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 *ليبيا في ثر وفورات السعة على كفاءة إنتاج التمورأ

 *عبد الفتاحخيرية  .د

 أستاذ االقتصاد المساعد
 كلية التجارة -قسم االقتصاد 

 مصر - جامعة الزقازيق

 يهللا الزنات نادية على عبد .د

 مدرس االقتصاد الزراعي
 كلية االقتصاد

 اـليبي - العجيالتجامعة 

 :الملخص

لءــا  العــو  علــ  الميــزة الاســبية   ــي التمــور كفــا ة تاتــا  أثــر و ــورات الســعة علــ  الورقــة دراســة وت ليــ  اســتفد ت هــذ  ليبيــاو واق
ودان وهــون وســوكاةو و ـــ  أرتعــة ســعات مزرعيـــة  أقــ  مــن هكتـــارو مــن هكتــار تلـــ  أقــ  مـــن  هـــيثــالم ماــا ق   ـــي إلاتــا  التمــور

اسـتفد ت الدراسـة تءـدير مءـاييس النفـا ة االقتصـادية  هكتارينو من هكتارين تلـ  أقـ  مـن ةمسـة هكتـارو أنثـر مـن ةمسـة هكتـار و كمـا
يــة وأثـــر تحــاين  جـــم اتاجالتنـــاليت اإل مرواــةكمــا تــم قيـــاس  وإلاتــا  التمــورق وتءـــدير متوســا تنـــاليت اإلاتــا  والتنـــاليت ال ديــة للتمـــور

تــم تءــدير تنلفــة المــوارد الم ليــة  اوأةيــر   والتمــور مزارعــيعظــم للــرتى علــ  دةــو  تمــور عــن كــ  مــن ال جــم ا مثــ  والملل الفعلــياإلاتــا  
 السعات المزرعية المةتلفةق  ي التمور لمزارعيوالفعالة  االسميةكمؤشر للمزايا الاسبية إلاتا  التمورو وتءدير معامالت ال ماية 

 :المقدمـة

ــ ادور   الليبــياالقتصــاد   ــي لعبــت زراعــة الاةيــ  تعــد ســتراتيجية و مــن أهــم الســل  اال و  يــم كااــت التمــورالماعــي ا  ــيمفم 
للغـذا ق ومـ  تدةـا  الزراعـات ا ةـر  ذات العائـد السـري  وانتشـاب الـافا بـدأ االهتمـام بزراعـة الاةيـ  يتعـا  و  ارئيسـي   امصـدر  

ـ االعديد من ا صااب الجيدة من التمورو تل  جااب عدم توا ر مءومات اإلاتا  كم   ااءراضمما أد  تل   وااتشـار اف ـات  اواوع 
السـاوات   ـي وال شرات عالوة عل  عـدم تـوا ر البايـة ا ساسـية وةاصـة ال ـرئ ووسـائ  التصـاي  وال فـ ق تال أاـ  تـم وا مراض

نثـار ا صـااب الجيـدة حاسـتةدام التءايـات ال ديثـة وزراعـة ا اسـجةق وتـدأ  ا ةيرة تاشا  جفاز متةصص لتامية زراعة الاةيـ  واق
الم ليــة الســوئ   ــي التســابق لزراعتــ  ةاصــة ا صــااب المفعــلة  ــي ةــذ المزارعــون االهتمــام بزراعــة الاةيــ  مــن قبــ  الدولــة وأ

الماـا ق الجاوتيـة والوا ـات الوسـ   لت ملفـا الظـروب البيئيـة الصـعحة ويبلـ   ا  ـيق وتعتبر زراعة الاةيـ  أنثـر ااتشـار  والةارجية
 العامق  ي ألت  ن من التمور 021  واليمليون اةلة ماتجة تاتج  3- 4ليبيا ما بين   ي عدد أشجار الاةي 

 :الدراسة مشكلة

ليبيا من مشكالت متعددة أدت تلـ  تـدهور تاتـا  التمـور حـالر م مـن الجفـود المبذولـة مـن قبـ    ي تعاا  زراعة الاةي 
العاملــة وارتفــاو أجورهـاو وهجــرة العمالــة  ا يـد اءــص   ــي مجـا  التاميــة الزراعيــةق ويمكـن  صــر هــذ  المشـكالت  ــي الدولـة

الزراعيـة تلــ  ال عـر وعــدم تــو ر الفسـائ  مــن ا صــااب الممتـازةو وقلــة ةبــرة العمالـة الزراعيــةو كمــا أن أ لـب مــزارو الاةيــ  
                                                 

 .2105أكتوبر قبل للنشر في ، و2105يوليو تم تسلم البحث في   *
. خيرية عبد الفتاح، وقد ساهمت في فكرة البحث والمنهجية وتبويب البيانات، وقامت بالتحليل اإلحصائي : دالباحث الرئيس  *

وهو ما يعادل  ،والقياسي للبيانات، وكتابة البحث ومناقشة النتائج والمشاركة في مراجعة البحث ووضعه في صورته النهائية

 ي، بجمع البيانات والمراجع والمشاركة في مراجعة البحث.. نادية الزناتقام الباحث المشارك دو حث،من الب 01%
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مواصــفات   ذ اقتصــاد الءديمـة تــم زراعتفــا حكثا ــة وحشــك   يــر ماــتظمو ولــم يـراو  يفــا المســا ات المااســحة إلاتــا  م صــو  
ل لـب علـ  التمـور اتيجـة تغيـر مسـتو  المعيشـة وظفـور سـل   ذائيـة بديلـةو جيدةو  عال عن مشكالت التسويق وااةفاض ا

تداو  التمورو وعدم وجود صااعة مت ورة لتجفيز وتصاي  التمورو وعدم وجود أسـوائ   ي وعدم مااسحة العبوات المستةدمة
 ن تسويءفاقلتمور ح ريءة جيدة ل يلمةلفات الاةي و وعدم تو ر المةازن ذات السعات المااسحة لتةزين ا

اءــص و  الســوئ الم ليــةو  ــي رتفــاو أســعار التمــورااةفــاض تاتاجيــة التمــورو وا :وقــد أدت هــذ  المشــكالت مجتمعــة تلــ 
صــعوحة تصــدير التمــور  حســبب عــدم بئــة والتســويقو و التع  ــي عــدم مالئمــة العبــوات المســتةدمةاصــيب الفــرد مــن التمــورو و 

 وجاــيالعاملــة المدرتــة علــ  زراعــة الاةيــ  والعاايــة حا شــجار  ا يــد اءــص و و تــا  للمواصــفات الءياســية العالميــةم احءــة اإلا
  ــي عـدم وجـود قاـوات تسـويءية مالئمـة لتسـويق التمـورملـة لمكا  ـة ومءاومـة ت ـات الاةيـ و و وجـود بـرامج متناالتمـورو وعـدم 
 السوئ الم ليةق

 :الدراسة فروض

 ورت ية المشرووق اإلاتا  السعات المزرعية النبيرة لفا أثر تيجابي عل   جم -

 اتا يؤد  تل  استغال  و ورات السعة ومن ثم تداية تنلفة الو دة من اإل اإلرتاحعاد ال جم الذ  يعظم  اتا اإل -

الزراعيـــة حغيـــة ر ـــ  مســـتو  مفارتفـــا يترتـــب عليـــ  ت ءيـــق النفـــا ة االقتصـــادية  ـــي توظيـــت وتـــدريب العمالـــة  ترشـــاد -
 الموارد المتا ةق

 :الدراسة من الهدف

 ليبيا من ةال :  ي ت لي  أثر و ورات السعة عل  كفا ة تاتا  التمور  ي تتمث  أهداب الدراسة

 السعات المزرعية المةتلفةق  ي تءدير دوا  متوس ات التناليت اإلاتاجية والتنلفة ال دية للتمور -

 مزارعــيالمعظــم للــرتى علــ  دةــو  ا مثــ  و  اإلاتــاجيعــن كــ  مــن ال جــم  الفعلــيقيــاس أثــر تحــاين  جــم اإلاتــا   -
 السعات المزرعية المةتلفةق  ي التمور

 قياس مرواة تناليت اإلاتا ق -

 تءدير المزايا الاسبية إلاتا  التمورق -

 إلاتا  التمورق االجتماعيالتءييم  -

  .التمور اتا  ساب مءاييس النفا ة االقتصادية الةاصة واالجتماعية إل -

 :البحثية يقةوالطر  البيانات مصادر

ماــا ق اإلاتــا  المةتلفــة بليبيــاو وعلــ    ــي تعتمــد الدراســة علــ  البيااــات الثااويــة الماشــورة و يــر الماشــورة عــن التمــور
بيااــات أوليــة ميداايــة جمعــت و ســبت مــن دراســات ســاحءةو وتشــم  بيااــات أوليــة  ءليــة ةاصــة حكميــات وأســعار المــدةالت 

والمبيــدات تلــ  جااــب تنــاليت التءلــيم  الععــو  تنــاليت الســماد   ــي تــم تجميعفــا التــيوالمةرجــات وتتمثــ  بيااــات المــدةالت 
وجمـ  الم صـو  والتعبئـة والاءـ و وتيااـات ةاصـة حكميـات تاتـا  التمـور وأسـعارها وكميـات الماتجـات الثااويـة  والـر  والتلءيى 
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 الــــة الزراعــــة حالمشــــاركة   ــــي اتــــا اصــــت كميــــة اإل  ــــي وأســــعارهاق كمــــا قــــدرت الدراســــة تنــــاليت عــــماية لإليجــــار متمثلــــة
ماــا ق اإلاتــا    ــي الفكتــارو ومتوســا تاتاجيــة الاةلــة للفكتــار  ــي  المغارســة و كمــا تعــمات البيااــات أعــداد الاةيــ  المثمــر

 :هيوهونو وسوكاةو  رت  سعات مزرعية مةتلفة  والثالم موعوو الدراسةو وه : ودان

 ل يازية أق  من هكتارقالسعة المزرعية ا ول و وتشم  الفئات ا -

 السعة المزرعية الثاايةو وتشم  الفئات ال يازية من هكتار تل  أق  من هكتارينق -

 السعة المزرعية الثالثةو وتشم  الفئات ال يازية من هكتارين تل  أق  من ةمسة هكتارق -

 السعة المزرعية الراحعةو وتشم  الفئات ال يازية أنثر من ةمسة هكتارق -

  أعــداد مــزارو الاةيــ و موزعــة علــ  ماــا ق اإلاتــا  الــثالم والســعات المزرعيــة ا رتــ  موعــوو 0دو  رقــم  جــويبــين 
ماـــا ق اإلاتـــا  الـــثالم والســـعات لتلـــ  أن أعـــداد مـــزارو الاةيـــ  حالعياـــة يعكـــس ا هميـــة الاســـبية  اإلشـــارةالدراســـة و تجـــدر 
 موعوو الدراسةقالمزرعية ا رت  

 (1) رقم جدول

 (5002/5002) عام في المزرعية والسعات اإلنتاج لمناطق اوفق   النخيل أشجار مزارع  عدد

 المنطقة                            
                      السعة  

 اإلجمالي سوكنة هون  ودان

 16 6 71 71 السعة المزرعية ا ول 
 11 4 71 71 السعة المزرعية الثااية
 66 71 71 76 السعة المزرعية الثالثة
 776 11 76 17 السعة المزرعية الراحعة

 522 18 38 38 اإلجمالي

 سـاب مءـاييس   ـي وأسـلوب الميزاايـة الم صـولية نمـيوال وصـفيال  صائيوقد استةدمت الدراسة أساليب الت لي  اإل
ق واعتمدت الدراسـة علـ  دوا  للسعات المزرعية موعوو الدراسة ا  ماا ق اإلاتا  وو ء  ي التمور لماتجيالنفا ة االقتصادية 

عـن  الفعلـيكمـا تـم قيـاس أثـر تحـاين  جـم اإلاتـا    .المثلـ  وتلـا المعظمـة للـرتى اإلاتـا متوس ات التنـاليت لت ديـد أ جـام 
وقــد اســتةدم أســلوب ت ليــ  االا ــدار  .معظــم للــرتى علــ  الــدةو  المزرعيــة مــن التمــورســتو  اإلاتــا  ا مثــ  والمســتو  الم

