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 زــالموجـ
 

يعتبر القطاع الزراعى من أهم ركائز البنيان 

االقتصادى القومى، حيث يقع على عاتقة توفير 

االحتياجات الغذائية والكسائية والتصنيعية للمجتمع، 

باإلضافة إلى مساهمته فى التنمية االقتصادية عن 

من خالل تقليل الواردات  طريق زيادة الناتج القومى

وزيادة الصادرات. هذا وبلغت قيمة الناتج الزراعى فى 

مليار جنيه فى متوسط الفترة  140مصر أكثر من 

من قيمة الناتج  %17(، تمثل حوالي 2005-2008)

لقطاع الزراعى أكثر من القومى اإلجمالى، ويستوعب ا

 من إجمالى القوى العاملة المصرية، كما تمد 26%

الزراعة بعض الصناعات األخرى بالخامات األساسية 

الالزمة لهذه الصناعات كالتصنيع الغذائى والغزل 

والنسيج وتحتل المحاصيل الزيتية مكانة هامة فى 

المقتصد الزراعى المصرى، وتأتى أهميتها فى أن 

ً من الطلب على إنتاج الزيوت الطلب عل ً مشتقا يها طلبا

ً سائداً وأساسياً  ً غذائيا النباتية الغذائية والتى تشكل نمطا

للمستهلك المصرى، باإلضافة إلى أن الزيوت النباتية 

من السلع الغذائية الهامة التى بها فجوة نتيجة عجز 

اإلنتاج المحلى عن مواجهه االستهالك المتزايد والذى 

 دورة إلى تذبذب أسعارها المحلية.يؤدى ب

يعتبر محصول الفول السوداني من المحاصيل      

التصديرية الهامة والتي تجود زراعتة في االراضي 

الرملية والصفراء الخفيفة، وهي اراضي قد ال تجود 

فيها زراعة محاصيل حقلية أخري، ويمكن أن يستخدم 

فهو الفول السوداني كسماد عضوي لتحسين التربة، 

يضيف االزوت الي االراض عن طريق البكتريا 

، باالضافة لكونة محصول زيتيا تصل نسبة ديةالعق

مع ارتفاع نسبة  %47-35الزيت في بذوره ما بين 

، كما أن بذوره %27البروتين في البذور حوالي 

، باالضافة الي  Fو B تحتوي علي كل من فيتامينات

وسط المساحة وقد بلغ مت ،الريبوفالفين والثيامين

 137.70المزروعة بالفول السوداني في مصر حوالي 

 ( 2012-1995ألف فدان في متوسط الفترة )

 

 مشكلة البحث
 

بااااالرغم ماااان أهميااااة محصااااول الفااااول السااااوداني 

كمحصول تستخدم بذوره كتقاوي أو تساتهلك طازجاة أو 

فااي صااناعة الحلويااات ، كمااا يسااتخدم زيتااة فااي بعااض 

نساابة الزياات  باالضااافة الااي  الصااناعات نااارا الرتفاااع

كونااة محصااول تصااديري، أال أن انتاجااه لاام يصاال فااي 

السنوات االخيرة الي الكميات المرجوة منه أي أنة إتسام 

بالتذبااذب فااي الساانوات االخياارة، ممااا يااؤدي الااي تذبااذب 

معدل االكتفاء الذاتي. لذا تاتي المشكلة في صورة سؤال 

مااان هاااذا  هاااو هااال يمكااان رفاااع معااادل االكتفااااء الاااذاتي

المحصااول الااي معاادالت أعلااي . وماان هنااا تاااتي أهميااة 

تحلياال اتجاهااات المساااحة واالنتاااج واالنتاجيااة ودراسااة 

 مدي استجابتة للعوامل المؤثرة علي انتاجة . 
 

 أهداف البحث 
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يهدف البحث االجابة عان تسااتالت أهمهاا ومحاولاة 

وضع الحلول للتغلب علي المشاكالت التاي تعاوي زياادة 

محصول الفاول الساوداني فاي مصار خاصاة وأناه  انتاج

من المحاصيل التي تجود زراعتة في االراضي التاي ال 

تجااود فيهااا زراعااة المحاصاايل الحقليااة االخااري، كمااا 

يهدف البحث الاي التعارف علاي اكثار المتغيارات تاأثيرا 

فاي اسااتجابة الاازراع لزراعااة المحصااول ودراسااة دوال 

 االنتاج والتكاليف لهذا المحصول.
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

استخدم البحث كل من االسلوب الوصفي لتوصيف 

المشكلة والعرض ، واالسلوب الكمي عن طريق 

االستعانة بالطري االحصائية والرياضية لتحليل 

البيانات واستخالص النتائج بما يتفق مع المنطق 

 االقتصادي .

المنشورة  واعتمد البحث علي كل من البيانات الثانوية

وغير المنشورة والتي تم الحصول عليها من الجهات 

المختلفة مثل وزارة الزراعة واستصالح االراضي 

والجهات التابعة لها  والجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واالحصاء  ومعهد التخطيط القومي  وبعض المواقع 

المتخصصة للبيانات  هذا باالضافة الي بعض المراجع 

لمعنية بموضوع البحث ،كما أعتمد البحث والدراسات ا

علي البيانات االولية والتي تم الحصول عليها من 

 استمارة االستبيان والتي صممت لهذا الغرض.
 

