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 2021 سبتمبر 09 ىالنشر ف ، الموافقة على2021 أغسطس11استالم البحث فى

 الملخص العربى
التتترا    االقتصتتتادي الوضتتت  البحتتتل التعتتترف  لتتتى استتتت دف

وذلك  2017-2005 مصر خالل الفترة يلمحصول فول الصويا ف
 ا   يكتتتل التكتتتاليف وفقتتتإنتاجتتت  و  جا تتتات وت تتتورالتعرف  لتتتى اتبتتت

 أ ملمستلزمات اإلنتاج وتقدير دالة استجابة العرض وذلك لتحديد 
و و ما  المساحة المزرو ة من .المؤثرة  لى انخفاض المتغيرات 

القترارات الخاصتتة   لتى اتختتاذ السياستة الزرا يتتة ييستا د مخ  تت
دور المحصتول  لتعظتيم أختر نحو تحفيتز المتزار ي  لزرا تت  مترة 

 سد الفجوة الغذائية م  الزيوت النباتية. في
استتخدم البحتل لتحقيتتد أ دافت  بعتتض المؤحترات اإلحصتتائية  
التتتي تتمثتتل فتتي المتوستت  الحستتابي وال ندستتي والنستت  المئويتتة 
إلبراز األ ميتة النستبية للمتغيترات موضت  الدراستة  باإلضتافة إلتى 

تغيتترات موضتت  الدراستتة  معتتدل النمتتو الستتنوي إلبتتراز اتجا تتات الم
وتحليتتتل االنحتتتدار بفتتتترات تتتتدخير لتقتتتدير دالتتتة استتتتجابة العتتترض 

 ب ريقة نيرلوف.
وم  أ م النتائج التي توصل إلي ا البحتل ختالل فتترة الدراستة 

 ما يلي: 2005-2017
بلغ معدل النمو السنوي للمساحة المزرو ة واإلنتتاج وصتافي 

ر خالل فترة الدراسة صمالعائد الفداني لمحصول فول الصويا في 
%  لى الترتي   كمتا بلتغ معتدل النمتو 7.2%  3.6%  4.6نحو 

السنوي لإلنتاج المحلي م  زيت فول الصويا  المتاح لالست الك 
 %  لى الترتي . 4.6%  1.1في مصر خالل فترة الدراسة نحو 

تبي  م  تقدير دالة استتجابة العترض لمحصتول فتول الصتويا 
لدراستتتة إ  اإلنتاجيتتتة الفدانيتتة فتتتي العتتتام فتتي مصتتتر ختتتالل فتتترة ا

يتؤدي إلتي  %1زيادت ا بنحتوالسابد ذات تدثير ايجابي  حيل أ  

فتي  % 0.192زيادة المساحة المزرو ة فتي العتام الحتالي بمقتدار
حي  أوضحت النتائج سالبية تدثير التكاليف الكلية للعتام الستابد  

المزرو ة  يؤدي إلى انخفاض المساحة %1بنحوحيل أ  زيادت ا 
 %.0.465في العام الحالي بنحو

لذا يوصي البحل بالتوست  فتي المستاحة المزرو تة بمحصتول 
وتعتمتتد  تفتتول الصتتويا كمحصتتول إستتتراتيجي متعتتدد االستتتخداما

وتنمية  ة لي  الدولة بنسبة كبيرة في تغ ية الفجوة الغذائية الزيتي
دام  فتي الثروة الحيوانية والداجنيتة والستمكية كعلتف وكتذلك استتخ

إنتتتاج الزيتتوت  كمتتا يجتت  العمتتل  لتتى زيتتادة اإلنتاجيتتة الفدانيتتة 
 خاصة في ظل إستراتيجية الدولة في التنمية الزرا ية المستدامة.     

الكلمات المفتاحية: دالة استجابة العرض  محصول فول 
 الصويا  التحليل االقتصادي.

  المقدمة
 التيلزيتية محصول فول الصويا أحد أهم المحاصيل اي عد 

 أهميتتتت ، وترجتتت  هتتتامعظتتتم محافظات فتتتييتتتزر  و   دخلتتتص مصتتتر
معتتتدل كمتتتا يستتتتخل  ب والحيتتتوان اإلنستتتانتغذيتتتة  فتتتي إلستتتهام 

 نستتبت  وتقتتدر النبتتاتيمصتتدرا  للبتتروتين وهتتو %، 20يبلتتن نحتتو 
لحتل  الحيتوانيالبروتين   بخلط بروتينوي %،40البذرة نحو في 

-15اوح متتتتا بتتتتين مشتتتتكلة نقتتتت  اللحتتتتوم الحيوانيتتتتة بنستتتتب تتتتتتر 
يخلتتط متت  زيتتص بتتذرة القطتتن أو عبتتاد الشتتمس ليغطتتى و  %،30

 . ويستتخدم% من استهالك زيوص الطعام في مصتر73حوالي 
صتناعة األعتالف الالزمتة لتنميتة ال تروة  فتيالكسب الناتج من  
باإلضتتتتافة التتتتى احتوا تتتت  علتتتتى  ،ة والستتتتمكيةيتتتتالحيوانيتتتتة والداجن

 .سكر وتصلب الشراييننسبة عالية من اليود يصلح لمرضى ال
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 هوهو ما أدى الى اتجاه الدولة الى تغطية هذه الفجتوة باستتيراد
 .من الخارج

 يةمحكلة البحثال
زيتتص فتتي عجتتز اإلنتتتاج المحلتتي متتن  البحتتثتكمتتن مشتتكلة 

متن الزيتوص، ممتا  عن مالحقة االستهالك المتزايدفول الصويا 
عتتتدد  تزايتتتدفجتتوة زيتيتتتة متزايتتتدة، ويرجتت  ذلتتتك التتى  ترتتتب عليتتتة

المستتاحاص المزروعتتة، وانخفتتا  تنتتاق  الستتكان، فضتتال  عتتن 
فتتتول  محصتتول اإلنتاجيتتة الفدانيتتتة وصتتافي العا تتتد الفتتداني متتتن

 .البديلة المنافسة المحاصيلأمام الصويا 

 أ داف البحل

يستهدف البحث التعرف علتى مالمتح انتتاج محصتول فتول 
ة مصتر ختالل الفتتر  كأحد المحاصتيل اإلستتراتيجية فتي الصويا
متتتن ختتتالل التعتتترف علتتتى المعتتتالم والم شتتتراص  2005-2017

اإلنتاجيتتتتتتتتتة واالقتصتتتتتتتتتادية وكتتتتتتتتتذلك تحديتتتتتتتتتد أهتتتتتتتتتم المتغيتتتتتتتتتراص 
االقتصتتتادية التتتتى تتتت  ر علتتتى زراعتتتة المحصتتتول فتتتى مصتتتر، 

وتقتتدير أهتتم       انخفتتا  المستتاحة المزروعتتة منتت  التتىوأدص 
 المحدداص الم  رة على انتاج . 