 .SPSS (1)وذلا حاستةدام براامج  اب وتءدير دوا  متوس ات التناليتو س  ي ددالحسيا والمتع

 :Policy Analysis Matrix السياسة تحليل مصفوفة -1

للعالقـة بـين العوائـد والتنـاليت االجتماعيـة  تجميعـي  عـرض Eric & Scott ; 1989تو ر مصفو ة ت ليـ  السياسـة  
ليت التجاريـة المميز لفكرة مصفو ة ت لي  السياسة هو التأنيد عل  التفرقة بين التنا ي و والشاقتصاد اشاط    والةاصة 

 االقتصــاد و يــر التجاريــة  للمــوارد الم ليــة  وكــذلا تءيــيم العوائــد والتنــاليت حا ســعار االجتماعيــة والةاصــةق ويعتبــر الــرتى 
   وتناليت المدةالت  التناليت قاإليراداتتى هو الفرئ بين قيمة المةرجات  مصفو ة ت لي  السياسةق  الر   ي أساسيجز  

                                                 
للنظرية االقتصادية،  انه تم استخدام الدالة من الدرجة الثانية في تقدير دوال متوسطات التكاليف وفق  أتجدر اإلشارة هنا إلى   )1(

 تمية.تقدير مثل هذه الدوال باستخدام الدوال اللوغاري احيث ال يتفق نظري  
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 (5) رقم جدول

 السياسة تحليل مصفوفة

Value Basis Revenues Costs Profits 

  Tradable Inputs Domestic Factors  
  Private Prices A B C D 

Social Prices E F G H 

Divergences I J K L 

Source: Eric A. Monke and Scott R. Pearson, "The policy Analysis Matrix For Agriculture Development", Cornell University 

Press (Ithaca, N.Y. USA, 1989) 

 : يم تن

D تشير تل  الرتى الةاص D = A - ( B + C) 

H  االجتماعيتشير تل  الرتى H = E - (F + G) 

I ام  ت وي  اإلاتا تشير تل  مع I = A - E 

J تشير تل  معام  ت وي  المدةالت التجارية J = B - F 

K تشير تل  معام  ت وي  المدةالت  ير التجارية K = C - g 

L تشير تل  صا   الت ويالت L = (D - H ) = (I - J - K) 

حا سـعار الةاصـةو  االتجاريـة  والـرتى مءوم ـويصت الصت ا و  من المصفو ة العائد والتناليت  للمـدةالت التجاريـة و يـر 
قيمـة  أ  الفعلـي  هـو العائـد Aوتعرب ب "ا سعار المالية"و أو "أسعار السوئ" أو "ا سـعار الفعليـة"و ومـن ثـم  ـعن العائـد الةـاص  

لسـوئ المزرعيـة لجميـ  التنـاليت الفعليـةو وتءـاس حأسـعار ا هـي( B + Cاإلاتا  مءاسة حأسـعار السـوئ المزرعيـةق وتنـاليت اإلاتـا   
 (.D = A - B - C  يمث  الفرئ بين العائد الةاص والتناليت الةاصة  Dالمدةالتق والرتى الةاص  

الصــت ا و و تال أافــا م ســوحة حا ســعار   ــي للعااصــر المءابلــة امشــابف   الثــاايالصــت   ــي ويكــون تعريــت العااصــر
ر الةاصـة تذا مـا وجـدت تشـوهات سـوقيةق وا سـعار االجتماعيـة تمثـ  االجتماعيةق وتةتلت ا سعار االجتماعية عن ا سعا

لفاق وتسم  "ا سعار االقتصـادية" أو "أسـعار النفـا ة" أو "أسـعار  المساواةالبديلة للمدةالت أو أسعار  ةعادة تناليت الفرص
لسـوئ الم ليـةو ولنـن السـعر ا  ـي بين ا سعار الةاصة واالجتماعية هـو أن السـعر الةـاص يشـاهد ا ساسيالظ "ق والفرئ 
الصـفين   ـي يءابلـ  الـذ الصـت الثالـم الفـرئ بـين كـ  مكـون واظيـر    ـي ال يمكـن مشـاهدت ق وتوعـى العااصـر االجتمـاعي

و ســوقيتشــو   أ "ق   ــعذا لــم يوجــد واالجتمــاعيو وهكــذا يءــيس الصــت الثالــم "االةــتالب بــين التءيــيم الةــاص والثــاايا و  
ت بـــين ا ســـعار الةاصـــة واالجتماعيـــة للمـــدةالت التجاريـــة و يـــر التجاريـــة تلـــ  تشـــوهات السياســـة االةتال ـــا   عـــز عادئـــذ  ت

وهـذا يت لـب المزيــد  اقتصـاد الزراعيـةق و ـ  مصـفو ة ت ليـ  السياسـة يكــون لعااصـر الصـت الثالـمو والعمـود الراحــ  تفسـير 
 تفصيالق سيليمن المااقشةق كما 

 :(D = A - B – C) الخاصة األرباح –أ

ذا كااـت B + C  والتنـاليت  Aي ص  علي  الماتجق ويءـاس حـالفرئ بـين العوائـد   الذ الرتى الةاص هو الرتى   ق  واق
 Dــ ذا كااــت   ــي المســتءبليللماــتج ويشــج  علــ  التوســ   ا  موجحــةو كــان الم صــو  مرت   ســالحةو  ــأن الماــتج  Dالاشــاطق واق
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و ال بيعيغير من شأا  زيادة ا رتاح لتساو  عل  ا ق  المستو  ي ءق ةسارةو ويتوق  ةروج  من الاشاطو  ت  لو  دم ت
 أن تنون ا رتاح الةاصة مساوية للصفرق أ 

 :(H= E- F- G) االجتماعية األرباح -ب

 ق وحسـبب اةـتالب ا سـعار الةاصـة واالجتماعيـةو  ـعن الرت يـة F + G   والتنـاليت  Eوتءـاس حـالفرئ بـين العوائـد  
ر الوجــ  ا ةــر للرت يــة الةاصــةق  ــعذا كــان الم صــو  مــدعمو  ــعن الماــتج ســوب ي صــ  علــ  أرتــاح االجتماعيــة ال تعتبــ

تفرض عليفا عريحة  التي الة الم اصي    ي ةاصةو لنن قد ي ءق الم صو  ةسارة صا ية من وجفة اظر المجتم ق أما
ي صـ  عليفـاق  التـيسبب تدا  ا سعار تاتا و  عن الم صو  يكون مرتى من وجفة اظر المجتم  لنا   ير مرتى للماتج ح

ذا كاات    ويكون من ا  ع  لالقتصاد تاتا  الم صو   و  موجحةH عذا كاات   وعـ    ـي يكون االقتصاد  و  سالحةHواق
 ويجب توجي  الموارد إلاتا  م صو  تةر أنثر رت يةق و الة عدم تاتاج   ي أ ع 

  :(I = A- E) المخرجات تحويل معامل -ج

ســوئ الســلعة   ــي  ق حمعاــ  مــد  وجــود تشــوهاتE) االجتمــاعي  والعائــد Aالةــتالب بــين العائــد الةــاص  ويءــيس ا
  موجبو  عن ا سعار الةاصـة تنـون أعلـ  مـن ا سـعار االجتماعيـةو ممـا Iحسبب السياسات ال كوميةق  عذا كان المعام   

  حأسـعار أعلـ  مـن أسـعارها العالميـةق وي ـو  الفـرئ أن ال كومة تشـتر  اإلاتـا أ  ويعا  وجود دعم يماى إلاتا  الم صو 
 الم صو ق ماتجيمن ةزياة الدولة تل  

ذا كااــت قيمــة المعامــ      ســالحةو  فــذا يعاــ  أن ا ســعار الةاصــة للم صــو  تنــون أقــ  مــن أســعار  االجتماعيــةو Iواق
الســوئ العالميــة    ــي قــ  مــن أســعارهاأن ال كومــة تشــتر  اإلاتــا  حأســعار أ أ  اتيجــة لفــرض عــرائب تاتــا  علــ  الماتجــينق

 وتنون العريحة حمثاحة ت ويالت من الماتجين تل  ةزياة الدولةق

 :(J = B - F) التجارية المدخالت تحويالت معامل -د

يءـــيس الت ـــويالت مـــن  أ    االةـــتالب بـــين التنـــاليت الةاصـــة واالجتماعيـــة للمـــدةالت التجاريـــةقJويءـــيس المعامـــ   
يــد عفا  والتــي   موجحــةو  ــعن التنــاليت الةاصــة للمــدةالت التجاريــة Jتفلنينق  ــعذا كااــت قيمــة المعامــ   الماتجــين تلــ  المســ

هو  الصا يالمدةالتق وا ثر   الماتجين تفوئ مثيالتفا االجتماعيةو وهذا يعا  أن ال كومة تفرض عرائب عل  أسعار هذ
  سـالحةو  ـعن التنـاليت الةاصـة Jالعالميـةق أمـا تذا كااـت قيمـة  يد عفا المزارعين تنـون أنبـر مـن ا سـعار  التي أن ا سعار

 أافـا تحـاو أ  للمدةالت التجارية تنون أق  من التناليت االجتماعيةق وهذا يعا  أن ال كومة تدعم تنـاليت هـذ  المـدةالتو
 السوئ الم لية حأسعار أق  من أسعارها العالميةق  ي

  :(K = C- G) ةالتجاري غير المدخالت تحويالت معامل -ه

  االةــتالب بــين التنــاليت الةاصــة لعااصــر اإلاتــا  الم ليــة وتنلفتفــا االجتماعيــةق وتعاــ  الءيمــة Kويءــيس المعامــ   
  K  أن المــزارعين يــد عون أنثــر مــن تنلفــة الفرصــة البديلــة للمــدةالت  يــر التجاريــةق أمــا الءيمــة الســالحة لـــ  Kالموجحــة لـــ  

و اتــا علــ  أســعار عااصــر اإل التــأثيرن أقــ  مــن تنلفــة الفرصــة البديلــة لفــاق وتســت ي  ال كومــة  تعاــ  أن المــزارعين يــد عو 
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سـالحةق أمـا تذا  رعـت  K عادما تدعم هذ  العااصرو  عن تنلفتفا الةاصة سوب تء  عن تنلفتفا االجتماعيـة وتصـحى قيمـة 
 تنون موجحةق Kعرائب عليفاو  عن قيمة 

 :(I- J- K )= ( L = D- H) التحويالت صافى معامل -و

  ــي أاــ  يءــيس مــد  االةــتالالت أ  (.H) االجتمــاعي  والــرتى D  االةــتالب بــين الــرتى الةــاص  Lيءــيس المعامــ   
 أسوائ المدةالت والمةرجاتق  ي لالةتالالت الصا يالرت يةق وهو يعكس ا ثر 

  ـي السياسـات عافـا  ـي  الة وجود التشوهات  ي   تشير تل  أن اظام اإلاتا  يكون أنثر رت يةL الءيمة الموجحة لـ  
 للسياسات عل  أسعار المدةالت والمةرجات يفعل  المزارعونق  الصا ي الة عدم وجودهاق وهذا ا ثر 

 الـة   ـي السياسـات عافـا  ـي  الة وجـود التشـوهات  ي   تعا  أن اظام اإلاتا  يكون أق  رت يةLوالءيمة السالحة لـ  
  ير صالى المزارعينق  ي عل  أسعار المدةالت والمةرجات  الصا ين ا ثر عدم وجودهاو ويكو 

 :الحماية معامالت مقاييس -5

لمءاراـة الرت يـة والنفـا ة لمةتلـت  يـتم  سـابفاتعتبر معامالت ال ماية اسب قياسية تعكس درجة التشـوهات السـعريةو و 
  ـي مـدةالت اإلاتاجيـة والمةرجـات  يـر متماثلـةق وتسـتةدمالمءاراـة بـين ا اشـ ةو ةاصـة عاـدما تنـون ال وكذلاالماتجاتق 

