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  ٢٠١٧           مارس -يناير                                           ٣٨ مجلد

اآلثار االقتصادية لتغير عناصر اإلنتاج على إنتاج العدس البلدي والفاصوليا الجافة في جمهورية مصر 
  العربية

١اشرف شبل يونس

                                                           
   السويسجامعة-سمكيةكلية الثروة ال- االقتصاد مدرس ١

  ٢٠١٧ يناير ٣٠، الموافقة على النشر في٢٠١٦ديسمبر  ٢٩إستالم البحث في

 الملخص العربى

 اإلنتاجية من أهم المؤشرات االقتصادية التـي        تعد التكاليف 
يمكن من خاللها التعرف على مدى ما تحققه الوحدات اإلنتاجية          
الزراعية من كفاءة اقتصادية في استخدامها للموارد اإلنتاجيـة         
الزراعية المشاركة في العملية اإلنتاجية، وبالتالي على مدى ما         

جـين الـزراعيين،    تحققه هذه الوحدات من تعظيم أربـاح المنت       
ونظرا الرتفاع أسعار مـستلزمات اإلنتـاج وتكلفـة العمليـات           
الزراعية وأجر العمل البشرى لمحصولي الدراسـة والتـي أدت          
إلى التأثير على المساحة المنزرعة بها وبالتالي على إنتاجهـا          
والمعروض المحلى منها وكذلك على أرباحهـا علـى مـستوى           

 الدولة والمجتمع فـى إنتـاج       المزرعة وهو ما قد يخل بأهداف     
 لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة       ٠بعض محاصيل البقول الهامة   

على اقتـصاديات محـصولي      أثر تغيير تكاليف عناصر اإلنتاج    
  .الفاصوليا الجافة والعدس

  :وأظهرت نتائج البحث والتحليل أن
 التكاليف اإلنتاجية لمحصولي الفاصوليا الجافة والعـدس قـد          -

ها عاما متزايداً معنوي إحصائيا عنـد مـستوى         اتخذت اتجا 
فـدان أي   /،  جنيـه     ١٠٧ ،   ١٠٩,٢ بمقدار   ٠,٠١معنوية  

 سنويا خـالل  % ٧,٥،  %٧,٩بمعدل نمو بلغت نسبته نحو      
  .على الترتيب) ٢٠١٤-١٩٩٦(الفترة 

 متوسط تكلفة العمل المزرعى لمحصول الفاصـوليا الجافـة          -
عت إلـى نحـو    ارتف١٩٩٦فدان عام   /جنيه  ٢٨٨بلغت نحو   

 بمعدل زيادة قدرت بحـوالي      ٢٠١٤فدان عام   / جنيه   ٩٧٣

% ٤٨,٣،  %٧١,٤، وتمثل نحو    ١٩٩٦من عام   % ٢٣٨,٨
 علـى   ٢٠١٤،  ١٩٩٦من جملة التكاليف المتغيرة عـامي       

 ٠الترتيب، موزعة على أجور العمال والحيوانـات واآلالت       
كما بلغ متوسط تكلفة العمل المزرعى لمحصول العدس نحو         

 ٩٩٥، زادت إلـى نحـو       ١٩٩٦فدان عام   /جنيه   ٢٢٨,٥
خـالل  % ٣٣٥,٤ بزيادة تمثل نحو     ٢٠١٤فدان عام   /جنيه  

مـن جملـة    % ٥١,٤،  %٥٨,٧فترة الدراسة، وتمثل نحو     
   ٠ على التوالي٢٠١٤، ١٩٩٦التكاليف المتغيرة عامي 

 أن أجور العمال واآلالت أكثر العوامل تأثيرا في تكلفة العمـل            -
من السماد الكيمـاوي والتقـاوي أكثـر        المزرعى، وأن كال    

العوامل تأثيراً في تكلفة مستلزمات اإلنتاج وذلك خالل فترة         
  . الدراسة لمحصولي الفاصوليا الجافة والعدس

 السعر المزرعي لمحصولي الدراسة قد اتخذ اتجاهـاً عامـاً           -
 بمقدار  ٠,٠١متزايداً معنوي إحصائيا عند مستوى معنوي       

طن أي بمعدل نمـو سـنوي     /جنيه٢٤,٨طن ،   / جنيه ١٦,٦
على الترتيب خالل فتـرة     %  ٧،  % ٧,٢بلغت نسبته نحو    

كما أتضح أن كال من سـعر الجملـة والتجزئـة           . الدراسة  
لمحصولي الدراسة قد اتخذت اتجاها عاماً متزايداً معنـوي         

  .٠,٠١إحصائياعند مستوى معنوية 
ل  أنه بدراسة العالقة بـين تكلفـة إنتـاج الفـدان لمحـصو             -

الفاصوليا الجافة كمتغير مستقل والسعر المزرعـى للطـن         
كمتغير تابع تبين أن معدل التغير النسبي بين تكلفة إنتـاج           

 وهذا يعنـى أنـه   ٠,٧٩٦الطن والسعر المزرعى تبلغ نحو     
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يؤدى إلى تغير   % ١٠عندما تتغير تكلفة إنتاج الطن بنسبة       
ـ     % ٧,٩السعر المزرعى بنسبة     أثير كما ثبت معنوية هذا الت

 كما تبـين    ٠ خالل فترة الدراسة   ٠,٠١عند مستوى معنوية    
عند دراسة العالقة بين تكلفة إنتاج طـن العـدس والـسعر           

ويعنى ٠,٦٩١التغير النسبي قد بلغ نحو       المزرعى أن معدل  
يؤدى إلـى   % ١٠أنه عندما تتغير تكلفة إنتاج الطن بنسبة        

ا كما ثبتت معنويـة هـذ     % ٦,٩تغير السعرالمزرعى بنسبة    
وتشير الدراسة أنه ال يوجد ميزة نسبية لمصر فـي          .التأثير  

  .هذين المحصولين
ــة ــات المفتاحي ــة: الكلم ــاليف االنتاجي المؤشــرات -التك

  . مستلزمات االنتاج-االقتصادية

   المقدمـة
                                                   دراسة التكاليف اإلنتاجية لمحـصول مـا مـن              تحظى

  ة          الزراع   في                                  باهتمام الكثير من العاملين             لزراعية           المحاصيل ا 
                                االقتـصاد الزراعـى علـى وجـه                 ، وفى مجال           بوجه عام 
                                                 ، حيث تعتبر تكاليف اإلنتاج من أهم المؤشرات              الخصوص

                                             يمكن من خاللها التعرف على مـدى مـا              التي           االقتصادية  
              مـن كفـاءة      )        المزارع (                         دات اإلنتاجية الزراعية               تحققه الوح 
ـ          في          اقتصادية     ة                                                 اسـتخدامها للمـوارد اإلنتاجيـة الزراعي

                       على مدى ما تحققه             وبالتالي   ،                      العملية اإلنتاجية              المشاركة فى 
                                                            هذه الوحدات من تعظـيم أربـاح المنتجـين الـزراعيين           

   . ) ع     الزرا (
                                                         أن دراسة التكاليف اإلنتاجية من المؤشرات الهامـة            كما

                                       ، حيث يمكن للدول االستعانة بها فى             القومي              على المستوى   
                         من شأنها أن تـشجع          التي                                رسم وتحليل السياسات السعرية     

  ،                           فى العملية اإلنتاجيـة            االستمرار                         لمنتجين الزراعيين على     ا
                                                       وعادة ما يستعمل مصطلح تكاليف اإلنتـاج للداللـة علـى      

                           االقتصادية البحتة يقصد          الوجهة                 ، ومع ذلك من             عديدة      معاني
                              يجرى إنفاقها بقصد تعظيم         التي                               بتكاليف اإلنتاج تلك المبالغ     

                    يـتم إنفاقهـا           التـي                   جملة المبالغ      أي   ،      نتاج                 وتنفيذ عملية اإل  
                                                     للحصول على عناصر وخدمات عناصر اإلنتاج المـشاركة       

   . )    خدمة   (    مادي    غير   أو  )     سلعة   (    مادي         فى إنتاج 

         ، وتشير                                      ف إلى تكاليف ثابتة وأخرى متغيرة               التكالي      وتقسم
                                لغ المنفقـة علـى اسـتخدام                                          التكاليف الثابتة إلى جملة المبا    

                  وهـى تعتبـر             ثابتـة،                     عناصر اإلنتاج ال      مات  خد         عناصر أو 
     ملها                                        ، بمعنى أن يجب على المنتج أن يتح                      قلة عن اإلنتاج     مست

                                   توقف عن اإلنتاج، أما التكـاليف                                   سواء قام بعملية اإلنتاج أو    
                         المنفقة على استخدام     غ         المبال       إجمالي              تشير إلى       فهي          المتغيرة  

                                                خدمات عناصر اإلنتاج المتغيرة، وهـى تتغيـر             أو    اصر  عن
   .         جم اإلنتاج   ح  في      النقص         زيادة أو                         بتغير حجم اإلنتاج سواء بال

  المشكلة البحثية
                                                     الرغم من األهمية االقتصادية لمحاصـيل البقـول            على

                        مـستلزمات اإلنتـاج       ار                                  موضع الدراسة إال أن ارتفاع أسع     
                                                        العمليات الزراعية وأجور العمالة لهذه المحاصـيل          فة    وتكل

          ، وعلـى                                                التأثير علـى إنتـاج هـذه المحاصـيل                 أدت إلى 
  ،                  على المـساحة     ها   ثير                                  المعروض المحلى منها من خالل تأ     

                                                           وكذلك على قيمة إنتاجها وعلى أرباحهـا علـى مـستوى           
                                                               المزرعة وهو ما قد يخل بأهداف الدولة والمجتمع فى إنتاج          

   .           بقول الهامة             بعض محاصيل ال
   :         الدراسة     أهداف

                      دراسة أثر تغيـر        إلى   ة        رئيسي  ة                    هذا البحث  بصف        يهدف
          محـصولي                                              تكاليف عناصر اإلنتـاج علـى اقتـصاديات         

      عـن                            ويتحقق الهدف النهائي        هذا            والعدس،         الجافة           الفاصوليا
   :             التي من أهمها   و       الفرعية                 تحقيق بعض األهداف 

  .       الدراسة                العوائد لمحصولي    و        اإلنتاجية                هيكل التكاليف      دراسة - ١
  .       الدراسة          لمحاصيل  ة                              تطور األسعار و العالقات السعري     دراسة - ٢
  .       الدراسة                       دوال االستهالك لمحاصيل      تقدير - ٣
          الفاصوليا  (       الدراسة            لمحصولي        نسبية  ال        الميزة           وتحليل        دراسة - ٤

   ).      والعدس
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  - :                         الدراسة ومصادر البيانات     أسلوب
    يل                                                  الدراسة في تحقيق أهدافها على أساليب التحل             اعتمدت
           لمتغيـرات                                       الوصفي والكمي في تفسير ووصف ا             اإلحصائي

                                   ، وقد اعتمد هذا الوصـف علـى                               االقتصادية موضع القياس  
                     ثل النسب المئويـة                                          استخدام األساليب اإلحصائية البسيطة م    

                  طرق التحليـل          أساليب                                والمتوسطات، كما استخدمت بعض     
  ،         بالدراسة          المتعلقة           االقتصادية                          لتقدير وشرح الظواهر          الكمي
         واألسلوب   د                           االنحدار البسيط والمتعد        أسلوب        استخدم    تم     حيث  

                                                     الذي  يعرف بمصفوفة تحليل السياسة لقياس أثر                الرياضي
                            ى األسعار المحلية، وتقدير                               فى األسعار العالمية عل            التقلبات

                       ، ومعامـل الحمايـة      )DRC (                                معامل تكلفة الموارد المحلية      "
                                                                                   االسمي للنواتج والمستلزمات ومعامـل الحمايـة الفعـال         

   .       النسبية        الميزة       ومعامل 
                                                      اعتمدت الدراسة على البيانات اإلحصائية المنشورة          وقد

   رة          بـوزا             االقتـصادية                                     وغير المنشورة من قطاع الـشئون       
                                  للتعبئـة العامـة واإلحـصاء              المركزي            والجهاز    ة      الزراع

   .                                            وبعض البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوع البحث

  النتائج ومناقشتها
 لمحـصولي  العوائـد  التكاليف اإلنتاجية و يكلتحليل ه  :أوالً

  :الدراسة
  :الجافة لفاصوليامحصول ا) أ(
ـ  موزعه علي العمليـات      اإلنتاج لتكاليف   بالنسبة )١(  ةالزراعي

 :المختلفة

 الكليـة أن متوسط التكاليف    ) ١( من بيانات جدول   يتضح
 خـالل  ١٣٧٤ جافه تقدر بنحوجنيـه    فاصوليالزراعة فدان   

 الكليـة هذا وقد ازدادت التكاليف     ). ٢٠١٤ –١٩٩٦ (الفترة
 ١٩٩٦ عـام    يه جن ٤٨٩,٣ فدان فاصوليا جافه من      لزراعه

 ٢٨٠٠,٧ تقدر بنحـو     بزيادة ٢٠١٤ جنيه عام    ٣٢٩٠لي  ١
  . ١٩٩٦ التكاليف عام إجماليمن % ٥٧٢,٤نيه تمثل نحو ج

 يتبين من بيانات نفس الجدول أن متوسط التكـاليف          كما
 جنيـه  ٨٧٦ لزراعه فدان فاصوليا جافه يقدر بنحو        المتغيرة

 إجمـالي من متوسـط    % ٦٤ تمثل نحو    الدراسةخالل فتره   
قـد ازدادت    و هـذا . الدراسـة  فتـره    خالل الكلية اليفالتك
 ٢٠١٤ إلـي  ١٩٩٦ جنيه عـام     ٤٠٣ من المتغيرةيف  التكال

