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 زــــــــــــــــالموجـ
 

غيير تعتبر النباتات الطبية والعطرية من المحاصييل 
التقميدية متعيددة االسيتادام اميا صيي صيورتيا المباشيرة  و 
صي صورتيا غير المباشرة عين طرييق اسيتااص الميواد 
الفعالييييية واسيييييتاداميا صيييييي صيييييناعة اليييييدوا  والصيييييناعات 
الغذائيييييييية وصيييييييناعة العطيييييييور ومستح يييييييرات التجمييييييييل 
والصييييابون وىييييي امييييا صييييي صييييورة حبييييوب  و نباتييييات  و 

غيييت المسييياحة المزروعييية  عشييياب طبيييية و عطريييية . وبم
 2464 ميين النباتييات الطبييية والعطرييية صييي مصيير حييوالي

% ميين المسيياحة المحصييولية 06450  لييف صييدان بنسييبة
مميييون صييدان صييي الموسييم الزراعييي 536343البالغيية نحييو

(، كميييييييا بمغيييييييت المسييييييياحة المزروعييييييية 4055-4056)
 40645لمحاصييييل الدراسييية الكميييون، والريحيييان حيييوالي 

% ميين مسيياحة النباتييات  26653 الييف صييدان تمحييل نحييو
(، 4056-4055الطبييييييييية والعطرييييييييية اييييييييال الفتييييييييرة )

وتتواجييييد مصيييير صييييي  سييييواق النباتييييات الطبييييية والعطرييييية 
العالمييية يبمييي  حجيييم تجييارة تيييداوالتيا سييينويا مييا يزييييد عييين 

حييييث تشيييارك كدولييية مصيييدرة   . ممييييار دوالر  40 حيييوالي 
 والىوىييي تعييادل حيي  مميييون دوالر 536672 رئيسييية بنحييو

تمحييييييل  نحييييييو   4052مميييييييون جنييييييية عييييييام 55456016
% ميييييين جمميييييية قيميييييية الصييييييادرات  06372،   1605%

المصيييييرية الزراعيييييية والصيييييادرات الكميييييية البيييييال  قيمتيميييييا 
مميار جنيو عمي الترتيب اال  5676525، 146555

، وتتمحل مشكمة الدراسة صي  ن المسياحات  4052عام 
ريييييييية محيييييييدودة المزروعييييييية مييييييين النباتيييييييات الطبيييييييية والعط

ومتذبذبة ومتدنيية صيي بعيال االحييان حييث تراجعيت صيي 
السييينوات االاييييرة مسييياحات الكميييون والريحيييان مييين نحيييو 

، 364الييييى حييييوالي  4054، 4050 عييييوام  767، 3.7
وعميييي اليييرغم مييين  (3)4056، 4056صيييدان  عيييوام  7.7

 نيييا ميين المحاصيييل المربحيية لممييزارأل وتجييود با را ييي 
حيييا جييييدا لتعيييويال تكييياليف  الجدييييدة ويمكييين  ن تكيييون

االستصييياح، وذليييك يييينعكس عميييى ا نتييياج المحميييى مييين 
قصييور صييي تمبييية احتياجييات التصييدير وتمبييية احتياجييات 
الشييركات المحمييية ميين النباتييات الطبييية والعطرييية. ورغييم 
الحاجيية الماسيية لزيييادة الصييادرات حيييث يبميي  العجييز صييي 

 مميييييار 1476063الميييييزان التجييييار  المصيييير  حييييوالى  
، وتناولت الدراسة المؤشرات ا نتاجيية 4055جنيو عام 

واالقتصيادية  ىيم النباتيات الطبيية والعطريية صيي مصير، 
تراجع المساحات المزروعة مين محاصييل الدراسية حييث 

% مييييين متوسيييييط 365تناقصيييييت مسييييياحة الكميييييون بنحيييييو 
صييييدان ، بينمييييا زادت  366364المسيييياحة البييييال  حييييوالي 

وسيييييط البيييييال  حيييييوالي % مييييين المت1654مسييييياحة بنحيييييو 
صدان، بينما بمي  متوسيط مسياحة الريحيان حيوالي  1435

اليييييف صييييييدان ، بينميييييا بمغييييييت متوسيييييط القيميييييية  506463
مميييييييييون جنيييييييييو  256345، 476054النقدييييييييية حييييييييوالي 

لمكمييون والريحييان عمييي الترتيييب، وعمييي الييرغم ميين حبييات 
الكمييييات المصيييدرة مييين محصيييولي والريحيييان صيييان القيمييية 

ما تواصييييل االرتفيييياأل الرتفيييياأل اسييييعارىا النقدييييية لصييييادراتي
% ميين المتوسييط البييال  53624%، 5064عالميييا بنحييو 

اليييييييف دوالر عميييييييي الترتييييييييب لفتيييييييرة  4331، 164466
الدراسييية ، وكيييذلك زييييادة الكمييييات المصيييدرة مييين الكميييون 

% ميييين المتوسييييط البييييال  55657والقيميييية النقدييييية بنحييييو 
% لمقيميييية نقدييييية 54623طيييين، وبنحييييو  5025حييييوالي 

دوالر، كمييييا تناولييييت التقييييدير  464564مقييييدرة بحييييوالي ال
ا حصيائي ليداالت انتياج  ىيم محاصييل النباتيات الطبيية 
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والعطريييييية بعينييييية الدراسييييية، وىيييييي الكميييييون و الريحيييييان ،  
لموقيييييوف عميييييي الكفيييييا ة االقتصيييييادية وا نتاجيييييية الميييييوارد 
المزرعييية المتاحيية والمسييتادمة لكييل منيييا و ىميتيييا صييي 

ة، ا مييير اليييذ  يو يييا ارتفييياأل الكفيييا ة الزراعييية المصيييري
االقتصييادية لغالبييية عناصيير ا نتيياج لمحاصيييل الكمييون، 
والريحيييان بعينييية الدراسييية لمزارعيييي مركيييز سيييمالوط وبنيييي 
ميييييزار لمريحيييييان صيييييي محاصنييييية بنيييييى سيييييويف، وانافييييياال 
الكفييييييا ة االقتصييييييادية لعنصيييييير التقيييييياو  صييييييي محصييييييول 

لريحييان الكمييون، والسييماد البمييد  والفوسييفاتي لمحصييول ا
ا ميير الييذ  يتطمييب ترشيييد االسييتادام ميين قبييل مزارعييي 
الكميييون بعينييية الدراسيييية. كميييا ت ييييمنت الدراسييية التقييييدير 
ا حصييييائي لييييداالت التكيييياليف ا نتاجييييية الىييييم النباتييييات 
الطبيية والعطريية  بعينيية الدراسية. و ايييرات تناوليت الدراسيية  
كميييية وقيمييية وسيييعر الصيييادرات المصيييرية مييين والريحيييان 

 مون.والك
 

النباتيييييات الطبيييييية والعطريييييية، الطميييييب  لدالـــــة:الكممـــــات ا
الاييييييارجي، الصييييييادرات المصييييييرية، دوال االنتيييييياج، دوال 

 التكاليف.
 

 مقدمة
 

تعتبر مصر من  قدم الدول التي عرصت زراعة 
النباتات الطبية والعطرية عمى مستو  العالم من زمن 
بعيد كما اشتيرت بزراعتيا لمحاصيل معينة عمى مد  
صترة كبيرة من الزمن. وقد  رتبط اسم مصر بيذه 
المحاصيل وذلك لطول صترة زراعتيا وتصديرىا لمدول 

ة والعطرية من ا ار ، وتعتبر النباتات الطبي
المحاصيل غير التقميدية متعددة االستادام اما صي 
صورتيا المباشرة  و صي صورتيا غير المباشرة عن 
طريق استااص المواد الفعالة واستاداميا صي صناعة 
الدوا  والصناعات الغذائية وصناعة العطور 
ومستح رات التجميل و الصابون وىي اما صي صورة 

اعشاب طبية وعطرية . والنباتات حبوب او نباتات او 
ىي النباتات التي تحتو  كميا  و جز  منيا   الطبية

عمي مادة  و مواد من شأنيا اذا استادمت بواسطة 
ا نسان  و الحيوان  ن تحدث تأحيرات صسيولوجية معينة 
)اما مقاومة المرال. اعطا  مناعة  د المرال. 

لنباتات ىي تمك ا معالجة المرال( والنباتات العطرية
التي تحتو  كميا  و جز  منيا عمي مادة صعالة ليا 
اواص عطرية تستادم صي صناعة العطور مع 
ماحنة  ن كل النباتات العطرية طبية تقريبا والعكس 
غير صحيا. وبمغت المساحة المزروعة من النباتات 

 لف صدان  2666 الطبية والعطرية صي مصر حوالي
 حصولية البالغة نحو% من المساحة الم 06266بنسبة

-5773مميون صدان صي الموسم الزراعي ) 456343
( ، كما بمغت المساحة المزروعة لمحاصيل 4056

الف صدان  28494الدراسة الكمون ،والريحان حوالي 
% من مساحة النباتات الطبية 466272تمحل نحو 

(، وتتواجد 4056-5773والعطرية اال الفترة )
لطبية والعطرية العالمية يبم  مصر صي  سواق النباتات ا

  42 حجم تجارة تداوالتيا سنويا ما يزيد عن حوالي 
 . مميار دوالر

 
  مشكمة الدراسة

 
عمى الرغم من ا ىمية االقتصادية لمنباتات الطبية 
والعطرية صي مصر وما تتمتع بو من مزايا تناصسية صي 
ا سواق العالمية تتمحل صي مائمة النروف المنااية 
 نتاج ىذه النباتات صي  وقات مبكرة بالنسبة لمدول 
المناصسة ويزداد الطمب عمييا نتيجة التجاه العالم نحو 
انتاج دوا  آمن، اال  ن المساحات المزروعة من 
النباتات الطبية والعطرية محدودة ومتذبذبة ومتدنية صي 
بعال االحيان حيث تراجعت صي السنوات االايرة 