ت ومصادر البيانا البحثياألسلو    

اعتمد البحث في تحقيق أهداف  على أساليب  العر  
بة توالبياني، المتوسط الحسابي والهندسي والنس يالجدول

يراص موض  الدراسة، تالم وية إلبراز األهمية النسبية للمتغ
 االتجاهيةلتحليل العالقاص  Trend Analysisتحليل االتجاه 

 للمتغيراص موض  الدراسة، فضال  عن استخدام بع 
ة، تالم شراص االقتصادية ذاص الصلة بتحقيق أهداف الدراس

 Regression (Greene, 2010)باإلضافة الى تحليل االنحدار 

Analysis تجابة العر تلتقدير دالة اس   Supply  

Responseريقة نيرلوفتبط  (Nerlove (1979  (Braulke, 

موض  الدراسة وفقا  لما يتفق لمحصول فول الصويا (1982
، م  المنطق االقتصادي واإلحصا ي لمعالم النماذج المقدرة

البحث في تحقيق أهداف  على البياناص ال انوية  أعتمدكما 

ستصالح ا  الزراعة و  الصادرة من الجهاص الرسمية م ل وزارة
 .الجهاز المركزي للتعب ة العامة واإلحصاء األراضي،

 يةنتائج البحثال

لمحصول فول المؤحرات اإلنتاجية واالقتصادية  –ال  أو 
 الصويا:

الم شراص اإلنتاجية واالقتصادية  يتبين من استعرا 
 2017-2005لمحصول فول الصويا في مصر خالل الفترة 

  :يلي ( ما1جدول )والواردة في 
بلن متوسط المساحة المزروعة لمحصول  المساحة المزرو ة:

 24حوالي  2005-2017لفترة مصر خالل ا فيفول الصويا 
ألف فتدان بمتا  6.56معياري قدر بحوالي  بانحرافألف فدان، 

يعكس تذبذب نسبى في المساحة المزروعة، وقد سجلص حدها 
اتجهتتتص للزيتتتادة و ألتتتف فتتتدان،  17 بحتتتوالي 2009األدنتتتى عتتتام 

 36بقيمتتة قتتدرص بحتتوالي  2010لتستتجل أقصتتى حتتد لهتتا عتتام 
 %.4.6نحو ن بلمعدل نمو سنوي بألف فدان، 
مصتتر  فتتيبلتتن متوستتط انتتتاج محصتتول فتتول الصتتويا  اإلنتتتاج:

 بتتتانحرافألتتتف طتتتن،  36 حتتتوالي 2005-2017 ختتتالل الفتتتترة
بمتتتتا يعكتتتتس حتتتتدوث ، ألتتتتف طتتتتن 8.54معيتتتتاري قتتتتدر بحتتتتوالي 

تذبتتذب نستتبى فتتي الكميتتة المنتجتتة، وقتتد ستتجلص حتتدها األدنتتى 
ألتتتتتتف طتتتتتتن، وقتتتتتتد  26 بحتتتتتتوالي 2008,2007,2006 أعتتتتتتوام

 2016، 2015 عتتامييتتادة لتستتجل أقصتتى حتتد لهتتا اتجهتص للز 
 بلتتتن معتتتدل نمتتتو ستتتنويبألتتتف طتتتن،  47بكميتتتة قتتتدرص بحتتتوالي 

 %.3.6نحو 
 

بلتتتتن متوستتتتط اإلنتاجيتتتتة الفدانيتتتتة لمحصتتتتول فتتتتول  اإلنتاجيتتتتة:
طتتتتتتتتن،  1.5 حتتتتتتتتوالي 2005-2017الصتتتتتتتتويا ختتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترة 

بمتا يعكتتس تذبتتذب  ،طتتن 0.25 بحتتواليمعيتتاري قتدر  بتانحراف
 2005أقصتتتى حتتتتد لهتتتا عتتتتام  صجيتتتتة، وستتتجلنستتتبى فتتتي اإلنتا

حتتتدها  لتستتتجل اتجهتتتص ،  تتتمطتتتن 2.15بقيمتتتة قتتتدرص بحتتتوالي 
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 معدل تنتاق  ستنويب طن، 1.19بحوالي  2010األدنى عام 
 %.1نحو بلن

بلتتتن متوستتتط صتتتافى العا تتتد الفتتتدانى  صتتتافى العائتتتد الفتتتدانى:
-2005مصتتتتتر ختتتتتالل الفتتتتتترة  فتتتتتيلمحصتتتتتول فتتتتتول الصتتتتتويا 

 بحتتتتواليمعيتتتتاري قتتتدر  انحرافبتتتجنيهتتتتا ،  1740حتتتوالي 2017

 صتتتتافى فتتتي مستتتتتوى عتتتتاليجنيهتتتا  بمتتتتا يعكتتتس تذبتتتتذب  1171
بقيمتتة  2012أقصتتى حتتد لهتتا عتتام ص وقتتد ستتجل ،العا تتد الفتتدانى
حتتدها األدنتتى  لتستتجل اتجهتتص جنيتت ،  تتم 3878قتتدرص بحتتوالي 

ولتتتتتم ت بتتتتتص المعنويتتتتتة  ،ألتتتتتف جنيتتتتت  500بحتتتتتوالي 2017عتتتتتام 
 .السنوياإلحصا ية لمعدل النمو 

نتاجية  .1جدول  نتاج وا  مصر خالل الفترة  يف وصافى العائد الفداني والسعر المزر ي لمحصول فول الصويات ور مساحة وا 
2017-2005 

 السعر المزر ي يالعائد الفدانصافى  اإلنتاجية اإلنتاج المساحة السنة
 )جني /   ( )جني ( )  /فدا ( )ألف   ( )ألف فدا (

2005 20 43 2.15 798 1861 
2006 18 26 1.44 698 1903 
2007 19 26 1.37 911 1953 
2008 21 26 1.24 989 2161 
2009 17 29 1.71 1372 2507 
2010 36 43 1.19 681 2770 
2011 23 43 1.87 1447 4970 
2012 17 26 1.53 3878 4400 
2013 22 32 1.45 3570 4214 
2014 28 40 1.43 3273 4490 
2015 34 47 1.38 2934 4343 
2016 32 47 1.47 1574 4410 
2017 31 45 1.45 500 4729 

 أعداد مختلفة. القاهرة، ،الزراعيالجهاز المركزي للتعب ة العامة واإلحصاء، نشرة تقديراص الدخل من القطا  من  ج معص وح سبص :المصدر

