
Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (1): 245-258, 2021 

 10.21608/sjas.2021.69073.1080 DOI:180X)             -1796) / Online (ISSN 2535-Print (ISSN 2535 
 

245 

 دراسة اقتصادية لمحصول السمسم في مصر
 

 د . الشيماء محمد فنجري
 

 جامعة جنوب الوادي    -  كمية الزراعة –مدرس االقتصاد الزراعي 
 

 العربيالممخص 
يعتبر محصول السمسم من أىم المحاصيل الزيتية فى مصر، حيث تجود زراعتو فى األراضى الصفراء الخفيفة والثقيمة والرممية حديثة 
االستصالح، ويستيدف البحث وضع الحمول لمتغمب عمي المشكالت التي تعوق زيادة إنتاج محصول السمسم في مصر، كما ييدف البحث 

ت تأثيرا في استجابة الزراع لزراعة المحصول وقياس كفاءة اإلنتاج من خالل دراسة دوال اإلنتاج والتكاليف التعرف عمي أكثر المتغيرا
وعة والمشكالت والحمول المقترحة لحميا من خالل عينة البحث والذي تم اجراءه في محافظة قنا، وقد أشارت النتائج أن المتوسط المساحة المزر 

الف أردب، كما تبين أن  703.22(، في حين قدر متوسط اإلنتاج بنحو 0202-0222ان خالل الفترة )ألف فد 37.37السمسم قدر بنحو 
جنييا، في حين قدر  2350.72جنييا، وبمغ متوسط االيراد الكمي نحو  0502.62متوسط التكاليف الكمية لمحصول السمسم قدر بنحو 

جنييا، وقدر متوسط أربحية الجنيو المنفق  722.73السعر المزرعي بنحو جنييا وكما قدر  0076.35متوسط صافي العائد الفداني بنحو 
جنييا عمي الترتيب، كما أشارت نتائج استجابة دالة العرض  0.20، 220.22، 2.20والطن المنتج ونسبة اإليراد إلي التكاليف بنحو 

مصر ىي صافي العائد الفداني لكل من محاصيل الفول لممحصول أن أىم العوامل االقتصادية المؤثرة عمي المساحة المزروعة السمسم في 
 السوداني، الخيار الصيفي، السمسم، الكوسة الصيفي. 

 مقدمة: .1

ىامة في المقتصد الزراعي تحتل المحاصيل الزيتية مكانة 
المصري ، وتأتي أىميتيا في أن الطمب عمييا مشتقا من الطمب عمي 
الزيوت النباتية الغذائية والتي تشكل نمطا غذائيا سائدا وأساسيا 
لممستيمك المصري ، كما تزرع بعض المحاصيل الزيتية الستخدام 

ى محاصيل نواتجيا فى إنتاج الزيوت ألغراض ثنائية أو ثالثية كما ف
القطن وفول الصويا ودوار الشمس. حيث تتداخل اقتصاديات إنتاج 

وقد  .زيت الطعام مع بعض المنتجات األخرى كاأللياف والكسب
تدخمت الدولة فى تحديد مساحات كل من القطن والفول السودانى 
وفول الصويا والسمسم وعمى أن تورد إجباريًا، بينما لم يخضع 

ه القيود. ويتوقف اعتبار أى من ىذه محصول دوار الشمس ليذ
المحاصيل كمنتج أساس أو منتج ثانوى عمى بعض المتغيرات والتى 

وأىمية من أىميا نسبة استخالص الزيت، أسعار مختمف النواتج 
القائمة عمييا. وترتبط الزيوت النباتية بالنمط الغذائى  الصناعات

ذية اليومية لممستيمك المصرى، لكونيا تدخل فى العديد من األغ
والتى تتفق مع الذوق المحمى، باإلضافة إلى أنيا تدخل كمادة خام 
فى العديد من الصناعات، كصناعة المسمى الصناعى واألغذية 
المعمبة، وصناعة الحموى، كما تستخدم مخمفات تصنيعيا فى صناعة 
األعالف المركزة وصناعة الصابون والمنظفات الصناعية. ويعتبر 

من أىم المحاصيل الزيتية فى مصر، حيث تجود  محصول السمسم

زراعتو فى األراضى الصفراء الخفيفة والثقيمة والرممية حديثة 
االستصالح ، وتتميز قشرة البذرة بارتفاع نسبة األلياف الخام والمواد 
المعدنية والكالسيوم وحمض االوكساليك بيا، وال يتم استخراج الزيت 

الرتفاع تكمفة عممية استخالصو،  ىمن بذوره عمى المستوى التجار 
فى تغطية احتياجات مصانع م فى إنتاج الطحينة، و يستخدكما 

الحموى والمخابز، ويستخدم نسبة صغيرة منو فى إنتاج الزيت والذى 
يطمق عمية زيت السرج والذى يستخدم فى الطيى والسمطة وفى 

لذرة صناعة المسمى وصناعة الخبز، حيث تخمط بنسبة معينة بدقيق ا
الصفراء فى دول أمريكا الجنوبية الحتوائيا عمى نسبة عالية من 

 البروتين.

 مشكمة البحث: .2

عزوف المزارعين عن زراعة محصول  لوحظفي االونة االخيرة      
السمسم في مصر وتحولوا الي زراعة المحاصيل االكثر ربحية االمر 
الذي يعزي الي وجود بعض المشكالت اإلنتاجية والتسويقية لمحصول 

محصول السمسم وكذلك انخفاض نسبة  ةالسمسم  التي تواجية زراع
ا تكمن المشكمة االكتفاء الذاتي وانخفاض المساحة المزروعة منو. لذ

والتسويقية من خالل  في كيفية التغمب عمي المشكالت اإلنتاجية
دوال اإلنتاج تقدير و  ،اإلنتاج والتكاليف تطور التعرف عمي اتجاىات

 والمشكالت والحمول التي تواجة زراع محصول السمسم.  ،والتكاليف
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 أىداف البحث: .3

الحمول لمتغمب عمي المشكالت  اقتراح بعضيستيدف البحث      
التي تعوق زيادة إنتاج محصول السمسم في مصر خاصة وأنو من 
المحاصيل التي تجود زراعتيا في االراضي التي ال تجود فييا زراعة 
المحاصيل الحقمية االخري ، كما ييدف البحث إلي التعرف عمي 

وقياس اكثر المتغيرات تأثيرا في استجابة الزراع لزراعة المحصول 
كفاءة اإلنتاج من خالل دراسة دوال اإلنتاج والتكاليف والمشكالت 
والحمول المقترحة لحميا من خالل عينة البحث والذي تم اجراءه في 

 محافظة قنا.

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات: .4

االسموب الوصفي و الكمي عن طريق  كال من عتمد البحث عميي        
صائية والرياضية لتحميل البيانات واستخالص االستعانة بالطرق االح

في تحقيق  اعتمد البحثبما يتفق مع المنطق االقتصادي، كما  النتائج
لثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تم  أىدلفو عمي كل من البيانات ا

الحصول عمييا من الجيات المختمفة مثل: وزارة الزراعة واستصالح 
يا ، والجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء االراضي والجيات التابعة ل

، ومعيد التخطيط القومي ، وبعض المواقع المتخصصة لمبيانات ، ىذا 
كما  ،باالضافة الي بعض المراجع والدراسات المعنية بموضوع البحث

التي تم الحصول عمييا من استمارة تمد البحث عمي البيانات االولية أع
 محافظة قنا.عينة الدراسة بذا الغرض لاالستبيان والتي صممت لي

نتاج محصول السمسم فى مصر :   نتاجية وا   تطور مساحة وا 

 تطور المساحة المزروعة:  

( أن متوسط المساحة المزروعة بمحصول 0تبين من الجدول رقم)    
-0222ألف فدان خالل الفترة ) 37.375بمغ نحو قد السمسم 
، 0200ألف فدان في عام  63.5( وذلك بحد أدنى بمغ نحو 0202

، بزيادة قدرىا 0227ألف فدان في عام  72.2وحد أقصى بمغ نحو 
% من عام 30.67ألف فدان، بمعدل زيادة بمغ نحو 20.0نحو 
 ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لممساحة المزروعة 0200

نتاج محصول السمسم فى مصر خالل الفترة ) .1جدول    نتاجية وا   ( 2218-2222تطور مساحة وا 
 

