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دراسة اقتصادية ألثر التوسع فى البيوت المحمية على إنتاج الفلفل األخضر 
مراد زكي موسي  ، فتحة رضوان سالم ، السيد محمد عطاهللا ** و منى محمد توفيق* 

قسم االقتصاد الزراعي - كلية الزراعة -  جامعة كفر الشيخ و **قسم االقتصاد الزراعي - كلية الزراعة -  جامعة 
دمياط 

تعد البيوت المحمية أهم وسائل زيادة اإلنتاج، حيث تحقق زيادة ربح المزارع مقارنة بالحقول المكشوفة، إضافة إلى أنها أحد 
محاور سياسة التوسع الرأسي فى مصر، وتمثل مساحة الفلفل بالصوب نحو 2.76% من المساحة المنزرعة، وبطاقة إنتاجية 
تمثل نحو 18.93%، ويهدف البحث لدراسة الوضع الراهن والمستقبلي للتوسع فى إنشاء البيوت المحمية إلنتاج الفلفل مقارنة 
بالحقول المكشوفة، واعتمد البحث علي بيانات ثانوية وأولية لعينة عشوائية بسيطة لمزارعي الفلفل بالصوب الزراعية بلغت 
45 مزارعاً بمحافظة كفرالشيخ، كما اعتمد علي استخدم معادالت االنحدار اآلسية لتقدير معدالت النمو، إضافة الستخدام 
المنهجية الحدودية المحددة Data Envelopment Analysis، وكانت أهم النتائج أن معدل نمو أعداد صوب الفلفل وطاقتها 
اإلنتاجية فى مصر خالل الفترة 2003-2015م بلغت نحو 15%، 16% لكل منهما على التوالي، كما بلغت الطاقة اإلنتاجية 
بنحو  الزراعية  الصوب  من  الفلفل  إلنتاج  التوزيعية  الكفاءة  قدرت  المكشوف، كما  بالحقل  مقارنة  مرة   6.81 نحو  للصوب 
0.901، 0.875للصوب ذات المساحة األكبر واألقل من 500 متر مربع على التوالى، مما يعني أن إعادة توزيع الموارد 
كفاءة  عند  ويعمال  الترتيب،  علي  منهم  لكل  اإلنتاج  موارد  من   %12.50 ،  %9.90 نحو  لتوفير  يؤدي  الكمية  نفس  إلنتاج 
اقتصادية تعادل نحو 90% ، 87% من سعتهما المثلي علي التوالى،كما أن  التوسع فى إنشاء صوب إنتاج الفلفل بنحو %10 
يؤدي لزيادة الطاقة اإلنتاجية بنحو 36% من الطاقة الراهنة، ويمكن مضاعفتها عند مستوي 25% لتبلغ نحو 114% من الطاقة 

الراهنة، أمراً شأنه يؤدى لتوفير 75 ألف فدان يمكن توجيهها لزراعة محاصيل أخرى.

الكلمات اإلفتتاحية: البيوت المحمية، تحليل مغلف البيانات، الكفاءة االقتصادية، إنتاج الفلفل من البيوت المحمية

المقدمة                                                                            

يعد استخدام التقنيات الحديثة فى مجال القطاع الزراعى من أهم 
وتمثل  الزراعية،  التنمية  معدالت  ورفع  اإلنتاج  زيادة  وسائل 
الزراعة فى البيوت المحمية (Greenhouses) ركيزة هامة من 
التغيرات  ولمواجهة  جهة،  مصرمن  فى  الزراعية  التنمية  ركائز 
المناخية من جهة أخرى، وزيادة معدالت اإلنتاج من جهة ثالثه، 
الحرارة  درجة  ارتفاع  مع  تتناسب  كونها  فى  أهميتها  تبرز  كما 
فى  للمياه  استهالكها  قلة  إلى  النسبية، إضافة  الرطوبة  وانخفاض 
لمواكبة  تحكم  أنظمة  فيها  تتوافر  كما  منها،  المتاح  انخفاض  ظل 
ثم  ومن  والتدفئة،  والتبريد  التهوية  أنظمة  مثل  البيئية  الظروف 
تعتبر وسيلة جيدة الستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، من أجل 
تحقيق مردود اقتصادي عالي من خالل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، 
فى  الزراعية  المنتجات  من  باحتياجاتهم  الناس  تزويد  فضال عن 
المحاصيل  تلك  فيها  تنتج  التي  السنوية  الرسمية  األوقات  غير 
اإلنتاج  كمية  زيادة   يحقق  الذي  األمر  جيدة،  ونوعيات  بكميات 
وزيادة ربح المزارع  مقارنة بالحقول المكشوفة بإلضافة إلى خلق 

فرص متزايدة للتصدير.

كأحد  المحمية  البيوت  هذه  إنشاء  فى  للتوسع  الدولة  وتسعى 
محاور سياسة التوسع الرأسي فى ظل التآكل المستمر في الرقعة 
التعدى  نتيجة  والدلتا  بالوادي  األراضي  أجود  وفقد  الزراعية، 
عليها، كما أنها فى ضوء تحديات مورد المياه فهي تستهلك نحو 
المكشوفة، مما  الزراعات  تستهلكها  التي  المياه  كميات  من   %65
استدعى إدخال التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية بهدف ترشيد 
استهالك المياه، والحد من نمو الحشائش، وتوفير كميات األسمدة، 

إضافة إلى التبكير فى النضج وزيادة وتحسين جودة المحصول، 
المنتجة  الدول  أهم  من  مصر  يجعل  قد  مما  الفاقد؛  من  والحد 
والمصدرة عالميا لتلك لمحاصيل الزراعية طوال العام دون التقيد 

بموسم الحصاد0(شمس الدين،2011).