وصافى العائد الفداني والسعر المزر ي لمحصول فول  ةالمؤحرات اإلحصائية لت ور المساحة واإلنتاج واإلنتاجي .2 جدول
 2005-2017  رةخالل الفتفي مصر  الصويا

 المتغير
 المزر ي السعر يالعائد الفدانصافى  اإلنتاجية اإلنتاج المساحة المؤحر
 3439 1740 1.51 36 24 المتوسط

 4970 500 1.19 26 17 األدنىالحد 
 1861 3878 2.15 47 36 الحد األقصى

 1189 1171 0.25 8.45 6.56 االنحراف المعياري
 **ns 7.2 ns 9.2(1) *3.6 ** 4.6 معدل التغير السنوي %

 ) (: القيم بين قوسين تعبر عن قيم سالبة.
 غير معنوي. ns، 0.01االحتمالي  ىمعنوي عند المستو  **، 0.05االحتمالي  ىمعنوي عند المستو  *

 (.1التحليل اإلحصا ي للبياناص الواردة بالجدول ) من ج معص وح سبص :المصدر
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 ستتتتتعر المزرعتتتتتي الفتتتتتدانيالبلتتتتتن متوستتتتتط  :الستتتتتعر المزر تتتتتي
 2017-2005مصر خالل الفترة  فيلمحصول فول الصويا 

 1189 بحتتتواليمعيتتتاري قتتتدر  بتتتانحرافجنيهتتتا ،  3439حتتتوالي
 الستتعر المزرعتتي فتتي مستتتوى نستتبىجنيهتتا  بمتتا يعكتتس تذبتتذب 

 2005حتتتتتتتتتتتتدها األدنتتتتتتتتتتتتى عتتتتتتتتتتتتام ص وقتتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتجل الفتتتتتتتتتتتتداني،
أقصتتتتتى حتتتتتد لهتتتتتا  لتستتتتتجل اتجهتتتتتص  تتتتتم جنيتتتتت ،1861بحتتتتتوالي

معتتتدل نمتتتو جنيتتت ، ب 4970بقيمتتتة قتتتدرص بحتتتوالي  2011عتتتام
 %.9.2نحو  بلن سنوي
 محصول فول الصويا:ل الفدا  تكاليف بنود

محصتتتتول فتتتتول  هيكتتتتل تكتتتتاليف ( أن3يتبتتتتين متتتتن جتتتتدول )
يتكتتتون متتتن عتتتدد متتتن البنتتتود  اإلنتتتتاجلمستتتتلزماص  وفقتتتا  الصتتويا 

 ،التقتتتاوي ،اآلليتتتةخدمتتتة ال ،الفدانيتتة بشتتتريةالعمالتتتة تتم تتل فتتتي ال
 ،أخترىمصتاريف  مبيتداص،ال ،الكيمتاوي السماد ،البلدياد سمال

التعتترف علتتى تطتتور  يلتتيوفيمتتا  ،ايجتتارجملتتة التكتتاليف بتتدون 
 :النسبية لتلك البنود األهمية

بلتتتن متوستتتط تكتتتاليف العمالتتتة البشتتترية العمالتتتة البحتتترية:  -1
الفدانيتتتة لمحصتتتول فتتتول الصتتتويا فتتتي مصتتتر ختتتالل الفتتتترة 

حتتدها األدنتتى  وتتتراوح، جنيهتتا   787حتتوالي  2005-2017
جنيهتتتتتتتتا  بنستتتتتتتتبة ت قتتتتتتتتدر بنحتتتتتتتتو  337حتتتتتتتتوالي 2006عتتتتتتتتام 

حتتدها األقصتتى حتتوالي و % متتن اجمتتالي التكتتاليف، 28.58
% متن 45.14بنسبة ت قتدر بنحتو 2017عام ا  جنيه 2039

لتكاليف العمالة  الزمنيوبدراسة االتجاه ، اجمالي التكاليف
يمتتتة قتتتدرص ا  بقياتجاهتتا  تصتتتاعد اتختتتذصالبشتترية تبتتتين أنهتتتا 

جنيهتتتتتتتتتتا ، وبمعتتتتتتتتتتدل نمتتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتتنوي بلتتتتتتتتتتن  0.11بحتتتتتتتتتتوالي 
 %.0.11نحو

متوسط تكاليف الخدمة اآلليتة الفدانيتة  بلنالخدمة اآللية:  -2
-2005لمحصتتتول فتتتول الصتتتويا فتتتي مصتتتر ختتتالل الفتتتترة 

حتتتتدها األدنتتتتى عتتتتام وتتتتتراوح جنيهتتتتا ،  493حتتتتوالي  2017
% من 13.59جنيها  بنسبة ت قدر بنحو  207حوالي 2008

جنيها  عام  908الي التكاليف، وحدها األقصى حوالي اجم

% من اجمالي التكتاليف، 20.10بنسبة ت قدر بنحو  2017
 %.0.11وبمعدل نمو سنوي بلن نحو 

متوستتتتتط تكتتتتتاليف قيمتتتتتة التقتتتتتاوي الفدانيتتتتتة  بلتتتتتن: التقتتتتتاوي -3
-2005  لمحصتول فتتول الصتتويا فتي مصتتر ختتالل الفتتترة 

األدنتتتتتى عتتتتتام ا وتتتتتتراوح حتتتتتدهجنيهتتتتتا ،  106حتتتتتوالي  2017
% متتن 6.11جنيهتتا  بنستتبة ت قتتدر بنحتتو  62بحتتوالي  2005

جنيهتتتتا   324حتتتدها األقصتتتتى بحتتتوالي و اجمتتتالي التكتتتتاليف، 
% متتتتتتن اجمتتتتتتالي 7.17بنستتتتتتبة ت قتتتتتتدر بنحتتتتتتو  2017عتتتتتتام 

 %.0.05التكاليف، وبمعدل نمو سنوي بلن نحو 
 الفداني البلديمتوسط تكاليف السماد  بلن: البلديالسماد  -4

-2005فتتتول الصتتتويا فتتتي مصتتتر ختتتالل الفتتتترة لمحصتتتول 
 154حتتتتدها األقصتتتى حتتتتوالي و جنيهتتتا ،  18حتتتوالي  2017

% متن اجمتالي 3.41بنستبة ت قتدر بنحتو  2017جنيها  عام 
 .التكاليف

 الكيمتتاويالستتماد  متوستتط تكتتاليف بلتتن: الكيمتتاويالستتماد  -5
محصتتتول فتتتول الصتتتويا فتتتي مصتتتر ختتتالل الفتتتترة ي لالفتتتدان

األدنتتى  وتتتراوح حتتدهاجنيهتتا ،  387حتتوالي  2005-2017
% 18.9جنيها  بنسبة ت قتدر بنحتو  192حوالي  2005عام 

