
 

 

 تقدير الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية واستجابة العرض لمحصول الفول البلدي في محافظة الفيوم
1 أمال عبد المنعم عبد الحميد محمد

 
 asejaiqjsae.2022.227471/10.21608 :   معرف الوثيقة الرقمي

  مصر –الجيزة  –ة مركز البحوث الزراعي –صاد الزراعى معهد بحوث االقت1
 2022مارس  28 ىعلى النشر ف ة، الموافق2022فبراير  20 استالم البحث فى

 الملخص العربى
يعتبر الفول البلدي من أهم المحاصيل البقولية ذات أهمية 
غذائية مرتفعة بالنسبة لعدد كبير من السكان, إال أنه لوحظ 

ألف فدان عام  334احة المزروعة من حوالي تناقص المس
, وانخفاض  2020ألف فدان عام   89إلي حوالي  2001

إلى  2008طن للفدان عام  1.52اإلنتاجية الفدانية حوالي
, مما أدى إلى انخفاض  2020طن للفدان عام  1.40حوالي 

إلي حوالي  2001ألف طن عام  437.21اإلنتاج الكلي بحوالي 
, األمر الذي يعكس زيادة الفجوة 2020عام ألف طن 124.59

,  والذى يؤدي إلي 2020عام  853.41الغذائية فقد بلغت  نحو
, 2020% عام 12.74انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي بنحو 

بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان, وأهم العوامل تاثيرًا علي 
دي بمحافظة اإلنتاجية الفدانية بعينة الدراسة لمحصول الفول البل

الفيوم  هي كمية السماد البلدي, العمل ااّللي, كمية مياه الري, 
السماد البوتاسي على الترتيب, وأن المرونة اإلجمالية بلغت 

وهو مايعكس حالة تزايد العائد علي السعة كما  2.239حوالي 
أن بزيادة المقادير المستخدمة من هذه العناصر االنتاجية بنسبة 

أي وجود فرصة  2.239يادة اإلنتاج بنسبة % يؤدي إلي ز 1
لزيادة كفاءة استخدام هذه العناصر بزيادة  الكميات منها في 

 حدود مرونة كل عنصر إنتاجي. 
: دالة اإلنتاج , الكفاءة اإلنتاجية, الكفاءة ةالكلمات المفتاحي

 االقتصادية , استجابة العرض.

  المقدمة

نتاج الزراعي على تهتم استراتيجية الدولة بالنهوض باإل
محوريين رئيسيين أولهما محور التوسع االفقي أي زيادة 
المساحة المزروعة باستصالح المزيد من األراضي 
الصحراوية، أما المحور الثاني هو التوسع  الرأسي والذي 

يتمثل في رفع انتاجية الموارد الزراعية المتاحة وذلك عن 
التي تؤدي إلي رفع  طريق اتباع احدث االساليب التكنولوجية 

اإلنتاجية الفدانية للعديد من المحاصيل االستراتيجية وأهمها 
المحاصيل الغذائية وذلك لتقليل حجم الفجوة الغذائية وتقليل 

 االعتماد على استيراد تلك المحاصيل.
وتعتبر المحاصيل البقولية وبصفة خاصة الفول البلدى 

بة لعدد كبير من ذات أهمية غذائية مرتفعة ومتزايدة بالنس
السكان، حيث يعتمد عليه الكثير من أصحاب الدخول 
المنخفضة والمتوسطة فى غذائها اليومي بديل عن البروتين 
الحيواني الذي ارتفع أسعارها في السنوات األخيرة وال يقتصر 
أهميته على توفير الغذاء لالنسان فحسب بل يمتد إلى 

ذى عليه، فضال عن الحيوانات والطيور المزرعية التى تتغ
دوره فى تحسين جودة التربة وزيادة خصوبتها بعد حصاده 
حيث يستفيد منها المحصول الذي يليه، وتقوم الدولة باستيراد 
الفول البلدى  فى السنوات التي يقل فيها االنتاج المحلي 
للوفاء بمتطلبات االستهالك المحلي وكانت مصر من أهم 

وفقا لإلحصاءات المنشورة  الدولة المصدرة لهذا المحصول
 حتى أصبحنا االن من الدول المستوردة له.

 المشكلة البحثية
تتمثل مشكلة البحث فى وجود فجوة بين اإلنتاج 
واإلحتياجات اإلستهالكية المتزايدة للسكان مشيرا إلى وجود 
عدد من المعوقات تواجه زيادة المساحة المزروعة واإلنتاج 

منها محدودية المساحة  يدالكلي لمحصول الفول البل
المنزرعة والمنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية االخرى، 
االمر الذى أدي الى أرتفاع اسعار الفول البلدي. ويعتبر 
محصول الفول البلدى من أهم المحاصيل البقولية فى مصر، 
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الف  334اال انه لوحظ تناقص في المساحة المزروعة حوالي
، 2020الف فدان عام   89واليإلى ح 2001فدان عام  

طن للفدان عام   1.52وانخفاض االنتاجية الفدانية حوالي
، مما ادى 2020طن للفدان عام  1.40الى حوالي   2008

الف طن عام  437.21 يإلى إنخفاض اإلنتاج الكلى بحوال
، الذى 2020الف طن عام 124.59 يإلى حوال 2001

 853.41فقد بلغت بنحو ادى بدوره إلى زيادة الفجوة الغذائية
% 12.74، وانخفاض نسبة االكتفاء الذاتي لنحو 2020عام 

، اال أن الزيادة المستمرة فى عدد السكان 2020عام 
واالعتماد الكبير من اصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة 
في غذائهم علي محصول الفول ، ادي إلي استمرار انخفاض 

التجاه نحو زيادة الواردات االكتفاء الذاتي ودفع الدولة إلى ا
منه مما يؤثر على زيادة العجز فى الميزان التجاري ، بالرغم 
من مالئمة زراعة المحصول لظروف الزراعة المصرية ما 
يستدعى دراسة المحصول ومدى استجابة المزارعين للتوسع 

 .زراعة محصول الفول البلدي ىف

 يةهداف البحثاأل
لى المؤشرات اإلنتاجية يهدف البحث إلي القاء الضوء ع

واالقتصادية بمصر بصفة عامة ومحافظة الفيوم بصفة 
دوال إنتاج محصول  خاصة، كما يهدف البحث التعرف على

الكفاءة اإلنتاجية ، ودراسة معايير الفول البلدي بعينة الدراسة
اإلنتاج محصول الفول البلدي بعينة  واالقتصادية لعناصر

(،  2021-2020وسم الزراعى )بمحافظة الفيوم للم الدراسة
والمتغيرات التفسيرية التي تؤثر علي المساحة المزروعة 
للمحصول ومدى استجابة المزارعين للتوسع في زراعته، كما 

بمحافظة الفيوم عن  تم تقدير استجابة عرض محصول الفول
 .( (Nerlove-طريق استخدام نموذج نيرلوف

 :لطريقة البحثية ومصادر البياناتا
مد البحث على التحليل الوصفي والكمي لوصف أعت

متغيرات الدراسة للبيانات الثانوية وذلك باستخدام االنحدار 
البسيط، كما تم استخدام بعض المؤشرات االقتصادية لتقدير 

استجابة العرض للفول البلدى فى صورته الخطية المزدوجة ، 
 كما تم استخدام التحليل اإلحصائي لتقدير دوال اإلنتاج

باستخدام االنحدار المتدرج المرحلى للبيانات التى تم جمعها 
من خالل استمارة االستبيان لمعرفة أفضل الصور التي تتفق 
نتائجها مع المنطق االقتصادي واإلحصائي، واستخدام بعض 
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للفول البلدي، كما 

نموذج طريق استخدام استخدم استجابة العرض عن 
 .((Nerloveنيرلوف

وهو يفترض أن المساحة المزروعة الحالية ال تتأثر 
لمساحة المنزرعة فى باألسعار المزرعية السابقة فقط بل با

، وقد أوضح مارك نيرلوف نموذج التعديل العام السابق
الجزئى والذى يبنى على ان المساحة المرغوب فى زراعتها ال 

التعديل وعليه فان الدالة تأخذ  تساوى المساحة الفعلية بمعامل
 الصورة التالية:
 1 -t 1x 2+ b1 -tY 1+b oYt= b^ 

 

(وبالتالى 2B- (1حيث معامل التعديل وفترة االستجابة 
 فان الدالة تاخذ الصورة التالية:

 حيث أن:
Yt^ المساحة المزروعة بالفول البلدي بالفدان فى العام :
 الحالى.

1-Y t^الفول البلدي بالفدان فى العام : المساحة المزروعة ب
 السابق.

1-X t:  السعر المزرعى المحصول الفول البلدي فى العام
 السابق.

واالستعانة بمعامالت انحدار المعامالت السابقة يتم 
 حساب التحويالت التالية:

  ^2B – 1معامل االستجابة السنوى = 
 معامل االستجابة السنوي /1معامل االستجابة الكاملة  = 

انحدار المساحة المزروعة للمحصول فى  ^2B حيث إن 
 t-1العام السابق 
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ويتم حساب المرونة السعرية فى كل من المدى القصير 
 والمدى الطويل:

 ^S.R.E)  = )P/X 2B المرونة في المدى القصير
 (.^L.R.E)  = )P/X 2B^ 1)-2Bالمرونة في المدى الطويل 

بيانات أولهما على مصدرين من ال كما اعتمد البحث:
البيانات الثانوية التى تم الحصول عليها من نشرات قطاع 
الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة، ومركز المعلومات بمديرية 
الزراعة بالفيوم، وثانيهما البيانات األولية والتى تم الحصول 

  عليها من خالل استمارة االستبيان.
عن طريق  تم اختيار عينة البحث توصيف عينة البحث:

أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية متعددة المراحل من مجتمع 
وتم تقسيم المحافظة إلي مراكز واختيار أكبر مركزين  الدراسة

،وتم موضع الدراسة وفقًا لألهمية النسبية للمساحة المزروعة 
، وتضم (2021)تجميع استمارة األستبيان خالل الموسم 

رية حيث يوضح الجدول محافظة الفيوم ستة مراكز إدا
( أعداد الحائزين والمساحة المزروعة وتم اختيار أكبر 1رقم)

 مركزين تبعًا لألهمية النسبية للمساحة حيث يمثل مركزي
% من إجمالي 27.02%،29.97، مركز الفيوم حواليأطسا

المساحة المزروعة بالمحافظة، كما يشير الجدول إلى أختيار 
 لألهمية النسبية للمساحة  ً أكبر قرتين من كل مركز طبقا

المزروعة وهما قريتي منيا الحيط، القاسمية من مركز أطسا 
%من إجمالي المساحة 15.04%،18.8ويمثالن نحو

الغرق من مركز الفيوم  المزروعة بمركز اطسا، وقريتى سيال،
% من إجمالي المساحة 12.21%،14.36ويمثالن نحو

ول توزيع مفردات المزروعة بمركز الفيوم، كما يبين الجد
مفردة  55، 65العينة على المراكز المختارة حيث بلغت 

لمركزي إطسا، الفيوم على الترتيب، وجاءت توزيع مفردات 
 30،25، 36،29العينة للقرى المختارة والتي بلغت نحو

 .مفردة على الترتيب
 النتائج البحثية ومناقشتها:

 (2019,زكي ( اوال: تطور المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية
 :لمحصول الفول البلدي في مصر

( الذي يوضح المؤشرات 2باستقراء بيانات الجدول )
لمحصول ) 2005اإلنتاجية واالقتصادية )محمود، العوضى

( حيث 2020 – 2001الفول البلدي في مصر خالل الفترة )
 يتضح ما يلي:

 المساحة المزروعة لمحصول الفول البلدي: 
( 2صل عليها من الجدول )حتبأستعرض النتائج الم

يتضح أن متوسط المساحة المزروعة لمحصول الفول البلدي 
(، قد 2005-2001في مصر، خالل متوسط الفترة األولي )

ألف فدان .فى حين تراوح متوسط المساحة  265.8بلغ بنحو 
( حوالي 2010-2006المزروعة خالل متوسط الفترة الثانية )