مساحة وإنتاجية وإنتاج محصوول الفوول السوودانى فوى 

 مصر

يعتبر محصول الفول السودانى محصوال صيفيا 

باشرة أو عالى اإلنتاجية ، يستهلك محلياً فى األكل م

يدخل فى صناعة الحلوى باإلضافة لكونه محصوال 

تصديريا ، كما يعتبر الكسب الناتج منه مرتفع القيمة 

إلى تطور  (1الجدول رقم )الغذائية للحيوانات ويشير 

مساحة وإنتاجية وإنتاج محصول الفول السودانى فى 

( ويتضح من الجدول 2012-1995مصر خالل الفترة )

 137,70 ة المزروعة  بلغ حواليأن متوسط المساح

(، وتراوحت 2012-1995الف فدان خالل الفترة )

المساحة خالل فترة الدراسة ما بين حد أدنى بلغ حوالي 

، وحد أقصي بلــغ 1997ألف فدان فى عام  102,2

بنسبة زيادة  2010ألف فدان فى عام  158,95حوالي 

. وتشير معادلة 1997من عام  %55,53تمثل حوالي 

أن  (2الجدول رقم )التجاه الزمنى العام الواردة فى ا

المساحة المزروعة بالفول السودانى فى مصر زادت 

ألف فدان  6,42زيادة سنوية معنوية احصائيا مقدارها 

من المتوسط السنوى للمساحة  %5,56تمثل حوالي 

(، 2012-1995المزروعة فى مصر خالل الفترة )

 .0,74وبلغ معامل التحديد حوالي 

أن متوسط الغلة الفدانية  (1الجدول رقم )ويتبين من 

 17,59لمحصول الفول السودانى فى مصر بلغ حاوالي 

( بحاد 2012– 1995أردب فى متوساط الفتارة األولاى )

، وبلغات  1996أردب فاي عاام  16,1 أدنى بلاغ حاوالي

أردب تمثال  2007فى عام  18,6حدها األقصى حوالي 

وتوضاااح معادلاااة  .1996مااان عاااام  %15,53 حاااوالي

أن إنتاجيااة  (2الجوودول رقووم )االتجاااه الزمنااى العااام فااى 

الفااول السااودانى زادت زيااادة  ساانوية معنويااة إحصااائياً 

من المتوسط  %2,09أردب تمثل  0,361قدرها حوالي 

(، وبلاااغ معامااال 2012 -1995السااانوى خاااالل الفتااارة )

 . 0,84التحديد حوالي 

و إال محصالة ويعتبر اإلنتاج الكلاى للمحصاول ماا ها

لكل مان المسااحة المزروعاة واإلنتاجياة الفدانياة وتشاير 

أن متوسااااط اإلنتااااج الكلااااى  (1الجوووودول رقوووم )بياناااات 

لمحصاااول الفاااول الساااودانى فاااى مصااار قااادر بحاااوالي 

-1995ألف أردب فى متوسط الفترة األولاى ) 2435,2

الااف أردب   1666,4( ، بحااد ادنااي بلااغ حااوالي 2012

 2901لاغ الحاد األقصاى حاوالي ، بينماا ب1996فى عام 

ن . وتبين من معادلة االتجااه  2007الف أردب فى عام 

ان اإلنتاج الكلاى  (2بالجدول رقم )الزمنى العام الواردة 

لمحصااول الفااول السااودانى زاد زيااادة ساانوية مقاادارها 

من المتوسط  %6,38ألف أردب تمثل حوالي  138,12

ة والمقااادر السااانوى لانتااااج الكلاااى خاااالل فتااارة الدراسااا

ملياااون أردب وقاااد ثبااات معنوياااة هاااذه  2,036بحاااوالي 

 .0,85الزيادة احصائياً، وبلغ معامل التحديد حوالي 
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-1995تطور مساحة وإنتاجية وإنتاج محصول الفول السودانى فى مصر خالل الفترة ) .1جدول رقم 

2012) 
 

 الرقم القياسى اج الكلىاإلنت الرقم القياسى اإلنتاجية الرقم القياسى المساحة السنوات

 )ألف إردب ( )إردب ( )ألف فدان(

1995 106 100 16,4 100 1741,9 100 

1996 103,7 97,83 16,1 98,17 1666,4 95,67 

1997 102,2 96,42 16,4 100,00 1679,8 96,43 

1998 103,7 97,83 17 103,66 1764,6 101,30 

1999 140,6 132,64 17,1 104,27 2407,2 138,19 

2000 143,5 135,38 17,4 106,10 2495,6 143,27 

2001 150,7 142,17 18,1 110,37 2734,2 156,97 

2002 141,1 133,11 18,1 110,37 2546,5 146,19 

2003 147,2 138,87 17,7 107,93 2611,1 149,90 

2004 144 135,85 17,7 107,93 2551,9 146,50 

2005 148 139,62 17,96 109,51 2657,9 152,59 

2006 132,3 124,81 18,5 112,80 2452,9 140,82 

2007 155,1 146,32 18,6 113,41 2901 166,54 

2008 146,2 137,92 19 115,85 2784,3 159,84 

2009 151,85 143,25 17,4 106,10 2640,1 151,56 

2010 158,95 149,95 17,02 103,78 2706,03 155,35 

2011 154,81 146,05 17,79 108,48 2753,51 158,08 

2012 148,70 140,28 18,42 112,32 2738,58 157,22 

  2435,20  17,59  137,70 المتوسط 

 جمعت وحسبت من بيانات :  :المصدر

صاد نشرة االقتوزارة الزراعة واستصالح االراضى ، قطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى ، 