جنيهتا   594حتدها األقصتى حتوالي و من اجمالي التكاليف، 
% متتتتتن اجمتتتتتالي 13.15بنستتتتتبة ت قتتتتتدر بنحتتتتتو  2017عتتتتتام 

 الكيمتتاويلقيمتتة الستتماد  الزمنتتيوبدراستتة االتجتتاه  ،التكتتاليف
 بقيمتتتة قتتتدرص بحتتتوالي ا  ياتجاهتتتا  تصتتتاعد اتختتتذصتبتتتين أنهتتتا 

 %.0.07جنيها ، وبمعدل نمو سنوي بلن نحو  0.07
  الفدانيتتتتتتتتة المبيتتتتتتتداصمتوستتتتتتتتط تكتتتتتتتاليف  بلتتتتتتتنالمبيتتتتتتتدات:  -6

-2005لمحصتتتول فتتتول الصتتتويا فتتتي مصتتتر ختتتالل الفتتتترة 
 2010حدها األدنى عام  وتراوحجنيها ،  87حوالي  2017
% متتن اجمتتالي 3.35جنيهتتا  بنستتبة ت قتتدر بنحتتو  50حتتوالي 

جنيهتتتتتتتا  عتتتتتتتام  142حتتتتتتتدها األقصتتتتتتتى حتتتتتتتوالي و تكتتتتتتتاليف، ال
على % 4.87 %،5.03 بنسبة ت قدر بنحو 2016، 2015

 الزمنتتتيمتتتن اجمتتتالي التكتتتاليف. وبدراستتتة االتجتتتاه الترتيتتتب 
ا  ياتجاهتتا  تصتتاعد اتختتذصتبتتين أنهتتا  الكيمتتاويلقيمتة الستتماد 
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ستنوي بلتن  نمتوجنيها ، وبمعدل  0.09بقيمة قدرص بحوالي 
 %.0.09نحو 

بلتتتن متوستتتط التكتتتاليف للمصتتتاريف المصتتتاريف األختتتر :  -7
األختتترى لمحصتتتول فتتتول الصتتتويا فتتتي مصتتتر ختتتالل الفتتتترة 

حتتدها األدنتتى  وتتتراوحجنيهتتا ،  174حتتوالي  2005-2017
% 8.28جنيهتتا  بنستتبة ت قتتدر نحتتو  84حتتوالي  2005عتتام 

جنيت   373حتدها األقصتى حتوالي و من اجمالي التكتاليف، 
% متتتتتتن اجمتتتتتتالي 8.26حتتتتتتو بنستتتتتتبة ت قتتتتتتدر بن 2017عتتتتتتام 

لتكتتتتاليف المصتتتتاريف  الزمنتتتتيوبدراستتتتة االتجتتتتاه  ،التكتتتاليف
ا  بقيمتتتة ياتجاهتتتا  عامتتتا  تصتتتاعد اتختتتذص األختتترى تبتتتين أنهتتتا

ستنوي بلتن  نحتو  نموجنيها ، وبمعدل  0.10قدرص بحوالي 
0.10.% 

بلن متوسط التكتاليف لجملتة جملة التكاليف بدو  إيجار:  -8
حصتول فتول الصتويا فتي مصتر التكاليف بدون اإليجتار لم

 وتتتراوحجنيهتتا ،  2053حتتوالي  2017-2005ختتالل الفتتترة 
جنيها  بنسبة ت قدر  1014حوالي  2005حدها األدنى عام 

حتتتتتدها األقصتتتتتى و % متتتتتن اجمتتتتتالي التكتتتتتاليف، 100بنحتتتتتو 
بنستتتتتتبة ت قتتتتتتدر بنحتتتتتتتو  2017جنيهتتتتتتا  عتتتتتتام  4517حتتتتتتوالي 

 الزمنتتتتيوبدراستتتة االتجتتتاه  ،% متتتن اجمتتتالي التكتتتتاليف100
لجملتتتة التكتتتاليف بتتتدون اإليجتتتار تبتتتين أنهتتتا اتختتتذص اتجاهتتتا  

جنيهتتا ، وبمعتتدل نمتتو  0.10ا  بقيمتتة قتتدرص بحتتوالي يتصتتاعد
 %.0.10سنوي بلن نحو 

ممتتتا ستتتبق وبدراستتتة وتحليتتتل الهيكتتتل النستتتبي لبنتتتود تكتتتاليف 
انتتتاج محصتتول فتتول الصتتويا الفدانيتتة فتتي مصتتر ختتالل الفتتترة 

( تبتتتين أن 1شتتكل )(، 3ومتتن ختتالل الجتتدول ) 2005-2017
تكتتتاليف العمالتتتة البشتتترية تتتتأتى فتتتي المرتبتتتة األولتتتى متتتن حيتتتث 
أهميتهتتتتتتتا النستتتتتتتبية،  تتتتتتتم الخدمتتتتتتتة اآلليتتتتتتتة، الستتتتتتتماد الكيمتتتتتتتاوي، 
المصاريف األخرى، التقاوي، المبيتداص، باإلضتافة التى الستماد 

%، 23.32%، 37.07البلتتتتتتتتتتتتتدي حيتتتتتتتتتتتتتث بلتتتتتتتتتتتتتن متوستتتتتتتتتتتتتطها 
% علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى %0.79، %4.25، %5.09، %8.49، 19.80

 لترتيب.ا

      2005-2017  لفترةخالل ا محصول فول الصويا. تكاليف مستلزمات اإلنتاج السلعية الفدانية ل3جدول 
 (بالجني )

 السنة
عمالة ال
 % بحريةال

خدمة ال
  اآللية

 % التقاوي %
سماد ال

 بلدي
% 

سماد ال
 كيماوي

 % مبيداتال %
مصاريف ال

 األخر 
% 

جملة 
التكاليف 
بدو  
 اإليجار

% 

2005 345 34.02 264 26.04 62 6.11 13 1.28 192 18.93 54 5.33 84 8.28 1014 100 
2006 337 28.58 316 26.80 79 6.70 15 1.27 280 23.75 55 4.66 97 8.23 1179 100 
2007 395 33.17 290 24.35 79 6.63 13 1.09 263 22.08 56 4.70 95 7.98 1191 100 
2008 663 43.53 207 13.59 84 5.52 29 1.90 343 22.52 59 3.87 138 9.06 1523 100 
2009 562 36.33 342 22.11 84 5.43 1 0.06 362 23.40 55 3.56 141 9.11 1547 100 
2010 617 37.81 425 23.23 85 4.81 0 0.33 350 21.36 50 3.35 153 9.11 1689 100 
2011 789 39.29 489 24.35 84 4.18 12 0.60 388 19.32 63 3.14 183 9.11 2008 100 
2012 892 44.18 331 16.39 86 4.26 0 0 430 21.30 113 5.60 167 8.27 2019 100 
2013 847 37.83 580 25.90 88 3.93 0 0 440 19.65 99 4.42 185 8.26 2239 100 
2014 798 34.18 689 29.51 95 4.07 0 0 439 18.80 121 5.18 193 8.27 2335 100 
2015 894 35.22 731 29.01 98 4.26 0 0 439 18.22 142 5.03 207 8.27 2508 100 
2016 1057 36.26 831 28.51 130 4.46 0 0 514 17.63 142 4.87 241 8.27 2915 100 
2017 2039 45.14 908 20.10 324 7.17 154 3.41 594 13.15 125 2.77 373 8.26 4517 100 
 100 2053 8.49 174 4.25 87 19.80 387 0.79 18 5.09 106 23.32 493 37.07 787 المتوسط