ــ  هــداب مةتلفــةق ويمكــن  ســاب حعــض معــامالت ال مايــة مــن مصــفو ة ت ليــ  السياســةق ومافــا معامــ   اترتيــب البــدائ  و ء 
 (. EPC  ومعام  ال ماية الفعا   NPC) ا سم ال ماية 

 :Nominal Protection Coefficient (NPC) األسمى الحماية معامل -أ

لســـلعةق و ـــ  مصـــفو ة ت ليـــ  السياســـةو يســـاو  اســـحة العائـــد لويءـــاس باســـح  ســـعر الســـوئ الم ليـــة تلـــ  ســـعر ال ـــدود 
اتيجــة  االقتصـاد أ ـراد البايــان  وحـاقي عاـ  يءـيس ت ــويالت المـوارد بـين الماتجــين  ومـن ثــمق و االجتمـاعيالةـاص تلـ  العائــد 

 دعمق للعرائب وال

 العائد مءاس حا سعار الم لية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   ا سم معام  ال ماية 

 العائد مءاس حا سعار االجتماعية 

أو التشوهات بين ا سعار الم لية وأسـعار ال ـدود أو ا سـعار  فعليهو قياس االةتالب ال NPCوالفدب من  ساب 
 العالمية لسلعة معياةق

أنبر من الوا د الص يىو  فذا يعا  أن ا سـعار الةاصـة لسـلعة معياـة تفـوئ مثيالتفـا عاـد ال ـدود  NPC عذا كان  
 قللمزارعين عمايمما يعا  وجود دعم 

ذا كــان  أقــ  مــن الوا ــد الصــ يىو  فــذا يعاــ  أن ا ســعار الةاصــة تنــون أقــ  مــن أســعار ال ــدود وأن هاــاا  NPCواق
 عرائب عماية تفرض عل  المزارعينق

ســـوئ الســـلعة أو أن سياســـة   ـــي ال كـــومييســـاو  الوا ـــد الصـــ يىو  فـــذا يعاـــ   يـــاب التـــدة    NPCأمـــا تذا كـــان 
 .السلبي ثرها  اوجحة تنون مساوية تمام  ياتج عافا أثار م ال كوميالتدة  
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 Nominal Protection for Inputs (NPI:) التجارية للمدخالت االسمية الحماية معامالت -ب

علــ  أاــ  اســحة تنــاليت المــدةالت التجاريــة مءاســ  حأســعار الســوئ الم ليــة تلــ  أســعار ال ــدود لفــاق و ــ  مصــفو ة  NPIيعــرب 
 (.F  عل  تنلفتفا االجتماعية  Bسحة ةار  قسمة التناليت الةاصة للمدةالت التجارية  ت لي  السياسةو تساو  هذ  الا

 قيمة المدةالت التجارية حا سعار الةاصة 

NPI = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 قيمة المدةالت التجارية حا سعار االجتماعية 

ـــة أو التشـــوهات بـــين ا ســـعار الم ليـــة وا ســـعار العالميـــة   NPIوالفـــدب مـــن  ســـاب  هـــو قيـــاس االةتال ـــات الفعلي
 للمدةالت التجاريةق

أن تنلفــة  أ  أنبــر مــن  الوا ــد الصــ يىو  فــذا يعاــ  وجــود عــرائب تفــرض علــ  المــزارعينو  NPIت قيمــة  ــعذا كااــ
أق  من الوا د الص يىو  فذا يعاـ  أن المـزارعين   NPI الة التجارة ال رةق أما تذا كاات قيمة   ي المدةالت تفوئ تنلفتفا

تسـاو  الوا ـد الصـ يىو  فـذا يعاـ  أن تـدة  ال كومـة   NPIأما تذا كاات قيمـة  .ي صلون عل  دعم عاد شرا  المدةالت
 السياسات  ال كومية السالحة والموجحة تالش  حععفا الحعضق  أثار  ير قائم أو أن

 :EPC)) Effective Protection Coefficient الفعال الحماية معامل -ج

باســحة الءيمــة  EPCلتجاريــةق ويءــاس علــ  أســوائ المةرجــات والمــدةالت ا ال كــوميويءــيس افثــار المجمعــة للتــدة  
 المعا ة مءاسة حا سعار الةاصة تل  الءيمة المعا ة مءاسة حا سعار االجتماعيةق

 الءيمة المعا ة حا سعار الةاصة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الفعال الحماية معامل

 الءيمة المعا ة حا سعار االجتماعية 

للسياســات ال كوميــة يتحعــ   ــا ز صــا    الصــا يأنبــر مــن الوا ــد الصــ يىو  فــذا يعاــ  أن ا ثــر  EPC ــعذا كااــت قيمــة 
للسياسـة ال كوميـة يتحعـ   الصـا يمن الوا د الص يىو  فذا يعاـ  أن ا ثـر أق    EPCدعم  إلاتا  السلعةق أما تذا كان الموجب  

تســـاو  الوا ـــد الصـــ يىو  فـــذا يعاـــ   يـــاب التـــدة   EPCعـــرائب  إلاتـــا  الســـلعةق أمـــا تذا كااـــت قيمـــة ال ـــا ز صـــا   ســـالب  
 عل  الءيمة المعا ةق  اأسوائ المةرجات والمدةالت يكون م ايد    ي للسياسات المةتلفة الصا يأو أن ا ثر  ال كومي

   المقارنة الميزة مقاييس -3

وتءــاس باســحة الماــا   االجتماعيــة تلــ   DRC)  )Domestic Resources COSTومافــا تنلفــة المــوارد الم ليــة 
ـ  ـي التناليت االجتماعية وتسـاعد أو  للنفـا ة االقتصـادية ات ديـد كفـا ة اإلاتـا  الم لـ  حالاسـحة للسـوئ العالميـةق وتعـد مءياس 

 (Tsakok, 1990)الصورة الدوليةق   ي الميزة المءاراة

باســــحة تنــــاليت عااصــــر اإلاتــــا  الم ليــــة الم لوحــــة إلاتــــا  ماــــتج معــــين مءومــــة حا ســــعار  DRCويءــــاس مؤشــــر الـــــ 
ثمو   ق ومنE -F  تل  الءيمة المعا ة الااتجة عن استةدام افس كمية الموارد مءاسة حا سعار االجتماعية  Gاالجتماعية  

 عن تنلفة الموارد الم لية تمثـ  تنلفـة الفرصـة البديلـة للمـوارد الم ليـة الالزمـة إلاتـا  ماـتج معـينو بيامـا تمثـ  الماـا   الءيمـة 
 المعا ة الااتجة عن تلا الموارد مءاسة حا سعار االجتماعيةق 
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 تنلفة عاصر اإلاتا  الم ل  حا سعار الم لية 

DRC  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ماعية الءيمة المعا ة مءاسة حا سعار االجت 

الم لــ  أقــ  مــن الماــا    اتــا أصــغر مــن الوا ــد الصــ يىو  فــذا يعاــ  أن تنلفــة عاصــر اإل DRC ــعذا كااــت قيمــة 
فـا تاتاجتاتا  هذ  السلعة  يـم تن الماـا   مـن   ي االجتماعية الااجمة عا ق و   هذ  ال الةو  عن الدولة تتمت  حميزة مءاراة

 تاتاجفا م لياق  ي وب اجتماعيا التوس تنون أنبر من تنلفتفا أو يكون من المر 

أنبـر مــن الوا ـد الصــ يىو  فـذا يعاـ  أن تنلفــة الفرصـة البديلــة للعااصـر الم ليــة الالزمـة إلاتــا   DRCأمـا تذا كااـت قيمــة 
تاتـا  السـلعةو   ـي أن الدولـة ال تتمتـ  حميـزة مءاراـة أ  سلعة معياة تنون أنبر من الءيمة االجتماعية للءيمة المعا ة المتولـدة مافـاو

سـل  أةـر ق و ـ   الـة تاتـا  سـل  تصـديريةو  ـعن النفـا ة االقتصـادية يمكـن  اتـا وع  أ ع  تذا ما ت ـو  إل  ي ويكون االقتصاد
 توزي  الموارد إلاتا  سل  أةر  أنثر رت يةق بععادةأن تت سن 

 أن توزيـ  المــوارد الم ليـة الماتجــة أ  لمســاواةومسـاوية للوا ــد الصـ يىو  فــذا يعاـ   الــة ال يـاد أو ا  DRCأمـا تذا كااـت قيمــة 
 (Gorton et al., 2000: 95-86)المثل و وأن تعادة التوزي  يءل  من ر اهية المجتم ق تتم حال ريءة 

 :االجتماعي التقييم

 زرعيـةحاستةدام مصفو ة ت لي  السياسات عن التءييم الةاص حاستةدام أسلوب الميزاايـة الم االجتماعييةتلت التءييم 
 الاءاط التالية:  ي

عاـد  ســاب الءــيم االجتماعيــة لمءــاييس النفــا ة  الــر  يـتم تءــدير قيمــة تنلفــة الفرصــة البديلـة لنميــات المءااــات المائيــة لعمليــة  -0
متـــر مكعـــب للفكتـــار مـــن أشـــجار  04144 ح ـــوالي المـــائياالقتصـــادية حءيمفـــا االجتماعيـــةق وقـــدرت الدراســـة كميـــة المءـــان 

 افحـاراالعتحـار متوسـا عمـق   ـي قروشق وقد أةـذ 01ا تنلفة  رصة بديلة لر   متر مكعب ميا  قدر با و الاةي  حمتوس
 .الر  والصيااة الساوية ومعدالت الصرب لمعةات  واإلهالاوتنلفة معةات الر   والوقود  افحاروتنلفة  فر وتح ين 

 ح ـواليءيم االجتماعية لمءـاييس النفـا ة االقتصـاديةق وقـدرت عاد  ساب ال للفسائ يتم تءدير قيمة تنلفة الفرصة البديلة  -2
 عام كمتوسا لل ياة اإلاتاجية لشجرة الاةي ق 21دياار للفسيلة موزعة عل   211

االعتحـــار تءـــدير أســـعار المســـاواة   ـــي عاـــد  ســـاب الءـــيم االجتماعيـــة لمءـــاييس النفـــا ة االقتصـــادية إلاتـــا  التمـــور يؤةـــذ -5
 Parity Pricesعاـد مياـا   الـوارداتتـا  التمـور بـدال مـن ا سـعار المزرعيـة لفـاق واعتمـدت الدراسـة علـ  أسـعار   إلا

االســتيراد   ســيت و وتنلفــة التــداو  والتفريــ  علــ  رصــيت المياــا و وتنلفــة الاءــ  مــن المياــا  تلــ  أســوائ الجملــة لمســا ة 
 كيلومترووسعر صرب الدياارق   211

عمليـات   ـي لمءـاييس النفـا ة االقتصـادية تـم اسـتحعاد قيمـة الـدعم المءـدم لل اقـة المسـتةدمةعاد تءدير الءيم االجتماعية  -4
 من قيمتفا الةاصة  21 %ح واليقدرت  والتيوالاء   الر  
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 :والمناقشة النتائج

 (Maxwell, 1980): لألرباح عظمةوالم المثلى اإلنتاجية السعات -1

 :التكاليف متوسط دالة 

يـ  تاتاجالءا ـار ومتوسـا  تاتـا التناليتو حاستةدام البيااـات الميداايـة الةاصـة حمتوسـا تنـاليت  تم تءدير دالة متوسا
ك  سعة مزرعية عل   دةو وه  دالة من الدرجة الثااية  يم يتوقت متوسا تناليت تاتـا  الءا ـار مـن التمـور   ي الفكتار

 :التالي الرياعيالشك    ي المءدرة ك  سعة مزرعيةو وكاات الدالة  ي عل  تاتاجية الفكتار حالءا ار

ATCi = F(X1i ,X2
1i( 

 : يم تن

iATC السعة المزرعية   ي قا ار من التمور حالدياار تاتا = متوسا تنلفةi. 

    iX السعة المزرعية   ي =  متوسا تاتاجية الفكتار من التمور حالءا ارi. 

