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الخالصة
أستهدف البحث المحددات التً تؤثر على اإلنتاجٌة والتً تنعكس بدورها علىى العابىد .تىم الحصىول علىى
البٌانات من خالل استمارة استبٌان لعٌنىة مىن مزارعىً جمعٌىة النعىٌم بلغىت ( )401مىزار للموسىم الصىٌفً
 .1040تضمنت فرضٌة البحث إن هنالك محددات تؤثر على إنتاجٌة محاصٌل الخضر والتً بدورها قد تىؤثر
علىىى العابىىد (الىىربا المزرعىىً) وشىىملت متغٌىىرات الدراسىىة ( العمىىر الخبىىرة عىىدد إفىىراد عابلىىة المىىزار
مساحة األرض نو األرض نو المحصول األٌدي العاملة الدخل تكالٌف الزراعة الحراثىة نىو
الزراعة التسمٌد الحصاد نو التموٌل أسعار المدخالت التسىوٌ أسىعار بٌىل المحصىول العوامىل
المناخٌة التقلبات فً األسعار دعم الدولة ) ومن خالل استخدام التحلٌل العىاملً تبىٌن أن كىل مىن التسىوٌ
تكىىالٌف زراعىىة المحصىىول الخبىىرة الىىدخل والتقلبىىات فىىً األسىىعار لهىىا ت ى ثٌر كبٌىىر علىىى متغٌىىر اإلنتاجٌىىة
وبالتىىالً سىىٌكون لهىىا ت ى ثٌر علىىى ربىىا المىىزار حٌىىث كىىل هىىلم العوامىىل قىىد تجعىىل المىىزار ال ٌحق ى إنتاجٌىىة
مرغوبة .
كلمات دالة:االنتاجٌة المحاصٌل الخضرٌة ربا المزرعة العابد التحلٌل العاملً
تارٌخ تسلم البحث  1044/40/40وقبوله 1044/ 41/41

المقدمة
تىىدخل محاصىىٌل الخضىىر ضىىمن تقسىىٌم النباتىىات االقتصىىادٌة لمىىا لهىىا مىىن فوابىىد اقتصىىادٌة كبٌىىرة حٌىىث تنتشىىر
زراعتها فً جمٌل أنحىاء القطىر لكونهىا تعتمىد علىى الىري الىدابم مىن العٌىون وادبىار والسىدود لهىلا نالحى إن
إنتاجها قد اتسم بالنمو المستمر واالستقرار إلا ما توفرت جمٌىل عوامىل اإلنبىات والنمىو علىى عكىس محاصىٌل
الحبوب التً تتمٌز باإلنتاج المتلبىلب أمىا علىى مسىتوع العىالم فتنتشىر زراعىة الخضىروات فىً كنىدا وروسىٌا
والهنىىد والصىىٌن وجنىىوب إفرٌقٌىىا ٌتوقىىف توزٌعه ىا علىىى عوامىىل متعىىددة منهىىا (العوامىىل المناخٌىىة العوامىىل
األرضىىٌة العوامل االقتصىىادٌة) وتعتبر الطماطىه والبطاطىىا والبصىىل والخٌىىار والبالنجىىان فىىً مقدمىىة محاصىىٌل
الخضر الربٌسٌة من حٌث االهمٌة الغلابٌة واالقتصادٌة  .إن وضل محاصٌل الخضر فً العىرا شىهد تلبىلبا
من حٌث المساحة المزروعة واإلنتاج واإلنتاجٌة وللك بسبب األوضا االقتصىادٌة المتردٌىة والحىروب التىً
شىىهدها القطىىر فضىىال عىىن منافسىىة المنتىىوج المسىىتورد مىىن دول الجىىوار للمنتىىوج المحلىىً ممىىا ٌجعىىل المىىزار
ٌعىىزف عىىن زراعىىة أرضىىه .ومىىن أهىىم أسىىباب التراجىىل هىىو نقىىة المسىىتلزمات الزراعٌىىة والبىىلور المحسىىنة
واألسمدة والتجهٌزات الزراعٌة األخرع مما ألقى بضالله على تدهور اإلنتاج وهو ما ٌتطلب وقفىة مىن جمٌىل
الجهات التخطٌطٌة والزراعٌة لبلورة سٌاسة زراعٌة تتناسب وطبٌعة المرحلة لوقىف تىدهور القطىا الزراعىً
ومحاولة النهوض به .وعلٌة فان دراستنا ستتمحور حول أهم محددات نمو اإلنتاجٌىة الزراعٌىة ومنهىا عناصىر
اإلنتاج من عمل ورأس مال وارض وكىللك المىوارد المابٌىة ومسىتوع التطىور فىً اسىتخدام األسىالٌب الحدٌثىة
وكىىللك التسىىوٌ والتكىىالٌف الزراعٌىىة وغٌرهىىا مىىن المحىىددات الزراعٌىىة .تتحىىد أهمٌىىة الدراسىىة مىىن أهمٌىىة
محاصٌل الخضر نفسها لما تحتل من مكانة ممٌزة من حٌث األهمٌة االقتصادٌة وكللك لغرض التعىرف علىى
المشاكل األساسٌة التً ٌعانً منها المزار فً منطقة القبىة والشىرٌخان والتىً قىد تكىون سىببا ا ربٌسىا ا فىً عىدم
الوصول إلى مستوع الكفاءة اإلنتاجٌة المرغوبة واللي ٌؤدي إلى انخفىاض الىربا لىدع المىزار لىللك ٌجىب
التعرف على أهم العوامل المؤثرة فً اإلنتاجٌة من اجل تقلٌل التكالٌف ورفل مسىتوع الىربا وتحقٌى الرفاهٌىة
االجتماعٌة واالقتصادٌة للمزارعٌن  .تعرف اإلنتاجٌة على أنها كمٌات السلل والخىدمات الناتجىة عىن اسىتعمال
وحدة واحدة مىن العنصىر اإلنتىاجً سىواء وحىدة واحىدة مىن العمىل ورأس المىال والمسىاحة.........الخ .وهىً
إحدع مؤشرات الكفاءة الفنٌة فً استعمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً
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الموارد وكفاءة األداء اإلداري ولهلا نجد فً أراء الكثٌر من االقتصادٌٌن إن اإلنتاجٌة مقترنىة بدرجىة الكفىاءة
اإلدارٌة والفنٌة ودرجة نجاح اإلدارة فىً توزٌىل أو تخصىٌة المىوارد فىً العملٌىة اإلنتاجٌىة بغٌىة الوصىول
إلى تحقٌ اكبىر قىدر ممكىن مىن اإلنتاجٌىة وهىلا ٌعنىً إن اإلنتاجٌىة مقٌىاس لكفىاءة تحوٌىل المىوارد إلىى سىلل
وخدمات إل إن زٌادة اإلنتاجٌة الزراعٌة تمكن المزار من إنتىاج كمٌىات اكبىر مىن النىاتت باسىتعمال مىواردم
السابقة ومن المالح إن هناك نوعٌن مىن اإلنتاجٌىة فالعالقىة التىً تعكىس مقٌىاس كفىاءة اسىتعمال كىل مىورد
إنتاجً على انفراد فً العملٌة اإلنتاجٌة بمعزل عن بقٌة العوامل األخرع تسعى باإلنتاجٌىة الجزبٌىة ( Partial
 )Productivityأما العالقة التً تعكس قٌاس كفىاءة اسىتعمال جمٌىل عناصىر اإلنتىاج تسىمى باإلنتاجٌىة الكلٌىة
( .)Total productivityاخل مفهوم اإلنتاجٌىة اهتمامىا متزاٌىدا وكبٌىرا فىً السىنوات األخٌىرة مىن لىدن كافىة
االختصاصٌن والباحثٌن فً مختلف المجاالت وعلى صعٌد المشروعات اإلنتاجٌة كافه والخدمٌة بشكل خىاة
إال أن هىىلم التباٌنىىات فىىً ادراء والمفىىاهٌم لىىم تتعىىرض لمضىىمون اإلجمىىا السىىابد ل،نتاجٌىىة بشىىكل أساسىىً
وغالبا ما ٌكون اإلنتاج مرادفا ل،نتاجٌة لدع الكثٌر من العاملٌن فً هلا المٌدان إال أن الواقل العملً ٌشٌر إلىى
إن هناك فرقا واضحا بٌن اإلنتاج اللي ٌمثل الحصول على عوامل اإلنتاج واستخدامها من اجل صىناعة سىلعة
معٌنه أو تقدٌم خدمه مفٌدة وبٌن اإلنتاجٌة التً تمثل النسبة بٌن المخرجات وبىٌن مىدخالت العناصىر اإلنتاجٌىة
(حمود وفاخوري  )1005إل إن التوسل فً استخدام العاملٌن أو المكابن أو المعدات أو المادة األولٌة قد ٌىودي
إلى زٌادة اإلنتاج إال إن هلا االعتبار قد ال ٌودي بلات الوقت إلى ارتفا فً اإلنتاجٌه ون ىرا لتبىاٌن المفىاهٌم