الزراعية  بالصوب  البحث  هذا  اهتم  الهدف  لهذا  وتحقيقاً 
انتاجا  الخضر  محاصيل  أهم  من  أنه  حيث  الفلفل  لمحصول 
واستهالكا حيث أن مساحة الفلفل تمثل نسبة 6.82% من المساحة 
الفلفل  مساحة  متوسط  وتبلغ  مصر،  فى  اإلجمالية  المحصولية 
المنزرع بالحقل المكشوف نحو 97 ألف فدان عام 2015م، بطاقة 
إنتاجية بلغت نحو 615 ألف طن، كما بلغ عدد الصوب المنتجة 
فدان،   2320 بنحو  تقدر  بمساحة  صوبة  ألف   25 نحو  للفلفل 
طاقتها  أن  المنزرعة، غير  الفلفل  مساحة  من   %2.39 نحو  تمثل 
اإلنتاجية بلغت نحو 95 ألف طن، تمثل نحو 15.45% من الطاقة 

اإلنتاجية لمحصول الفلفل فى مصر. (وزارة الزراعة،2016)

المشكلة البحثية                                                                        

الزراعي  بالقطاع  التنمية  تواجه  التي  التحديات  ظل  في 
السكانية  الزيادة  مع  المجتمع،  ألفراد  الغذاء  توفير  في  المصري 
المستمرة، والثبات النسبي للمساحة المزروعة، ومحدودية الموارد 
المائية، وعدم توافق موسمية اإلنتاج والحصاد مع الفترات المثلي 
الزراعية  الصوب  مشروعات  إقامة  فى  التوسع  فإن  للتصدير، 
لمواجهة  اإلنتاج  معدالت  ورفع  عمل  فرص  خلق  يستهدف 
جهة  من  التصدير  فرص  وزيادة  جهة،  من  المحلى  االستهالك 
أخرى، إال أنه مازالت الزراعات المحمية محدودة االنتشار، نظرا 
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الرتفاع تكاليفها االستثمارية على الرغم من تحقيقها عائداً وربحاً 
أعلى وسريعاً مقارنة بالحقول المكشوفة، األمر الذى يتطلب العمل 
خطة  تبنى  خالل  من  المجال  هذا  فى  الالزم  التمويل  توفير  على 

قومية طموحة للتوسع فى هذا النوع من الزراعات.

وقد تم اختيار محصول الفلفل بنظام الصوب الزراعية بمحافظة 
كفرالشيخ النتشار هذا النوع من النشاط بها حيث بلغ عدد الصوب 
الفلفل بها 317 صوبة تمثل نحو 35.5% من إجمالى عدد الصوب 
طن  ألف   1.10 نحو  بلغت  إنتاجية  وبطاقة  بالمحافظة  الزراعية 
تمثل نحو 32.3% من إنتاج المحافظة. (وزارة الزراعة:2016).

األهداف البحثية                                                                 

يستهدف هذا البحث مايلى:
واإلنتاجية  اإلنتاج  لتطور  الراهن  الوضع  على  التعرف  أوالً: 
للصوب الزراعة عامة وصوب الفلفل خاصة، وكذلك األهمية 

النسبية للطاقة اإلنتاجية للصوب مقارنة بالحقل المكشوف.

األثر  تقدير  خالل  من  الفلفل  لصوب  للسعة  العائد  دراسة  ثانياً: 
اإلقتصادى لزيادة مساحة الصوبة.

ثالثاً: تقدير الكفاءة الفنية والتوزيعية واالقتصادية إلنتاج الفلفل من 
الصوب الزراعية.

الصوب  إلنشاء  اإلقتصادى  المستقبلي  التوسع  أثر  تقدير  رابعاً: 
الزراعية إلنتاج الفلفل على حساب الحقول المكشوفة.

األسلوب البحثي                                                                

اعتمد البحث على استخدام أساليب التحليل الوصفي والكمي، 
حيث تم االستعانة بمعادالت االنحدار البسيط فى الصورة اآلسية 
لتقدير معدالت النمو، إضافة الستخدام المنهجية الحدودية المحددة
باستخدام   The  Deterministic Frontier Approach  
 Data Envelopment Analysis البيانات  مغلف  تحليل 
التحليل  أساليب  أحد  وهو  االقتصادية،  الكفاءة  لتقدير   (DEA)
يستخدم  حيث   Non Parametric Analyses المعلمية  غير 
الفعلية  التوليفات  يحوي  مجال  إلنشاء  الخطية  البرمجة  أسلوب 
من الموارد محدداً كفاءة هذا المجال، والذي يمثل منحنى اإلنتاج 
ثبات  األول:  رئيسين  فرضين  خالل  Iso. quant، من  المتماثل 
العائد للسعة  Constant Returns to Scale (CRS)، حيث 
تغير  الثاني:  بينما  القصوى،  اإلنتاجية  طاقتها  عند  المنشأة  تعمل 
حيث   ،Variable Returns to Scale(VRS) للسعة  العائد 
يسمح  مما  القصوى،  طاقتها  من  أقل  مستوي  عند  المنشأة  تعمل 
 ، Technical Efficiency (TE) بتقدير كل من الكفاءة التقنية
وكفاءة التكاليف Cost Efficiency (CE)، والكفاءة التوزيعية 
Allocative Efficiency (AE)، وبالتالي الكفاءة اإلقتصادية 

.(Moussa،1989). Economic Efficiency (EE)

مصادر البيانات                                                                     

اعتمدت الدراسة علي بيانات أولية لمحصول الفلفل األخضر 
المنتج بالبيوت المحمية حيث تمثل نحو 35,4% من عدد البيوت 
بإلستعانة  بسيطة  عشوائية  عينة  سحب  وتم  بالمحافظة  المحمية 
 45 نحو  بلغت   ، بالمحافظة  الفلفل  لمزارعي  خدمات   2 سجل 
متر   500 من  أقل  مساحة  األولى  لفئتين:  تقسيمها  تم  مزارعاً، 
مربع بعدد 35مزرعة، تمثل نحو 77% من حجم عينة الدراسة،  
 ، مزارع   10 بعدد  مربع  متر   500 من  أكبر  مساحة  والثانية: 
تمثل نحو 23% من حجم عينة الدراسة، وذلك بمراكز كفرالشيخ 