 ، أعداد مختلفة . الزراعى

 

 

التوزيع الجغرافى إلنتاج محصول الفول السودانى فى 

 مصر

إلى التوزيع الجغرافى إلنتاج  (3الجدول رقم )يشير 

ً على مناطق  محصول الفول السودانى موزعا

الجمهورية المختلفة، ويتضح من بيانات الجدول أن 

السودانى بين منطقة النوبارية تنتج اكبر كمية من الفول 

المناطق المختلفة، حيث بلغ اإلنتاج فى متوسط الفترة 

ألف طن يمثل حوالي  107,6( حوالي 2009-2012)

من جملة إنتاج الجمهورية من الفول  51,73%

السودانى فى تلك الفترة، وتحتل محافاات الوجه 

البحرى والمتمثلة فى البحيرة والشرقية واإلسماعيلية 

والقليوبية والمرتبة الثانية بكمية  والسويس والمنوفية

ألف طن يمثل حوالي  55,25إنتاج بلغت حوالي 

من جملة انتاج الجمهورية، وتحتل محافاات  26,56%

وبنى  مصر الوسطى والمتمثلة في كل من )الجيزة

سويف والفيوم والمنيا( المرتبة الثالثة بكمية إنتاج قدرت 

من  %11,67ألف طن تمثل حوالي  24,28بحوالي 

وتاتي فى المرتبة جملة إنتاج الجمهورية فى تلك الفترة،
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معادالت االتجاه الزمنى العام لتطوركل من مساحة وإنتاجية وإنتاج محصول الفول السودانى فى  .2جدول رقم 

 (2012-1995مصر خالل الفترة )
 

 المتوسط 2ر المعادالت المتغيرات
معدل الزيادة 

% 
 المعنوية

 المساحة 

 ف فدانباألل

 1هـس 6,425+  49,811=  1هـص^

                                 (**6,84) 

 معنوية 5,56 115,6 0,74

 اإلنتاجية 

 باالردب

 2هـس 0,361+ 12,931=  2هـص^

                                 (**8,96) 

 معنوية 2,09 17,21 0,84

 اإلنتاج

 باأللف أردب

 3هـس138,12+  581,13=  3هـص^

                                 (**9,32) 

 معنوية 6,38 2,036 0,85

 األرقام بين األقواس أسفل المعادالت تشير إلى قيمة )ت( المحسوبة

   ،  تشير إلي الكمية التقديرية للمتغيرات الموضحة بالجدول  3هـص^  2هـص^، 1هـص^

 .%1، ** معنوية عند   18..........،،.....1،2،3تشير إلى عامل الزمن، حيث هـ=  هـ س

 (1المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )
 

التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الفول السودانى على المناطق المختلفة فى مصر  .3جدول رقم 

 (2012-2009خالل الفترة )
 

 انــــــــــالبي
كمية االنتاج باأللف 

 طن
% 

 26,56 55,25 جملة الوجه البحرى

 11,67 24,28 جملة مصر الوسطى

 5,39 11,2 جملة مصر العليا

 4,57 9,5 الوادى الجديد

 0,074 0,15 مرسى مطروح

 51,74 107,6 النوبارية 

 100 208 جملة الجمهورية

 جمعت وحسبت من بيانات :  :المصدر

نشرة االقتصاد المركزية لالقتصاد الزراعى، وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة 

 ، أعداد مختلفة.الزراعى

 

الرابعة محافاات مصر العـليا )أسيوط وسوهاج وقنا 

ألف طن تمثل  11,2وأسوان( بكمية إنتاج بلغت حوالي 

من جملة إنتاج الجمهورية، وياتى بعد  %5,39حوالي 

 9,5ذلك فى الترتيب محافاة الوادى الجديد بحوالي 

من جملة إنتاج  %4,57لف طن تمثل حوالي أ

واخيراً محافاة مرسى مطروح بحوالي   الجمهورية،

من الفترة الثانية. مما سبق يتضح ضرورة  0,07%

االهتمام باقامة مصانع للتصنيع في منطقة النوبارية 

 وهي اهم مناطق انتاج المحصول في مصر.
 

سوداني تقدير دالة استجابة الرقعة المزروعة بالفول ال

 في مصر

لدراسة العوامل المؤثرة على الرقعة المزروعة مان 

( 2012 -1995محصول الفول السوداني خالل الفترة )

فقد تم تقدير دالة استجابة العرض الديناميكية، واستخدام 
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وهو أكثر النمااذج  mark nerloveيرلوف ن نموذج مارك

 (t-1)توافقااا مااع اسااتخدام المتغياارات ذات فتاارة اإلبطاااء 

وبفاارض أن أهاام العواماال المااؤثرة علااى مساااحة الفااول 

 السوداني في مصر خالل الفترة المشار ليها هى: 

= صااافي العائااد الفااداني لمحصااول الااذرة الشااامية  1س

 الصيفي بالجنيه في العام السابق.