السابدة بش ن اإلنتاج واإلنتاجٌة للا ٌمكن القىول بىان زٌىادة اإلنتاجٌىة ألٌىة منشىاة اقتصىادٌه ال ٌمكىن إن ٌتحقى
إال إلا تم استخدام الموجودات اإلنتاجٌىة بكفىاءة عالٌىة (العنىاد  )4541ونقصىد بالكفىاءة اإلنتاجٌىة أو مىا ٌسىمى
بالكفاءة الفنٌة هو االستخدام األمثل للموارد المتاحة فإنتاج اكبر كمٌه مىن السىلل والخىدمات مسىتخدما عناصىر
اإلنتىىاج المتاحىىة فىىً المجتمىىل ٌشىىمل مفهىىوم الكفىىاءة (النسىىور  .)1005والكفىىاءة اإلنتاجٌىىة تقىىٌس درجىىة نجىىاح
الوحدة أالقتصادٌه فً استغالل الموارد المتاحة لها إلنتاج السلل والخدمات التً تتخصة فً إنتاجهىا وبىللك
ٌتع م الناتت بالنسبة لكل وحدم من المدخالت المستخدمة (حمود وفىاخوري  .)1005تشىٌر الدراسىات إلىى إن
اإلنتاجٌة تت ثر بكل شً حٌث انه ال توجىد ىاهرة فىً الحٌىاة االقتصىادٌة أو نىواحً الحٌىاة المختلفىة إال وتىؤثر
فً اإلنتاجٌة حٌث تت ثر بطبٌعة الجو مىن حٌىث البىرد والحىر والجلٌىد والرٌىاح وغٌرهىا وهىً تتى ثر بىاألفراد
العاملٌن والعمالء وغٌرها ولكن توجد عوامل قد ٌكون لها اثر مهم فىً اإلنتاجٌىة وهىً المحىددات العامىة التىً
تشمل ال روف البٌبٌة والمناخٌة وتوزٌل المىوارد جغرافٌىا فضىال عىن السٌاسىات االبتمانٌىة والمالٌىة وطبٌعىة
سىىو العمىىل والعمالىىة ومحىىددات فنٌىىة وتشىىمل معىىدل اسىىتغالل الطاقىىة اإلنتاجٌىىة وحجىىم واسىىتقرار اإلنتىىاج
والمىىواد األولٌىىة وطبٌعىىة ن ىىام الرقابىىة السىىابدة (إسىىماعٌل  .)1004ولقىىد صىىنفت المحىىددات التىىً تىىؤثر فىىً
اإلنتاجٌىىة تصىىنٌفا أخىىر أكثىىر تفصىىٌال  .وبموجىىب هىىلا التصىىنٌف فقىىد قسىىمت محىىددات اإلنتاجٌىىة إلىىى المحىىددات
الطبٌعٌىىة المحىىددات السٌاسىىٌة والقانونٌىىة المحىىددات االجتماعٌىىة المحىىددات التقنٌة المحىىددات االقتصىىادٌة
المحىىددات الدٌموغرافٌىىة .وٌعىىرف الىىربا ب نىىه العابىىد الىىلي ٌتبقىىى بعىىد خصىىم تكىىالٌف اإلنتىىاج الضىىرورٌة
ومستلزمات اإلنتاج واالندثارات أو انه مكاف ة المىن م نتٌجىة لعملٌىة المخىاطرة ولهىلا ٌعتبىر الىربا نىو أخىر
من الدخل الناشا عن الملكٌة إلى جانب الفابدة والرٌل وٌختلف مفهوم الربا بالنسىبة لالقتصىادٌٌن عىن مفهىوم
المحاسبٌن له فالربا بالمفهوم المحاسبً ٌمثل الفر بىٌن اإلٌىراد الكلىً للمنىتت والتكىالٌف الكلٌىة أي انىه المبلى
المتبقً للمالك من اإلٌراد الكلً للمبٌعات خالل فترة زمنٌة معٌنة بعىد اسىتبعاد مىدفوعات عوامىل اإلنتىاج التىً
ساهمت بخدماتها فىً العملٌىة اإلنتاجٌىة (األجىور الفابىدة الىربا) فضىال عىن المبىال التىً ٌتحىتم دفعهىا مثىل
الضىىرابب أو اسىىتقطاعاتها مىىثال أقسىىاط اسىىتهالك المبىىانً وادالت والمعىىدات علىىى نفىىس الفتىىرة الزمنٌىىة (سىىعٌد
وحسٌن  .)1004أمىا الىربا فىً المفهىوم االقتصىادي فانىه ٌختلىف عىن للىك بوجىوب تكىالٌف الفرصىة البدٌلىة
للعمل ورأس المال واألرض أٌضا التً ٌسىهم بهىا المالىك ومىا ٌتبقىى بعىد للىك مىن إٌىرادم الكلىً هىو مىا ٌعتبىر
ربحا فً المفهىوم االقتصىادي (علىً  .)4541كمىا بٌنىت الدراسىات السىابقة أهمٌىة الكفىاءة الفنٌىة والتقنٌىة فىً
تحسٌن اإلنتاجٌة الزراعٌة وبالتالً انعكاسها على دخول المىزارعٌن وفٌمىا ٌى تً هىلم الدراسىات وفقىا ا لحىداثتها
التارٌخٌىىة :ففىىً دراسىىة مٌدانٌىىة لىىـ ( اسىىماعٌل  )1001ألحتسىىاب الحجىىم األمثىىل إلنتىىاج صىىنفً مىىن البطاطىىا
البٌضاء و الحمراء واللي ٌحق الكفاءة االقتصادٌة تبٌن ان مزارعً هىلٌن الصىنفٌن ال ٌحققىون اقتصىادٌات
الحجىىم واوصىىى بالتوسىىل بالمسىىاحات المزروعىىة لتحقٌ ى وفىىورات الحجىىم لالقتىىراب مىىن الحجىىم االمثىىل لهمىىا
والح ( )1001 Ijabjassفً دراسة قام بها فىً المىزار النباتٌىة فىً المنطقىة الجبلٌىة مىن ناٌجٌرٌىا أنعىدام
الكفاءة التقنٌة للمزار التً تعمل فٌها النساء وتوصل البحث إلىى ان اسىتخدام النسىاء فىً العملٌىات الزراعٌىة
ٌؤدي إلى خفىض معىدالت اإلنتىاج واإلنتاجٌىة .وكىان هىدف الدراسىة التىً أجراهىا ( )1002 Abedullahهىو
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التعرف على أهم محددات الكفاءة التقنٌة حٌث تم اختٌار القرع الربٌسٌة التً تزر محصول البطاطا بصىورة
متزاٌدة وللك بالتعاون مل إدارة اإلرشاد الزراعىً حٌىث و تبىٌن أن معىامالت األسىمدة والىري تىؤثر بصىورة
سلبٌة على الكفاءة التقنٌة إلنتاج البطاطا ولكن بصىورة ضىبٌلة بٌنمىا خىدمات اإلرشىاد وأسىعار المىدخالت لهىا
اثر اكبر على ى الكفىاءة التقنٌىة وأن اسىتخدام المىوارد المتاحىة بصىورة أكثىر كفىاءة فىً هىلم المنىاط تىؤدي إلىى
تحسٌن الكفاءة وكللك متوسط اإلنتاجٌة .وفً دراسة مٌدانٌة لـ ( عثمان  )1004عىن واقىل أنتىاج الخضىر فىً
قضاء الزبٌر وشملت الدراسة محاصٌل الخضر الصٌفٌة (البطٌخ الرقً الخٌار القر ) ومحصول الطماطىة
المغطاة ومن النتابت التً توصل إلٌها البحث أن زراعة محاصٌل الخضر فً هلم المنطقة ٌتى ثر سىلبا ا بالعدٌىد
مىىن العوامىىل الطبٌعٌىىة السىىٌما ال ىىروف المناخٌىىة القاسىىٌة صىىٌفا ا والمتمثلىىة بارتفىىا درجىىات الحىىرارة والتبخىىر
والرٌىىاح أمىىا ت ى ثٌر العوامىىل البشىىرٌة كىىان اٌجابٌىىا فاألٌىىدي العاملىىة متىىوفرة نسىىبٌا ا ولات خبىىرة جٌىىدة فىىً هىىلا
النشاط كما كان الستخدام طر ري حدٌثة كطرٌقة الري بالتنقٌط ون ام حٌازة األرض وسهولة التسوٌ مىن
األسباب الربٌسة لتطور زراعىة هىلم المحاصىٌل فىً القضىاء .كمىا أجىرت الباحثىة (إسىماعٌل  )1004دراسىة
هىدفها توضىٌا عىدد مىن المتغٌىرات التىً تىؤثر فىً نمىو النىاتت واإلنتاجٌىة الزراعٌىة فىً دول العىرا مصىر
الجزابر السودان وخرجت الباحثة بعدد مىن التوصىٌات منهىا ضىرورة االهتمىام بالتقىدم التكنولىوجً الزراعىً
وكللك االهتمام بعنصري العمل ورأس المال ومحاولة استخالصها بكمٌىات اقىل فىً وحىدة المسىاحة وال سىٌما