 جنيه تمثل نحـو     ١٦١١ تقدر بنحو    بزيادة ٢٠١٤جنيه عام   
 إلـى  إشـارة ، ١٩٩٦ التكاليف عام    إجماليمن  % ٣٩٩,٨
 األمر فان متوسط     ذلكوك. اإلنتاج مستلزمات   أسعارارتفاع  
. الدراسة ه جنيه خالل فتر   ٥١٨,٢ يقدر بنحو    اإليجارتكلفه  

قد ازدادت من    اإليجار أن تكاليف    جدولنفس ال و يتبين من    
 تقـدر   بزيادةجنيه  ١٢٧٦ نحو   إلي ١٩٩٦ جنيه عام    ٨٦,٢
 اإليجـار  تكلفه   من% ١٣٨١ جنيه تمثل نحو     ١١٨٩,٨بنحو
  . ١٩٩٦عام 

  يتبـين مـن   اإلنتاجيـة  لتكاليف العام ل التجاه ا وبدراسة
 الفاصـوليا أن التكاليف اإلنتاجيـة     ) ٥(بجدول) ١(المعادلة

  اتجاهاً عاماً تزايـديً    اتخذت الدراسة قد     خالل فترة  افةالج
 بمقـدار   ٠,٠١ عنـد مـستوى معنويـة        إحصائياومعنوي  
 بلغت نسبته نحـو     سنوي نمو   لفدان أى بمعد  /جنيه  ١٠٩,٢
إشارة إلى  % ٨٣نحو  ) ٢ر( بلغ معامل التحديد     كذلك ،٧,٩

 التي يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن نحـو         راتأن التغي 
 اإلنتاجيـة  التكـاليف  التي حدثت فـي      يراتغمن الت % ٨٣

  .الجافة الفاصوليا لمحصول اإلنتاجية اليفلمحصول التك
  المتغيـرة  ألكثر بنود التكاليف     النسبية األهمية وبدراسة

لذكر أن   يتبين من الجدول سالف ا     الكليةتأثيرا علي التكاليف    
الحـصاد  و، والـسماد ، الزراعـة تكاليف كال من التقاوي و    

 الثالثـة  و الثانيـة و األولـي    المرتبة تحتل كال منها     الجنيأو
مـن  % ١٠,٠٣، %١٠,٠٦٤، %١٢بنسب تمثـل نحـو      

في حـين   ،  التكاليف لكل منهم علي الترتيب     إجماليمتوسط  
، الـري ، للزراعـة  األرض تحـضير أن تكاليف كال مـن    

  ،الزراعية الخدمة، العموميةالمصاريف 
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 المرتبـة  وحتـى    الرابعة المرتبةحصول تحتل من    نقل الم 
، %٤,٨، %٥,٧، %٥,٩، %٦,٧ بنسب تمثل بنحو     الثامنة
  . التكاليف لكل منهم علي الترتيبإجماليمن متوسط % ٤,٦

 :اإلنتاج موزعه علي مستلزمات اإلنتاج لتكاليف بالنسبة )٢(
 المزرعـى   العمل متوسط تكلفة    أن)٢( من الجدول    يتبين

 إلى نحو   ارتفعت،  ١٩٩٦نيه للفدان عام    ج٢٨٨ حواليبلغت  
 بحـوالي  بمعدل زيادة قدرت     ٢٠١٤ عام   دان جنيه للف  ٩٧٣

% ٤٨,٣،  %٧١,٤ وتمثل نحـو     ١٩٩٦من عام   % ٢٣٧,٨
 علـى   ٢٠١٤،  ١٩٩٦ عـامي من جملة التكاليف المتغيرة     

 واآلالت  الحيوانـات ، موزعة على أجور العمـال و      الترتيب
ـ  ١٩٩٦حيث قدرت أجور العمال عـام         ١٧٩,٣٢ واليبح

 ٢٠١٤ جنيه للفدان عـام      ٦٤٥جنيه للفدان زادت إلى نحو      
 جـور ، أ ١٩٩٦عـن عـام     % ٢٥٩,٦سبة تمثل نحـو     بن

 انخفضت ثم   ١٩٩٦ للفدان عام    ٤,٦٧الحيوانات  بلغت نحو     
، أجور اآلالت عام    ٢٠١٤حتى  ٢٠٠٣ من عام    شيءإلى ال   
 ٣٢٨ للفدان زادت إلى نحـو       نيه ج ١٠٤ بلغت نحو    ١٩٩٦

مـن عـام    % ٢١٥,٤ بزيادة نحو    ٢٠١٤دان عام   جنيه للف 
 وبذلك يتبين أن أجور اآلالت والعمال أكثر العوامل         ١٩٩٦
  .كلفة العمل المزرعى تفيتأثير 

 متوسط تكلفـة مـستلزمات      نأ)٢(كما يتضح من جدول   
 والكيمـاوي  البلـدي  والسماد   التقاوياإلنتاج موزعة على    

  . الدراسة جنيه خالل فتره ٣٠٢ تقدر داتوالمبي
-١٩٩٦(من  الفترة  متوسط التكاليف اإلنتاجية لمحصول الفاصوليا الجافة موزعة على مستلزمات اإلنتاج خالل .٢جدول 
  )فدان /جنيه : الوحدة)   (٢٠١٤

 بنود التكاليف
 اإلنتاج  مستلزمات تكاليف المزرعي العمل  تكاليف

ات
سنو

 ال

أجور  أجور عمال
 حيوانات

أجور 
سماد  التقاوي % اإلجمالي آالت

 بلدي
سماد 
 % اإلجمالي مبيدات كيماوي

١,٦ ٩٠,٩٢ ٥,٦٣ ٢٣,٨٧ ٤,٠٣ ٢٨٧,٩٩٣,١٣٥٧,٤ ١٠٤ ٤,٦٧ ١٧٩,٣٢ ١٩٩٦ 
٢,٣ ١٣١,١ ٢,٩ ٣٨,٥ ٤,٧ ٣١٨,١٣,٥٨٥ ١١١,١ ٥,٧ ٢٠١,٣ ١٩٩٧ 
٣,٤٦ ١٩٨,٣ ٣٠,٩ ٥٥,٤ ٤,٧ ٣,٤١٠٧,٣ ٣١٥ ١٢٧,١ ٣ ١٨٤,٩ ١٩٩٨ 
٤,١٢ ٢٣٨,٥ ٣٠,٩ ٦١,٤ ٨,٦ ٤,٢١٣٧,٦ ٣٨٨,٥ ١٥٩,٤ ٥,٧ ٢٢٣,٤ ١٩٩٩ 
٣,١٤ ١٨٠,٣ ٣٢,٨ ٥٧,١ ١١,٢ ٣,٨٢٧٩,٢ ٣٥١,٦ ١٤٨,٢ ١,٦ ٢٠١,٨ ٢٠٠٠ 
٣,٥ ٢٠١ ٣٤,٧ ٦٢,٦ ١١,٣ ٤,٤٦٩٢,٤ ٤١٠,١ ١٨٣,٣ ٦ ٢٢٠,٨ ٢٠٠١ 
٣,٩ ٢٢١,٩ ٤١,٧ ٦٨,٦ ١٣ ٤,٧٩٨,٦ ٤٣٠,٦ ١٩٨,٥ ٦,٨ ٢٢٥,٣ ٢٠٠٢ 
٤,١ ٢٣٢,٧ ٤٦,٤ ٦٨,٣ ١٥,٢ ٤,٨١٠٢,٨ ٤٤٢,٤ ١٩٧,٨ ٦,٧ ٢٣٧,٩ ٢٠٠٣ 
٤,٢٦ ٢٤٤,٢ ٥٠,٦ ٧٥,٢ ١٥,٧ ٤,٩١٠٢,٧ ٤٤٩,٤ ٢١٠,٧ ٠,٨ ٢٣٧,٩ ٢٠٠ 
٤,٧١١١ ٤٣٢,٧ ١٩٥,٣ ٠,٥ ٢٣٦,٩ ٢٠٠٥.  ٤,٥ ٢٦٠ ٥٤,٢ ٧٥,٨ ١٩ 
٤,٤ ٢٥٢,٨ ٥٢,٣ ٧٧,٧ ٢١,٢ ٣,٧١٠١,٦ ٣٣٤,٥ ١٨٤,١ ٢,٣ ١٤٨,١ ٢٠٠٦ 
٤,١٥ ٢٣٨,٢ ٣٢,٦ ٧٢,٧ ٢٤,٥ ٤,٦١٠٨,٤ ٤٢٢,٨ ١٧١,٢ ٠,٥ ٢٥١,١ ٢٠٠٧ 
٤,٥٢ ٢٥٩,٤ ٣٩,٣ ٨٣,٥ ٢٢,٥ ٤,٩١١٤,١ ٤٥١,٩ ١٦٣,٩ - ٢٨٨ ٢٠٠٨ 
٥,٧٥ ٣٣٠ ٥٦ ١٠٩ ٢٥ ٥,٢٣١٤٠ ٤٨١ ١٩٤ - ٢٨٧ ٢٠٠٩ 
٧,٤ ٤٢٤ ٦٥ ١٢٦ ٣٠ ٦,٣٦٢٠٣ ٥٨٥ ٢١١ - ٣٧٤ ٢٠١٠ 
٧,٧٦ ٤٤٥ ٧٤ ١٤٠ ٣٠ ٧,٤٦٢٠١ ٦٨٦ ٢٣٨ - ٤٤٨ ٢٠١١ 
٧,٦ ٤٣٤ ٧٥ ١٣٦ ٢٠ ٧,٥٥٢٠٣ ٦٩٥ ٢٣٢ - ٤٦٣ ٢٠١٢ 
٨,٦ ٤٩٥ ١٠٩ ١٧٢ ٢٠ ٨,١١٩٤ ٧٤٥ ٢٤٥ - ٥٠٠ ٢٠١٣ 
١٥ ٨٥٨ ١٥٢ ٣٦٥ ٣٤ ١٠,٦٣٠٧ ٩٧٣ ٣٢٨ - ٦٤٥ ٢٠١٤ 
  ٥٧٣٥,٣٢ ٩٨٦ ١٨٦٩ ٣٣٥ ٢٥٤٦  ٩٢٠٠,٥٩ ٣٦٠٣ ٤٤ ٥٥٥٤االجمالي
  ٣٠٢ ٥٢ ٩٨,٣٥ ١٧,٦ ١٣٤  ٤٨٤,٢٤ ١٩٠ ٢,٣ ٢٩٢,٣المتوسط

  . وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة:المصدر
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 جنيه للفـدان    ٩١قد ازدادت هذه التكاليف من  نحو          هذا و 
 بزيـادة   ٢٠١٤جنيه للفدان عام    ٨٥٨ نحو   إلى ١٩٩٦ عام

 وهذه التكلفة تمثل نحو     ١٩٩٦عن عام   % ٨٤٢,٨تمثل نحو   
، كمـا أن    ٢٠١٤من جملة التكاليف المتغيرة عام      % ٤٢,٦
 ١٩٩٦ جنيه للفـدان عـام       ٥٧,٤ بلغت نحو    التقاويتكلفة  

 بزيـادة   ٢٠١٤ جنيه للفدان عـام      ٣٠٧ ليحواوزادت إلى   
 لـسماد ، وقدرت تكلفة ا   ١٩٩٦عن عام   % ٤٣٥تمثل نحو   

 جنيه للفـدان زادت إلـى       ٤,٠٣ بحوالي ١٩٩٦ عام   البلدي
% ٧٥٠ بزيادة تمثل نحـو      ٢٠١٤جنيه للفدان عام    ٣٤نحو  

 بلغت نحـو    الكيماوي، كما أن تكلفة السماد      ١٩٩٦عن عام 
جنيـه  ٣٦٥دت إلى نحو     زا ١٩٩٦جنيه للفدان عام    ٢٣,٨٧

عـن عـام    % ١٤٢٩ بزيادة تمثل نحـو      ٢٠١٤للفدان عام   
جنيه للفـدان   ٥,٦٣ بنحو   قدرت، أما تكلفة المبيدات     ١٩٩٦

 بنسبة  ٢٠١٤جنيه للفدان عام    ١٥٢ وزادت إلى    ١٩٩٦عام  
حيث يتضح أن    ،١٩٩٦عن عام   % ٢٦٠٠زيادة تمثل نحو    

 لمحـصول   أكثر العوامل تأثيراً في تكلفة مستلزمات اإلنتاج      
  .الفاصوليا الجافة السماد الكيماوي والمبيدات

بالنسبة للمساحة واإلنتاجية واإلنتاج الكلـى وصـافى        )٣(
العائد لمحصول الفاصوليا الجافة خـالل الفتـرة مـن           

)٢٠١٤-١٩٩٦.( 

أن مساحة الفاصوليا الجافة بلغـت      ) ٣(يتبين من جدول  
 – ١٩٩٦( فدان فـي المتوسـط خـالل الفتـرة         ٢٨٢نحو  
 ألف فدان   ٣٠٢,٨هذا و قد انخفضت المساحة من        ).٢٠١٤

   بتناقص ٢٠١٤ ألف فدان عام ١٧٠,١ إلى نحو ١٩٩٦عام 

 )               ٢٠١٤-١٩٩٦(اصوليا الجافة خالل الفترة من المساحة واإلنتاجية واإلنتاج الكلى وصافى العائد لمحصول الف.٣جدول 
  )فدان/ه جني: الوحدة(