، دسوق ، قلين ، بلطيم، والتى تعتبر من أعلى المراكز من حيث 
الموجودة  البيانات  واقع  من  واإلنتاجية  والمساحة  الصوب  عدد 
بسجالت مديرية الزراعة بكفرالشيخ. كم تم اإلعتماد على بيانات 
ثانوية منشورة من اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي، الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

النتائج البحثية                                                            
الفلفل  لصوب  اإلنتاجية  الطاقة  لتطور  النسبية  األهمية  أوالً: 

الزراعية:
تطور أعداد الصوب الزراعية اإلجمالية: يتضح من بيانات - 1

جدول (1( ، شكل (1(، أن متوسط أعداد الصوب الزراعية 
زراعة  صوبة  ألف   57.45 نحو  بلغ  مصر  فى  اإلجمالية 
خالل الفترة 2003-2015م ، بحد أقصى بلغ نحو 70.30 
 %185.79 نحو  يمثل  2013م  عام  زراعية  صوبة  ألف 
عام  صوبة  ألف   31.30 نحو  بلغ  أدني  وحد  المتوسط،  من 
الصوب  أعداد  متوسط  من   %22.75 نحو  يمثل  2004م، 
الزراعية اإلجمالية، وبانحراف معياري بلغ نحو 12.64ألف 

صوبة، وبمعامل اختالف بلغ نحو %22.00. 

صوب  أعداد  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير       
الفلفل، تبين من بيانات جدول (2(، أنها تتخذ اتجاهاعاماً متزايداً، 
سنوي  نمو  المعنوية5% ، بمعدل  مستوى  عند  إحصائي  ومعنوي 

مئوى متزايد بلغ نحو %6 .

2 - ،  )1) جدول  بيانات  من  يتضح  الفلفل:  صوب  أعداد  تطور 
شكل (1(، أن متوسط أعداد صوب الفلفل فى مصر بلغ نحو 
2003-2015م،  الفترة  خالل  زراعة  صوبة  ألف   13.23
تمثل نحو 20.32% من إجمالى عدد الصوب الزراعية البالغ  
أقصى  بحد  الدراسة،  فترة  خالل  صوبة  ألف  نحو58.00 
نحو  يمثل  2015م  عام  فلفل  صوبة  ألف   24.58 نحو  بلغ 
3.01ألف  نحو  بلغ  أدني  وحد  المتوسط،  من   %185.79
صوبة عام 2003م، يمثل نحو 22.75% من متوسط أعداد 
صوب الفلفل، وبانحراف معياري بلغ نحو 6.68ألف صوبة، 

وبمعامل اختالف بلغ نحو %50.49. 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور أعداد صوب الفلفل، 
تبين من بيانات جدول (2(، أنها تتخذ اتجاهاعاماً متزايداً، ومعنوي 
إحصائي عند مستوى المعنوية5% ، بمعدل نمو سنوي مئوى متزايد 
بلغ نحو 15% ، وهو أعلي من معدل النمو السنوي المئوي ألعداد 

الصوب الكلية البالغ نحو 6% خالل نفس الفترة.

تطور مساحة صوب الفلفل: يتضح من بيانات جدول )1( أن - 3
متوسط مساحة صوب الفلفل فى مصر بلغت نحو 1370 فدان 
 2668 نحو  بلغ  أقصى  بحد  2003-2015م،  الفترة  خالل 
فدان عام 2012م يمثل نحو 143.18% من المتوسط، وحد 
أدني بلغ نحو 400 فدان عام 2003م، يمثل نحو %75.00 
من متوسط مساحة صوب الفلفل، وبإنحراف معياري بلغ نحو 

676.6 فدان، وبمعامل اختالف بلغ نحو %49.4. 

صوب  مساحة  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
الفلفل، تبين من بيانات جدول )2(، أنها تتخذ اتجاها عاماً متزايداً، 
المعنوية5% ، بمعدل نمو سنوي  ومعنوي إحصائي عند مستوى 

مئوي متزايد بلغ نحو %13.

تطور إنتاجية صوب الفلفل: يتضح من بيانات جدول )1( أن - 4
متوسط إنتاجية صوب الفلفل فى مصر بلغ نحو 38.7 طن للفدان 
خالل الفترة 2003-2015م، بحد أقصى بلغ نحو 48.71 طن 
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جدول 1. تطور أعداد الصوب والطاقة اإلنتاجية لمحصول الفلفل خالل الفترة 2003-2015م 

مساحة  صوبعدد الصوب )ألف صوبة( 

 الفلفل )فدان(

اإلنتاج اإلنتاجية 

ألف طنمتر مربع)طن / فدان(%الفلفلإجماليالسنوات

200338.003.017.92399.9029.407.0011.76
200431.304.2413.55470.4431.507.5014.82

200547.507.9016.63750.5037.809.0028.37

200648.407.5515.60799.9439.759.4631.80

200757.2011.5620.211241.3240.989.7650.87
200865.9014.8722.561540.1144.9710.7169.26
200955.6012.6122.681279.0142.6110.1554.50

201065.7013.5820.671351.5339.359.3753.18

201162.8012.4819.871470.8624.765.9036.42

201268.6017.9026.092667.9536.618.7297.67

201370.3018.0925.731580.7248.7111.6077.00

201468.2023.6734.711916.1445.6510.8787.47

201567.3024.5836.525 2340.945.7810.90107.17

9.3054.24 57.4513.2320.321369.9538.68المتوسط

70.3024.5836.522667.9548.7111.60107.17حد األقصى

31.303.017.92399.9024.765.9011.76حد األدنى

12.646.687.92676.606.781.6828.97انحراف معياري

22.0050.4938.9649.3917.5318.0453.41معامل االختالف
* متوسط حسابي     ** متوسط هندسي