 عوام  767، 3.7ريحان من نحو مساحات الكمون وال
صدان  عوام  765، 3.4الى حوالي  4054، 4050
وعمي الرغم من  نيا من المحاصيل  4056،  4056

المربحة لممزارأل وتجود با را ي الجديدة ويمكن  ن 
تكون حا جيدا لتعويال تكاليف االستصاح، وذلك 
ينعكس عمى ا نتاج المحمى من قصور صي تمبية 

لتصدير وتمبية احتياجات الشركات المحمية احتياجات ا
من النباتات الطبية والعطرية. ورغم الحاجة الماسة 
لزيادة الصادرات حيث يبم  العجز صي الميزان التجار  

 4055مميار جنيو عام  1476063المصر  حوالى 
و اذ صي الزيادة ويمكن لمنباتات الطبية والعطرية  ن 

 تقمل صي ىذا العجز.
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 دراسةأهداف ال
 

تيدف الدراسة بصفة  ساسية الى التعرف عمي 
الكفا ة االنتاجية واالقتصادية لموقوف عمي  سباب 
تناقص المساحة المزروعة من محاصيل الكمون 
والريحان با  اصة الى دراسة مجموعة من االىداف 

الاارج  الفرعية وىي دراسة مؤشرات محددات الطمب
النباتات الطبية عمى الصادرات المصرية لمحاصيل 

والعطرية وذلك لموصول الى  ىم العوامل االنتاجية 
الاارجي  المرتبطة بإنتاجيا لزيادة محددات الطمب

لمنباتات الطبية والعطرية مع التركيز عمي محاصيل 
الدراسة ويساىم صي تحقيق ذلك دراسة دوال االنتاج 
والتكاليف وكذلك التعرف عمي الو ع الراىن لمحاصيل 

 سة .الدرا
 

 الطريقة البحثية
 

اعتمدت الدراسة عمي استادام  ساليب وطرق 
التحميل االقتصاد  ا حصائي الوصفي والكمي لتحميل 
البيانات المتعمقة بالدراسة والتي منيا االتجاه الزمنى 
العام وتحميل التباين، واالنحدار الاطي البسيط 
واالنحدار الاطي المتعدد، والدوال الموغاريتمية 
المزدوجة صي تقدير دوال ا نتاج والتكاليف، ىذا 
با  اصة الى بعال االدوات واالساليب االحصائية 

 ا ار .
 

 مصادر البيانات
 

اعتمدت الدراسة عمي مصدرين رئيسيين لمبيانات 
وىما : االول : البيانات ا ولية من اال تصميم 
استمارة استبيان لجمع بيانات ميدانية والتي تادم 

ف الدراسة وتم جمع البيانات عن طريق المقابات  ىدا
الشاصية من مزارعي النباتات الطبية والعطرية صي 
محاصنة بني سويف بعينة الدراسة الميدانية اال 

والحاني البيانات  4055/4056الموسم الزراعي 
الحانوية من ا حصا ات المنشورة من ا دارة المركزية 

راعة واستصاح ا را ي، لاقتصاد الزراعي بوزارة الز 
مجمس محاصيل النباتات الطبية والعطرية، الجياز 
المركز  لمتعبئة العامة وا حصا ، وزارة التجارة 
الاارجية ، الشبكة القومية لإلنترنت. ونتائج البحوث 
والدراسات السابقة صي مجال انتاج وتسويق النباتات 

 الطبية والعطرية. 

 ي المختارة بعينة الدراسةمي القر توزيع حجم العينة ع
 

تم ااتيار عينة الدراسة بمحاصنة بني سويف وكذلك 
المركييز الماتييارة ميين اعمييي المراكييز ويرجييع لكونيمييا ميين 
 كبر المساحة المزروعة لمحاصييل الدراسية ، تيم حصير 
المسييييياحة المزروعييييية بمحاصييييييل الدراسييييية وكيييييذلك عيييييدد 
المزارعين لييذه المسياحات بكيل قريية مين القير  الماتيارة 

ت بالجمعيييييييات التعاونييييييية اييييييدما 4ميييييين واقييييييع سييييييجات 
الزراعية بيذه القر ، وتبيين  ن عيدد الحيائزين صيي القير  

حييييائزات يحييييوزون مسيييياحة  18599الماتييييارة بميييي  حييييوالي 
صييدانات، وقييد تييم توزيييع حجييم العينيية  26494بمغييت حييوالي 

الماتيييارة عميييى القييير  الماتيييارة منيييو عميييى النحيييو المبيييين 
وصقيات لموسيط اليندسيي ، وقيد تيم توزييع  (1بالجدول رقم )

حيييائزات بمركيييز سمسيييطا  24حجيييم العينييية النييييائي والبيييال  
بمحاصنة بنى سويف عمى قريتي دشطوط، المحموديية ، 

   46حييييييث بمييييي  حجيييييم العينييييية الماتيييييارة بقريييييية دشيييييطوط
مزارعييات ميين اجمييالي عييدد المييزارعين  بالقرييية وبميي  حجييم 

مزارعييات ميين  56مودييية العينيية الماتييارة بقرييية عزبيية المح
اجمييالي عييدد المييزارعين بالقرييية لمحصييول الكمييون بينمييا 

مزارعيييا بقريتيييي كفييير ناصييير  34ايييص مركيييز ببيييا حيييوالي
والبكرييييييية. واعتمييييييد  سييييييموب االاتيييييييار عمييييييي العشييييييوائية 

 المنتنمة عند ااتيار المزارعين.
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 

صادية ألهم أوال : تطور أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقت
 النباتات الطبية والعطرية في مصر

 
تطــور المســاحة المزروعــة لمحصــول الكمــون فــي  –أ

 مصر

 ن متوسط المساحة المزروعة  (2)جدول يت ا من    
( قييدر 4056-5773بمحصييول الكمييون اييال الفتييرة) 

وتبيييييين  ن ىيييييذا المتوسيييييط  صيييييدان . 4206166بحيييييوالي 
صيييدان عيييام  53550يتيييراوح بيييين حيييد  دنيييى بمييي  حيييوالى 

صييييدان عييييام  99846، وحييييد  قصييييى بميييي  حييييوالى 5775
. كميييا تبيييين بدراسييية معادلييية االتجييياه العيييام رقيييم  5774

لتطيييييور المسييييياحة المزروعييييية  (5بالجـــــدول رقـــــم )( 5)
بيالكمون صيي مصير ، صقيد تبيين انييا تتزاييد سينويات بمقيدار 

% مين 53674صدان  و ما ييواز   537461 ىبم  حوال
 ة، وقد حبت معنوية ىذه يييييييييييييال صترة الدراسييييييييييييالمتوسط ا
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توزيع حجم العينة عمي القر  الماتارة وصقا لممساحة المزروعة وعدد المزارعين بعينة الدراسة  لمموسم . 1جدول 

 2017/2018زراعي ال
 

 م
المساحة  القرية المحصول المركز 

 الزراعية

االهمية 
 النسبية

% 

عدد 
 الحائزين

االهمية 
 النسبية

% 

الوسط 
 الهندسي

حجم 
 العينة

حجم 
العينة 
 النهائي

1 
 الكمون سمسطا

 28 20.11 30.17 31.3 3900 26.8 4874 دشطوط
 18 15.23 22.84 21.4 2670 24.7 4496 المحمودية 2
 34 16.63 24.95 24.1 3004 25.6 4660 كفر ناصر الريحان ببا 3
 18 15.64 23.45 23.2 2900 22.9 4166 البكرية 4
 138 67.61 150.0 100 18599 100.0 18196 االجمالي   

 حيث أن : 
 ا ىمية النسبية لممساحة.× الوسط اليندسي=              ا ىمية النسبية لعدد الحائزين  و عدد المزارعين  -1

 الوسط اليندسي لكل مركز  و قرية

 

 100× جممة الوسط اليندسي                        الوسط اليندسي المعدل =                  -2

 العدد الماصص لمعينة× الوسط اليندسي المعدل لكل مركز  و قرية                                
 100=         عدد  صراد العينة -3
 كسر المعاينة =  حجم العينة لممركز  و القرية  مقسوما عمي حجم المجتمع لممركز  و القرية  -4

 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة لقر  العينة -المصدر : 
 

، كمييا بمغييت قيميية  0603النمييوذج عنييد مسييتو  معنوييية 
%ميين 11وىييذا ا ميير يعنييى  ن  0611التحديييد معامييل 

التغييييرات التيييي حيييدحت لممسييياحة المزروعييية بيييالكمون صيييي 
 مصر ترجع الى التغيرات التي يعكسيا عامل الزمن .

 
 تطور االنتاجية لمحصول الكمون في مصر –ب

 ن انتاجييية الكمييون صييي  (2)الجــدول رقــم يتبييين ميين    
بحييييوالي ( قييييدر ( 4056-1995)مصيييير اييييال الفتييييرة 

 0604صدان .تتراوح ما بين حد  دنيى بمي  حيوالى  0650
 0.39، وحيد  قصيى بمي  حيوالى4004طن / صدان عيام 

.  بدراسييية معادلييية االتجييياه العيييام 1997صيييدان عيييام /طييين
لتطور انتاجية الكمون صي مصر، تبين كميا ىيو مو يا 

( انييييا تتنييياقص بمقيييدار سييينو  بمييي  حيييوالى 4بالمعادلييية )
% مين المتوسيط 061و ميا ييواز  طن / صدان   06001

طيييين / صييييدان  0650السييينو  لإلنتاجييييية والبييييال  حييييوالى  

اييال الفتييرة التييي شييممتيا الدراسيية وقييد حبييت معنوييية ىييذا 
، كمييا بمغييت قيمييية 0605التنيياقص عنييد مسييتو  معنوييية 

% 52وىيذا ا مير يعنيى  ن  0652معامل التحديد نحو 
مين الكميون  من التغييرات التيي حيدحت لإلنتاجيية الفدانيية

صييييي مصيييير ترجييييع الييييى التغيييييرات التييييي يعكسيييييا عامييييل 
 الزمن.

