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 زــــــــــــــــالموجـ
 

تعتبر محاصيل البقوليات من أهم المحاصيل الزراعية 
فى مصر، حيث تدخل فى غذاء معظم سكان المجتمع 

الغذائية وإحتوائها على نسبة عالية  نظرًا إلرتفاع قيمتها
من البروتين والذى يعد سعرة منخفض مقارنة بأسعار 
البروتين من المنتجات الحيوانية، هذا باإلضافة إلى 
أهميتها فى زيادة خصوبة التربة الزراعية من خالل 
قدرتها العالية على تثبيت اآلزوت الجوى بالتربة، كما 

محصول البقولى األول يعتبر محصول الفول البلدى ال
فى مصر من حيث المساحة المزروعة واإلنتاج الكلى 
واإلستهالك الكلى فى مصر، حيث إرتفعت كمية 

ألف طن فى  37الواردات من الفول البلدى من نحو 
 0209ألف طن عام  972036إلى نحو  0222عام 

، ويهدف هذا البحث %160بنسبة زيادة بلغت حوالى 
وة الغذائية الفجوة الغذائية من إلى دراسة تطور الفج

 (. 0209-0662الفول البلدى فى مصر خالل الفترة )
 

اإلنتاج، اإلستهالك، متوسط نصيب الكلمات الدالة: 
الفرد، عدد السكان كمية الورادات، قيمة الواردات، 

 التنبؤ باإلستهالك، التنبؤ بالدخل الفردي الحقيقى
 

 مقدمة

 
تعتمد إستراتيجية التنمية للقطاع الزراعى فى مصر 
على محورين رئيسين، أولهما محور التوسع األفقى أى 

الزيادة المستمرة للرقعة المزروعة بإستصالح المزيد من 
األراضى، وهذا المحور يواجه العديد من التحديات 
والمصاعب لما يتطلبه من إستثمارات ضخمة تحتاج 

قت طويل، لذا كان من إلى رأس مال كبير وو 
الضرورى اإلهتمام بالمحور الثانى وهو التوسع الرأسى 
والذى يتمثل فى رفع إنتاجية وحدة الموارد الزراعية 
المتاحة وبصفة خاصة مورد األرض الزراعية، ويعتمد 
ذلك على إمكانية تطبيق أحدث األساليب التكنولوجية 

ديد من التى ُتحدث زيادة فى اإلنتاجية الفدانية للع
اإلستراتيجية  المحاصيل، وبصفة خاصة المحاصيل

والتى تأتى المحاصيل الغذائية فى مقدمتها حيث تسعى 
الدولة جاهدة إلى النهوض بالطاقة اإلنتاجية منها 
لتقليص حجم الفجوة الغذائية وتقليل اإلعتماد على 
إستيراد تلك المحاصيل ومن أهم تلك المحاصيل 

والتى بلغت واردات مصرنحو محصول الفول البلدى 
 تقدر قيمتها بحوالى  0209ألف طن عام  97203

 .0209مليون جنيه عام  016107
وتعتبر محاصيل البقوليات من أهم المحاصيل 
الزراعية فى مصر، حيث تدخل فى غذاء  معظم سكان 
المجتمع نظرًا إلرتفاع قيمتها الغذائية وإحتوائها على 

الذى يعد سعره منخفضًا نسبة عالية من البروتين و 
مقارنة بأسعار البروتين من المنتجات الحيوانية، هذا 
باإلضافة إلى أهميتها فى زيادة خصوبة التربة الزراعية 
من خالل قدرتها العالية على تثبيت اآلزوت الجوى 
بالتربة،كما يعتبر محصول الفول البلدى المحصول 

وعة البقولى األول فى مصر من حيث المساحة المزر 

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:rehabkhayry@gmail.com
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واإلنتاج الكلى واإلستهالك حيث تستخدم بذورة 
الخضراء والجافة فى تغذية اإلنسان نظرًا إلحتوائه على 

 %72نسبة مرتفعة من البروتين تصل إلى 
باإلضافة إلى إحتوائه على  %71والكربوهيدرات إلى 

فيتامين أ، ب، ج وتميزه بإرتفاع البوتاسيوم والحديد 
شر الفول البلدى وناتجة والكالسيوم، كما يستخدم ق

الثانوى المعروف بتبن الفول كأعالف لتغذية الماشية 
والدواجن، باإلضافة إلى دورة فى تحسين خواص التربة 
وخصوبتها عن طريق زيادة اآلزوت الجوى بالتربة 