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي: اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي ـ نشرة االقتصاد الزراعي ـ أعداد متفرقة

جدول 2. معادالت االتجاه الزمني لتطور الطاقة اإلنتاجية لمحصول الفلفل خالل الفترة 2006-2015م

المتغيرات
المعادلة

R2Fمعدل النمو السنوي المئوي %

أعداد الصوب الزراعية )ألف صوبة(
Y = e 3.64 +  0.06X

               )45.21(*   )5.49(*
6.000.73330.15*

أعداد صوب الفلفل )ألف صوبة(
Y = e 1.39 + 0.15X

) 9.60(*   )  8.21(*                            
15.000.86067.37*

مساحة  صوبة الفلفل مترمربع
Y = e 6.15 + 0.13X

                         )41.62(*    )7.21(*
13.000.82551.99*

اإلنتاجية )طن / فدان(
Y = e 3.48 + 0.02X

                )32.31(*  )1.67((
2.000.2022.79

اإلنتاج )ألف طن(
Y = e 2.73 + 0.16X

             )13.64(*    )6.22(*
16.000.77938.73*

 Y : القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة          X : متغير الزمن 
 القيم ما بين األقواس = ) t المحسوبة (.              * معنوي عند مستوى0.05                  ** معنوي عند مستوى 0.01

 املصدر: جمعت وحسبت من نتائج حتليل بيانات جدول )1(
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شكل 1 . تطور اجمالى اعداد الصوب الزراعية و عدد صوب الفلفل

المصدر: بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي: اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي ـ نشرة االقتصاد الزراعي ـ أعداد متفرقة

للفدان عام 2013م يمثل نحو 125.87 % من المتوسط العام، 
وحد أدني بلغ نحو 24.67 طن لفدان صوب الفلفل عام 2011م، 
يمثل نحو 63.75% من المتوسط العام ، وبانحراف معياري بلغ 

نحو 6.78 طن ، وبمعامل اختالف بلغ نحو %17.53.

صوب  إنتاجية  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
غير  عاماً  اتجاها  يتخذ  أنه   ،)2( جدول  بيانات  من  تبين  الفلفل، 
معنوي إحصائي عند أي من مستوىات المعنوية المألوفة مما يعنى 
أن متوسط اإلنتاجية لم يطرأ عليه تغيير خالل فترة الدراسة أمر 

هذا شأنه يعنى ضرورة العمل على رفع إنتاجية هذا المحصول .

تطور الطاقة اإلنتاجية لصوب الفلفل: يتضح من بيانات جدول - 5
مصر  فى  الفلفل  لصوب  اإلنتاجية  الطاقة  متوسط  أن   )1)
2003-2015م،  الفترة  خالل  طن  ألف   54.24 نحو  بلغ 
يمثل  ألف طن عام 2015م  نحو 107.17  بلغ  أقصى  بحد 
بلغ نحو 11.76  أدني  المتوسط، وحد  نحو 197.58% من 
متوسط  من   %21.68 نحو  يمثل  2003م،  عام  طن  ألف 
الطاقة اإلنتاجية لصوب الفلفل، وبانحراف معياري بلغ نحو 

28.97ألف طن، وبمعامل اختالف بلغ نحو%53.41.

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور الطاقة اإلنتاجية لصوب 
الفلفل، تبين من بيانات جدول )2(، أنها تتخذ اتجاهاً عاما متزايداً، 
سنوي  نمو  بمعدل  المعنوية%5،  مستوى  عند  إحصائي  ومعنوي 

مئوى متزايد بلغ نحو %16.

بالحقل  مقارنة  للصوب  اإلنتاجية  للطاقة  النسبية  األهمية  ثانياً: 
المكشوف لمحصول الفلفل.

1.  بدراسة تطور األهمية النسبية لوحدة مساحة الصوب مقارنة 
-2003 الفترة  خالل  الفلفل  لمحصول  المكشوف  بالحقل 
أن    )2( شكل   ،  )3( جدول  بيانات  من  اتضح  2015م، 
المنزرع  الفلفل  لمساحة  بالنسبة  الفلفل  صوب  مساحة  نسبة 
فى الحقول المكشوفة ارتفعت من نحو 0.65% عام 2003م 
نحو  بلغت  نسبة  وبمتوسط  2012م،  عام   %  2.93 لنحو   ،
بلغ نحو  الفترة 2003-2015م، بحد أقصى  1.38% خالل 
عام   %  0.65 نحو  بلغ  أدني  وحد  2012م،  عام   %2.93

2003م، وبانحراف معياري بلغ نحو %0.69.

المكشوف  بالحقل  مقارنة  الصوب  إنتاجية  تطور  بدراسة   .2
من  اتضح  2003-2015م،  الفترة  خالل  الفلفل  لمحصول 
بيانات جدول )3(، أن إنتاجية وحدة المساحة لصوب الفلفل 
مقارنة بالحقل المكشوف ارتفعت من نحو 4.73 مرة للصوب 
مقارنة بالحقل المكشوف عام 2003م، لنحو 6.86 مرة عام 
2013م، وبمتوسط إنتاجية لوحد المساحة بلغت نحو 5.30 
مرة مقارنة بالحقل المكشوف خالل نفس الفترة، بحد أقصى 
بلغ نحو 6.68 مرة عام 2013م، وحد أدني بلغ نحو 4.73 
مرة  نحو 1.01  بلغ  معياري  وبإنحراف  عام 2003م،  مرة 

لصوب الفلفل مقارنة بالحقل المكشوف.