       i   السعة المزرعية   يم =i = 1, 2, 3, 4 

ق وحمســاواة دالــة متوســا التنــاليت النليــة المءــدرة كــ  ســعة مزرعيــة مــن دالــة  ــي م اشــتءائ دالــة التنــاليت ال ديــةوقــد تــ
يجعــ   الــذ ال جــم  أ  التنــاليت ال ديــة بدالــة متوســا التنــاليت النليــة لنــ  ســعة مزرعيــة يــتم ت ديــد  جــم اإلاتــا  ا مثــ 

وقـد تبـين  .عظـم لررتـاحيـتم ت ديـد  جـم اإلاتـا  الم يالمزرعـسـا السـعر متوسا التناليت عاد قيمتفا الداياق وحمسـاواتفا حمتو 
 اتـا لفا, اتفـائ شـك  الدالـة والاظريـة االقتصـادية  يـم يأةـذ ما اـ  متوسـا التنـاليت إل البيااية وا شكا من الدوا  المءدرة 

لءا ـار مـن التمـور  وكـذلا التنلفـة أن متوسـا التنلفـة ل أ  .uالءا ار من التمور وكذلا ما ا  التنلفة ال ديـة شـك   ـرب 
ذلــا علـــ   ويا ـــو  التزايــد,   ـــي يـــة  تــ  مســـتو  معــين ثــم يبـــدأ حعــد اتاج  يتاــاقص مـــ  زيــادة اإليعـــا ال ديــة للءا ــار اإل

 مر لتين:

أقــ  مـن اظيــر   امءـدار   تو  معـين يعـيت تلــ  متوسـا التنــاليت تـ  مســ يعــا تقا ـار  تاتــا المر لـة ا ولـ : أن  -
 المستةدمةق اتا ية لعااصر اإلاتاجحسبب النفا ة اإل يسحء و الذ 

حعد مستو  معين زيـادة متوسـا التنـاليت للءا ـار, ومـن ثـم  يالمر لة الثااية: و يفا يترتب عل  تاتا  قا ار تعا  -
يسـحء  حسـبب عـدم كفـا ة حعـض أو  الـذ يعيت تل  متوسا التنلفة مءدار أنبـر مـن اظيـر   تعا ي  عن ك  قا ار

 المستةدمة  اتا صر اإلك  عاا

 :األولى المزرعية للسعة التكاليف متوسط دالة -أ

 أمكن تءدير ك  من دالة متوسا تناليت تاتا  الءا ار  ودالة التناليت ال دية التاليتين:

ATC1 = 52.8 - 0.25 X11 + 0.0018 X2
11 

            (6.7)**  (-2.28)**    (13.7)** 

R2 = 0.69     F - ratio = 24.1   Mc1= 52.8 – 0.50 X11 + 0.0056 X2
11 

 : يم تن

1ATC= السعة المزرعية ا ول ق  ي متوسا التناليت النلية إلاتا  قا ار من التمور حالدياار 
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11X = السعة المزرعية ا ول ق  ي متوسا تاتاجية الفكتار من التمور حالءا ار 

1MC = السعة المزرعية ا ول ق  ي اتا  قا ار من التمور حالدياارالتناليت ال دية إل 

 الءيم بين ا قواس تعبر عن قيمة  ت  الم سوحةق 

وكــذلا معاويــة المعلمــات المءــدرة عاــد مســتو    F = 24.1 يــم   اويتبــين مــن الدالــة المءــدرة معاويــة الدالــة ت صــائي  
لفـا االشـك   البيـااي ق ومـن الدالـة المءـدرة والشـك  05.1وا ـو    2.20  الم سـوحة ا ـو  t يم بلغـت قيمـة   1.10معاوية 
 يمكن استةالص الاتائج التالية: و [0رقم  

يتاــاقص متوســا التنلفــة النليــة للءا ــار مــن التمــور مــ  زيــادة اإلاتاجيــة للســعة المزرعيــة ا ولــ   تــ  يبلــ  مســتو   -
 التزايدق   ي قا ارو ثم يبدأ متوسا التنلفة 46 اتا اإل

 46يـدا  متوسـا التنلفـة النليـة إلاتـا  الءا ـار مـن التمـور يبلـ  ا ـو   الـذ  جم اإلاتـا  للسـعة المزرعيـة ا ولـ   -
 دياار للءا ار ق 40قا ار  حمتوسا تنلفة يءدر با و  

ر و دياـار للءا ـا 40يء   ما ا  التنلفة ال دية ما ا  متوسا التنلفة النلية من أسف  وعاد أداـ  قيمـة لرةيـرة   -
 .اتا التزايد بزيادة  جم اإل  ي , يأةذ حعد  متوسا التنلفةاقا ار تءريح   46وذلا عادما يص  مستو  اإلاتا  تل  

  حمتوسـا تنـاليت تاتـا  تءـدر 053السعة المزرعية ا ولـ  يءـدر با ـو    ي يعظم رت ية الماتج الذ  جم اإلاتا   -
 دياار للءا ارق 06با و 

 
 (1) رقم شكل

 األولى المزرعية السعة في التمور إلنتاج الحدية والتكاليف الكلية التكاليف متوسط دوال

 :الثانية المزرعية للسعة التكاليف متوسط دالة -ب

 لتمور ودالة التناليت ال دية التاليتين:  أمكن تءدير دالة متوسا تنلفة تاتا  الءا ار من ا

ATC2 = 124.2 – 2.345X12 + 0.016 X2
12 

             (6.7)**  (-3.62) **  (2.95) ** 

R2 = 0.35           F – ratio = 10.8  MC2 = 124.2 – 4.696X12 + 0.048 X2
12 

  يم تن: 
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2ATC = حالدياارق  متوسا التناليت النلية إلاتا  قا ار من التمور 

     12X =  السعة المزرعية الثاايةق  ي متوسا تاتاجية الفكتار من التمور حالءا ار 

   2MC  = السعة المزرعية الثاايةق  ي التناليت ال دية إلاتا  قا ار من التمور حالدياار 

   الم سوحةق tتعبر عن قيمة   ا قواسالءيم بين  

 اإل صـــائيةوكـــذلا المعاويــة  F= 10.8الداليـــة  يــم تن  اإل صـــائية للعالقــةويــة وقــد تبــين مـــن الدالــة المءـــدرة المعا
لفـا  البيـااي و ومـن المعادلـة المءـدرة والشـك  2.63 و وا و  -5.42  الم سوحة با و  tللمعلمات المءدرةو  يم قدرت قيم  

  :   يمكن استةالص الاتائج التالية2 الشك  رقم  

يـــدا  متوســـا التنلفـــة النليـــة إلاتـــا  الءا ـــار مـــن التمـــور يبلـــ  ا ـــو  الـــذ الثاايـــة   جـــم اإلاتـــا  للســـعة المزرعيـــة -
 دياار للءا ار ق 56قا ار  حمتوسا تنلفة يءدر با و  15 

دياـار للءا ـار  وذلـا  56يء   ما ا  التنلفة ال ديـة ما اـ  متوسـا التنلفـة النليـة مـن أسـف  وعاـد أداـ  قيمـة لرةيـرة   -
 .اتا التزايد بزيادة  جم اإل  ي  , يأةذ حعد  متوسا التنلفةاتءريح   قا ار 15  اتا  تل اإلعادما يص  مستو  

قا ار للفكتار  حمتوسا تنـاليت  61السعة المزرعية الثااية يءدر با و    ي يعظم رت ية الماتج الذ  اتا  جم اإل -
 دياار للءا ارق  61تاتا  تءدر با و 

 
 (5) رقم شكل

 الثانية المزرعية السعة في التمور إلنتاج الحدية والتكاليف الكلية التكاليف متوسط دوال

 :الثالثة المزرعية السعة التكاليف متوسط دالة -ج

 لتاليتين:  أمكن تءدير دالة متوسا تنلفة تاتا  الءا ار من التمور ودالة التناليت ال دية ا

ATC3 = 64.6 – 1.1 X13 + 0.011 X2
13 

             (40.5)**   (- 13.2) **    (11.3) ** 

R2 = 0.78           F – ratio = 115.9  MC3 = 64.6 – 2.2 X13 + 0.033 X13
2 

  يم تن: 

3ATC = السعة المزرعية الثالثةق   ي متوسا التنلفة النلية إلاتا  قا ار من التمور 

13X     = السعة المزرعية الثالثةق  ي متوسا تاتاجية الفكتار من التمور حالءا ار 
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3MC = السعة المزرعية الثالثةق  ي التناليت ال دية إلاتا  قا ار من التمور 

   الم سوحةقtتعبر عن قيمة   ا قواسالءيم بين 

وكـــــذلا معاويـــــة المعلمـــــات المءـــــدرة   F=115.9 يـــــم تن   ت صـــــائي اوقـــــد تبـــــين مـــــن الدالـــــة المءـــــدرة معاويـــــة الدالـــــة 
لفـا  الشـك   البيـااي و ومـن المعادلـة المءـدرة والشـك  00.5 و وا ـو  -05.2  الم سـوحة با ـو  tو يم قدرت قيم  ت صائي ا
    يمكن استةالص الاتائج التالية: 5رقم  

 31إلاتــا  الءا ــار مــن التمــور يبلــ  ا ــو  يــدا  متوســا التنلفــة النليــة  الــذ  جــم اإلاتــا  للســعة المزرعيــة الثالثــة  -
 دياار للءا ار ق 51قا ار  حمتوسا تنلفة يءدر با و  

دياـار للءا ـار  وذلـا  51يء   ما ا  التنلفة ال ديـة ما اـ  متوسـا التنلفـة النليـة مـن أسـف  وعاـد أداـ  قيمـة لرةيـرة   -
 .اتا التزايد بزيادة  جم اإل  ي متوسا التنلفة , يأةذ حعد  اتءريح   قا ار 31عادما يص  مستو  اإلاتا  تل   

للءا ـار هكتـار  حمتوسـا تنلفـة  11السعة المزرعيـة الثالثـة يءـدر با ـو    ي يعظم رت ية الماتج الذ  جم اإلاتا   -
 دياار للءا ار ق  60يءدر با و  

 
 (3) مرق شكل

 الثالثة المزرعية السعة في التمور إلنتاج الحدية والتكاليف الكلية التكاليف متوسط دوال

 :الرابعة المزرعية السعة التكاليف متوسط دالة -د

 أمكن تءدير دالة متوسا تنلفة تاتا  الءا ار من التمور ودالة التناليت ال دية إلاتا  التمور التاليتين:  

ATC4 = 47.23 – 0.45 X14 + 0.004 X14
2 

              (27.5)**   (- 4.69) **     (3.43) ** 

R2 = 0.21           F – ratio = 16.69  MC4 = 47.23 – 0.90 X14 + 0.013 X14
2 

  يم تن: 

4ATC السعة المزرعية الراحعة  ي = متوسا التنلفة النلية إلاتا  قا ار من التمور 

14X السعة المزرعية الراحعة  ي تار حالءا ار= متوسا تاتاجية الفك 

4MC السعة المزرعية الراحعة   ي = التناليت ال دية إلاتا  الءا ار 

   الم سوحةtتعبر عن قيمة   ا قواسالءيم بين  
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وكـذلا معاويـة المعلمـات المءـدرة  يـم  F= 6.69للدالـة  يـم تن  اإل صـائيةوقـد تبـين مـن المعادلـة المءـدرة المعاويـة 
 (.  3.43)و -t) 4.69قيمة   تبل 

   يمكن استةالص الاتائج التالية: 4لفا  الشك  رقم البياايومن المعادلة المءدرة والشك  

يـــدا  متوســـا التنلفـــة النليـــة إلاتـــا  الءا ـــار مـــن التمـــور يبلـــ  ا ـــو  الـــذ  جـــم اإلاتـــا  للســـعة المزرعيـــة الراحعـــة  -
 للءا ار ق دياار 53.3قا ار  حمتوسا تنلفة يءدر با و  32 

دياــار للءا ــار  وذلــا  32يء ــ  ما اــ  التنلفــة ال ديــة ما اــ  متوســا التنلفــة النليــة مــن أســف  وعاــد أداــ  قيمــة لرةيــرة   -
 .اتا التزايد م  زيادة  جم اإل  ي  , ثم يأةذ حعد  متوسا التنلفةاتءريح   قا ار 53.3عادما يص  مستو  اإلاتا  تل   