 
 نتاج الكمي لمحصول الكمون في مصرتطور اال  –ج

ــــم يتبييييين ميييين   ن انتيييياج محصييييول  (2)الجــــدول رق
تتيراوح ( 4056-1995)الكمون صي مصر اال الفتيرة 
، 2011طيين عييام  1316مييا بييين حييد  دنييى بميي  حييوالى 

. كمييا 4056طيين عييام 5526وحييد  قصييى بميي  حييوالى 
بالجـدول رقـم ( 1تبين بدراسة معادلة االتجاه العام رقيم )

لتطييور انتيياج الكمييون عمييى مسييتو  الجميورييية صقييد ( 3)
 اتجيت نحو التزايد بمعدل سنو  بم  حوالى
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وا نتاج الكمي والقيمة النقدية وسعر الطن من محصول الكمون صي مصر تطور المساحة وا نتاجية . 2جدول 

 (2018 – 1995اال الفترة )
 

 السنوات
المساحة 
 المزروعة

 فدان

اإلنتاجية 
 الفدانية
 طن

 اإلنتاج الكمي
 طن

القيمة النقدية 
 لإلنتاج

 ألف جنيه
سعر الطن 
 باأللف جنيه

1995 51206 0.10 4949 13319 10.5 
1996 99502 0.06 5878 19246 10.2 
1997 15170 0.39 5967 25753 9.9 
1998 59890 0.10 5825 21013 10.9 
1999 47312 0.10 4738 32196 11.3 
2000 57117 0.10 5977 36348 10.8 
2001 55003 0.08 4664 30949 10.5 
2002 44732 0.11 4894 43643 10.3 
2003 58671 0.10 5775 32063 11.9 
2004 50398 0.11 5630 31977 10.9 
2005 58174 0.10 5787 38249 13.6 
2006 73266 0.06 4737 38552 13.6 
2007 59155 0.08 4993 24634 11.5 
2008 51429 0.11 5822 25941 12.5 
2009 67721 0.07 4947 20697 15.6 
2010 51774 0.09 4808 31661 15.1 
2011 61288 0.06 3538 28700 17.1 
2012 61562 0.08 4795 27442 18.3 
2013 72307 0.09 6530 30052 19.5 
2104 75523 0.08 5738 34954 19.4 
2015 88487 0.06 5121 44636 17.3 
2016 78942 0.08 6157 49067 18.5 
2017 99846 0.07 6805 55057 21.8 
2018 99535 0.08 7748 54724 21.9 
 14.19 32952 5493 0.10 64084 المتوسط

جمعت وحسبت من بيانات: وزارة الزراعة واستصاح ا را يي، ا دارة المركزيية لاقتصياد الزراعيي، نشيرة االقتصياد  المصدر:
 .(2018 – 1995) الزراعي،  عداد متفرقة
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والقيمة النقدية لمحصول  معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور المساحة وا نتاجية واالنتاج الكمي والسعر. 3جدول 
 (4056-5773الكمون صي مصر  اال الفترة  )

 

 المؤشر رقم المعادلة
 

 المعــــــــــــادلة
 

F المتوسط 

معامل 
 التحديد

(R
2) 

معدل 
التغير 
 السنوي

1 

المساحة 
المزروعة 

 بالفدان
Y

^
t = 22557  + 1592.3 X 

          (6.38)      (3.28)       
50656 

42061 0611 48492 

2 

اإلنتاجية 
 الفدانية

 )طن( فدان
Y

^
t = 0.141 –0.003X 

        (5.51)    (1.92) 

1646 
0650 0652 1 

3 
 اإلنتاج الكمي 

 بالطن
Y

^
t = 5073.7  + 33.52 X 

         (14.09)    (3.33) 
1655 3274 0605 0.61 

4 

 السعر المزرعي 
)ألف جنيه / 

 طن(
Y

^
t = 20858 + 967.52X1

 

        (5.86)     (3.88 )         
53604 

14734 0625 2.94 

5 
قيمة اإلنتاج 
 ألف  جنيه

Y
^

t = 7.90  + 0.503 X 

      (13.12)    (12.00) 
522602 52657 0665 3.56 

Y
Yتشير الى القيمة التقديرية لمساحة الكمون ، = 1^

^
Y=3=انتاجية الكمون ، 2

Y=االنتاج الكمي، ^
^
المزرعي السعر 4

Y  ،الكمون
 ، 42.........1، 4، 5من  Xتشير الى متغير الزمن اال صترة الدراسة ، حيث = X=قيمة االنتاج الكمون.  5^

 المحسونة  tالقيمة بين القوسين تشير الى قيمة 
 % 3%.    *  : معنو  احصائيات عند مستو  معنوية  5** : معنو  احصائيات عند مستو  معنوية 

 معدل التغير السنو = 

  
Y= معمل االنحدار ،  bحيث:     

 = المتوسط الحسابي^
 .(2الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانات المصدر: 

 
 
 

% ميين المتوسييط السيينو  33طيين  و مييا يييواز   33.52
، طن اال صترة الدراسة 5492.6لإلنتاج والبال  حوالى 

، 0603ا التزايد عند مسيتو  معنويية معنوية ىذوقد حبت 
وىيييذا ا ميييير  06052كميييا بمغيييت قيمييية معاميييل التحدييييد 

% من التغيرات التي حيدحت لإلنتياج الكميي 562يعنى  ن
من محصول الكمون صي مصر ترجع الى التغيرات التي 

 يعكسيا عامل الزمن.
 
 

 تطور القيمة النقدية لمحصول الكمون في مصر –د

 ن متوسييط قيميية انتيياج  (2)الجــدول رقــم يتبييين ميين 
محصيييييييول الكميييييييون با سيييييييعار الجاريييييييية ايييييييال الفتيييييييرة  

 لييف جنيييو ،  14734( قييدر بحييوالي 5773-4056)
وقييييد تييييراوح ىييييذا المتوسييييط بييييين حييييد  دنييييى بميييي  حييييوالى 

، وحيييييد  قصيييييى بمييييي  5773 ليييييف جنييييييو عيييييام 51157
. كميييييا تبيييييين 2017 ليييييف جنييييييو عيييييام  33035حيييييوالى 

تجيياه العييام لتطييور انتيياج الكمييون رقييم بدراسيية معادليية اال
 ن قيمية انتياج محصيول الكميون  (3بالجدول رقم )( 2)
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تتزايييييييد سيييييينوياو بمقييييييدار معنييييييو  احصييييييائيا بميييييي  حييييييوالي 
% ، مين المتوسيط 7465طن او ميا ييواز   7456342

طييين  1473460السييينو  لمقيمييية النقديييية والبيييال  حيييوالى 
تزايييد عنييد اييال صتييرة الدراسيية ، وقييد حبييت معنوييية ىييذا ال

، كما بمغت قيمية معاميل التحدييد  0603مستو  معنوية 
% مييين التغييييرات 2064 وىيييذا ا مييير يعنيييى  ن 06204

التيييي حيييدحت لمقيمييية النقديييية مييين محصيييول الكميييون صيييي 
 مصر ترجع الى التغيرات التي يعكسيا عامل الزمن.

 

ـــون فـــي  –ه تطـــور الســـعر المزرعـــي لمحصـــول الكم
 مصر

 ن متوسيييييط السيييييعر  (2)الجـــــدول رقـــــم يتبيييييين مييييين 
-1995)المزرعييييييي لمحصييييييول الكمييييييون اييييييال الفتييييييرة 

طييين ، وبمييي   / ليييف جنييييو 52657بمييي  حيييوالى ( 4056
 لييييييف جنيييييييو عييييييام  767الحييييييد ا دنييييييى لمسييييييعر حييييييوالى 

  2018  لف جنيو عيام 4567 ، بينما بم  حوالى5775
بالمعادلية  (3)الجـدول رقـم كحد  قصى . كما تبيين مين 

مزرعييييية لمكمييييون تتزايييييد سييييينويات (  ن ا سييييعار ال3رقييييم )
 لييف جنيييو،  0.505بمقيدار معنييو  احصييائيا بميي  حييوالى
مييين متوسييييط % 50.5وبمعيييدل نميييو سييينو  بميييي  حيييوالى 

وقييد حبييت  السييعر المزرعييي لمكمييون اييال صتييرة الدراسيية .
، كمييييا 0603معنوييييية ىييييذا التزايييييد عنييييد مسييييتو  معنوييييية 

وىيييذا ا مييير يعنيييى  06646بمغييت قيمييية معاميييل التحديييد 
% من التغييرات التيي حيدحت لمسيعر المزرعيي 6466 ن 

لمحصييول الكمييون صييي مصيير ترجييع  الييى التغيييرات التييي 
 يعكسيا عامل الزمن.

 

تطور المساحة المزروعة لمحصول الريحان   –ثانيا :أ
 في مصر

 ن متوسيييط المسييياحة  (4)الجـــدول رقـــم يتبيييين مييين 
المزروعيييييييية بمحصييييييييول الريحييييييييان صييييييييي مصيييييييير اييييييييال 

 صييدان. 354455( قييدر بحييوالي 4056-5773الفتييرة)
وتبين  ن ىذا المتوسيط يتيراوح بيين حيد  دنيى بمي  حيوالى 

، وحييييد  قصييييى بميييي  حييييوالى 1995صييييدان عييييام  28800
وبدراسييييية معادلييييية االتجييييياه  .2018صيييييدان عيييييام  98759

لتطيييييور المسييييياحة  (5بالجـــــدول رقـــــم )( 5العيييييام رقيييييم )
ريية صقيد تبيين المزروعة من الريحان عمى مستو  الجميو 

سيييينويات ، ولييييم حبييييت معنوييييية العاقيييية ا   ن  .انيييييا تتزايييييد
المسيياحة تسييم بالحبييات حييول المتوسييط الحسييابي المشييار 

 اليو.