لصوب  اإلنتاجية  الطاقة  لمساهمة  النسبية  األهمية  بدراسة   .3
الفلفل إلى إجمالي الطاقة اإلنتاجية للفلفل خالل الفترة 2003-
2015م، اتضح من بيانات جدول )3(، شكل )3(، أن نسبة 
نحو  من  ارتفعت  الفلفل  لصوب  اإلنتاجية  الطاقة  مساهمة 
3.04% عام 2003م ، لنحو 18.93% عام 2015م، وبمتوسط 
نسبة مساهمة بلغت نحو 8.83% خالل الفترة 2003-2015م، 
بحد أقصى بلغ نحو 18.93% عام 2015م، وحد أدني بلغ نحو 

3.04 % عام 2003م، وبإنحراف معياري بلغ نحو %4.63.

الفلفل  إلنتاج  واالقتصادية  والتوزيعية  الفنية  الكفاءة  تقدير  ثالثاً: 
من الصوب الزراعية باستخدام طريقة تحليل مغلف البيانات 

DEA فى عينة الدراسة 
الفلفل  لتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الصوب الزراعية إلنتاج 
لما سبق، إلمكانية قياس وفورات السعة، وفى ما  إلى فئتين وفقاً 

يلي استعراضاَ لكل منهم: 

أ. تقدير الكفاءة الفنية إلنتاج محصول الفلفل من الصوب باستخدام 
:DEA طريقة تحليل مغلف البيانات

الصوب  من  الفلفل  إلنتاج   (TE) الفنية  الكفاءة  تقدير  يعتمد 
 ،DEA البيانات  مغلف  أسلوب  على  الدراسة  هذه  فى  الزراعية 
ومن نتائج جدول )4( يتضح أن تقدير الكفاءة الفنية (TE) إلنتاج 
  (CRTS)للسعة العائد  لثبات  وفقاً  الصوب  من  الفلفل  محصول 
فى  الكلية  التكاليف  متوسط  منحني  أن  أساس فرضية  وهي على 
السعة  تعمل عند  المزارع  أفقياً، وأن جميع  يكون  الطويل  المدي 
المثلي، اتضح أن متوسط الكفاءة الفنية بلغت نحو 70.30% فى 
حالة الصوب ذات المساحة أكبر من 500 متر مربع، مقابل نحو 
93.5% فى حالة الصوب ذات المساحة األقل من 500 متر مربع 

في ظل افتراض ثبات العائد للسعة.
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فئات أقل من 500  متر2فئات أعلى من 500 متر2المتغيرات

Te الكفاءة الفنية
CRS0.7030.939

VRS1.000.990

SE0.7030.948 كفاءة السعة

CE 0.9010.868كفاءة التكاليف

AE0.9010.875 الكفاءة التوزيعية

EE 0.9010.866الكفاءة االقتصادية

جدول 4. نتائج تقدير الكفاءة الفنية والتوزيعية واالقتصادية ألثر اختالف سعة الصوب المزرعية على إنتاجية محصول الفلفل 

 WINDEAP2.1 المصدر: جمعت وحسبت من تحليل البيانات للعينة البحثية باستخدام برنامج

مساحة الصوبالسنوات

من المكشوف %

إنتاجية فدان الصوبة  

بالنسبة للمكشوف)مرة(

 الطاقة اإلنتاجية للصوب %

  من إجمالي الطاقة اإلنتاجية
20030.654.733.04
20040.654.733.11
20050.995.755.71
20061.136.016.81
20071.556.069.04
20081.546.569.63
20091.356.228.36
20101.345.656.89
20111.363.394.59
20122.935.1113.78
20131.526.8611.49
20141.966.6513.44
20152.766.8118.93

1.385.738.83املتوسط
2.936.8618.93احلد األقصى

0.653.393.04احلد األدنى
0.691.014.63 اإلنحراف املعيارى
50.2817.6552.47معامل االختالف

* متوسط هندسي
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي: اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعيـ  نشرة االقتصاد الزراعيـ  أعداد متفرقة

جدول 3. تطور األهمية النسبية للطاقة اإلنتاجية للصوب مقارنة بالحقل المكشوف لمحصول الفلفل خالل الفترة 2003-2015م

مساحة 
الصوب

3%

مساحة 
الحقول 
المكشوفة

97%

األهمية النسبية لمساحة صوب ) ۲(شكل 
الفلفل للحقول المكشوفة

الطاقة 
اإلنتاجية  
للصوب

19%

الطاقة 
اإلنتاجية  
للحقول 
المكشوفة

81%

األهمية النسبية للطاقة اإلنتاجية ) ۳(شكل 
لصوب الفلفل للحقول المكشوفة

شكل 3 . األهمية النسبية للطاقة اإلنتاجية لصوب الفلفل للحقول المكشوفةشكل 2 . األهمية النسبية لمساحة صوب الفلفل للحقول المكشوفة
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من  الفلفل  إلنتاج   (TE) الفنية  الكفاءة  تقدير  من  يتضح  كما 
الصوب الزراعية وفقاً لتغير العائد للسعة (VRTS) ، أنها بلغت 
نحو 100% فى حالة الصوب ذات المساحة أكبر من 500 متر 
مربع، مقابل نحو 99% فى حالة الصوب ذات المساحة األقل من 

500 متر مربع ، أي أنها يمكن أن تزيد من إنتاجها بنحو %1.