ات
سنو

 المساحة ال
 ألف قدان

% 
 

 اإلنتاجية
 طن

% 
 

اإلنتاج 
 الكلى

 باأللف طن
اإليراد  %

صافى  % الكلى
 % العائد

٣,٤٥ ٤٥١,٦ ٢,٤ ٩٤١ ٥,٨٢ ٣٧٤,٨ ٥,٣ ١,٢٤ ٥,٦ ٣٠٢,٨ ١٩٩٦ 
٢,٧٦ ٣٦٠,٤ ٢,٤ ٩٤١,٣ ٤,٤ ٢٨٣,٥ ٣,٥ ٠,٨٢ ٥,٤٦ ٢٩٢,٥ ١٩٩٧ 
٠,٢٤ ٣٠,٨ ١,٧٣ ٦٧٨,٨ ٣,٣٤ ٢١٥,١ ٠,٠٣ ٠,٦٤ ٧,٣ ٣٩٠ ١٩٩٨ 
١,٩ ٢٤٤ ٣,١٤ ١٢٣٠,٨ ٤,٢ ٢٧٢,١ ٤,٤ ١,٠٢٤ ٤,٩٧ ٢٦٥,٨ ١٩٩٩ 
١,٥ ١٩٤,٤ ٢,٧٢ ١٠٦٥,٦ ٤,٩٣ ٣١٧,٥ ٤ ٠,٩٣ ٦,٤ ٣٤٢,٢ ٢٠٠٠ 
٣,٧ ٤٧٩,٧ ٣,٧ ١٤٣٧,١ ٦,٠٩ ٣٩٢,٤ ٥,٧ ١,٣٣ ٥,٥ ٢٩٤,٦ ٢٠٠١ 
٤,٤٦ ٥٨٢,٧ ٤,٠٤ ١٥٨٣,٥ ٦,٩ ٤٤٢,٥ ٥,٧ ١,٣٤ ٦,١٥ ٣٢٩,٣ ٢٠٠٢ 
٥,٦ ٧٢٧,٥ ٤,٥ ١٧٥٣,٤ ٦,٩ ٤٤٢,٥ ٥,٧ ١,٣٤ ٦,١٥ ٣٢٩,٣ ٢٠٠٣ 
٣,٢٢ ٤٢١,٣ ٤,٧ ١٨٣٤,٣ ٨,١٢ ٥٢٣,١ ٥,٨٣ ١,٣٦ ٧,٢ ٣٨٤,٩ ٢٠٠ 
٢٩( ٣,٤٢ ١٣٤١,٤ ٤,٧٧ ٣٠٧,١ ٤,٢ ٠,٩٧ ٥,٩٥ ٣١٨,٦ ٢٠٠٥(  )٠,٢٢(  
٣,٤ ٤٤٤,٨ ٤,٥٤ ١٧٧٧,٤ ٥,٥ ٣٥٣,٩ ٥,٦ ١,٣ ٥ ٢٧٠,٥ ٢٠٠٦ 
٣,٩ ٥١٠,٢ ٤,٦ ١٧٩٨,٢ ٦,٨ ٤٣٩,٢ ٥,٦٥ ١,٣٢ ٦,٢٣ ٣٣٣,٧ ٢٠٠٧ 
٣,٨ ٤٩٣,٤ ٤,٧٥ ١٨٦٠,٣ ٥,٢٣ ٣٣٦,٨ ٥,٧ ١,٣٣ ٤,٧ ٢٥٢,٥ ٢٠٠٨ 
٤,٤ ٥٧٣ ٥,٢٣ ٢٠٤٩ ٥,٢٣ ٣٣٦,٨ ٥,٧ ١,٣٣ ٤,٧ ٢٥٢,٥ ٢٠٠٩ 
١٠ ١٣٠٦ ٧,٨٣ ٣٠٦٩ ٥,١٣ ٣٣٠,٥ ٦ ١,٤ ٤,٥ ٢٤٠,٨ ٢٠١٠ 
١٠,٠٢ ١٣١٠ ٨,٣ ٣٢٤٨ ٤,٤ ٢٨١,٦ ٦,٠٨ ١,٤٢ ٣,٧ ١٩٨,٢ ٢٠١١ 
١٠,٦ ١٣٨٢ ٨,٧ ٣٣٩٨ ٣,٩ ٢٤٧,٥ ٦ ١,٤ ٣,٣ ١٧٥,٣ ٢٠١٢ 
٩,٣ ١٢١٥ ٩ ٣٥٠٦ ٤,٧ ٣٠١,٥ ٦,٠٨ ١,٤٢ ٤ ٢١١,٩ ٢٠١٣ 
١٨,٢ ٢٣٧٩ ١٤,٥ ٥٦٦٩ ٣,٨ ٢٤٤,١ ٦,١٣ ١,٤٣ ٣,٢ ١٧٠,١ ٢٠١٤ 
  ١٣٠٧٦,٨  ٣٩١٨٢,١  ٦٤٤٢,٥  ٢٣,٣٤٤  ٥٣٥٥,٥ االجمالي
  ٦٨٨,٣  ٢٠٦٢,٢٢  ٣٣٩,٠٨  ١,٢٣  ٢٨٢ المتوسط

.وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة: المصدر  
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من إجمالي المساحة    % ٤٤ثل نحو   يم ألف١٣٢,٧يقدر بنحو   

، ويعزى هذا التناقص إلـى ارتفـاع التكـاليف          ١٩٩٦عام  
  .مقارنة بالعوائد للمحاصيل المتنافسة لنفس الدورة

كما يتبين من بيانات نفس الجدول أن اإلنتاج الكلى بلغ          
،  ألف طن في المتوسط خالل فتره الدراسـة        ٣٣٩,٠٨نحو  

 إلـى   ١٩٩٦عام   ألف طن    ٣٧٤,٨حيث انخفض من نحو     
 بتنـاقص يقـدر بنحـو       ٢٠١٤ ألف طن عام     ٢٤٤,١نحو  

مـن  % ٣٥ بلغ نحـو     ٣٧٤,٨ ألف طن يمثل نحو      ١٣٠,٧
ويتبين أيضا أن اإلنتاجية الفدانيه     . ١٩٩٦إجمالي إنتاج عام    

هذا و قد ازدادت ،  طن خالل فتره الدراسة  ١,٢٣بلغت نحو   
 كحد أدنـي الـي      ١٩٩٨فدان عام   /طن٠,٦٤اإلنتاجية من   

 كحد أقصي بزيادة تبلغ نحـو       ٢٠١٤فدان عام   / طن ١,٤٣
من اإلنتاجية الفدانيه عـام     % ١٢٣,٤ طن تمثل نحو     ٠,٧٩
١٩٩٨.  
 ٢٠٦٢,٢٢يتضح أيضا أن اإليراد الكلي بلـغ نحـو          و
، فدان في المتوسط خالل فتره الدراسة سالفة الـذكر        /جنيه

فـدان  / جنيه ٦٧٨,٨هذا وقد ازداد  اإليراد الكلي من نحو         
فـدان عـام    / جنيه ٥٦٦٩ كحد أدني إلى  نحو       ١٩٩٨عام  

فـدان   /جنيه٤٩٩٠,٢ كحد أقصي  بزيادة تقدر بنحو        ٢٠١٤
كمـا بلـغ    ، ١٩٩٨من إيراد عام     % ٧٣٥,١٥تمثل نحو   

فدان في المتوسط خـالل     / جنيه   ٦٨٨,٣صافى العائد نحو    
هـذا و قـد ازداد صـافي العائـد مـن            ، فتره الدراسـة  

فـدان  / جنيه ٢٣٧٩حو   إلى ن  ١٩٩٦فدان عام   /جنيه٤٥١,٦
  .١٩٩٦عن عام % ٤٢٦,٧ بزيادة تمثل نحو ٢٠١٤عام 

  :محصول العدس): ب(
بالنسبة لتكاليف اإلنتاج موزعه علي العمليات الزراعية       )١(

  :المختلفة
أن متوسط التكاليف الكلية ) ٤(يتضح من بيانات جدول

فدان  خالل / جنيه١٤١٦,٣لزراعة فدان عدس يقدر بنحو 
هذا و قد ازدادت التكاليف الكلية ). ٢٠١٤ –١٩٩٦(الفترة 

لي ١ ١٩٩٦جنيه عام ٤٥٦,١لزراعه فدان عدس من 
 جنيه ٢٥٩٨,٩ بزيادة تقدر بنحو ٢٠١٤ جنيه عام ٣٠٥٥

  . ١٩٩٦من إجمالي التكاليف عام % ٥٦٩,٨تمثل نحو 
كما يتبين من بيانات نفس الجدول أن متوسط التكاليف 

 جنيه خالل ٨٥٢,٤نحو المتغيرة لزراعه فدان عدس يقدر ب
من متوسط إجمالي % ٦٠,٢فتره الدراسة تمثل نحو 

هذا وقد ازدادت . التكاليف الكلية خالل فتره الدراسة
 إلي نحو ١٩٩٦ جنيه عام ٣٨٨,٧التكاليف المتغيرة من

 ١٦٢٥,٣ بزيادة تقدر بنحو ٢٠١٤فدان عام / جنيه٢٠١٤
من إجمالي التكاليف عام % ٤١٨,٤جنيه تمثل نحو 

وكذلك . إشارة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج، ١٩٩٦
 ٥٦٤األمر فان متوسط  تكلفه اإليجار يقدر بنحو 

ويتبين من نفس الجدول أن . فدان خالل فتره الدراسة/جنيه
 ١٩٩٦فدان عام /جنيه٦٧,٤تكاليف اإليجار  قد ازدادت من 

 جنيه ١٠٥١,٦ فدان بزيادة تقدر بنحو/جنيه١١١٩إلى نحو 
  .  ١٩٩٦من تكلفه اإليجار عام % ١٥٦٠ نحو تمثل
بدراسة االتجاه العام للتكاليف اإلنتاجية يتبين من و

أن التكاليف اإلنتاجية للعدس خالل ) ٥(بجدول) ٢(المعادلة
فترة الدراسة قد اتخذت اتجاهاً عاماً تزايداً معنوي إحصائياً 

طن، أى / جنيه١٠٧ بمقدار ٠,٠١عند مستوى معنوية 
سنوياً، كذلك بلغ معامل % ٧,٥و بلغت نسبته بمعدل نم
إشارة إلى أن التغيرات التي % ٠,٨٩نحو ) ٢ر(التحديد 

من التغيرات % ٨٩يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن نحو 
التي حدثت في التكاليف اإلنتاجية لمحصول التكاليف 

  .اإلنتاجية لمحصول العدس
لمتغيرة  وبدراسة األهمية النسبية ألكثر بنود التكاليف ا

تأثيرا علي التكاليف الكلية يتبين من الجدول سالف الذكر أن 
والسماد ، والحصاد، تكاليف كال من التقاوي والزراعة

   أوالجني تحتل كال منها المرتبة األولي والثانية والثالثة
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  )٢٠١٤ –١٩٩٦( إنتاجيه كال من الفاصوليا والعدس خالل الفترة االتجاه العام لتطور. ٥ جدول
مستوى  ف ٢َر  البيـان م

 المعنوية
 هـ س١٠٩,٢٠٣  + ٢٨١,٩٢٦= هـ ^ص تطور التكاليف اإلنتاجية بالجنيه  للفاصوليا ١

)                                  ٩,١( 
٨٢,٩ ٠,٨٣ ** 

  هـ س١٠٧,٠٤  + ٣٥٣,١٩= هـ ^ص  عدستطور التكاليف اإلنتاجية بالجنيه لل ٢
)                                  ١١,٨( 

٢٣,٤ ٠,٥٨ ** 

  ).٤(،)١(بيانات هذا الجدول جمعت وحسبت من بيانات الجداول: المصدر
  :حيث أن

ـ        = َص    ،.....٣،  ٢،  ١(تشير إلى عدد السنوات   = هـ   ه،قيمة المتغير المستقل بالجني   = س     ، القيمة التقديرية للمتغير التابع بالجنيه للطن في السنة ه
  ٠,٠١تشير إلى مستوى المعنوية عند **:                    )١٩

من متوسط % ٧,١٦، %١٠,١٢، %١٦,٤بنسب تمثل نحو 
في حين أن ، إجمالي التكاليف لكل منهم علي الترتيب

تحضير األرض ، تكاليف كال من المصاريف العمومية
مقاومه ، نقل المحصول، الري، زراعيةالخدمة ال، للزراعة

اآلفات  تحتل من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة 
، %٤,٦، %٤,٩٣، %٥,٧، %٥,٨٣بنسب تمثل بنحو 

من متوسط إجمالي التكاليف لكل منهم % ٢,٢،%٢,٩٧
  .علي الترتيب

بالنسبة لتكاليف اإلنتاج موزعه علي كالً مـن العمـل          ) ٢(
  :اإلنتاجالمزرعي ومستلزمات 

أن متوسط تكلفة العمل المزرعـى      ) ٦(يتبين من الجدول  
هذا وقد  .لفدان خالل فتره الدراسة   /جنيه٤٥٣,٩٥بلغ حوالي   

فدان  عام   /جنيه٢٢٨,٤ازدادت تكاليف العمل المزرعي من      
 كحـد   ٢٠١٤فدان عـام    / جنيه ٩٩٥ كحد أدني الى     ١٩٩٦

% ٣٥٥ جنيه تمثل نحـو      ٧٦٦,٦أقصي بزيادة تقدر بنحو     
كما تمثـل نحـو     ، ١٩٩٦تكاليف العمل المزرعي عام     من  

رة عـامي   من جملة التكاليف المتغي   % ٥١,١٤،  %٥٨,٧٦
ور العمـال   ، موزعة على أج    على الترتيب  ٢٠١٤،  ١٩٩٦

يتبين من نفس الجدول أن تكـاليف       و. والحيوانات واآلالت 
كالً من تكاليف أجور العمال واآلالت أكثـر تـأثيرا فـي            

، %٥٩,٥ي حيـت تـؤثر  بنـسبه         تكاليف العمل المزرع  
من إجمالي تكاليف العمل المزرعي لكـال مـنهم         % ٤٠,٤

  .علي الترتيب

بالنسبة للمساحة واإلنتاجية واإلنتاج الكلى وصـافى        )٣(
-١٩٩٦(العائد لمحصول العدس خـالل الفتـرة مـن        