 تطور االنتاجية لمحصول الريحان في مصر  –ب 
 ن انتاجيية الريحيان صييي  (4)الجـدول رقــم يتبيين مين 

تتراوح ميا بيين حيد ( 4056-1995) مصر اال الفترة
، وحيد 4004طين/ صيدان عيام   0656بمي  حيوالى  دنى 

، 4007صييييييدان عييييييام /طيييييين 0652 قصييييييى بميييييي  حييييييوالى
 (4بالجدول رقم )( 4وبدراسة معادلة االتجاه العام رقم )

لتطييور انتاجييية الريحييان صييي مصيير صقييد تبييين انيييا تتزايييد 
تزايييد سيينو  غييير معنييو  احصييائيا اييال صتييرة الدراسيية ، 

نتاجييييييية الفدانييييييية وميييييين حييييييم صييييييان المتوسييييييط السيييييينو  لإل
لمحصييييول الريحييييان صييييي مصيييير تتسييييم بالحبييييات النسييييبي 

 طن / صدان اال صترة الدراسة.  0.4والبال  حوالى 
 

 تاج الكمي لمحصول الريحان في مصرتطور االن –ج
 ن انتيييياج محصييييول  (4)الجــــدول رقــــم يت يييا ميييين 

-1995)الريحيان عمييى مسيتو  الجميورييية ايال الفتييرة 
 6760تتيييراوح ميييا بيييين حيييد  دنيييى بمييي  حيييوالى ( 4056
طن  21223، وحد  قصى بم  حوالى  5777طن عام
( 1، وبدراسيييية معادليييية االتجيييياه العييييام رقييييم )4054عييييام 

لتطييور انتيياج الريحييان عمييى مسييتو    (5بالجــدول رقــم )
الجميورييييية صقييييد اتجيييييت نحييييو التزايييييد السيييينو  ، و حبييييت 

ي لمحصييييول معنوييييية ىييييذه العاقيييية ا   ن االنتيييياج الكميييي
الريحيييان تتسيييم بالحبيييات وتيييدور حيييول المتوسيييط الحسيييابي 

 طن.  5771364البال  حوالي 
 

 تطور القيمة النقدية لمحصول الريحان في مصر  –د
 ن متوسييط قيميية انتيياج  (4)الجــدول رقــم يتبييين ميين 

محصيييييييول الريحيييييييان با سيييييييعار الجاريييييييية ايييييييال الفتيييييييرة  
،  ليف جنييو  32765( قدر بحيوالي  5773-4056)

وقييييد تييييراوح ىييييذا المتوسييييط بييييين حييييد  دنييييى بميييي  حييييوالى 
، وحيييييد  قصييييى بمييييي  4050 لييييف جنييييييو عييييام  56742
، كما تبيين بدراسية 5776 لف جنيو عام  4654حوالى 

لتطيور   (5بالجدول رقم )( 2معادلة االتجاه العام رقيم )
قيمة انتاج محصول الريحان صقد تبين انييا تتزاييد سينوياو 

أ غغغغ   5552645بلغغغغا ىغغغغ    بمقييييدار معنييييو  احصييييائيا 
نغغغغغ  % 3764بلغغغغغا نىغغغغغ   سييييينو جنيغغغغغمع  بنمغغغغغ   ننغغغغغ  

وقييييد حبييييت  .نت سغغغغم  ينغغغغ   لنتغغغغال رغغغغ    تغغغغ        سغغغغ 
، كميا بمغيت قيمية 0603معنوية ىذا التزاييد عنيد مسيتو  

% 44وىييييذا ا ميييير يعنييييى  ن  06436معامييييل التحديييييد 
مييييين التغييييييرات التيييييي حيييييدحت لمقيمييييية النقديييييية لمحصيييييول 

تعيييز  اليييى التغييييرات التيييي يعكسييييا  الريحيييان صيييي مصييير
 عامل الزمن.
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تطييور المسيياحة وا نتاجييية وا نتيياج الكمييي والقيميية النقدييية وسييعر الطيين ميين محصييول الريحييان صييي مصيير . 4جــدول 

 (.2018 – 1995اال الفترة )
 

 المساحة المزروعة السنوات
 فدان

 اإلنتاجية الفدانية
 طن

 اإلنتاج الكمي
 طن

القيمة النقدية 
 لإلنتاج

 ألف جنيه

سعر الطن 
 ألف جنيه

1995 28800 0.60 17178 32180 2.60 
1996 29830 0.38 11256 38893 2.90 
1997 33330 0.31 10484 36500 2.45 
1998 37113 0.44 16419 37182 2.16 
1999 39618 0.23 8980 36711 2.17 
2000 41946 0.28 11911 44060 2.66 
2001 47686 0.37 17555 46865 3.79 
2002 47281 0.35 16537 56225 3.92 
2003 40011 0.46 18402 33505 3.75 
2004 50263 0.39 19633 36798 3.99 
2005 54060 0.20 10627 61657 4.53 
2006 52771 0.18 9707 67564 4.36 
2007 63720 0.19 12230 63596 4.78 
2008 54455 0.24 12966 55105 7.89 
2009 41921 0.74 30972 58276 6.22 
2010 64442 0.20 13154 78924 6.00 
2011 78086 0.35 27296 55308 6.89 
2012 60199 0.33 20124 63376 5.69 
2013 72000 0.30 21878 76019 6.70 
2014 79022 0.35 27541 69016 6.80 
2015 89002 0.31 27521 68894 6.33 
2016 85605 0.51 43445 49208 6.90 
2017 93961 0.34 31868 75958 6.22 
2018 98759 0.41 40771 77727 5.60 
 4.8 54981 19936 0.40 57662 المتوسط

نشرة االقتصياد جمعت وحسبت من بيانات: وزارة الزراعة واستصاح ا را ي ، ا دارة المركزية لاقتصاد الزراعي، المصدر: 
 .(2018-1995) الزراعي،  عداد متفرقة
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معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور بعال المؤشرات ا نتاجية واالقتصادية لمحصول الريحان صي مصر اال . 5جدول 
 (2018-1995الفترة  )

 

 المؤشر رقم المعادلة
 

 المعــــــــــــادلة
 

 
F المتوسط 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معدل 
التغير 
 السنوي

1 
المساحة 
المزروعة 

 بالفدان

Y^
t = 23046  + 2769.2 Xt 

(7.46)     (12.8) 164.1 576617 0.88 4.00 

2 
اإلنتاجية 
 الفدانية

 )طن( فدان

Y^
t = 0.363 – 0.001Xt 
(6.37)     (3.21) 22.9 4.9 0.002 90.75 

 اإلنتاج الكمي 3
 بالطن

Y^
t = 7147.2  + 1023.07Xt 

(2.58)       (5.27) 27.7 19935 0.56 35.85 

4 

السعر 
 المزرعي

)ألف جنيه / 
 طن(

Y^
t = 32798 + 1774.6Xt

 

(8.41)    (6.50) 42.3 54981 0.66 59.65 

قيمة اإلنتاج  5
 ألف جنيه

Y^
t = 2.080  + 0.218 Xt 
(5.64)     (8.45) 71.3 4.8 0.76 43.33 

 حيث ان: 
Y^1 = ، تشير الى القيمة التقديرية لمساحة الريحانY^2 ، 3= انتاجية الريحان =Y^ ،االنتاج الكمي=Y^4 السعر المزرعي

،  24........3، 2، 1من  Xتشير الى متغير الزمن اال صترة الدراسة، حيث = X = قيمة االنتاج الريحان.  Y^5الريحان، 
 (2جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )

 المحسونة  tالقيمة بين القوسين تشير الى قيمة 
 % 5%.    *  : معنو  احصائيات عند مستو  معنوية  1** : معنو  احصائيات عند مستو  معنوية 

 معدل التغير السنو = 

  
     

 = المتوسط الحسابي^Y= معمل االنحدار،  bحيث: 
 (4المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )

 
 

تطـــور الســـعر المزرعـــي لمحصـــول الريحـــان فـــي  –هــــ
 مصر

 ن متوسيييييط السيييييعر  (4)الجـــــدول رقـــــم يتبيييييين مييييين 
-1995)المزرعيييييي لمحصيييييول الريحيييييان ايييييال الفتيييييرة 

طين ، وبمي  الحيد  / ليف جنييو 266بمي  بحيوالي ( 2018
،  5773 لييف جنيييو عييام  5667ا دنييى لمسييعر حييوالى 

كحيد  2008  ليف جنييو عيام   321.80بم  حيوالىبينما 
بالمعادليية رقييم  (5)الجــدول رقــم  قصييى. كمييا  تبييين ميين 

(  ن ا سييعار المزرعييية الريحييان تتزايييد سيينويات بمقييدار 3)
 لف جنييو ، وبمعيدل 0.218معنو  احصائيا بم  حوالي 
مييين متوسيييط السيييعر % 43.33نميييو سييينو  بمييي  حيييوالى 

وقيد حبيت معنويية  لدراسية .المزرعي الريحان اال صترة ا
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، كميا بمغيت قيمية 0605ىذا التزايد عنيد مسيتو  معنويية 
% ميين 76وىييذا ا ميير يعنييى  ن  0.76معامييل التحديييد 

التغيرات التي حدحت لمسعر المزرعي لمحصول الريحان 
صييييي مصيييير تعييييز  الييييى التغيييييرات التييييي يعكسيييييا عامييييل 

 الزمن.
 