 .مختلفةأعداد  القاهرة، نشرة اإلحصاءاص الزراعية، قطا  الش ون االقتصادية، ،األرضي واستصالحوزارة الزراعة من  ج معص وح سبص :المصدر

  



 2021سبتمبر  -يوليو( 3العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

1720 

 2017-2005خالل الفترة   مصر فول الصويا فيلمحصول  التكاليف الزمني لبنودمعادالت االتجاه  .4جدول 
 % 2R G.R معادلة ال البند

 t=  5.72  +  0.11 Xt Y العمالة البشرية -1
0.84 **0.11

 
(50.10)*   (8.15)**        

 t=  5.31  +  0.11 Xt Y لخدمة اآللية -2
0.81 **0.11

 
(44.35)**   (7.93)**        

 t=  4.03  +  0.05 Xt Y يالتقاو  -3
0.49 **0.05 

(24.12)**   (3.58)*        

 t=  5.14  +  0.07 Xt Y الكيماويالسماد  -4
0.87 **0.07 

(87.52)**   (9.30)**        

 t=  3.70  +  0.09 Xt Y المبيداص -5
0.78 **0.09 

(32.41 )**   (6.72)**        

 t=  4.37  +  0.10 Xt Y ىر لمصاريف األخا -6
0.90 **0.10 

(59.09)*      (10.74)**        

 t=  6.82  +  0.10 Xt Y جملة التكاليف بدون اإليجار -7
0.93 **0.01 

**(13.44)*      (112.76)       

 .نويعغير م ns، 0.01**معنوي عند المستوي االحتمالي ، 0.05*معنوي عند المستوي االحتمالي 
 :  Growth Modelحسبص باستخدام نموذج النمو 

                                                             a ± b xt = e tY 
 .3التحليل اإلحصا ي للبياناص الواردة بالجدول ن ج معص وح سبص م :المصدر

 2017-2005 الفترة × كمتوس  ×ياو محصول فول الصل الفدا  لبنود تكاليف)%(  األ مية النسبية .5جدول 

الخدمة  العمالة البند
 اآللية

السماد 
 الكيماوي

المصاريف 
السماد  المبيدات التقاوي األخر 

 البلدي
 0.79 4.25 5.09 8.49 19.80 23.32 37.07 الهندسيالمتوسط 

 .3جدول  من ج معص وح سبص :المصدر
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 2017-2005 الفترة ×كمتوس  ×محصول فول الصوياالفدا  ل لبنود تكاليف)%(  يةباأل مية النس .1حكل 

 .  5جدول  من ج معص وح سبص :المصدر
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لزيتتت أ تتم المعتتالم والمؤحتترات اإلنتاجيتتة واالقتصتتادية  -ثانيتتا  
 فول الصويا:
البيانتتتتتتتاص والم شتتتتتتتراص اإلنتاجيتتتتتتتتة  استتتتتتتتعرا تبتتتتتتتين متتتتتتتن 

ر ختتتالل الفتتتترة مصتتتواالقتصتتتادية لمحصتتتول فتتتول الصتتتويا فتتتي 
 ( ما يلي:6والواردة جدول ) 2005-2017

بلتتتتن متوستتتتط اإلنتتتتتاج المحلتتتتي لزيتتتتص فتتتتول  اإلنتتتتتاج المحلتتتتي:
حتتتتتتتوالي  2005-2017مصتتتتتتتر ختتتتتتتالل الفتتتتتتتترة  فتتتتتتتيالصتتتتتتتويا 
ألتتف  23معيتتاري قتتدر بحتتوالي  بتتانحراف ،ألتتف طتتن 118.23

فتتي اإلنتتتاج، وقتتد ستتجل أقصتتى  نستتبىطتتن بمتتا يعكتتس تذبتتذب 
بنحتتو  ألتتف طتن 167متة قتتدرص بحتوالي قيب 2007حتد لت  عتتام 

اتجتتت  ليستتتجل حتتتده  تتتم ، % متتتن اجمتتتالي انتتتتاج الزيتتتص67.34
% متتتن 51.5بنحتتتو ألتتف طتتتن 84 بحتتتوالي 2012األدنتتى عتتتام 

 %.1.1نحو بلن معدل نمو سنوي وب، اجمالي انتاج الزيص
بلغص الكمية المتاحتة لالستتهالك الكمية المتاحة لالست الك: 

 2005-2017  خالل الفتترةر مص فيمن زيص فول الصويا 
 137معيتتاري قتتتدر حتتتوالي  بتتتانحرافألتتتف طتتن،  272حتتوالي 

في االستهالك، وقد سجلص  عاليألف طن بما يعكس تذبذب 

% 5.6بنحتتو ألتتف طتتن 70حتتوالي  2012حتتدها األدنتتى عتتام 
، وقتتد اتجهتتص للزيتتادة لتستتجل أقصتتى متتن اجمتتالي انتتتاج الزيتتص

 ألتتتتف طتتتتن 637بقيمتتتتة قتتتتدرص بحتتتتوالي  2016حتتتتد لهتتتتا عتتتتام 
بمعتتدل نمتتو ستتنوي و ، % متتن اجمتتالي انتتتاج الزيتتص37.3بنحتتو

 %. 4.6بلن نحو 
 الفجتوة متن زيتص فتول الصتويا كميتة وقتد بلغتص :الزيتية الفجوة

ألتتتف  153.7حتتتوالي  2005-2017ختتتالل الفتتتترة  فتتتى مصتتتر
ألف طن بمتا يعكتس 131.8طن، بإنحراف معياري قدر بحوالي

عتتام  الفجتتوة، وقتد ستجلص حتدها األدنتىكميتة تذبتذب عتالى فتي 
ألف طن، وقد اتجهص للزيادة لتسجل أقصى  21حوالي 2014

، ألتتتتف طتتتتن 505بقيمتتتتة قتتتتدرص حتتتتوالي  2016حتتتتد لهتتتتا عتتتتام 
 %.6.3سنوي بلن نحو  نموبمعدل و 
 