رأس المال فً محاولة لزٌادة إنتاجٌىة .وأكىدت نتىابت الدراسىة لىـ( )1005 Murthyفىً والٌىة كارناتاكىا فىً
الهند أن أسباب انخفاض الكفاءة الفنٌة لهلا لمحصول الطماطه ٌعود إلى عىدم اسىتخدام التكنولوجٌىا الحدٌثىة فىً
الزراعىىىة وخاصىىىة السىىىماد الحىىىدٌث والمطىىىور واسىىىتنتت أن المىىىزار التىىىً تسىىىتخدم التكنولوجٌىىىا الكٌمٌابٌىىىة
والمٌكانٌكٌة الحدٌثة وإتبا الخدمات اإلرشادٌة تحق أعلى األرباح مقارنة بالمزار الصغٌرة التً ال تسىتخدم
التكنولوجٌا الحدٌثة وتتبل الخدمات اإلرشادٌة فضال عىن تىدنً الخىدمات التسىوٌقٌة والتىً بىدورها اٌضىا تىؤدي
إلىىى انخفىاض الكفىىاءة الفنٌىىة لمزارعىىً الطماطىىه فىىً هىىلم الوالٌىىة.وكانت دراسىىة ( )1005 Baahعىىن تحسىىٌن
اإلنتاجٌة الزراعٌة لدخول المزارعٌن فىً أفرٌقٌىا تبىٌن مىن خاللهىا أن تطبٌى التقنٌىة الحٌوٌىة الحدٌثىة وخىزن
البلور بصورة جٌدة من األمور التً تساعد على زٌادة اإلنتاجٌة الزراعٌة لمحاصٌل الخضر فىً حىٌن أثبتىت
الدراسة أن مستوٌات التقنٌة تختلف بٌن الدول حٌىث انىه فىً الىدول المتقدمىة هنىاك سىهولة فىً نقىل التقنٌىة ممىا
ساعد على زٌادة معدل اإلنتاجٌة الزراعٌىة بٌنمىا فىً الىدول األفرٌقٌىة التىً تتمٌىز بالمسىتوع المىنخفض لتعلىٌم
المزارعٌن انه هناك صعوبة فً نقل التقنٌة الزراعٌة وصعوبة تطبٌقها ممىا أدع إلىى انخفىاض أنتىاج وإنتاجٌىة
مع ىىم المحاصىىٌل الزراعٌىىة وخاصىىة الخضىىر .وقامىىت (البلىىداوي  )1040بدراسىىة حىىول تقىىدٌر دالىىة إنتاجٌىىة
محصىىول البطاطىىا للموسىىمٌن الخرٌفىىً والربٌعىىً وهىىدفت الدراسىىة إلىىى تقىىدٌر دالىىة إنتاجٌىىة وحىىدة المسىىاحة
لمحصول البطاطا وأوضحت نتابت الدراسة المٌدانٌة لثالثة أنماط للحٌازة هىو ن ىام الملكٌىة الفردٌىة واإلٌجىار
النقدي والمشاركة بجزء من الناتت أن أغلبٌة المزارعٌن ٌتمتعىون بىالخبرة والكفىاءة اإلدارٌىة فىً زراعىة هىلا
المحصول وأن إنتاجٌة وحدة المسىاحة للموسىم الخرٌفىً تعىود إلىى عوابىد السىعة المتزاٌىدة أمىا إنتاجٌىة وحىدة
المسىاحة للموسىىم تشىىٌر إلىى عوابىىد السىىعة المتناقصىىة .وفىً تنىىاول ( )2010 ,Hajiبدراسىته التىً قىىام بهىىا عىىن
محددات كفاءة أنتاج الخضراوات فىً المىزار الصىغٌرة فىً أثٌوبٌىا كىان هىدف الدراسىة هىو تحلٌىل العوامىل
المحددة لكفاءة أنتاج الخضىر وتبىٌن مىن الدراسىة أن هنىاك فروقىا ا فىً الكفىاءة اإلنتاجٌىة بىٌن مزارعىً الخضىر
وهلا بدورم ٌؤدي إلى انخفاض العوابد عند بعض المزارعٌن وارتفاعها عند البعض األخىر وتبىٌن مىن خىالل
هلم الدراسة أٌضا أن ارتفا األنفا االستهالكً هً من العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة المسىببة لعىدم كفىاءة
اإلنتىاج النبىاتً فىً تلىىك المنطقىة .أمىا هىىدف هىلم الدراسىة هىو التعىىرف علىى المحىددات التىىً تىؤثر فىً الكفىىاءة
اإلنتاجٌة والتً تنعكس بىدورها علىى الىربا المزرعىً (العابىد) لمحاصىٌل الخضىر فىً جمعٌىة النعىٌم  /قضىاء
تلكٌف حٌث تناول البحث العدٌد من المتغٌىرات منهىا ( العمىر الخبىرة عىدد إفىراد عابلىة المىزار مسىاحة
األرض نو األرض نو التموٌل الحٌازة نىو المحصىول تكىالٌف الزراعىة التقلبىات فىً األسىعار)
لغرض بٌان العوامل األكثر ت ثٌر على اإلنتاجٌة والربا.
مواد البحث وطرائقه
تىىم الحصىىول علىىى البٌانىىات األولٌىىة مىىن مصىىادرها المٌدانٌىىة حٌىىث ٌمثىىل مجتمىىل البحىىث وتمىىت الدراسىىة فىىً
محاف ىىة نٌنىىوع بقضىىاء تلكٌىىف .إن زٌىىادة اإلنتىىاج و اإلنتاجٌىىة تعىىد مىىن األمىىور المهمىىة لتسىىٌٌر عملٌىىة التنمٌىىة
الزراعٌة فٌها وتشمل عٌنىة الدراسىة منطقىة القبىة وشىرٌخان العلٌىا والسىفلى بقضىاء تلكٌىف .ومىن أجىل أثبىات
فرضىٌة البحىث اسىتخدم التحلٌىل العىاملً  Factor Analysisالىلي ٌتمٌىز بقدرتىه علىى إنقىاة المتغٌىرات
الكثٌرة وترتٌبها فً عدد ضبٌل مىن المتغٌىرات الفرضىٌة  Hypothetical Variablesالتىً تعكىس التبىاٌن
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المشىىترك  Common Varianceبىىٌن المتغٌىىرات تىىدعى العوامىىل .آن هىىلم العوامىىل المستحصىىلة مختىىارة
لتفسٌر العالقة بٌن المتغٌرات المدروسة فإلا كانت معىامالت االرتبىاط بٌنهىا صىفراا فىال ٌمكىن الحصىول علىى
أي عامل مشترك بٌن هلم المتغٌرات .أما إلا كانت معامالت االرتبىاط بىٌن هىلم قوٌىة فحٌنبىل ٌمكىن الحصىول
على أكثر من عامل مشترك ٌفسر ما وراء هلم المتغٌرات مىن عالقىات وخصىابةٌ .تضىمن التحلٌىل العىاملً
مجموعة من التقنٌات اإلحصابٌة تستخدم للتحق من دقة األداء المستخدمة فً قٌاس اهرة معٌنىة عىن طرٌى
تجزبة األداة إلىى العوامىل  Factorsالتىً تتضىمنها ومعرفىة وزن كىل عامىل  Weightوالمتغٌىرات التىً
تدخل فً نطاقه عىن طرٌى تحدٌىد مسىتوع تشىبل العامىل بىالمتغٌرات  Loadingوٌوصىف التحلٌىل العىاملً
ب نه أسلوب لتحدٌد هٌكل العوامىل التىً تعىد أكثىر تمثىٌالا للبٌانىات التىً تتضىمنها أداة االسىتبٌان المسىتخدمة فىً
قٌاس ال اهرة موضو الدراسة (اٌلٌا .)4555
شملت المتغٌرات كل مىن العمىر X1الخبىرة X2عىدد أفىراد عابلىة المىزار  X3مسىاحة األرض X4نىو
األرض X5نو المحصول X6األٌدي العاملة X7دعم الدولة X8الدخل X9تكىالٌف زراعىة المحصىولX10
نو الحراثة X11نو الزراعىة X12نىو الحٌىازة X13نىو التسىمٌد X14الحصىاد X15نىو التموٌىلX16
أسىىعار المىىدخالت X17التسىىوٌ X18التقلبىىات فىىً أسىىعار المحصىىول X19العوامىىل المناخٌىىة .X20واسىىتندت
الدراسة بجانىب اسىتخدام أسىلوب التحلٌىل العىاملً إلىى أسىلوب األنحىدار المتعىدد لتقىدٌر تى ثٌر المحىددات بعىدها
متغٌرات مستقلة (والتً تم الحصول علٌها مىن نتىابت التحلٌىل العىاملً) فىً العابىد المزرعىً (الىربا ) كمتغٌىر
تابل وباستخدام النمالج ادتٌة:
Y = 0 + j j Xj + e
 .4الدالة الخطٌة:
Y = 0 + j j Ln Xj + e
 .1الدالة نصف اللوغارتمٌة:
Ln Y = 0 + j j Ln Xj + e
 .3الدالة اللوغارتمٌة المزدوجة:
حٌث:
 :Yقٌمة العابد المزرعً.