 .  فيستفيد المحصول التالى المنزرع بعد الفول البلدى
وبة وتشير التقديرات إلى إرتفاع الكميات المطل

ألف طن  716لإلستهالك من الفول البلدى لتصل إلى 
فى ظل الزيادة المضطرة للسكان والذى  0209عام 

مليون نسمة خالل نفس العام، كما  60قدر بحوالى 
تشير نفس التقديرات إلى إنخفاض متوسط نصيب الفرد 

كجم سنويًا خالل نفس الفترة، فى حين  707ليصل إلى 
 .  0202كيلو جرام عام  601بلغ هذا المتوسط حوالى 

 
 مشكلة البحث

 
تتمثلللللل مشلللللكلة البحلللللث فلللللى زيلللللادة الفجلللللوة الغذائيلللللة 
لمحصول الفول البلدى ومع تزايد أعدد السكان أدى هلذا 
إلى زيادة الواردات من الفول البللدى حيلث قلدرت الفجلوة 

 0222أللف طلن عللام  02906ملن الفلول البللدى بنحللو 
وللللللللذا  0209علللللللام  41004زادت حتلللللللى بلغلللللللت نحلللللللو 

ألللف طللن عللام  3701أرتفعللت كميللة الللواردات مللن نحللو 
 .0209عام  97203إلى نحو  0222

 
 هدف البحث

 
يهدف البحث إلى دراسة تطور الفجوة الغذائية من 

( 0209-0222الفول البلدى فى مصر خالل الفترة )
 وذلك من خالل دراسة التالى : 

البلدى دراسة تطور اإلنتاج واإلستهالك من الفول  -0
 فى مصر.

 دراسة تطور الفجوة الغذائية من الفول البلدى. -0
دراسة تطور المتغيرات المؤثرة على الفجوة الغذائية  -7

من الفول البلدى كمتوسط نصيب الفرد من الفول 

البلدى فى مصر، والسعر المزرعى للفول البلدى 
 ن وعدد السكان فى مصر. 

ها من الفول دراسة تطور كمية الواردات وقيمت -4
 البلدى. 

 دراسة اهم العوامل المؤثرة علي فجوة الفول البلدي. -7
 
 طريقة البحثية ومصادر البيانات ال

إعتمد البحث على أسلوب التحليل اإلحصائى 
الوصفى والكمى للمتغيرات اإلقتصادية موضع الدراسة، 

اإلتجاه  حيث تم إستخدام اإلنحدار البسيط لتقدير
البحث على  وقد إعتمد غيرات الدراسة،الزمنى لتطور مت

البيانات الثانوية المنشورة لقطاع الشئون اإلقتصادية 
بوزارة الزراعة واستصالح األراضى والجهاز المركزى 

 للتعبئة العامة واإلحصاء.
 

 النتائج ومناقشتها
 

كلى من محصول الفول البلدى تطور اإلنتاج ال -1
 رفى مص

أن اإلنتاج الكلى من الفول  (1الجدول رقم )يوضح 
 –0662الدراسة ) البلدي في مصر خالل الفترة

ألف  029077( قد تراوح بين حد أدنى بلغ 0209
ألف طن  940069، وحد أعلي بلغ 0209طن عام 

، وأوضحت معادلة اإلتجاه الزمنى أن إنتاج 0227عام 
 6079الفول البلدي في مصر قد تناقص سنويا بحوالى 

التناقص معنوى إحصائيا عند مستوى  ألف طن وهذا
من  %7023، وبلغ معدل التغير حوالي 2020معنوية 

ألف طن خالل نفس  700049متوسط اإلنتاج البالغ 
، يوضح %42067الفترة، وبلغ معامل األختالف 

من التغيرات  %70 ( أنR-2( معامل التحديد المعدل
بإفتراض التي تحدث في اإلنتاج ترجع إلى عامل الزمن 

قيمة  ثبات العوامل األخري المؤثرة على اإلنتاج، وتشير
(F)  إلى معنوية النموذج المقدر لتوضيح العالقة بين

 الزمن واإلنتاج لمحصول الفول البلدي . 
 