للءا ـار  حمتوسـا تنـاليت تبلـ   61السعة المزرعية الراحعـة يءـدر با ـو    ي ت ية الماتجيعظم ر  الذ  جم اإلاتا   -
 .ادياار للءا ار تءريح   02

 
 (4) رقم شكل

 الرابعة زرعيةالم السعة في التمور إلنتاج الحدية والتكاليف الكلية التكاليف متوسط دوال

 (Maxwell, 1980) :التمور من الضائع والدخل اإلنتاج حجم  -5

  ـي ماـ  الو ـدةلإلاتا  وتنلفـة  فعليعل  بيااات العياات م   الدراسة لءياس المتوسا ال اال تمالي الاموذ تم ت بيق 
 :التاليوجا ت الاتائج عل  الا و  وك  سعة مزرعية

 :لىاألو  اإلنتاجية السعة مزارع -أ

   يمكن استةالص الاتائج التالية:3  والشك  رقم  5من الجدو  رقم  
 فعلـيدياار للءا ارو وقـدر المتوسـا ال 01مزارو السعة ا ول    ي للءا ار من التمور يبل  متوسا السعر المزرع -

دياـارق ومـن ثـم  43  دياـار حمتوسـا تنلفـة  عليـة للءا ـار تءـدر با ـو 32.0با ـو  2114عام   ي إلاتاجية الفكتار
دياـار  4352.1ا ـو  فعلـيالنلـ  ال اإليـراددياار للفكتارو ومتوسا  2544.3بل  متوسا التنلفة النلية الفعلية ا و 
 دياار للفكتارق  2000.2تساو   فعليللفكتارق ومن ثم يكون صا   العائد ال

دياـار للءا ــارق ومــن ثــم  44 ح ــواليقــدر قا ــار للفكتـار حمتوســا تنــاليت كليـة  40بلـ   جــم اإلاتــا  ا مثـ  ا ــو  -
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دياـار للفكتـار  3604النلـ  با ـو  اإليـراددياـار للفكتـارو ومتوسـا  2662يءدر متوسا التناليت النلية يءدر با و 
أن  جـم صـا   العائـد العـائ  حسـبب عـدم تاتـا  المسـتو   أ  دياـار للفكتـارو  2624ومن ثم يبل  صـا   العائـد 

 دياار للفكتارق 154 ح واليمزارو السعة ا ول  يءدر   ي كتار قا ار للف 40ا مث    

دياــار للءا ــارق ومــن ثــم  35.0قا ــار للفكتــار حمتوســا تنلفــة تســاو    053معظــم للــرتى ا ــو بلــ   جــم اإلاتــا  ال -
 دياــار, ومــن ثــم 00143النلــ  با ــو  اإليــراددياــارو ومتوســا  1040.3قــدر متوســا التنلفــة النليــة للفكتــار با ــو 

معظم لعائ  حسبب عدم تاتا  المستو  الأن صا   العائد ا أ  دياار للفكتارو  4311يكون صا   العائد المءدر 
دياـار للفكتـارق وهـذا يعاـ  عـدم كفـا ة اسـتةدام المـوارد اإلاتاجيـة  2500قا ـار للفكتـار  يصـ  تلـ   053للرتى   

 حمزارو السعة اإلاتاجية ا ول ق 

 (3) رقم جدول

 األولى المزرعية السعة مزارع في التمور من والضائع الفعلي والدخل اجاإلنت حجم

 البند الفعلي اإلنتاج األمثل اإلنتاج للربح معظمال اإلنتاج

 اإلاتا   جم 52.1 68 135

 للءا ار دياار) مزرعيال السعر 87 87 87

 النل  اإليراد 4532.7 5916 11745

 التناليت متوسا 45 44 53.1

 التناليت تجمالي 2344.5 2992 7168.5

 الرتى 9822.9 9297 7744

 العائ  الدة   487 9822

   

 (2) رقم شكل

 األولى المزرعية السعة مزارع في للربح والمعظم واألمثل فعليال اإلنتاج حجم
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 :الثانية اإلنتاجية السعة مزارع  -ب

   يمكن استةالص الاتائج التالية:4  والشك  رقم  4من الجدو  رقم  

إلاتاجيـة الفكتــار مــن  فعلــيدياـار للءا ــارو وقــدر المتوسـا ال 60ن التمــور للءا ــار مـ مزرعــيبلـ  متوســا السـعر ال -
دياـارق ومـن ثـم قـدر  41ا ـو  للءا ـار تبلـ قا ـار للفكتـار حمتوسـا تنلفـة  عليـة  01با ـو  2114عـام   ـي التمور

دياار للفكتـار  1201با و  فعليالنل  ال اإليراددياارو ومتوسا  5211متوسا التنلفة النلية الفعلية للفكتار با و 
 دياار للفكتارق 4101يساو   فعليومن ثم  عن صا   العائد ال

دياار للءا ارق ومن ثم قدر متوسـا  56قا ار للفكتار حمتوسا تنلفة قدر با و  13بل   جم اإلاتا  ا مث  ا و  -
ثـم  ـأن صـا   العائـد دياـارو ومـن  4023النلـ  با ـو  اإليـراددياـارو ومتوسـا  2623التنلفـة النليـة للفكتـار با ـو 

قا ـار  13أن  جـم الـدة  المت ءـق حسـبب ااةفـاض مسـتو  اإلاتـا  ا مثـ     أ  دياـار للفكتـارو  5611يسـاو  
دياار للفكتارق وهذا يعا  أن اسـتةدام المـوارد اإلاتاجيـة حمـزارو السـعة الثاايـة  001قدر با و  فعليللفكتار  عن ال

  .يعظم الرتى الذ المستو   تل  اتا اإل  ي ب التوس هذا ال د يتسم حعدم النفا ةو ويج تل 

دياـــار للءا ـــارق ومـــن ثـــم يصـــ   44قا ـــار للفكتـــار حمتوســـا تنلفـــة قـــدر با ـــو   61معظـــم للـــرتى ا ـــو بلـــ   جـــم اإلاتـــا  ال -
ن صـا   دياـار للفكتـار, ومـن ثـم يكـو  0061النلـ  تلـ   اإليـراددياار للفكتـارو ومتوسـا   5641متوسا التناليت النلية تل  

قا ــار  61أن صــا   العائــد العــائ  حســبب عــدم تاتــا  المســتو  المعظــم للــرتى   أ  دياــارو  4251العائــد للفكتــار يســاو  
 دياار للفكتارق وهذا يعا  عدم كفا ة استةدام الموارد اإلاتاجية حمزارو السعة الثاايةق  031للفكتار  يساو  

 (4) رقم جدول

 الثانية المزرعية للسعة التمور من الضائع والدخل اإلنتاج حجم

 البند الفعلي اإلنتاج األمثل اإلنتاج للربح معظمال اإلنتاج

 اإلنتاج حجم 80 75 90

 السعر 91 91 91

 الكلى اإليراد 7280 6825 8190

 التكاليف متوسط 40 39 44

 التكاليف يجمالإ 3200 2925 3960

 الربح 0404 2044 0324

 ضائعال الدخل  004 -  054

 

 (2) رقم شكل

 الثانية المزرعية السعة مزارع في للربح والمعظم واألمثل فعليال اإلنتاج حجم
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 :الثالثة اإلنتاجية السعة مزارع -ج

   يمكن استةالص الاتائج التالية:1رقم   البيااي  والشك  3من الجدو  رقم  

ا ـو  2114عام   ي دياارو وتل  متوسا تاتاجية الفكتار 60ا ار من التمور ا و للء مزرعيبل  متوسا السعر ال -
دياـار للفكتـارو  1531ومـن ثـم قـدر متوسـا التنـاليت النليـة با ـو  .دياـار  قا ـار 11قا ار حمتوسـا تنلفـة  013

 دياارق 2213دياار ومن ثم يكون صا   العائد للفكتار  6333النل  با و  اإليرادومتوسا 

دياـارق ومـن ثـم قـدر متوسـا  51قا ار للفكتار حمتوسا تناليت كلية قـدر با ـو  32 جم اإلاتا  ا مث  ا و  بل  -
دياار ومن ثـم يكـون صـا   العائـد  4152النل  با و  اإليراددياارو ومتوسا  0624التناليت النلية للفكتار با و 

قا ــار  32ةفــاض مســتو  اإلاتــا  ا مثــ   دياــار للفكتــارو ويكــون  جــم الــدة  العــائ  حســبب اا  2010المءــدر 
 دياار للفكتارق 415مزارو السعة الثالثة تساو    ي فعليللفكتار  عن المتوسا ال

دياـارق ومـن ثـم قـدر متوسـا التنـاليت النليـة  43قا ـار للفكتـار حمتوسـا تنلفـة   11معظم للرتى ا و بل   جم اإلاتا  ال -
دياــارق ومــن ثــم يكــون صــا   العائــد للفكتــار يســاو   1111النلــ  با ــو  راداإليــدياــارو ومتوســا  5443للفكتــار با ــو 

قا ــار للفكتــار  يســاو   11معظــم لررتــاح  لعــائ  حســبب عــدم تاتــا  المســتو  الأن صــا   العائــد ا أ  دياــارو 5342
 للمواردق           ( مفرطزائد   ة حسبب استةدامدياارق وهذا يعا  عدم كفا ة استةدام الموارد اإلاتاجية حمزارو السعة الثالث 0551

 (2) رقم جدول

 الثالثة المزرعية للسعة التمور من الضائع والدخل اإلنتاج حجم

 فعلياإلنتاج ال البند
 اإلنتاج األمثل

 يدنى التكاليف( تي)ال
 اإلنتاج

 المعظم للربح

 77 52 105 حجم اإلنتاج
 91 91 91 السعر

 7007 4732 9555 الكلى اإليراد
 45 37 70 سط التكاليفمتو 

 3465 1924 7350 التكاليف إجمالي
 5342 2010 2213 الربح

 0551 415  الدخل الضائع

 

 (7) رقم شكل

 الثالثة المزرعية السعة مزارع في للربح والمعظم واألمثل فعليال اإلنتاج حجم
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 :الرابعة اإلنتاجية السعة مزارع -د

   يمكن استةالص الاتائج التالية:0  والشك  رقم  4من الجدو  رقم  

 2114عــام   ــي إلاتاجيــة الفكتــار فعلــيدياــارو كمـا بلــ  المتوســا ال 02 للءا ــار ا ــو مزرعــيبلـ  متوســا الســعر ال -
دياــار للءا ــارق ومــن ثــم قــدر متوســا التنــاليت النليــة الفعليــة  40قا ــار حمتوســا تنلفــة  عليــة تســاو   014ا ــو 

 فعلـيدياـار ومـن ثـم يكـون صـا   العائـد ال 0462با ـو  فعلـيالنلـ  ال اإليراددياارو ومتوسا  3100للفكتار با و 
 دياار للفكتارق 5414يساو  

  حمتوسـا تنـاليت كليـة قـدر با ـو فعلـييءـ  عـن مثيلـ  ال والـذ قا ـار للفكتـار   31بل   جم اإلاتا  ا مثـ  ا ـو   -
النلــ   اإليــراددياــار للفكتــارو ومتوســا  0011ا ــو  ةدياـار للءا ــارق ومــن ثــم بلــ  متوســا التنلفــة النليــة المءــدر  54

أن  جـم  أ  دياـار للفكتـارو  2511دياار ومن ثم يكون صـا   العائـد المءـدر يسـاو   4011المءدر للفكتار ا و 
مـزارو السـعة الراحعـة    ـي فعلـيقا ـار للفكتـار  عـن ال 31الدة  المت ءق حسـبب ااةفـاض مسـتو  اإلاتـا  ا مثـ   

التمـور  مزارعـيتاجيـة مـن قبـ  استةدام الموارد اإلا  ي دياار للفكتارق وهذا يعا  عدم النفا ة 0514  ح واليقدر 
 حمزارو السعة اإلاتاجية الراحعة لافس السبب السالت ذكر ق

