المصدر

 التوليفة الموردية الفعمية والمثمي لمدخمي العمف المركز والبرسيم األخضر إلنتاج المبن من األبقار الخميطة :5جدول 
. 2015/ 2014باألسعار الجارية لعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 

 الفرق التوليفة المثمي التوليفة الفعمية الوحدة التوليفة

 3346.50-  17266.50 13920.00كجم  البرسيم األخضر

 305.44 1258.12 1563.56 كجم العمف المركز

 121.12 5156.54 5277.66 جنية التكمفة

. (2)جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية والشكل رقم : المصدر
لمرأس إنتاج المبن تقدير التوليفة األقل تكمفة لمدخالت 

 الجاموسمن 
أوضحت نتائج تقدير دوال االستجابة أن مدخمي 

العمف المركز والبرسيم األخضر من أىم العناصر المؤثرة 
عمى إنتاج األلبان من الجاموس بمحافظة الشرقية ويمكن 

وبالتعويض بمتوسطات قيم . أن يتم اإلحالل بينيما
 الدراوة الصيفي والتبن والعمل البشري العناصر اإلنتاجية

نتاجية المبن لمرأس من الجاموس  في الدالة اإلنتاجية وا 
مكن ، ي(3)رقمالمقدرة من خالل نموذج كوي دوجالس 



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 60, No. 3, pp. 581-594, 2015 (Arabic) 

 593 

اشتقاق دالة منحنى اإلنتاج المتماثل من الدالة المقدرة 
  من خالل المعادلة التاليةلمعنصرين

  (8..........)1/0.302(0.411-(1س) 431.749= ) 4س
الكميو  مختمف التوليفات من الدالة السابقةتبين 

، والعمف (4س)عنصري العمف المركز المستخدمو من 
التي تعطى نفس القدر بكجم  ىممعبر عن( 1س) األخضر
 كجم لمرأس من الجاموس في 1816 المبن وىو من إنتاج

 (.3)منطقة الدراسة كما ىو مبين بالشكل 
ومن خالل تساوي معدل اإلحالل الحدي لممدخالت 
مع مقموي النسبة السعرية لعناصر اإلنتاج يمكن اشتقاق 

 الممر التوسعي األمثل من خالل المعادلة التالية
  (9    ............)(1س) 0.054 = 4س

عن خط التوليفة  (3)تعبر الدالة السابقة والشكل
يمكن حساي  (9)، (8)األقل تكمفة، ومن خالل معادلتي

التوليفة الموردية المثمي المقدرة ليذين العنصرين لعينة 
، 2.04الدراسة الميدانية باألسعار الجارية بمتوسط 

جنية لكل كجم من العمف المركز، والبرسيم 0.15
وبمقارنة التوليفة الفعمية بالتوليفة . األخضر عمى الترتيي

المثمي تبين أن التوليفة الفعمية تزيد عن التوليفة المثمي 
 كجم من العمف المركز تمثل نحو 469.62بنحو 

 من التوليفة الفعمية في حين تقل الكمية المثمي 33.70٪
من البرسيم األخضر عن التوليفة الفعمية بنحو 

 من التوليفة ٪35.23 كجم لتمثل نحو 4460.00
الفعمية مما يؤدي إلى زيادة تكمفة التوليفة الفعمية عن 

 من تكمفة ٪6.10 جنية تمثل نحو 289.03المثمي بنحو 
التوليفة الفعمية وربما يرجع ذلك إلى تدني مستوي اإلدارة 

وقمة خبرة مربي الماشية المنتجة لأللبان في محافظة 
 (.  6)والجدول  (3)الشرقية كما ىو موضح بالشكل

 

 
 التوليفة الموردية المثمي لمدخمي العمف المركز والبرسيم األخضر إلنتاج المبن من الجاموس بعينة الدراسة :3شكل 

. 2015 / 2014الميدانية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 
 .(9)، (8 )تي رقممعادلجمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية و: المصدر

التوليفة الموردية الفعمية والمثمي لمدخمي العمف المركز والبرسيم األخضر إلنتاج المبن من الجاموس : 6جدول 
. 2015/ 2014باألسعار الجارية لعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية لمموسم الزراعي 

