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 في مصر محصول الفول البمديعرض ستجابة دراسة اقتصادية إل

 إسراء فتحي محمد أحمد شعبان، 1محمد عالء الدين كامل، 1محمد كمال أحمد سميمان

 قسم اإلقتصاد الزراعي ، كمية الزراعة ، جامعة المنيا .1

 العربي الممخص

يعتبر الفول البمدي غذاء شبو يومي يعتاده المصريين كل صباح ، يقودىم إلي سموك استيالكي كثيف لتميزه بارتفاع القيمة الغذائية .    
لمتغيرات استيدف البحث دراسة أىم المتغيرات المؤثرة عمي إستجابة المساحات المزروعة من الفول البمدي ، وتقدير درجة اإلستجابة ألىم ا

( . واعتمد البحث عمي طريقتي التحميل 2018-2004المؤثرة عمي إستجابة المساحات المزروعة من الفول البمدي في مصر خالل الفترة )
 االقتصادي الوصفي والكمي باإلضافة إلي بعض األساليب اإلحصائية . وأوضحت النتائج أن المساحة المزروعة بالفول البمدي واإلنتاج الكمي

ألف أردب عمي الترتيب . وتشير نتائج تقدير دوال إستجابة  98.04ألف فدان ،  11.01اقصا بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا بمغ حوالي تن
 العرض لممتغيرات المرتبطة بمحصول الفول البمدي أن مرونة إستجابة عرض الفول البمدي لإلنتاجية الفدانية والتكاليف الكمية بمغت حوالي

عمي الترتيب ، وبمغت الفترة الالزمو لتحقيق 1.21،  0.77-عمي الترتيب ، بينما بمغ معامل اإلستجابة السنوي نحو  0.26-،  1.77
سنة عمي الترتيب بدءًا من العام التالي لمزراعة ، وتشير نتائج تقدير دوال إستجابة العرض بإستخدام  0.82،  1.31اإلستجابة الكاممة نحو 

المنافسة لمحصول الفول البمدي أنو توجد عالقة عكسية منطقية إقتصاديًا بين المساحة المزروعة بالفول البمدي في بعض متغيرات المحاصيل 
ساحة العام الحالي )ت( كمتغير تابع والسعر المزرعي لمبرسيم بالجنيو في العام السابق ، وتبين وجود عالقة طردية منطقية اقتصاديًا بين الم

ي باأللف فدان في العام الحالي )ت( كمتغير تابع وتكاليف الفدان لمعدس والبرسيم بالجنيو في العام السابق ، كما اتضح المزروعة بالفول البمد
 وجود عالقة عكسية منطقية إقتصاديًا بين المساحة المزروعة بالفول البمدي باأللف فدان في العام الحالي )ت( كمتغير تابع وصافي العائد

 سيم بالجنيو في العام السابق .الفداني لمقمح والبر 

 إستجابة مرونة - البمدي بالفول المزروعة المساحة - المنافسة المحاصيل - العرض إستجابةالمفتاحية :  الكممات

 المقدمة .1

تعد البقوليات من أكثر النباتات شيوعًا في العالم والتي     
تستيمك بكميات كبيرة في كل يوم في أغمب ومختمف األطعمة 
والوجبات ، ومن أبرز النباتات البقولية واألكثر استيالكًا في مختمف 
أنحاء العالم الفول والعدس والبازالء والحمص والموبيا والفول السوداني 
وغيرىا الكثير ، وتنتمي النباتات البقولية إلي العائمة القرنية وىي 

، كما أن األبحاث والتجارب  مة التي تنتج بذورًا داخل القرونالعائ
الطبية التي أجريت عمي معظم المحاصيل البقولية أثبتت أنيا البديل 
األنسب لألغذية والوجبات التي تحتوي عمي كميات كبيرة وعالية من 

لفول البمدي غذاء ليسترول والدىون الضارة في الدم ، كما يعتبر االكو 
المصريين كل صباح ، يقودىم إلي سموك  شبة يومي يعتاده

استيالكي كثيف لنبات "الفول" الذي ال يخمو منو منزل أو مطعم 
عمي النسب المرتفعة من  تميزه بأنو األنسب من حيث احتوائول

% من الكربوىيدرات 58 ونحو% 28التي تصل إلي نحو  البروتين
ولم يكن ىذا المحصول مصدرًا  وفيتمينات وعناصر غذائبة أخري .