 السنوات
 المساحة
 )ألف فدان(

 إنتاجية الفدان
 )أردب(

 اإلنتاج الكمى
 )ألف أردب(

0222 30.2 2.02 725.2 
0220 53.7 2.06 772.2 
0220 30.0 2.06 725.6 
0227 30.6 2.03 726.6 
0222 57.5 2.22 723.2 
0226 55.7 2.52 725.2 
0225 36 2.52 726.2 
0223 36.2 2.50 760.3 
0222 53.0 2.62 723.0 
0227 72.2 2.00 205.5 
0202 23.7 2.72 722.3 
0200 32.7 2.52 752.0 
0200 63.5 2.67 052.5 
0207 67.5 2.62 037.5 
0202 57.2 2.27 700.7 
0206 22.7 2.35 222.73 
0205 57.2 2.57 772.20 
0203 75.0 2.50 056.72 
0202 55.7 6.22 022.22 
 703.22 2.67 37.37 المتوسط

 ة التقرير السنوى ، اعداد مختمفةالمصدر : وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، مجمس المحاصيل السكرية ، نشر 
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بمحصول السمسم خالل الفترة المشار إلييا تبين من المعادلة رقم 

( زيادة المساحة المزروعة بمحصول السمسم 0( بالجدول رقم )0)
الف فدان مما يعني  2.05بمقدار غير معنوي احصائيا بمغ نحو 

المتوسط الثبات النسبي لممساحة المزروعة بمحصول السمسم حول 
 الحسابي خالل الفترة المشار الييا .

 اإلنتاجية الفدانية:

( أن متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول 0يوضح الجدول رقم)       
( وذلك 0202-0222أردب  خالل الفترة ) 2.67السمسم بمغ نحو 

، وحد أقصى بمغ 0222أردب في عام  2.02بحد أدنى بمغ نحو 
أردب،  2.22، بزيادة قدرىا نحو 0202أردب في عام  6.22نحو

، وبتقدير معادلة االتجاه 0222% من عام 02بمعدل زيادة بمغ نحو
الزمني العام لإلنتاجية الفدانية لمحصول السمسم تبين من المعادلة 

( زيادة اإلنتاجية الفدانية لمحصول السمسم 0( بالجدول رقم )0رقم )
معدل زيادة سنوي أردب، ب 2.27بمقدار معنوي احصائيا بمغ نحو 

% من المتوسط العام خالل الفترة السابق االشارة 2.30بمغ نحو  
 .2.50إلييا، وقد بمغ معامل التحديد نحو

نتاج محصول السمسم فى مصر خالل الفترة ) .2جدول  نتاجية وا   ( . 2218-2222معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور مساحة وا 

معدل الزيادة أو  المتوسط R2 F المعادالت المتغيرات
 النقص %

المساحة المزروعة باأللف 
 فدان

Ŷ=71.15+0.26x  
(13.07)**   (0.54)- 

0.30 0.29 37.37 - 

 Ŷ=4.21+0.03x الفدانية باألردب اإلنتاجية 
(59.30)**   (5.21)** 0.61 27.09 2.67 2.30 

 اإلنتاج الكمي باأللف أردب
Ŷ=339.43-1.20x 

(15.19**   (-0.61)- 0.23 0.37 703.22 - 

 (   19،...........،7، 0، 0= متغير الزمن ) X،   = الرقم التقديري لمظاىرة موضع البحث Ŷ حيث تشير  
R2    ، معامل التحديد = = F  قيمة معنوية النموذج  ،) ( = القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة(T) المحسوبة            
 (غير معنوية -،  ) 2.26،  )*( مستوى معنوية  2.20مستوى معنوية  (**)

 (.0جمعت وحسبت من الجدول رقم ): المصدر
 ج الكمي:اإلنتا

( تبين أن متوسط 0البيانات الواردة بالجدول رقم) باستقراء       
أردب خالل الف  703.22اإلنتاج الكمي لمحصول السمسم بمغ نحو 

ألف  056.72( وذلك بحد أدنى بمغ نحو 0202-0222الفترة )
ألف أردب في  222.73، حد أقصى بمغ نحو0203أردب في عام 

االتجاه الزمني العام لإلنتاج الكمي  ، وبتقدير معادلة0206عام 
( 0( بالجدول رقم )7لمحصول السمسم تبين من المعادلة رقم )

تناقص اإلنتاج الكمي لمحصول السمسم بمقدار غير معنوي احصائيا 
لنسبي لإلنتاج الكمي  0.02بمغ نحو  ألف أردب، مما يعني الثبات ا

ة السابق من محصول السمسم حول المتوسط الحسابي خالل الفتر 
 االشارة الييا.

 التوزيع الجغرافى إلنتاج محصول السمسم  فى مصر :

تتباين كل من الرقعة المزروعة وغمة الفدان واإلنتاج من 
محصول السمسم في المحافظات المختمفة في مصر ويزرع السمسم 
في مصر بمساحات صغيرة نسبيا وىو محصول صيفي تجود زراعتو 
في األرض الصفراء والطينية الخفيفة وذلك ألن زراعة ىذا المحصول 

ل متفردة أو مجتمعة في تأثيرىا تتأثر بعدد من العوامل التي قد تعم
عمى التوزيع الجغرافي لمرقعة المزروعة منو في أنحاء الجميورية، 
ولتحديد المناطق ذات الميزة النسبية في إنتاج محصول السمسم فقد 
تم دراسة األىمية النسبية لكل من الرقعة المزروعة ومتوسط إنتاجية 

لمحافظات المنتجة لـو الفدان واإلنتاج الكمي من ىذا المحصول في ا
 بالجميورية. 

أن متوسط المساحة إلي ( 7وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم )    
ألف فدان خالل الفترة )  52.22نحو بالسمسم قد بمغت المزروعة
( حيث تبين أن منطقة الوجو القبمي جاءت في  0202 – 0205

المرتبة األولي فجاءت محافظات المنيا ، قنا ، أسيوط ، الفيوم ، 
أسوان ، سوىاج ، بني سويف كأىم المحافظات التي تزرع السمسم 

% ،  6.27% ،  5.23% ،  2.57% ،  00.23بنسبة بمغت نحو
كما أن محافظات  ترتيب،% عمى ال %7.7 ،  %2.70 ،  2.27

% من جممة مساحة السمسم 22.75لوجو القبمي تزرع جميعا نحوا
أن المحافظات المذكورة تنتج إلي في مصر ويشير الجدول 

% ، 2.50% ،  5.52% ،  5.70% ، 02.00% ،  02.20نحو
 ن % م62ترتيب أي تنتج مجتمعة نحو% عمى ال %7.65 ،  2.52
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األىمية النسبية لمتوسط المساحة واإلنتاجية واإلنتاج الكمي من محصول السمسم في أىم المحافظات المنتجة لو في مصر خالل  .3جدول 

 (2218-2216الفترة )

المساحة   البيان
 ألف فدان

من  %
 الجميورية

اإلنتاجية 
 أردب

من  %
 الجميورية

ألف   اإلنتاج
 أردب

من  %
 الجميورية

 2.63 02.52 32.20 7.70 02.73 3.60 اإلسماعيمية
 2.72 00.27 007.63 2.33 7.30 0.66 الشرقية
 2.22 0.60 026.30 2.22 2.27 2.63 السويس
 2.57 0.20 76.30 2.20 2.55 2.26 البحيرة

 02.22 20.67 27.26 7.32 05.06 00.25 جممة الوجة البجري
 02.20 20.27 007.07 6.20 00.23 2.02 المنيا
 02.00 07.00 007.07 6.20 2.57 6.76 قنا

 5.70 02.02 026.02 2.20 5.23 2.05 أسيوط
 5.52 07.07 002.26 2.37 6.27 7.77 ألفيوم
 2.50 07.05 75.27 2.26 2.27 7.76 أسوان
 2.52 07.75 002.27 2.75 2.70 0.76 سوىاج

 7.65 02.02 72 7.32 7.7 0.05 بني سويف
 03.50 37.60 002.26 2.37 07.50 05.03 جممة مصر الوسطي
 72.63 22.22 000.50 2.37 03.22 02.37 جممة مصر العميا

 05.06 36.70 36.76 7.07 02.23 02.20 النوبارية
 - 022.222 - 2.02 - 52.22 الجميورية

 واستصالح األراضي ، نشرة االقتصاد الزراعي ، أعداد مختمفة.المصدر : جمعت وحسبت من بيانات :وزارة الزراعة 