ط المساحة المزروعة سو ألف فدان، كما قدر مت 189.4
 101.2( بنحو  2015-2011خالل متوسط الفترة الثالثة )

ألف فدان كما بلغ متوسط المساحة المزروعة خالل متوسط 
ألف فدان مما  93.4( حوالي 2020-2016الفترة الرابعة ) 

يؤكد حالة التناقص المستمر للمساحة المزروعة للفول البلدي 
إلي  عزوف المزارعين عن  اذبين فترات الدراسة، ويرجع ه

زراعة محصول الفول البلدي لوجود عدد من المحاصيل 
ثر على استجابة عرض الفول األخرى المنافسة التى تؤ 

 .البلدي
( أن متوسط المساحة 2يتضح من بيانات الجدول )

الفول البلدي  ن محصولة مالمزروعة علي مستوي الجمهوري
بلغ حوالي  ( قد2020-2001خالل الفترة )في مصـر 
للمساحة المزروعة دنى األحد ألف فدان، فقد بلغ ال 162.45

بنسبة ، 2015فدان عام ألف  82 بالمحصول حوالي
المتوسط العام لفترة  عن %49.52انخفاض بلغت نحو

للمساحة المزروعة من على األحد البلغ كما الدراسة، 
وبزيادة بلغت ، 2001 فدان عامألف  334المحصول حوالي 

  المتوسط العام. عن% 5.60نحو  اهنسبت
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 2021االهمية النسبية الختيار مراكز وقرى الدراسة للمساحة الكلية بمحافظة الفيوم .1جدول 
مساحة الكلية ال المراكز

 المزروعة
% 

عدد  القري المراكز للمساحة
 الحائزين

مساحة 
 )فدان(

حجم 
 العينة

 29.97 5790 اطسا
 اطسا

 36 953 505 منيا الحيط

 29 764 411 القاسمية 27.02 5220 الفيوم

 65 1717 916 اجمالي القرتين 18.17 3510 سنوس

 12.78 2470 طامية
 الفيوم

 30 721 442 سيال

 25 613 353 الغرق 6.31 1220 واىابش

 55 1334 795 اجمالي القرتين 5.75 1110 يوسف الصديق

 120 3051 1711 اجمالي قري الدراسة 100.00 19320 االجمالى

 .2021بيانات غير منشورة، -مركز المعلومات ودعم أتخاذ القرار  ,جمعت وحسبت من بيانات مديرية الزراعة بالفيــــوم -المصدر
 

وقد أخذت مساحة الفول البلدي اتجاهًا متناقصًا بمقدار 
ألف فدان سنويًا، كما  12.05معنوي احصائيًا بلغ حوالي 

 (.3هو موضح من بجدول )
 نتاجية الفدانية لمحصول الفول البلدي:إل ا

( أن متوسط 2يتبين من نتائج المتحصل عليها بالجدول )
من محصول الفول البلدي في مصر خالل  اإلنتاجية الفدانية

 1.34(، قد بلغ بنحو 2005-2001)متوسط الفترة األولي 
خالل  طن/ فدان، فى حين تراوح متوسط اإلنتاجية الفدانية

طن/  1.39( حوالي 2010-2006الثانية )ة تر متوسط الف
خالل متوسط الفترة  فدان، كما قدر متوسط اإلنتاجية الفدانية

طن/ فدان كما بلغ  1.38( بنحو 2015-2011الثالثة )
خالل متوسط الفترة الرابعة  متوسط اإلنتاجية الفدانية

مما يشير الى ، طن/ فدان 1.41( حوالي2016-2020)
رات الدراسة لمحصول الفول نية بين فتدالفزيادة االنتاجية ا

 .البلدي
من ( أن متوسط اإلنتاجية الفدان 2تشير بيانات الجدول )
 1.38 ( بلغ حوالي2020-2001الفول البلدي خالل الفترة )

دنى األحد لغ البقد ، و الدراسة سنويًا خالل فترة فدان/طن
على بلغ األحد كما بلغ ال ،2010 في عام طن 1.25حوالي 

، وقد أخذت إنتاجية محصول 2008عام طن  1.52ي الحو 
الفول اتجاهًا متزايدًا بمقدار معنوي احصائيًا بلغ حوالي 

 (.3طن/ فدان سنويًا كما هو مبين بالجدول ) 0.0047
 

 اإلنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي:
( 2بأستعرض النتائج المتحصل عليها من الجدول )

صول الفول البلدي فى لمحلي يتضح أن متوسط اإلنتاج الك
(، قد بلغ 2005-2001مصر خالل متوسط الفترة األولى )

ألف طن .في حين تراوح متوسط اإلنتاج  320.58بنحو 
( حوالي 2010-2006الكلي خالل متوسط الفترة الثانية )

ألف طن ، كما قدر متوسط اإلنتاج الكلي خالل  255.40
ألف  138.6 نحو( ب 2015-2011متوسط الفترة الثالثة )

طن كما بلغ متوسط اإلنتاج الكلي خالل متوسط الفترة الرابعة 
ألف طن مما يؤكد حالة  132.02( حوالي 2016-2020) 

التناقص المستمر فى اإلنتاج الكلي للفول البلدي بين فترات 
االنخفاض الكبير فى المساحات الدراسة ،ويرجع هذا إلي  

 .رات الدراسةفت اللالفول البلدي خالمزروعة بمحصول 
للفول البلدي من متوسط اإلنتاج الكلي في حين بلغ 
 ( حوالي2020-2001( خالل الفترة )2بيانات الجدول )

حد بلغ ال سنويًا خالل فترة الدراسة، كماألف طن  211.65
، بنسبة 2018عام ألف طن 115.95حوالي دني األ

ى والعلي حاألحد البلغ بينما %، 45.22نحوب قدرتإنخفاض 
وبزيادة بلغت نسبتها نحو ، 2001 عامألف طن 437.21

وتبين تناقص االنتاج الكلي  % عن المتوسط العام.6.57
ألف طن سنويًا  13.74بمقدار معنوي إحصائيًا بلغ حوالي 

 (.3كما هو موضح بالجدول)
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 (2020-2001رة )فتال تطور المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول الفول البلدي في مصر خالل. 2جدول 

المساحة  السنوات
 )ألف فدان(

 اإلنتاجية
)طن/ 
 فدان(

اإلنتاج 
الكلي )ألف 

 طن(

األسعار 
 المزرعية

 )جنيه/طن(

التكاليف 
 الزراعية

 )جنيه/طن(
 اإليراد الكلي

 )جنيه(
صافي 
 العائد
 )جنيه(

أربحية 
الجنيه 

 المستثمر
أربحية الطن 

 )جنيه(
2001 334 1.3 437.21 1251.61 1288 1798.3 510.2 0.396 392.46 

2002 303 1.32 398.75 1270.97 1366.9 1860.3 493.4 0.361 373.79 

2003 253 1.31 272 1406.45 1476 2049 573 0.388 437.40 

2004 241 1.35 263.62 2103.23 1763 3069 1306 0.741 967.41 

2005 198 1.4 231.33 2135.48 1938 3248 1310 0.676 935.71 

متوسط الفترة 

 األولي
265.8 1.34 320.58 1633.55 1566.38 2404.92 838.52 0.51 621.35 

2006 175 1.39 198.37 2238.71 2016 3398 1328 0.659 955.40 

2007 212 1.39 294.68 2277.42 2291 3506 1215 0.530 874.10 

2008 170 1.52 258.23 3748.39 3290 5665 2375 0.722 1562.50 

2009 206 1.42 295.18 3696.77 3522 5710 2179 0.619 1534.51 

2010 184 1.25 230.55 3709.68 3568 5133 1565 0.439 1252.00 

متوسط الفترة 

 الثانية
189.4 1.394 255.40 3134.19 2937.4 4682.4 1732.4 0.59 1235.70 

2011 131 1.26 165.58 3845.16 4093 5567 1474 0.360 1169.84 

2012 98 1.36 133.08 4625.81 4502 7107 2605 0.579 1915.44 

2013 105 1.37 143.85 4748.39 4743 7286 2543 0.536 1856.20 

2014 90 1.46 131.75 4774.19 4830 7359 2529 0.524 1732.19 

2015 82 1.45 118.74 5193.55 5183 7707 2524 0.487 1740.69 

متوسط الفترة 

 ثةالثال
101.2 1.38 138.6 4637.42 4670.2 7005.2 2335 0.49 1682.87 

2016 83 1.43 118.79 5270.97 5536 7635 2099 0.379 1467.83 

2017 121 1.41 170.15 8296.77 8351 11948 3597 0.431 2551.06 

2018 82 1.41 115.95 11529.03 9478 16462 6984 0.737 4953.19 

2019 92 1.42 130.64 12116.13 10441 17518 7077 0.678 4983.80 

2020 89 1.4 124.59 12064.52 10835 18203 7368 0.680 5262.86 

 متوسط

 الفترة الرابعة
93.4 1.41 132.024 9855.48 8928.2 14353.2 5425 0.58 3843.75 

نيه المستثمر = صافي العائد الفداني / التكاليف اإلنتاجية الكلية للفدان ، أربحية الطن = صافي التكاليف الكلية ،  العائد علي الج –صافي العائد الفداني = اإليراد الكلي 
 100× / المتوسط الحسابي  Bالعائد/ اإلنتاجية ، معدل التغير = 

 % .   5%    * معنوي عند مستوى معنوية 1** معنوي عند مستوى معنوية 
 عة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة للفترة.المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزرا

 

محمود, (األسعار المزرعية لمحصول الفول البلدي
 :,2005)العوضى

( أن 2تشير بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدول )
 من محصول الفول البلدي فياألسعار المزرعية متوسط 

(، قد بلغ 2005-2001)مصر خالل متوسط الفترة األولي 
جنيه/فدان حين تراوح متوسط األسعار  1633.55بنحو 

( حوالي 2010-2006خالل متوسط الفترة الثانية ) المزرعية

خالل  جنيه/فدان، كما قدر متوسط األسعار المزرعية 3134
 4637.42( بنحو2015-2011متوسط الفترة الثالثة )

كما بلغ متوسط األسعار المزرعية خالل متوسط  جنيه/فدان
 9855.48( حوالي 2020-2016الفترة الرابعة )

، للفرق بين متوسطات إجمالي األسعار المزرعية  جنيه/فدان
لمحصول الفول البلدي خالل الفترات االربعة مما يؤكد حالة 
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الدراسة  التزايد  المستمر لألسعار المزرعية بين فترات
 .ل البلديلمحصول الفو 
ن محصول الفول متوسط األسعار المزرعية م كما بلغ

 حوالي  في مصـر( 2020-2001البلدي خالل الفترة )
جنيه عام 1251.61 بلغ حواليأدني  جنيه، بحد 4815.16

جنيه عام  12116.13، وحد أقصي بلغ حوالي 2001
بمقدار األسعار المزرعية ( تزايد 3، ويشير الجدول )2019

 جنيه/طن سنوياً  532.82ائيًا بلغ حوالي معنوي إحص
 إجمالي التكاليف الكلية لمحصول الفول البلدي:

( أن 2توضح بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدول )
من محصول الفول البلدي فى إجمالي التكاليف الكلية متوسط 

(، قد بلغ 2005-2001)مصر خالل متوسط الفترة األولي 
حين تراوح متوسط إجمالي  جنيه/فدان 1566.38بنحو 

( 2010-2006التكاليف الكلية خالل متوسط الفترة الثانية )
جنيه/فدان، كما قدر متوسط إجمالي  2937.4حوالى 

(  2015-2011التكاليف الكلية خالل متوسط الفترة الثالثة )
جنيه/فدان كما بلغ متوسط إجمالي التكاليف  4670.2بنحو 

( حوالي 2020-2016لرابعة ) الكلية خالل متوسط الفترة ا
إجمالي التكاليف ، للفرق بين متوسطات جنيه/فدان 8928.2

لمحصول الفول البلدي خالل الفترات االربعة مما  الكلية 
بين فترات  إجمالي التكاليف الكلية يؤكد حالة التزايد المستمر 