= صااافي العائااد الفااداني لمحصااول الااذرة الرفيعااة  2س

 بالجنيه في العام السابق.

ئد الفداني لمحصول الطماطم الصيفي = صافي العا 3س

 بالجنيه في العام السابق.

= صافي العائاد الفاداني لمحصاول السمسام بالجنياه  4س

 في العام السابق.

= صافي العائد الفاداني لمحصاول الفاول الساوداني  5س

 بالجنيه في العام السابق.

وباسااتخدام صااافي العائااد للمحاصاايل السااابقة )وهااى 

للفول السوداني فاي الادورة( الن ماا المحاصيل المنافسة 

يهااام المااازارع هاااو صاااافي العائاااد )الااادخل المزرعاااي 

للمزارع(. يتبين من النتائج المتحصل عليهاا بعاد تطبياق 

 Stepwiseأسالوب االنحادار المتعادد المرحلاي باساتخدام

Regression Analysis   المعادلاة التالياة أن  أفضال تباين

ائية واالقتصاادية هاي الدوال المقدرة من الوجهة اإلحص

الصاااورة اللوغاريتميااااة وقااااد اشااااارت النتااااائج ان اهاااام 

المتغيرات المستقلة ذات التأثير علاى الرقعاة المزروعاة 

الفااول السااوداني هااي صااافي العائااد الفااداني  بمحصااول

لمحصاااول الاااذرة الشاااامية الصااايفي بالجنياااه فاااي العاااام 

، وصاااااافي العائاااااد الفاااااداني لمحصاااااول )1)س الساااااابق

، )3)س لصااايفي بالجنياااه فاااي العاااام الساااابقالطمااااطم ا

وصااافي العائااد الفااداني لمحصااول السمساام بالجنيااه فااي 

وصاافي العائاد الفاداني لمحصاول   )4العاام الساابق )س

( حيااث ثباات 5)س الفااول السااوداني بالجنيااة فااي السااابق

معنوية معامالت االنحدار المقادرة عناد مساتوى معنوياة 

ويعناى ذلاك  0,91حاوالي حديادوقد بلاغ معامال الت 0,01

مااان التغيااارات التاااي تحاااد  فاااي  %91إلاااى أن حاااوالي 

مسااااحة محصاااول الفاااول الساااوداني إنماااا تعااازى نتيجاااة 

للتغياارات الحادثااة فااي العواماال المسااتقلة التااي تضاامنها 

النمااوذج، وقاادرت مرونااة اسااتجابة الرقعااة المزروعااة 

للفول السوداني لكل من صافي العائد الفاداني لمحاصايل 

ة، الطماااااطم الصاااايفي، السمساااام الفااااول الااااذرة الشااااامي

علااااى 0,14،  1,22، 0,34، 0,13السااااوداني بحااااوالي 

صافي  في %1التوالي، مما يعني ان تغيرا قدره حوالي 

الفداني لكل من محاصيل الذرة الشامية، الطمااطم العائد 

فااي العااام السااابق ، الفااول السااوداني الصاايفي، السمساام 

، %0,34، %0,13حااااوالي يااااؤدي إلااااي تغياااار قاااادره 

فاااي المسااااحة المزرعاااة مااان الفاااول  0,14%، 1,22%

السوداني، على التوالي. مما سابق تباين أن أهام العوامال 

االقتصادية المؤثرة على المساحة المزروعاة بمحصاول 

 – 1995الفاااول الساااوداني فاااي مصااار خاااالل الفتااارة )

( هااي صااافي العائااد الفااداني لمحاصاايل السمساام 2012

 لشامية والفول السوداني.والطماطم الصيفي والذرة ا
 

  + 3لوس 34,0 + 1لوس 13,0 + 49,3لوص^ = 

         ( **2,97(**   )3,91(** )4,11) 

 5لوس 14,0+ 4لوس 22,1

  (**3,99)  (**3,81) 

 36,12ف =                0,85=  2ر

حياث ص^ = القيمااة التقديريااة للمسااحة المزروعااة ماان 

 باأللف   فدان الحالية هالفول السوداني في السن

= صااافي العائااد الفااداني لمحصااول الااذرة الشااامية 1س

 الصيفي بالجنيه في العام السابق.

= صافي العائد الفداني لمحصول الطمااطم الصايفي 3س

 بالجنيه في العام السابق.

= صااافي العائااد الفااداني لمحصااول السمساام بالجنيااه 4س

 في العام السابق.

الفااول السااوداني  = صااافي العائااد الفااداني لمحصااول5س

 بالجنيه في العام السابق.