٢٠١٤.(  
أن مـساحة العـدس بلغـت نحـو         ) ٧(يتبين من جدول  

 – ١٩٩٦(تـرة    فدان فـي المتوسـط خـالل الف        ٦٥١٨,٨
 ألف فدان عام    ١٤هذا وقد انخفضت المساحة من      ). ٢٠١٤
 بتنـاقص يقـدر     ٢٠١٤ألف فدان عام    ١,٤ إلى نحو  ١٩٩٦
من إجمالي المساحة  عام     % ٩٠ألف يمثل نحو    ١٢,٦بنحو  
، ويعزى هذا التناقص إلى ارتفاع التكاليف مقارنـة         ١٩٩٦

  .بالعوائد للمحاصيل المتنافسة لنفس الدورة
 من بيانات نفس الجدول أن اإلنتاج الكلى بلـغ          كما يتبين 

حيث ،  ألف طن في المتوسط خالل فتره الدراسة       ٦,٨نحو  
 ٧,٧ إلى نحو    ١٩٩٦ ألف طن عام     ١١,٩انخفض من نحو    

 ألـف طـن     ٤,٢ بتناقص يقدر بنحو     ٢٠١٤ألف طن عام    
ويتبـين  . ١٩٩٦من إجمالي إنتاج عام     % ٣٥,٣يمثل نحو   

 طن خالل فتره    ١,٨٧ بلغت نحو    أيضا أن اإلنتاجية الفدانيه   
فدان عام  /طن٠,٨٥هذا وقد ازدادت اإلنتاجي من      ، الدراسة
 بزيـادة تبلـغ نحـو       ٢٠١٤فدان عام   /طن٥,٥ الي   ١٩٩٦
من اإلنتاجية الفدانيـة عـام      % ٥٤٧ طن تمثل نحو     ٤,٦٥
١٩٩٦.  
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عي مستلزمات اإلنتاج خالل الفتـرة       متوسط التكاليف اإلنتاجية لمحصول العدس موزعة على كالًمن العمل المزر          .٦جدول  

  )فدان/جنيه : الوحدة)  (٢٠١٤-١٩٩٦(من 
 بنود التكاليف

 السنوات تكاليف مستلزمات االنتاج تكاليف العمل المزرعي
أجور  أجور عمال

 حيوانات
أجور
سماد التقاوي%االجمالي أالت

 بلدي
سماد 

 % االجمالي مبيدات كيماوي

٢,٢ ١٣٩,٨ - ١٩,٨ - ١٢٠ ٢,٧ ٢٢٨,٤ ٨٩,٨ - ١٣٨,٦ ١٩٩٦ 
٧,٥٣ ٤٨٤,٦ ٠,٤ ٣٣٣ - ١٥١,٢ ٣,٢ ٢٧٩,٨ ١١٨ - ١٦١,٨ ١٩٩٧ 
٤,٤٣ ٢٨٥,٤ ١٦,٧ ٤٧ - ٢٢١,٧ ٣,٥ ٣٠١,٤ ١٣٢,١ - ١٦٩,٣ ١٩٩٨ 
٤,٦ ٢٩٣,٩ ٢٤,٤ ٤٩,١ - ٢٢٠,٤ ٣,٩ ٣٣٢,٤ ١٥٨,٨ - ١٧٣,٦ ١٩٩٩ 
٣,٨ ٢٤٢,٧ ٢١ ٥٢,٣ - ١٦٩,٤ ٤,١ ٣٥٥,٧ ١٧١,٨ ٠,٦ ١٨٣,٣ ٢٠٠٠ 
٤,٢٤ ٢٧٢,٨ ٢٢ ٥١,٧ ٠,٧ ١٩٨,٤ ٤,٤ ٣٧٨,٦ ١٩٥ ٠,٤ ١٨٣,٢ ٢٠٠١ 
٤,٤٤ ٢٨٥,٨ ٢٢,٢ ٦١,٦ ٠,٨ ٢٠١,٢ ٤,٥ ٣٨٤,٧ ١٩٦,٤ ٠,٢ ١٨٨,١ ٢٠٠٢ 
٤,٤٦ ٢٨٦,٦ ١٢,١ ٧٣,١ ١,٤ ٢٠٠ ٥,٣ ٤٥٢,٩ ١٨٦,٣ ٠,٢ ٢٦٦,٤ ٢٠٠٣ 
٤,٩ ٣١٥,٣ ١٥,٦ ٨٧,٤ ١ ٢١١,٣ ٤,٥١ ٣٨٩ ١٧٨,٧ - ٢١٠,٣ ٢٠٠ 
٤,٣ ٢٧٦,١ ٩,٧ ٨٤,٢ - ١٨٢,٢ ٤,١٤ ٣٥٧,٣ ١٦٦,٥ ٠,٨ ١٩٠ ٢٠٠٥ 
٤,٢٩ ٢٧٥,٧ ٥,٦ ٨٩ - ١٨١,١ ٤,٣٦ ٣٥٧,٨ ١٧٥ - ٢٠٠,٨ ٢٠٠٦ 
٤,٧ ٣٠١,٧ ٥,١ ٩٧,٢ - ١٩٩,٤ ٤,٥٥ ٣٩٢,٢ ١٧٦,٧ ١,٨ ٢١٣,٧ ٢٠٠٧ 
٤,٧٥ ٣٠٥,٥ ٦,٧ ٩٠,٦ - ٢٠٨,٢ ٥ ٤٣٨,٩ ١٩٢,٧ ٢,٢ ٢٤٤ ٢٠٠٨ 
٤,٩ ٣١٣ ٣٩ ٧١ - ٢٠٣ ٥,٤١ ٤٦٧ ٢١٤ - ٢٥٣ ٢٠٠٩ 
٥,٥ ٣٤٢ ٤١ ٩٢ - ٢٠٩ ٦ ٥٢٢ ٢٢٠ - ٣٠٢ ٢٠١٠ 
٥,٥ ٣٥٥ ٧ ١٠٩ - ٢٣٩ ٦,٨ ٥٨٥ ١٩٢ - ٣٩٣ ٢٠١١ 
٦ ٣٨٩ ١٢ ١٣١ - ٢٤٦ ٧,٧٦ ٦٦٩ ٢١٥ - ٤٥٤ ٢٠١٢ 
٨,١ ٥١٩ ٦٥ ١٦٢ - ٢٩٢ ٨,٣٥ ٧٢٠ ٢١٨ - ٥٠٢ ٢٠١٣ 
١١,٦ ٤٧٩ ٣٢ ٢٥٠ - ٤٦٧ ١١,٥ ٩٩٥ ٢٩١ - ٧٠٤ ٢٠١٤ 
   ١٨,٨٢ ١٠٢,٧ ٠,٢ ٢١٦,٩   ١٨٣,٦ ٠,٣٣ ٢٧٠,١المتوسط

جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعـداد                  : المصدر
  .مختلفة

 ١٨٧٢,٢يتضح أيضا أن اإليراد الكلـي بلـغ نحـو           و
هذا ، في المتوسط خالل فتره الدراسة سالفة الذكر      فدان  /جنيه

فـدان عـام    / جنيه ١٢٠٤و قد ازداد اإليراد الكلي من نحو        
 كحد أقصي    ٢٠١٤فدان عام   / جنيه ٥٦٥٥ إلى نحو    ١٩٩٦

من  % ٣٧٠فدان  تمثل نحو     /جنيه٤٤٥١بزيادة تقدر بنحو    
 جنيـه   ٤٤٤,٤كما بلغ صافى العائد نحو    ، ١٩٩٦إيراد عام   

قـد ازداد    هـذا و   ،توسط خالل فتره الدراسـة    ان في الم  فد/
 إلـى نحـو     ١٩٩٦فدان عـام    /جنيه٧٤٨صافي العائد من    

% ٢٤٨ بزيادة تمثل نحـو      ٢٠١٤فدان عام   / جنيه   ٢٦٠٠
  .١٩٩٦عن عام 

  

  :تطور األسعار والعالقات السعرية لمحاصيل الدراسة: ثانياً
يهتم هذا الجزء من الدراسة بـالتعرف علـى تطـور           

قات السعرية لمحصولي الفاصـوليا الجافـة       األسعار والعال 
  ).٢٠١٤-١٩٩٦(والعدس وذلك خالل الفترة من 

  : محصول الفاصوليا الجافة- ) أ(
  : تطور أسعار محصول الفاصوليا الجافة-١
  تطور السعر المزرعى * 

بالملحق أن السعر المزرعي لطن     ) ١( الجدول يتبين من 
. لدراسةلمتوسط خالل فتره ا   في ا ٢٣٠,٣الفاصوليا بلغ نحو    

طـن عـام    / جني ١٠٧قد ازداد السعر المزرعي من      هذا و 
  ، طن كحد أقصي/ جنيه٥٨١ كحد أدني الى نحو١٩٩٦



 ...اآلثار االقتصادية لتغير عناصر اإلنتاج على إنتاج العدس البلدي والفاصوليا الجافة  :اشرف شبل يونس

  

11

  
: الوحـدة ) (٢٠١٤-١٩٩٦( المساحة واإلنتاجية واإلنتاج الكلى وصافى العائد لمحصول العدس خالل الفترة من             .٧جدول  
  )فدان/جنيه 

  المساحة السنوات
 بالفدان

% 
 

  اإلنتاجية
 )ف/طن(

% 
 

  اإلنتاج الكلي
  اإليراد % )باأللف طن(

  صافى % الكلى
 % العائد

٨,٩ ٧٤٨ ٣,٤ ١٢٠٤ ٩,٢ ١١,٩ ٢,٤ ٠,٨٥ ١١,٣ ١٤٠٠٩ ١٩٩٦ 
٦,٢ ٥٢٥ ٣ ١١١٢ ٩,٤ ١٢,٢ ٢,١ ٠,٧٥ ١٣,١ ١٦١٨٥ ١٩٩٧ 
٣,١٤ ٢٦٥ ٣,٣٣ ١١٨٥ ٨,٢ ١٠,٦ ٢٠,٥ ٧,٢٦ ١,٢ ١٤٦٠ ١٩٩٨ 
٣,٢ ٢٧٤ ٣,٦ ١٢٦٩ ١٦,١ ٢٠,٨ ١٩,٥ ٦,٩١ ٢,٤ ٣٠١٠ ١٩٩٩ 
١,٨ ١٥٥ ٣ ١١١٧ ٦,٧٣ ٨,٧ ١,٦ ٠,٥٦ ١٢,٥ ١٥٥٢٤ ٢٠٠٠ 
٢ ١٧٠ ٣,٣٢ ١١٨٣ ٤,٦ ٥,٩ ١,٥ ٠,٥٤ ٨,٨ ١٠٩٤٥ ٢٠٠١ 
٤,٥ ٣٨٤ ٤ ١٤١٧ ٥,٠٣ ٥,٦ ٢,٠٤ ٠,٧٢ ٦,٣ ٧٧٦١ ٢٠٠٢ 
٤,٦ ٣٨٦ ٤,١ ١٤٥٣ ٥,٠٣ ٦,٥ ٢,٠٢ ٠,٧١ ٧,٣٥ ٩١٠٠ ٢٠٠٣ 
٠,٥( )٤٣( ٤,١٥ ١٤٧٧ ٥,٩ ٧,٦ ٢ ٠,٧١ ٨,٦ ١٠٧٠٠ ٢٠٠( 
٠,٥٤ ٤٦ ٤,٢ ١٤٨٧ ٢,٨٦ ٣,٧ ٢,١ ٠,٧٤ ٤ ٥٠٢٥ ٢٠٠٥ 
٠,٢( )١٦( ٤,١ ١٤٥٠ ٢,٦٣ ٣,٤ ٢ ٠,٧٠٨ ٣,٩ ٤٨٠٠ ٢٠٠٦( 
٠,٠٧ ٦ ٤,٣ ١٥٢١ ٣ ٣,٨ ٢ ٠,٧٠٩ ٤,٣ ٥٣٥٩ ٢٠٠٧ 
٠,٨ ٦٨ ٤,٦ ١٦٣٧ ٢,٢ ٢,٨ ١,٦ ٠,٧٥ ٣,٩٦ ٤٩٠٠ ٢٠٠٨ 
٢ ١٧٧ ٥ ١٧٨٦ ٢,٢ ٢,٨ ١,٩ ٠,٦٧ ٣,٥ ٤١٥١ ٢٠٠٩ 
٦,٣٣ ٥٣٥ ٦,٤ ٢٢٩٤ ٢ ٢,٦ ٢,١ ٠,٧٣ ٢,٨٦ ٣٥٣٨ ٢٠١٠ 
٨ ٦٨٧ ٧,١ ٢٥١٤ ١,٥ ١,٩ ٢,١٢ ٠,٧٥ ٢ ٢٥٣٢ ٢٠١١ 
٨,٦ ٧٢٣ ٨ ٢٨٢٠ ٠,٩٣ ١,٢ ٢,٢٥ ٠,٧٨ ١,٢ ١٥٠٤ ٢٠١٢ 
٧,٥ ٦٣١ ٨,٤ ٢٩٩٠ ٧,٤ ٩,٦ ١٤,٧٥ ٥,٢٢ ١,٥ ١٨٣٨ ٢٠١٣ 
٣١ ٢٦٠٠ ١٦ ٥٦٥٥ ٦ ٧,٧ ١٥,٥ ٥,٥ ١,١ ١٤٠٣ ٢٠١٤ 
  ٤٤٤,٤  ١٨٧٢,٢  ٦,٨  ١,٨٧  ٦٥١,٨ المتوسط

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي،  :المصدر
  أعداد مختلفة 

من إجمالي  % ٤٤٣جنيه تمثل نحو    ٤٧٤بزيادة تقدر بنحو    
  .١٩٩٦السعر المزرعي عام 

 راسة االتجاه العام للـسعر المزرعـي يتبـين مـن           وبد
أن السعر المزرعى الفاصوليا الجافة     ) ٨(بجدول) ١(المعادلة

خالل تلك الفترة قد أتخذ اتجاها عاما تزايدا معنوياً إحصائيا          
 وتقدر الزيادة الـسنوية بنحـو       ٠,٠١عند مستوى معنوية    