Y= 445.33– 9.56XI ……………………. (1) 

      (10.76)** (-3.7)** 

R-2= 0.32  F= 121.61 
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محصول الفول البلدى تطور اإلستهالك الكلى من  -2
 فى مصر

أن متوسط اإلستهالك الكلى  (1الجدول رقم )يوضح 
الدراسة قد  خالل فترة لمحصول الفول البلدى في مصر

ألف طن عام  067أدنى بلغ حوالى  تراوح بين حد
ألف طن عام  996، وحد أعلى ىبلغ حوالى 0667
، وتوضح معادلة اإلتجاه الزمنى أن اإلستهالك 0227
لمحصول الفول البلدى في مصر خالل نفس الفترة الكلى 

ألف  00013يتزايد سنويا زيادة معنوية احصائيًا بحوالى 
من متوسط اإلستهالك  %0011طن، وبلغ معدل التغير 

ألف طن خالل فترة الدراسة، وبلغ  449039الكلى البالغ 
، ويوضح معامل التحديد %72061 معامل اإلختالف

ن التغيرات التى تحدث فى م %77 أن R)-2 (المعدل
اإلستهالك الكلى ترجع إلى عوامل يعكس أثرها الزمن 
بإفتراض ثبات العوامل األخري المؤثرة على اإلستهالك 

معنوية النموذج المقدر لتوضيح  (F)الكلى، وتوضح قيمة 
 العالقة بين الزمن واإلستهالك الكلى للفول البلدى. 

 

Y= 266.58+ 12.87 XI ………………….. (2) 
     (6.07)**    (5.47)** 
R-2= 0.53 F= 29.86 

 
تطور متوسط نصيب الفرد من محصول الفول  -3

 البلدى فى مصر
أن متوسط نصيب الفرد من  )1الجدول رقم )يبين 

 خالل فترة البحث تراوح بين حد الفول البلدى في مصر
أعلى  ، وحد0207كجم عام  0072أدنى بلغ حوالى 

، وأوضحت معادلة 0226كجم عام  6012بلغ حوالى 
اإلتجاه الزمنى أن متوسط نصيب الفرد من الفول 

خالل نفس الفترة تزايد زيادة غير  البلدى في مصر
 معنوية إحصائيا.

 

Y= 5.52 + 0.06 XI ……………………… (3) 
(8.63)**(1.54) 

R-2= 0.50      F= 2.38 
 
تطور الفجوة الغذائية من محصول الفول البلدى  -4

 فى مصر 
إلى أن متوسط الفجوة  (1الجدول رقم )يشير 

خالل فترة  الغذائية من محصول الفول البلدى في مصر

ألف  009044-أدنى بلغ حوالى الدراسة تراوح بين حد
طن  410047أعلى بلغ حوالى  ، وحد0660 طن عام

اإلتجاة الزمنى أن الفجوة ، وأضحت معادلة 0209عام 
خالل نفس  الغذائية لمحصول الفول البلدى في مصر
ألف  00063الفترة تزايد زيادة معنوية احصائيًا بحوالى

 طن.
 

Y= 150.72+ 21.97 …………………… (4) 

(11.03)**    (4.72)**                                          

R-2= 0.82    F= 121.61 
 
 
 

من متوسط الفجوة  %04020التغيروبلغ معدل 
الدراسة،  ألف طن خالل فترة 079036الغذائية البالغ 

، وأوضح %000026وبلغ معامل اإلختالف حوالى 
من  %10( أن نحو R-2معامل التحديد المعدل )

التغيرات التى تحدث فى الفجوة الغذائية ترجع إلى 
عوامل يعكس أثرها الزمن بإفتراض ثبات العوامل 

 (F) على الفجوة الغذائية، وتوضح قيمة ي المؤثرةاألخر 
 معنوية النموذج المقدر. 

 

تطور السعر المزرعى من محصول الفول البلدى  -5
 فى مصر
أن تطور السعر المزرعى  (2الجدول رقم )يبين 

ألردب الفول البلدى في مصر خالل فترة الدراسة قد تراوح 
وحد ، 0662جنية عام  023بين حد أدنى بلغ نحو 

. كما أوضحت 0209 جنية عام 103أعلى بلغ نحو 
للفول البلدي في  معادلة اإلتجاه الزمنى أن السعر المزرعى

مصر خالل فترة الدراسة يتزايد سنويا زيادة معنوية 
       جنيه.  06017احصائيًا بحوالى 

Y = 40.32+ 29.85 XI ………………...… (5) 
     (-1.06)   (21.61)** 
R-2=0.86    F=159.09   

 
من متوسط السعر  %306وبلغ معدل التغير حوالى 

جنيه خالل فترة الدراسة، وبلغ  733090المزرعى البالغ 
، ويشير معامل التحديد %93046معامل اإلختالف 