من  الفلفل  إلنتاج   (SE) السعة  كفاءة  بتقدير  يتعلق  فيما  أما 
وفقاً  الفنية  الكفاءة  نسبة  عن  عبارة  وهي  الزراعية،  الصوب 
الفنية  الكفاءة  نسبة  إلي   ،  (CRTS) للسعة العائد  ثبات  لفرضية 
 (SE= CRTS /  ،)V RTS) للسعة العائد  تغير  لفرضية  وفقاً 
(VRTS ، فقد بلغ متوسط كفاءة السعة 0.703 فى حالة الصوب 
ذات المساحة أكبر من 500 متر مربع، كما بلغت نحو 0,948 فى 
حالة الصوب ذات المساحة األقل من 500 متر مربع، أي أن هذه 
األنماط من اإلنتاج تعمل عند حجم يعادل نحو %70.30 ، %94.8 
إلي ارتفاع  الترتيب، مما يشير  المثلي لكل منهم علي  من سعتها 
متوسط كفاءة السعة لنمط إنتاج الفلفل من الصوب الزراعية ذات 
المساحة األقل من 500 متر مربع، كما أنه من الممكن أن تزيد 
الصوب إنتاجها من الفلفل بحجم يعادل نحو%29.70 ، %5.20 

لكل منهم على الترتب حتى تصل كفاءة سعتها للواحد الصحيح.

الزراعية  الصوب  من  الفلفل  إلنتاج  التوزيعية  الكفاءة  تقدير  ب. 
:DEA باستخدام طريقة تحليل مغلف البيانات

الصوب  من  الفلفل  إلنتاج   )CE( التكاليف  كفاءة  بتقدير 
الموضحة   ،  DEA البيانات  مغلف  أسلوب  باستخدام  الزراعية 
نحو  بلغت  التكاليف  كفاءة  متوسط  أن  أتضح   ،  )4( بجدول 
0.901فى حالة الصوب ذات المساحة أكبر من 500 متر مربع، 
متر مربع  األقل من 500  المساحة  ذات  الصوب  حالة  فى  يليها 
بمتوسط كفاءة تكاليف بلغت نحو 0.868 ، مما يعني أن الموارد 
الترتيب،  علي  منهم  لكل   %86.80  ،  %90.10 بكفاءة  تعمل 
الطاقة  ، 13.20% من حجم  نحو %9.80  توفير  يمكن  وبالتالى 
منهم  لكل  الناتج  من  المستوى  نفس  لتحقيق  المستخدمة  الموردية 
أدنى  تلك الصوب تزيد عن  إنتاج  تكاليف  الترتيب، كما أن  علي 
نقطة لمتوسط التكاليف على منحنى التكاليف المتوسطة بما يعادل 

10.99% ، 15.21% لكل منهم على التوالى.

الفلفل  إلنتاج   )AE( التوزيعية  الكفاءة  بتقدير  يتعلق  وفيما 
التكاليف  كفاءة  نسبة  عن  عبارة  وهي   ، الزراعية  الصوب  من 
أن   ، أي   (TE) الفنية اإلنتاجية  الكفاءة  نسبة  إلي   ،  (CE) الفنية
(AE=CE/TE) ، فقد بلغ متوسط الكفاءة التوزيعية نحو 0.901 
يليها  أكبر من 500 متر مربع،  المساحة  فى حالة الصوب ذات 
فى حالة الصوب ذات المساحة األقل من 500 متر مربع بمتوسط 
كفاءة توزيعية بلغت نحو 0.875 ، مما يعني أن تلك الموارد تعمل 
بكفاءة بلغت نحو 90.10%، 87.50% لكل منهم علي الترتيب ، 
مساحة  انخفضت  كلما  يزداد  استخدامها  في  إسراف  يوجد  وأنه 
تلك  توزيع  إعادة  حالة  وفى  الفلفل،  إلنتاج  المخصصة  الصوب 
الموارد المستخدمة إلنتاج نفس الكمية  من الفلفل، فإن هذا يؤدي 
إلى توفير نحو 9.90% ، 12.50% لكل منهم علي الترتيب من 
إجمالي تكاليف الموارد المستخدمة في اإلنتاج، وبالتالى االنتقال 
لنقطة التماس بين منحنى الناتج المتساوي Iso. Quant ، وخط 

.Iso. Costالتكاليف المتساوي

الفلفل من الصوب الزراعية  الكفاءة اإلقتصادية إلنتاج  ج. تقدير 
:DEA باستخدام طريقة تحليل مغلف البيانات

الصوب  من  الفلفل  إلنتاج   (EE) اإلقتصادية  الكفاءة  بتقدير 
الزراعية، وهي عبارة عن حاصل ضرب الكفاءة اإلنتاجية الفنية 
 (EE= TE*AE) أي أن ،  (AE)  في الكفاءة التوزيعية ، (TE) 

بلغ  اإلقتصادية  الكفاءة  متوسط  أن   )4( جدول  فى  كما  اتضح   ،
نحو 0.901 فى حالة الصوب ذات المساحة أكبر من 500 متر 
مربع، يليها فى حالة الصوب ذات المساحة األقل من 500 متر 
مربع بمتوسط كفاءة إقتصادية بلغت نحو 0.868، أي أن هذان 
النمطان من المساحة تعمالن عند حجم كفاءة اقتصادية تعادل نحو 
90.10% ، 86.80% من سعتهما المثلي لكل منهم علي الترتيب، 
المساحة  لنمط  اإلقتصادية  الكفاءة  متوسط  ارتفاع  إلي  يشير  مما 

األكبر فى صوب إنتاج الفلفل.

اإلنتاجية  للمدخالت  الفائض  وقيمة  كمية  متوسط  تقدير  رابعا: 
إلنتاج الفلفل من الصوب الزراعية: 

 Slacks( بتقدير متوسط كمية وقيمة فوائض المدخالت اإلنتاجية
محصول  إلنتاج  الزراعية  الصوب  من  المختلفة  للسعات   (Input
الفلفل،  تبين من بيانات جدول )5( أن قيمة فوائض المدخالت  بلغت 
نحو166،1661 ، جنيهاً فى مزارع الفئات األعلى من 500، والفئات 
اقل من 500لكل منهم على الترتيب ، وفيما يلي استعراضا لفوائض 