أهــم محاصــيل رابعــًا: التقــدير اإلحصــائي لــداالت إنتــاج 
 النباتات العطرية بعينة الدراسة

تيييييييييدف الدراسيييييييية الييييييييى دراسيييييييية الكفييييييييا ة االنتاجييييييييية 
واالقتصييييييادية الىييييييم محاصيييييييل الدراسيييييية وىييييييي الكمييييييون 
والريحييان،  لموقييوف عمييي الكفييا ة االقتصييادية وا نتاجييية 
الميييييييوارد المزرعيييييييية المتاحييييييية والمسيييييييتادمة لكيييييييل منييييييييا 

تمييييييف الصييييييور و ىميتيييييييا صييييييي الزراعيييييية المصييييييرية، وتا
الجبريييييية لمدالييييية ا نتاجيييييية، صيييييإن ااتييييييار الصيييييورة التيييييي 
تناسب طبيعة العممية ا نتاجية يعتبر من ا مور اليامة 

 (6الجــــدول التــــالي رقــــم )صييييي ىييييذا المجييييال ويو ييييا 
 توصيف متغيرات عينة الدراسة .

 
( دوال إنتــاج محصــول الكمــون بمركــز سمســطا فــي 1)

 محافظة بني سويف
اليى دالية  (7)رقـم بالجـدول ( 5رقيم ) تشير المعادلة

انتاج محصول الكمون بمركز سمسطا صي محاصنية بنيي 
سيييويف باسيييتادام النميييوذج الموغييياريتمي المتيييدرج، ومنييييا 
تبين ا حر االيجابي عمي انتاج الكمون لكل من عنصير 
السييماد البمييد  والسييماد االزوتييي، العمييل البشيير ، العمييل 

)التقيياو ،( سييمبي عمييي اآللييي، بينمييا كييان تييأحير عنصيير 
االنتيييياج وتأكييييدت ىيييييذه النتيجيييية احصيييييائيا عنييييد مسيييييتو  

( F، لجمييييييع العناصييييير، وقيييييدرت قيمييييية )0605معنويييييية 
، ومين 06767، وقدر معاميل التحدييد بنحيو 440بنحو 

% مييين التغييييرات التيييي تحيييدث صيييي 7667حيييم يت يييا  ن 
انتيياج الكمييون بمركييز سمسييطا صييي محاصنيية بنييي سييويف 

التي ت منتيا الدالة. وقيد بمي  معاميل ترجع الى العوامل 
،  842.0 814.0، 592.0 المرونيية ا نتاجيييية حيييوالي

لكل من التقياو  ، السيماد البميد  ،  -562.0، 1520.0
السماد ا زوتي، العمل البشر  ، العمل اآلليي كيل عميي 
الترتييب، صيي حيين بمي  معاميل المرونية ا جماليية حييوالي 

المتنيييياقص عمييييي  عكسييييت بييييذلك عاقيييية ا يييييراد06725
 السعة.
 

( دوال إنتــــاج محصــــول الريحــــان بمركــــز ببــــا فــــي 2)
  محافظة بني سويف

 (7بالجــدول رقــم )( 4تشييير  بيانييات المعادليية رقييم )
لدالييية انتييياج محصيييول الريحيييان بمركيييز ببيييا صيييي محاصنييية 
بنييييي سييييويف باسييييتادام النمييييوذج الموغيييياريتمي المتييييدرج، 
ومنيا تبين ا حر االيجابي عميي انتياج الريحيان لكيل مين 
عنصييير التقييياو ، السيييماد ا زوتيييي، العميييل اآلليييي، عميييي 
االنتييياج ، بينميييا كيييان تيييأحير العميييل البشييير ، سيييمبيا عميييي 

ت ىييييذه النتيجيييية احصييييائيا عنييييد مسييييتو  االنتيييياج، وتأكييييد
(  f، لجمييييع العناصييير ، وقيييدرت قيمييية ) 0605معنويييية 
، وميين 06776وقييدر معامييل التحديييد بنحييو  236بنحييو 

% من التغيرات التي تحيدث صيي انتياج 77حم يت ا  ن 
الريحييان بمركييز ببييا صييي محاصنيية بنييي سييويف ترجييع الييى 

المرونيية  العوامييل التييي ت ييمنتيا الداليية. وقييد بميي  معامييل
،  70060-،  50060،  64060ا نتاجييييييييييييية حييييييييييييوالي

لكييييل  415060،  77060-،  550060-، -70060
مييين التقييياو ، السيييماد البميييد ، السيييماد ا زوتيييي، السيييماد 
الفوسييفاتي، السيييماد البوتاسيييي،  العميييل البشييير  ، العميييل 
اآللييي كييل عمييي الترتيييب، صييي حييين بميي  معامييل المرونيية 

عكييييس بييييذلك عاقيييية ا يييييراد  06025ا جمالييييية حييييوالي 
 المتناقص عمي السعة. 

 
خامسًا: قياس الكفاءة االقتصادية ألهم محاصيل 

 النباتات العطرية بعينة الدراسة
تيييم تقيييدير الكفيييا ة االقتصيييادية وقيمييية النييياتج الحيييد  
لعناصر انتاج  ىم محاصيل عينة الدراسة بمراكز وقير  

تج الحييد  العينية بمحاصنية بنييى سيويف. وتيم اشييتقاق النيا
والنيياتج المتوسييط وقيميية النيياتج الحييد  لعناصيير ا نتيياج، 
ومقارنييية قيمييية النييياتج الحيييد  لمعنصييير ا نتييياجي بسيييعر 
الوحييدة ميين ذلييك العنصيير ا نتيياجي لموصييول الييى كفييا ة 
اسييتادام العنصيير المسييتادم صييي  ىييم محاصيييل النباتييات 

 الطبية والعطرية بعينة الدراسة.
 

ــــاءة االقتصــــادية إل  -1 ــــون الكف ــــاج محصــــول الكم نت
والريحـــان بمركـــز سمســـطا و ببـــا فـــي محافظـــة بنــــي 

  سويف
بتقيييدير الكفيييا ة االقتصيييادية لعناصييير انتييياج الكميييون 

بالجــدول رقــم بمركييز سمسييطا صييي محاصنيية بنييي سييويف 
،  06767-يت ييييييييا منييييييييو  نيييييييييا قييييييييدرت بنحييييييييو  (11)
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لعناصييييييييييييييييييييييييييير  36120،  26750،  2064،  36172
سييييييماد االزوتييييييي، العمييييييل التقيييييياو ، السييييييماد البمييييييد  ، ال

البشييير ، العميييل اآلليييي لكيييل مييينيم عميييي الترتييييب، بينميييا 
،   06165،  06221بمغييت الكفييا ة االقتصييادية حييوالي 

لعناصييييييييييييير التقييييييييييييياو ،   06443،  06556،  06575
السييييماد البمييييد ، السييييماد االزوتييييي، السييييماد الفوسييييفاتي، 
السماد البوتاسي، العمل البشر ، العمل اآللي لكل مينيم 

مييييي الترتيييييب لمريحييييان بمركييييز ببييييا صييييي محاصنيييية بنييييي ع
 سويف كل عمي الترتيب.

 
النـــاتج الحـــدي لعناصـــر إنتـــاج محصـــول الكمـــون  -2

والريحـــان بمركـــز سمســـطا و ببـــا فـــي محافظـــة بنــــي 
 سويف

تيييم اشيييتقاق النييياتج الحيييد  لعناصييير ا نتييياج الكميييون 
بالجــدول رقــم بمركييز سمسييطا صييي محاصنيية بنييي سييويف 

، 06003،  06050-يا قدرت بنحو يت ا منو  ن (8)
لعناصييير التقييياو ، السيييماد  06055، 06055، 06005

البمييد ، السييماد االزوتييي، العمييل البشيير ، العمييل اآللييي 
لكيييييل مييييينيم عميييييي الترتييييييب، بينميييييا بمييييي  النييييياتج الحيييييد  

، 0600007، 06001506لعناصييييير ا نتييييياج حيييييوالي 
0600045 ،-0600017، 06000552 ،
عناصييير التقييياو ، السيييماد ل  06000766، 0600174

السييييماد االزوتييييي، السييييماد الفوسييييفاتي، السييييماد  البمييييد ،
البوتاسيييي، العميييل البشييير ، العميييل اآلليييي عميييي الترتييييب 

 لمريحان بمركز ببا صي محاصنة بني سويف.
 

ــاج محصــول الكمــون -3 ــاتج المتوســط لعناصــر إنت الن
والريحـــان بمركـــز سمســـطا و ببـــا فـــي محافظـــة بنــــي 

 سويف
بتقييييدير النيييياتج المتوسييييط لعناصيييير انتيييياج محصيييييول 
الكمييييييون بمركييييييز سمسييييييطا صييييييي محاصنيييييية بنييييييي سييييييويف 

ـــم ) ،  06040يت يييا منيييو  نييييا قيييدرت  (8بالجـــدول رق
لعناصييييييييييييييييييييييييييييييييير  06013، 06043، 06010، 06047

التقييييييياو ، السيييييييماد البميييييييد ، السيييييييماد ا زوتيييييييي، العميييييييل 
البشيير ، العمييل اآلليييي لكييل ميينيم عميييي الترتيييب،  بينميييا 

، 0602، 06030، 06553لنيياتج المتوسييط حييواليبميي  ا
لعناصييييييييييييييير   06054،  06057،  06010،  06046

التقيييييياو ، السييييييماد البمييييييد  ، السييييييماد االزوتييييييي، العمييييييل 

البشيير ، العمييل اآللييي لكييل ميينيم عمييي الترتيييب لمريحييان 
 بمركز ببا صي محاصنة بني سويف.