 :Xjالمتغٌرات المستقلة (محددات األنتاجٌة ) .
 :Lnاللوغارٌتم الطبٌعً.
 : eخط عشوابً ٌتوز وفقا ا للتوزٌل الطبٌعً.
النتائج والمناقشة
أوال:نتائج التحليل العاملي بالنسبة للعوامل التي تؤثر في األنتاجية الزراعية لمزارعي الخضراوات:
بعد تحلٌل مصفوفة االرتباط الخاصة بهلم المجموعة تمكنا من تمٌٌز ( )1عوامل أساسٌة تفسر ما نسبته
 %34,35من إجمالً التباٌن .كما ٌمكن تمٌٌز المتغٌرات المؤثرة فً كل عامل من خالل مصفوفة تحمٌالت
العوامل المحدودة .العامل األول قام بتفسٌر  %11,44من التباٌن الكلً وٌ تً بالمرتبة األولى من حٌث
األهمٌة وفرز  4متغٌرات وهً متغٌر (( )x18نو التسوٌ ) بتشبل مقدارم  %0,323ومتغٌر (( )x12نو
الزراعة) بتشبل مقدارم  %0,331ومتغٌر (( )x7األٌدي العاملة ) بتشبل مقدارم  % 0,340-ومتغٌر ()x4
(مساحة األرض)  %0,235 -ومتغٌر (( )x16نو التموٌل) بتشبل مقدارم  %0,153-ومتغٌر (( )x3عدد
أفراد عابلة المزار ) بتشبل مقدارم ( )%0,111 -ومتغٌر (( )x6نو المحصول) بتشبل مقدارم
 %0,110وأخٌرا متغٌر ( )x11نو الحراثة بتشبل مقدارم  0,144وبما أن متغٌر نو التسوٌ هر فًمقدمة المتغٌرات واحتل أعلى نسبة تشبل مما ٌدل على ت ثٌرم الكبٌر على األنتاجٌة الزراعٌة للا ٌمكن تسمٌة
هلا العامل بـ(عامل التسوٌ ) .العامل الثانً فسر ما نسبته  %44,33من التباٌن الكلً وٌ تً بالمرتبة الثانٌة
من حٌث األهمٌة وفرز  4تغٌرات وهً كل من متغٌر (( )x10تكالٌف الزراعة) بتشبل مقدارم 0,431-
ومتغٌر (( )x17أسعار المدخالت) بتشبل مقدارم %0,335-ومتغٌر(()x19تقلبات فً األسعار) بتشبل مقدارم
 %09351ومتغٌر(( )x20العوامل المناخٌة)بتشبل مقدارم  %09311-ومتغٌر(نو األرض) بتشبل مقدارم 0,231ومتغٌر(نو المحصول) بتشبل مقدارم  %0,103ومتغٌر (( )x11نو الحراثة) بتشبل مقدارم
 %0,111وأخٌرا متغٌر ( )x16نو التموٌل بتشبل مقدارم  %0,214-وبما إن متغٌر تكالٌف الزراعة
هر فً مقدمة الم تغٌرات واحتل على أعلى نسبة تشبل مما ٌدل على ت ثٌرم الكبٌر على األنتاجٌة الزراعٌة
للا ٌمكن تسمٌة هلا العامل بـ (عامل تكالٌف زراعة المحصول) .العامل الثالث فسر ما نسبته %40,41من
التباٌن الكلً وفرز ( )1متغٌرات وهً متغٌر (( )x2الخبرة) بتشبل مقدارم  %0,411-ومتغٌر (( )x8نو
المحصول) بتشبل مقدارم  %0,232ومتغٌر (( )x14نو التسمٌد) بتشبل مقدارم  %0,105ومتغٌر ()x1
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(العمر) بتشبل مقدارم  % 0,142وبما إن متغٌر الخبرة هر فً مقدمة المتغٌرات واحتل على أعلى نسبة
تشبل مما ٌدل على ت ثٌرم الكبٌر على األنتاجٌة الزراعٌة للا ٌمكن تسمٌة هلا العامل بـ(عامل الخبرة) .العامل
الرابل ٌفسر هلا العامل ما نسبته  %5,10من التباٌن الكلً وفرز ( )2متغٌرات وهً متغٌر (( )x9الدخل)
بتشبل مقدارم  %0,351 -ومتغٌر (( )x15الحصاد) بتشبل مقدارم % 0,331ومتغٌر (( )x19التقلبات فً
األسعار) بتشبل مقدارم  %0,221-ومتغٌر (( )x13نو الحٌازة) بتشبل مقدارم  %0,221ومتغٌر ()x16
(نو التموٌل) بتشبل مقدارم  %0,131ومتغٌر (( )x8دعم الدولة) بتشبل مقدارم  %0,113 -وبما إن متغٌر
الدخل احتل أعلى نسبة تشبل مما ٌدل على ت ثٌرم الكبٌر على األنتاجٌة الزراعٌة للا ٌمكن تسمٌة هلا العامل
بـ(عامل الدخل) .أما العامل االخٌر فسر ما نسبته  %3,03من التباٌن الكلً وفرز ( )2متغٌرات وٌشمل كل
من متغٌر (( )x19التقلبات فً األسعار) بتشبل مقدارم  %0,441ومتغٌر (( )x10تكالٌف الزراعة) بتشبل
مقدارم  %0,235-ومتغٌر (( )x13نو الحٌازة) بتشبل مقدارم  % -0,242ومتغٌر (( )x18التسوٌ )
بتشبل مقدارم  %0,124ومتغٌر (( )x9الدخل) بتشبل مقدارم  %0,103-ومتغٌر (( )x20العوامل المناخٌة)
بتشبل مقدارم  .% 0,133وبما إن متغٌر التقلبات فً األسعار مثل أعلى نسبة تشبل مما ٌدل على ت ثٌرم على
األنتاجٌة أكثر من بقٌة العوامل للا ٌمكن تسمٌة هلا العامل بـ(عامل التقلبات فً األسعار).