من التغيرات التى تحدث في  %19إلى أن  R)-2 (المعدل
عنصر الزمن  إلى عوامل يعكس أثرهاالسعر المزرعى  

بإفتراض ثبات العوامل األخري المؤثرة على السعر 
 معنوية النموزج المقدر.    (F)المزرعى، وتوضح قيمة
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 فجوة الغذائية من الفول البلدىالاإلنتاج واإلستهالك الكلى ومتوسط نصيب الفرد و  .1جدول 
 

 اإلنتاج السنوات
 باأللف طن

 اإلستهالك الكلى
 )باأللف طن(

 الفرد متوسط نصيب
 )كجم/سنة(

 الغذائية الفجوة
 طن(* )باأللف

1991 671478 612413 142 -82461 
1991 666411 287 149 -118411 
1992 213417 193 641 -21417 
1996 272419 196 641 -79419 
1991 618413 622 3431 3493 
1993 691432 167 741 13416 
1998 111438 666 843 -36438 
1997 178423 671 8411 -113423 
1996 326416 692 841 161416 
1999 617416 111 841 92492 
2111 636492 217 841 118492 
2111 169416 677 7 82416 
2112 696412 326 746 121466 
2116 811498 889 747 27411 
2111 661418 176 7 117431 
2113 261486 163 849 216467 
2118 217419 312 849 281431 
2117 611477 132 741 131426 
2116 211411 837 647 112469 
2119 293416 861 647 661462 
2111 261499 818 946 111411 
2111 171418 321 642 619491 
2112 169427 111 848 271476 
2116 133467 397 149 111418 
2111 161473 116 741 268423 
2113 116471 371 146 131428 
2118 118433 369 646 162413 
 138479 24663 118477 611418 المتوسط

 191416 1483 166413 127436 إنحراف معيارى 
 ، أعداد مختلفة: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة المحاصيل الزراعيةالمصدر

 اإلنتاج الكلى –* الفجوة الغذائية  = اإلستهالك الكلى 
 ( توضح عدم وجود فجوة غذائية بين اإلنتاج واإلستهالك-)
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 السعر المزرعى وعدد السكان والكميات المستوردة وقيمة الواردات من الفول البلدى .2جدول 
 

 السعرالمزرعى السنوات
 أردب/ بالجنية

 عدد السكان
 نسمةمليون 

 الوارداتكمية 
 طن (باأللف )

 قيمة الواردات من الفول
 (بالمليون ) 

1991 117 36.166 - - 
1991 163481 31.866 - - 
1992 181412 38.192 - - 
1996 181 38.612 - - 
1991 133468 36.977 - - 
1993 182 39.272 - - 
1998 189411 39.662 8641 914127 
1997 166 81.376 1842 214311 
1996 191 81.613 1641 224362 
1999 192 82.832 6748 984163 
2111 196 86.978 7646 684219 
2111 193 83.668 19848 2134911 
2112 191471 87.978 17149 2684176 
2116 216 86.778 23247 661411 
2111 626 89.661 29746 3384938 
2113 666 71.886 29843 1674269 
2118 666 76.119 26241 1884938 
2117 617 76.833 23641 3824116 
2116 366 73.223 13148 9214968 
2119 377 78.626 16846 7714111 
2111 396 76.726 17641 9784367 
2111 722 61.111 29341 18164188 
2112 711 62.331 213411 18664691 
2116 733 61.829 66949 19174176 
2111 612 68.611 27142 21214612 
2113 613 66.936 27741 21364792 
2118 617 91.126 83147 26964361 
 671491 212468 89.83741 166771 المتوسط

 631418 111433 11161481 211722 إنحراف معيارى 
 الزراعية، أعداد مختلفة: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة المحاصيل المصدر
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 تطور عدد السكان -7
أن متوسط عدد السكان في  (2الجدول رقم )يشير 

أدنى بلغ  مصر خالل الفترة الدراسة، قد تراوح بين حد
أعلى بلغ  ، وحد0662مليون نسمة عام  770411 حوالى

وأوضحت ، 0209مليون نسمة عام  600207حوالى 
السكان في مصر خالل  معادلة اإلتجاة الزمنى أن عدد

 نفس الفترة تزايد زيادة سنويا معنوية احصائيًا بحوالي
 مليون نسمة. 00769

 

Y= 50.119+ 1.396 XI ………………….  (6) 
      (36.47)** (81.57)** 

R-2= 0.98            F= 1330.0 

 
السكان  من متوسط عدد %0وبلغ معدل التغير حوالى 

مليون نسمة خالل فترة الدراسة، وبلغ  960973 البالغ
، يوضح معامل التحديد %09027معامل اإلختالف 