الدراسة لمحصول الفول البلدي مما أدي عزوف المزارعين 
   ارتفاع تكاليف. عن زراعته بسبب
التكاليف الكلية للفول البلدي خالل متوسط  فى حين بلغ

أدني  بحد، جنيه 4525.55( حوالي 2020-2001الفترة )
، وحد أقصي بلغ حوالي 2001جنيه عام 1288 بلغ حوالي
( تزايد 3، كما تبين من الجدول )2020جنيه عام 10835

معنوي  التكاليف الكلية لمحصول الفول البلدي بمقدار
 جنيه سنويًا.479.63احصائيًا بلغ حوالي 

 :لمحصول الفول البلدي اإليراد الكلى
( أن 2بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدول )تشير 
من محصول الفول البلدي في مصر  اإليراد الكليمتوسط 

(، قد بلغ بنحو 2005-2001)خالل متوسط الفترة األولي 
خالل  اإليراد الكلىمتوسط جنيه/فدان حين تراوح  2404.92

 4682.4( حوالى 2010-2006متوسط الفترة الثانية )
خالل متوسط الفترة  اإليراد الكلىجنيه/فدان، كما قدر متوسط 

جنيه/فدان كما بلغ  7005.2( بنحو  2015-2011الثالثة )
-2016خالل متوسط الفترة الرابعة )  اإليراد الكلىمتوسط 
، للفرق بين متوسطات فدان/جنيه 14353.2( حوالي 2020

لمحصول الفول البلدي خالل الفترات االربعة   اإليراد الكلي
 .زايد  المستمر بين فترات الدراسةمما يؤكد حالة الت

-2001خالل الفترة ) اإليراد الكليمتوسط كما بلغ 
-2001خالل الفترة )جنيه  2582.73( حوالي 2020
، 2001عام  جنيه1798.3 بلغ حواليأدني  بحد(، 2020

كما تبين  .2020جنيه عام 18203وحد أقصي بلغ حوالي 
تزايد االيراد الكلي  بمقدار معنوي إحصائيًا بلغ حوالي 

 (.3جنيه سنويًا ويتضح ذلك بالجدول )779.12
 صافي العائد لمحصول الفول البلدي: 

( أن 2بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدول )توضح 
محصول الفول البلدي في مصر  من صافى العائدمتوسط 

(، قد بلغ بنحو 2005-2001)خالل متوسط الفترة األولي 
خالل  اإليراد الكلىجنيه/فدان حين تراوح متوسط 838.52

 1732.4( حوالى 2010-2006متوسط الفترة الثانية )
خالل متوسط الفترة  اإليراد الكلىجنيه/فدان، كما قدر متوسط 

جنيه/فدان كما بلغ 2335( بنحو 2015-2011لثالثة )ا
-2016خالل متوسط الفترة الرابعة ) اإليراد الكلىمتوسط 
، للفرق بين متوسطات جنيه/فدان 5425( حوالي 2020

لمحصول الفول البلدي خالل الفترات االربعة   اإليراد الكلى
 .زايد المستمر بين فترات الدراسةمما يؤكد حالة الت

جنيه 2582.73 متوسط صافي العائد حوالىكما بلغ 
جنيه عام 493.4بلغ حوالي أدني  بحدخالل فترة الدراسة، 

 .2020جنيه عام  7368، وحد أقصي بلغ حوالي 2002
وتبين تزايد صافي العائد لمحصول الفول بمقدار معنوي 

 (.3جنيه سنويًا من الجدول )299.88احصائيًا بلغ حوالي 
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ات اإلنتاجية واالقتصادية  لمحصول الفول البلدي في مصر خالل الفترة ر مؤشمعادلة االتجاه الزمني  لتطور ال .3جدول 
(2001 – 2020) 

 المتوسط T R2 F معادالت االتجاه الزمني المتغيرات

معدل 

التغير 

% 

 المساحة )ألف فدان(
Ŷi= 288 – 12.049Xi 

                     (-9.74)**     
(9.74-**) 0.84 **94.79 162.45 -7.42 

 اإلنتاجية )طن/ فدان(
   Log Ŷi  = 0.264+ 0.027xi           

                             (2.15)*    
(1.94*) 0.20 *4.607 1.38 0.34 

 اإلنتاج الكلى  )ألف طن(
Ŷi =355 – 13.74 Xi 

                  -)   7.07)**   
**(-7.07) 0.74 **49.95 211.65 - 6.49 

رعية األسعار المز

 ن()جنيه/ط

Ŷi = - 779 + 532.82Xi 

                  (8.82)** 
**(8.82) 0.81 **77.76 4815.16 11.06 

الزراعية  فالتكالي

 )جنيه/طن(

Ŷi = - 510 + 479.63 Xi 

                   (11.29)**  
**(11.29 ) 0.88 **127.55 4525.55 10.59 

 اإليراد الكلي )جنيه(
Ŷi = - 1069+ 779.12 Xi 

                  (9.03)** 
**(9.03 ) 0.82 **81.61 7111.43 10.96 

 صافي العائد )جنيه(
Ŷi = - 565 + 299.88 Xi 

                   (6.46)** 
**(6.46 ) 0.69 **41.71 2582.73 11.61 

 )جنيه(أربحية الطن
Ŷi = - 370 + 211.04Xi 

                   (6.45)** 
6.45 )**) 0.69 41.60 ** 1845.92 11.43 

تشير إلى القيمة التقديرية لتطور المؤشرات   iŶ%          5معنوي عن* % ،     )   ( 1معنوية عند  **األرقام بين القوسين تشير إلى قيمة ت المحسوبة ،  )   ( 
  ،                                      xiإلنتاجية واإلقتصادية فى السنة ا

xi لتشير إلى عنصر الزمن، حيثi  =1  ،2  ،3  ............... ،20  
 ( .2المصدر : جمعت وحسبت من جدول رقم )

 

 :لمحصول الفول البلدي أربحية الجنيه المستثمر
( 2ها بالجدول )يبأستعراض بيانات النتائج المتحصل عل

من محصول الفول البلدي في  أن أربحية الجنيه المستثمر
(، قد بلغ 2005-2001الل متوسط الفترة األولي )مصر خ

جنيه/فدان حين تراوح متوسط أربحية الجنيه  0.51بنحو 
( حوالي 2010-2006خالل متوسط الفترة الثانية ) المستثمر

 لجنيه المستثمراجنيه/فدان، كما قدر متوسط أربحية  0.59
 0.49( بنحو  2015-2011خالل متوسط الفترة الثالثة )

خالل  ان كما بلغ متوسط أربحية الجنيه المستثمرجنيه/فد
 0.58( حوالي 2020-2016متوسط الفترة الرابعة ) 

 جنيه/فدان، للفرق بين متوسطات أربحية الجنيه المستثمر
ا يؤكد حالة ملمحصول الفول البلدي خالل الفترات االربعة م

 بين فترات الدراسة . تذبذب المستمر ألربحية الجنيه المستثمر

متوسط العائد علي الجنيه المستثمر خالل الفترة ا بلغ مك
 بلغ حواليأدنى  جنيه، بحد 0.55( حوالي 2001-2020)

جنيه 0.737وحد أقصى بلغ حوالي  2011جنيه عام 0.360
إحصائيًا األمر  رولم تثبت معنوية هذا التقدي .2018عام 

الذى يشير إلي استقرار أربحية الجنيه المستثمر خالل فترة 
 0.55الدراسة وتأرجحها حول متوسطها الحسابي والبالغ نحو 

 جنيه. 
 :لمحصول الفول البلديأربحية الطن 

( أن 2تشير بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدول )
مصر  يمتوسط أربحية الطن من محصول الفول البلدي ف

(، قد بلغ بنحو 2005-2001خالل متوسط الفترة األولي )
ين تراوح متوسط أربحية الطن خالل جنيه/طن ح 621.35

 1235.70( حوالي 2010-2006متوسط الفترة الثانية )
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جنيه/طن، كما قدر متوسط أربحية الطن خالل متوسط الفترة 
جنيه/طن كما  1682.87( بنحو  2015-2011الثالثة )
سط أربحية الطن خالل متوسط الفترة الرابعة ) و بلغ مت
ه/طن، للفرق بين جني 3843.75( حوالي 2016-2020

متوسطات أربحية الطن لمحصول الفول البلدي خالل الفترات 
ربعة مما يؤكد حالة التزايد المستمر ألربحية الطن بين اال

 فترات الدراسة.
ل المتوسط أربحية الطن خ( أن 2تشير بيانات الجدول )

خالل جنيه 1845.92( قد بلغ بنحو 2020-2001الفترة )
جنيه عام   373.79بلغ حوالينى أد بحدفترة الدراسة، 

جنيه عام 5262.86، وحد أقصى بلغ حوالي 2002
بمقدار معنوي إحصائيًا أربحية الطن كما تبين تزايد  .2020

جنيه سنويًا ويتضح ذلك من بالجدول 211.04بلغ حوالي
(3.)  

لى ماسبق من دراسة المؤشرات االقتصادية عبناء 
بين أن هناك تناقص واالنتاجية لمحصول الفول البلدي يت

المساحة المنزرعة نتيجة توجة المزارعين الي زراعة 
تزايد التكاليف الكلية لمحصول صيل المنافسة بسبب المحا

 .الفول البلدي
ثانيا: تطور المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول 

  :ول البلدي فى محافظة الفيومفال
لمؤشرات ( الذي يوضح أهم ا4باستقراء بيانات الجدول )

البلدي في محافظة  اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول الفول
 ( حيث يتضح ما يلي:2020 – 2001الفيوم خالل الفترة )

 المساحة المزروعة لمحصول الفول البلدي: 
( 4دول )جبأستعرض النتائج المتحصل عليها من ال

يتضح أن متوسط المساحة المزروعة لمحصول الفول البلدي 
-2001فيوم، خالل متوسط الفترة األولي )في محافظة ال

ي  حين تراوح ألف فدان ف 4.08(، قد بلغ بنحو 2005
متوسط المساحة المزروعة خالل متوسط الفترة الثانية 

ألف فدان ، كما قدر متوسط  2.89( حوالي 2006-2010)

-2011احة المزروعة خالل متوسط الفترة الثالثة )سالم
كما بلغ متوسط المساحة ألف فدان  2.17( بنحو  2015

( 2020-2016المزروعة خالل متوسط الفترة الرابعة ) 
ألف فدان مما يؤكد حالة التناقص المستمر  1.65والي ح

للمساحة المزروعة للفول البلدي بين فترات الدراسة، ويرجع 
وف المزارعين عن زراعة محصول الفول البلدي ز هذا إلي ع

لمنافسة التى تؤثر على لوجود عدد من المحاصيل األخرى ا
 استجابة عرض الفول البلدي.

المتوسط العام للمساحة ( أن 4يتضح من بيانات جدول )
الفول  ن محصول( م2020-2001المزروعة خالل الفنرة )

دان، وقد بلغ فألف  2.70حوالى  في محافظة الفيومالبلدي 
 1.285 للمساحة المزروعة بالمحصول حواليدنى األحد ال

 %52.41بنسبة انخفاض بلغت نحو، 2015 عام فدانألف 
على األحد البلغ كما المتوسط العام لفترة الدراسة،  عن

فدان ألف  5.25للمساحة المزروعة من المحصول حوالي 
 عن% 94.44وبزيادة بلغت نسبتها نحو ، 2001 عام

كما تبين تناقص المساحة المزروعة بمقدار  متوسط العام.لا
ألف فدان سنويًا كما هو 0.16حوالي معنوي إحصائيًا بلغ 

 (.5مبين بالجدول )
 اإلنتاجية الفدانية لمحصول الفول البلدي:

( أن متوسط 4يتبين من نتائج المتحصل عليها بالجدول )
فيوم  خالل لمن محصول الفول البلدي با اإلنتاجية الفدانية

 1.30(، قد بلغ بنحو 2005-2001)متوسط الفترة األولي 
خالل  فى حين تراوح متوسط اإلنتاجية الفدانيةطن/ فدان .