وعند اختبار نتابت التحلٌل ألعاملً للعوامل التً تؤثر فً األنتاجٌة الزراعٌة (محددات الكفاءة األنتاجٌة)
فً هلم المنطقة وباستخدام األنحدار المتعدد كانت كما ٌ تً:
العامل األول :عامل التسويق :عند قٌاس العالقة بٌن المتغٌرات فً هلا العامل بوصفها متغٌرات مستقلة
وهً (( )x12نو الزراعة) و (( )x7األٌدي العاملة) و (( )x4مساحة األرض) و (( )x11نو الحراثة) و
(( )x16نو التموٌل) و (( )x3عدد أفراد العابلة المزار ) و (( )x6نو المحصول) مل ( )x18متغٌر
التسوٌ بوصفه متغٌراا معتمداا ( )Y1لحصوله على أعلى نسبة تشبل فً المعامل األول
Y1= 16.6 + 0.062X3+ 0.078 X4 + 0.166 x6 – 0.286 x7 – 0.160 x11
)t: (5.41) (2.58
)(4.86
)(2.72
)(-3.20
)(-1.94
+ 0.271x12 + 0.0353x16
)(2.44
)(2.36
R2= 79.5% ,
R-2= 74.4%,
F=8.81,
D.W=2.04
نالح من خالل معادلة األنحدار إن متغٌر (( )x7األٌدي العاملة) و (( )x11نو الحراثة) هرا
بإشارة سالبة مما ٌدل على ت ثٌرهم المعاكس لبقٌة المتغٌرات .حٌث إن متغٌر األٌدي العاملة هر بإشارة
سالبة ألن األٌدي العاملة المست جرة أو الدابمٌة سوف تزٌد من التكالٌف التسوٌقٌة وللك لتحمل المزار
نفقات تحمٌل منتوجاته من الحقل إلى الشاحنات لللك ف ن ت ثٌر األٌدي العاملة المست جرة سوف ٌكون لها
ت ثٌر معاكس لبقٌة المتغٌرات .أما بالنسبة لنو الحراثة فلها ت ثٌر معاكس لمتغٌرات األخرع على اعتبار إن
الحراثة هً احد العملٌات الزراعٌة التً ٌقوم بها المزار فعند عدم استخدام ادالت الحراثة الجٌدة والحدٌثة
ف ان هلا قد ٌؤثر على األنتاج مما ٌؤدي إلى انخفاض األنتاجٌة وبالتالً سوف ٌؤدي إلى قلة التسوٌ من هلا
المحصولٌ .شٌر معامل التحدٌد ( )R2إن  %35,1من المتغٌرات التً تطرأ على ( )Y1عامل التسوٌ
تعزع إلى العوامل المستقلة وتبقى نسبة  %10,1تعزع إلى عوامل أخرع .وبلغت قوة التنبؤ %31,1
بوساطة متغٌراته المختارة وأشار اختبار ( )Fإلى معنوٌة النمولج ككل ألن ( )Fالمحسوبة اكبر من
الجدولٌة .فً حٌن جاءت المتغٌرات المستقلة ()X3و ( )X4و ( )X6و ( )X16و ( )X12بعالقة طردٌة مل
المتغٌر ( .)Y1إن المتغٌر (( )x12نو الزراعة) هر بإشارة موجبة وهلا ٌتف مل المنط ألن غالبٌة
مزارعً المنطقة ٌستخدمون نو الزراعة المروٌة وبللك ٌضمن المزار نمو المحصول نتٌجة وفرة المٌام
الالزمة لنموم وبللك تزداد األنتاجٌة وٌنعكس للك على األنتاج ككل وعلى تسوٌ المحصول .أما متغٌر
هر أٌضا بعالقة طردٌة مل المتغٌر ( )Y1ألن عابلة المزار لها ت ثٌر
( )x3عدد أفراد عابلة المزار
اٌجابً على التسوٌ من حٌث مساهمتهم فً نقل وتحمٌل المحاصٌل من المزرعة إلى الجمعٌة التً هً
تتولى التسوٌ والمزار ٌضمن وصول محصوله إلى الجمعٌة ب سر وقت ممكن وب قل تكالٌف ممكنة ألنه
استخدم األٌدي العاملة العابلٌة بدالا من المست جرة أما بالنسبة لمتغٌر مساحة األرض هرت أٌضا بعالقة
طردٌة مل المتغٌر ( )Y1وللك ألنه عند زٌادة مساحة األرض المزروعة سوف ٌؤدي إلى زراعة أنوا أكثر
من محاصٌل الخضر وبالتالً سوف ٌزداد األنتاج وٌؤدي إلى زٌادة التسوٌ وانتشارم إلى أسوا أوسل من
سو القرٌة أو المدٌنة .أما بالنسبة لمتغٌر نو التموٌل فا هر أٌضا ا بعالقة طردٌة مل المتغٌر ( )Y1فإلا
كان نو التموٌل لاتً فان المزار سوف ٌستطٌل تموٌل كافة العملٌات من نقل وتحمٌل وحمولة دون تحمل
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أي فوابد إلا كان المزار ٌمول عملٌاته عن طرٌ القروض فانه بهلم الحالة سوف ٌتحمل فوابد على
القرض لللك فان التموٌل اللاتً سوف ٌؤدي إلى تسٌٌر العملٌات التسوٌقٌة وانتشارها .أخٌراا متغٌر نو
المحصول هر أٌضا ا بعالقة طردٌة مل المتغٌر ( )Y1فعند تسوٌ منتجات سرٌعة التلف فان المزار سوف
ٌؤدي إلى تسرٌل عملٌة التس وٌ ووصوله إلى المستهلك قبل حصول أي تلف فً المحصول على عكس من
تسوٌ منتجات بطٌبة التلف والعطب .وهلا ما أشار إلٌه اختبار ( )tإلى معنوٌة النمولج اإلحصابً عند
مستوع معنوٌة ( 0,04و  )0,01من هلا االختبار فزٌادة كل المتغٌرات الملكورة بنسبة ( )%4تؤدي إلى
زٌادة التسوٌ ومنافلم.
العامل الثاني:عامل تكاليف زراعة المحصول :عند قٌاس العالقة بٌن المتغٌرات الداخلة فً هلا العامل
بوصفها متغٌرات مستقلة وهً (( )x5نو األرض) و (( )x6نو المحصول) و (( )x11نو الحراثة) و
(( )x16نو التموٌل) و (( )x20العوامل المناخٌة) مل ( )x10متغٌر تكالٌف الزراعة بوصفه متغٌراا معتمداا
( )Y2لحصوله على أعلى نسبة تشبل فً هلا العامل.
Y2= 12.3+ 0.088x5 – o.014x6 + 0.0612 x11 + 0.359 x16 + 0.060 x17
)t: (5.00) (2.81
)(4.13
)(-2.65
)(1.95
)(3.42
+ 0.127 x19 – 0.315 x20
)(1.89
)(-2.57
R2= 67.8%,
R-2= 62.1%,
F= 11.38,
D.W= 1.94
2
استطاعت متغٌرات النمولج إن تفسر  %23,4من ال اهرة قٌد الدراسة فً هلا العامل وبداللة ( )R
وان نسبة  %31,1تعزع إلى عوامل أخرع .وبلغت قوة التنبؤ بواسطة متغٌرات المختارة  %21,4وأشار
اختبار ( )Fإلى معنوٌة النمولج ككل عند مستوع معنوٌة ( )0,04وأشار اختبار ( )Tإلى معنوٌة النمولج
اإلحصابً عند مستوع ( )0,04من خالل مالح ة معادلة األنحدار نجد إن متغٌر العوامل المناخٌة ()x20
هر بإشارة س البة مما ٌدل على ت ثٌرم المعاكس على بقٌة المتغٌرات األخرع وللك ألن العوامل المناخٌة
السٌبة كارتفا درجات الحرارة بصورة عالٌة فً الموسم الصٌفً تؤدي إلى تلف المحصول وخاصة تلك
التً ال تتحمل درجات حرارة عالٌة فالمزار سٌتحمل تكالٌف زراعٌة دون الحصول على أرباح عالٌة
تغطً التكالٌف .أما متغٌر نو المحصول ( )x6هر أٌضا بإشارة سالبة وعالقة عكسٌة مل المتغٌر ()Y2
ألن نو المحصول له اثر سلبً على تكالٌف األنتاج حٌث ٌعمل على رفل هلم التكالٌف مثل أسعار البلور
وخاصة تقاوي البطاطا تكون مرتفعة الثمن هلا إلى جانب األسمدة والمبٌدات وغٌرها من مستلزمات زراعة
المحصول .وان كل من متغٌر (( )x5نو األرض) و (( )x11نو الحراثة) و (( )x16نو التموٌل) و
(( )x17أسعار المدخالت) و (( )x19التقلبات فً األسعار) لات عالقة طردٌة مل المتغٌر المعتمد (.)Y2
إن متغٌر نو األرض هر بإشارة موجبة وبعالقة طردٌة مل المتغٌر ( )Y2وللك متف مل واقل الحال
لعٌنة الدراسة ألن غالبٌة األراضً الزراعٌة فً تلك المنطقة رملٌة – طٌنٌة وهلا ٌعنً سهولة العملٌات
الزراعٌة فٌها والتً تؤدي إلى انخفاض فً تكالٌف الحراثة والعز على عكس األراضً الكلسٌة
والصخرٌة .أما متغٌر نو الحراثة هر بعالقة أٌضا موجبة وطردٌة مل المتغٌر ( )Y2وللك جاء متفقا ا مل
واقل الحال ألن مزارعً منطقة عٌنة الدراسة ٌستخدمون أسالٌب الحراثة الحدٌثة لللك فان تكالٌف تكون اقل
من تكالٌف الحراثة الٌدوٌة .أما متغٌر نو التموٌل هر بعالقة طردٌة مل المتغٌر ( )Y2وللك جاء متفقا ا مل
واقل الحال ألن مع م مزارعً المنطقة ٌعتمدون على التموٌل اللاتً فً األنفا على مستلزمات األنتاج وهلا
ٌعنً عدم تحمل تكالٌف إضافٌة مثل الفوابد إلا اضطر إلى اخل قرض أو دٌن من التجار والمرابٌن .أما
متغٌر أسعار المدخالت هر بعالقة طردٌة مل المتغٌر ( )Y2ألن أسعار المدخالت لها عالقة طردٌة مل
تكالٌف األنتاج ألنه كلما ارتفعت أسعار المدخالت زادت التكالٌف وكلما قلت أسعار المدخالت قلت التكالٌف.