من التغيرات التى تحدث فى عدد  %61أن  R)-2(المعدل 
الزمن  عنصر عوامل يعكس أثرهاالسكان ترجع إلى 

على عدد السكان، بإفتراض ثبات العوامل األخري المؤثرة 
 معنوية النموذج لتوضيح العالقة المقدرة.  (F)وتوضح قيمة 

 

تطور الكمية المستوردة من محصول الفول  -6
 البلدى

أن كمية المستورد من  (2الجدول رقم )يوضح 
الفترة الدراسة قد تراوح  لخال الفول البلدى في مصر

، 0669ألف طن عام  0900أدني بلغ حوالى  بين حد
، 0209ألف طن عام  97203بلغ حوالى  حد أعلىو 

الزمنى أن الكمية المستوردة  وأوضحت معادلة اإلتجاة
من الفول البلدى في مصر تتزايد سنويا زيادة معنوية 

 ألف طن. 07030 احصائيًا بحوالي
 

Y= 21.35+ 15.72XI …………………… (7) 

       )0.52) (5.31)** 
R-2= 0.56        F28.14 

 
من متوسط  %73006التغير حوالى وبلغ معدل 

 ألف طن خالل فترة 000019الكمية المستوردة البالغ 
، %99046الدراسة، وبلغ معامل اإلختالف حوالى 

من  %79أن  R)-2( ويوضح معامل التحديد المعدل
التغيرات التى تحدث فى الكمية المستوردة من الفول 

مل البلدى ترجع إلى عامل الزمن بإفتراض ثبات العوا
األخرى المؤثرة على الكمية المستوردة من الفول البلدى، 

معنوية النموذج لتوضيح العالقة  (F)وتوضح قيمة 
 المقدرة.
 

 تطور قيمة الواردات من محصول الفول البلدى -8
أن قيمة الواردات من الفول  (2رقم ) لالجدويبين 

البلدى في مصر خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين 
 ، وحد0663مليون عام  02074حدأدني بلغ حوالى 
، 0209مليون عام  016107أعلى بلغ حوالى 

أوضحت معادلة اإلتجاة الزمنى أن قيمة الواردات من 
الفول البلدى في مصر خالل فترة الدراسة يتزايد سنويا 

 مليون جنيه. 009027 دة معنوية احصائيًا بحواليزيا
 

Y= -486.7+ 116.03 XI ………………… (8) 
      (-2.65)*   (7.95)** 
R-2= 0.77           F= 63.2 

 
من متوسط قيمة  %0403وبلغ معدل التغير حوالى 

الدراسة،  مليون جنيه خالل فترة 31603الواردات البالغ 
من  %33أن  R)-2( يوضح معامل التحديد المعدل

التغيرات التى تحدث فى قيمة الواردات من الفول 
البلدى ترجع إلى عامل الزمن بإفتراض ثبات العوامل 
األخرى المؤثرة على قيمة الواردات من الفول البلدى، 

معنوية النموذج لتوضيح العالقة  (F)وتوضح قيمة 
 المقدرة. 

 
األهمية النسبية لواردات مصر من الفول البلدى  -9

 وفقًا للبلد المصدر 
ــــم )يوضللللح  أن إسللللتراليا تللللأتى فللللى  (3بالجــــدول رق

المرتبلللة األوللللى ملللن حيلللث كميلللة الصلللادرات ملللن الفلللول 
البلللدى إلللى مصللر حيللث بلغللت كميللة واردات مصللر مللن 

 %4107ألف طن تمثل حوالى  70601إستراليا حوالى 
البللللالغ  0209ت مصللللر خللللالل عللللام مللللن إجمللللالى واردا

 ألف طن. 910006حوالى 
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 2118أهم الدول الموردة  للفول البلدى إلى جمهورية مصر العربية عام  .1جدول 

 

 الترتيب األهمية النسبية % القيمة بالمليون  الكمية باأللف بالطن الدولة
 3 746 1461 14113 ايطاليلا
 8 249 1.17 14112 لبنان

 11 146 1141 2412 اوكرانيا
 12 142 6348 142 استونيا
 1 1148 63746 7241 التفيا
 6 1149 32343 11146 ليتوانيا

 2 2241 91146 13249 المملكة المتحدة
 11 1411 141 1421 ايرلندا
 9 1418 243 1412 الملانيا
 6 142 1141 642 فرنسا
 11 1411 1.81 141 الصين