المدخالن اإلنتاجية لكل منهم على الترتيب : 
1.  فوائض المدخالت للصوب األعلى من 500 متر مربع: بلغت 
البشري،  العمل  من  لكل  اإلنتاجية  المدخالت  فوائض  كمية 
البوتاسى  السماد  اآللي،  ،العمل  المبيدات   ، األزوتي  السماد 
نحو  الفلفل  لمحصول  التقاوي،  ،كمية  الفوسفاتى  السماد    ،
وحدة1   0,12  ،0,25  ،0,29  ،0,64  ،3,59  ،35,18
نحو 1192,4، 79,2،  بلغت  بقيم  الترتيب،  منهم على  لكل 
352,7، 32,9، 2,85، 0,43، 0,17، 0,03، 0,01جنيهاً 
لكل منهم على الترتيب، وبنسب تمثل نحو %71,8 ،%4,7، 
21,2%، 1,9%، 0,17%، 0,03%، 0,01% لكل منهم على 
الترتيب من االستخدام الفعلي للمدخالت اإلنتاجية ؛ مما يشير 
إلى إمكانية خفض تكاليف اإلنتاج الفدانية بنفس النسبة دون 
أن يتأثر مستوي كمية اإلنتاج، أو إمكانية زيادة اإلنتاج بنحو 

85 كيلو جرام للفدان بنفس القدر من الموارد.

بلغت  مربع:  متر   500 من  اقل  للصوب  المدخالت  فوائض   .2
 ، التقاوي  كمية  من  لكل  اإلنتاجية  المدخالت  فوائض  كمية 
المبيدات , السماد الفوسفاتى, السماد األزوتي ، العمل البشرى 
، السماد البوتاسى ،  السماد العضوى , العمل اآللي لمحصول 
 ،69,5 نحو   500 من  اقل  الفئات  استخدام  حالة  فى  الفلفل 
وحدة   0,12  ،0,18  ،0,21  ،0,35  ،0,46  ،0,96  ،1,9
 ،20,5 نحو105,4،  بلغت  بقيم  الترتيب2،  على  منهم  لكل 
3,10، 1,8، 11,08، 2,0، 13,9، 8,06 جنيهاً لكل منهم 
على الترتيب ، وبنسب تمثل نحو %63,5 ، %12,3 ،%1,8 
، 1,1 % ، 6,6%   ,1,2% ,8,4% ,4,8%  لكل منهم على 
الترتيب من االستخدام الفعلي للمدخالت اإلنتاجية؛ مما يشير 
إلى إمكانية خفض تكاليف اإلنتاج الفدانية بنفس النسبة دون 
أن يتأثر مستوي كمية اإلنتاج، أو إمكانية زيادة اإلنتاج بنحو 

91 كيلو جرام للفدان بنفس القدر من الموارد. 

إلنتاج  اإلنتاجية  للمخرجات  والمستهدفة  الفعلية  القيم  بتقدير 
أن  بيانات جدول )6(  يتضح من   ، الزراعية  الصوب  الفلفل من 
نحو  بلغت  الزراعية  الصوب  من  الفلفل  إلنتاج  الفعلية  اإلنتاجية 
18.3 طن للصوبة فى المساحات األكبر من 500 متر مربع ، 
مقارنة بالطاقة اإلنتاجية المستهدفة البالغة نحو19.0 طن للصوبة 
وبما   %3.8 نحو  تمل  للصوبة  طن   0.7 تحو  بلغ  زيادة  بمقدار 
الصوب  أما فى   ، بنحو 252 جنيه  الكلى  العائد  فى  تحقق زيادة 
الفعلية  اإلنتاجية  فكانت  المساحة األقل من 500 متر مربع  ذات 

تتساوى مع المستهدفة.  



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م44 ، ع3 )2018(

131دراسة اقتصادية ألثر التوسع فى البيوت المحمية على إنتاج الفلفل األخضر 

 جدول 5. متوسط كمية وقيمة الفائض لمدخالت إنتاج فئات مختلفة فى عينة الدراسةإلنتاج محصول الفلفل للصوبة

WINDEAP2.1 المصدر: جمعت وحسبت من تحليل البيانات للعينة البحثية باستخدام برنامج

الزراعية   الصوب  إنشاء  فى  للتوسع  المستقبلي  الوضع  خامسا: 
إلنتاج الفلفل على حساب الحقول المكشوفة.

بتقدير السيناريو المستهدف للتوسع فى إنشاء الصوب الزراعية 
إلنتاج الفلفل على حساب الحقول المكشوفة، تبين من بيانات جدول 
(7( أن قيم اإلنتاج المستهدف إلنتاج الفلفل سوف تزداد فى حالة 
زيادة معدالت إنشاء الصوب الزراعية، ففي حالة زيادة معدالت 
إنشاء الصوب الزراعية بنحو 5% من المساحة المنزرعة بالفلفل 
يؤدي  الى زيادة الطاقة اإلنتاجية للفلفل من نحو 749 ألف طن إلى 
نحو 826 ألف طن ، بمقدار زيادة تبلغ نحو 77 ألف طن ، تمثل 

نحو 10.28% من حجم الطاقة اإلنتاجية الراهنة.

وفي حالة زيادة معدالت إنشاء الصوب الزراعية بنحو %10 
من المساحة المنزرعة بالفلفل، يؤدي  الى زيادة الطاقة اإلنتاجية 
للفلفل من نحو 749  ألف طن لنحو 1.02 مليون طن ، بمقدار 
نحو  تمثل   ، ألف طن  نحو 271  تبلغ  اإلنتاجية  الطاقة  فى  زيادة 

36.18% من حجم الطاقة اإلنتاجية الراهنة.

كما يمكن مضاعفة اإلنتاج من الفلفل في حالة زيادة معدالت 
المنزرعة  المساحة  من   %25 بنحو  الزراعية  الصوب  إنشاء 
بالفلفل، يمكن أن يؤدي الى زيادة الطاقة اإلنتاجية للفلفل من نحو 
 749 ألف طن لنحو 1.60مليون طن ، بمقدار زيادة فى الطاقة 
اإلنتاجية تبلغ نحو 851 ألف طن ، تمثل نحو 113.62% من حجم 
الطاقة اإلنتاجية الراهنة، األمر الذى من شأنه توفير مساحة نحو 

75 ألف فدان يمكن توجيهها لزراعة محاصيل أخرى.