وأخٌراا متغٌر التقلبات فً األسعار هر بعالقة طردٌة مل المتغٌر ( )Y2ألن التقلبات فً األسعار تؤثر على
تكالٌف الزراعة فعندما ٌرتفل سعر المنتوج فان التكالٌف األنتاجٌة سوف تزداد.
العامل الثالث :عامل الخبرة :من خالل قٌاس العالقة بٌن المتغٌرات الداخلة فً هلا العامل بوصفها متغٌرات
مستقلة وهً (( )x1العمر) و (( )x6نو المحصول) و (( )x4نو التسمٌد) مل متغٌر (( )x2الخبرة)
بوصفه متغٌراا معتمداا ( )Y3ألنه حصل على أعلى نسبة تشبل فً هلا العامل.
Y3= 1.72 + 0.539 x1 + 0.127 x6 – 0.0443 x14
)t : (10.85) (5.89
)(2.56
)(- 1.96
2
-2
R = 32.6%,
R = 30.6%,
F = 16.27,
D.W = 2.58
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استطاعت المتغٌرات الداخلة فً النمولج اإلحصابً أن تفسر  %31,2من ال اهرة قٌد الدراسة فً
العامل الثالث وان نسبة  %23,1تعزع إلى أسباب أخرع .وان قوة التنبؤ بوساطة متغٌرات النمولج كانت
 .%30,2أما اختبار ( ) Fفقد أشار إلى معنوٌة النمولج ككل وللك ألن قٌمة ( )Fالمحسوبة اكبر من ()F
الجدولٌة وعند مستوع معنوٌة ( )0,04و ( )0,01وكللك أشار اختبار ( )Tإلى معنوٌة النمولج اإلحصابً
و هرت العالقة طردٌة بٌن المتغٌر (( )x2الخبرة) بوصفه متغٌراا معتمداا مل متغٌر (( )x1العمر) وٌرع
الباحث إن للك منطقٌا ا مل واقل الحال ألن غالبٌة مزارعً المنطقة أعمارهم كبٌرة مما ٌعنً إن لدٌهم خبرة
طوٌلة فً زراعة محاصٌل الخضر .أما عن متغٌر (( )x14التسمٌد) هر بإشارة سالبة وبعالقة عكسٌة مل
المتغٌر ( ) Y3وللك ألن مزارعً المنطقة ٌقومون باستخدام أنوا جدٌدة من األسمدة لم ٌسب استخدمها
سابقا ا لللك فان المزار اللي ال ٌمتل ك خبرة فً كٌفٌة استخدام هلا النو الجدٌد من السماد قد اثر على
المحصول .وأخٌرا متغٌر (( ) x6نو المحصول) هر بإشارة موجبة وبعالقة طردٌة مل المتغٌر ()Y3
وللك ألن المزار عندما ٌزر محاصٌل معٌنة ولسنوات عدٌدة فستكون لدٌه خبرة طوٌلة فً زراعة هلم
المحاصٌل حٌث انه ٌكون ملم بكل العملٌات الزراعٌة الضرورٌة لنمو وحصاد هلم المحاصٌل.
العامل الرابع :الدخل :من خالل قٌاس العالقة بٌن المتغٌرات الداخلة فً هلا العامل بوصفها متغٌرات مستقلة
وهً (( )x8دعم الدولة) و (( )x13نو الحٌازة) و ( )x15الحصاد ( )x16نو التموٌل ( )x19التقلبات
فً األسعار مل ( )x9الدخل بوصفه متغٌراا معتمداا ( )Y4ألنه قد حصل على أعلى نسبة تشبل فً هلا
العامل.
Y4= 13.6 – 0.001 x8 + 0.18 x13 – 0.402 x15 + 0.120 x16 – 0.191 x19
)t: (4.05) (- 3.01
)(1.98
)(-3.26
)(4.20
)(-1.98
2
-2
R = 72.6%,
R = 68.2%,
F =13.85,
D.W = 1.93
استطاعت المتغٌرات الداخلة فً النمولج اإلحصابً إن تفسر  %31,2من ال اهرة قٌد الدراسة فً
العامل الرابل وان نسبة  %13,1تعزع إلى أسباب أخرع .وان قوة التنبؤ بوساطة متغٌرات النمولج%24,1
وللك ألن ( )Fالمحسوبة اكبر من ( )Fالجدولٌة وعند مستوع معنوٌة ( )0,04و ( )0,01وأشار اختبار ()F
إلى معنوٌة النمولج ومن خالل مالح ة معادلة األنحدار أعالم نجد إن كل من متغٌر ( )X15الحصاد و
( )X19التقلبات فً األسعار( )x8دعم الدولة هروا بإشارة سالبة وللك ٌعزع إلى إن الحصاد ٌعمل على
تقلٌل الدخل المزرعً ألن غالبٌة محاصٌل الخضر ٌتم جنٌها ٌدوٌا ا لللك تكون تكالٌفها مرتفعة أما بالنسبة
لمتغٌر التقلبات فً األسعار هر بإشارة سالبة ألن التقلبات فً األسعار وعلى حسب ما لكر مزارعو
المنطقة بان انخفاض األسعار له سبب أساس وربٌس إال وهو منافسة المحاصٌل الزراعٌة المستوردة فً
الدول المجاورة لمنتوجاتهم مما ٌؤدي إلى انخفاض أسعار منتوجاتهم مقابل السلل المستوردة اللي ٌؤثر على
الدخل المزرعً وٌؤدي إلى انخفاضه وأخٌرا بالنسبة لمتغٌر دعم الدولة هر بعالقة عكسٌة وهلا جاء
منس جما مل واقل الحال ألن الدولة لم توفر أي دعم لمزارعً الخضروات فً السنوات األخٌرة مقارنة بالعم
اللي توفرم لمزارعً الحنطة والشعٌر سواء كان هلا الدعم للبلور أو األسمدة أو غٌرها من مستلزمات
األنتاج وهلا بالتالً سٌنعكس سلبا على الدخل المزرعً فٌعمد إلى تقلٌله .أما بالنسبة لمتغٌر ( )x13نو
الحٌازة و ( )x16نو التموٌل فقد هروا بعالقة طردٌة مل المتغٌر المعتمد ( )Y4الدخل .أما متغٌر نو
الحٌازة هر بإشارة موجبة وللك ٌتف مل واقل الحال ألن غالبٌة مزارعً منطقة الدراسة من اللٌن ٌملكون
أراضٌهم ملكٌة فردٌة مما ٌعنً عدم تحمل جزء من التكالٌف الثابتة إال وهو إٌجار األرض وهلا بدورم ٌؤدي
إلى زٌادة الدخل .وأخٌراا متغٌر نو التموٌل هر بإشارة موجبة وبعالقة طردٌة مل المتغٌر ( )Y4ألن
غالبٌة مزارعً منطقة الدراسة ٌعتمدون فً تموٌل العملٌات اإلنتاجٌة على التموٌل اللاتً أي أنهم ال
ٌتحملو ن أٌة فوابد عالٌة من التجار والمرابٌن اللٌن اخلوا منهم النقود بالفابدة فهلا اإلجراء سٌؤدي إلى زٌادة
الدخل ألن المزار ال ٌتحمل أٌة تكالٌف إضافٌة.