-2005لفترة  اخالل  مصر يف زيت فول الصويام  ي والمتاح لالست الك والفجوة والواردات اإلنتاج المحل . إجمالي6 جدول
2017 

المتاحة  الكمية اإلنتاج السنة
اإلنتاج المحلى م   الفجوة لالست الك

 الزيوت 
األ مية 
 الواردات النسبية

 ألف    % ألف    ألف    ألف    ألف   
2005 104 188 84 204 50.98 88 
2006 102 142 40 207 49.28 45 
2007 167 260 93 248 67.34 96 
2008 91 297 206 170 53.53 225 
2009 116 247 131 166 69.88 155 
2010 109 246 137 166 65.66 34 
2011 119 443 324 191 62.30 350 
2012 84 70 +14 163 51.53 21 
2013 150 298 148 213 70.42 183 
2014 144 165 21 188 76.60 102 
2015 105 301 196 158 66.46 229 
2016 132 637 505 671  79.04 542 
2017 114 240 126 151 75.50 209 

 + : يعبر عن الفا   في انتاج الزيص مقارنة باالستهالك.
القتتاهرة، أعتتداد  ،الميتتزان الغتتذا ينشتترة  ،الزراعتتي، قطتتا  الشتت ون االقتصتتادية، اإلدارة المركزيتتة لالقتصتتاد األرضتتيوزارة الزراعتتة واستصتتالح ج معتتص وح ستتبص متتن:  :لمصتتدرا

 ة.فمختل
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 والتتواردات لزيتتت فتتول الصتتويا فتتيالفجتتوة و  إلجمتتالي اإلنتتتاج المحلتتي والمتتتاح لالستتت الكالمؤحتترات اإلحصتتائية  .7ل جتدو
 .2000-2017الفترة  مصر خالل

 المتغير
 الواردات األ مية النسبية الفجوة الكمية المتاحة لالست الك اإلنتاج المؤحر
 175 63.7 153.6 272 118.2 المتوسط

ألدنىاد الح  84 70 21 49.28 21 
 542 79.04 505 637 167 الحد األقصى

 139 - 131.8 137 23.05 االنحراف المعياري
 79 - 85.8 50.3 19.49 معامل االختالف%

 ns 1.1 ns 4.6 ns 6.3 - * 11.3 معدل التغير السنوي %
 غير معنوي. ns، 0.05االحتمالي  ى*معنوي عند المستو 

 .6 من التحليل اإلحصا ي للبياناص الواردة بالجدول سبصوح   ج معص :المصدر

 
مصتتتر  فتتيالتتتوارداص متتن زيتتص فتتتول الصتتويا  صبلغتتالتتواردات: 

 بتتانحرافألتتف طتتن،  175حتتوالي 2005-2017ختتالل الفتتترة 
بمتا يعكتس تذبتذب عتالي  ،ألف طن 139معياري قدر بحوالي 

حتتتوالي  2012فتتتي التتتوارداص، وقتتتد ستتتجلص حتتتدها األدنتتتى عتتتام 
عتام  اللزيادة لتسجل أقصتى حتد لهت صطن، وقد اتجه ألف 21

معنويتة  ألف طن، ولم ت بتص 542بقيمة قدرص بحوالي  2016
 ا .احصا يمعدل النمو السنوي 

تقدير دالة استجابة  رض محصول فول الصويا فى  -ثالثا  
 مصر:

تشتتير النظريتتة االقتصتتادية التتى أن األستتعار المزرعيتتة متتن 
ر يستية التتي يستتجيب لهتا المنتجتون ال أهم العوامل االقتصادية

يضتتاف اليهتتا بعتت  المتغيتتراص اإلنتاجيتتة،  معنتتد اتختتاذ قتتراراته
االقتصتتتادية األختتترى، وبنتتتاء علتتتى ذلتتتك يتتتتم تحديتتتد المستتتاحاص 

(، وبالتتتتتتتتالي 2020التتتتتتتتي ستتتتتتتيتم زراعتها)الوصتتتتتتتيفى وحامتتتتتتتد، 
وتعبتتر عالقتتة االستتتجابة  الكميتتاص المنتجتتة متتن فتتول الصتتويا،

ية حيث أن استجابة العر  تبين كيفية تغيتر ميكعن دالة دينا
الكميتتاص المنتجتتة )العتتر ( لتغيتتر األستتعار ختتالل فتتترة زمنيتتة 
معينة، ودراسة عر  السل  الزراعية بصفة عامة من األمور 

الدراستاص فتي التوصتيف المناستب لتدوال  نالمعقدة، حيث تتباي

، (2015)الشتتتتويخ ونختتتترون، عتتتتر  هتتتتذا النتتتتو  متتتتن اإلنتتتتتاج 
ة التتتى صتتعوبة التعتتترف علتتتى األستتلوب الختتتا  لتتتدى ضتتافباإل

المتتزار  والمنب تتتق متتن تجاربتتت  الخاصتتة فتتتي كيفيتتة التحتتتول متتتن 
المستتتاحة الراهنتتتة التتتى المستتتاحة المستتتتهدفة. وتعتبتتتر األبحتتتاث 
التتتي قتتدمها نيرلتتوف متتن األبحتتاث الهامتتة فتتي تطتتوير أستتاليب 
دوال استتتجابة العتتر  حيتتث قتتام بقيتتاس دوال العتتر  لتتبع  

والتعتتتتترف علتتتتتى ديناميكيتتتتتة  1956ل الزراعيتتتتتة عتتتتتام اصتتتتتيالمح
العتتتتتر  كاستتتتتتتجابة المتتتتتتزارعين والتغييتتتتتتر فتتتتتتي األستتتتتتعار عتتتتتتام 

، وأعتمد في ذلك على استخدام نمتاذج التوزيت  المتتأخر 1958
فتتتتي تقتتتتدير دوال استتتتتجابة العتتتتر ، كمتتتتا أوضتتتتح نيرلتتتتوف أن 

 ادا متت ( 2015)علي، دراستتة استتتجابة العتتر  للستتل  الزراعيتتة
لتتى أستعار الستتنة الستتابقة، اال أن هنتاك العديتتد متتن د عمتا تعتمتت

العوامتتتل غيتتتر االقتصتتتادية التتتتي تتتت  ر علتتتى اإلنتتتتاج الزراعتتتي 
والتتتتتي قتتتتد تقلتتتتل أو تعمتتتتق األ تتتتر النتتتتاتج متتتتن تغييتتتتر األستتتتعار 
المزرعية أو أنها تقلل من استجابة المتزارعين لسستعار وتتم تل 