 الفرق التوليفة المثمي التوليفة الفعمية الوحدة التوليفة

 4460.00-  17120.00 12660.00 كجم البرسيم األخضر

 469.62 923.80 1393.42 كجم العمف المركز

 289.03 4452.55 4741.58 جنية التكمفة

 .(3)جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية والشكل رقم : المصدر
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التوصيات 
وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فإن 

: البحث يوصي باآلتي
رشاد - 1 أبقار )مربي الماشية المنتجة لأللبانتوعية وا 

في القطاع  (بمدية وأبقار خميطة والجاموس
بمحافظة  (خمسة رؤوس فأقل)اإلنتاجي التقميدي

 بضرورة زيادة الكميات المستخدمة من الشرقية
البرسيم األخضر والتبن والعمف المركز والعمل 

 وتقميل المستخدم من الدراوة الصيفي بما البشري
يتفق مع المعايير الفنية وذلك لموصول إلى الكفاءة 

 .االقتصادية القصوي ليذه الموارد
ضرورة العمل عمى إعادة إستخدام عناصر اإلنتاج - 2

 الكفاءة اإلنتاجية لدي مربي زيادةبتوليفة تؤدي إلى 
 بيدف العمل عمى اإلرتقاء. الماشية المنتجة لأللبان

لتوليفة المثمي حيث تبين  وتحقيق اة الفعميبالتوليفة
أن التوليفة المثمي بتنخفض عن التوليفة الفعمية 

 جنية لكل من 289.03، 121.12، 49.81بنحو 
 .األبقار البمدية والخميطة والجاموس عمى الترتيي
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ABSTRACT 

The main objectives of the study can be summarized as follows: (i) estimating the impacts of production 

factors on the milk quantity produced under different types of dairy cows, (ii) studying the relationship among 

the production factors and the milk produced quantities for different types of dairy cows, (iii) estimating the 

iso-quant for berseem and concentrates that give the same milk quantity produced for different types of dairy 

cows, and (iv) estimating the optimum combinations for the milk production under different types of dairy 

cows. 

The most important results of this study are: (i) for local cattle the milk production function indicates that 

the relationship among the quantity produced of milk, the quantities used of berseem, strew, concentrates and 

human labor are highly positive and statistical significant. In contrast this relation between the milk quantity 

produced and green maize was negative and statistical significant. In addition, the returns to scale of milk 

production are increasing where the total production elasticity of the previous studied factors is estimated at 

1.902. the variation of the previous studied factors explain about 47.60% of the variation of the milk quantity 

produced. estimating the least cost ration indicate that: (a) concentrates and berseem are the main two inputs 

affecting milk production. (b) the annual cost of actual ration is greater than the optimum ration by 49.81 

EL/head. (ii) for crossbred the milk production function indicates that the relationship among the quantity 

produced of milk, the quantities used of berseem, strew, concentrates and human labor are highly positive and 

statistical significant. In contrast this relation between the milk quantity produced and green maize was 

negative and statistical significant. In addition, the returns to scale of milk production are increasing where the 

total production elasticity of the previous studied factors is estimated at 1.225. the variation of the previous 

studied factors explain about 51.60% of the variation of the milk quantity produced. estimating the least cost 

ration indicate that: (a) concentrates and berseem are the main two inputs affecting milk production. (b) the 

annual cost of actual ration is greater than the optimum ration by 121.12 EL/head. (iii) for buffalo the milk 

production function indicates that the relationship among the quantity produced of milk, the quantities used of 

berseem, strew, concentrates and human labor are highly positive and statistical significant. In contrast this 

relation between the milk quantity produced and green maize was negative and statistical significant. In 

addition, the returns to scale of milk production are increasing where the total production elasticity of the 

previous studied factors is estimated at 1.027. the variation of the previous studied factors explain about 

54.70% of the variation of the milk quantity produced. estimating the least cost ration indicate that: (a) 

concentrates and berseem are the main two inputs affecting milk production. (b) the annual cost of actual 

ration is greater than the optimum ration by 289.03 EL/head.  

Keywords: the production elasticity, returns to scale, the marginal rate of substitute, the actual 

combination, the optimum combination, milk farms. 