 
قيمـــــة النـــــاتج الحـــــدي لعناصـــــر إنتـــــاج الكمـــــون  -4

بمركـــز سمســـطا و ببـــا فـــي محافظـــة بنــــي والريحـــان 
  سويف

بتقيييدير قيمييية النييياتج الحيييد  لعناصييير انتييياج الكميييون 
بالجــدول رقــم بمركييز سمسييطا صييي محاصنيية بنييي سييويف 

،    4567،  53365-يت ا منو  نييا قيدرت بنحيو  (8)
لعناصيييير التقيييياو ، السييييماد  55560،  54065،  504

عمييل اآللييي البمييد  ، السييماد ا زوتييي، العمييل البشيير ، ال
عميييي الترتييييب بينميييا بمغيييت قيمييية النييياتج الحيييد  حييييوالي 

436534  .-0643  ،4625  ،1651  ،46456  ،
لعناصييييير التقييييياو ، السيييييماد البميييييد   74064،  10654

،السييماد ا زوتييي، السييماد الفوسييفاتي ، السييماد البوتاسييي 
، العمل البشر ، العمل اآللي عمي الترتيب لمريحان صيي 

صنييية بنيييي سيييويف ، ا مييير اليييذ  يو يييا مركيييز ببيييا بمحا
ارتفييييياأل الكفيييييا ة االقتصيييييادية لغالبيييييية عناصييييير ا نتييييياج 
لمحاصيييييل الكمييييون، والريحييييان بعينيييية الدراسيييية لمزارعييييي 
مركز سمسطا وببا صي محاصنة بني سويف ، وانافياال 

ة لعنصيييييير التقيييييياو  صييييييي محصييييييول الكفييييييا ة االقتصييييييادي
ريحييان ، والسييماد البمييد  والفوسييفاتي لمحصييول الالكمييون

ا ميير الييذ  يتطمييب ترشيييد االسييتادام ميين قبييل مزارعييي 
 الكمون بعينة الدراسة .

 
سادسـا: التقـدير اإلحصـائي لـداالت التكـاليف اإلنتاجيـة 

 الهم النباتات الطبية والعطرية  بعينة الدراسة
تعتبر دوال التكياليف صيوره معكوسية ليدوال ا نتياج، 

عمييي طبيعيية  وميين حييم صييأن دوال التكيياليف الكمييية تتوقييف
اليييدوال ا نتاجيييية المنيييانرة لييييا، ويقصيييد بدالييية التكييياليف 
ا نتاجيييية العاقييية بيييين كميييية الميييوارد )عناصييير ا نتييياج( 
المستادمة صي انتاج منتج معين، وكمية ىذا الناتج،    
 نيا دالة بين متغيرين ىما ا نتاج صيي صيورة كميية محيل 

اج بالجنييو / انتاج الكمون والريحان بالطن، وتكاليف انتي
صدان، وتم تقدير التكاليف صي صورتيا التربيعية ، ومنييا 
يمكييييييين الحصيييييييول عميييييييي التكييييييياليف الحديييييييية والتكييييييياليف 
المتوسيييييطة والحجيييييم ا نتييييياجي المعنيييييم لميييييربا، والحجيييييم 

 ا نتاجي ا محل المدني لمتكاليف. 
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 2017/2018الدراسة لمحاصيل الكمون والريحان لموسم توصيف متغيرات عينة .  6جدول 

 

 الريحان الكمون المتغيرات م
 52 46 عدد المشاىدات 1
 100 155  جمالي المساحة بالفدان 2
 4.63 3.76 متوسط مساحة المشاىدة بالفدان 3
 160.65 91.64  جمالي انتاج المحصول بالطن 4
 0.901 0.587 متوسط انتاج الصنف طن / صدان 5
 14.8 20.5 متوسط كمية التقاو  كجم صدان 6
 31 4.5 صدان 3متوسط كمية السماد البمد  م 7
 15.2 27.5 متوسط عدد ساعات العمل اآللي لمفدان ساعة 8
 109 86.5 متوسط كمية السماد االزوتي بالوحدات الفعالة 9
 65.5 44.5 متوسط كمية البوتاسي بالوحدات الفعالة 10
 42.5 34.5 متوسط كمية السماد الفوسفاتي بالوحدات الفعالة 11
 45 33.26 متوسط عدد ايام العمل البشر  لمفدان يوم عمل 12

 2017/2018المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية لمموسم الزراعي 
 

 2017/2018 الزراعي الدراسة لمموسمالتقدير ا حصائي لداالت انتاج محصول الكمون والريحان بعينة . 7جدول 
عدد  داالت اإلنتاج النموذج المحصول م

 Fقيمة  R2 المشاهدات
 المحسوبة

1 

ون
لكم
ا

 

اطي 
 متدرج

Y^= 73.28 – 13.68X1 + 4.79X2 +4.57X3 +1.49X4 + 

6.73X6 +50.47X7+0.719X8 

(2644(  **)4666( **)3666-(  **)5641 )   (1.38)  

 **(2.56)  **( 4.53)    (0.854) 

40 0.989 569 

لوغاريتمي  2
 متدرج

LnX1+0.0251LnX2+0.248LnX3+0.418LnX6 

+0.295LnX7  06443  Y^=2.319- 

(2630(   **)3657(   ** )1621(  **)1656(  **)3650-  **)

(54633   **)  

40 0.986 620 

4 

حان
الري

 

اطي 
 متعدد

Y^=5.106+0.429X1-0.063X2+0.426X3-0.364X4-

0.808X5-0.048X6+0.098X7  

  (2665( **)3641( *)2652- (**)4643-( )1624( **)1611- *)

(2645(**)54645**)  

42 0.998 485 

لوغاريتمي  5
 متدرج

Y^=0.965+0.068X1-0.007X2+0.009X3-0.009X4-

0.0077X5 -0.099X6+0.0732X7 

(3673( **)2624*) (1604-(**)2607-(*)2657( **)1653- *)

(3624( **)55617**)  

42 0.998 458 

 0.5.، * يعنوي عند يستوى  0.0.حيث أٌ:** يعنوي عند يستوى 

Rاألرقاو يا بيٍ األقواس أسفم انًتغيرات قيًة ت انًحسوبة 0 
2

 = يعايم انتحديد انًعدل  

X0      ٌكًية انتقاوي بانكيهو جراو نهفدا =X2  =0ٌكًية انسًاد بانًتر انًكعب نهفدا 

X3 =  سهفات اننشادر بانكيهو جراو وحدات فعانه/ فداٌ 0 األزوتيكًية انسًاد 

X40ٌكًية انسًاد انفوسفاتي بانكيهو جراو وحدات فعانه/ فدا = 

X50ٌكًية انسًاد انبوتاسي سهفات انبوتاسيوو بانكيهو جراو وحدات فعانه/ فدا = 

X6 انبشري رجم / يوو0= كًية انعًم X    7  كًية انعًم االني جرار / ساعة = 

X8ٌكًية انًبيدات كجى / فدا = 

 .2018/ 2017جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية لمموسم الزراعي  المصدر: 
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الزراعي الكفا ة ا نتاجية واالقتصادية لعناصر انتاج الكمون والريحان بعينة الدراسة لمموسم . 8جدول 
2017/2018 

 

 المؤشر المحصول
 كمية التقاوي
 كجم / فدان

X1 

السماد 
 البمدي
متر / 
 مكعب

X2 

 السماد االزوتي
كجم / وحدة 

 فعالة
X3 

السماد 
الفوسفاتي كجم 

 / وحدة فعالة
X4 

السماد 
البوتاسي كجم 
 / وحدة فعالة

X5 

 العمل البشري
 رجل / يوم

X6 

 العمل اآللي
 ساعة / جرار

X7 

ون
لكم

ا
 

المرونة 
 0.395 0.518 - - 0.348 0.0351 -0.365 ا نتاجية

الناتج الحد  
 0.011 0.011 - - 0.007 0.005 -0.010 بالطن

الناتج المتوسط 
 0.035 0.025 - - 0.030 0.029 0.060 بالطن

قيمة الناتج 
 177.0 160.1 - - 102 67.9 -155.1 الحد  جنيو

سعر الوحدة من 
 55 60 - - 4.75 20 170 العنصر

الكفا ة 
 5.340 4.910 - - 40.2 5.394 -0.989 االقتصادية

 الريحان

المرونة 
 0.0732 0.099 0.0077 -0.009 0.009 0.007- 0.068 ا نتاجية

الناتج الحد  
 0.000988 0.00396 0.000174 -0.00039 0.00021 0.00009- 0.003108 بالطن

الناتج المتوسط 
 0.076 0.079 0.030 0.068 0.04 0.050 0.115 بالطن

قيمة الناتج 
 6.920 30.72 2.218 -3.73 2.47 -0.65 25.756 الحد  جنيو

سعر الوحدة من 
 55 60 3.6 2.5 5.75 25 80 العنصر

الكفا ة 
 0.238 0.604 0.448 -1.92 0.402 -0.042 0 0.31 االقتصادية

 ( بالدراسة8جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم ) المصدر:
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لمموسم الزراعي  بعينة الدراسةالتكاليف ا نتاجية لمحاصيل النباتات الطبية والعطرية  تداال. 9جدول 
(2017/2018) 

R حجم العينة المعادالت نوع النموذج المحصول
2
 F مرونة التكاليف 

 Y^=2379.5+9441.9X1- 4952.0X2 تربيعية الكمون

     (-3.19)*   (4.53)*       (3.0)**    
46 .0987 338093 20..5 

 Y^=-1611.3+20149X1+4115.5X2 تربيعية الريحان

        (-3.91)*   (5.40)** 
52 .0978 77304 20.06 

Y^تعبر عن التكاليف ا نتاجية بالجنية / صدان صي المشاىدة ىي :. 
 X الكمون، والريحان صي المشاىدة ىيبالطن من :  تعبر عن متوسط ا نتاجية. 
 R2  ( معامل التحديد،  القيمة بين ا قواس  سفل المتغيرات تعبر عن قيمةT المحسوبة ). 
 ( المحسوبة . Fتعبر عن قيمة ) 0.05، * معنو  عند مستو   0.01** معنو  عند مستو   

 (.2017/2018بيانات لمموسم الزراعي )جمعت وحسبت من المصدر : 
 

 (2018-2000كمية وقيمة وسعر الصادرات المصرية من الريحان والكمون اال الفترة ).  10جدول 