 9 1412 1411 142 كوريا الجنوبيلة
 7 2411 6149 1647 كنلدا

 1 1646 1911 62946 استراليلا
   1626716 722716 المجموع

 : الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منشورة.المصدر

 .111× الواردات بالطن لكل دولة على إجمالى  كمية المستورد تم حساب األهمية النسبية من خالل قسمة كمية 
 

يليها فى المرتبة الثانية المملكة المتحدة حيث بلغت 
ألف طن تمثل  07006كمية واردتها لمصر حوالى 

من إجمالى الواردات وتأتى فى المرتبة  %0007حوالى 
الثالثة ليتوانيا حيث بلغت كمية واردتها لمصر حوالى 

من إجمالى  %0406ألف طن تمثل حوالى  02007
ين إحتلت كل من التفيا ورادات مصر لنفس العام فى ح

وإيطاليا المركز الرابع والخامس والدول األخرى تحتل 
 باقى المراكز على التوالى. 

 
دراسة أهم العوامل المؤثرة على الفجوة من الفول 

 2232البلدى والتنبؤ بها عام 

قدرت الدراسة الفجوة بين اإلنتاج واإلستهالك من 
الدراسة  محصول الفول البلدى فى مصر خالل مرحلة

من  %39ألف طن  تمثل حوالى  432بحوالى 
متوسط إجمالى الكميات المستهلكة فى مصر والذى بلغ 

ألف طن، والسؤال الذى يطرح نفسة ماهو  716حوالى 
إذا ما إستمر الوضع على  0272حجم الفجوة فى عام 

ماهو علية من إنخفاض فى المساحة وبالتالى إنخفاض 
ستهالك فى ظل زيادة السكان اإلنتاج الكلى وتزايد اإل

  :وللتنبؤ بدقة بحجم الفجوة تم إستخدام النموزج التالى
 

 +  0) 0ط ت = ط
 
 

تشير ط ت: هى الكمية المطلوبة إلستهالك حيث: 
 من الفول البلدى. 0272الفرد فى عام 

: هى الكمية المطلوبة إلستهالك الفرد فى عام  0ط 
 من الفول البلدى. 0209

د ت : هى الدخل الفردى الحقيقى للفرد فى عام  
0272  

  0209: هى الدخل الفردى الحقيقى للفرد فى عام  0د
م: هى مرونة الطلب الدخلية على الفول البلدى خالل 

ة للفرد فى مرحلة الدراسة وبعد التنبؤ بالكمية المطلوب
 والتنبؤ بعدد السكان يمكن التنبؤ بالكمية 0272عام 

 0د –د ت 
 م (

 0د   
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وبطرحهما من  0272المطلوبة لإلستهالك فى مصر 
يمكن التنبؤ  0272الكمية المتنبأ بها لإلنتاج عام 
 . 0272بحجم الفجوة من الفول البلدى عام 

 
يمكن  :2232 التنبؤ بعدد سكان مصر فى عام -0

بإستخدام النموذج  0272التنبؤ بعدد السكان عام 
: تشير ع ت : إلى حيث ن + م (1) 1ع ت = عالتالى: 

: 0 ، وتوضح0272عدد السكان المراد تقديرة فى عام 
، وتبين م  : معدل نمو 0209عدد السكان فى مصر عام 

وتوضحن : الفرق بين سنة  السكان خالل مرحلة الدراسة،
 .0272والسنة المراد تقديرها  0209األساس 

( معدل النمو السنوى 19توضح المعادلة رقم )
(، ومن 0209-0662للسكان فى مصر خالل الفترة )

معدل نمو السكان يقدر بحوالى أن المعادلة يتضح 
سنويًا خالل مرحلة الدراسة وأن هذه الزيادة  000%

معنوية إحصائيُا، وبالتعويض عن معدل النمو فى 
النموذج السابق فأنه من المتوقع أن يبلغ عدد السكان 

 .مليون نسمة 007044حوالى   0272فى مصر عام 
 

InY=11.04 + 0.021 ln y ……….……… (9) 
        (52.6)** 
R-2= 0.99     F=2711         

 
التنبؤ بالدخل الفردى الحقيقى فى مصر عام  -0

تم إستخدام النموذج التالى للتنبؤ بالدخل  :2232
 ن+ م ( 0)  0الفردى الحقيقى دت = د