= معامل التحديد ، ف = معنوية النموذج ، واالرقاام  2ر

باااين االقاااواقس اسااافل المعادلاااة تشاااير الاااي قيماااة )ت( 

 .%1المحسوبة.** معنوية عند 
 

كواليف عينوة محصوول التقدير االحصائي لدوال انتاج وت

 الفول السوداني
 

 اختيار عينة الدراسة

ار محافاااة المنيااا كدراسااة حالااة لمحافاااات تاام اختياا

الجمهورية المنتجة للفول السوداني حيث تعتبر من اكبر 

محافاااااات الجمهوريااااة ماااان حيااااث متوسااااط المساااااحة 

المزروعاة بالمحصااول علااى مسااتوى الجمهوريااة وذلااك 

  ( .2011/2012موسم )

وتضاام محافاااة المنيااا تسااعه مراكااز إداريااة ، حيااث 

لألهمياااة النسااابية للمسااااحة  اختيااار مركاااز المنياااا وفقاااا
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المزروعة  باالفول الساودانى ثام اختيار قريتاان مان هاذا 

المركااز همااا الشااروي والزهاارة وففااا لالهميااة النساابية 

للمساحة وعدد مزارعي الفاول الساوداني وتام االساتعانة 

 بالجداول العشوائية لالختيار. 

مزارعاا وتام تقسايمهم بطريقاة  85وبلغ حجم العيناة 

خاال كاال قريااة وفقااا لحجاام الحيااازة، وقساامت عشااوائية دا

الحياازات إلاى ثااال  فئاات حيازيااة واختيار ماان كال فئااة 

عدد مان المازارعين تبلاغ نسابتهم إلاى حجام العيناة نفاس 

النسبة بين عددهم اإلجماالى فاى كال فئاة حيازياة وحجام 

المجتمع لتكون العينة ممثلة لكل طبقة فاى المجتماع وفقاا 

 :يم العينة إلىقسلحجم الحيازة ولذلك ثم ت
 

: وتضام الحياازات التاى تقال فاى  الفئة الحيازيوة األولوى

 مزارعا. 30مساحتها عن فدان )اقل من فدان( وتضم 
 

: وتضاام الحيااازات التااى تكااون  الفئووة الحيازيووة الثانيووة

اقال مان  -1مساحتها من فدان الى اقل من ثالثاة  أفدناة )

 مزارعا . 30أفدنة( وتضم  3
 

: وتضاام الحيااازات التااى تكااون  لثالثووةالفئووة الحيازيووة ا

 25أفدناة فاأكثر( وتضام  3مساحتها ثالثاة أفدناة فاأكثر )

 مزارعا.
 

أوال: التقدير االحصائى لودوال االنتواج لمحصوول الفوول 

 السودانى في محافظة المنيا

تم تقدير دوال انتاج محصول الفول السوداني 

بالصور االحصائية المختلفة سواء الخطية او 

ريتمية وذلك الختيار انسبها ، حيث تبين العالقة اللوغا

بين كمية  إنتاج محصول الفول السودانى بالطن وهو 

المتغير التابع، والعوامل المؤثرة علي االنتاج وهي 

 العوامل المستقلة )المفسرة(.
 

تقدير دالة اإلنتاج للفئة الجيازية األولى )أقل من  -1

 فدان( 

تبين  (4الجدول رقم ) باستقراء النتائج الوارد في

وجود عالقة موجبة بين كمية االنتاج من محصول 

(  والسماد 1الفول السوداني و كل من كمية التقاوى )س

( وكمية الرى 5( و العمالة البشرية )س2الفوسفاتي )س

 %1( حيث انه بزيادة المستخدم فى اإلنتاج بنسبة 8)س

الة من كمية التقاوى، كمية السماد الفوسفاتى، العم

البشرية، كمية الرى يؤدى إلى زيادة اإلنتاج بحوالي 

على التوالي،  0,24%، 0,34%، 0,32%، 0,16%

وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية لجميع المعلمات 

من  %85المقدرة، ويشير معامل التحديد إلى أن حوالي 

 التغيرات الحادثة فى اإلنتاج تعود إلى زيادة العناصر

ويمكن من  تها التقديرات السابقة،اإلنتاجية التي تضمن

التقديرات السابقة الحصول على معامل المرونة 

وهو ما يعكس العائد  1,06اإلجمالية والبالغ حوالي 

 المتزايد على السعة.
 

 – 1تقدير دالة اإلنتواج للفئوة الحيازيوة الثانيوة )مون  -2

 أفدنة(  3اقل من 

ي أن أفضال التقاديرات ها (4الجودول رقوم )تبين من 

الصورة اللوغاريتمية، ،حيث تبين وجود عالقاة موجباة 

بين إنتاج الفدان من محصول الفول الساوداني وكال مان 

( والساماد 2( والساماد الفوسافاتي )س1كمية التقااوي )س

( 8( والاااري )س5( والعمالاااة البشااارية )س4البلااادي )س

حيااث انااه بزيااادة عاادد الوحاادات المسااتخدمة فااى اإلنتاااج 

ماااان كميااااة التقاااااوي، السااااماد ماااان كاااال  %1بمقاااادار 

الفوسفاتي، الساماد البلادي، العمالاة البشارية، ياؤدى إلاى 

، %0,13، %0,14، %0,13زيااااادة اإلنتاااااج بحااااوالي 

علاااى التاااوالي وقاااد ثبتااات المعنوياااة  0,13%، 0,24%

اإلحصااائية لجميااع المعلمااات المقاادرة، ويوضااح معاماال 

مااان التغيااارات الحادثاااة فاااي  %83التحدياااد أن حاااوالي 

اج ترجع إلى التغيرات في العناصار اإلنتاجياة التاي اإلنت

تضاامنتها التقااديرات السااابقة، وقااد بلااغ معاماال المرونااة 

وهو ماا يعكاس العائاد المتنااق   0,77اإلجمالية حوالي 

علاااى الساااعة لاااذلك الباااد مااان تكثياااف عناصااار اإلنتااااج 

صول إلاى اإلنتااج واستخدامها امثل وأفضل استخدام للو

 األمثل للمنتج.
 