وبإنتاجية فدانية بمغت نسبتيا  جممة إنتاج المحصول في مصر،
،  002.26% ،  026.02% ،  007.07% ،  007.07نحو

من متوسط نسبة اإلنتاجية  الترتيب% عمى  %002.07 ،  75.27
وتأتي في المرتبة الثانية منطقة  ، مى مستوي الجميوريةع دانيةالف

 02.23ألف فدان أي نحو 02.20النوبارية بمتوسط مساحة بمغ نحو
% من جممة المساحة المزروعة عمى مستوي الجميورية وأنتجت ىذه 

% من جممة  05.06ألف أردب أي نحو 36.70المساحة نحو
أردب ، أي  7.07ت نحواإلنتاج في الجميورية وبإنتاجية فدانية بمغ

وتأتي في المرتبة  % من جممة إنتاجية الجميورية، 36.76نحو
الثالثة منطقة الوجو البحري حيث جاءت محافظات اإلسماعيمية ، 
الشرقية ، السويس ، البحيرة ، كأىم المحافظات التي تزرع السمسم 

% عمى  2.55% ،  2.27% ،  7.30% ،  02.73بنسبة بمغت 
الجميورية وأنتجت  مستوية عمى مزروعممة الرقعة الالترتيب من ج

%  2.57% ،  2.22% ،  2.72% ،  2.63ىذه المساحة نحو
بمغت نسبتيا  فدانيةمن إنتاج الجميورية وبإنتاجية  ترتيبعمى ال

% عمى  76.30% ،  026.30% ،  007.63% ،  32.20نحو
 رة الييا.من إنتاجية الجميورية خالل الفترة السابق االشا ترتيبال

 تطور التكاليف اإلنتاجية :

( ان متوسط التكاليف الكمية بمغ 2الجدول رقم ) توضح بيانات   
-0222خالل الفترة )باالسعار الجارية جنييا  0502.32نحو

تراوحت التكاليف الكمية بين حد أدنى بمغ نحو  (، وقد0202
م جنييا 0220 جنييا في 5378، وحد أقصى بمغ نحو0222في عا
جنييا، بمعدل زيادة بمغ نحو  2733، بزيادة قدرىا نحو 0202عام 

. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام 0220% من عام  273.05
( بالجدول 0لمتكاليف الكمية لمحصول السمسم تبين من المعادلة رقم )

من محصول السمسم بمقدار  لمفدان ( زيادة التكاليف الكمية6رقم )
جنييا، بمعدل زيادة سنوي بمغ 060.62حصائيا بمغ نحو معنوي ا
، الل الفترة السابق االشارة إلييا% من المتوسط العام خ 7.63نحو  

 .2.70وقد بمغ معامل التحديد نحو 

 اإليراد الكمى : 

لمفدان ( أن متوسط اإليراد الكمى 2الجدول رقم) توضح بيانات    
جنييا  2350.72بمغ نحومن محصول السمسم باالسعار الجارية 

 (، وقد تراوح االيراد الكمي ما بين حد 0202-0222) خالل الفترة
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تطور التكاليف الكمية واإليراد الكمى وصافى العائد الفدانى والسعر المزرعي ونسبة العائد لمتكاليف وأربحية الجنية المنفق وأربحية  .4جدول 

                                 القيمة: بالجنيو                                                                       (2218-2222الطن المنتج  لمحصول السمسم خالل الفترة )

التكاليف  ةالسن
 اإلنتاجية

 االيراد
 الكمى

 صافى
 العائد الفدانى

السعر 
 المزرعى

 نسبة العائد
 لمتكاليف

 اربحية الجنية
 المنفق

اربحية الطن 
 المنتج

0222 0220 0327 322 777 0.36 2.36 032.02 
0220 0222 0725 760 223 0.72 2.76 002.26 
0220 0257 0750 272 200 0.22 2.22 000.07 
0227 0225 0736 227 202 0.20 2.20 022.03 
0222 0223 0057 0035 250 0.22 0.22 053.72 
0226 0227 0272 0223 270 0.52 2.52 002.70 
0225 0676 0575 0020 602 0.30 2.30 077.76 
0223 0250 7322 0277 322 0.77 2.77 772.26 
0222 0277 2277 0562 227 0.52 2.52 750.02 
0227 0622 2233 0657 722 0.57 2.57 730.22 
0202 0677 2722 0323 775 0.57 2.57 223.77 
0200 0752 2352 0222 730 0.50 2.50 770.03 
0200 7073 5572 7263 0763 0.23 0.23 357.07 
0207 7053 5232 7672 0777 0.02 0.02 322.30 
0202 7202 3002 7322 0207 0.22 0.22 363.25 
0206 7637 5770 7760 0232 0.72 2.72 322.02 
0205 6705 3072 0700 0600 0.75 2.75 223.52 
0203 6025 2226 7577 0700 0.30 2.30 222.56 
0202 6723 02202 6273 0022 0.20 0.20 0232.33 
 230.20 2.20 0.20 722.73 0076.35 2350.72 0502.32 المتوسط

 اد مختمفة.المصدر: وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االقتصاد الزراعى، أعد

م  جنييا 0327أدنى بمغ نحو  وحد أقصى بمغ ، 0222في عا
جنييا،  7236، بزيادة قدرىا نحو 0202جنييا في عام  02202نحو

. وبتقدير معادلة 0222% من عام 602.23بمعدل زيادة بمغ نحو 
االتجاه الزمني العام لإليراد الكمي لفدان السمسم تبين من المعادلة رقم 

( زيادة االيراد الكمي من محصول السمسم 6( بالجدول رقم )0)
جنييا، بمعدل زيادة سنوي  265.23ر معنوي احصائيا بمغ نحو بمقدا

% من المتوسط العام خالل الفترة السابق االشارة إلييا  7.62بمغ نحو
 .2.77، وقد بمغ معامل التحديد نحو 

 صافى العائد الفدانى : 

( أن متوسط صافي العائد الفداني 2توضح بيانات الجدول رقم)    
جنييا باالسعار الجارية  0076.35نحوبمغ من محصول السمسم 

(، وقد تذبذب صافي العائد الفداني بين 0202-0222خالل الفترة )

في عام  جنييا322الزيادة والنقصان، وذلك بحد أدنى بمغ نحو
، بزيادة 0202جنييا في عام  6273، وحد أقصى بمغ نحو0222

م % من عا503.20جنييا، بمعدل زيادة بمغ نحو  2572قدرىا نحو 
. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لصافي العائد الفداني 0222

( زيادة 6( بالجدول رقم )7لمحصول السمسم تبين من المعادلة رقم )
صافي العائد الفداني من محصول السمسم بمقدار معنوي احصائيا 

% من 7.62جنييا، بمعدل زيادة سنوي بمغ نحو027.22بمغ نحو 
الفترة السابق االشارة الييا، وقد بمغ معامل المتوسط العام خالل 

 .2.36التحديد نحو 

 السعر المز رعى :

( أن متوسط السعر المزرعي لمطن من 2يوضح الجدول رقم)   
-0222جنييا خالل الفترة )722.73بمغ نحومحصول السمسم قد 
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، وحد 0222في عام  جنييا 777(، وذلك بحد أدنى بمغ نحو0202
، بزيادة قدرىا نحو 0202جنييا في عام  0022أقصى بمغ نحو

. 0222% من عام 222.73جنييا، بمعدل زيادة بمغ نحو  0327
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لمسعر المزرعي لمحصول 

( زيادة 6( الواردة بالجدول رقم )2السمسم تبين من المعادلة رقم )
بمغ نحو  السعر المزرعي لمحصول السمسم بمقدار معنوي احصائيا

% من المتوسط 7.52جنييا، بمعدل زيادة سنوي بمغ نحو 72.20
العام خالل الفترة السابق االشارة الييا، وقد بمغ معامل التحديد نحو 

2.70. 
 