 %. ٧,٢، أي بمعدل نمو سنوي بلغ نسبته        طن/جنيه١٦,٦٢
إشـارة إلـى أن     ٠,٦٩نحو  ) ٢ر(ذلك بلغ معامل التحديد     ك

التغيرات التي يعكسها عنصر الزمن مـسئولة عـن نحـو           
من التغيرات التي حدثت في السعر المزرعي لطـن         % ٦٩

  .الفاصوليا
  
  

  :تطور سعر الجملة* 
بالملحق أن سـعر الجملـة لطـن        ) ١(يتبين من الجدول  
.  فتره الدراسة  في المتوسط خالل  ٣٠٠,٢الفاصوليا بلغ نحو    

طن عـام   / جنيه ١٧٠هذا و قد ازداد السعر المزرعي من        
، طن كحـد أقـصي    / جنيه ٧٦٣ كحد أدني الي نحو    ١٩٩٦

من إجمالي  % ٣٤٩جنيه تمثل نحو    ٥٩٣بزيادة تقدر بنحو    
  .١٩٩٦السعر المزرعي عام 

بدراسة االتجاه العام لسعر الجملة يتبين من المعادلـة         و
ة لطن الفاصوليا الجافة خالل     أن سعر الجمل  ) ٨(بجدول) ٢(

تلك الفترة قد اتخذ اتجاهاً عاماً تزايداً معنويا إحصائياً عنـد           
طن أي بمعـدل    /جنيه  ٢٣,٦ بمقدار   ٠,٠١مستوى معنوية   
سنوياً ، كذلك بلغ معامـل التحديـد         % ٨نمو بلغت نسبته    

 إشارة إلى أن التغيـرات التـي يعكـسها         ٠,٧٥نحو  ) ٢ر(
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من التغيرات التـي    % ٧٥نحو  عنصر الزمن مسئولة عن     
  .حدثت في سعر الجملة

  :تطور سعر التجزئة* 
بالملحق أن سعر التجزئة  لطـن       ) ١(يتبين من الجدول  
فـي المتوسـط خـالل فتـره         ٣٥٠,٣الفاصوليا بلغ نحو    

طن / جنيه ١٨٨هذا و قد ازداد السعر التجزئة من        . الدراسة
 ،طن كحد أقصي  / جنيه ٨٧٩ كحد أدني إلى نحو    ١٩٩٦عام  

من إجمالي  % ٣٦٨جنيه تمثل نحو    ٦٩١بزيادة تقدر بنحو    
  .١٩٩٦السعر المزرعي عام 

 المعادلـة   بدراسة االتجاه العام لسعر التجزئة يتبين من      و
أن سعر التجزئة للفاصوليا الجافة خالل      ) ٨(بجدول) ٣(رقم

تلك الفترة قد اتخذ اتجاها عاماً تزايداً معنوي إحصائياً عند          
، أى بمعـدل    طن/ جنيه   ٢٤,٢بمقدار  ٠,٠١معنوية  مستوى  

) ٢ر(كذلك بلغ معامل التحديد   ، سنوياً % ٧نمو بلغت نسبته  
إشارة إلى أن التغيرات التي يعكـسها عنـصر         ٠,٦٨نحو  

من التغيرات التي حدثت في     % ٦٨الزمن مسئولة عن نحو     
  .سعر التجزئة لطن الفاصوليا الجافة

  :تطور السعر العالمي* 
لملحق أن السعر العلمي لطـن      با) ١(يتضح من الجدول  

 جنيه في المتوسط خالل     ٢٧٣٣الفاصوليا الجافة يبلغ نحو     
بالرغم من أن الـسعر العـالمي للفاصـوليا         . فتره الدراسة 

الجافة اتجه للتذبذب خالل فتره الدراسة إال أن هذا الـسعر           
 كحد أدني إلي    ١٩٩٧لطن عام   / جنيه ١٠٦٠,٣قد ازداد من    

بزيادة تقـدر   ،  كحد أقصي  ٢٠١٤طن عام   / جنيه ٥٠٠٥,٥
من سعر الجملة عام    %٣٧٢جنيه تمثل نحو    ٣٩٤٥,٢بنحو  
و بدراسة االتجاه العام للسعر العالمي يتبـين مـن          . ١٩٩٧
لم تثبت المعنوية اإلحصائية لهـذه      ) ٨(بجدول) ٥(المعادلة
  .الزيادة

  :العالقات السعرية لمحصول الفاصوليا الجافة):٢(
أنه بدراسة العالقة بين    ) ٨(بجدول  ) ٥(وتشير المعادلة   

تكلفة إنتاج فدان الفاصوليا الجافة كمتغير مستقل والـسعر         

المزرعى للطن كمتغير تابع يتبين أن معدل التغير النـسبي          
 مما  ٠,٧٩بين تكلفة إنتاج الطن والسعر المزرعى تبلغ نحو         

فـإن  % ١٠يعنى أنه عندما تتغير تكلفة إنتاج الطن بنسبة         
وقـد  % ٧,٩ر السعر المزرعى بنـسبة      هذا يؤدى إلى تغي   

، كما بلغ  ٠,٠١ا التأثير عند مستوى معنوية      ثبتت معنوية هذ  
من التغيرات فى   % ٨٨ مما يعنى أن     ٠,٨٨معامل التحديد   

السعر المزرعى لمحصول الفاصوليا الجافة خـالل تلـك         
  .الفترة ترجع إلى التغيرات فى تكلفة إنتاج الفدان

 أنه بدراسة العالقـة بـين       )٨(بجدول) ٦(تشير المعادلة 
ر تابع  السعر المزرعى كمتغير مستقل وسعر الجملة كمتغي      

، يتبـين أن معـدل التغيـر        )٢٠١٤-١٩٩٦(خالل الفترة   
النسبي بين السعر المزرعى وسعر الجملة قد بلغ حـوالى          

% ١٠مما يعنى أنه عندما يتغير السعر المزرعى بنسبة         ١,٢
، وقـد   %١٢بنـسبة   ى إلى تغير سعر الجملة      فان هذا يؤد  

 كما بلغ   ٠,٠١ثبتت معنوية هذا التأثير عند مستوى معنوية        
مـن  % ٩٠ ممـا يعنـى أن       ٠,٩٠معامل التحديد حوالى    

التغيرات فى سعر الجملة لمحصول الفاصويا الجافة خـالل   
  .تلك الفترة ترجع إلى التغيرات فى السعر المزرعى

 بـين   أنه بدراسة العالقة  ) ٨(بجدول  ) ٧(توضح المعادلة 
السعر المزرعى كمتغير مستقل وسعر التجزئة كمتغير تابع        
خالل نفس الفترة، يتبين أن معدل التغير النسبي بين السعر          

 خالل تلـك    ١,٠٤المزرعى وسعر التجزئة قد بلغ حوالي       
الفترة، مما يعنى أنه عندما يتغير السعر المزرعى بنـسبة          

 فإن هذا يؤدى إلى تغيـر سـعر التجزئـة بنـسبة           % ١٠
، وقد ثبتت معنوية هذا التأثير عند مستوى معنوية         %١٠,٤
 مما يعنـى أن     ٠,٨٦، كما بلغ معامل التحديد حوالى       ٠,٠١
من التغيرات فى سعر التجزئة لمحصول الفاصـوليا        % ٨٦

الجافة خالل تلك الفترة ترجع إلى التغيـرات فـى الـسعر         
  .المزرعى
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تويات السعريه والتكاليف اإلنتاجية لمحصول الفاصويا الجافه خالل   الفترة            العالقات السعرية وتطور كل من المس      .٨جدول  

  )٢٠١٤-١٩٩٦(من 
مستوى  ف ٢َر المعادلة البيان م

 المعنوية
  هـ س١٦,٦٢  + ٦٤,١١= هـ ^ص تطور السعر المزرعى بالجنيه -١

)                 ٦,٢( 
٣٨,٨ ٠,٦٩  *،** 

  هـ س٢٣,٦  + ٥٩,٠٦= هـ ^ص تطور سعر الجملة بالجنيه -٢
)                   ٧,١( 

٥٠,٢ ٠,٧٥  * ،** 

  هـ س٢٤,٢٤  + ١٠٢,٥٧= هـ ^ص تطور سعر التجزئة بالجنيه -٣
)                      ٦,١( 

٣٧,١ ٠,٦٨  * ،** 

  هـ س٦,٥٦  + ٥٩٢,٥٣= هـ ^ص تطور السعر العالمي بالجنيه -٤
)                      ٠,٩٧(  

٠,٩٤ ٠,٠٥ - 

^لو ص تأثير تكلفة إنتاج الوحدة على السعر المز رعى -٥
  س لو٠,٧٩٦ + ٠,١٣٧-= هـ 

)                 ١١,٣( 
١٢٩,٦ ٠,٨٨  * ،* 

  س لو١,١٧٦ + ٠,٣١٦ -= هـ لوَص تأثير سعر الجملة على السعر المزرعى  -٦
)             ١٢,٧( 

١٦٢,٥ ٠,٩٠  * ،** 

^لو ص لسعر المزرعى تأثير سعر التجزئة على ا -٧
  س لو١,٠٤١+ ٠,٠٧٥=هـ 

)                 ١٠,٤( 
١٠٨,٨ ٠,٨٦  * ،** 

^لو ص تأثير السعر العالمي على سعر المزرعى -٨
  س لو٠,٧٣١ + ٠,٩٠٠٤= هـ 

)                 ٥,٢( 
٢٢,٦ ٠,٦١  * ،** 

  بالملحق ) ١(، )١(حسبت من الجدول : المصدر
  : حيث أن

  قيمة المتغير المستقل بالجنيه= تقديرية للمتغير التابع بالجنيه للطن في السنة ه ـس  القيمة ال = ^ص
  ٠,٠٥تشير إلى مستوى المعنوية عند  )*  : ١٩،..... ٣، ٢، ١( تشير إلى عدد السنوات = هـ 

  غير معنوي  : -             ٠,٠١تشير إلى مستوى المعنوية عند ** : 

بنفس الجدول التغيـر النـسبي      ) ٨(توضح المعادلة  بينما
للعالقة بين السعر العالمي كمتغير مستقل والسعر المزرعى        
عامل تابع وتبين من المعادلة ان معدل التغير النسبي بلـغ           

 خالل نفس فترة الدراسة، مما يعنـى أنـة          ٠,٧٣١حوالي  
فإن هذا يؤدى إلى    % ١٠عندما يتغير السعر العالمي بنسبة      

، وقد ثبتت معنوية هذا     %٧,٣ى بنسبة   تغير السعر المزرع  
 ، كما بلغ معامل التحديد      ٠,٠١التأثير عند مستوى معنوية     

من التغيرات فى الـسعر     % ٦١ مما يعنى ان     ٠,٦١حوالي  
المزرعى لمحصول الفاصوليا الجافة خالل فترة الدراسـة        

  .ي السعر العالميترجع إلى التغيرات ف
  
  
  

  : تطور أسعار محصول العدس-ب
  : تطور أسعار محصول العدس):١(

  :تطور السعر المزرعى* 
                          بالملحق السعر المزرعـي      )  ١ (                     من بيانات الجدول       تبين

                                 جنيه  في المتوسط خالل فتـره          ٣٥٦                      لطن العدس بلغ نحو     
     ٢١٩                                               هذا و قـد ازداد الـسعر المزرعـي مـن              .        الدراسة
     طـن   /       جنيه     ١٠٠٣                      كحد أدني إلى نحو        ١٩٩٦         طن عام    /    جنيه

  %    ٣٥٨                 جنيه تمثل نحو       ٧٨٤     نحو                 بزيادة تقدر ب    ،          كحد أقصي 
   .    ١٩٩٦                            من إجمالي السعر المزرعي عام 

                             المزرعـي يتبـين مـن                                      بدراسة االتجاه العام للـسعر     و
                                   أن السعر المزرعى لطـن العـدس         )  ٩ (     بجدول  )  ١ (        المعادلة

           إحصائيا                                                  ً         خالل تلك الفترة قد أتخذ اتجاها عاما تزايدا معنوياً        
          بنحـو                   زيادة الـسنوية          تقدر ال     و     ٠,٠١                    عند مستوى معنوية    
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   %.    ٦,٩                                     ، اى بمعدل نمو سنوي بلغ نسبته          طن /    جنيه     ٢٤,٨١
                   إشـارة إلـى أن         ٠,٥٨     نحو    )  ٢ ر (                           كذلك بلغ معامل التحديد     

                                                           التغيرات التي يعكسها عنصر الزمن مـسئولة عـن نحـو           
                                                    من التغيرات التي حدثت في السعر المزرعي لطـن           %   ٥٨

   .     العدس
  :تطور سعر الجملة* 

ن سعر الجملة بالملحق أ) ١(يتضح من بيانات الجدول
لمتوسط خالل فتره جنيه  في ا٤٤٩لطن العدس بلغ نحو 

 ٢١٢قد ازداد السعر المزرعي من هذا و. الدراسة
طن / جنيه١١٨٨ كحد أدني إلى نحو١٩٩٦طن عام /جنيه

جنيه تمثل نحو ٩٧٦بزيادة تقدر بنحو ، كحد أقصي
  .١٩٩٦من إجمالي السعر المزرعي عام % ٤٦٠,٤

                      أن سعر الجملة قـد       )  ٩ (     بجدول  )  ٢ (                      ويتبين من المعادلة    
           ً     ً       ً                                      اتخذ اتجاهاً عاماً تزايداً معنوي إحـصائيا عنـد مـستوى           

                      ، أى بمعـدل نمـو        طن /         جنيه       ٣٠,٩           بمقدار       ٠,٠١       عنوية   م
  )  ٢ ر (                       بلغ معامل التحديـد           هذا و  .     ً سنوياً  %    ٧,٤    ته           بلغت نسب 