أفدنووة  3تقودير دالووة اإلنتوواج للفئووة الحيازيووة الثالثووة ) -3

 فأكثر( 

تبين وجود عالقة موجبة بين  (4الجدول رقم )من 

إنتاج الفدان من محصول الفول السودانى بعينة الدراسة 

( 2السماد الفوسفاتي )س (،1وكل من كمية التقاوى )س

(، الرى 5العمالة البشرية )س (،4السماد البلدى )س

من كل من  %1ث انه بزيادة المستخدم بنسبة ( حي8)س

كمية التقاوى، السماد الفوسفاتى، السماد البلدى،
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 تقدير دوال إنتاج محصول الفول السوداني في عينة الدراسة .4 جدول رقم

 

2ر المعادالت الفئة الحيازية  ف 

الفئة الحيازية األولي  -1

 )أقل من فدان(

 8لوس0,14+5لوس0,34+2لوس0,12+1لوس0,16+2,89=  8لوص

(**5,11(*       )2,81(**       )3,02(**      )3,1(*     )2,99) 

0,85 54,86 

الفئة الحيازية الثانية  -2

 افدانة(3أقل من–1)من

 8لوس0,13+5لوس0,24+4لوس0,13+2لوس0,14+1لوس0,13+ 5,9=  8لوص

(**4,21(**   )3,65(*    )2,56(*     )2,84(*    )2,65(**   )3,01)     

0,83 67,23 

الفئة الحيازية االثالثة  -3

 افدانة فأكثر( 3)

 8لوس0.18+5لوس0.19+4لوس0.21+2لوس0.28+1لوس0.22+4.17=  8لوص

(6.25(**   )2.59(**     )2.19(**   )2.11(**  )3.01(**    )4.99)** 

0,84 79,32 

 8لوس0,19+5لوس0,31+2لوس0,22+2لوس0,11+1لوس0,19+ 6,13=  8لوص إجمالى العينة -4

(**7,15(**  )3,22(**      )3,1(**      )4,21(**     )4,21(**  )2,99) 

0,80 86,69 

 = كمية التقاوي) كجم(  1= القيمة المقدرة إلنتاجية الفدان بالطن ، س 8حيث ص

 = عدد وحدات االزوت )كجم( 3= عدد وحدات السماد الفوسفاتي )كجم(       س 2س

 = العمالة البشرية ) رجل / يوم /عمل(  5(                       س3البادي )م= السماد  4س

 =عدد مرات الري 8=  العمل الحيواني                           س6س

 = معامل التحديد                    ف = قيمة معنوية النموذج    2ر  

 .%5،* معنوية عند  %1، ** معنوية عند القيم التي بين االقواس تشير الي قيمة )ت ( المحسوبة 

 .2011/2012المصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان للعينة عام 

 

 

، %0,22العمالة، الرى يؤدى إلى زيادة اإلنتاج بحوالي 

على التوالي،  0,18%، 0,19%، 0,21%، 0,28%

وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لجميع المعلمات المقدرة، 

من الزيادة فى  %84ن معامل التحديد ان حوالي ويبي

اإلنتاج تعزى إلى العناصر اإلنتاجية التى تضمنتها 

التقديرات السابقة، وقد بلغ معامل المرونة اإلجمالية 

 وهو ما يعكس العائد المتزايد على السعة. 1,08حوالي 
 

 تقدير دالة اإلنتاج إلجمالى العينة -

قاة باين كمياة اإلنتااج العال (4الجدول رقوم )تبين من 

 مااان الفاااول الساااودانى باااالطن وكااال مااان كمياااة التقااااوى

 ،(4(، الساماد البلادي )س2، السماد الفوسافاتي )س(1س)

(حيث انه زياادة عادد 8الرى )س (،5العمالة البشرية )س

من كال مان  %1الوحدات المستخدمة فى اإلنتاج بمقدار 

، العمالاة كمية التقاوي، السماد الفوسفاتي، السماد البلادى

البشاارية، الاارى يااؤدى إلااى زيااادة اإلنتاااج بمقاادار بلااغ 

، %0,31، %0,22، %0,11، %0,19حاااااااااااااااااااااوالي

وقد تأكدت المعنوياة اإلحصاائية  على الترتيب، 0,19%

ويشير معامال التحدياد إلاى أن  لجميع المعلمات المقدرة،

من التغيرات الحادثة فى اإلنتاج تعود إلاى  %80حوالي 

صر اإلنتاجياة التاى تضامنتها التقاديرات التغير في  العنا

 1,02السابقة، وقد بلغ معامل المرونة اإلجمالية حاوالي 

 وهو ما يعكس العائد  المتزايد على السعة.
 