العامل الخامس :التقلبات في األسعار :إن عامل التغٌرات فً األسعار قد ٌنتت عنه زٌادة نسبٌة فً المستوع
العام لألس عار خالل فترة زمنٌة معٌنة من ناحٌة ومن ناحٌة أخرع فهو ارتفا فً األسعار اللي ٌخفض من
القوة الشرابٌة لوحدة النقد أي انه تخفٌض فً قٌمة النقود وهلا ما ٌعرف بالتضخم .وإما ٌنتت عن التقلب فً
األسعار انخفاض فً األسعار للسلل والخدمات وفً كال الحالتٌن سوف ٌتتبل تغٌر فً اإلنتاج
Y5= 4.39+ 0.196 x9 – 0.211 x10 + 0.05 x13 – 0.0091 x18 + 0.609 x20
)t: (2.35) (2.36
)(-2.73
)(2.94
)(-3.11
)(2.18
2
-2
R = 45.8%,
R =43.7%,
F =21.15,
D.W =2.61
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استطاعت المتغٌرات الداخلة فً النمولج إن تفسر  %11,4من ال اهرة قٌد الدراسة فً هلا العامل
وبداللة ( )R2وان نسبة  %11,1تعزع إلى عوامل أخرع .وبلغت قوة التنبؤ بوساطة متغٌراته المختارة
 %13,3وأشار اختبار ( )Fإلى معنوٌة النمولج ألن ( )Fالمحسوبة اكبر من ( )Fالجدولٌة عند مستوع
معنوٌة ( )0,04و ( )0,01وكللك أشار اختبار ( )Tإلى معنوٌة النمولج اإلحصابً عند مستوع معنوٌة
( )0,04و ( .)0,01ومن خالل مالح ة المعادلة أعالم نالح إن متغٌر ( )X10تكالٌف الزراعة و ()x18
هرا بإشارة سالبة وبعالقة عكسٌة مل المتغٌر ( )Y5وللك ألن متغٌر تكالٌف الزراعة له اثر فً
التسوٌ
زٌادة التقلبات فً األسعار فعندما ترتفل التكالٌف الزراعٌة فان المزار سوف ٌرفل من سعر منتوجه لٌغطً
التكالٌف الزراعٌة وهلا متف مل واقل الحال ألن التكالٌف الزراعٌة أخلم فً االرتفا .
هر أٌضا ا بعالقة عكسٌة وإشارة سالبة ألن العملٌات التسوٌقٌة تحتاج إلى تكالٌف
أما عن متغٌر التسوٌ
فعندما ترتفل التكالٌف التسوٌقٌة فان جزء من هلم التكالٌف سٌتحملها المنتت وٌضٌفها إلى سعر بٌل المحصول
وبالتالً ارتفا سعر المحصول أو المنتوج أي حصول تغٌر فً األسعار .أما متغٌر ( )x9الدخل و ()x13
نو الحٌازة و ( ) x20العوامل المناخٌة هر بإشارة موجبة وبعالقة طردٌة مل المتغٌر ( .)Y5حٌث إن
متغٌر ( )x9الدخل هر بعالقة طردٌة مل ( )Y5ألن الدخل ٌعمل على تقلٌل حدة التقلبات فً األسعار
السٌما إلا كانت األسعار مابلة لالنخفاض فالمزار ٌستطٌل مواجهة االنخفاض هلا فً األسعار بالدخل
المزرعً الموجود .أما متغٌر ( )x13نو الحٌازة هر بعالقة طردٌة مل ( )Y5وللك متف مل واقل الحال
ألن غالبٌة األراضً فً منطقة الدراسة هً ملكٌة فردٌة وبالتالً ال ٌتحمل المزار إٌجار وبالتالً ٌزداد
الدخل وٌؤدي إلى التقلٌل من التقلبات فً األسعار ألن جزء من التكالٌف الثابتة سوف ال ٌتحملها المزار .
وأخٌرا متغٌر ( )x20العوامل المناخٌة هر بعالقة طردٌة مل ( )Y5وللك ألن العوامل المناخٌة الجٌدة من
حٌث توفر األمطار فً وقت الزراعة فان المزار سٌتحمل تكالٌف إرواء قلٌلة وبللك ٌحصل تغٌر بسٌط فً
األسعار ألن تكالٌف الري ستكون قلٌلة فً السنوات التً تكثر فٌها األمطار.
وأشار اختبار ( )Tإلى معنوٌة النمولج اإلحصابً عند مستوع معنوٌة ( )0,04و (.)0,01
ثانيا :تفسير نتائج التحليل األنحدار الخطي بالنسبة للمحددات التي تؤثر في العائد المزرعي(صافي الربح)
بعد أن تمكنا من تمٌٌز ( )1محددات أساسٌة تؤثر فً األنتاجٌة وللك من خالل استخدام التحلٌل العاملً.
والتً تؤثر بدورها على العابد المزرعً (صافً الربا ) تم تقدٌر هلم المحددات و اعتمدنا تحلٌل األنحدار
المتعدد لبٌان هلا الت ثٌر ومن خالل استخدام نمالج متعددة (اللوغارتمٌة نصف اللوغارتمٌة و الخطٌة) ووجد
إن الدالة اللوغارتمٌة هً األكثر مالبمة للعالقة المعتمدة فً الدراسة وللك ألنسجامها مل االختبارات
اإلحصابٌة والقٌاسٌة واالقتصادٌة  .واستناداا للن رٌة االقتصادٌة فان الدالة ت خل الشكل ادتً:
LogP =1.01+1.45log Y1+0.184log Y2–0.017log Y3+0.508logY4+0.196logY5
t:
)(5.79) (2.15
)(1.97
)(-210
)(3.98
)(1.99
2
-2
R = 78.45%,
R = 72.1%,
F =14.5,
D.W =2.04
حٌث إن = P:صافً الربا  = Y1عامل التسوٌ  = Y2عامل الخبرة  = Y3عامل تكالٌف الزراعة
 = Y4عامل الدخل  = Y5عامل التقلبات فً األسعار
فسرت متغٌرات النمولج  %34,1من ال اهرة قٌد الدراسة وجاءت نسبة قوة التنبؤ لمتغٌرات النمولج
 %31,4وأثبتت معنوٌة المتغٌرات إحصابٌا من خالل اختبار ( )Fو ( )tعند مستوع معنوٌة ( )%4فضالا
عن اختبار ( )tاثبت إن المتغٌرات موافقة للمنط االقتصادي .وتبٌن فً الدالة اللوغارتمٌة إن مرونة ()Y1
عامل التسوٌ قد بل  4,11وللك ٌعنً إلا زاد ( )Y1بنسبة ( )%4فان الربا سوف ٌزداد بنسبة %4,11
ومن خالل مالح ة المعادلة نجد إن ( )Y1جاء بعالقة طردٌة مل المتغٌر المعتمد ( )pوللك ألنه كلما كان
التسوٌ جٌد واستطا المزار إن ٌسو محاصٌله بصورة كاملة كلما استطا إن ٌحق أرباحا ا وٌغطً
تكالٌفه األنتاجٌة وكللك عدم تلف المحصول .أما عامل الخبرة ( )Y2جاء أٌضا ا بعالقة طردٌة مل المتغٌر
المعتمد ( )pحٌث بلغت قٌمة المرونة  0,441وللك ٌعنً إلا زاد ( )Y2بنسبة ( )%4فان الربا سوف ٌزداد
بنسبة  % 0,441وللك جاء متف مل المنط االقتصادي ألن المزار اللي ٌمتلك خبرة زراعٌة طوٌلة فً
زراعة محاصٌل الخضر فانه ٌكون ملم بجمٌل الجوانب الزراعٌة للمحاصٌل الخضرٌة التً ٌقوم بزراعتها
وٌكون أكثر تحمالا للمخاطرة والالٌقٌن التً ٌتسم بها القطا الزراعً وبللك فان هلا سٌنعكس اٌجابٌا ا على
الربا ألن المزار سٌكون اقل عرضة لحصول الخسابر .أما عامل (()Y3التكالٌف الزراعٌة) جاء بعالقة
عكسٌة مل المتغٌر المعتمد ( )pن حٌث بلغت قٌمة المرونة  0,043-وللك ٌعنً إلا زاد ( )Y3بنسبة ()%4
فان الربا سوف ٌقل بنسبة  %0,043وللك ألن التكالٌف اإلنتاجٌة العالٌة تؤدي إلى عدم تحقٌ أرباح
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اقتصادٌة عالٌة ألن التكالٌف الكلٌة تكون اكبر من اإلٌرادات الكلٌة وللك بالت كٌد سٌنعكس سلبا ا على األرباح.
أما عامل ( )Y4هر بعالقة طردٌة مل المتغٌر المعتمد ( )pحٌث بلغت قٌمة المرونة  0,104وللك ٌعنً إلا
زاد الدخل بنسبة ( )%4فان الربا سوف ٌزداد بنسبة  %0,104ألن المزار اللي ٌمتلك دخل مزرعً فانه
ٌستطٌل األنفا على كافة العملٌات الزراعٌة وكللك ٌستطٌل استخدام تقنٌات زراعٌة حدٌثة وهو بللك سوف
ٌحسن اإلنتاج واإلنتاجٌة وبللك سوف ٌحق المزار أرباحا ا جٌدة ومنتوجا ا جٌد فً الوقت نفسه .وأخٌراا
عامل ( )Y5هر بعالقة طردٌة مل المتغٌر المعتمد ( )pحٌث بلغت قٌمة المرونة  0,452وللك ٌعنً إلا
زاد عامل التقلبات فً األسعار بنسبة ( )%4فان الربا سوف ٌزداد بنسبة  0,452وللك ألن التقلبات فً
األسعار قد ٌنتت عنها ارتفا فً األسعار .وعندما ترتفل األسعار فان المزار سوف ٌبٌل محصوله بسعر
أعلى .وبللك تزداد األرباح.