تشير د ت : إلى الدخل الفردى الحقيقى حيث: 
: الدخل   0وتبين د 0272المطلوب التنبؤبه فى عام 

وتوضح  م :  0209الفردى الحقيقى فى سنة األساس 
معدل نمو الدخل الفردى الحقيقى، وتشير ن : إلى فرق 

 0272وعام  0209عدد السنوات بين سنة األساس 
( أن معدل نمو الدخل 20وتوضح المعادلة رقم )

وأن هذه  %700الحقيقى للفرد فى مصرقد بلغ حوالى 
وبالتعويض عن معدل نمو  الزيادة معنوية احصائياً 

الدخل الفردى فى النموذج السابق فإنه من المتوقع أن 
 0272يصبح الدخل الفردى الحقيقى فى مصر عام 

 جنيه. 047306حوالى 
 

 

In Y=6.8 + 0.031 ln x ………..………. (10) 
       (7.65)** 
R-2=0.78     F=58.78 

 
 مرونة الطلب الدخلية للفول البلدى  -7

( العالقة بين الكمية التى 11المعادلة رقم )توضح 
يستهلكها الفرد كمتغير تابع والدخل الفردى الحقيقى 
كمتغير مستقل خالل مرحلة الدراسة، حيث اتضح زيادة 

فإن ذلك يؤدى  %022الدخل الفردى الحقيقى بنسبة 
 %0إلى زيادة فى الكمية التى  يستهلكها الفرد بحوالى 

( Fمعنوية إحصائيًا، كما توضح قيمة )وأن هذه الزيادة 
معنوية النموذج المقدر، كما يوضح معامل التحديد أن 

من التغيرات التى تحدث في إستهالك الفرد من  07%
الفول البلدى ترجع إلى الزيادة فى دخلة الفردى 
بإفتراض ثبات باقى العوامل المؤثرة على اإلستهالك 

دة الدخل يقل الفردىن وقد يرجع هذا إلى أنه بزيا
إستهالك الفرد من الفول البلدى نظرًا إلنتقال المستهلك 

 إلى مستوى إستهالك أكبر.
 

In q = 5.05+ 0.01 lnI  ………….…….. (11) 

          (3.3)** 
R-2= 0.23      F= 9.17  

 
التنبؤ بالكمية المطلوبة لإلستهالك الفردى عام 

التى تم بالتعويض عن المتغيرات السابقة  :2232
تقديرها وهى معدل نمو السكان، معدل نمو الدخل 

( فإن 0الفردى ومرونة الطلب الدخلية فى النموذج رقم )
تقدر  0272الكمية المطلوبة لإلستهالك الفردى عام 

كيلو جرام للفرد، وعلى ذلك فإن الكمية  907بحوالى 
تقدر  0272المطلوبة لإلستهالك الكلى فى مصر عام 

 ألف طن. 33303بحوالى 
 

التنبؤ بإجمالى إنتاج الفول البلدى فى مصر عام  –4
2232 

( معدل نمو اإلنتاج الكلى من 12توضح المعادلة رقم )
الفول البلدى فى مصر خالل مرحلة الدراسة، حيث تبين أن 
اإلنتاج الكلى من الفول البلدى يتناقص تناقص معنوى 

 سنويًا. %4احصائيًا بحوالى 
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In Y =8.39 - 0.04 ln x …………….….. (12) 

         (-4.95)** 
R-2= 0.43    F= 21.12  

 
 0272ولتقدير اإلنتاج الكلى من الفول البلدى عام 

 تم اإلستعانه بالنموذج التالى:
 
 ن+ م(0) 0ك ت = ك

 
تشير ك ت: كمية الناتج المتوقع من الفول حيث: 

، وتوضح ك: كمية الناتج من 0272البلدى فى عام 
إلى معدل  ، وتشير م:0209الفول البلدى فى عام 

النمو للناتج الكلى من الفول البلدى خالل مرحلة 
 0209الدراسة  وتبين ن: فرق عدد السنوات بين عام 

 .0272وعام 
أن ينخفض اإلنتاج الفول البلدى  ومنها فإنه يتوقع

من  %306ألف طن يمثل  900102ليبلغ حوالى 
والمقدره  0272الك فى عام الكمية المطلوبة لإلسته

ألف  307011ألف طن وتكون الفجوة حوالى  33303
من الكمية المطلوبة  %6000طن تمثل حوالى 

 لإلستهالك.
 