ثانيوووا: التقووودير االحصوووائى لووودوال التكووواليف اإلنتاجيوووة 

 لمحصول الفول السوداني في محافظة المنيا
 

 قل من فدان(تقدير دالة التكاليف للفئة األولى )ا -1

تشااير التقااديرات اإلحصااائية لاادوال تكاااليف  إنتاااج 

الجودول محصول الفول الساودانى للفئاة األولى،كماا فاي 

أن أفضاال التقااديرات المقاادرة كاناات الصااورة ( 5رقووم )

التربيعياااة والتاااى تباااين العالقاااة باااين إجماااالى التكااااليف 

 اإلنتاجياااة وحجااام اإلنتااااج لمحصاااول الفاااول الساااودانى،

المعنويااة اإلحصااائية عنااد مسااتوى معنويااة حيااث تأكاادت 

مان  %65، ويشير معامل التحديد إلاى أن حاوالي 0,01

التغيااارات الحادثاااة فاااى التكااااليف اإلنتاجياااة تعاااود إلاااى 

التغيااارات فاااى الكمياااة المنتجاااة مااان محصاااول الفاااول 

 السوداني، ويمكن من خالل هذه المعادلة حساب الحجم
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 نتاجية لمحصول الفول السوداني في عينة الدراسةتقدير دوال التكاليف اإل .5جدول رقم 

 

 ف 2ر ادالتـــــــالمع الفئة الحيازية

 الفئة الحيازية األولي -1

 )أقل من فدان( 

 2ص 690-ص 312,5+ 3171-ت ك =

    (**-4,1(**   )4,5(**    )-4,2) 

0,65 29,63  

 الفئة الحيازية الثانية -2

 افدانة( 3أقل من– 1)من

 2ص700 –ص 219,6+ 2951-ت ك= 

 ( **-4,36(**  )3,59(**   )-2,59)  

0,69 21,68 

 الفئة الحيازية الثالثة -3

 افدانة فأكثر( 3)

 2ص634 -ص418+  4186,2-ت ك= 

  (**-5,62(*   )2,68** )-3,56) 

0,75 22,52 

 2ص620 –ص380,5+ 3173,8-ت ك=  إجمالى العينة -4

      (**4,38(**)3,36(** )-4,13) 

0,80 32,11 

 حيث  ان:   

 = معامل التحديد ،   ف = قيمة معنوية النموذج2ص = اإلنتاجية الفدانية  ،  ر   ت ك = التكاليف الكلية   ، 

 .%5، * معنوية عند  %1القيم بين االقواس اسفل المعادالت تشير الي قيمة ت المحسوبة       ،** معنوية عند ،

 .2011/2012بيانات استمارات  االستبيان للعينة عام المصدر: جمعت وحسبت من     

 

 

المحقاااق ألقااال تكلفاااة إنتاجياااة )الحجااام األمثااال لانتااااج( 

والحجااام المعاااام لاربااااح، وقااااد بلاااغ الحجااام الماااادني 

طن، فى حين بلغ الحجام المعاام  2,14للتكاليف حوالي 

طن، ويمكان تقادير معامال المروناة  3,63للربح حوالي 

كاااااليف الحديااااة علااااى التكاااااليف ماااان خااااالل قساااامة الت

 . 0,98المتوسطة والبالغ حوالي 
 

 -1تقدير دالة التكاليف في الفئوة الحيازيوة الثانيوة )  -2

 أفدنة( 3اقل من 

باستعراض التقديرات اإلحصائية لدوال تكاليف 

إنتاج محصول الفول السوداني للفئة الحيازية الثانية 

هي الصورة  أن أفضل التقديرات (5الجدول رقم )يبين 

التربيعية، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية عند مستوى 

 %69، ويشير معامل التحديد أن حوالي 0,01معنوية 

من التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية تعود إلى 

التغيرات فى الكمية المنتجة من محصول الفول 

السودانى بعينة الدراسة، ويمكن من خالل المعادلة 

م المحقق ألقل تكلفة إنتاجية )الحجم األمثل تقدير الحج

طن، وبلغ الحجم المعام  2,05لانتاج( والبالغ حوالي 

طن، وقد بلغ معامل المرونة  3,66لألرباح حوالي 

 .1,06حوالي 
 

 3تقوودير دالووة التكوواليف فووى الفئووة الحيازيووة الثالثووة ) -3

 أفدنة فأكثر(

إنتااج  باستقراء التقديرات اإلحصاائية لادوال تكااليف

محصول الفول السوداني للفئة الحيازية الثالثاة تباين مان 

أن أفضااال التقاااديرات هاااي الصاااورة  (5الجووودول رقوووم )