                                            إشارة إلى أن التغيرات التي يعكـسها عنـصر         ٠٠,٦٣     نحو  
                      غيرات التي حدثت في           من الت   %   ٦٣                        الزمن مسئولة عن نحو     
   .                      السعر الجملة لطن العدس

   :                تطور سعر التجزئة  * 
                            بالملحق أن سعر الجملة لطـن    )  ١ (                    تشير بيانات الجدول  

                                       جنيه  فـي المتوسـط خـالل فتـره             ٥٧٠                 العدس بلغ نحو    
     ٢٦٨                                               هذا و قـد ازداد الـسعر المزرعـي مـن              .        الدراسة
     طـن   /       جنيه     ١٤٩٥                      كحد أدني الى نحو        ١٩٩٦         طن عام    /    جنيه

                      جنيـه تمثـل نحـو          ١٢٢٧                       بزيادة تقدر بنحو    ،         كحد أقصي 
   .    ١٩٩٦                            من إجمالي السعر المزرعي عام   %    ٤٥٨
  )  ٩ (       بجدول    )  ٣ (                                          بدراسة االتجاه العام يتبين من المعادلة      و

                                                    ً          أن سعر التجزئة للعدس خالل فترة الدراسة قد اتخذ اتجاهاً          
      ٠,٠١    ً       ً                                           عاماً تزايداً معنوي إحصائيا عند مـستوى معنويـة          

     ٦,٧                              بمعدل نمو بلغت نـسبته         أي  ،   طن /    جنيه    ٣٨,٦         وبمقدار  
           إشارة إلى      ٠,٦٤     نحو    )  ٢ ر (                          كما بلغ معامل التحديد      .     ً سنوياً  % 

                                                           أن التغيرات التي يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن نحـو          
                                                      من التغيرات التي حدثت في السعر التجزئـة لطـن            %   ٦٤

   .     العدس
   :                  تطور السعر العالمي  * 

                                بالملحق أن الـسعر العـالمي        )  ١ (                      تشير بيانات الجدول    
                             جنيه  في المتوسـط خـالل             ٢٤٦٩,٢                    العدس بلغ نحو        لطن

        ١٦٨٢,٨                                       هذا و قد ازداد السعر العالمي من          .              فتره الدراسة 
   طن  /      جنيه      ٦٦٨٠,٨                  كحد أدني إلي نحو    ١٩٩٦        طن عام   /    جنيه

                      جنيـه تمثـل نحـو          ٤٩٩٨                    بزيادة تقدر بنحـو     ،          كحد أقصي 
        وبدراسة   .     ١٩٩٦                                 من إجمالي السعر المزرعي عام        %    ٢٩٧

          أن هـذه     )  ٩ (       بجـدول   )  ٤ (             ن المعادلة                          االتجاه العام يتبين م   
   .                          الزيادة غير معنوية إحصائيا

  :العالقات السعرية لمحصول العدس): ٢(
أنه بدراسة العالقة بين ) ٩(بجدول ) ٥(وتشير المعادلة* 

تكلفة إنتاج طن العدس كمتغير مستقل والسعر المزرعى 
يتبين أن معدل التغير النسبي بين تكلفة ، كمتغير تابع

 ٠,٦٩١طن والسعر المزرعى قد بلغ حوالي إنتاج ال
وهذا يعنى انه عندما تتغير تكلفة إنتاج الطن بنسبة 

فإن هذا يؤدى إلى تغير السعر المزرعى بنسبة % ١٠
، وقد ثبتت معنوية هذا التأثير عند مستوى % ٦,٩

 مما ٠,٧٣ كما بلغ معامل التحديد حوالي ٠,٠١معنوية 
عر المزرعى من التغيرات فى الس% ٧٣يعنى أن 

لمحصول العدس خالل تلك الفترة ترجع إلى التغيرات 
  .فى تكلفة إنتاج طن العدس بالجنيه

أنه بدراسة العالقة ) ٩(بجدول) ٦(كما توضح  المعادلة* 
بين السعر المزرعى كمتغير مستقل وسعر الجملة 

، يتبين أن )٢٠١٤-١٩٩٦(غير تابع خالل الفترةكمت
سعر المزرعى وسعر الجملة معدل التغير النسبي بين ال

، مما يعنى أنه خالل تلك الفترة١,٠١د بلغ حوالي ق
فإن هذا % ١٠عندما يتغير السعر المزرعى بنسبة 

وقد ثبتت  % ١٠,١يؤدى إلى تغير سعر الجملة بنسبة 
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، كما بلغ ٠,٠١معنوية هذا التأثير عند مستوى معنوية 
ن م% ٩١ ، مما يعنى أن ٠,٩١معامل التحديد حوالى 

التغيرات فى سعر الجملة لمحصول العدس خالل تلك 
    .ع إلى التغيرات فى السعر المزرعىالفترة ترج

أنه بدراسة العالقة ) ٩(بجدول) ٧(ويتبين من  المعادلة * 
بين السعر المزرعى كمتغير مستقل وسعر التجزئة 
كمتغير تابع خالل نفس الفترة يتبين أن معدل التغير 

لمزرعى وسعر التجزئة قد بلغ النسبى بين السعر ا
وهذا يعنى أنه عندما يتغير السعر ٠,١٧٤حوالي

إلى تغير سعر فان هذا يؤدى % ١٠المزرعى بنسبة 
  ، وقد ثبتت معنوية هذا التأثير عند %١,٧التجزئة بنسبة 

، كما بلغ معامل التحديد حوالى ٠,٠١مستوى معنوية     
 من التغيرات فى سعر% ٩١ مما يعنى أن ٠,٩٢

ع إلى التجزئة لمحصول العدس خالل تلك الفترة يرج
  .التغيرات فى السعر المزرعى

أنه بدراسة العالقة بين    ) ٩(بجدول) ٨(يتضح من المعادلة  *
السعر العالمي للعدس كمتغير مستقل والسعر المزرعى       
لنفس المحصول كمتغير تابع خالل فترة الدراسة، يتبين        

 العـالمي والـسعر     أن معدل التغير النسبي بين الـسعر      
 مما يعنى أنـه عنـدما       ٠,٩٤٢المزرعى قد بلغ حوالي     

فإن هذا يـؤدى إلـى      % ١٠يتغير السعر العالمي بنسبة     
وقد ثبتت معنويـة    % ٩,٤تغير السعر المزرعى بنسبة     

 ، كما بلغ معامل التحديد      ٠,٠١هذا التأثير عند مستوى     
من التغييـرات فـى     % ٧٥ مما يعنى أن     ٠,٧٥حوالي  
لمزرعى لمحصول العدس خالل  تلـك الفتـرة         السعر ا 

  ترجع إلى التغيرات فى السعر العالمي
العالقات السعرية وتطور كل من المستويات السعريه والتكاليف اإلنتاجية لمحصول العدس خـالل الفتـرة مـن                 . ٩جدول  

)٢٠١٤-١٩٩٦(  
مستوى  ف ٢َر المعادلة البيان م

 المعنوية
   هـ س٢٤,٨١ + ١٠٧,٨٨= هـ ^ص يهتطور السعر المز رعى بالجن -١

)                 ٤,٨( 
٢٣,٤ ٠,٥٨  * ،** 

   هـ س٣٠,٩ + ١٤٢,٣٥= هـ ^ص تطور سعر الجملة بالجنيه -٢
)                   ٥,٤( 

٢٩,٢ ٠,٦٣  * ،** 

   هـ س٣٨,٦  + ١٨٣,٧١= هـ ^ص تطور سعر التجزئة بالجنيه -٣
)                      ٥,٥( 

٣٠,٤ ٠,٦٤  * ،** 

   هـ س٥,٥٢ – ٥٣٧,٣٧= هـ ^ص تطور السعر العالمي بالجنيه -٤
)                      ٠,٧٣(  

٠,٥٤ ٠,٠٣ - 

^لو ص تأثير تكلفة إنتاج الوحدة على السعر المز رعى -٥
  س لو٠,٦٩١ + ٠,٣٦٧= هـ 

)                 ٦,٨( 
٤٧,٥ ٠,٧٣  * ،** 

^لوص  المزرعى تأثير سعر الجملة على السعر -٦
  س لو١,٠١ + ٠,٠٨٥= هـ 

)             ١٢,٨( 
١٦٤,٩ ٠,٩١  * ،** 

^لو ص تأثير سعر التجزئة على السعر المزرعى  -٧
  س لو٠,١٧٤+ ٠,٢٣٥= هـ 

)                 ١٤,٢( 
٢٠٣,٥ ٠,٩٢  * ،** 

^لو ص تأثير السعر العالمي على السعر المز رعى -٨
  س لو٠,٩٤٢ +٠,٠٩٧= هـ 

  )               ٧,١( 
٥٠,٢ ٠,٧٥  * ،** 

  بالملحق) ١(، )٤(حسبت من الجدول : المصدر
  :حيث أن

  قيمة المتغير المستقل بالجنيه= القيمة التقديرية للمتغير التابع بالجنيه للطن في السنة هـس  = ُص 
  ٠,٠٥ عند تشير إلى مستوى المعنوية )*  : ١٩،..... ٣، ٢، ١( تشير إلى عدد السنوات = هـ 
  غير معنوي  : -٠,٠١تشير إلى مستوى المعنوية عند **: 
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   تقدير دوال االستهالك لمحاصيل الدراسة: ثالثا

يرتبط استهالك الغذاء في المجتمع المصري بمجموعة 
ماعية والنفسية من العوامل السياسية واالقتصادية واالجت

 تلك ، وتعتبر السياسة االقتصادية أهموالسلوكية وغيرها
، را مباشراً في االستهالك الغذائيالعوامل التي تؤثر تأثي

فحجم الطلب على أي سلعة يرتبط بكل من األسعار 
والدخول وعدد السكان وأسعار السلع المنافسة وغيرها من 
العوامل التي تتغير بشكل كبير بتغيير السياسات االقتصادية 

  .السعرية منهاخاصة 
هالك تعتبر ضرورة هامة لذلك فإن دراسة دوال االست

، بغية معةللتعرف على أثر تلك العوامل منفردة أو مجت
الوصول إلى أهم العوامل أو المؤشرات المؤثرة على حجم 

  .االستهالك القومي للمحصولين موضع الدراسة
  : دالة استهالك الفاصوليا الجاف-١

يتضمن قياس دالة االستهالك القومي للفاصوليا الجافة 
، سعر عدد السكان، متوسط الدخل الفرديمن تأثير كل 

التجزئة الحقيقي كمتغيرات مستقلة على إجمالي الكمية 
-١٩٩٦(المستهلكة كمتغير تابع خالل فترة الدراسة 

، وبتقدير دالة االستهالك لمحصول الفاصوليا )٢٠١٤
الجافة أتضح أن الصورة اللوغاريتمية من أفضل الصور 

  :ية ، وقد أخذت الشكل التاليالمقدرة من الوجهة اإلحصائ
                   ١هـ١ لوس١,٨٨٤ + ٠,٨٠٤-=هـ ^لوص
  )**٤,٦ (٠,٥٣ = ٢    َر٢١,٥= ف
  :حيث

القيمة التقديرية لكمية االستهالك القومي من = َص هـ 
  الفاصوليا الجافة باأللف طن في السنة هـ

  عدد السكان بالمليون في السنة هـ= هـ ١س
   )١٩... ، ٣، ٢، ١(السنوات تشير إلى  = ١هـ

  

ويتبين من المعادلة السابقة معنوية الدالة المقدرة عند 
، كما يتبين من نتائج الدالة السابقة ٠,٠١مستوى معنوي 

تغير مستقل على الكمية وجود تأثير لعدد السكان كم
ين عدد السكان ، حيث يتبين وجود عالقة طردية بالمستهلكة

 معامل المرونة لذلك المتغير ، وبلغوالكمية المستهلكة
، مما يشير إلى أنه عندما يزداد عدد السكان ١,٨٨التفسيري 

، في حين %١٨,٨تزيد الكمية المستهلكة بنسبة % ١٠بنسبة 
لم يثبت معنوية تأثير سعر التجزئة الحقيقي و متوسط الدخل 

. ة المستهلكة منه خالل تلك الفترةالفردي الحقيقي على الكمي
من التغيرات % ٥٣مل التحديد المعدل أن ويشير معا

الحادثة في الكمية المستهلكة من الفاصوليا الجافة ترجع إلى 
من تلك % ٤٧العوامل المستقلة المدروسة بينما حوالي 

  . ترجع لمتغيرات لم تشملها الدراسةالتغيرات 
  : دالة استهالك العدس-٢

عدس قياس تأثير كل من يتضمن قياس دالة استهالك ال
، متوسط الدخل الفردي الحقيقي، سعر التجزئة عدد السكان

الحقيقي للعدس كمتغيرات مستقلة على إجمالي الكمية 
، س كمتغير تابع خالل فترة الدراسةالمستهلكة من العد

وبتقدير دالة االستهالك لمحصول العدس يتبين أن الصورة 
اللوغاريتمية هي أفضل الصور المقدرة من الوجهة 

  : وقد أخذت الشكل التالياإلحصائية
  هـ  ١ لوس٠,٩٢٢ + ٠,٩٩٩-= هـ ^لوص
  )٣,٧ (٠,٤٢ = ٢      َر١٤,٢= ف

  :حيث
القيمة التقديرية لكمية االستهالك القومي من = هـ ^ص

  العدس باأللف طن فى السنة هـ
طن في /متوسط دخل الفرد الحقيقي بالجنيه = هـ ١س

  السنة هـ
   )١٩...  ، ٣، ٢، ١(تشير إلى السنوات  = ١هـ
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يتبين من المعادلة السابقة معنوية الدالة المقدرة عند 
، كما يتبين من نتائج الدالة السابقة ٠,٠١مستوى معنوي 

ل وجود تأثير لمتوسط الدخل الفردي الحقيقي كمتغير مستق
، حيث يتبين وجود عالقة على الكمية المستهلكة من العدس
والكمية فردي الحقيقي طردية بين متوسط الخل ال