 دياــار للءا ــارق 44 ح ــواليقا ــار للفكتــار حمتوســا تنــاليت كليــة قــدر   60معظــم للــرتى ا ــو بلــ   جــم اإلاتــا  ال -

دياـــار  0154النلـــ  با ـــو  اإليـــراددياـــارو ومتوســـا   4310ومـــن ثـــم قـــدر متوســـا التنـــاليت النليـــة للفكتـــار با ـــو 
ار أن صـا   العائــد المت ءـق للفكتــ أ  دياـار للفكتــارو 5320للفكتـار ومــن ثـم يكــون صـا   العائــد المءـدر يســاو  

 14 ح ــواليقا ــار  قــدر  014  فعلــيقا ــار  عــن المســتو  ال 60معظــم للــرتى  ال اتــا حســبب ااةفــاض مســتو  اإل
 الموارد اإلاتاجية حمزارو السعة الراحعة لافس السبب السالت ذكر قاستةدام   ي دياارق وهذا يعا  عدم النفا ة

 (2) رقم جدول

 الرابعة المزرعية للسعة التمور من الضائع والدخل اإلنتاج حجم

 البند فعلياإلنتاج ال اإلنتاج األمثل معظم للربحاإلنتاج ال

 حجم اإلنتاج 106 50 98

 السعر 82 82 82

 لكلىا اإليراد 8692 4100 8036

 التكاليف متوسط 48 36 46

 التكاليف يجمالإ 5088 1800 4508

 الربح 5414 2511 5320

 الدخل الضائع  0514 -  14 - 
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 (8) رقم شكل

 الرابعة المزرعية السعة مزارع في للربح والمعظم واألمثل فعليال اإلنتاج حجم

 :للتمور واالجتماعية الخاصة االقتصادية الكفاءة مقاييس -2

وليس  عرور  شرط  -بديلة أ ع  االستةدامات ال  ي يةاتاجتت ءق النفا ة االقتصادية من ةال  توظيت الموارد اإل
ن مــن ةــال  للمــوارد يت ءــق عاــدما ال يمكــ ا مثــ ومــن المتعــارب عليــ  أن االســتةدام  -لتعظــيم الر اهيــة االقتصــادية  اكا ي ــ

وتت ءـق  .المسـتةدم اإلاتـاجيظـ  المتـاح مـن المـوارد والفـن   ي  صو  عل   جم أنبر من الااتجتعادة تةصيص الموارد ال
النلــ  ومعيــار الــرتى  معيــار الفــامشيــة , ومــن المعــايير المســتةدمة للنفــا ة اتاجة بتعظــيم هــدب الو ــدة اإلالنفــا ة االقتصــادي

 ( 0603 ;ققققالخ  مسعود .اإلاتاجي, ومعيار الءيمة المعا ة للمورد  الصا ي

 Growth Margin :الكلى الهامش -أ

  ـــي تصـــادية الةاصـــة واالجتماعيـــة إلاتـــا  التمـــور  قـــيم مءـــاييس النفـــا ة االق6  والشـــك  رقـــم  1يبـــين الجـــدو  رقـــم  
دياـار للفكتـار علـ   6134و 4015ا ـو  واالجتمـاعيما ءة ودانو بل  الفامش النل  الةاص   فيالماا ق م   الدراسةق 

دياـار  4014 و5464ق و   ما ءـة هـونو بلغـا ا ـو 00.3 % ح والييزيد عن الةاص  االجتماعيأن الفامش  أ  والتوالي
 و2650ق و ـ  ما ءـة سـوكاةو بلغـا ا ـو 61 % ح ـوالييزيـد عـن الةـاص  االجتماعيأن الفامش  أ  والتواليعل   للفكتار
 تلــ وتفســير ذلــا يرجــ   43 % ح ــوالييزيــد عــن الةــاص  االجتمــاعيأن الفــامش  أ  والتــواليدياــار للفكتــار علــ   4051

 تلا الماا قق     ي ليبيا عن ا سعار المزرعية  ي زيادة أسعار المساواة للتمور
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 (7) رقم جدول

 M3 وعائد المضافة والقيمة والقنطار الهكتار من لكل الصافي والربح الكلى الهامش

 5002-5002 اإلنتاجية السنة خالل للنخيل للمياه

 الوحدة المؤشرات
 سوكنة هون  ودان

 %ر التغي االجتماعي الخاص %التغير  االجتماعي الخاص %التغير  االجتماعي الخاص

 %65 4,830 2,931 %97 6,874 3,494 %89 9,054 4,803 (دينار/هكتار) الهامش الكلى للهكتار
 %37-  1,069 1,685 %44 2,116 1,473 %64 3,320 2,023 (دينار/هكتار) للهكتار الصافيالربح 

 %37-  30 47 %44 42 29 %64 48 29 (دينار/قنطار) للطن الصافيالربح 
 % 23- 58 75 %25 63 50 %35 72 53 (دينار/قنطار) القيمة المضافة للطن

 %60 0.19 0.12 %155 0.27 0.1 %145 0.35 0.14 3دينار/م العائد للمياه

 

 

 (9) شكل

  الثالث الدراسة المناطق في واالجتماعي الخاص الكلى الهامش

 :"Net Profit" :الصافي الربح  -ب

دياـار علـ   5521 و2125 و ما ءة ودان بلغا ا  فيللفكتارو  واالجتماعيالةاص  الصا ي  الرتى 1يبين الجدو   
ق و ـ  ما ءـة 44 %دياار عل  الترتيـب باسـحة زيـادة 2004و 0415ق و   ما ءة هون بلغا ا و 44%الترتيب باسحة زيادة 
 .51 %دياار عل  الترتيب باسحة ااةفاض 0146و 0403سوكاة بلغا ا و 

 و26ما ءـة ودان بلغـا ا ـو   فـيا ارو للء واالجتماعيالةاص  الصا ي  الرتى 01ويظفر افس الجدو  والشك  رقم  
 %دياــار علــ  الترتيــب باســحة زيــادة ا ــو 42 و26ق و ــ  ما ءــة هــون بلغــا ا ــو 44%دياــار علــ  الترتيــب باســحة زيــادة  40

 .54%  الترتيب باسحة ااةفاض للءا ار عل دياار  51دياار للءا ارو  41ق و   ما ءة سوكاة بلغا 44.0
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 (10) رقم شكل

 الدراسة محل المناطق في التمور من للطن واالجتماعي الخاص الصافي الربح

 "Value Added" :المضافة القيمة -ج

ا ءـة م  فـيالماـا ق م ـ  الدراسـةق   ـي   يبـين قـيم الءيمـة المعـا ة للءا ـار للتمـور00  والشك  رقـم  1الجدو  رقم  
تزيـــد عـــن  ا ةيـــرةأن  أ  والتـــواليدياـــار للءا ـــار علـــ   14و 35ودانو بلغـــت الءيمـــة المعـــا ة الةاصـــة واالجتماعيـــة ا ـــو 

تنلفة الفرصة البديلـة لنـ  مـن   ي أسعار المساواة للتمور تفوئ الزيادة   ي وذلا  ن الزيادة54.4 %مثيلتفا الةاصة باسحة 
 والاء ق  للر  دعم ال اقة المةصص  والفسائ   عال عن تلغا  الر  ميا  

أن  أ  والتــواليدياــار للءا ــار علــ   45 و31و ــ  ما ءــة هــونو بلغــت الءيمــة المعــا ة الةاصــة واالجتماعيــة ا ــو 
 السالت ذكرهاق   ا سحابلافس  24 %تزيد عن تلا الةاصة باسحة ا ةيرة

أن  أ  والتــواليدياــار للفكتــار علــ   30 و13 و ــ  ما ءــة ســوكاةو بلغــت الءيمــة المعــا ة الةاصــة واالجتماعيــة ا ــو
والفسائ  وكـذلا تلغـا  دعـم  الر  تنلفة الفرصة البديلة لميا    ي حسبب أن الزيادة 25 %تاةفض عن الةاصة باسحة ا ةيرة

 أسعار المساواة للتمورق  ي والاء  تفوئ الزيادة للر  ال اقة المةصص 

 "Return to Water" :المياه على العائد -د

  ـواليما ءـة ودان بلـ    ـي علـ  الميـا  للفكتـار واالجتمـاعي  أن العائـد الةـاص 02  والشـك   1يتبين من الجـدو   
عــن مثيلــة الةــاصق 043  %للميــا  يزيــد  باســحة االجتمــاعيأن العائــد  أ  علــ  الترتيــب2دياــار  م 1353و 2دياــار  م 1.04

علـــ  الميـــا  يزيـــد  االجتمـــاعيأن العائـــد  أ  علـــ  الترتيـــب 2مدياـــار  1.21و 2دياـــار  م1.01و ـــ  ما ءـــة هـــون بلـــ  ا ـــو 
 1.02علـــ  الميـــا  للفكتـــار ا ـــو  واالجتمـــاعيعـــن اظيـــر  الةـــاصق و ـــ  ما ءـــة ســـوكاة بلـــ  العائـــد الةـــاص 033%باســـحة
 ق ويرجـ  سـبب41 %للميـا  يفـوئ اظيـر  الةـاص باسـحة االجتمـاعيأن العائـد  أ  علـ  الترتيـبق 2دياـار  م 1.06و 2دياار م

لفـا  عـال  مزرعـيالماـا ق الـثالم تلـ  ارتفـاو قيمـة أسـعار المسـاواة للتمـور عـن السـعر ال  ـي للميـا  االجتماعيتفوئ العائد 
 .  الر  تفوئ تنلفة الفرصة البديلة لميا   مزرعيأسعار المساواة عن السعر ال  ي عن أن الزيادة
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 (11) شكل

 الدراسة محل الثالث المناطق في واالجتماعية الخاصة المضافة القيمة

 

 (15) شكل

 الدراسة محل الثالث المناطق في الري  مياه على واالجتماعي الخاص العائد

 ) 5007: وآخرون  إسماعيل( :اإلنتاجية التكاليف مرونة - 4

المتوسـ ة إلاتـا   حءسـمة التنلفـة ال ديـة علـ  التنلفـة Cost Elasticity Coefficientتـم  سـاب معامـ  مرواـة التنـاليت 
  ق0الجدو  رقم    ي واردة هي وكاات اتائج التءدير كما والسعات المزرعية م   الدراسة  ي التمور عاد ال جم المتوسا

 (8) رقم جدول

 اإلنتاجية التكاليف مرونة

 بيان

 السعات المزرعية

 مرونة التكاليف التكلفة الحدية متوسط التكلفة الكلية فعليمتوسط اإلنتاج ال

 4200 0020 0020 5320 األولى

 0201 50205 20203 0420 الثانية

 320 005242 6026 045 الثالثة

 3242 0026 0025 046 الرابعة
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 بلغــت الســعة المزرعيــة ا ولــ   ــي قيمــة معامــ  مرواــة التنــاليت إلاتــا  التمــور تشــير بيااــات الجــدو  أعــال  تلــ  أن

ق وكمـا يتعـى مـن الجـدو  رقـم 6.4 % يؤد  تل  زيادة التنلفـة باسـحة01  %باسحة وهذا يعا  أن زيادة  جم اإلاتا  و1.64
معظــم قا ـار , و جـم اإلاتـا  ال 40قا ـار  أقـ  مـن كـ  مـن  جـم اإلاتـا  ا مثـ     23.0  فعلـي    ـعن  جـم اإلاتـا  ال0 

لإلاتــا  وأقــ  ماــ  عاــد ال جــم   دياار قا ــار  أنبــر ماــ  عاــد ال جــم ا مثــ 43قا ــار ق أن متوســا التنلفــة   053للــرتى  
 جــم   ـي   تلـ  عــعت اسـتجاحة تنـاليت اإلاتــا  للتغيـر1.64وتشــير قيمـة معامـ  مرواــة التنـاليت   . 35.0معظـم للـرتى  ال

مر لة تاـاقص   ي السعة المزرعية ا ول  تتمت  بو ورات السعة,  يم تاتج المزرعة  ي اإلاتا  وهذا يعا  أن مزارو الاةي 
زراعــة الاةيــ   تــ  يصــ  اإلاتــا    ــي ايــد الغلــة حالاســحة لل جــم ق ولــذلا اوصــ  بزيــادة  جــم اإلاتــا  والتوســ التنــاليت  تز 