تقاليتتتتد والفتتتتي العوامتتتتل الطبيعيتتتتة والظتتتتروف الجويتتتتة والعتتتتاداص 
الستتتتتادة والعوامتتتتتل السياستتتتتية وغيرهتتتتتا وعنتتتتتدها فتتتتتان االستتتتتتجابة 
للتغيتتراص الستتعرية قتتد ال تحتتدث كلهتتا بتتل يمكتتن أن تتتتوز  علتتى 
فتتتراص زمنيتتة الحقتتة وذلتتك بعتتد تالفتتى اآل تتار الناتجتتة عتتن تلتتك 
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العوامتتل االقتصتتادية ويطمتت ن المنتجتتين أن األوضتتا  استتتقرص         
(، 1990م قتتتتص )الرستتتتول،رة وأصتتتبحص طبيعيتتتتة وليستتتتص ظتتتاه

وعندها يقوموا بعمل خطط اإلنتاج بعد عملية الحصاد ويظهر 
اإلنتاج القا م على هتذه الخطتط أو القتراراص فتي الستنة التاليتة، 
كما أن المنتجين غالبا  ما يكتون لهتم رد فعتل عكستي لسستعار 
الحاليتتة بالنستتبة لسستتعار المتوقعتتة فتتي العتتام القتتادم بمعنتتى اذا 

الحالي مرتفت  فتإنهم يتوقعتون انخفتا  الستعر فتي  سعركان ال
 العام التالي والعكس صحيح. 

لتتتذا فتتتان البحتتتث يهتتتدف التتتى تقتتتدير دوال استتتتجابة العتتتر  
لمحصتتتول فتتتول الصتتتويا، وذلتتتك للتعتتترف علتتتى درجتتتة استتتتجابة 
الزرا  لسسعار المزرعية والمتغيراص االقتصادية الهامتة والتتي 

روعتتة متتت  تقتتدير مرونتتتاص لمز يفتتتر  تأ يرهتتا علتتتى المستتاحة ا
 االستجابة لكل متغير خالل فترة الدراسة. 

وقتتتد تتتتم اجتتتراء العديتتتد متتتن المحتتتاوالص لتقتتتدير عتتتدة نمتتتاذج 
والمفاضتتلة فيمتتتا بينهتتتا للوقتتتوف علتتى النمتتتوذج التتتذي يتفتتتق متتت  
المنطتتق االقتصتتادي والمعتتايير اإلحصتتا ية والقياستتية )عطيتتة، 

رتبتتتتاط اال ( حيتتتتث أشتتتتارص مصتتتتفوفة معتتتتامالص2008-2009
( 8للمتغيتتتراص التفستتتيرية المحتمتتتل تأ يرهتتتا، والتتتواردة بالجتتتدول )

وجتتتتتود ازدواج خطتتتتتي بتتتتتين كتتتتتل متتتتتن التكتتتتتاليف للعتتتتتام الستتتتتابق 
والستتتتتعر المزرعتتتتتي للعتتتتتام الستتتتتابق، واإلنتاجيتتتتتة الفدانيتتتتتة للعتتتتتام 
الستتتتابق صتتتتافى العا تتتتد للعتتتتام الستتتتابق كمتتتتا تبتتتتين متتتتن اختبتتتتار 

بتاط ذاتتي للبتواقي ارتعتدم وجتود  D.W Testواتتتسون  -ديتريبن
 (.9والوارد بالجدول )

ولقيتتتتاس متتتتدى استتتتتجابة العتتتتر  لمحصتتتتول فتتتتول الصتتتتويا 
وذلتتتك للتعتتترف علتتتى العوامتتتل والمحتتتدداص االقتصتتتادية المتتت  رة 
على المساحة المزروعة فول صتويا فتي مصتر فقتد تتم اختيتار 
خمتتتس متغيتتتراص مستتتتقلة لدراستتتة متتتدى تأ يرهتتتا علتتتى المستتتاحة 

لهتتتذا العتتام ومتتتدى اتفتتاق أو اختتتتالف يا المزروعتتة بفتتتول الصتتو 
هذه المتغيراص م  المنطق االقتصادي وقتد اتضتح األتتي عتدم 
استتتجابة المستتاحة المنزرعتتة فتتول صتتويا فتتي العتتام الحتتالي متت  
كتتتتل متتتتن صتتتتافى العا تتتتد الفتتتتداني فتتتتي العتتتتام الستتتتابق والستتتتعر 

المزرعي الجاري وكتذلك أوضتحص أن أهتم المتغيتراص المستتقلة 
مساحة المنزرعة قطنا  فتي العتام الحتالي هتي ال التي أ رص على

المستتتاحة المنزرعتتتة فتتتتول صتتتويا فتتتي العتتتتام الستتتابق والتكتتتتاليف 
 الفدانية الكلية في العام السابق.  

( أن مرونتتتتتتة 9( التتتتتتواردة بالجتتتتتتدول )1توضتتتتتتح المعادلتتتتتتة )
وهتتذا  0.192المستتاحة المنزرعتتة فتتول صتتويا فتتي العتتام الحتتالي 

ة فتتتي العتتتام الستتتابق بحتتتوالي زرعتتتيعنتتتى أن زيتتتادة المستتتاحة المن
% ت دى التى زيتادة المستاحة المنزرعتة فتول صتويا فتي العتام 1

% و يوضتتح قيمتتة معامتتل التحديتتد المعتتدل أن 0.192الحتتالي 
متتن  0.073المتغيتتراص التتتي يتضتتمنها النمتتوذج  تفستتر حتتوالي 

التغيتتتراص التتتتي تحتتتدث  فتتتي المتغيتتتر التتتتاب ، كمتتتا اتضتتتح عتتتدم 
تغيتتتر اإلنتاجيتتتة الفدانيتتتة فتتتي العتتتام لم معنويتتتة التتتتأ ير الطتتتردي

، 0.695الستتتابق، وقتتتد بلتتتن معامتتتل االستتتتجابة الستتتنوي حتتتوالي 
وبالتتتالي بلغتتص الفتتترة الالزمتتة لتحقيتتق االستتتجابة الكاملتتة لتتدى 

ستتنة بتتدا  متتن العتتام التتتالي للزراعتتة، كمتتا  1.44المتتزار  حتتوالي 
يتث اتضح التأ ير العكسي للتكتاليف الكليتة فتي العتام الستابق ح

( أن معامتتل المرونتتة 9( التتواردة بالجتتدول )2توضتتح المعادلتتة )
وهتتذا يعنتتتى أن زيتتادة التكتتاليف الكليتتة فتتتي  0.465بلتتن حتتوالي 

% تتتتتتت دى التتتتتتى انخفتتتتتتا  المستتتتتتاحة 1العتتتتتتام الستتتتتتابق  بنحتتتتتتو 
%، وقتد 0.465المنزرعة فول صويا في الموسم الحتالي بنحتو 