 
 

 نسبة إجمالي اإليراد الكمى إلى التكاليف الكمية:

وىذا المقياس عبارة عن النسبة بين قيمة اإلنتاج إلى تكمفة        
عناصر اإلنتاج المستخدمة فى العممية اإلنتاجية ، أى أن ىذا 
المعيار يتناول شطري العممية اإلنتاجية في صورتيا النقدية وىذا 
المقياس يتيح المقارنة بين الوحدات اإلنتاجية المختمفة وكذلك بين 

جنييا خالل 0.20رعية، ولقد بمغت ىذه النسبة نحو األنماط المز 
 (.2( كما فى الجدول رقم )0202-0222متوسط الفترة )

 أربحية الطن المنتج من محصول السمسم : 

مي قسمة صافي العائد الفداني ععن وىذا المقياس عبارة        
جنييا لمطن خالل  230.20نحو  إنتاجية الفدان بالطن والذي بمغ

 ( .2( كما فى الجدول رقم )0202-0222فترة )متوسط ال
معادالت االتجاة الزمني العام لمتكاليف الكمية وااليراد الكمي وصافي العائد الفداني والسعر المزرعي لمحصول السمسم فى مصر  .5جدول 

 (2218-2222خالل الفترة )

معدل الزيادة او  المتوسط R2 F المعادالت البيان م
 النقص %

0 
 التكاليف الكمية

 )جنيو(
Ŷ=113.72+251.50x 

** (0.56)-  (14.22) 0.92 202.10 0502.32 7.63 

 االيراد الكمي 0
 )جنيو(

Ŷ=201.61+456.07x 
(0.54)- (14.14)** 

0.93 199.83 2350.72 7.62 

صافي العائد   7
 الفاداني )جنيو(

Ŷ=97.71+203.80x 
(0.30)-  (7.06)** 0.75 49.82 0076.35 7.62 

2 
 السعر المزرعي
 )جنيو/طن(

Ŷ=39.78+94.46x 
(0.52)-  (14.20)** 0.91 201.60 722.73 7.52 

 (  07،.............7، 0، 0= متغير الزمن ) X= الرقم التقديري لمظاىرة موضع البحث  ،  Ŷ حيث تشير    
 R2 ، معامل التحديد = = F  قيمة معنوية النموذج     ،) ( = القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة(T) المحسوبة 

 ( غير معنوية-، )   2.26) *( مستوى معنوية                   2.20مستوى معنوية  ( **)         
 (.2المصدر: حسبت من الجداول رقم )  
 

 المنفق : أربحية الجنيو

ويتم الحصول عمى ىذا المعيار بقسمة صافي العائد الفدانى          
عمى إجمالي التكاليف لمفدان شاممة اإليجار واألجور وغيرىا، وتعكس 
زيادة ىذا المعيار ارتفاع أربحية الجنيو المنفق، ارتفاع معامل الكفاءة 

لجنيو ( أن متوسط أربحية ا2االقتصادية، وتبين من الجدول رقم)
جنييا خالل  2.20المنفق فى الموسم لمحصول السمسم بمغ نحو 

 (.0202-0222متوسط الفترة )

 

تقدير دالة استجابة عرض محصول السمسم عمى مستوى 
 الجميورية:

تقدير دالة استجابة عرض محصول السمسم في مصر  تم
لمتعرف عمى العوامل المختمفة التي يمكنيا التأثير عمى المساحة 

نفس العام  السمسم في المزروعة بالمحصول، وىنا ال تؤخذ مساحة
لعدم إمكانية التوسع في زراعة المحصول بعد زراعتو ولكن تكون في 

حيث  mark nerloveيرلوف نالعام التالي وقد استخدم نموذج مارك 
أن  ىذا النموذج أنو من أفضل النماذج لقياس ىذه الدالة. ويفترض

ة عمى مساحة محصول السمسم في مصر خالل أىم العوامل المؤثر 
 ( ىي :  0202 – 0222الفترة )
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= صافي العائد الفداني لمحصول الفول السوداني بالجنيو في   0س
 العام السابق.

= صافي العائد الفداني لمحصول الكوسة الصيفي بالجنيو في  0س
 العام السابق.

بالجنيو في = صافي العائد الفداني لمحصول الخيار الصيفي   7س
 العام السابق.

= صافي العائد الفداني لمحصول الباذنجان الصيفي بالجنيو في  2س
 العام السابق.

= صافي العائد الفداني لمحصول البطاطس الصيفي بالجنيو في  6س
 العام السابق.

= صافي العائد الفداني لمحصول الطماطم الصيفي بالجنيو في   5س
 العام السابق.

= صافي العائد الفداني لمحصول السمسم بالجنيو في العام  3س
 السابق.

وباستخدام صافي العائد لممحاصيل السابقة )وىي المحاصيل 
دالة المنافسة لمسمسم في الدورة(. تشير النتائج المتحصل عمييا من 

أن أىم المتغيرات المستقمة ذات التأثير عمى الرقعة  استجابة العرض
السمسم ىي صافي العائد الفداني لمحصول  المزروعة بمحصول

، وصافي العائد الفداني )0الفول السوداني في السنة السابقة )س
(، وصافى العائد 0لمحصول الكوسة الصيفي في السنة السابقة)س

(، وصافي 7الفدانى لمحصول الخيار الصيفى فى السنة السابقة)س
ولقد ثبت ، )3سالعائد الفداني لمحصول السمسم في العام السابق )

المعنوية اإلحصائية لمعامالت االنحدار المقدرة عند مستوى معنوية 
% من التغيرات التى 72نحو  إلي أن ويشير معامل التحديد 2.20

لتغيرات  تحدث فى مساحة محصول السمسم فى مصر، ترجع إلى ا
الحادثة فى المتغيرات التى تضمنيا النموذج. كما تبين وجود تأثير 

في العائد الفداني لمحصول الكوسة الصيفي بالجنيو في سمبي لصا
وكان تاثيره معنوي، وبتقدير مرونة استجابة ) 0السنة السابقة )س

العرض لكل من صافي العائد الفداني لمحصول الفول السوداني، 
، 2.26الكوسة الصيفى، الخيار الصيفي والسمسم فقد بمغت نحو 

يعنى أن أى تغير قدره  % عمى الترتيب، مما2.67، 2.62، 2.33
% من صافي العائد الفداني لمحصول الفول السوداني، الخيار 0نحو 

الصيفي، والسمسم في العام السابق يؤدى إلى تغير قدره نحو 
% في الرقعة المزروعة من محصول %2.67، %2.62، 2.26

% في 0أي تغير قدره أن في حين  ،السمسم في مصر عمى الترتيب
داني لمحصول الكوسة الصيفي يؤدي الي تغير صافي العائد الف

مرونة  %. كما قدرت2.33بنحو  مساحة المزروعة من السمسمال
استجابة عرض صافي العائد الفداني لمحصول الخيار الصيفي في 

، ومن العرض السابق تبين أن 2.37السنة السابقة والتي بمغت نحو 

روعة بمحصول أىم العوامل االقتصادية المؤثرة عمى الرقعة المز 
( ىي صافي العائد 0202 – 0222السمسم في مصر خالل الفترة )

الفداني لكل من محاصيل الفول السودانى، الكوسة الصيفى، الخيار 
 الصيفى، السمسم عمى الترتيب:

 لوص^ =
 3لوس2.67+7لوس2.62+0لوس2.33-0لوس2.26+ 2.57 
  (0.27( )7.27(     )-7.56(    )7.02(      )7.75) 

 02.05ف =                 2.72= 0ر
= القيمة التقديرية لمرقعة المزروعة من السمسم في  ^ حيث ص

 السنة الحالية باأللف فدان 
= صافي العائد الفداني لمحصول الفول السوداني بالجنيو في   0س

 العام السابق.
= صافي العائد الفداني لمحصول الكوسة الصيفي بالجنيو في   0س

 العام السابق.
= صافي العائد الفداني لمحصول الخيار الصيفي بالجنيو في   7س

 العام السابق.
= صافي العائد الفداني لمحصول السمسم بالجنيو في العام   3س

 السابق.
لتي بين = معامل التحديد،  ف = معنوية النموذج، والقيمة ا 0ر

 االقواس = قيمة ت المحسوبة
وزارة الزراعة واستصالح  المصدر:جمعت وحسبت من بيانات:

االراضى، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة االقتصاد الزراعى، أعداد 
 مختمفة.

التقدير االحصائى لدوال إنتاج وتكاليف محصول السمسم فى 
 محافظة قنا. 