اإلنتاج بهدف االستهالك  للتوسع فى  الدولة  وفي حالة سعى 
المحلى وزيادة فرص التصدير، فإن زيادة معدالت إنشاء الصوب 

% زيادةمقدار الزيادةاإلنتاجية المستهدفةاإلنتاجية الفعليةأنماط الصوب
 قيمة الزيادة فى

اإليراد
18.319.00.73.8252.0الصوب ذات المساحة أكبر من 500 متر مربع

16.116.10.00.00.0الصوب ذات المساحة األقل من 500 متر مربع

جدول 6. القيم الفعلية والمستهدفة للمخرجات اإلنتاجية إلنتاج الفلفل من الصوب الزراعية

 WINDEAP2.1 المصدر: جمعت وحسبت من تحليل البيانات للعينة البحثية باستخدام برنامج
<?  - وحدة : العمل االلى بالساعة ،البشري بالرجل/يوم ، كمية التقاوي بالكيلو جرام ، األسمدة اآلزوتيه والفوسفاتية والبوتاسية بالوحدة. <
<?  - وحدة : العمل اآللي بالساعة ،البشري بالرجل/يوم ، كمية التقاوي بالكيلو جرام ، السماد العضوي متر مكعب، األسمدة اآلزوتيه والفوسفاتية والبوتاسية بالوحدة. <

المدخل اإلنتاجي
الفئات أقل من 500 متر مربع الفئات األعلى من 500 متر مربع

قيمة%الفائضقيمة%الفائض

35.1871.801192.430.356.6711.08العمل البشري)رجل/يوم(

20.004.7779.200.461.101.82السماد األزوتي)وحدة(

3.5921.24352.701.9712.3520.50المبيدات)جنيه(

0.461.9832.910.124.868.06العمل اآللي)ساعة(

0.290.172.850.211.212.00السماد البوتاسي)وحدة(

0.250.030.430.961.873.10السماد الفوسفاتي)وحدة(

0.120.010.1769.5363.51105.40كمية التقاوي)كجم(

0.000.000.000.188.4313.99السماد العضوي)متر مكعب(

1660.69165.96اإلجمالي

يؤدي  بالفلفل،  المنزرعة  المساحة  من   %50 بنحو  الزراعية 
بمقدار   ، طن  مليون   2.67 لنحو  للفلفل  اإلنتاجية  الطاقة  لزيادة 
زيادة فى الطاقة اإلنتاجية تبلغ نحو 1.82 مليون طن ، تمثل نحو 

242.72% من حجم الطاقة اإلنتاجية الراهنة.

    التوصيات                                                                         

الفلفل . 1 إلنتاج  الزراعية  الصوب  إنشاء  فى  التوسع  ضرورة 
بنحو  فيها  التوسع  أن  المكشوفة،حيث  الحقول  حساب  على 
حجم  من   %114 بنحو  اإلنتاجية  الطاقة  لزيادة  يؤدى   %25

الطاقة اإلنتاجية الراهنة. 

ضرورة زيادة مساحة الصوبة الواحدة ألكثر من 500 متراً . 2
كفاءتها  متوسط  بلغ  حيث  السعة  عوائد  لمبدأ  تحقيقاً  مربع 
اإلقتصادية نحو 90% مقارنة بنحو 86% فقط للصوب األقل 
المدخالت  فوائض  متوسط  بلغ  كما  مربع،  متر   500 من 
لسعات الصوب األكثر من 500م2 نحو 1660جنيهاً للصوبة 
مقارنة بنحو 165 جنيهاً فقط للصوبة األصغر مما يمكن من 

إعادة توزيع فوائض هذة المدخالت.

العمل على خلق توافق مجتمعي بين المستثمرين وصغار الزراع . 3
لضمان التوسع فى إقامة الصوب كضمانة لألمن الغذائي. 

أجل . 4 من  العلمي  البحث  هيئات  بين  الجهود  تنسيق  ضرورة 
الزراعية  الصوب  إنشاء  فى  التوسع  آليات  نشر  علي  العمل 
لضمان رفع معدالت اإلنتاج الغذائي، وزيادة دخل المزارع 

بما يحقق له مستوى من الرفاهية.
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T  Egypt is seeking to expand the construction of greenhouses as one of the axes of the policy 
of vertical expansion, For these reasons, the research paper is mainly aims at reviewing 

the present and expected situation of pepper greenhouse concerning average production and 
productivity, Qualitative and quantitative methods were utilized to achieve the study purpose, such as, 
probabilistic models of  Data Envelopment Analysis, as well as exponential Function to estimate the growth 
rates, Primary data through a questionnaire of 45 greenhouses of pepper was collected from Kafr El-Sheikh 
governorate in addition to secondary data collected from ministry of Agriculture, The main results of the 
study can be Summarized as follows: The annual growth rate of greenhouse for pepper production has 
reached about 16% at period )2003-2015(, and the average productivity of pepper greenhouse is higher than 
the open fields by about 6.81 once, The economic efficiency for greenhouse of pepper crop, has revealed 
about 91.10% for scale of more than 500 squared meters compared with 87.50% for less than 500 squared 
meters, Increasing the expansion of agricultural green housing to produce pepper, through increasing the 
acreage by about 25% will increase the production can be doubled, that will increase the production by 
about 114%, For policy makers the study recommended the necessity to expand the numbers and 
acreage of the greenhouses of pepper in Egypt because they are more efficient compared with 
the open fields, this requires increasing the financial funds to farmers and investors.

Key Words: Greenhouse, Data Envelopment Analyses, Economic Efficiency,  pepper Production 
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