طن/  1.43( حوالي 2010-2006متوسط الفترة الثانية )
خالل متوسط الفترة  فدان ، كما قدر متوسط اإلنتاجية الفدانية

دان كما بلغ فطن/  1.36( بنحو  2015-2011الثالثة )
-2016)خالل متوسط الفترة الرابعة متوسط اإلنتاجية الفدانية

مما يشير الى زيادة ، طن/ فدان 1.41( حوالي2020
 .رات الدراسة لمحصول الفول البلدياالنتاجية الفدانية بين فت
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اإلنتاجية الفدانية متوسط  أن( 4تشير بيانات الجدول )
 ( بلغ حوالي2020-2001من الفول البلدي خالل الفترة )

حوالي دني األحد لغ البقد سنويًا، و  فدان/طن 1.38
علي بلغ األحد كما بلغ ال ،2013 في عام دانطن/ف1.19

وقد أخذت اإلنتاجية  2009عام طن/فدان  1.51حوالي 
الفدانية اتجاهًا متزايدًا مقدار معنوى إحصائيًا بلغ حوالي 

 (.5طن/فدان سنويًا كما مبين بالجدول ) 0.006
 اإلنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي:

( 4الجدول )بأستعرض النتائج المتحصل عليها من 
الكلي لمحصول الفول البلدي فى يتضح أن متوسط اإلنتاج 

(، قد بلغ 2005-2001مصر خالل متوسط الفترة األولي )
ألف طن، في حين تراوح متوسط اإلنتاج الكلي  5.28بنحو 

 4.14( حوالي 2010-2006ية )نخالل متوسط الفترة الثا
سط ألف طن ، كما قدر متوسط اإلنتاج الكلي خالل متو 

ألف طن كما  2.94( بنحو  2015-2011الفترة الثالثة )
لكلي خالل متوسط الفترة الرابعة ) بلغ متوسط اإلنتاج ا

ألف طن مما يؤكد حالة  2.32( حوالي 2016-2020
البلدي بين فترات  لالتناقص المستمر فى اإلنتاج الكلي للفو 

الدراسة ،ويرجع هذا إلي  االنخفاض الكبير فى المساحات 
 لمزروعة بمحصول الفول البلدي خالل فترات الدراسة.ا

للفول البلدى خالل متوسط اإلنتاج الكلي فى حين بلغ 
سنويًا خالل ألف طن  3.67حوالي ( 2020-2001الفترة )

عام ألف طن  1.838حوالي دني األحد وبلغ الفترة الدراسة، 
بلغ بينما %، 49.86نحوب قدرت، بنسبة إنخفاض 2016

وبزيادة ، 2001عام ألف طن  6.714والى ي حعلاألحد ال
وقد تبين  % عن المتوسط العام.82.83بلغت نسبتها نحو 

تناقص اإلنتاج الكلي بمقدار معنوي إحصائيًا بلغ حوالي 
  (.5ألف طن سنويًا كما بالجدول ) 0.19
 المزرعية لمحصول الفول البلدي: راألسعا

( أن 4ل )تشير بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدو 
األسعار المزرعية من محصول الفول البلدي في متوسط 

(، قد بلغ 2005-2001الفيوم خالل متوسط الفترة األولي )
جنيه/فدان حين تراوح متوسط األسعار  1691.60بنحو 

( حوالي 2010-2006ثانية )لالمزرعية خالل متوسط الفترة ا
ية جنيه/فدان، كما قدر متوسط األسعار المزرع 3508.60

( بنحو 2015-2011خالل متوسط الفترة الثالثة )
جنيه/فدان كما بلغ متوسط األسعار المزرعية  5490.20

( حوالي 2020-2016خالل متوسط الفترة الرابعة )
جنيه/فدان، للفرق بين متوسطات إجمالي  10785.00

ألسعار المزرعية  لمحصول الفول البلدي خالل الفترات ا
التزايد المستمر لألسعار المزرعية بين  االربعة مما يؤكد حالة

 .رات الدراسة لمحصول الفول البلديفت
ن محصول الفول متوسط األسعار المزرعية م كما بلغ

( 2020-2001خالل الفترة ) في محافظة الفيومالبلدي 
جنيه  1250 بلغ حواليأدني  ، بحدهجني 5368.85حوالى 
عام جنيه  14445، وحد أقصي بلغ حوالي 2001عام 

( أن زيادة األسعار المزرعية 5، كما بين الجدول )2020
  جنيه سنويًا. 595.07بمقدار معنوي إحصائيًا بلغ حوالي 

 إجمالي التكاليف الكلية لمحصول الفول البلدي:
( أن 4بالجدول ) اتوضح بيانات النتائج المتحصل عليه

من محصول الفول البلدي إجمالي التكاليف الكلية متوسط 
(، قد بلغ 2005-2001)لي يوم خالل متوسط الفترة االو بالف

جنيه/فدان حين تراوح متوسط إجمالي  1552.60بنحو 
( 2010-2006التكاليف الكلية خالل متوسط الفترة الثانية )

إجمالي  سطو جنيه/فدان، كما قدر مت 3263.40حوالى 
(  2015-2011التكاليف الكلية خالل متوسط الفترة الثالثة )

جنيه/فدان كما بلغ متوسط إجمالي التكاليف  4633بنحو 
( حوالي 2020-2016الرابعة )  الكلية خالل متوسط الفترة

إجمالي ، للفرق بين متوسطات جنيه/فدان 8753.20
ترات االربعة فلمحصول الفول البلدي خالل ال التكاليف الكلية 

بين  إجمالي التكاليف الكلية مما يؤكد حالة التزايد المستمر 
الدراسة لمحصول الفول البلدي. فترات
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-2001تطور المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول الفول البلدي في محافظة الفيوم خالل الفترة ) .4جدول رقم 
2020) 

 السنوات

المساحة 

 الكلية

 (ألف/فدان)

نتاجية إلا

 الفدانية

 ) طن/لفدان(

اإلنتاج 

 الكلى

 ) ألف/لطن(

التكاليف 

 الكلية

 () جنيه

 األسعار

 المزرعية

 ) جنيه(

اإليراد الكلى 

 ) الف جنيه(

 صافى العائد

 )  جنيه(

اربحية 

الجنيه 

 المستثمر

اربحية 

 الطن

2001 5.245 1.28 6.714 1285 1250 1600.0 315.0 0.245 246.1 

2002 4.381 1.25 5.476 1351 1270 1587.5 236.5 0.175 189.2 

2003 4.109 1.3 5.342 1444 1403 1823.9 379.9 0.263 292.2 

2204 3.571 1.25 4.464 1750 2100 2625.0 875.0 0.500 700.0 

2005 3.111 1.41 4.387 1933 2435 3433.4 1500.4 0.776 1064.1 

متوسط الفترة 

 االولي
4.08 1.30 5.28 1552.60 1691.60 2213.96 661.36 0.39 498.32 

2006 2.975 1.4 4.165 1990 2735 3829.0 1839.0 0.924 1313.6 

2007 3.375 1.43 4.826 2189 2970 4247.1 2058.1 0.940 1439.2 

2008 2.429 1.41 3.425 3278 3739 5272.0 1994.0 0.608 1414.2 

2009 2.749 1.51 4.151 3515 3981 6011.3 2496.3 0.710 1653.2 

2010 2.911 1.42 4.134 5345 4118 5847.6 502.6 0.094 353.9 

متوسط 

 الفترة الثانية
2.89 1.43 4.14 3263.40 3508.60 5041.40 1778.00 0.66 1234.82 

2011 2.628 1.35 3.548 4067 4825 6513.8 2446.8 0.602 1812.4 

2012 2.187 1.36 2.974 4492 4920 6691.2 2199.2 0.490 1617.1 

2013 2.236 1.19 2.661 4730 5545 6598.6 1868.6 0.395 1570.2 

2014 1.852 1.46 2.704 4811 5871 8571.7 3760.7 0.782 2575.8 

2015 1.936 1.45 2.807 5065 6290 9120.5 4055.5 0.801 2796.9 

متوسط 

 الفترة الثالثة
2.17 1.36 2.94 4633.00 5490.20 7499.16 2866.16 0.61 2074.48 

2016 1.285 1.43 1.838 5505 6665 9531.0 4026.0 0.731 2815.3 

2017 1.987 1.39 2.762 7995 8880 12343.2 4348.2 0.544 3128.2 

2018 1.367 1.38 1.886 8890 11525 15904.5 7014.5 0.789 5083.0 

2019 1.484 1.42 2.107 10125 12410 17622.2 7497.2 0.740 5279.7 

2020 2.105 1.43 3.010 11251 14445 20656.4 9405.4 0.836 6577.2 

متوسط 

الفترة 

 الرابعة

1.65 1.41 2.32 8753.20 10785.00 15211.46 6458.26 0.73 4576.68 

 متفرقة للفترة.المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد 
التكاليف الكلية ،  العائد على الجنيه المستثمر = صافى العائد الفداني / التكاليف اإلنتاجية الكلية للفدان ، أربحية الطن = صافى  –كلى صافى العائد الفداني = اإليراد ال

 100× / المتوسط الحسابي  Bالعائد/ االنتاجية ، معدل التغير = 
 .% 5%    * معنوي عند مستوي معنوية 1** معنوي عند مستوي معنوية 

 

التكاليف الكلية للفول البلدي حوالي حين بلغ متوسط  فى
 بحد( ، 2020-2001خالل الفترة )ألف جنيه  455.55

، وحد أقصي 2001ألف جنيه عام 1250 بلغ حواليأدني 
، كما تبين زيادة 2020الف جنيه عام  11251بلغ حوالي 

التكاليف الكلية للفول البلدي بمقدار معنوي إحصائيًا بلغ 
 (.5جنيه سنويًا بالجدول )470.39حوالي 
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معادلة االتجاه الزمني لتطور المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية  لمحصول الفول البلدي في محافظة الفيوم خالل  .5جدول 
 (2020 – 2001الفترة )

 المتوسط T R2 F معادالت االتجاه الزمني المتغيرات

معدل 

التغير 

% 

 المساحة )ألف فدان(
Ŷi= 4.38  – 0.16Xi 

                          (-9.25)**     
-9.25 ** 0.83 85.55 ** 2.7 5.96 - 

 اإلنتاجية )طن/ فدان(
Ŷi  = 1.31+ 0.006xi                       

               (2.04)*  
2.04 * 0.19 4.17 * 1.38 0.44 

 اإلنتاج الكلى  )ألف طن(
Ŷi =5.76 – 0.19 Xi 

-)                5.42)** 
-5.42** 0.82 83.76 ** 3.67 11.31 

األسعار المزرعية 

 جنيه/طن()

Ŷi = - 389 + 47.39Xi 

                       (11.04)**    
11.04 ** 0.87 121.84 ** 4550.55 10.34 

التكاليف الزراعية 

 )جنيه/طن(

Ŷi = - 879  + 595.07 Xi 

                  (10.16)** 
10.16 ** 0.86 211.63 ** 5368.85 12.81 

 اإليراد الكلي )جنيه(
Ŷi = - 1405 + 847.004 Xi 

                    (10.42)**   
10.42 ** 0.86 108.49 ** 7491.5 1.19 

 صافي العائد )جنيه(
Ŷi = - 1013 + 376.61 Xi 

                     (7.79)** 
7.79 ** 0.77 60.67 ** 2940.95 12.81 

 أربحية الجنيه المستثمر
Ŷi = 0.397  + 0.02 Xi                       

                  (2.12)** 
2.12 ** 0.2 4.51 ** 0.6 3.19 

 أربحية الطن)جنيه(
Ŷi = - 690 + 265.38Xi 

                  (7.97)** 
7.97 ** 0.78 63.57 ** 2096.08 12.66 

تشير إلى القيمة التقديرية  iŶ%                                 5معنوي عن* % ،     )   ( 1معنوية عند  **( لى قيمة ت المحسوبة ،  )   إ األرقام بين القوسين تشير
                                   ،     xiلتطور المؤشرات  اإلنتاجية واإلقتصادية فى السنة 

xi لتشير إلى عنصر الزمن ، حيثi  =1  ،2  ،3  ............... ،20  
 ( .4المصدر : جمعت وحسبت من جدول رقم )

 

 اإليراد الكلى لمحصول الفول البلدي:
( أن 4تشير بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدول )

ول البلدي في الفيوم متوسط اإليراد الكلي من محصول الف
و (، قد بلغ بنح2005-2001خالل متوسط الفترة األولي )

جنيه/فدان حين تراوح متوسط اإليراد الكلى خالل  2213.96
 5041.40( حوالى 2010-2006نية )متوسط الفترة الثا

متوسط الفترة جنيه/فدان، كما قدر متوسط اإليراد الكلى خالل 
جنيه/فدان كما  7499.16( بنحو 2015-2011الثالثة )

) بلغ متوسط اإليراد الكلى خالل متوسط الفترة الرابعة 
جنيه/فدان، للفرق بين  15211.46( حوالي2016-2020

محصول الفول البلدي خالل متوسطات اإليراد الكلى  ل
الفترات االربعة مما يؤكد حالة التزايد  المستمر بين فترات 

 الدراسة.