 تتساو  عاد  التنلفة ال دية م  التنلفة المتوس ةق والذ  وتل  ال جم ا مث  فعليال

  ـي ودرجـة  ساسـيتفا للتغيـر كااـت اسـتجاحة التنـاليت و 0و وكمـا يتعـى مـن الجـدو  رقـم  ا ةر  السعات المزرعية   ي أما
و ــ   و2.3و و ــ  الســعة المزرعيــة الثالثــة 0.41الســعة المزرعيــة الثاايــة   ــي  جــم اإلاتــا  كبيــرةو  يــم بلــ  معامــ  مرواــة التنــاليت

ـــــة الراحعـــــة  ـــــتج  ـــــي وهـــــذا يعاـــــ  أن مـــــزارو الاةيـــــ  .2.15الســـــعة المزرعي ـــــا الســـــعات تا ـــــة الالو ـــــورات  ـــــي تل الســـــعة   ـــــي مر ل
Diseconomies of Scale والمعظـم للـرتى وهـو مـا تظفـر  الجـداو  أرقـام  ا مثـ  اظيري عن  فعليال اتا حمعا  اا راب  جم اإل

 %و20  %و04.1 %يــؤد  تلــ  زيــادة التنلفــة باســحة   01 %  ويشــير معامــ  المرواــة تلــ  أن زيــادة اإلاتــا  باســحة4 و  3 و  4 

 اتـا السـعات الـثالم تلـ  أن التنلفـة المتوسـ ة إل  ـي الترتيـبق كمـا يشـير معامـ  المرواـة السعات المزرعية الثالم عل   ي 21.5
 مر لة تزايد التنلفة  تااقص الغلة ق  ي تنون أنبر من تنلفت  ال دية وأن المزارعين ياتجون  تعا يقا ار 

 أافــمحــالر م مــن -ظمــة الــرتى الســعة المزرعيــة الثاايــة أاــ  ال يــزا  هاــاا  رصــة أمــام المــزارعين لمع  ــي ولنــن يال ــ 
  تال أاـة قا ـار 13قا ار  اظير  ا مث    01  فعلي يم يتجاوز  جم اإلاتا  ال -السعة  ي مر ل  الالو ورات  ي ياتجون 

تلـ  المسـتو   اتـا اإل  ـي   [ لـذلا اوصـ  حالتوسـ 4رقـم   البيـاايقا ار  االشـك   61معظم للرتى  يء  عن  جم اإلاتا  ال
 عاد  التنلفة ال دية م  الثمنق تتساو   الذ 

 32قا ار وهو يتجاوز حكثير ك  من  جم اإلاتا  ا مثـ    013 فعليو   السعة المزرعية الثالثة بل   جم اإلاتا  ال
ولذلا يتجاوز متوسا التنلفـة عاـد  جـم اإلاتـا   و  اتيجة لالستةدام المفرط للموارد11معظم للرتى  قا ار  و جم اإلاتا  ال

دياـار  وهـو مـا  43معظـم للـرتى  ال دياار  واظير  عاد  جم اإلاتا  51دياار  اظيرة عاد  جم اإلاتا  ا مث    11  فعليال
  ق 1رقم   البيااييؤكد  الشك  

قا ــارو وهـو يتجـاوز حكثيـر كــ  مـن  جـم اإلاتـا  ا مثــ   014 فعلـيو ـ  السـعة المزرعيـة الراحعـة بلــ   جـم اإلاتـا  ال
ولـذلا يتجـاوز متوسـا التنلفـة عاـد  وقا ار  حسبب االسـتةدام المفـرط للمـوارد 60معظم للرتى  إلاتا  القا ار  و جم ا 31 

دياار  وهـو مـا يؤكـد   44معظم للرتى   و و جم اإلاتا  ال54اظيري  عاد ك  من  جم اإلاتا  ا مث    فعلي جم اإلاتا  ال
  ق 0رقم   البياايالشك  

 معظم للرتىق ال السعات المزرعية الثالثة والراحعة  جم اإلاتا   ي فعليال يتجاوز اإلاتا  الالةسارة حأ  ولذلا اوص  لتداي

 :المحلية الموارد وتكلفة الحماية معامالت -2

  ـي واردة هي الماا ق م   الدراسةق وكاات اتائج التءدير كما  ي تم  ساب معامالت ال ماية وتنلفة الموارد الم لية
 :التالي  ومافا يتعى 00 و  01و   6الجداو  حأرقام  
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 :ودان منطقة في -أوال  

 (9) رقم جدول

 ودان منطقة في للنخيل السياسات تحليل مصفوفة

Values Basis Revenue 
Production costs 

Profit 
Tradable Non-tradable 

Private prices 6,457 1,550 2,884 2,023 

Social prices 10,708 2,777 4,611 3,320 

Divergence -4,251 -1,227 -1,727 -1,297 

Coefficients NPC = 0.60 NPI = 0.56 

 EPC = 0.62 DRC = 0.58 

و وهـــذا يعاـــ  أن ا ســـعار الةاصـــة أقـــ  مـــن 1.41لم صـــو  التمـــور يءـــدر با ـــو  NPC ا ســـم معامـــ  ال مايـــة  -أ
 مورق  الت مزارعيأسعار ال دود وأن هااا عرائب عماية مفروعة عل  

التمـور  مزارعـيوهـذا يعاـ  أن  1.34لمـزارو الاةيـ  يءـدر با ـو  NPIللمدةالت التجارية  ا سم معام  ال ماية   -ب
 ي صلون عل  دعم عاد شرا  المدةالت التجاريةق

 للسياســة ال كوميــة الصــا يوهــذا يعاــ  أن ا ثــر  1.42يءــدر با ــو  EPCالتمــور  لمزارعــيمعامــ  ال مايــة الفعــا    -ج
 التمورق ماتجيال الية يتحع   ا ز سالب صا   عرائب   عل  

دياــار مــن  011قيمتــ   وهــذا يعاــ  أن تاتــا  مــا 1.30لم صــو  التمــور يءــدر با ــو   DRCتنلفــة المــوارد الم ليــة  -د
و تمـور قيمتفـا ا ـ تاـتجدياـار 30دياـار مـوارد م ليـة وتتعبيـر تةـر أةـر أن مـوارد م ليـة قيمتفـا  30التمور يتنلـت 

دياـــارو ومـــن ذلـــا يتعـــى أن قيمـــة التنلفـــة االجتماعيـــة للمـــوارد  الم ليـــة أقـــ  مـــن قيمـــة الماـــا   االجتماعيـــة  011
تاتــا  التمــور  يــم تن   ــي الااجمــة مــن افــس كميــة المــوارد الم ليــة هــذا يعاــ  أن  ــعن الدولــة تتمتــ  حميــزة مءاراــة

فا االجتماعية ومن ثم يكون مـن المر ـوب  يـ  اجتماعيـا الماا   االجتماعية من تاتا  التمور تنون أنبر من  تنلفت
 تاتاجفا م لياق    ي التوس 

 :هون  منطقة -اثاني  

 (10) رقم جدول

 هون  منطقة في للنخيل السياسات تحليل مصفوفة

Values Basis Revenue 
Production costs 

Profit 
Tradable Non-tradable 

Private prices 4,577 1,140 1,964 1,473 
Social prices 7,957 2,176 3,666 2,116 
Divergence -3,380  -1,036 -1,702 -642 
Coefficients NPC = 0.58 NPI = 0.52 

 EPC = 0.59 DRC = 0.63 
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و وهـذا يعاــ  أن ا سـعار الةاصــة أقــ  1.30يءـدر با ــو   ــي لم صــو  التمـور NPC ا سـم أن معامـ  ال مايــة  -أ
التمـور  مزارعـيالتمـورق و ـ   الـة تشـجي   مزارعـيودو وأن هاـاا عـرائب عـماية مفروعـة علـ  من أسعار ال ـد
اإلاتــا   ــا مر يت لـب تلغــا  تلـا العــرائب العــماية المفروعـة  تــ  تتسـاو  ا ســعار الةاصــة   ـي علـ  التوســ 

 حأسعار ال دود  المساواة ق                          

 مزارعـــيوهـــذا أن يعاـــ  أن  1.32لمـــزارو الاةيـــ  يءـــدر با ـــو  NPIمـــدةالت التجاريـــة لل ا ســـم معامـــ  ال مايـــة   -ب
 التمور ي صلون عل  دعم عاد شرا  المدةالت التجاريةق

للسياسـات ال كوميـة  الصـا يوهذا يعا  أن ا ثر  1.36التمور يءدر با و  لمزارعي EPCمعام  ال ماية الفعا    -ج
 التمورق ماتجيعرائب   عل  ال الية يتحع   ا ز صا   سالب  

دياــار مــن  011  قيمتــ وهــذا يعاــ  أن تاتــا  مــا 1.45لم صــو  التمــور با ــو    DRCأن تنلفــة المــوارد الم ليــة  -د
تاتـا  التمـور  يـم تن الماـا     ـي دياار موارد م ليةو و   هذ  ال الة تمت  الدولة حميزة مءاراة 45التمور يتنلت 

تاتاجفـا   ي ور تنون أنبر من  تنلفتفا االجتماعية ويكون من المر وب اجتماعيا التوس االجتماعية من تاتا  التم
 م لياق  

 :سوكنة منطقة في -اثالث  

 (11) رقم جدول

 سوكنة منطقة في للنخيل السياسات تحليل مصفوفة

Values Basis Revenue 
Production costs 

Profit 
Tradable Non-tradable 

Private prices 3,967 734 1,548 1,685 

Social prices 5,866 1,577 3,220 1,069 

Divergence -1,899 -843 -1,672 616 

Coefficients NPC = 0.68 NPI = 0.47 

 EPC = 0.75 DRC = 0.75 

يعا  أن ا سعار و وهذا 1.40ما ءة سوكاة يءدر با و   ي لم صو  التمور NPC ا سم يءدر معام  ال ماية  -أ
ــة تشــجي   مزارعــيالةاصــة أقــ  مــن أســعار ال ــدود وأن هاــاا عــرائب عــماية مفروعــة علــ   التمــورق و ــ   ال

اإلاتـــا   ـــا مر يت لـــب تلغـــا  تلـــا العـــرائب العـــماية المفروعـــة علـــيفم  تـــ    ـــي التمـــور علـــ  التوســـ  مزارعـــي
 تتساو  ا سعار الةاصة حأسعار ال دود  المساواة ق 

ويعاــــ  ذلــــا أن هــــؤال   1.41الاةيــــ  با ــــو  لمزارعــــي NPIللمــــدةالت التجاريــــة  ا ســــم ر معامــــ  ال مايــــة يءـــد  -ب
 ي صلون عل  دعم عاد شرا  المدةالت التجاريةق

للسياســات  الصــا يوهــذا يعاــ  أن ا ثــر  1.13التمــور يءــدر با ــو  لمزارعــي  EPCيءــدر معامــ  ال مايــة الفعــا   -ج
 التمورق ماتجيسالب  عرائب   عل   ال الية يتحعفا  ا ز صا  

دياــار مــن  011قيمتــ   وهــذا يعاــ  أن تاتــا  مــا 1.13لم صــو  التمــور با ــو   DRCتءـدر تنلفــة المــوارد الم ليــة  -د
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الم ليــة تنــون أقــ  مــن الماــا    اتــا دياــار مــوارد م ليــةو ومــن ذلــا يتعــى أن تنلفــة عااصــر اإل13التمــر يتنلــت 
تاتـا  التمـور  يـم تن الماـا   مـن تاتـا  التمـور   ـي لـة  ـعن الدولـة تتمتـ  حميـزة مءاراـةالااجمة عافا و ـ  هـذ  ال ا

 تاتا  التمور م لياق    ي تنون أنبر من تنلفتفا ويكون من المر وب اجتماعيا التوس 

 :النتائـــج

ل  ـي التمــور كفـا ة تاتـا  الورقـة دراسـة وت ليـ  أثــر و ـورات السـعة علـ  هـذ اسـتفد ت  ءـا  العـو  علـ  الميــزة ليبيـاو واق
ودان وهـون وسـوكاةو و ـ  أرتعـة ســعات مزرعيـة  أقـ  مـن هكتـارو مـن هكتــار  هـي ثـالم ماــا ق  ـي الاسـبية إلاتـا  التمـور