، ٠,٩٢٢ المرونة للمتغير التفسيري ، وبلغ معاملالمستهلكة
مما يشير أنه عندما يزداد متوسط الدخل الفردي الحقيقي 

ة المستهلكة من العدس بنسبة تزيد الكمي% ١٠بنسبة 
، فى حين لم يثبت معنوية تأثير عدد السكان وسعر %٩,٢

 خالل التجزئة الحقيقي على الكمية المستهلكة من العدس
من % ٤٢ويشير معامل التحديد المعدل إلى أن . تلك الفترة

التغيرات الحادثة فى الكمية المستهلكة من العدس ترجع إلى 
من تلك % ٤٨العوامل المستقلة المدروسة بينما حوالى

  . ترجع لمتغيرات لم تشملها الدراسةالتغيرات 
الميزة النسبية لمحصولي الفاصوليا الجافة : رابعاً
  :عدسوال

يعد دراسة وتحليل الميزة النسبية للمحاصيل الزراعية 
فى غاية األهمية إلعادة توزيع وتخصيص الموارد 
الزراعية على األخص الموارد األرضية بكيفية مؤداها 
معظمة العائد االقتصادي من وجهة نظر المجتمع أو 
المزارع الفردي على السواء وفقا ألسعار المدخالت 

 وفى هذا الشأن يعتبر مؤشر معامل ٠يةالمحلوالمخرجات 
 أحد The Domestic Resource costتكلفة الموارد المحلية 

أساليب قياس الميزة النسبية حيث يعبر هذا المؤشر عن 
مقارنة تكلفة الفرصة البديلة لإلنتاج المحلى بالنسبة للقيمة 
المضافة المناظرة لهذا اإلنتاج أى يقيس الكفاءة النسبية 

  : ، ويعبر عنه بالمعادلة اآلتيةج المحلىلإلنتا
   الموارد المحليةتكلفة= معامل تكلفة الموارد المحليــة 

  المضافةالقيمة                                   
وقامت الدراسة بحساب األسعار االقتصادية لكل من 
نواتج وعناصر إنتاج محصولي الدراسة وذلك على مستوى 

ارف االقتصادية وفى جانب اإلنتاج الفدان فى ضوء المع
حسب سعر المساواة للتصدير عن طريق خصم كل من 

 السعر سيف تكاليف التفريغ والجمارك والتأمينات من
، ثم تحويل السعر فوب إلى القيمة للوصول إلى السعر فوب

% ٩٥المحلية باستخدام سعر الصرف الظلى والذي يعادل 
صم التعريفة  خمن سعر الصرف الجاري للدوالر ثم

ية أما الوصول إلى التكلفة االقتصاد. الجمركية الداخلية
، فقد تم باستخدام إلنتاج المحاصيل موضع الدراسة

ليها خبراء البنك الدولي معامالت التحويل التي توصل إ
 ١,٦، ة لتكاليف استخدام الميكن١,١٥٩، وهى حول مصر

، ت لتكاليف المبيدا١,٩٧٦كيماوي، لتكاليف السماد ال
 لتكاليف التقاوي أما عنصر العمل البشرى فمعامل ١,١٤٩
و .على حين بقيت البنود األخرى على حالها٠,٥تحويله 

أن متوسط تكاليف ) ١٠ (اءا علي ذلك يتبين من الجدولبن
و ، و ثمن التقاوي و السماد الكيماوي، اآلالت، العمال

بلغ تكاليف المبيدات الالزمة إلنتاج فدان فاصوليا جافه  ت
، جنيه٢٢٤، جنيه٢٣٥، جنيه٢٦٨، جنيه٥٣٦نحو 
في ، جنيه وفقا للتقييم المالي لكال منهم علي الترتيب١١٢

،  جنيه٢٦٨حين أن متوسط هذه التكاليف يبلغ نحو 
 جنيه وفقا للتقييم ٢٢١، جنيه٣٥٨، ٢٧٠،جنيه٣١١

  .االقتصادي لكال منهم علي الترتيب
أن متوسط  أيضا كما يتبين من بيانات نفس الجدول

، والسماد الكيماوي، وثمن التقاوي، واآلالت، تكاليف العمال
، جنيه٥٥٣المبيدات الالزمة إلنتاج فدان عدس تبلغ نحو و

 جنيه وفقا للتقييم ٣٦، جنيه١٨١، جنيه٣٣٥،جنيه٢٤١
في حين أن متوسط نفس . المالي لكال منهم علي الترتيب

، هجني٣٨٥، جنيه٢٧٩، جنيه٢٧٧التكاليف يبلغ نحو 
وفقا للتقييم االقتصادي لكال منهم علي . جنيه٧١، جنيه٢٩٠

  .الترتيب
أسلوب ونتائج القياس،  ) ١٠،١١(هذا وتشرح الجداول

أن معامل تكلفة الموارد ) ١٠(حيث يتبين من نتائج الجدول 
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ة نسبية  وهذا يعنى عدم وجود ميز١,١٦المحلية قد بلغ نحو 
 وحدة ١,١٦يلزم  بمعنى انه ٠لمحصول الفاصوليا الجافة

موارد محلية لتوليد وحدة نقد أجنبي ،وأن قيمة معامل تكلفة 
الموارد المحلية أكبر من الواحد الصحيح أى ال توجد ميزة 
نسبية في إنتاج هذا المحصول نتيجة زيادة معامل تكلفة 

  .الموارد المحلية
ومن خالل حساب معامالت الحماية قد تبين أن معامـل          

، وهذا يوضـح  ٠,٨٣لنواتج قد بلغ حوالي  الحماية االسمي ل  
عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة وبمعنى آخـر أن منتجـي           

فقط من قيمة إنتاجهم    % ٨٣الفاصوليا الجافة يحصلون على     
طن، /جنيه٥٠٢٩باألسعار الظلية، والتي تصل إلى حوالي       

نتيجـة  % ١٧ويتحملون ضرائب ضمنية تصل إلى حوالي       
  .لحقيقية إلنتاجهمعدم حصولهم على األسعار ا

 األمر الذي   ٠,٧٢وبلغ حماية االسمي للمستلزمات نحو      

يعكس انخفاض أسعار مستلزمات اإلنتاج المستخدمة عـن        
قيمتها العالمية، بمعنى أن الدولة تقدم دعم يقـدر بحـوالي           

طن، وان  /جنيه١٠١٤من السعر العالمي والبالغ نحو      % ٢٨
ا يشير إلى وجود     وهذ ٠,٨٦معامل الحماية الفعال بلغ نحو      

ضرائب ضمنية على منتجي الفاصوليا الجافـة أو بمعنـى          
آخر انخفاض القيمة المضافة لهذا المحـصول باألسـعار         
المحلية عن مثيلتها العالمية بما يعني أن هذا المحصول لـم           

  .يتمتع بحماية
أن معامـل تكلفـة المـوارد       ) ١١(وتشير نتائج الجدول  

عنى عدم وجود ميزة نسبية      وهذا ي  ١,١٧المحلية بلغ حوالي    
ارد محليـة   وحدة مو ١,١٧لمحصول العدس بمعنى أنه يلزم      

، وأن قيمة معامل تكلفـة المـوارد        لتوليد وحدة نقد أجنبي   
   المحلية أكبر من الواحد الصحيح،

نتـاج  متوسط تكاليف إنتاج الفدان لمحصولي الفاصوليا الجافة والعدس في مصر وفقا ألجور ومـستلزمات اإل              . ١٠جدول  
  ٢٠١٤/ ٢٠٠٦ومقيمة مالياً واقتصاديا كمتوسط للفترة

 التقييم االقتصاديبالجنيه التقييم المالي بالجنيه بالجنيهالتقييم االقتصادي التقييم المالي بالجنيه البيان العدس الفاصوليا  الجاف
 ٢٧٧ ٥٥٣ ٢٦٨ ٥٣٦أجور عمال

 - - - -أجور حيوانات
 ٢٧٩ ٢٤١ ٣١١ ٢٦٨أجور آالت
 ٣٨٥ ٣٣٥ ٢٧٠ ٢٣٥ثمن التقاوي

 - - ٢٥ ٢٥ثمن سماد بلدي
 ٢٩٠ ١٨١ ٣٥٨ ٢٢٤ثمن سماد كيماوي

 ٧١ ٣٦ ٢٢١ ١١٢ثمن مبيدات
 ١٤٨ ١٤٨ ١٤٠ ١٤٠مصاريف عمومية

 ١٤٥٠ ١٤٩٤ ١٥٩٣ ١٥٤٠جملة التكاليف المتغيرة
 ٣٧٦٤ ١٠٠٨ ٤٠٩٧ ٩٩٢اإليجار 

 ٥٢١٤ ٢٥٠٢ ٥٦٩٠ ٢٥٥٢التكاليف الكلية
  )٦، ٤، ٢، ١( جمعت وحسبت من الجداول  :المصدر

  ٢٠١٤/ ٢٠٠٦مصفوفة تحليل السياسة الزراعية لمحصول الفاصوليا الجافة كمتوسط للفترة . ١١جدول 
 صافى العائد األرض جملة عنصر العمل المستلزمات اإليرادات نوع الحساب العناصر المحلية

 ١٦٥٩ ٩٩٢ ٨٠٤ ٧٣٦ ٤١٩١مالي 
)٦٦١( ٤٠٩٧ ٥٧٩ ١٠١٤ ٥٠٢٩ اقتصادي  

)٨٣٨(أثر السياسة الزراعية  )٢٧٨(  ٣١٠٥( ٢٢٥(  )٢٣٢٠(  
      ٠,٨٦=، معامل الحماية الفعال٠,٧٢=، معامل الحماية االسمي للمستلزمات٠,٨٣=، معامل الحماية االسمي للنواتج ١,١٦= معامل الميزة النسبية 

  ) ٣ ، ٢ ، ١(جمعت وحسبت من الجداول أرقام : المصدر 
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  ٢٠١٤/  ٢٠٠٦مصفوفة تحليل السياسة الزراعية لمحصول العدس كمتوسط للفترة . ١٢جدول 
 صافى العائد األرض جملة عنصر العمل المستلزمات اإليرادات نوع الحساب العناصر المحلية

 ١٣٢١ ١٠٠٨ ٧٩٤ ٧٠٠ ٣٨٢٣مالي 
)١٣٩١( ٣٧٦٤ ٥٥٦ ٨٩٤ ٤٥٨٨اقتصادي   

)٧٦٥(اعيةأثر السياسة الزر  )١٩٤(  ٢٧٥٦( ٢٣٨(  )٢٧١٢(  
  ٠,٨٥= ، معامل الحماية الفعال٠,٧٨=، معامل الحماية االسمي للمستلزمات٠,٨٣=، معامل الحماية االسمي للنواتج١,١٧= معامل الميزة النسبية 

.)٧، ٦، ٤(جمعت وحسبت من الجداول أرقام : المصدر

تيجـة  أى ال توجد ميزة نسبية فى إنتاج هذا المحـصول ن          
وهـذا يوضـح أن      .زيادة معامل تكلفة المـوارد المحليـة      

اإلصالح االقتصادي كان له تأثير مباشر وقوى على زيادة         
  .التكاليف الكلية لمحصولي الدراسة

وقد تبين أن معامل الحماية االسمي للنـواتج قـد بلـغ            
، وهذا يوضح عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة        ٠,٨٣حوالي  

فقـط  % ٨٣ العدس يحصلون على     وبمعنى آخر أن منتجي   
من قيمة إنتاجهم باألسعار العالمية، والتي تصل إلى حوالي         

طن، ويتحملون ضرائب ضمنية تـصل إلـى        /جنيه٥٠٢٩
نتيجة عدم حصولهم على األسعار الحقيقيـة       % ١٧حوالي  
  .إلنتاجهم

 األمر الذي   ٠,٧٨وبلغ حماية االسمي للمستلزمات نحو      
 اإلنتاج المستخدمة عـن     يعكس انخفاض أسعار مستلزمات   

قيمتها العالمية، بمعنى أن الدولة تقدم دعم يقـدر بحـوالي           
طـن، وان   /جنيه٨٩٤من السعر العالمي والبالغ نحو      % ٢٢

 وهذا يشير إلى وجود     ٠,٨٥معامل الحماية الفعال بلغ نحو      
ضرائب ضمنية على منتجي العدس أو بمعنى آخر انخفاض 

ألسعار المحلية عن مثيلتها    القيمة المضافة لهذا المحصول با    
  .العالمية بما يعني أن هذا المحصول لم يتمتع بحماية

  التوصيات
توصى الدراسة بأعداد دراسـة متكاملـة فـي مجـال           
محاصيل البقول إليجاد األساليب المناسبة التي تساعد على        
تخفيض تكلفة الموارد المحلية حتى ترتفع الميـزة النـسبية          

نهما من أهم السلع الغذائية التي      لمحصولي الدراسة خاصة أ   
  .      يعتمدعليها المستهلك في غذائه اليومي

  المـراجـع
تقدير ، )دكتور(،أحمد جاسم علوان  ، )دكتور(عبداهللا محمد مضحي  

عناصر مصفوفة تحليل السياسة لنظام محصول األرز فـي         
العـدد الثالـث   ، مجله  إدارة األعمـال واالقتـصاد     ، العراق

 ٢٠٠٨، والسبعون

السياسات االقتصادية الزراعية   ، )دكتور(أحمد أبو اليزيد الرسول   
  ٢٠٠٤، رؤى معاصره

وآخـرون، أثـر الـسياسات      ) دكتور(باسم بن أحمد أل إبراهيم      
 الزراعية على إنتاج القمح فى المملكة العربية السعودية

أسلوب مصفوفة تحليل السياسة، مركز بحوث كلية علوم األغذية         
 .ه١٤٢٦ الملك سعود والزراعة، جامعة

رانيا محمد عبده برغش، أثر سياسة التحرر االقتـصادي علـى           
 -أسعار محاصيل الحبوب، رسالة ماجستير، كلية الزراعـة         