 7491.50عائد حوالى متوسط إجمالي الفى حين بلغ 
 بلغ حواليأدني  بحد(، 2020-2001خالل الفترة )جنيه 

، وحد أقصي بلغ حوالي 2002جنيه عام 1587.5
فقد تزايد إجمالي العائد  .2020جنيه عام 20656.4

لمحصول الفول البلدي بمقدار معنوي إحصائيًا بلغ حوالي 
 (.5جنيه سنويًا كما مبين بالجدول)847.04

 : لمحصول الفول البلدي العائد صافي
ن أ (4توضح بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدول )

فيوم متوسط صافى العائد من محصول الفول البلدي في ال
(، قد بلغ بنحو 2005-2001خالل متوسط الفترة األولي )

جنيه/فدان حين تراوح متوسط اإليراد الكلى خالل 661.36
 1778حوالى ( 2010-2006متوسط الفترة الثانية )

متوسط الفترة جنيه/فدان، كما قدر متوسط اإليراد الكلى خالل 
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جنيه/فدان كما بلغ  286.16( بنحو 2015-2011ثالثة )ال
-2016متوسط اإليراد الكلى خالل متوسط الفترة الرابعة ) 

جنيه/فدان، للفرق بين متوسطات  6458.26( حوالي 2020
الل الفترات االربعة اإليراد الكلى  لمحصول الفول البلدي خ

 .مما يؤكد حالة التزايد  المستمر بين فترات الدراسة
جنيه 2940.95متوسط صافي العائد حوالي كما بلغ 

جنيه عام 236.5  بلغ حواليأدني  بحدخالل فترة الدراسة، 
 .2020جنيه عام  9405.4، وحد أقصي بلغ حوالي 2002

صائيًا بلغ فقد تزايد صافي العائد بمقدار سنوي معنوي إح
 (.5جنيه كما موضح بالجدول)376.61حوالي 

 :لمحصول الفول البلدي رأربحية الجنيه المستثم
( 4بأستعراض بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدول )

من محصول الفول البلدي في  أن أربحية الجنيه المستثمر
(، قد بلغ 2005-2001الفيوم خالل متوسط الفترة األولي )

جنيه/فدان حين تراوح متوسط أربحية الجنيه  0.39بنحو 
ي ( حوال2010-2006خالل متوسط الفترة الثانية ) المستثمر

 جنيه/فدان، كما قدر متوسط أربحية الجنيه المستثمر 0.66
 0.61( بنحو 2015-2011ثة )خالل متوسط الفترة الثال

خالل  جنيه/فدان كما بلغ متوسط أربحية الجنيه المستثمر
 0.73( حوالي 2020-2016متوسط الفترة الرابعة )

 ق بين متوسطات أربحية الجنيه المستثمرجنيه/فدان، للفر 
لمحصول الفول البلدي خالل الفترات االربعة مما يؤكد حالة 

 .بين فترات الدراسة المستثمر تذبذب المستمر ألربحية الجنيه
متوسط العائد علي الجنيه المستثمر حوالى كما بلغ 

 بلغ حواليأدني  بحدخالل فترة الدراسة، جنيه  0.60
، وحد أقصي بلغ حوالي 2010م جنيه عا0.094
كما تبين زيادة إجمالي العائد  .2020جنيه عام 0.836

غ حوالي بمقدار معنوي إحصائيًا بل يلمحصول الفول البلد
 (.5جنيه سنويًا كما بالجدول) 0.02
 
 

 :لمحصول الفول البلديأربحية الطن 
( أن 4تشير بيانات النتائج المتحصل عليها بالجدول )

ة الطن من محصول الفول البلدي في الفيوم متوسط أربحي
(، قد بلغ بنحو 2005-2001خالل متوسط الفترة األولي )

بحية الطن خالل جنيه/طن حين تراوح متوسط أر  498.32
 1234.82( حوالي 2010-2006متوسط الفترة الثانية )

جنيه/طن، كما قدر متوسط أربحية الطن خالل متوسط الفترة 
جنيه/طن كما  2074.48( بنحو  2015-2011الثالثة )

بلغ متوسط أربحية الطن خالل متوسط الفترة الرابعة ) 
جنيه/طن، للفرق بين  4576.68( حوالي 2016-2020

توسطات أربحية الطن لمحصول الفول البلدي خالل الفترات م
االربعة مما يؤكد حالة التزايد المستمر ألربحية الطن بين 

 فترات الدراسة.
جنيه 2096.08ط أربحية الطن حوالى متوسكما بلغ 

جنيه عام  189.2 بلغ حواليأدني  بحدخالل فترة الدراسة، 
 .2020ام جنيه ع6577.2، وحد أقصي بلغ حوالي 2002

كما تبين تزايد أربحية الطن للفول البدى بمقدار سنوي معنوي 
 (.5جنيه بالجدول )265.38احصائيًا بلغ حوالي 

لمؤشرات االقتصادية بناء على ماسبق من دراسة ا
واالنتاجية لمحصول الفول البلدي يتبين أن هناك تناقص 
المساحة المنزرعة نتيجة توجة المزارعين الي زراعة 

تزايد التكاليف الكلية لمحصول اصيل المنافسة بسبب المح
 .الفول البلدي

 :ثالثا: دوال إنتاج محصول الفول البلدي بعينة البحث
ت االقتصادية المشتقة ج والعالقايوضح تقدير دالة اإلنتا

، كالمرونات اإلنتاجية، واإلنتاجية الحدية ذات أهمية منها
لعناصر األساسية كبيرة للتعرف على الكفاءة اإلنتاجية ل

الداخلة فى اإلنتاج ،كما تستخدم المرونات واإلنتاجيات المقدرة 
، ,1998)على( فى رسم وتعديل السياسة االقتصادية الزراعية

وجود العديد من اإلشكال الرياضية التى يمكن استخدمها  فنجد
فى التعبير عن دوال اإلنتاج، فتم اختيار أنسب النماذج 
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مقدرة وفقا للمنطق االقتصادى واإلحصائي للدالة الالرياضية 
 .  المؤثرة على صحة النتائج المقدرةالذى يعتبر من أهم العوامل 

كمية اإلنتاج من ولقياس تأثير العناصر اإلنتاجية علي 
محصول الفول البلدي بعينة الدراسة بمحافظة الفيوم عن الموسم 

 (، فقد تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار2020-2021)
المتعدد المرحلي في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة الستبعاد 
المتغيرات التى لم تثبت معنويتها مع المتغير التابع، مع االخذ 

 .النتائج من الناحية اإلقتصادية واإلحصائية فى اإلعتبار قبول
 :الدالة اإلنتاجية لمحصول الفول البلدي أطسا

رية فى النموذج التى ( أهم المتغيرات التفسي6يبين الجدول )
تؤثر على المتغير التابع والكميات المستخدمة من العناصر 
اإلنتاجية كمتغيرات مستقلة، فقد تم إستخدام النموذج 

ي المزدوجة وجود عالقة طردية موجبة بين الكمية اللوغارتيم
المنتجة من محصول الفول البلدي )طن/فدان( كمتغير تابع 

للفدان(، عدد ساعات  3بلدي )موبين كل من كمية السماد ال
العمل ااّللي )جرار/ساعة(، كمية السماد اآلزوتي بالوحدة الفعالة 

أن وجود هذه كمتغيرات مستقلة داخلة في الدالة اإلنتاجية، و 
العالقة الموجبة تعنى أن بزيادة أي عنصر من هذه العناصر 

٪ مع ثبات العوامل األخرى المؤثرة علي 1المستخدمة بمقدار
ية اإلنتاج يؤدى إلي زيادة المحصول الفول البلدي كم

% علي الترتيب، كما 0.312%، 0.369% ،0.451بمقدار
لتغيرات الحادثة %من ا68بلغ قيمة معامل التحديد المعدل بنحو

فى كمية اإلنتاج تفسرها المتغيرات المستقلة التي شملها 
ما ، ك25.2بنحو Fقيمة لالنموذج، وقدرت المعنوية اإلحصائية 

أوضحت المرونة اإلجمالية والتي تشير إلى عالقة العائد بالسعة 
 .%1وهى معنوية عند مستوي 1.132متزايدة والبالغة بنحو 
 :صول لمحصول الفول البلدي الفيومالدالة اإلنتاجية لمح
( أهم المتغيرات التفسيرية فى النموذج فقد 6يشير الجدول )

دوجة وجود عالقة طردية تم إستخدام النموذج اللوغارتيمي المز 
موجبة بين كمية إنتاج محصول الفول البلدي )طن/فدان( 

كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقلة االخرى الداخلة في الدالة 
للفدان(، عدد ساعات  3)م يإلنتاجية وهى كمية السماد البلدا

 3)متر العمل ااّللي )جرار/ساعة( ،كمية مياه الري
اسي بالوحدة الفعالة كمتغيرات مستقلة دالة ،السماد البوتللفدان(

في دالة اإلنتاجية، أى أنه بزيادة الوحدات المستخدمة منهم 
 الفول البلدي بنحو ٪ تؤدى إلى زيادة إنتاج المحصول1بنسبة 

% على الترتيب %0.522 ،%0.478 ،0.567، 0.672%
وذلك بفرض ثبات العوامل األخرى المؤثرة علي كمية اإلنتاج، 

% من التغيرات 79يبلغ معامل التحديد المعدل بنحو كما 
الحادثة في كمية اإلنتاج تفسرها المتغيرات المستقلة التى شملها 

، ولقد 39.9بنحو Fقيمة لحصائية النموذج، وقدرت المعنوية اإل
أوضحت المرونة اإلجمالية والتى تشير الى عالقة العائد بالسعة 

 .%1نوية عند مستوي وهى مع 2.24متزايدة البالغة حوالى
جمالى الدالة اإلنتاجية لمحصول لمحصول الفول البلدي إل

 :العينة
( بإستخدام النموذج اللوغارتيمي المزدوجة 6يوضح الجدول )

جود عالقة طردية موجبة بين كمية إنتاج محصول الفول و 
كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقلة االخرى الداخلة في  يالبلد

اجية وهى كمية السماد البلدي، عدد ساعات العمل الدالة اإلنت
ااّللي، كمية مياه الري، العمل البشري أي أنه بزيادة الوحدات 

لى زيادة المحصول ٪ تؤدى إ1المستخدمة منهم بنسبة 
% علي 0.596% 0.314% ،0.372% ،0.531بنحو

الترتيب ، وذلك بفرض ثبات العوامل األخرى المؤثرة علي كمية 
% من التغيرات 72قد بلغ معامل التحديد المعدل بنحواإلنتاج، ف

الحادثة في كمية اإلنتاج تفسرها المتغيرات المستقلة التي شملها 
، ولقد 32.6بنحو Fقيمة لإلحصائية النموذج، وقدرت المعنوية ا

اإلجمالية والتي تشير الى عالقة العائد بالسعة أوضحت المرونة 
 .%1معنوية عند مستوي وهى 1.813متزايدة فقد بلغت حوالي
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 2021دوال اإلنتاج باالنحدار المتدرج المرحلي لمحصول الفول البلدي بعينة الدراسة بالفيوم  .6جدول 

 لى الفول البلدى طن/فدان.: كمية اإلنتاج من محصو yiيث:  ح
X1للفدان،  /3: كمية السماد البلدى مx2  ،عدد ساعات العمل االلى ساعة/للفدان :x3   لو جرام/ للفدان     :  كمية التقاوى كيx4  كمية مياه الرى بالمترمكعب /للفدان: 
X5     ،    السماد الفوسفاتى وحدة/للفدان :x6:  .السماد اآلزوتى وحدة/للفدان       ،X7     ،      وحدات البوتاسي وحدة/للفدان :x8   قيمة المبيدات جنيهًا/للفدان : 
X9يم بين القوسين أسفل معامل )االنحدار( هى قيم " :: العمل البشرى رجل/ يوم /ف ،    القt                          .المحسوبة " 

   0.01عنوية عند مستوى .               ** الم0.05وى * المعنوية عند مست 
 . 2021المصدر: حسبت وقدرت من بيانات عينة الدراسة عام  

 

لعناصراإلنتاج رابعا: معايير الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية 
 :بمحافظة الفيوملمحصول الفول البلدي 

يوضح العائد االقتصادي للوحدة المستخدمة من المورد 
ة، فإذا زادت قيمة هذا اجي هو مؤشر للكفاءة االقتصادياإلنت

المعامل عن الواحد الصحيح دل ذلك علي كفاءة استخدام 
زيادة العنصر اإلنتاجي في العملية اإلنتاجية، ومدى إمكانية 

الكمية المستخدمة منه لزيادة اإلنتاج، وذلك في حدود المرونة 
الواحد الصحيح  االنتاجية لهذا العنصر. أما إذا إنخفضت عن

ورة تخفيض الكميات المستخدمة من هذا ، فهذا يعني ضر 
 العنصر لتحقيق الكفاءة االقتصادية منه .