تلــ  أقــ  مــن هكتــارينو مــن هكتــارين تلــ  أقــ  مــن ةمســة هكتــارو أنثــر مــن ةمســة هكتــار و كمــا اســتفد ت الدراســة تءــدير 
 مرواــةكمــا تــم قيــاس  و  التمــورق وتءــدير متوســا تنــاليت اإلاتــا  التنــاليت ال ديــة للتمــورمءــاييس النفــا ة االقتصــادية إلاتــا

 مزارعــيمعظــم للــرتى علــ  دةــو  لتمــور عــن كــ  مــن ال جــم ا مثــ  والل فعلــييــة وأثــر تحــاين  جــم اإلاتــا  الاتاجالتنــاليت اإل
ــا الاســبية اوأةيــر   والتمــور  االســميةإلاتــا  التمــورو وتءــدير معــامالت ال مايــة  تــم تءــدير تنلفــة المــوارد الم ليــة كمؤشــر للمزاي
 السعات المزرعية المةتلفةق  ي التمور لمزارعيوالفعالة 

الســـعات المزرعيـــة   ـــي ت ءيـــق أهـــدا فا علـــ  البيااـــات الثااويـــة الماشـــورة و يـــر الماشـــورة عـــن التمـــور  ـــي واعتمـــدت الدراســـة
ــ أوليــة ميداايــة جمعــت و ســبت مــن دراســات ســاحءةق وشــملت تلــا البيااــات علــ  بيااــات  اوالماــا ق موعــوو الدراســةق واعتمــدت أيع 
 ماا ق اإلاتا  الثالم موع  الدراسةق  ي التمور وماتجي لمزارعيكميات وأسعار المدةالت والمةرجات 

 وقد توصلت الدراسة تل  عدة اتائج أهمفا:

 50قا ـارو و 30و وقا ـار 00  ـواليل  الترتيب السعات المزرعية ا رت  موع  الدراسة ع  ي بلغت تاتاجية الفكتار -0
ـو قا ارق وهذا يعا  أن تاتاجية الفكتار من التمور تـاةفض مـ  زيـادة السـعة المزرعيـةو  50قا ارو و  ايعـز  ذلـا أساس 

  ـي تل  ااةفاض عدد أشجار الاةي  لو دة المسا ة م  زيادة السعة المزرعيةو حمعا   ااةفاض تاتاجية شجرة الاةيـ 
ت المزرعية النبيرة وتاا  عل  ذلا توص  الدراسة بزيادة كثا ة أشجار الاةي  واةتيار ا صـااب عاليـة اإلاتاجيـة السعا

 تلا المزاروق  ي وت سين اظم اإلدارة المزرعية

مــن دراســة تــأثير أثــر الســعة المزرعيــة علــ  كميــة اإلاتــا  مــن التمــور تبــين وجــود عالقــة  رديــة بــين الســعات المزرعيــة  -2
 سـالب  للسـعة المزرعيــة  عكسـيثالم ا ولـ  وكميـة اإلاتـا  مـن التمـور للفكتـارق وعلـ  العكــس مـن ذلـا وجـد تـأثير الـ

الراحعة عل  كمية اإلاتا  من التمور للفكتـارو ويرجـ  ذلـا تلـ  ااةفـاض عـدد أشـجار الاةيـ  وااةفـاض تاتاجيـة الاةلـة 
و ــدة   ــي ءــدم يجــب التأنيــد علــ  زيــادة كثا ــة أشــجار الاةيــ الســعة المزرعيــة النبيــرة وتاــا   علــ  مــا ت  ــي مــن التمــور
 زراعة أصااب عالية اإلاتاجية وت سين اظم اإلدارة المزرعيةقعن  ال  السعات النبيرةو  ع  ي المسا ة

بدراســة تــأثير الســعة المزرعيــة علــ  متوســا تنــاليت تاتــا  الءا ــار تبــين ااةفــاض تنلفــة تاتــا  الءا ــار مــ  زيــادة  جــم  -5
 اعة المزرعية علـ  الـر م مـن الاتـائج الموعـ ة سـلفاو وهـذا يعاـ  أن اقتصـاديات السـعة  و ـورات السـعة  تلعـب دور  الس
ـــ ليبيـــاو وتاـــا   عليـــ  يجـــب العمـــ  علـــ  توســـي  الســـعات المزرعيـــة الصـــغيرة بزراعـــة   ـــي علـــ  كفـــا ة تاتـــا  التمـــور امفم 

 متوسا تنلفة تاتا  الءا ارق وتداي لسعة مسا ات مجاورة لفا حالاةي  لالستفادة من ميزة و ورات ا
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 40التمــور حســبب عــدم ت ءيــق مســتو  اإلاتــا  ا مثــ    لمزارعــيمــزارو الســعة ا ولــ  بلــ  صــا   العائــد العــائ    ــي -4
معظــم حســبب عــدم ت ءيــق مســتو  اإلاتــا  الدياــار للفكتــارق كمــا بلــ  صــا   العائــد العــائ   154قا ــار للفكتــار  ا ــو 

اســتةدام أو   ــي دياــار للفكتــارو وهــذا يؤشــر حعــدم النفــا ة االقتصــادية 2500قا ــار للفكتــار  ا ــو  053للــرتى وهــو  
 مزارعــيالتمــور حمــزارو الســعة المزرعيــة ا ولــ  ومــن ثــم يمكــن زيــادة دةــو   مزارعــيتوظيــت المــوارد اإلاتاجيــة مــن قبــ  

أدا  العمليــات المزرعيــة حكفــا ة عاليــةو ا مــر  دياــار للفكتــار تذا مــا تــم ترشــادهم وتــدريبفم علــ  2500 ح ــواليالتمــور 
 توظيت الموارد اإلاتاجيةق  ي يترتب علي  ت ءيق كفا ة اقتصادية الذ 

معظـــم للـــرتى مـــن حســـبب عـــدم ت ءيـــق مســـتو  اإلاتـــا  المـــزارو الســـعة المزرعيـــة الثاايـــة بلـــ  صـــا   العائـــد العـــائ    ـــي -3
اسـتةدام أو توظيـت   ـي لفكتارو وهـذا يؤشـر حعـدم النفـا ة االقتصـاديةدياار ل 031قا ار للفكتار  ا و  61اإلاتاجية  

 031 ح ــواليالتمــور  مزارعــيالتمــور حمــزارو تلــا الســعة ومــن ثــم يمكــن زيــادة دةــو   مزارعــيالمــوارد اإلاتاجيــة مــن قبــ  
يترتــب عليـ  ت ءيــق   الـذدياـار للفكتــار تذا مـا تــم ترشـادهم وتــدريبفم علـ  أدا  العمليــات المزرعيـة حكفــا ة عاليـة ا مــر 

 توظيت الموارد اإلاتاجيةق   ي كفا ة اقتصادية

مـــزارو الســـعة المزرعيـــة الثالثـــة بلـــ  صـــا   العائـــد العـــائ  حســـبب عـــدم ت ءيـــق مســـتو  اإلاتـــا  المعظـــم للـــرتى مـــن   ـــي -4
وظيـت المـوارد مـن اسـتةدام و ت  ـي دياار للفكتارو وهذا يؤشر حعدم النفا ة 0551قا ار للفكتار  ا و  11اإلاتاجية  

 .قب  المزارعين اتيجة االستةدام المفرط للموارد

المعظــم  اتــا مــزارو الســعة المزرعيــة الراحعــة بلــ   جــم صــا   الــدة  المت ءــق للفكتــار حســبب ااةفــاض مســتو  اإل  ــي -1
يئـة والاـاتج عـن عل  المـوارد الب السلبي ا ثروهو رقم عئي  ال يعوض  ودياار  ءا 14ا و  فعليللرتى عن المستو  ال

  .االستةدام المفرط للموارد

لالســـتفادة  وهـــو المســـتو  المعظـــم للـــرتى فعلـــيال اتـــا لـــذلا توصـــ  الدراســـة بترشـــيد اســـتةدام المـــوارد ح يـــم يكـــون اإل
المــزارو ذات الســعات الثاايــة والثالثــة والراحعــة شــديدة ال ساســية  اتــا   ــيالءصــو  مــن و ــورات ال جــم ةاصــة وان تنــاليت اإل

 .اتا  جم اإل  ي غيرللت

التمور حغرض التصدير للةار و وعرورة االهتمام بتعبئة وتصـاي  التمـور ور ـ   تاتا كما توص  الدراسة حالتوس   ي 
  جودتفا حغية زيادة الءدرة التاا سية للتمور الليبية  ي ا سوائ العالميةق
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 المراجـــع

  :العربية غةبالل المراجع -ال  أو 

و رسالة ماجستيرو قسم االقتصاد الزراعيو أناديمية الدراسات تقييم إنتاج التمور في ليبيا(. 3442. )ة م مدأ ميدانو عائش -
 العلياو  رابلسو ليبياق

هيكل التكاليف اإلنتاجية لتمور السكري (. 3441. )تسماعي و صح ي م مد؛ عبد العزيز م مد الدويس؛ وم مد عبد هللا العليو   -
 جامعة الملا سعودق -سم االقتصاد الزراعيو كلية علوم ا  ذية والزراعة ق قفي منطقة القصيم

ت لي  اقتصاد  قياسي لدوا  التناليت اإلاتاجية لمزارو تاتا  التمور حالمملنة العرتية (. "0000) .السليمو يوست عبد هللا -
 .    00-06 و 0) مجلة جامعة الملك سعود، العلوم الزراعيةو "السعودية

 األراضي مناطق ببعض مقارنة سيناء شمال محافظة في البلح نخيل إنتاج اقتصاديات(. 3440). م مد ع ية ر اب تيايوالشر  -

 .ماجستيرو قسم االقتصاد الزراعيو كلية الزراعةو جامعة عين شمس رسالة والجديدة

و رسالة ماجستيرو كري في منطقة القصيمتحليل اقتصادي لتكاليف إنتاج تمور الس(. 3441. )العليو و م مد بن عبد هللا عل  -
 جامعة الملا سعودق-قسم االقتصاد الزراعيو كلية علوم ا  ذية والزراعة

و الجدوى المالية واالقتصادية إلنتاج التمور في المملكة العربية السعودية(. 0002) ةليفةو عل  يوستو و مد بن سيت البتا ق -
 ي  والتمورو جامعة الملا  يص قادوة الاةي  الثالثةو مركز أح ام الاة

رسالة  .الكفاءة االقتصادية للموارد الزراعية والمزرعية في مزارع مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. مسعودو سعد ز لو  سليمان -
 ماجستير , قسم االقتصاد الزراعيو كلية الزراعةو جامعة اإلسكادريةق 
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 ABSTRACT 

The yield of dates production in Libya has been deteriorated recently. Therefore the 

objectives of this study are:  

1- Study and estimate the dates production average and marginal cost function and to utilized 

its indicators to understand the production performance of dates in the selected scales in 

the selected regions under study to utilize the economic farm size of dates and calculate 

cost elasticity. 

2- Identify the optimal and profit-maximizing production scales. The crop budget technique 

and the average production cost functions have been used to accomplish the previous 

objectives. 

The main results can be summarized as follows: 

- There is inverse relationship between the cultivated area of palm trees and the average 

cost per date unit, i-e, when the cultivated area of palm trees increased the average 

cost per date unit decreases, 

- The average production cost per hectare of date in the first region (wedan) is high 

because of the levels of irrigation, harvesting and packaging costs. 

- The four studied production scales have not achieved the production levels that 

maximize the profits because the utilization of farm inputs is not quite efficient. 

Consequently, the foregone net profits is estimated at 2388 dinars/hectare in the first 

farm scale, 150 dinars/hectare in the second farm scale, 1337 dinar/hectare in the third 

farm scale, and 76 dinars/hectare in the fourth farm scale. 
 