 راسة النتائج التاليةأوضحت الد
 
يتناقص اإلنتاج الكلى من الفول البلدى سنويًا  -0

 ألف طن.  6079بحوالى 
يتزايد اإلستهالك الكلى من الفول البلدى سنويًا  -0

 ألف طن.  00013بحوالى 
يتزايد متوسط نصيب الفرد من الفول البلدى سنويًا  -7

 كيلو.  2029بحوالى
تتزايد الفجوة الغذائية سنويًا من الفول البلدى  -4

 ألف طن.  00063بحوالى 
يتزايد السعر المزرعى من الفول البلدى سنويًا  -7

 جنيه. 06017والى بح

تتزايد الكمية المستوردة من الفول البلدى سنويًا  -9
 ألف طن.  07030بحوالى 

بحوالى  تتزايد قيمة الواردات من الفول البلدى سنوياً  -3
 مليون جنيه.  009027

تعتبر إستراليا من أهم الدول المصدرة للفول البلدى  -1
إلى مصر حيث بلغت كمية الواردات منها حوالى 

من  %4107ألف طن تمثل نحو  70601
والبالغ  0209إجمالى واردات مصر خالل عام 

 ألف طن.  910006حوالى 
يتوقع أن ينخفض اإلنتاج الفول البلدى ليبلغ حوالى  -6

من الكمية  %306 ألف طن يمثل 900102
والمقدره  0272المطلوبة لإلستهالك فى عام 

 ألف طن. 33303

ألف  307011يتوقع تزايد الفجوة لتبلغ حوالى  -02
من الكمية المطلوبة  %6000طن تمثل حوالى 

 .   0272لإلستهالك عام 
 

 وفى ضوء النتائج السابقة توصى الدراسة باألتى
 
 لزيادة اإلنتاج محليًا. اإلهتمام بزراعة الفول البلدى -أ 
دعم المزراعين وحل مشاكلهم لزيادة المساحة  -ب

 المزروعة من الفول البلدى.
اإلهتمام بتسعير الفول بأسعار مناسبة لتشجيع  –ج

 المزارعين على زيادة اإلنتاج.
العمل على استنباط أصناف جديدة عالية االنتاجية  -د

 ومقاومة لالمراض.
 
 ع ـــــالمراج
 

التسويق  .2227د جاب الله حميعبد الجميل 
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شريهان أحمد محمد، صالح على صالح، سوزان عبد 
 المجميد أبو المجد، رامى أحمد عبد الحفيظ
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نشرة المحاصيل قطاع الشؤون االقتصادية، 

 ، أعداد مختلفة. الزراعية

 



 

 
 
 
 

 

0771 

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., Ain Shams Univ., Cairo, Egypt 

27(3), 1761-1770, 2019 

Website: http://ajs.journals.ekb.eg 

 

 
 
 
 

 

  
 

 

  مروانعبدالعزيز سهام ا.د تحكيم: 
 عبدالرؤوف الدقلةأمين ا.د 

 

 

 

AN ECONOMIC STUDY FOR THE IMPORTANT FACTOR 
ON THE GAP OF FABA BEANS IN EGYPT 

[141] 
Rehab K. Mohamed1*, El-Eraky2 M.B., Kandeal2 M.S. and El-Sawy1 M.A. 

1-  Agric. Research Center, Agric. Economics Research Institute, Giza, Egypt 
2- Agric. Economics Dept., Fac. of Agric., Ain Shams Univ., P.O. Box 68, Hadayek 

Shobra11241, Cairo, Egypt 
 

                          

*Corresponding author: rehabkhayry@gmail.com 
 

Received 21 August, 2019     Accepted 23 September, 2019 
 
 

ABSTRACT 

 

This research is aimed at investigating the evo-

lution of the food gap of faba beans and its under-

pinning factors. Faba beans constitute the most 

basic foodstuff Egyptian diet.  

Among all legumes the beans crop occupies 

the largest acreage and provides the beans crop 

occupies the largest acreage and provides the 

largest volume of production. However, domestic 

production of faba beans is increasing falling short 

of its ability to meet the domestic consumption 

requirements. That is the food gap of faba beans is 

widening year after year. In fact the gap increased 

substantially from 73 thousand tons in year 2000 to 

about 650 thousand tons in 2016. By an increase 

of about 891%, this research is intended to study 

the evolution of the food gap of faba bean in Egypt 

During the period (2000-2016).  

 
Keywords:  Production, Consumption, Form price, 

population, The amount of imports, Value of im-

ports, Prediction forecasting, Prediction of con-

sumption, Prediction of real personal 
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