 ( أن العائد االقتصادي للوحدة7تشير بيانات الجدول )
المستخدمة من المورد اإلنتاجي كمؤشر للكفاءة االقتصادية 

عدد يزيد عن الواحد الصحيح لكل من كمية السماد البلدي، 
مياة الري، وهو مايدل علي أن ساعات العمل ااّللي، كمية 

هذه العناصر اإلنتاجية المستخدمة فى إنتاج الفول البلدي 
فرص جديدة  تستغل بكفاءة اقتصادية ، كما تشير الى وجود

للمنتجين لزيادة انتاجهم من الفول البلدي، وذلك عن طريق 
كما توضح التوسع فى استخدام هذه العناصراإلنتاجية 

ادي من الوحدة المستخدمة من عنصر إنخفاض العائد االقتص

والعمل البشري عن الواحد الصحيح، مما يدل  اآلزوتيالسماد 
ة االقتصادية منه ، أن استخدام هذا العنصر لم يحقق الكفاء

فيجب علي المزارع تخفيض من هذا العنصرهو السماد 
وكذلك تخفيض عدد لتحقيق الكفاءة االقتصادية منه،  اآلزوتي

 الكفاءة االقتصادية منه. العمال لتحقيق
بدراسة العالقة بين الناتج الحدي وسعر العنصر اإلنتاجي 

لعناصر  وذلك للحصول علي الكفاءة اإلنتاجبة واالقتصادية
اإلنتاج بعينة الدراسة لمحصول الفول البلدي  بمركز أطسا 

اصراالنتاج ( أن الناتج الحدي لعن7تشير بيانات الجدول )
العمل ااّللي، السماد ااّلزوتي حيث بلغت  وهى السماد البلدي،

على الترتيب، كما تبين 0.00037، 0.061، 0.086حوالى 
، 1308بلغت حواليأن قيمة الناتج الحدي لتلك العناصر 

جنيه على الترتيب، وتؤكد الكفاءة االقتصادية  56.3، 928
ااّللي، حيث بلغت العمل  لعناصراإلنتاج السماد البلدي،

على الترتيب حيث أنها موجبة وأكبر من  1.3،  2.1حوالي 
الواحد الصحيح،  فيجب أستخدام هذه الموارد وأن المنتجين 

لمحصول الفول البلدي بالفيوم  يمكنهم زيادة أرباحهم المزرعية
، أي وجود فرصة لزيادة المستخدم من تلك المواردبزيادة 

ا صر بزيادة  الكميات منها. بينمكفاءة استخدام هذه العنا

 2R F المعادلة المراكز
المرونة 

 االجمالية

 أطسا
Log Y i= -1.71  +0.451 Log x1 +0.369Log x2 +0.312 Log x6 

                    * (2.56 )      ** (3.11)          **  (3.7 )     
0.68 **25.2  1.132 

 الفيوم
Log Y i= -2.112+0.672Log x1 +0.567 Log x2 +0.478Log x4+0.522Log x7 

       ** (3.323)     ** (3.61 )      ** (4.57 )        * (4.11 )   
0.79 **39.9  2.24 

إجمالى 

 العينة

Log Y i= -1.891 +0.531 Log x1 +0.372 Log x2 +0.314Log x4+0.596 Log x9 

 ** ( 4.2  )    * (  2.5  )            *    (2.9  )         **  (3.81  ) 
0.72 **32.6  1.813 
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أخذت الكفاءة االقتصادية قيمة أقل من الواحد الصحيح لمورد 
السماد ااّلزوتي وهو ما يؤكد أن المنتجين يتوسعون في 

 .مورد بصورة غير اقتصاديةاستخدام هذا ال
كما يتضح من نفس الجدول ان الناتج الحدي لمحصول 

االنتاج وهى السماد  الفول البلدي  بمركز الفيوم لعناصر
لعمل ااّللي، كمية مياه الري السماد البوتاسي، بلغت البلدي ،ا

على الترتيب، كماتبين 0.27،0.012، 0.13،0.062حوالي
،   952،  1996حوالي  أن قيمة الناتج الحدي بلغت

جنيه على الترتيب، وتأكدت الكفاءة االنتاجية  185، 4146

ى السماد البلدي، العمل واالقتصادية للعناصر اإلنتاج وه
، كمية مياه الري، السماد البوتاسي حيث بلغت حوالي  ااّللي
،  على الترتيب حيث أنها موجبة وأكبر 3.5،  1.3،  3.1

يعنى  الكفاءة االقتصادية الستخدام من الواحد الصحيح وهذا 
هذه الموارد وأن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم المزرعية 

من تلك  بلدي  بالفيوم بزيادة المستخدملمحصول الفول ال
الموارد، بينما أخذت الكفاءة االقتصادية قيمة أقل من الواحد 
الصحيح لمورد السماد البوتاسي وهو ما يؤكد أن المنتجين 

 عون فى استخدام هذا المورد بصورة غير اقتصادية.يتوس
 

 
 الدراسة  بمحافظة الفيوم إنتاج محصول الفول البلدي بعينةمؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية المؤثرة في  .7جدول

 (2020/2021)  للموسم الزراعى 

 البنود المركز

 الكفاءة االقتصادية الكفاءة االنتاجية

المرونة  العائد االقتصادى
 االنتاجية

الناتج 
 الحدي

قيمة الناتج 
 الحدي

سعر الوحدة من 
 العنصر

الكفاءة 
 االقتصادية

 أطسا

 2.1 2.1 650 1308 0.086 0.451 د البلديالسما

 1.3 1.3 730 928 0.061 0.369 العمل االّلي

 0.063 0.063 890 56.3 0.00037 0.312 السماد االزوتي

  - - - - 1.32 المرونة اإلجمالية

 البنود المركز
المرونة 
 االنتاجية

الناتج 
 الحدى

قيمة الناتج 
 الحدى

سعر الوحدة من 
 العنصر

ءة الكفا
 االقتصادية

الكفاءة 
 يةاالقتصاد

 الفيوم

 3.1 3.1 656 1996 0.13 0.672 السماد البلدي

 1.3 1.3 720 952 0.062 0.567 العمل االّلي

 3.5 3.5 1210 4146 0.27 0.478 كمية مياه الري

 0.28 0.28 650 185 0.012 0.522 السماد البوتاسي

  - - - - 2.239 المرونة اإلجمالية

 البنود لمركزا
المرونة 
 االنتاجية

الناتج 
 الحدى

قيمة الناتج 
 الحدى

سعر الوحدة من 
 العنصر

الكفاءة 
 االقتصادية

الكفاءة 
 االقتصادية

 اجمالى
 العينة

 2.3 2.3 653 1498 0.098 0.531 السماد البلدى

 1.4 1.4 725 948 0.062 0.372 العمل االّلى

 2.3 2.3 1205 2751 0.18 0.314 كمية مياه الري

 0.095 0.095 2925 276 0.018 0.596 العمل البشري

      1.813 المرونة اإلجمالية

 2021بيانات عينة الدراسة بمحافظة الفيوم موسم  -المصدر
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يتضح من نفس الجدول ان الناتج الحدي لمحصول كما 
الفول البلدي  إلجمالى العينة  لعناصر االنتاج وهى السماد 

الري، العمل البشري  بلغت بلدي ،العمل ااّللي، كمية مياه ال
على   0.018،  0.18،  0.062،   0.098حوالي

الترتيب، كما تبين أن قيمة الناتج الحدي بلغت حوالى 
جنيه على الترتيب،   276، 2751  ،948،  1498

وتأكدت الكفاءة االنتاجية واالقتصادية للعناصر السماد 
لي، كمية مياه الري، حيث بلغت البلدي، العمل االّ 

،  على الترتيب حيث أنها موجبة 2.3،  1.4،  2.3حوالي
وأكبر من الواحد الصحيح وهذا يعنى الكفاءة االقتصادية 

المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم  ألستخدام هذه الموارد وأن
المزرعية لمحصول الفول البلدي  بالفيوم بزيادة المستخدم من 

قيمة أقل من  بينما أخذت الكفاءة االقتصادية تلك الموارد،
الواحد الصحيح لمورد العمل البشري  وهو ما يؤكد أن 
المنتجين يتوسعون فى أستخدام هذا المورد عن طريق تقليل 

 المورد أي بتقليل عدد العمال. استخدام هذا
 : المؤشرات االقتصادية لمحصول الفول البلدي فيخامسا
 مصر:

محمد، (جبأهم المؤشرات االقتصادية إلنتايهتم هذا الجزء 
واستهالك وحجم الفجوة واالكتفاء الذاتي لمحصول  ,2016)مكاوى

 (.2020-2001( خالل الفترة )8)من الجدولالفول البلدي 
    :ستهالكالمتاح لال

( 8بأستعرض النتائج المتحصل عليها من الجدول )
لبلدي لمحصول الفول المتاح لالستهالك ايتضح أن متوسط 

(، قد 2005-2001األولي ) في مصر خالل متوسط الفترة
المتاح ألف طن .في حين تراوح متوسط  635.80بلغ بنحو 

( 2010-2006خالل متوسط الفترة الثانية )لالستهالك 
المتاح ألف طن، كما قدر متوسط  721.60ي حوال

( 2015-2011متوسط الفترة الثالثة )خالل لالستهالك 
تهالك المتاح لالسف طن كما بلغ متوسط أل 448.80بنحو 

( حوالي 2020-2016خالل متوسط الفترة الرابعة )

المتاح ألف طن مما يؤكد حالة التزايد المستمر فى  935.20
بين فترات الدراسة، ويرجع هذا إلي   للفول البلدي لالستهالك

االنخفاض الكبير فى المساحات المزروعة وبالتالى انخفاض 
 .ات الدراسةالفول البلدي خالل فتر ى بمحصول االنتاج الكل

 متوسط المتاح لالستهالك من( أن 8تبين من الجدول )
ألف طن خالل  685.35 الفول البلدي قد بلغ بنحو محصول
بلغ بنحو أدنى (، وذلك بين حدين حد 2020-2001الفترة )

بنسبة انخفاض بلغت ،  2015ألف طن عام  118.74
حد البلغ كما لعام لفترة الدراسة، المتوسط ا عن %28.67نحو
بزيادة بلغت ، 2001 طن عامألف  437.21بنحوعلى األ

كما تبين تزايد  المتوسط العام. عن%36.22نسبتها نحو 
نوي احصائيًا بلغ حوالي المتاح لالستهالك بمقدار مع