بلغتتص لي ، وبالتتتا0.968بلتتن معامتتل االستتتجابة الستتنوي حتتوالي 
الفتتترة الالزمتتة لتحقيتتق االستتتجابة الكاملتتة لتتدى المتتزار  حتتوالي 

سنة بدا  من العتام التتالي للزراعتة، كمتا توضتح المعادلتة  1.03
( أن زيادة المساحة المنزرعة في العام 9( الواردة بالجدول )3)

% تتتت دى التتتى زيتتتادة المستتتاحة المنزرعتتتة فتتتول 1الستتتابق بنحتتتو 
%، ويوضتتح قيمتة معامتتل 0.25حتو صتويا فتتي العتام الحتتالي بن

التحديتتتد المعتتتدل أن المتغيتتتراص التتتتي يتضتتتمنها النمتتتوذج تفستتتر 
متتتن التغيتتتراص فتتتي المتغيتتتر التتتتاب ، وأيضتتتا بلتتتن  0.355حتتتوالي 

، وبالتتتالي بلغتتص الفتتترة 0.75معامتتل االستتتجابة الستتنوي حتتوالي 
 1.03الالزمتتة لتحقيتتق االستتتجابة الكاملتتة لتتدى المتتزار  حتتوالي 

 عام التالي للزراعة.ال سنة بدا من
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لتقتتدير دالتتة استتتجابة مصتتفوفة معتتامالت االرتبتتا  البستتي  للمتغيتترات التفستتيرية المتتؤثرة  لتتى المستتاحة المزرو تتة . 8جتتدول 
 .2017-2005لمحصول فول الصويا في مصر خالل الفترة العرض 

Var X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1 - 0.530 0.352 - 0.039 0.214 

X2 - 0.530 1 0.48 0.039 0.185 

X3 0.352 0.048 1 0.539 
**

0.824  

X4 - 0.039 0.039 0.539 1 
**

0.748  

X5 0.214 0.185 
**

0.824  **
0.748  1 

** Correlation is significant at the 0.01 level 
 حيث تم ل:

1X فدان(في العام السابقفول الصويا : المساحة المزروعة من(.. 
2Xفي العام السابق )طن(. ة: اإلنتاجية الفداني 
3Xفي العام السابق )جني (. : التكاليف الكلية إلنتاج الفدان 
4Xفي العام السابق )جني (. : صافي العا د الفداني 
5Xجني (. في العام السابق : السعر المزرعي( 

 . (6رقم ) بجدول لتحليل اإلحصا ي للبياناص الواردة: امن ج معص وح سبص: المصدر
 

 .2017-2005في مصر خالل الفترة  فول الصوياذج دالة استجابة  رض محصول نما. 9جدول 

no المعادلة R-2 F DW  المرونة المتوس 
معامل 

االستجابة 
 السنوي

فترة 
االستجابة 
 الكاملة )سنة(

1 
Yt  = 12.24 + 0.305Yt-1+ 3.20 X1(t-1) 
(0.70)*   (0.885)**   (0.417)ns       0.073 0.39 ns 1.598 1.47 0.192 0.695 1.44 

2 
Yt  = 12.96+ 0.032Yt-1 - 0.004 X2(t-1) 

(1.90)**   (1.22)ns    (2.15)** 
0.355 2.75ns 2.21 2845.46 -0.465 0.968 1.03 

3 
Yt  = 13.33 + 0.25Yt-1 -  0.003 X3(t-1) 

(1.87)**     (9.73)**   (1.87)**    0.301 2.15ns 1.89 1771.77 -0.217 0.75 1.33 

4 
Yt  = 13.97 + 0.15Yt-1 - 0.002 X4(t-1)    

(1.78)**  (0.45)ns   (1.33)** 0.198 1.24ns 1.97 3218.62 -0.263 0.85 1.18 

 الف فدان  24.46* متوسط المساحة المزروعة حوالى 
 حيث تم ل:

 tY.المساحة المزروعة من محصول فول الصويا في العام الحالي : 
1 -t Yفي العام السابق. فول الصوياالمزروعة من  احة: المس 
1)-1(tX.)اإلنتاجية الفدانية في العام السابق )طن : 
1)-2(tX.) التكاليف الكلية إلنتاج الفدان في العام السابق )جني : 
1)-3(tX.) صافي العا د الفداني في العام السابق )جني : 
1)-4(tX.) السعر المزرعي في العام السابق )جني : 
 .(3، )(1) أرقام بجدوليالتحليل اإلحصا ي للبياناص الواردة  :ج معص وح سبص من: مصدرال
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ABSTRACT 

Economic Analysis of the Supply Response Function of the Soybean Crop in 

Egypt 

Aon Khairallah Aon Hamad, Sameh Mohamed Hassan Shehab, Ossama Mohamed Youssef Afefy 

The research aimed to identify the current economic 

situation of the soybean crop in Egypt during the period 

2005-2017 by identifying the trends and development 

of its production and the cost structure according to 

production requirements and estimating the supply 

response function in order to identify the most 

important variables affecting the decrease in the 

cultivated area of it. Which helps the agricultural policy 

planners to take special decisions towards motivating 

farmers to plant it again to maximize the role of the 

crop in bridging the nutritional gap of vegetable oils. 

To achieve its objectives, the research used some 

statistical indicators, which are the arithmetic and 

geometric mean and percentages to highlight the 

relative importance of the variables under study, in 

addition to the annual growth rate to highlight the 

trends of the variables under study, and regression 

analysis with delay periods to estimate the supply 

response function in the Nerlov method. 

Among the most important findings of the research 

during the study period 2005-2017 are the following: 

The annual growth rate of the cultivated area, 

production and net yield of soybean crop in Egypt 

during the study period was about 4.6%, 3.6%, 7.2%, 

respectively. The annual growth rate of the local 

production of soybean oil, available for consumption in 

Egypt during the study period, was about 1.1% and 

4.6%, respectively. 

The estimation of the supply response function for 

the soybean crop in Egypt during the study period 

showed that the feddan productivity in the previous year 

had a positive effect, as its increase by about 1% leads 

to an increase in the cultivated area in the current year 

by 0.192%, while the negative results showed the effect 

of total costs For the previous year, an increase of about 

1% leads to a decrease in the cultivated area in the 

current year by 0.465%. 

Therefore, the research recommends expanding the 

area planted with soybean crop as a strategic multi-use 

crop, and the state depends on it to a large extent in 

covering the oily food gap and developing livestock, 

poultry and fish as fodder, as well as using it in the 

production of oils. It is also necessary to work on 

increasing the feddan productivity, especially in light of 

the state’s strategy in agricultural development. 

sustainable. 

Keywords: Supply Response Function, Soybean Yield, 

Economic Analysis. 

 
 