 .٢٠٠٣فرع دمنهور، جامعة اإلسكندرية،  

، مبادئ التسويق الزراعي، قسم     )دكتور(مصطفى محمد السعدنى    
جامعـة  ، ر فرع دمنهـو   -االقتصاد الزراعي كلية الزراعة     

 .٢٠٠٢اإلسكندرية، 

، دراسة تحليلية لتكاليف إنتاج بعـض       )دكتور(سعيد نبوى السيد    
المجلة  الزروع الرئيسية في ظل سياسة اإلصالح االقتصادي      

المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد التاسـع، العـدد األول،         
  .١٩٩٩مارس 

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، معهد بحـوث االقتـصاد         
راعي، فريق عمل دراسة أثر التحرر االقتـصادي علـى          الز

التركيب المحصولي في األراضي القديمة والحديثة، مشروع       
  .١٩٩٩بحثي، مايو 
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، الجوانـب المؤسـسية للزراعـة       )دكتـور (احمد أحمد جويلى    
المصرية، الندوة القومية لتحليل الـسياسات الزراعيـة فـي          

ـ          صالح جمهورية مـصر العربيـة، وزارة الزراعـة واست
األراضي، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الجـزء        

  .١٩٩٢القاهرة، يناير  الثاني
وآخرون، معالم السياسة الزراعية    ) دكتور(أمام محمود الجمسى    

والبحـوث   المصرية، المؤتمر التاسع لإلحصاء والحاسـبات     
  .١٩٨٤أبريل القاهرة ١٠-مارس ٣١االجتماعية والسكانية، 

  

اعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،      وزارة الزر 
ــشرة   ــي، نـ ــصاد الزراعـ ــة لالقتـ اإلدارة المركزيـ

  .االقتصادالزراعي، إعداد مختلفة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحـصاء، نـشرات التجـارة          

  . الخارجية، أعداد مختلفة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتـاب اإلحـصائي         

  وي، أعداد مختلفة السن
  ).الفاو(شبكة االنترنت، موقع منظمة األغذية والزراعة 
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 المالحق
  )٢٠١٤-١٩٩٦(السعر المزرعى والجملة والتجزئة والعالمي لمحصولي الفاصوليا الجافة والعدس خالل الفترة .١جدول 

 العدس الفاصوليا  الجاف
طن/جنيهالمزرعى السعر  السنة  

طن/جنيه الجملة سعر   
طن/جنيه التجزئة سعر   

طن/جنيهالعالمي السعر   
طن/جنيهالمزرعى السعر   

طن/ جنيه الجملة سعر   
طن/ جنيه سعر التجزئة   

طن/جنيهالسعر العالمي   

 ٢٤٩٦,٢ ٥٧٠ ٤٤٩ ٣٥٦ ٢٧٣٣ ٣٥٠,٣ ٣٠٠,٢ ٢٣٠,٣ المتوسط ٦٦٨٠,٨ ١٤٩٥ ١١٨٨ ١٠٠٣ ٥٠٠٥,٥ ٨٧٩ ٧٦٣ ٥٨١ ٢٠١٤ ٣٤٩٢,١ ٨٢٠ ٦٤٥ ٥٢٠ ٤١١٧,٤ ٥٣٧ ٤٦٩ ٣٥٣ ٢٠١٣ ٢٥٤٩,٢ ٧٦٢ ٦٢٩ ٥٠٧ ٤٣٤٣,٨ ٤٧٠ ٤٢٢ ٣٤٧ ٢٠١٢ ٢٣٤٠,٨ ٧٣٨ ٦١٢ ٤٧٢ ٣٠٨٦,٦ ٤٦٦ ٤١٦ ٣٣١ ٢٠١١ ٣٠٥٧,٤ ٧٤١ ٥٨٢ ٤٥١ ٣٦٦٣,٤ ٣٩٣ ٤٣٢ ٣٢٦ ٢٠١٠ ٣١٠٧ ٥٨٢ ٤٦٦ ٣٤٠ ٢٢٩٤,٤ ٣٩٣ ٣٥٣ ٢١٨ ٢٠٠٩ ٢٨٧٥ ٥٣٢ ٤٠٩ ٣٠١ ٣٢٦٦,٨ ٣٢٥ ٢٦٦ ١٩٧ ٢٠٠٨ ١٧١٣,٢ ٥٠٠ ٣٨٥ ٢٩٩ ٢٢١٤,٢ ٣١٤ ٢٥٥ ١٩٤ ٢٠٠٧ ١٨٩٩,٢ ٤٩٩ ٣٧١ ٢٩٥ ٢٢٧٤ ٣١١ ٢٥٨ ١٩٥ ٢٠٠٦ ٢١٨٧,٨ ٤٨٢ ٣٧٨ ٢٩١ ٢٦٦٠,١ ٢٨٢ ٢٤٠ ١٩٥ ٢٠٠٥ ٢١٥٧,٨ ٤٩٧ ٣٨١ ٢٩١ ٢٨٥٦,٨ ٢٨٤ ٢٢٨ ١٩٢ ٢٠٠ ٢١١٢,٣ ٤٧٩ ٣٨١ ٢٨٦ ٢٥٨١,١ ٢٨٣ ٢٣٤ ١٩٠ ٢٠٠٣ ١٨٦٢,٥ ٤٧٣ ٣٧٦ ٢٨٠ ٢٤٩٥,٢ ٢٨٤ ٢٣٢ ١٧٢ ٢٠٠٢ ١٩١٣ ٤١٢ ٣١٠ ٢٥٦ ٢٢٢٦,٥ ٢٥٨ ٢٠٨ ١٦٢ ٢٠٠١ ١٣٩٨ ٣٨٢ ٢٨٠ ٢٥٠ ١٩٧٠,٣ ٢٤٢ ١٨٤ ١٥٦ ٢٠٠٠ ١٦٩٧,٤ ٤٣٨ ٣٣٨ ٢٤٦ ١٩٢٥,٦ ٢٥٠ ١٩٥ ١٦٠ ١٩٩٩ ٢١٦٣,٣ ٤٥٥ ٣٦٩ ٢٣٦ ١٣٤٥,٣ ٢٧٧ ٢٠١ ١٦٤ ١٩٩٨ ٢٠٢٦ ٢٧٧ ٢١٥ ٢٢٠ ١٠٦٠,٣ ٢١٩ ١٧٧ ١٣٦ ١٩٩٧ ١٦٨٢,٨ ٢٦٨ ٢١٢ ٢١٩ ٢٥٣٣ ١٨٨ ١٧٠ ١٠٧ ١٩٩٦
  ، أعداد مختلفة )منتج وجملة(النشرة الربع سنوية ألسعار المواد الغذائية ) ١ ( :المصدر

 ، أعداد مختلفة )تجزئة(النشرة السنوية ألسعار المواد الغذائية )٢           (

  ).الفاو(شبكة االنترنت، موقع منظمة األغذية والزراعة  )٣(
ي وعدد السكان وسعر التجزئة الحقيقي لمحصولي الفاصـوليا الجافـة            االستهالك القومي ومتوسط الدخل الفرد     .٢جدول  

  )٢٠١٤-١٩٩٦(والعدس خالل الفترة 
 العدس الفاصوليا  الجاف

 باأللف طنالقومي االستهالك  السنة
 بالجنيه طنالحقيقي سعر التجزئة 

 طنالقومي باأللف االستهالك 
 بالجنيه طنالحقيقي سعر التجزئة 

 بالجنيهالفردي الدخل 
 مليون نسمةعدد السكان 

 الجملة العام ألسعار القياسيالرقم 
١٠٥١,٩ ٧٥ ١٠٥٣,٤ ١٤٢,١ ٥٢ ٨٣,٥ ٦٦٢ ٢٠١٤ ٨٠٢,٣ ٧٣,٦ ١٢٤٣ ١٠١,٤ ٧٩ ٦٦,٤ ٤٥٢ ٢٠١٣ ٦٥٨,٦ ٧٢,٦ ١٣١٤,٦ ١١٥,٧ ٧١ ٧١,٤ ٥١٢ ٢٠١٢ ٥٧٢,٦ ٧١,٣ ١٣٤٣,٥ ١٢٨,٨ ١٠١ ٨١,٣ ٤٨٥ ٢٠١١ ٥٦٦,٦ ٧٠,٠ ١٢٤٧,٦ ١٣٠,٧ ٨٤ ٦٩,٤ ٤٨٧ ٢٠١٠ ٤٩٧,٦ ٦٧,٠ ١٢٤٦,٤ ١١٧ ٥٩ ٧٩,١ ٤٧٦ ٢٠٠٩ ٤٢٨,٧ ٦٦,٣ ١٣٣٩,٤ ١٢٢ ٩٦,٥ ٧٥,٧ ٥٣٣ ٢٠٠٨ ٣٨٦,٦ ٦٥,٨ ١٤٦١,٤ ١٢٩,٣ ٨٦,٣ ٨١,٢ ٣٧٧ ٢٠٠٧ ٣٨٤,٩ ٦٦ ١٣٨١,١ ١٢٩,٨ ٧٠ ٨٠,٧ ٣٤٧ ٢٠٠٦ ٣٧٨,٢ ٦٥,٧ ١٢٨٩,٥ ١٢٧,٤ ٦٤ ٧٤,٦ ٣٩٥ ٢٠٠٥ ٣٧١,٦ ٦٤,٥ ١٢٤٢,٢ ١٣٣,٧ ٦٥ ٧٦,٤ ٣٧٣ ٢٠٠ ٣٦٦,٧ ٦٣,٢ ١١٧٥,٦ ١٣٠,٦ ٦٣,٦ ٧٧,٢ ٣٦٦ ٢٠٠٣ ٣٦٣,٧ ٦٢,١ ١٠٨٣ ١٣٠,٢ ٦٠,٧ ٧٨ ٣٨٢ ٢٠٠٢ ٣٣٩ ٦٠,٨ ١٠٥٤,٥ ١٢١,٥ ٥٥,٢ ٧٦,٢ ٤٠٢ ٢٠٠١ ٣١٩ ٥٩,٦ ٩٨١,٢ ١١٩,٢ ٤٢,٣ ٧٥,٧ ٢٦٨ ٢٠٠٠ ٢٩١,٨ ٥٨,٣ ٩٨٤,٢ ١٥٠,٢ ٧٠ ٨٥,٦ ٢٤٥ ١٩٩٩ ٢٧١,٨١ ٥٦,٩ ٩٥٣,٥ ١٦٧,٥ ٦٤,٦ ١٠٢ ٣٦١ ١٩٩٨ ٢٥٥,٦٣ ٥٥,٦ ٨٤٣,٤ ١٠٨,٣ ٥٥ ٨٥,٨ ٤٠٤ ١٩٩٧ ٢١٣,١٢ ٥٤,٣ ٨٩٤,٨ ١٢٥,٧ ٥٨,٤ ٤١,٣ ٣٠٧ ١٩٩٦ 

  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة االستهالك، أعداد مختلفة) ١:المصدر 
  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي، أعداد مختلفة ) ٢
   المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة ربع سنوية ألسعار التجزئة، أعداد مختلفةالجهاز) ٣
  ١٠٠=١٩٩٦/١٩٩٧األسعار الحقيقية مرجحة باألرقام القياسية ألسعار الجملة ) ٤
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ABSTRACT 
The Economic Impacts of Changing the Production Factors on Producing the 

Dry Bean and Lentil in Arab Republic of Egypt 
Ashraf Shebl Youness

This research mainly aims  at studying the impacts of 
changing the production factors on the economics of 
the two crops the dry beans and lentil.And the findings 
show that: 
1- Production costs for both the dry bean and lentils 

have taken a significantly increasing trend at a 
significant level 0.01by 109.2, 107, pounds /feddan 
with an average growth rate of annual increase of 
about 7.9%, 7.5% over the Period (1996-2014), 
respectively. 

2- Average  of the farm  labor cost for the dry bean 
crop attained  about 288 pounds / feddan in 1996 
rose to about 973 pounds / acre in 2014 in growth 
rate represents  238.8% from its counterpart in 
1996, and represents about 71.4%, 48.3% from  the 
total variable costs in 1996, 2014 respectively, 
distributed to workers, animals and machines. As 
average cost of the farm labor for lentil crop 
attained about 228.5pounds / feddan in 1996, it 
increased to about 995 pounds / acre in 2014, up 
represent approximately 335.4% during the study 
period, and represent about 58.7%, 51.4% from the 
total variable costs in 1996, 2014 respectively. 

3- That wages of workers and machines are  the most 
influential factors in the farm labor cost, and that 
both of chemical fertilizer and seed are  the most 
influential factor in the cost of production 
requirements during the study period for the dry 
bean and lentil. 

 
 

4- Farm price for the two crops of the study  has taken 
a significant growing  trend at a significant level 
0.01 by 16.6 pounds / ton, 24.8 pounds / ton, with 
an annual growth rate of about 7.2% 0.7%, 
respectively, during the study period. As it turns out 
that both the wholesale and retail price for the two 
crops of study  has taken an increasingly significant 
trend at a significant  level of 0.01. 

5- By studying the relationship between the production 
cost per feddan from the crop of dry beanas an 
independent variable and the farm price farm of 
tone as a dependent variable show that the relative 
change rate between the production cost per ton and 
the price farm attained about  0.796. This means 
that when the production  cost of ton changes in 
10% leads to changing in the farm price by 7.9 % as 
this was proven at a significant  level of 0.01 during 
the study period. As it turns out that in  studying the 
relationship between the production cost for ton of 
lentil and the average farm price The relative 
change rate attained  about 0.691 and this means 
that when the production cost for changes in 10% 
leads to a farm price change by 6.9%, as it was 
proven significantly. 

6- The study recommends preparing an integrated 
study in the field of legume crops to find out 
appropriate methods that help to reduce the cost of 
local resources to rise the comparative advantage of 
the two crops of study, specially they are from the 
important   food commodities, which depends 
which the consumer relies on them daily. 

  