 ىذا الجزء تقدير دوال اإلنتاج والتكاليف عمى مستوى يتضمن
الثالثة الفئات الحبازية ب عينة الدراسة لمزارعي السمسم بمحافظة قنا

عمى حده فى عينة البحث بالمحافظة، وكذا التعرف عمي أىم كال 
محافظة بالمحصول الالمشكالت اإلنتاجية التى تواجو مزارعى 

 الحمول المقترحة لحميا  . و 

 توصيف عينة الدراسة لمحصول السمسم بمحافظة قنا:

م يتم اختيار عينة طبق  ة عشوائية عمى مستوى المحافظة، ث
عمى مستوى المركز، ثم عمى مستوى الحيازات داخل القرى، فى حين 
تم اختيار المزارعين عشوائيًا من جداول االرقام العشوائية وقسمت 

 مزروعة بمحصول السمسم.العينة الى فئات وفقا لحجم الحيازة ال
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 اختيار المحافظة :

من دراسة التوزيع الجغرافى لممساحة المزروعة بمحصول 
( ان 5السمسم عمى مستوى الجميورية تبين من الجدول رقم )

محافظات مصر العميا جاءت فى المرتبة االولى عمى مستوى 
الف فدان، يمثل  02.37الجميورية بمتوسط مساحة بمغ قدرىا نحو

، ة المزروعة عمى مستوى الجميوريةمن متوسط الرقع% 03.22حون
وجاءت محافظة قنا فى المرتبة االولى عمى مستوى محافظات مصر 

% 2.57% ،70.53الف فدان تمثل نحو 6.76العميا بمساحة بمغت 
 محافظات مصر العميامن متوسط الرقعة المزروعة عمى مستوى 

د بمغ متو والجميورية عمى الترتيب، و  واإلنتاج  ،سط اإلنتاجية الفدانيةق
ألف أردب عمى  07.00ردب ،أ 6.20فى محافظة قنا نحو الكمى
 قنا كممثل جيد لممحافظات المنتجة ، لذلك تم اختيار محافظةالترتيب

 لمحصول السمسم.

 اختيار مراكز الدراسة لمحصول السمسم بمحافظة قنا :

( 3الجدول رقم )موضحة ب محافظة قنا عشر مراكز إداريةتضم     
ىى ابوتشت، فرشوط، نجع حمادى، دشنا، الوقف، قنا، قفط، قوص، 

م اختيار  ىمية معينة طبقًا لألالمركز الممثل لنقادة، ارمنت،. وقد ت
ضح النسبية لممساحة المزروعة بمحصول السمسم فى كل مركز ويت

ر مساحة من محصول السمسم في من الجدول أن مركز قنا يضم اكب
%  07.72نحو تمثلفدان،  300.27بمساحة قدرىا نحو المحافظة

في المحافظة والبالغ قدرىا بالسمسم  من المساحة المزروعة
م تمتيا فى ( ث0202-0205فدان خالل الفترة ) 7227.00نحو

قوص ونقادة بمتوسط مساحة قدره  يالمرتبة الثانية والثالثة مركز 
من % 02.65%، 05.5فدان تمثل نحو 222.2، 625.03نحو

وقد جاءت فى  المزروعة بالمحافظة عمى الترتيب، اجمالى المساحة
دشنا، نجع  يالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة كل من مركز 

فدان تمثل  035.27،  725.5حمادي، بمتوسط مساحة بمغ نحو
مساحة المحافظة عمى الترتيب من اجمالى  7.77% ،  02.25نحو
ط، وأبوتشت، وفرشوط والوقف، وقفيا كل من مركز أرمنت، ثم تمت

 60.222، 30.72، 002، 072.7بمتوسط مساحة يبمغ نحو
% 0.30% ،0.77% ،2.07% ، 5.60فدان، تمثل نحو 05.05،

% من إجمالى المساحة المزروعة عمى مستوى المحافظة 2.250
عمى الترتيب ومن العرض السابق يتبين أن مركز قنا جاء فى المرتبة 

 عينة البحث.ك  لمساحة المزروعة لذلك تم اختيارهاالولى من حيث ا

 اختيار القرى:

تم اختيار القرى بنفس طريقة اختيار المراكز بحيث تمثل 
اكبر مساحة بكل مركز إال أنو روعى بدرجة كبيرة اختيار القرى التى 

م مجتمع الدرا فئات حيازية لسة بيا فئات حيازية مختمفة، وذلك لتقسي
اوية ( أن قرية بندر قنا والقن3ول رقم )مختمفة حيث تبين من الجد

ية والحميدات ة والغربالعسالية واألشراف القبميواإلشراف الشرقية و 
السمسم حيت مثمت ب من حيث المساحة المزروعةكانت أىم القرى 

%، 5.76%، 3.72%، 2.27%، 02.07%، 03.25نحو
مساحة مركز قنا عمي الترتيب والتي  % من جممة%6.65، 6.65

% من جممة 77.73فدان ومثمت باقي القرى نحو 572تقدر بنحو
، لذلك تم اختيار قرية بندر (3رقم ) الجدولب ىو موضحالمركز كما 

قنا والقناوية كأىم قري مركز قنا إلجراء الدراسة الميدانية.

 (2218-2216خالل الفترة) األىمية النسبية لمراكز محافظة قنا وفقاً لممساحة المزروعة بمحصول السمسم  .6جدول 

 مركز
 متوسط المساحة

 فدان
 االىمية بالنسبة %

 %0 60.222 ابوتشت
 %0 05.05 فرشوط

 %02 025.27 نجع حمادى
 %00 725.5 دشنا
 %6 002 الوقف
 %05 300.27 قنا
 %7 30.72 قفط
 %02 625.03 قوص
 %05 222.22 نقادة
 %3 072.7 ارمنت
 %022 0330.32 المحافظة

 قطاع الشئون االقتصادية نشرة االقتصاد الزراعى، اعداد متفرقة  –المصدر : وزارة الزراعة، واستصالح االراضى
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 (2217األىمية النسبية لقري مركز قنا وفقا لممساحة المزروعة بمحصول السمسم  في عام )  .7جدول 
 % المساحة القرية % المساحة القرية
 2.76 5 الطوابية 03.25 002 بندر قنا
 2.37 6 دندرة 6.65 76 الحميدات
 0.7 00 الترامسة 02.07 72 القناوية
 0.72  أبنود 7.0 02 المخادمة

 2.70 0 تالحين أبنود 0.67 02 عيسيالشيخ 
 0.27 7 كرم عمران 7.75 06 اإلشراف البحرية
 2.76 5 المحروسة 5.76 22 اإلشراف القبيمة
 2.37 6 الدير الشرقي 6.65 76 اإلشراف الغربية
 2.37 6 الدير الغربي 2.27 65 األشراف الشرقية

 0.67 02 الطويرات 0.72 06 أوالد عمر
 0.62 05 الجميوا 0.27 7 القوصة
 7.57 06 الصالحية 0.7 00 الجحيرات

 3.72 62 العسالية 0.00 3 جزيرةالطوابية
 022 572    جممة المركز

 المصدر : مديرية الزراعة قنا سجالت قسم اإلحصاء 
 اختيار حجم العينة:

مزارع )مفردة(  بقري مركز قنا  022بمغ حجم عينة الدراسة 
وتم اختياره بطريقة عشوائية داخل كل قرية وفقا لحجم الحيازة وقسمت 
الحيازات الى ثالث فئات حيازية واختير من كل فئة عدد من 
المزارعين تبمغ نسبتيم الى حجم العينة نفس النسبة بين عددىم 

وحجم المجتمع لتكون العينة ممثمة لكل اإلجمالى فى كل فئة حيازية 
 طبقة فى المجتمع ووفقًا لحجم الحيازة ولذلك تم تقسيميا كالتالي: 

الفئة الحيازية االولى: وتضم الحيازات التى تقل مساحتيا عن فدان 
 مزارعا. 27)اقل من فدان( وتشمل 

ن الفئة الحيازية الثانية: وتضم الحيازات التى تتراوح مساحتيا من فدا
 مزارعا. 27( وتشمل 7اقل من -0إلى أقل من ثالثة افدنة )

الفئة الحيازية الثالثة: وتضم الحيازات التى تكون مساحتيا ثالثة افدنة 
 .مزارعا 02فأكثر  وتشمل 