أن محددات اإلنتاجٌة مس لة مهمة جدا بالنسبة لمزارعً الخضىر فهنىاك العدٌىد مىن المحىددات التىً لهىا تى ثٌر
علىىى الكفىىاءة اإلنتاجٌىىة فىىالمزارعٌن لىىدٌهم خبىىرة طوٌلىىة فىىً زراعىىة الخضىىروات علىىى الىىرغم مىىن المسىىتوع
التعلٌمً اللي كان لدٌهم من الدرجة المتوسطة وٌنعكس بطبٌعة الحال على اإلنتىاج واإلنتاجٌىة للمىزار ومن
هلا ٌمكن إن نستنتت إن خبرة المزار لها ت ثٌر اكبىر مىن مسىتوع التعلىٌم علىى اإلنتاجٌىة الزراعٌىة .وإن نمىط
الحٌازة السابد وهو الملكٌة الفردٌة قد ٌكون لىه تى ثٌر اٌجىابً علىى المىزار مىن خىالل كونىه ٌىوفر فىابض مىن
رأس المال اللي ٌستطٌل فٌه شراء بىلور وأسىمدة لات نوعٌىة جٌىدة فضىال عىن تموٌىل جىزء مىن مسىتلزمات
اإلنتىىاج دون اللجىىوء إلىىى االقتىىراض وتحمىىل فوابىىد عالٌىىة أي إن الملكٌىىة الفردٌىىة لألراضىىً الزراعٌىىة تجعىىل
المزار ال ٌتحمل جزءاا كبٌراا مىن التكىالٌف الثابتىة .أمىا بالنسىبة للعوامىل التىً تىؤثر علىى اإلنتاجٌىة الزراعٌىة
فكان عامل التسوٌ واللي هو احد محددات الكفاءة اإلنتاجٌة كان له ت ثٌر كبٌر على اإلنتاجٌة الزراعٌىة حٌىث
حصل على اعلً نسبة تشبل ٌلٌه عامل تكالٌف الزراعة حٌث إن لهلا العامل ت ثٌر كبٌر أٌضا علىى اإلنتاجٌىة
الزراعٌة فً حٌن جاء عامل الخبرة الزراعٌة فً المرتبة الثالثىة الن الخبىرة الطوٌلىة للمىزار تكسىبه مهىارة
فىىىً إدارة أمىىىور المزرعىىىة فضىىىال عىىىن إكسىىىابه رؤٌىىىة مسىىىتقبلٌة عىىىن أسىىىعار المىىىدخالت وكىىىللك أسىىىعار بٌىىىل
المحصول.إما عامل الدخل جاء فىً المرتبىة الرابعىة وهىلا جىاء مىن حٌىث إن الىدخل المزرعىً لىه تى ثٌر علىى
اإلنتاجٌىىىة فعنىىىدما ٌتىىىوفر الىىىدخل المزرعىىىً فىىىان المىىىزار ٌسىىىتطٌل اإلنفىىىا علىىىى االوجىىىه المختلفىىىة للعملٌىىىة
اإلنتاجٌىىة.وأخٌىىرا عامىىل التقلبىىات فىىً األسىىعار فالتقلبىىات فىىً األسىىعار وخاصىىة لمحاصىىٌل الخضىىر تمٌىىل إلىىى
االرتفىىا بسىىبب أسىىعار المىىدخالت المرتفعىىة إلىىى جانىىب غٌىىاب الىىدعم الحكىىومً للمىىزارعٌن الىىلٌن ٌزرعىىون
الخضىىروات مقارنىىة بمزارعىىً الحنطىىة والشىىعٌر وفىىً بعىىض األحٌىىان تىىؤثر المحاصىىٌل المسىىتوردة مىىن دول
الجوار على المحاصىٌل المحلٌىة فٌمٌىل سىعر المنتىوج إلىى االنخفىاض بسىبب منافسىة المسىتورد لىه ومىن هىلا
ٌمكن القول إن التقلبات فً األسعار تؤثر على اإلنتاجٌىة فعنىدما ترتفىل أسىعار الخضىر فقىد ٌعمىد المىزار إلىى
توسىىٌل إنتاج ىه فىىً الموسىىم الزراعىىً القىىادم ولكىىن عنىىدما تىىنخفض األسىىعار وٌىىرع المىىزار منافسىىة المنتىىوج
المستورد فانه ٌعمد على تقلٌة إنتاجه فً الموسىم القىادم  .وبىللك ٌمكىن القىول إن العوامىل المىلكورة أعىالم (
عامل التسوٌ عامل تكىالٌف الزراعىة عامىل الخبىرة عامىل الىدخل عامىل التقلبىات فىً األسىعار) والتىً
تؤثر على اإلنتاجٌة تؤثر أٌضا على العابد للمزرعة (صافً الربا) فالتسوٌ عندما ٌكىون جٌىداا فىان الىربا
سىوف ٌىزداد إمىىا عامىل تكىىالٌف الزراعىة فتى ثٌرم علىى الىربا كىىان سىلبا ا وكمىىا لكرنىا بسىىبب تكىالٌف الزراعىىة
المرتفعة إما الخبرة والدخل وكللك التقلبات فً األسعار كانت لا ت ثٌرات اٌجابٌة على صىافً الىربا .ونتٌجىة
لالستنتاجات التً توصل إلٌها البحث ٌتوجب على المزار الوقوف عنىد كىل محىدد وسىد كىل ثغىرة تىؤدي إلىى
الحٌلولة دون تحقٌى الكفىاءة .فى ن مىن أهىم االحتٌاجىات للمىزارعٌن هىو تىوفر دعىم الدولىة لمسىتلزمات اإلنتىاج
اللي كان شبه غابب فىً ادونىة األخٌىر حٌىث أن الىدعم ٌعمىل علىى خفىض التكىالٌف الكلٌىة وهىلا مىن شى نه
ٌؤدي إلى زٌادة الدخل المزرعً وبالتالً إلى التوسىل فىً زراعىة الخضىر وخاصىة محصىول البطاطا.كمىا أن
ضىىرورة تىىوفر كىىوادر إرشىىادٌه مىىن مدٌرٌىىة الزراعىىة فىىً نٌنىىوع فضىىال عىىن تشىىجٌل المىىزار علىىى زٌىىادة
المسىىاحات المزروعىىة مىىن محاصىىٌل الخضىىر الربٌسىىة حتىىى ٌكىىون اإلنتىىاج بصىىورم ٌسىىتطٌل معهىىا مواجهىىة
المتطلبىىىىات الٌومٌىىىىة للمسىىىىتهلك العراقىىىىً وكىىىىللك تقلٌىىىىل االعتمىىىىاد علىىىىى المحاصىىىىٌل المسىىىىتوردة مىىىىن دول
الجوار.وٌؤكد البحث على ضرورة إعادة بنىاء الجمعٌىات الفالحٌىة التعاونٌىة وإرجىا نشىاطها كسىاب عهىدها
وكللك دعم الدولة لمثل هلم الجمعٌات وعلى أهمٌة استغالل الموارد بكفاءة فً زراعىة هىلم المحاصىٌل ورفىل
مستوع اإلنتاج منها للوصول إلى االكتفاء اللاتً و توفٌر التقنٌات الحدٌثة واستعمالها فً زراعة الخضىراوات
التً تؤدي إلى تخفٌض التكالٌف .فإن تحق كل ما لكر أعالم ف ن هلا ٌؤدي إلىى زٌىادة العابىد المزرعىً الىلي
ٌعكس صافً الربا فً المزرعة.
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PRODUCTIVITY DETERMINANTS AND THEIR EFFECT IN THE
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ABSTRACT
This research aims at studying the determinants that affect of the productivity
and which in turn is reflected in the return. Data were obtained through a
questionnaire of a sample amounted to (105) farms for summer season 2010 from
farmers of Naieem society. Research hypothesis that included determinants affect
productivity of vegetable crops, which in turn may affect revenue (profit farm).
Survey variables included (age, experience, number of family farms, land, land
type, kind of crop, labor income, costs of agriculture, Tillage, fertilization, type
agriculture, harvesting, funding type, input prices, marketing, sale prices, climatic
factors, crop price fluctuations, support State). Through the use of factor analysis
showed that every, marketing, cost, experience, income and crop price fluctuations
a significant impact on the productivity variable and therefore will have an effect on
the farm where the profit of all these factors may make farms of non productivity.
Key words: Productivity, Vegetable crops, Profit farm, Revenue, Factor analysis
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