 (.9ألف طن سنويًا كما هو مبين بالجدول)12.79
 الفجوة الغذائية من الفول البلدي:

( يتضح 8من الجدول )ما تشير النتائج المتحصل عليها ك
لمحصول الفول البلدي في مصر  الفجوة الغذائيةأن متوسط 

(، قد بلغ بنحو 2005-2001خالل متوسط الفترة األولي )
 الفجوة الغذائيةألف طن .في حين تراوح متوسط  315.22

( حوالي 2010-2006خالل متوسط الفترة الثانية )
خالل  ائيةالفجوة الغذطن ، كما قدر متوسط ألف  466.20

ألف  310.20( بنحو  2015-2011متوسط الفترة الثالثة )
خالل متوسط الفترة  الفجوة الغذائيةطن كما بلغ متوسط 

ألف طن مما  803.18( حوالي 2020-2016الرابعة )
لمحصول الفول  الفجوة الغذائية فييؤكد حالة التزايد المستمر 

نخفاض الكبير اإلرات الدراسة، ويرجع هذا إلي  البلدي بين فت
الفول البلدي خالل فترات في االنتاج الكلى بمحصول 

 . الدراسة
( أن متوسط الفجوة 8تشير البيانات الواردة فى الجدول )

ألف 473.7الفول البلدي قد بلغ بنحو محصول غذائية منال
أدنى (،وذلك بين حدين حد 2020-2001طن خالل الفترة )

على األحد البلغ ا ، كم2001ألف طن عام 90.79غ بنحوبل
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، فقد تزايدت الفجوة من 2018 طن عامألف  988.05بنحو
محصول الفول البلدي بمقدار معنوي إحصائيًا بلغ حوالي 

 (.9طن سنويًا كما هو يتضح من الجدول ) ألف26.71
 االكتفاء الذاتي من الفول البلدي: 
( يتضح أن 8ها من الجدول )كما تبين النتائج المتحصل علي

لمحصول الفول البلدي في مصر خالل  ياالكتفاء الذات متوسط
ألف  51.51(، قد بلغ بنحو 2005-2001متوسط الفترة األولي )

خالل متوسط الفترة  االكتفاء الذاتي طن .في حين تراوح متوسط
ألف طن ، كما قدر  35.99( حوالي 2010-2006الثانية )
 2015-2011ة )خالل متوسط الفترة الثالث لذاتياالكتفاء امتوسط 
خالل  ياالكتفاء الذاتألف طن كما بلغ متوسط  31.26( بنحو 

ألف طن  14.44( حوالى 2020-2016متوسط الفترة الرابعة )
لمحصول الفول  ياالكتفاء الذاتكد حالة التزايد المستمر في مما يؤ 

نخفاض الكبير في اإلالبلدي بين فترات الدراسة ،ويرجع هذا إلي  
  .الفول البلدي خالل فترات الدراسةبمحصول االنتاج الكلى 

متوسط االكتفاء ( أن 8تبين من البيانات الواردة من الجدول )
ألف طن خالل 33.30 بلغ بنحو الفول البلدي محصول الذاتي من

الف طن  10.5بلغ بنحو أدنى (، وذلك بحد 2020-2001الفترة )
، 2001 طن عامألف  82.80بلغ بنحو ، وحد أقصى2018عام 

كما تبين تناقص اإلكتفاء الذاتي  بمقدار معنوي احصائيًا بلغ 
 (.9ألف طن سنويًا كما هو موضح بالجدول )2.39حوالي 

لى اإلنتاج واالستهالك وحجم الفجوة ومعدل االكتفاء الذاتي من محصول الفول البلدي في مصر خالل الفترة تطور إجما .8جدول
(2001 -2020 ) 

 السنوات
تاج الكلى إجمالى اإلن

 )ألف طن(
 كمية االستهالك

 )ألف طن(
 نسبة اإلكتفاء الذاتي % الفجوة )ألف طن(

2001 437.21 528 -90.79 82.8 
2002 398.75 711 -312.25 56.08 
2003 272 644 -372 42.24 
2004 263.62 643 -379.38 41 
2005 231.33 653 -421.67 35.43 

 51.51 315.22- 635.80 320.58 متوسط الفترة االولي
2006 198.37 695 -496.63 28.54 
2007 294.68 591 -296.32 49.86 
2008 258.23 851 -592.77 30.34 
2009 295.18 776 -480.82 38.04 
2010 230.55 695 -464.45 33.17 

 35.99 466.20- 721.60 255.40 متوسط الفترة الثانية
2011 165.58 483 -317.42 34.28 
2012 133.08 376 -242.92 35.39 
2013 143.85 568 -424.15 25.33 
2014 131.75 418 -286.25 31.52 
2015 118.74 399 -280.26 29.76 

 31.26 310.20- 448.80 138.60 وسط الفترة الثالثةمت
2016 118.79 763 -644.21 15.57 
2017 170.15 846 -675.85 20.11 
2018 115.95 1104 -988.05 10.5 
2019 130.64 985 -854.36 13.26 
2020 124.59 978 -853.41 12.74 

 14.44 803.18- 935.20 132.02 متوسط الفترة الرابعة

    100ة االكتفاء الذاتى = االنتاج/االستهالك*نسب
قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة االحصائية الزراعية ،نشرة  8الزراعي، اضي، اإلدارة المركزية لالقتصادجمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األر  :لمصدر

 الميزان الغذائى ، أعداد متفرقة للفترة.
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تجاه الزمني  تطور المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية  لمحصول الفول البلدي في مصر خالل الفترة معادلة اال  .9جدول   
(2001 – 2020) 

 المتوسط T R2 F لزمنيمعادالت االتجاه ا المتغيرات

معدل 

التغير 

% 

 كمية االستهالك )ألف طن(
Ŷi= 549 + 12.97Xi 

                 (1.76)*   
1.76* 0.147 3.103* 685.35 1.89 

 ألف طن(الفجوة )
Ŷi =193 +26.71 Xi 

                   3.97)  )**   
3.97** 0.47 15.74** 473.7- 5.64 

 %نسبة االكتفاء الذاتي 
Ŷi = 58.36 - 2.39 Xi 

                     (- 6.59)** 
6.59-** 0.71 43.44** 33.3 7.17- 

ى القيمة التقديرية تشير إل iŶ%                                 5نوي عنمع* % ،     )   ( 1معنوية عند  **األرقام بين القوسين تشير إلى قيمة ت المحسوبة ،  )   ( 
 ،                                       xiرات  اإلنتاجية واالقتصادية فى السنة لتطور المؤش

xi لتشير إلى عنصر الزمن ، حيثi  =1  ،2  ،3  ............... ،20  
 ( .8) المصدر : جمعت وحسبت من جدول رقم

 

دام أهم سادسا: دالة استجابة عرض الفول البلدي باستخ
 :صورة الخطيةال العوامل المتغيرة في

 (Nerlove Marc)تم تقدير نموذج  مارك نيرلوف 
محصول الفول   (Nerlove, 1956)الديناميكى الستجابة عرض

 البلدي ويعد هذا النموذج من اشهر النماذج االحصائية في
، ويتناول هذا النموذج جابة العرضتقدير دوال است

ول القة بين المساحة المزروعة لمحصالتقديراإلحصائي للع
الفول البلدي في السنة الحالية كمتغير تابع ، وأهم المتغيرات 
التفسيرية فى صورتها المطلقة، هذا وقد تم تطبيق النموذج 
في صيغته الخطية امكن تقدير دالة استجابة العرض 

البلدى بمحافظة الفيوم، وذلك عن طريق لمحصول الفول 
لفول ين المساحة المزروعة بالمحصول ادراسة العالقة ب

البلدي في السنة الحالية كمتغير تابع  والمساحة المزروعة 
لنفس المحصول في السنة السابقة   وغيرها من المتعيرات 
السعرية وغير سعرية التى يمكن أن تؤثر علي المساحة 

ل الفول البلدي مثل اإلنتاجية ، والسعر المزروعة بمحصو 
عائد  ول ، صافي العائد للمحصول وصافيالمزرعي للمحص

المحاصيل المنافسة مثل القمح ،البرسيم ،الطماطم الشتوية 

،بنجرالسكر،البصل ،الثوم  وذلك كمتغيرات مستقلة بفترة 
تاخير قدرها سنة واحدة سابقة وذلك من خالل الفترة 

(2001-2020 .) 
لقد تم توصيف نموذج التقدير اإلحصائي لالنحدار و 
تغير التابع وكل من د الخطي لدراسة العالقة بين المالمتعد

المتغيرات السعرية وغير السعرية ،وقد اجرى العديد من 
أفضل النماذج لتقدير العوامل  إليالمحاوالت بهدف الوصول 

بين  المحدد للمساحة المزروعة ،فقد تم عمل مصفوفة االرتباط
كلة جميع العوامل الداخلة في الدراسة وذلك لتالفى مش

بين المتغيرات المستقلة  Multi –Collinearityاالزدواج الخطى 
الداخلة في النموذج وبعضها البعض ، وتم استخدام طريقة 

جنبا إلي جنب مع  Stepwise regressionاالنحدار المرحلى 
أهم العوامل  مصفوفة معامالت االرتباط البسيط الختيار

التحليل التحليل تاثير الشارحة فى النموذج .بينما اثبتت نتائج 
المنزرعة الحالية بالفول البلدي بكل من صافى عائد المساحة 

المحاصيل المنافسة كل من القمح ،البرسيم ،الطماطم 
 الشتوية.
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باستخدام ,2015) على (تم تقدير دوال استجابة العرض
لذي اعتمد علي قياس العالقة بين نموذج نيرلوف المعدل وا

 ماضي للمنتجين، وذلك باعتبار أنالسلوك المستقبلي وال
المساحة المزروعة بمحصول الفول البلدي في العام الحالي 

(ty دالة في المساحة المزروعة من هذا المحصول في العام )
 ( ومع كل من:ty-1السابق بفترة تأخير عام واحد )

t yمن الفول البلدي )ألف فدان( في  : المساحة المزروعة
  tالعام الحالي

1-ty: فدان(لدي )ألف المساحة المزروعة من الفول الب 
  t-1في العام السابق 

1-tD : اإلنتاجية الفدانية الفول البلدي )فدان/طن( في
  t-1العام السابق

1-tp السعرالمزرعي الفول البلدي )الطن/جنيه( في العام :
   t-1السابق 

1-2tR بالجنيه في: صافى العائد الفداني الفول البلدي 
  t-1السابق  العام
1-3tRالعام  بالجنيه فيد الفداني للبنجر : صافى العائ

  t-1السابق 
1-4tR العام  بالجنيه في: صافى العائد الفداني البصل

  t-1السابق 
1-5tR العام  بالجنيه في: صافى العائد الفداني الثوم

  t-1السابق 
( إلى دوال استجابة 10النتائج الواردة بالجدول )تشير 
استخدام ب ,2021)جرجس(حصول الفول البلديعرض م

نموذج نيرلوف الديناميكي المعدل حيث اتضح منه ثبوت 
المعنوية االحصائية ،وأتضح من نتائج التحليل أن أهم 
العوامل المؤثرة علي مساحة الفول المزروعة في السنة 

ساحة الفول البلدي واالنتاجية والسعر الحالية تتمثل في م
وضح ، حيث تلعائد للمحاصيل المنافسةا المزرعي وصافي

( الواردة بالجدول المذكور استجابة المزارع 1المعادلة )

لإلنتاجية الفدانية للفول البلدي في العام السابق، ويشير 
% من التغيرات الحادثة في 81معامل التحديد المعدل بنحو 

ل البلدي الحالية تنسب إلي المتغير في مساحة مساحة الفو 
تعزى إلي عوامل السنة السابقة وباقي التغيرات  الفول في

أخري غير مأخوزة في االعتبار، ولقد ثبتت معنوية النموذج 
 .0.01إحصائيًا عند مستوي 

وتبين النتائج أن زيادة اإلنتاجية الفدانية للفول البلدي في 
ترتب عليه زيادة المساحة المزروعة % ي1العام السابق بنسبة 
ان مع ألف فد 0.49لعام الحالي بمقدار بالفول البلدي في ا

افتراض ثبات العوامل األخرى عند مستوي معين،كما بلغت 
 0.09مرونة استجابة عرض الفول في المدى القصير حوالى 

، بينما بلغ معامل  0.04، وفي المدى الطويل بلغت بنحو 
، في حين بلغت الفترة الالزمة 0.15ي حوالي االستجابة السنو 

سنة بدءًا  6.67 ستجابة الكاملة لدي المزارع نحولتحقيق اال
 من العام التالي للزراعة.