التقدير االحصائى لدوال اإلنتاج  محصول السمسم في محافظة  -
 قنا 

 تقدير دالة اإلنتاج لمفئة الحيازية  األولى ) اقل من فدان ( 

تم تقدير دوال إنتاج محصول السمسم بالصور اإلحصائية 
المختمفة سواء الخطية أو الموغاريتمية وذلك الختيار أفضميا والتي 
تتفق نتائجيا مع المنطق االقتصادي واإلحصائي وكانت الصورة 

نة البحث . حيث توضح العالقة بين الموغاريتمية ىي انسبيا في عي
حجم إنتاج السمسم باألردب وىو عبارة عن العامل التابع والعوامل 

المؤثرة عمى اإلنتاج وىى عبارة عن العوامل المستقمة )المفسرة(  
وتبين من الصورة الموغاريتمية وجود عالقة موجبة بين إنتاج الفدان 

(، وكمية 0رية )سمن محصول السمسم وكل من عدد العمالة البش
(، أي انو بزيادة عدد 5(، وكمية التقاوى )س7السماد البمدى )س

% من كل من العمالة 0الوحدات المستخدمة فى اإلنتاج بمقدار 
البشرية ، وكمية السماد البمدى ، وكمية التقاوى ، فسوف يؤدى ذلك 

% عمى الترتيب 2.00%، 2.06%، 2.03إلى زيادة اإلنتاج  بنحو 
(، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية 2يتضح من الجدول رقم ) وذلك كما

لجميع المعممات المقدرة، كما تبين من المعادلة الموغاريتمية وجود 
، حيث ) 0عالقة عكسية بين إنتاج الفدان وكمية السماد االزوتى)س

% من 0تبين انو بزيادة عدد الوحدات المستخدمة فى اإلنتاج بمقدار
%، وقد 2.05، يؤدى إلى نقص اإلنتاج بنحو كمية السماد األزوتى

يكون راجع إلى اإلسراف في استخدامو، وقد ثبتت المعنوية 
، ويشير معامل  2.6اإلحصائية لكمية األزوت عند مستوى معنوية 

% من التغيرات الحادثة فى اإلنتاج ترجع 20التحديد إلى  أن نحو 
لسابقة، ويمكن من إلى التغير فى العناصر التي تضمنتيا التقديرات ا

التقديرات السابقة الحصول عمى معامل المرونة اإلجمالية والبالغ نحو 
، وىو ما يعكس العائد المتناقص عمى السعة، األمر الذي 2.73

يتطمب تكثيف عناصر اإلنتاج واستخداميا أمثل استخدام لموصول 
 إلى المرحمة  االقتصادية لممنتج.
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 أفدنة(  3أقل من  –1لثانية )من حيازية اتقدير دالة اإلنتاج لمفئة ال

( و من الصورة الموغاريتمية والتي 2تبين من الجدول رقم )        
ىي انسب الصور المقدرة من ناحية المنطق االقتصادي واإلحصائي. 

( ، 1وجود عالقة موجبة بين إنتاج الفدان وكل من عدد العمالة )س
انو بزيادة عدد الوحدات ( ، حيث 6(،وكمية التقاوي )س5والري )س

% من كل من عدد العمالة، والري، 0المستخدمة فى اإلنتاج بمقدار 
%، 2.70%، 2.02وكمية التقاوي يؤدى إلى زيادة اإلنتاج بنحو

% عمى الترتيب، وقد ثبتت  المعنوية اإلحصائية لجميع 2.66

المعممات المقدرة، و تبين أيضا وجود عالقة عكسية بين اإلنتاج وكل 
(، حيث أنو بزيادة عدد الوحدات 2ن كمية السماد االزوتى )سم

% من كمية السماد االزوتى يؤدى إلى نقص 0المستخدمة بمقدار 
%، وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية لمسماد  2.27اإلنتاج بنحو 

% من التغيرات 33األزوتى، ويشير معامل التحديد إلى أن نحو 
اصر اإلنتاجية التى تضمنتيا الحادثة فى اإلنتاج تعود إلى العن

مما  0.20التقديرات السابقة، وقد بمغ معامل المرونة اإلجمالية نحو 
 يعكس العائد  المتزايد عمى السعة .

 تقدير دوال إنتاج محصول السمسم في محافظة قنا .8جدول 
 ف 2ر المعادالت الفئة الحيازية

الحيازية األولي الفئة  -1
 )أقل من فدان(

 5لوس2.00+7لوس2.06+0لوس2.05-0لوس2.03+0.70=  لوص^ 
(7.02)     (7.0(    )-0.7(     )7.0(      )7.00) 

2.20 07.60 

الفئة الحيازية الثانية  -2
 (3أقل من– 1)من

 5لوس 2.66+6لوس2.70+0لوس2.27-0لوس2.02+2.53=  لوص^ 
(0.77 )  (7.67    )(-0.00(    )0.0(      )0.77) 2.33 02.65 

الفئة الحيازية االثالثة  -3
 فأكثر( 3)

 6لوس 2.00+ 2لوس 2.70+ 7لوس 2.75+0لوس2.02 -0لوس2.76+7.0= لوص^ 
         ( 7.20)   (  7.20)    (  0.00-)    (  7.06( )0.25)     5لوس2.76+

(0.02)      (0.7) 
2.22 06.72 

 5لوس 0.0+ 6لوس2.02+7لوس2.03+0لوس2.02 -0لوس2.06+ 0.76=  لوص^  العينةإجمالى  -4
(0.05(   )7.56(       )-0.65(   )0.06(     )7.20(     )7.77) 2.25 65.05 

= كمية السماد  3س= كمية السماد االزوتى) كجم( ، 2س= العمالة البشرية رجل/ يوم  1سالي إنتاج الفدان باألردب ، ^ صحيث تشير 
= قيمة  ف= معامل التحديد ، 2ر  =كمية التقاوى )كجم(6= عدد مرات الري ، س 5س= كمية السماد الفوسفاتي )كجم(   4س( 7البمدي) م

 المحسوبة   ت قيمة القيمة التي بين القوسين تعبر عن  )=   (معنوية النموذج  
  0202/0207المصدر: حسبت من استمارة االستبيان موسم 

   
 أفدنة فأكثر (  3تقدير دالة اإلنتاج لمفئة الحيازية  الثالثة ) 

( أن الصورة الموغاريتمية 2تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )     
ىي أفضل الصور المقدرة، والتي تبين وجود عالقة موجبة بين إنتاج 

(، والسماد 1الفدان من محصول السمسم وكل من العمالة البشرية )س
(، وكمية التقاوي 5(، والري )س4(، والسماد الفوسفاتي )س3البمدي )س

أي انو بزيادة عدد الوحدات المستخدمة فى اإلنتاج بمقدار ( ،6)س
% من كل من العمالة، والسماد البمدي ، والسماد الفوسفاتى، والرى، 0

% ، 2.75% ، 2.76وكمية التقاوي يؤدى إلى زيادة اإلنتاج بنحو 
% عمى الترتيب ، وتأكد المعنوية %2.76 ، %2.00 ،2.70

رة ماعدا السماد الفوسفاتى لم تثبت اإلحصائية لجميع المعممات المقد
المعنوية اإلحصائية لو ، وتبين  أيضا وجود عالقة عكسية بين إنتاج 

( حيث انو بزيادة عدد الوحدات 2الفدان وكمية السماد االزوتى ) س
% من السماد االزوتى يؤدى إلى نقص  اإلنتاج 0المستخدمة بمقدار 

لكمية السماد االزوتى،  حصائية% وقد ثبتت المعنوية اال2.02بنحو 
% من التغيرات الحادثة فى 22ويوضح معامل التحديد أن نحو 

، وقد عود إلى عناصر اإلنتاج التى تضمنيا التقدير السابقاإلنتاج ت
وىو ما يعكس العائد  0.76بمغ معامل المرونة اإلجمالية نحو 

 المتزايد عمى السعة.