 السنوات
 الكمون الريحان

كمية الصادرات 
 بالطن

قيمة  ألف 
 دوالر

سعر التصدير 
 دوالر / طن

كمية الصادرات 
 بالطن

قيمة  ألف 
 دوالر

سعر التصدير 
 دوالر / طن

2000 3199.5 1718.1 0.54 2110.9 5638.5 2.67 
2001 4781.5 1632.8 0.34 4988.5 5062.5 1.01 
2002 3074.6 1116.1 0.36 4319.3 5804.3 1.34 
2003 3758.2 2867.2 0.76 4236.9 7116.5 1.68 
2004 3963.6 2213.5 0.56 3396.1 5655.6 1.67 
2005 3907.1 1344.9 0.34 3279.3 4578.1 1.40 
2006 3197.7 1883.9 0.59 5127.3 4379.7 0.85 
2007 4763.2 2909.3 0.61 5351.1 6375.5 1.19 
2008 3962.7 2507.1 0.63 5022.5 6956.1 1.38 
2009 3794.1 1342.7 0.35 4837.7 5632.4 1.16 
2010 2964.7 1833.5 0.62 5183.2 5767.2 1.11 
2011 3836.4 1793.1 0.47 5635.1 5799.1 1.03 
2012 4119.6 3496.5 0.85 3119.6 6496.5 2.08 
2013 3897.9 3810.3 0.98 3018.3 6054.9 2.01 
2014 3908.8 2775.2 0.71 3148.1 6390.7 2.03 
2015 3109.5 2651.9 0.85 3225.6 8231.5 2.55 
2016 4133.4 3775.8 0.91 3216.3 8716.3 2.71 
2017 4221.9 3954.2 0.94 3279.2 8744.2 2.67 
2018 4264.8 3999.4 0.94 3341.3 8767.9 2.62 
 1.7 6429.9 3991.4 0.7 2506.6 3834.7 المتوسط
 جمعت وحسبت من بيانات : الجياز المركز  لمتعبئة العامة واالحصا ، مركز المعمومات، نشرة التجارة الاارجية.المصدر : 
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( دوال التكاليف اإلنتاجية لمحصول الكمون بقريتـي 1)
دشطوط . المحمودية بمركز سمسطا في محافظـة بنـي 

  سويف
بالمعادلة  (11الجدول رقم )يتبين من دراسة بيانات 

(  ن  ص ل النماذج القياسيية لدالية تكياليف انتياج 5رقم )
الكمون بقريتي دشطوط . المحمودية بمركز سمسطا صيي 
محاصنيية بنييي سييويف تأاييذ الصييورة التربيعييية حيييث حبييت 

( F، حييييث تقيييدر قيمييية ) 0605معنوياتييييا عنيييد مسيييتو  
، وبمييييييي  معاميييييييل التحدييييييييد 116671المحسيييييييوبة بنحيييييييو 

% ميين 7665، ا مير الييذ  يشيير الييى  ن نحيو 06765
التغييييييرات صيييييي التكييييياليف ا نتاجيييييية لمحصيييييول الكميييييون 
بقريتييييييي بمركييييييز دشييييييطوط . المحمودييييييية سمسييييييطا صييييييي 
محاصنيييييية بنييييييى سييييييويف تفسييييييرىا التغيييييييرات صييييييي النيييييياتج 

ليييية. المزرعييييي، والبيييياقي يمحييييل عوامييييل غييييير مقيسيييية بالدا
وبتقيييييدير الحجيييييم ا نتييييياجي االمحيييييل واليييييذ  يتحقيييييق مييييين 
تسييياو  التكمفييية الحديييية ميييع التكمفييية المتوسيييطة تبيييين  نيييو 

طيين / صييدان، وتحقييق ىييذا الحجييم لييد   06332يسيياو  
% مييين  جميييالي مزارعيييي  53مزارعيييا يمحميييون نحيييو  43

الكمون بقريتي دشطوط . المحمودية بمركز سمسطا صيي 
مييي  متوسيييط انتييياج الفيييدان محاصنييية بنيييي سيييويف. بينميييا ب

طين / صيدان،  3781.4لمحصول الكمون لمزارعيي نحيو 
ومييييين حيييييم نصيييييف مزارعيييييي الكميييييون ليييييم يحققيييييوا الحجيييييم 
ا نتييييياجي ا محيييييل، ا مييييير اليييييذ  يشيييييير اليييييى انافييييياال 
الكفييييا ة االقتصييييادية وا نتاجييييية لنصييييف مزارعييييي عينيييية 

بالجـدول رقـم ( 5الكمون.  وكما تبين من المعادلة رقم )
    نيو  06765معامل المرونة قيد بمي  حيوالي  ن (11)

اكبييييير مييييين الواحيييييد الصيييييحيا وىيييييذا ييييييدل عميييييي ا نتييييياج 
لمحصيول الكميون بقريتيي دشيطوط . المحموديية ييتم صييي 
المرحمييية االقتصيييادية لإلنتييياج وىيييي المرحمييية التيييي تكيييون 
صييا التكاليف المتوسطة  قل من التكاليف الحديية. وكميا 

 ن معاميل  (9الجدول رقم )ب (4تبين من المعادلة رقيم )
    نيو اكبير مين الواحيد  46006المرونة قد بم  حيوالي 

الصيييييحيا وىيييييذا ييييييدل عميييييي ا نتييييياج لمحصيييييول بقريتيييييي 
دشييطوط والمحمودييية بمركييز سمسييطا صييي محاصنيية بنييي 
سويف يتم صي المرحمة االقتصادية لإلنتاج وىي المرحمة 

ف التييي تكييون صبيييا التكيياليف المتوسييطة  قييل ميين التكييالي
 الحدية.
 

( دوال تكاليف إنتاج محصول الريحان بمركز ببا 3)
 في محافظة بني سويف

بالمعادلة  (9الجدول رقم )يتبين من دراسة بيانات 
(  ن  ص ل النماذج القياسية لدالة تكاليف انتاج 1رقم )

محصول الريحان بمركز ببا صي محاصنة بني سويف 
ند مستو  تأاذ الصورة الاطية حيث حبت معنوياتيا ع

، 2.016( المحسوبة بنحو F، حيث تقدر قيمة )0603
، ا مر الذ  يشير الى  ن 0.978وبم  معامل التحديد 

% من التغيرات صي التكاليف ا نتاجية 7566نحو 
لمحصول الريحان بمركز ببا صي محاصنة بني سويف 
تفسرىا التغيرات صي الناتج المزرعي، والباقي يمحل 

الدالة. وبتقدير الحجم ا نتاجي عوامل غير مقيسة ب
االمحل والذ  يتحقق من تساو  التكمفة الحدية مع 

طن /   06754التكمفة المتوسطة تبين  نو يساو  
مزارعا يمحمون نحو  34صدان، وتحقق ىذا الحجم لد  

% من  جمالي مزارعي انتاج محصول الريحان  34
بمركز ببا صي محاصنة بني سويف. بينما بم  متوسط 
انتاج الفدان محصول الريحان بمركز ببا صي محاصنة 

طن / صدان ، ومن  06765بني سويف  لمزارعي نحو 
حم  كحر من نصف مزارعي الريحان يحققوا الحجم 
ا نتاجي ا محل، ا مر الذ  يشير الى انافاال 
الكفا ة االقتصادية وا نتاجية لنصف مزارعي عينة 

بالجدول رقم ( 1قم )الكمون. وكما تبين من المعادلة ر 
    نو  55162 ن معامل المرونة قد بم  حوالي   (9)

اكبر من الواحد الصحيا وىذا يدل عمي ا نتاج بقريتي 
كفر ناصر والبكرية لمحصول الريحان يتم صي المرحمة 
االقتصادية لإلنتاج وىي المرحمة التي تكون صييا 

 التكاليف المتوسطة  قل من التكاليف الحدية.
 

بعا: كمية وقيمة وسعر الصادرات المصرية من سا
 والريحان والكمون

 
 لمحصول الكمون ( كمية وقيمة واسعار التصيير1)

 ن الكميات المصدرة  (9الجدول رقم )تشير بيانات 
طن كحد  474265من لمحصول الكمون بم  نحو 

، بينما بم  كحد  قصى نحو 4050 دني عام 
بمتوسط بم  نحو  4005طن عام  256563
(. كما 4056-4000طنا اال الفترة ) 161265
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الى معادلة االتجاه العام  (13)رقم جدول تبين بيانات 
صول الكمون ( لتطور كمية الصادرات من لمح2رقم )

طن سنويات، بمعدل زيادة  52623الى التزايد بنحو 
%وحبت معنوية النموذج حيث 0616سنو  قدر بنحو 

 06042 ، وقدر معامل التحديدF) )0624بمغت قيمة 
% من التغيرات لكمية الصادرات من الكمون 42 ن 

( ترجع الى العوامل التي 4056-4000اال الفترة )
 يعكسيا عامل الزمن.

ا تشير بيانا الجدول  ن قيمة صادرات لمحصول كم
الكمون قد تأرجحت قيمة الكميات المصدرة من الكمون 
بين الصعود واليبوط صقد بم  الحد االدنى ليا حوالى 

، والحد االقصى قد 4004 لف دوالر عام  555465
بمتوسط  4052 لف دوالر عام  177762بم  نحو 

صترة الدراسة   لف دوالر اال 430464عام بم  نحو 
(. كما تشير بيانات الجدول رقم 4000-4056)
( الى زيادة قيمة الصادرات 3( بالمعادلة رقم )51)

الف دوالر سنويا،  5440623لمحصول الكمون بنحو 
% ، وقد حبتت 2675بمعدل تغير سنو  قدر بنحو 

، 19.78حوالي  (F)معنوية النموذج حيث بمغت قيمة 
% من 3260الى  ن  06316ويشير معامل التحديد 

التغيرات لقيمة الصادرات من لمحصول الكمون اال 
( ترجع الى العوامل التي 4056-4000الفترة )

 يعكسيا عامل الزمن.
كما تشير بيانات نفس الجدول  ن السعر التصدير  
لمحصول الكمون تأرجا بين الزيادة والنقصيان حيث 

 الف دوالر/ لمطن عام 0676بم  اقصياىا نحو 
الف دوالر / طن عام  0612وادناه نحو  4051
الف دوالر /  طن.   065بمتوسط بم  نحو  4005

( الى 4بالمعادلة رقم ) (13الجدول رقم )تشير بيانات 
زيادة السعر التصدير  من لمحصول الكمون بنحو 

دوالر سنويا، بمعدل تغير سنو  قدر بنحو  06047
ية النموذج % اال نفس الفترة، وقد حبتت معنو 2652

، ويشير معامل 21.45( حوالي Fحيث بمغت قيمة )
% من التغيرات صي السعر 0634التحديد الى  ن 

التصدير  من لمحصول الكمون اال الفترة 
( ترجع الى العوامل التي يعكسيا 4000-4056)

 عامل الزمن.
 