 (10( بنفس الجدول رقم )2كما تشير نتائج المعادلة )
(Eliw et al., 2019) إلي استجابة المزارع للسعر المزرعي

ابق، يشير معامل التحديد لمحصول الفول البلدي في العام الس
الحادثة في مساحة الفول % من التغيرات 81المعدل بنحو

ترجع إلي هذا المتغير وباقي التغيرات تعزى إلي البلدي 
عوامل أخرى غير مأخوزة فى االعتبار، ولقد ثبتت معنوية 

 .0.01النموذج إحصائيًا عند مستوى 
 محمد  محمد ، (زيادة السعر المزرعي وتوضح النتائج أن

يؤدي  %1للفول البلدي في العام السابق بنسبة  ,2012) 
عة من الفول البلدي في العام إلي زيادة المساحة المزرو 

ألف فدان، وهذا يتفق مع المنطق  7.40الحالي بنسبة 
االقتصادي، كما بلغت مرونة استجابة عرض الفول البلدي 

، وهذا يوضح أن زيادة 12.96في المدى القصير حوالى 
 %1السعر المزرعى للفول البلدي في العام السابق بنسبة 

عة من الفول البلدي في العام تؤدي إلي زيادة المساحة المزرو 
%، بينما بلغ معامل االستجابة السنوي حوالي 12.96الحالي 
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، في حين بلغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة 0.16
لعام التالي سنة بدءًا من ا 6.25الكاملة لدي المزارع نحو 

تجابة المزارع ( إلي اس3للزراعة. تبين نتائج المعادلة )
 ,2001)عبد العزيز ،واخرون(دانيلصافي العائد الف

لمحصول الفول البلدي في العام السابق، حيث يوضح معامل 
% من التغيرات الحادثة في مساحة الفول 81التحديد حوالى

ت تعزى إلى البلدي ترجع إلي هذا المتغير وباقي التغيرا
ثبت معنوية عوامل أخري غير مأخوذة فى االعتبار، ولقد 

، كما توضح النتائج أن 0.01د مستوي النموذج إحصائيًا عن
زيادة صافي العائد الفداني للفول البلدي للعام السابق بجنيه 
واحد يترتب عليه زيادة المساحة المزروعة بالفول البلدي في 

لف فدان، وهذا يتفق مع أ 3.088العام الحالي بمقدار 
ونة استجابة عرض الفول المنطق االقتصادي. كما بلغت مر 

، وتشير نتائج التحليل 3.59ي المدى القصير بنحو البلدي ف
% 1بزيادة صافي عائد الفول البلدي في العام السابق بنسبة 

يؤدي إلي زيادة المساحة المزروعة من الفول البلدي في العام 
%، بينما بلغ معامل االستجابة السنوي 3.59الحالي بنسبة 

 حين بلغت الفترة الالزمة لتحقيق، في  0.13حوالي
بدءًا من العام  7.69االستجابة الكاملة لدي المزارع نحو 

 التالي للزراعة.
( 10يتضح من نتائج التحليل الواردة بالجدول رقم )

ألهم المحاصيل المنافسة  ,2011)محمد ( (4المعادلة رقم )
ي يعتقد أنها تؤثر فى مساحة الفول البلدي فى السنة والت
مدى استجابة المساحة  حالية، حيث توضح نتائج البياناتال

المزروعة بمحصول الفول البلدي بوجود عالقة طردية بين 
المساحة المزروعة بالفول البلدي باأللف فدان في العام 

( )كمتغير تابع( وبين صافي العائد الفدانى tالحالي )
1tR)1) -t-1محصول الفول البلدي بالجنيه في العام السابق ل

روعة بالفول تتغير في اتجاه (،وهذا يعنى أن المساحة المز 
طردى لمساحة الفول في السنة السابقة ،كما يبين نفس 
النموذج وجود عالقة عكسية بين المساحة المزروعة 
 بمحصول الفول البلدي في السنة الحالية وبين صافي العائد

 2tR-الفداني لمحصول بنجر السكر بالجنيه في العام السابق
1 (1-tصافى العائد الفدا ،)ني لمحصول البصل الشتوى 
1-3tR (1-t وصافي العائد الفداني لمحصول الثوم ،)4-1tR 
(t-1 وهذا يعنى أن المساحة المزروعة لمحصول الفول )

البلدي تتغير فى اتجاه عكسي لصافي العائد الفداني 
لمحصول  حصول بنجر السكر، صافي العائد الفدانيلم

صول الثوم وهو لمح ، صافي العائد الفدانيلشتوىالبصل ا
مايتفق مع المنطق االقتصادي. وهذا يعنى بزيادة صافي 
العائد الفداني لمحصول بنجر السكر، صافي العائد الفداني 
لمحصول البصل الشتوى وصافي العائد الفداني لمحصول 

دار جنيه واحد يؤدي إلي نقص المساحة المزروعة الثوم بمق
ألف فدان  0.399 ،5.11، 8.22البلدي حاليًا بنحو بالفول 

% 79يشير معامل التحديد المعدل حوالي، كما علي الترتيب
من التغيرات في مساحة الفول البلدي الحالية ترجع إلي 
 المتغيرات الموجودة بنموذج االستجابة، ويرجع باقي التغيرات
إلي متغيرات أخري لم تدخل في النموذج، في حين أن 

 .0.01موذج ككل معنوي عند مستوي الن
وللنهوض بزراعة الفول البلدي في محافظة الفيوم يجب 
األهتمام باإلرشاد الزراعي لتوجيه المزارعين ايام الحقل وايام 
الحصاد لمنع انتشار االمراض ومن أهمها حشرة المن والتبقع 

األهتمام بعملية الرى المنتظمة وعدم التغريق او  البنى، يجب
دي فى األراضي طش، يجب زراعة محصول الفول البلالتع

المستصلحة فى محافظة الفيوم النها تزيد من خصوبة التربة 
للمحاصبل االخري بعد زراعتة . األهتمام بسعات االنتاجية 
ا الصغيرة ومحاولة دمجها مع بعضها وتطويرها لزيادة ربحيته

اج الكبير. واالستفادة من وفورات السعة التى يستفيد منها اإلنت
ساحة المزروعة من الفول البلدي عن األهتمام بزيادة الم

طريق التوسع االفقي فى االراضي الجديدة خاصة فى منطقة 
 يوسف الصديق.
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لوضع الحالي والمستقبلي بمحاقظة نتائج التقدير االحصائى لدالة استجابة عرض محصول الفول البلدي في ا. 10 جدول
 ( 2020-2001وذج نيرلوف خالل الفترة )الفيوم باستخدام نم

D.W 
فترة االستجابة 

 الكاملة

معامل 

االستجابة 

 السنوي

 مرونة االستجابة

F 2\R المدي رقم المعادلة المعادلة 

 الطويل

المدي 

 القصير

2.72 6.67 0.15 0.04 0.09 **41.21  0.81 
     t                 0.497D+1 -1t+ 0.846Y 386 -=  ^

ty   

                         (7.72) **     (0.34) 
1 

2.73 6.25 0.16 2.07 12.96 **40.93  0.81 
yt

^ = 0.276 + 0.841y1t-1 + 7.40Pt-1 

                  (0.14)  **   (5.80)    
2 

2.79 7.69 0.13 0.47 3.59 **41.63  0.81 
1-t+ 3.088R1 -1t + 0.871y = 0.145 ^

ty 

                     (5.57) **           (0.36) 
3 

2.43 7.14 0.41 2.69 7.22 **16.04  0.79 

1-3t8.22R -1 -2t+ 7.800R1 -1t + 0.591y = 1.496 ^
ty 

                     (2.26) **       (0.83)   (-0.37) 

1-5t0.399R -1  -4t5.11R -        

          )  -0.66)   (-0.21) 

4 

 ان: ثحي
t y لحاليالفول البلدي )ألف فدان( في العام ا: المساحة المزروعة منt  
1-ty1ي )ألف فدان ( في العام السابق : المساحة المزروعة من الفول البلد-t  
1-tD :1اإلنتاجية الفدانية الفول البلدي )فدان/طن( في العام السابق-t  
1-tp)1في العام السابق  : السعرالمزرعي الفول البلدى )الطن/جنيه-t   
1-2tR1لجنيه  في العام السابق افى العائد الفداني الفول البلدي با: ص-t  
1-3tR1د الفداني للبنجر بالجنيه  في العام السابق : صافي العائ-t  
1-4tR 1: صافي العائد الفداني البصل بالجنيه  في العام السابق-t  
1-5tR1نيه  في العام السابق ج: صافي العائد الفداني الثوم بال-t  

      0.05مستوي : معنوي عند *،0.01معنوي عند مستوى : **
 2021.بيانات غير منشورة،  -مركز المعلومات ودعم أتخاذ القرار  ,مديرية الزراعة بالفيــــوم جمعت وحسبت من بياناتالمصدر : 

 

 التوصيات

ي عن داالهتمام بزيادة المساحة المزروعة من الفول البل -1
 .الجديدة راضيطريق التوسع االفقى فى األ

ر المزرعي لتحقيق صافى عائد العمل على زيادة السع -2
ين على زراعة الفول البلدي ،للحد فدانى يشجع المزارع

 .صيل المنافسة ذات العائد المرتفعمن زراعة المحا
دعم الدور اإلرشادى الخاصة بمقاومة ااّلفات والسيطرة  -3

 ام بالمقاومة السليمة.يعليها وكيفية الق
تى يضمن ام الزراعة التعاقدية بين المزارع حتفعيل نظ -4

ربح له، تسويق منتجه بسعر عادل، مع تحقيق هامش 

 .زراعته وبذلك يحفز المزارعين علي
منع إستيراد المحصول في موسم الحصاد وبذلك يوفر  -5

 الحماية للمزارع المحلي.
زارعين على زراعة متفعيل دور االرشاد الزراعى بتشجيع ال -6

 .النتاجية المعتمدة من وزارة الزراعةأصناف عالية ا
زراعة  عدم االسراف فى استخدام االسمدة والمبيدات فى -7

محصول الفول البلدي وذلك لتقليل التكاليف وعدم 
 االضرار باالنتاج.

يجب استنباط أصناف عالية االنتاجية مقاومة المراض  -8
 الفول البلدي.
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ABSTRACT 

Estimation of the Productive and Economic Efficiency and Supply Response to 

the Broad Bean Crop in Fayoum Governorate  

Amal Abd el Menem Abd el Hamed Mohamed 

The broad bean is one of the most important 

leguminous crops of high nutritional importance for a 

large number of the population. However, a decrease 

was observed in the cultivated area, about 334 thousand 

acres in 2001 to about 89,000 acres in 2020, and a 

decrease in acre productivity of about 1.52 tons per acre 

in 2008 to about 1.40 tons per acre in 2020, which led to 

a decrease in total production per acre by about 437.21 

thousand tons per acre in 2001 to about 124.59 tons per 

acre in 2020, Which in turn an increase in the food gap, 

by about 853.41 in 2020, and a decrease in the self-

sufficiency ratio to about 12.74% in 2020, The most 

important factors affecting the feddan productivity in 

the study sample of the broad bean crop in Fayoum 

governorate are the amount of municipal fertilizer, 

automated work, the amount of irrigation water and 

potassium fertilizer, respectively, and that the total 

flexibility has reached about 2.239, which reflects the 

case of increasing return on capacity and that by 

increasing the amounts used Of these productive 

elements by 1% leads to an increase in production by 

2.239, that is, there is an opportunity to increase the 

efficiency of using these elements by increasing the 

quantities of them within the limits of the flexibility of 

each production element.  

Key words: production function, production 

efficiency, economic efficiency, supply response. 