 لمحصول السمسم : تقدير دالة اإلنتاج إلجمالى عينة الدراسة 

من الصورة  ( تبين2الجدول رقم)بباستقراء البيانات الواردة       
(، 1الموغاريتمية وجود عالقة موجبة بين اإلنتاج وكل من العمالة )س

( 6( وكمية التقاوى )س5( وعدد مرات الرى )س3والسماد البمدي )س
% من 0بمقدارحيث انو بزيادة عدد الوحدات المستخدمة فى اإلنتاج 

كل من العمالة، والسماد البمدي، وعدد مرات الرى، وكمية التقاوي 
% ، 2.02% ، 2.03% ، 2.06يؤدى إلى زيادة اإلنتاج بنحو 

حصائية لجميع %  عمى الترتيب، وقد تأكدت المعنوية اإل0.0
تبين أيضا وجود عالقة عكسية بين اإلنتاج المعممات المقدرة، كما 

( أي أنو بزيادة عدد الوحدات المستخدمة 0زوتى )سوكمية السماد اال
% من كمية السماد االزوتى يؤدى إلى تناقص اإلنتاج  0بمقدار 
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% وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية المقدرة لو، ويشير 2.02بنحو 
لتغيرات الحادثة فى اإلنتاج % من ا25معامل التحديد إلى أن نحو 

تيا التقديرات السابقة، وقد بمغ إلى العناصر اإلنتاجية التي تضمن تعود
. مما يعكس العائد المتزايد عمى 0.62معامل المرونة اإلجمالية نحو 

والتقاوي والرى  عرض السابق يتبن أن عناصر العملالسعة. ومن ال
والسماد كان ليا تأثيرًا إيجابيا عمي زيادة اإلنتاج لمحصول السمسم 

صر يمكن أن يزيد في جميع فئات الحيازة، أي بزيادة ىذه العنا
لوحظ أن السماد األزوتي لم يكن لو تأثير إيجابي  اإلنتاج، إال أنو

راع بمعني أن زيادتو تؤدي إلى نقص اإلنتاج، وقد يفسر ىذا بأن ز 
العينة يسرفون في إضافة السماد االزوتى حتى يزيد اإلنتاج إال أن 

 ىذا اإلسراف قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.  

يف اإلنتاجية لمحصول السمسم فى التقدير االحصائى لدوال التكال
 محافظة قناالدراسة ب عينة

تم تقدير دوال التكاليف اإلنتاجية واشتقاق كل من الحجم األمثل     
نتاج وحجم اإلنتاج المعظم لمربح ومرونة التكاليف وذلك لمعرفة لإل

الظروف اإلنتاجية واالقتصادية لموحدات اإلنتاجية، وقد تم قياس دوال 
الخطية ليف اإلنتاجية بعينة الدراسة في الصور الرياضية التكا

والتربيعية، والتكعيبية وذلك الختيار أفضميا مالئمة مع المنطق 
 حصائي في كل فئة.االقتصادي واإل

              الحيازية األولى  االنتاجية بالفئة تقدير دالة التكاليف
 ) أقل من فدان ( 

باستعراض التقديرات اإلحصائية لدوال تكاليف اإلنتاج       
لمحصول السمسم لمفئة األولى )اقل من فدان( تبين من الجدول رقم 

ىى بتمك الفئة تاج المقدرة ( أن أفضل التقديرات لدوال تكاليف اإلن7)
الصورة التربيعية والتى تبين العالقة بين إجمالى التكاليف اإلنتاجية 

المعنوية اإلحصائية عند  ثبتتوحجم اإلنتاج لمحصول السمسم حيث 
% من 32، ويشير معامل التحديد إلى أن نحو  2.0مستوى معنوية 

التغير فى الكمية التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية تعزى إلى 
من خالل ىذه و ، المزارعين بتمك الفئةالمنتجة من السمسم فى عينة 

حساب الحجم المحقق ألقل تكمفة إنتاجية ) الحجم األمثل تم المعادلة 
لإلنتاج(، والحجم المعظم لإلرباح. وقد بمغ الحجم المدني لمتكاليف 

 5.70والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالتكاليف المتوسطة نحو 
أردب، ويمكن الحصول عمى التكاليف المتوسطة من قسمة التكاليف 

د المشتقة األولى الكمية عمى حجم اإلنتا ج، والتكاليف الحدية بإيجا
لمتكاليف الكمية، ويمكن تقدير الحجم  المعظم لألرباح من مساواة 

 5.27بمغ نحو  والذيالتكاليف الحدية باإليراد الحدى ) السعر( 
أردب، كما يمكن تقدير معامل المرونة من خالل قسمة التكاليف 

، مما يعنى أن 0.07نحو الحدية عمى التكاليف المتوسطة والبالغ 
 اإلنتاج يتم فى المرحمة االقتصادية. 

 3اقل من  – 1تقدير دالة التكاليف لمفئة الحيازية  الثانية ) من 
 أفدنة( 

( أن أفضل التقديرات اإلحصائية لدوال 7تبين من الجدول رقم )      
أفدنة( ىي  7اقل من  –0تكاليف إنتاج الفئة الحيازية الثانية )من 

ورة التربيعية، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية عند مستوى معنوية الص
% من التغيرات الحادثة 52، ويوضح معامل التحديد أن نحو 2.20

في التكاليف اإلنتاجية تعود إلى التغير في الكمية المنتجة، ويمكن 
من خالل ىذه المعادلة الحصول عمى الحجم المدني لمتكاليف والبالغ 

باح والبالغ ويمكن أيضا تقدير الحجم المعظم لألر  أردب، 5.62نحو 
مكن تقدير معامل المرونة والبالغ نحو أردب، كما أ 3.27نحو 
2.02.  

 تقدير دوال التكاليف اإلنتاجية لمحصول السمسم في محافظة قنا بالعينة .9جدول 
 ف 2ر المعادالت الفئة الحيازية

 الفئة الحيازية األولي )أقل من فدان( -1
 0ص 2.23 –ص 72+ 200= ىـت ك 
(7.6( )7.70( )-2.00) 2.32 7.56 

 0ص7 –ص 022+  072=  هت ك (3أقل من– 1الفئة الحيازية الثانية )من -2
(3.7( )6.05(  )-6.00) 

2.52 05.76 

 0ص02-ص 062+  570=  هت ك  فأكثر( 3الفئة الحيازية الثالثة ) -3
(2.20(   )7.05(  )-2.05) 2.36 07.06 

 إجمالى العينة -4
 0ص2 -ص026+  722=  هت ك
 (6.07( )03.67(  )-00.0) 2.35 022.00 

 = قيمة معنوية النموذج  ف= معامل التحديد ،  0ر      = اإلنتاجية الفدانية ىـص = التكاليف الكمية ، ت كحيث: 
 المحسوبة ت تعبر عن قيمة )  ( القيم يبن القوسين 

  0202/0207المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان في موسم 
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 أفدنة فأكثر( 3تقدير دالة التكاليف لمفئة الثالثة ) من

( تبين أن أفضل 7باستقراء التقديرات الواردة بالجدول رقم )       
 7اج الفئة الحيازية الثالثة )من التقديرات اإلحصائية لدوال تكاليف إنت

أفدنة فأكثر( ىي الصورة التربيعية، حيث تأكدت المعنوية اإلحصائية 
، ويشير معامل التحديد إلى أن نحو 2.20عند مستوى معنوية 

% من التغيرات الحادثة في التكاليف اإلنتاجية تعود  إلى التغير 36
لمدني لمتكاليف نحو فى الكمية المنتجة من السمسم، وقد بمغ الحجم ا

أردب، وقد بمغ  6.22أردب، وبمغ الحجم المعظم لألرباح نحو  6.03
 .2.00معامل المرونة نحو 

 تقدير دالة التكاليف إلجمالي العينة :  -

( أن أفضل التقديرات 7تبين التقديرات الواردة نفس الجدول رقم )
التربيعية، اإلحصائية لدوال تكاليف إنتاج إجمالى العينة ىى الصورة 

، ويوضح 2.20وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية عند مستوى معنوية 
% من التغيرات الحادثة فى التكاليف 35معامل التحديد ان نحو 

اإلنتاجية تعزى إلى التغير فى الكمية المنتجة من محصول السمسم، 
أردب وقد بمغ الحجم  2.77وقد بمغ الحجم المدنى لمتكاليف نحو 

 2.03أردب وقد بمغ معامل المرونة نحو  2.35اح نحو المعظم لألرب
المدني لمتكاليف والمعظم لمربح  الحجمأن  ومن العرض السابق يتضح

جمالى  كان منخفضا في الفئة الحيازية الثالثة مقارنة ببقية الفئات وا 

العينة، وقد يرجع ذلك إلى انخفاض المرونة المترتب عمييا إنخفاض 
 إلنتاج في العدد المحدود من زراع ىذه الفئة. كفاءة استخدام عناصر ا

المشكالت اإلنتاجية التي تواجو مزارعي محصول السمسم فى 
 العينة:

المؤثرة يواجة زراع محصول السمسم العديد من المشاكل         
ئج عل إنتاجية المحصول و كذا العائد المتوقع منو، ومن نتا سمبياً 

االستبيان أمكن حصر عدد من ىذه المشاكل كما في  الجدول رقم 
( والذي يبين أن مشكمة ارتفاع اسعار مستمزمات اإلنتاج احتمت 02)

% من اجمالى مزارعى العينة، 05المرتبة األولى نسبة بمغت نحو 
وتمتيا فى المرتبة الثانية ارتفاع تكاليف العمالة وقمة األيدي العاممة 

متيا فى المرتبة الثالثة، والرابعة 06بنسبة بمغت نحو المدربة   %، وت
كل من ضعف إنتاجية الصنف المزروع، ونقص األسمدة وصعوبة 

% عمى الترتيب وتمتيا 00% ، 02الحصول عمييا بنسبة بمغت نحو 
فى المرتبة الخامسة والسادسة كل من مشكمة انتشار الحشائش، 

% عمى 02% ، 00بمغت نحو  والحساسية الشديدة لمياه الري بنسبة
الترتيب، وتمتيا كل من ارتفاع نسبة االمالح فى التربة، واالصابة 
باألمراض مثل ) الشمل ، والذبول ، نقص الجذور ( والظروف الجوية 
غير المالئمة وفرط الثمار، وعدم توافر الخدمات اإلنتاجية ، وتعدد 

مى % ع0% ، 7% ، 2%، 6% ، 3االصناف بنسبة قدرىا نحو
الترتيب من اجمالى مزارعى العينة لمحصول السمسم .

 المشكالت أو المعوقات اإلنتاجية لمحصول السمسم فى العينة مرتبة حسب أىميتيا من وجية نظر الزراع .12جدول 
 % عدد البيان الترتيب

 %05 76 ارتفاع اسعار مستمزمات اإلنتاج 1
 %06 26 العاممة المدريةارتفاع تكاليف العمالة وقمة االيدى  2
 %02 22 ضعف إنتاجية الصنف المزروع 3
 %00 32 نقص االسمدة وصعوبة الحصول عمييا 4
 %00 56 انتشار الحشائش 5
 %02 52 الحساسية الشديدة لمياه الرى 6
 %3 22 ارتفاع نسبة االمالح بالتربة 7
 %6 72 الجذور (االصابة باالمراض مثل ) الشمل ، والذبول ، وتعفن  8
 %2 06 الظروف الجوية غير المالئمة وفرط الثمار 9

 %7 02 عدم توفر الخدمات اإلنتاجية 12
 %0 02 تعدد االصناف 11
 %022 622 اإلجمالي 
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المشكالت المعوقات اإلنتاجية لمحصول الحمول المقترحة لحل 
 ـ  السمسم فى العينة :

يمكن أن تحد من  و في محاولة لوضع بعض المقترحات التي     
يذه ل المقترحات نتائج االستبيان بعض أوضحت المشاكل السابقة

قترحة لحل ي أن الحمول المالذي يشير إل( و 00بالجدول رقم )الحمول 
ر مناسبة جاءت في المرتبة مشكمة توفير مستمزمات اإلنتاج بأسعا

% تمتيا فى المرتبة الثانية الحل المقترح لحل مشكمة 00بنحو  األولى
% وجاءت فى 02استنباط أصناف عالية اإلنتاج بنسبة بمغت نحو 

المرتبة الثالثة والرابعة لحمول المقترحة لحل مشكمة االىتمام بالري 

محصول السمسم بنسبة بمغت نحو لصرف والدراية والخبرة بزراعة وا
% عمى الترتيب من اجمالى زراع العينة، وتمتيا فى 00، 07%

المرتبة الخامسة والسادسة حل مشكمة رى المحصول ليال وزراعة 
 % عمى الترتيب،2، %7اومة اإلمراض بنسبة بمغت نحو أصناف مق

مشكمة الزراعة فى المعياد  وتمتيا كل من الحمول المقترحة لحل
المناسب وتوفير الخدمات اإلرشادية،وتوفير مبيدات مضمونة لمكافحة 

نسبة  ومعاممة التقاوي بالمبيدات قبل الزراعة ) المطيرات( الحشائش،
% عمى الترتيب من اجمالى 7% ، 2% ، 6% ، 3بمغت نحو 

مزارعي العينة لمحصول السمسم فى محافظة قنا . 

 لمحصول السمسم فى العينة   ىم الحمول المقترحة إلزالة المعوقات والمشكالت اإلنتاجيةأ. 11جدول 
 الترتيب % عدد البيان م
 0 %00 22 توفير مستمزمات اإلنتاج باسعار مناسبة 1
 2 %6 02 توفير الخدمات االرشادية 2
 6 %7 76 رى المحصول ليال 3
 7 %2 06 توفير مبيدات مضمونة لمكافحة الحشائش 4
 02 %7 02 معاممة التقاوى بالمبيدات قبل الزراعة ) المطيرات ( 5
 0 %02 36 استنباط اصناف عالية اإلنتاج 6
 7 %07 62 االىتمام بالرى والصرف 7
 5 %2 72 زراعة اصناف نقاومة لممراض 8
 3 %3 06 الزراعة فى الحصاد المناسب 9

 2 %00 22 الدراية والخبرة بزراعة محصول السمسم 12
  %022 722 االجمالى
 0202/0207المصدر : جمعت من استمارة االستبيان موسم        
 التوصيات: .5

 وبناءا عمي النتائح يوصي البحث بمايمي :
استنباط اصناف عالية اإلنتاجية ، تتوائم مع الظروف   - 0

الحديثة في العمميات الزراعية، المصرية، مع تطبيق التكنولوجيا 
 بمساعدة الجيات البحثية واالرشادية.

العمل عمي زيادة التسميد البمدي وخفض كميات السماد الكيماوي،  - 0
 حيث أن ذلك يؤدي الي زيادة اإلنتاج وتخفيض التكاليف.

تشجيع اقامة المصانع المعنية بالتصنيع في مناطق اإلنتاج   - 7
 زراع عمي زيادة إنتاجيم والتوريد باسعار مناسبة.   الرئيسية لتشجيع ال

تشجيع الزراعة التعاقدية لحث المزارعين عمي التوسعىواستدامة   -2
 زراعة محصول السمسم.

 : المراجع .6
: الكتاب اإلحصائي السنوي ،  الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء

 أعداد مختمفة

االقتصادى إلنتاج واستيالك التحميل  (.2224) زكى محمود حسين
محصول السمسم فى مصر،  ندرة المحاصيل الزيتية فى مصر المؤشرات 

معيد الدراسات والبحوث   ،والمحددات، المؤتمر التاسع والثالثون
 . 0222ديسمبر  02-00اإلحصائية،  جامعة القاىرة، 
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 عين شمس،  
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 . 0202اكتوبر
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ABSTRACT 

 

The sesame crop is considered one of the most important oil crops in Egypt, as it is well cultivated in light 

yellow, heavy and sandy lands that are newly reclaimed, the research aims to develop solutions to overcome 

the problems that hinder the increase in sesame production in Egypt. The results indicated that the average 

area planted with sesame was estimated at 73.73  thousand feddans during the period (2000-2018), while an 
average was estimated Production was estimated at 327.40 thousand ardeb, and it was found that the average 

total costs of the sesame crop were estimated at 2628.54  pounds, and the average total revenue was about 

4762.34 pounds, while the average net per feddan revenue was estimated at 2135.76 pounds, and the farm 

price was estimated at 948.37 pounds, and the average profit of the spent pound was estimated. The 

produced ton and the ratio of revenue to costs are about 0.81, 481.44 and 1.81 pounds, respectively.  
Based on the results, the research recommends the following: 

1 - Developing highly productive varieties that are compatible with the Egyptian conditions, with the 

application of modern technology in agricultural operations, with the help of research and extension 

agencies. 

2- Work to increase municipal fertilization and reduce the quantities of chemical fertilizers, as this leads to 
increased production and reduced costs. 

3- Encouraging the establishment of factories concerned with industrialization in the main production areas 

to encourage farmers to increase their production and supply at reasonable prices . 

 

KEYWORD: Quadratic form, Linear form, Production function, Geographical distribution of sesame , Cost 

function 
 