التربيعية، وقد تأكدت المعنوياة اإلحصاائية عناد مساتوى 

مان  %75،ويشير معامال إلاى أن حاوالي  0,01معنوية 

التغيرات الحادثة في التكاليف اإلنتاجية تعود إلى التغيار 

لكميااة المنتجااة ماان محصااول الفااول السااوداني فااي فااي ا

ويمكان مان خاالل المعادلاة تقادير الحجام  عينة الدراسة،

المحقاااق ألقااال تكلفاااة إنتاجياااة )الحجااام األمثااال لانتااااج( 

طااان، وقاااد بلاااغ الحجااام المعاااام  2,57والباااالغ حاااوالي 

طااان، و بلاااغ معامااال المروناااة  3,88لألربااااح حاااوالي 

 .0,77حوالي 
 

 كاليف إلجمالى العينةدالة التتقدير  -4

أن أفضل  (5بالجدول رقم )تشير البيانات الواردة 

التقديرات اإلحصائية هي الصورة التربيعية والتى تبين 

العالقة بين إجمالى التكاليف اإلنتاجية واإلنتاج 

لمحصول الفول السودانى فى إجمالى العينة، وقد تأكدت 

ويبين  ،0,01المعنوية اإلحصائية عند مستوى معنوية 

من التغيرات الحادثة  %80معامل التحديد أن حوالي 
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فى التكاليف اإلنتاجية تعود إلى التغير فى الكمية 

المنتجة من محصول الفول السودانى، ويمكن من خالل 

المعادلة تقدير الحجم  المحقق ألقل تكلفة إنتاجية )الحجم 

طن، وقد بلغ  2,26األمثل لانتاج( والبالغ حوالي 

وبلغ معامل  طن، 3,99المعام لانتاج حوالي  الحجم

 .0,91المرونة حوالي 
 

 الملخص
 

تحتاال المحاصاايل الزيتيااة مكانااة هامااة فااي المقتصااد 

الزراعي المصري، وتأتي أهميتها فاي أن الطلاب عليهاا 

مشااتقا ماان الطلااب علااي انتاااج الزيااوت النباتيااة الغذائيااة 

لك والتاااي تشاااكل نمطاااا غاااذائيا ساااائدا وأساسااايا للمساااته

المصاري، وتاازرع بعااض المحاصايل الزيتيااة السااتخدام 

ويعتباار محصااول  نواتجهااا الغااراض ثنائيااة أو ثالثيااة.

الفاااول الساااوداني مااان المحاصااايل التصاااديرية الهاماااة 

باالضافة لكونه من المحاصيل عديدة االساتخدام ويتمياز 

 بارتفاع صافي العائد منه مقارنة بالمحاصيل االخري.

عاااان تساااااتالت إهمهااااا  يسااااتهدف البحااااث االجابااااة

ومحاولااة وضااع الحلااول للتغلااب علااي المشااكالت التااي 

تعوي زيادة انتااج محصاول الفاول الساوداني فاي مصار 

خاصااة وأنااة ماان المحاصاايل التااي تجااود زراعتااة فااي 

االراضي التاي التجاود فيهاا زراعاة المحاصايل الحقلياة 

االخااري، كمااا يهاادف البحااث الااي التعاارف علااي اكثاار 

فاااااي اساااااتجابة الااااازراع لزراعاااااة  المتغيااااارات تاااااأثيرا

المحصااااول ودراساااااة دوال االنتااااااج والتكااااااليف لهاااااذا 

، وقااد أشااارت النتااائج أن المتوسااط الساانوي المحصااول

للمسااااحة المزروعاااة باااالفول الساااوداني قااادر بحاااوالي 

(، وبلاغ 2012-2009ألف فدان خالل الفترة ) 137,70

أردب، فاااي  17,59متوساااط االنتاجياااة الفدانياااة حاااوالي 

الاف أردب  2435,20ر متوسط االنتاج بحوالي حين قد

كماااا أشاااارت نتاااائج  وذلاااك لااانفس الفتااارة المشاااار اليهاااا.

اسااتجابة الرقعااة المزروعااة للمحصااول أن اهاام العواماال 

االقتصااادية المااؤثرة علااي المساااحة المزروعااة بااالفول 

السوداني في مصار هاي صاافي العائاد الفاداني لكال مان 

الطمااااطم الصااايفي محاصاايل الاااذرة الشاااامية الصاايفي و

والسمسم والفاول الساوداني. وقاد تام تقادير دوال االنتااج 

والتكااليف للفئاات الحيازياة الثالثاة للمحصاول فاي عيناة 

 الدراسة.
 

 وأخيرا يقترح البحث ما يلي:

استنباط اصناف عالية االنتاجية، تتوائم مع  -1

الاروف المصرية، مع تطبيق التكنولوجيا 

عية، بمساعدة الجهات الحديثة في العمليات الزرا

 البحثية واالرشادية.

العمل علي زيادة التسميد البلدي وخفض كميات  -2

السماد الكيماوي، حيث أن ذلك يؤدي الي زيادة 

االنتاج وتخفيض التكاليف، وهو ما أشارت الية 

 نتائج عينة الدراسة.

تشجيع اقامة المصانع المعنية بالتصنيع في مناطق   -3

ة مثل النوبارية ومحافاات الوجة االنتاج الرئيسي

البحري )البحيرة، الشرقية، االسماعيلية( لتشجيع 

الزراع علي زيادة انتاجهم والتوريد باسعار 

 مناسبة.
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