 

 ( كمية وقيمة واسعار التصدر لمحصول الريحان2)
 ن الكميات  (11)الجدول رقم تشير بيانات 

 455067المصدرة من لمحصول الريحان بم  نحو 
، بينما بم  كحد  قصى نحو 4000طن كحد  دني عام 

بمتوسط بم  نحو  4055طن عام  341365
(. كما 4056-4000طن اال الفترة ) 177562

الى معادلة االتجاه العام  (13)رقم جدول تبين بيانات 
لمحصول الريحان  ( لتطور كمية الصادرات من5رقم )

الى التزايد، وتحبت معنوية النموذج    التغيرات لكمية 
الصادرات من لمحصول الريحان تدور حول المتوسط 
الحسابي ، كما تشير بيانات الجدول  ن قيمة صادرات 
لمحصول الريحان قد تأرجحت قيمة الكميات المصدرة 
بين الصعود واليبوط صقد بم  الحد االدنى ليا حوالى 

، والحد االقصى قد 4004 لف دوالر عام  215765
بمتوسط  4056 لف دوالر عام  654567بم  نحو 

 لف دوالر اال صترة الدراسة  424767عام بم  نحو 
(، كما تشير بيانات الجدول رقم 4000-4056)
( الى زيادة قيمة الصادرات 6( بالمعادلة رقم )51)

بمعدل دوالر سنويا،  554621لبذور الريحان بنحو 
%، وقد حبتت معنوية 06355تغير سنو  قدر بنحو 

، ويشير معامل 56657 (F)النموذج حيث بمغت قيمة 
% من التغيرات لقيمة الصادرات 0634التحديد الى  ن 

( ترجع 4056-4000من لبذور الريحان اال الفترة )
 الى العوامل التي يعكسيا عامل الزمن .
لسعر التصدير  كما تشير بيانات نفس الجدول  ن ا

لمحصول الريحان تأرجا بين الزيادة والنقصيان حيث 
 4054الف دوالر/ لمطن عام  4655بم  اقصياىا نحو 

 4004الف دوالر / طن عام  0663وادناه نحو 
الف دوالر / طن، كما تشير  065بمتوسط بم  نحو 

( الى زيادة 7( بالمعادلة رقم )51بيانات الجدول رقم )
، بمعدل تغير سنو  06047بحوالي  السعر التصدير 

% اال نفس الفترة، وقد حبتت معنوية 2652قدر بنحو 
، وقدر 46447( حوالي Fالنموذج حيث بمغت قيمة )

% من 4665،     ن 06465معامل التحديد بنحو 
التغيرات صي السعر التصدير  من لبذور الريحان اال 

( ترجع الى العوامل التي 4056-4000(الفترة 
 كسيا عامل الزمن .يع
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-2000معادالت االتجاه الزمنى العام الكمية والقيمة والسعر لصادرات لكل من الكمون والريحان اال الفترة ). 11جدول 
2018) 

 

معدل  R2 F المتوسط المعادلة المتغير المحصول رقم
 التغير%

1 

 الكمون

^Y الكمية طن
t = 3690.3 + 14.45Xt 

   *(5.64  )*  (14.44) 3834.7 0.024 0.42 0.38 

^Y قيمة  ألف دوالر 2
t = 1260.5 + 124.6Xt 

   * (4.45  )*  (3.95) 2506.6 0.538 19.78 4.97 

 السعر 3
 دوالر /طن

Y^
t = 0.359 + 0.029Xt 

   * (4.63  )*  (5.01) 2.7 0.558 21.45 4.14 

4 

 الريحان

^Y طن الكمية
t = 4411.88 + 42.05Xt 

   * (0.97  )*  (8.95) 3991.4 0.053 0.95 1.05 

^Y قيمة  ألف دوالر 5
t= 4705.60 + 172.43Xt 

   * (4.27  )*  (10.21) 6429.9 0.517 18.19 2.68 

 السعر 6
 دوالر/طن

Y^
t = 437.6 - 32.21Xt 

   ** (3.40-  )N.S  (1.86) 1.7 0.281 6.63 3.59 

، 3، 2، 1تشير الى عنصر الزمن كمتغير مستقل حيث ىي ) X 1 تشير الى القيمة التقديرية لممتغير التابع ^Yحيث 
4..........19       ) 

 المحسوبة .   tالقيم بين االقواس  سفل المتغيرات قيمة 
 (.12جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم ) المصدر:

 
 

أهم التوصيات  وتوصمت الدراسة بناًء عمي النتائج إلى
 التالية

  تننيم تداول المحاصيل الزراعية ومنيا النباتات
الطبية والعطرية بيعا وشرا  من اال مننومة 
السوق بما يمنع االحتكار لبعال المحاصيل من 

تعاونية جديدة اال تكوين اتحادات  و كيانات 
نتاج النباتات الطبية والعطرية وتفعيل  لتسويق وا 

 الزراعة التعاقدية.

  العمل عمي تواصر العمالة المدربة لبعال العمميات
بالزراعة محل القطف والغربمة والتعبئة والتغميف لرصع 
الابرة  دا  بعال العمميات الزراعية المرتبطة 

ال مراكز بزراعة النباتات الطبية والعطرية من ا
التدريب بالكميات والمراكز البححية  دا  بعال 

 العمميات الزراعية.

  رورة دراسة ا سواق الاارجية وبااصة ا سواق 
المستوردة لمنباتات الطبية والعطرية، و ع معايير 
ومواصفات تمكن المنتجين من اتباأل المواصفات 
صي التعبئة والتغميف لمنباتات الطبية والعطرية. 

ر قاعدة بيانات عن النباتات الطبية والعطرية توصي
 .بمراكز ا نتاج واالستياك والتصدير
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ABSTRACT 

 
Medicinal and aromatic plants are considered 

to be non-traditional, multi-use crops, both in their 
direct form and in their indirect form, through the 

extraction and use of active substances in the 
pharmaceutical industry, the food industry, per-

fumery, cosmetics and soap, either in the form of 
pills, plants or medicinal and aromatic herbs. The 

cultivated area of medicinal and aromatic plants in 
Egypt amounted to about 46.2 thousand feddans 

with a percentage of 0.27% of the crop area of 
about 15.525 million feddans in the agricultural 

season (2011-2018). The cultivated area of the 
study crops was about 20.21 thousand feddans, 

The company has about 48.15% of the area of
medicinal and aromatic plants during the period 

(2011-2018), and Egypt is located in the markets 
of medicinal and aromatic plants worldwide, with a 

trade volume of more than 60 billion dollars annu-
ally, which is a major exporter of 158.94 million 

dollars Which is equivalent to about 1127.038 mil-
lion pounds in 2014 representing about 3.07%, 

0.594% of the camel The value of Egyptian agricul-
tural exports and total exports of 36.711, 189.741 

billion pounds respectively in 2014, the problem of 
the study is that the cultivated areas of medicinal 

and aromatic plants are limited and fluctuating and 
low in some cases, where in recent years the are-

as of latency and rumen decreased from about 
5,545,99759 years 2010, 2017, 2016 to about 

5.152, 98759 acres in 2018, and although it is prof-
itable crops for the farmer and the new land can be 

a good solution to compensate for the cost of rec-
lamation, and this reflects on the domestic produc-

tion of the failure to meet the needs of export and 
meet the needs of the company V Local of medici-

nal and aromatic plants. In spite of the urgent need 
to increase exports, the deficit in the Egyptian 

trade balance is about 329.085 billion pounds in 

2017. The study examined the productive and 

economic indicators of the most important medici-
nal and aromatic plants in Egypt. The cultivated 

areas of the study crops declined. The latency de-
creased by 5.1% With an average area of about 

3,616 feddan and an average area of about 3651 
feddan, while the average area of the basil was 

about 10.685 thousand feddans, while the average 
value of cash amounted to about 29,072, 41.561 

million pounds for the quail and basil respectively, 
The value of their exports continues to rise by 

10.6%, 15.42% from the average of 3866.8 and 
2553 thousand dollars respectively for the period 

of study, as well as the increase in quantities ex-
ported from cumin and monetary value by 11.79% 

from the average of 1047 tons and 16.45% The 
statistical estimate of the production of the most 

important medicinal and aromatic plant crops in the 
sample of the study, Cumin and Rihan, was exam-

ined to determine the economic efficiency and 
productivity of the agricultural resources available 

and used for each and their importance in Egyptian 
agriculture, Illustrates the high economic efficiency 

of the majority of the elements of production of 
crops, cumin, basil sample study of farmers Sa-

malout and Beni Mazar of basil in Beni Suef gov-
ernorate, low economic efficiency of the element of 

seeds in crop cumin, manure and municipal phos-
phate crop basil which requires rationalization of 

the use by farmers of cumin sample study. The 
study also included the statistical estimation of the 

production cost functions of the most medicinal 
and aromatic plants in the sample of the study. 

Finally, the study dealt with the quantity, value and 
price of Egyptian exports of basil and cumin. 
 
Keywords: Medical and aromatic plants; External 

demand; Egyptian exports; Production functions; 
Cost functions 

 