لمتغذية الجيدة في مصر فقط ، فيو أساسي أيضًا لتحسين خواص 

زوتية لكل وحدة ا 30-20دة خصوبتيا بترك نحو تربة األرض وزيا
ىذا وقد شيدت  اد ليستفيد منيا المحصول التالي .فدان بعد الحص

لمساحات المزروعة بالفول البمدي في مصر تراجعًا حادًا حيث ا
إلي حوالي  2004ألف فدان عام  240.854انخفضت من نحو 

، مما أدي إلي إنخفاض اإلنتاج  2018ألف فدان عام  82.181
ألف أردب عام  2132.17الكمي لمحصول الفول البمدي من نحو 

 . (1)2018ألف أردب عام  748.06إلي  2004

 مة البحث : مشك .2

المشكمة البحثية في محدودية المساحة المخصصة  تتبمور
لمزراعة ، وبالتالي يحدث تنافس بين المحاصيل عمي المساحة 
المخصصة لمزراعة ، وذلك إلعتبارات عديدة لعل من أىميا اإليراد 
المتوقع ليذه المحاصيل ، حيث أنو يعكس العديد من العوامل اليامة 

                                                             
واستصالح األراضي ، قطاع الشؤن ( المصدر : وزارة الزراعة (1

االقتصادية ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي ، نشرة االقتصاد 
 الزراعي ، أعداد مختلفة .
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ارات الزراعة لدي المزارع مثل اإلنتاج المتوقع والتي تؤثر عمي قر 
 لمحاصالت الزراعية واألسعار ، والتي غالبًا ما ييتم بيا المزارع .

 ىدف البحث :  .3

ستجابة عرض محصول ييدف البحث بصفة عامة إلي دراسة إ
 في مصر ، كما تيدف بصفة خاصة إلي : الفول البمدي

إستجابة المساحات المزروعة تحديد أىم المتغيرات المؤثرة عمي -1
 من محصول الفول البمدي في مصر .

تقدير درجة اإلستجابة ألىم المتغيرات المؤثرة عمي إستجابة -2
المساحات المزروعة من محصول الفول البمدي في مصر ، ومقدار 
اإلستجابة السنوية ، والتوصل إلي الفترة الالزمة لتحقيق اإلستجابة 

 الكاممة .

 :حثية ومصادر البيانات الطريقة الب .4

 ريقتي التحميل اإلقتصادي الوصفيإعتمد البحث عمي ط    
والكمي باإلضافة إلي بعض األساليب اإلحصائية ، حيث تم إستخدام 

لوف ، تجابة العرض والمعروف بنموذج نير نموذج التعديل الجزئي إلس
وذلك بإستخدام أساليب التحميل القياسي ومنيا اإلنحدارالمتعدد 

،  ةواألرقام القياسي ومعادالت اإلتجاه العام اإلنحدار المتعدد المرحميو 
المتغيرات الرئيسية في وذلك بيدف تحديد العالقات التي تحكم 

مع اختبار فروض التقدير بواسطة  الدراسة والقياس الكمي ليا
.كما اعتمد عمي  Fاإلختبارات اإلحصائية المناسبة مثل إختبار 

البيانات الثانوية التي تم الحصول عمييا من عدة مصادر أىميا وزارة 
ستصالح األراضي "قطاع الشؤ  ن اإلقتصادية" ، باإلضافة و الزراعة وا 

إلي اإلستعانة باألبحاث والدراسات والمراجع والرسائل العممية ذات 
 الصمة بموضوع البحث .

   : النتائج والمناقشات .5

 : ؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية لمفول البمديالم. 1.5

 المؤشرات اإلنتاجية :. 1.1.5

بدراسة المساحة المزروعة لمحصول الفول البمدي في  :المساحة  
( ، أنيا 1( ، اتضح من الجدول )2018-2004مصر خالل الفترة )

،  2004)ألف فدان( عام 240.85تراوحت بين حد أعمي بمغ حوالي 
، أي بانخفاض  2015)ألف فدان( عام81.93حوالي وحد أدني بمغ 

، وذلك نظرًا لعزوف الفالحين  % وذلك عن الحد األدني66يعادل 
، وقد بمغ  عن زراعة الفول البمدي إلنخفاض العائد الفداني منو

المتوسط العام لممساحة المزروعة بمحصول الفول البمدي خالل تمك 
ادلة اإلتجاه الزمني لممساحة وبتقدير مع )ألف فدان( .145.24الفترة 

( في 1ة رقم )اتضح من المعادل لمزروعة في مصر خالل تمك الفترةا
أن المساحة المزروعة بمحصول الفول البمدي قد  (2الجدول )

 ألف فدان11.01قصت بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا بمغ حوالي تنا
% من متوسط المساحة المزروعة خالل نفس 7.58، أي ما يعادل 

، أي أن حوالي  0.796لفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو ا
% من التغيرات الحادثة في المساحة المزروعة ترجع تأثيرىا 79.6

 لعنصر الزمن .
بدراسة الغمة الفدانية لمحصول الفول البمدي في  : اإلنتاجية الفدانية

أنيا  (1( ، اتضح من الجدول )2018-2004مصر خالل الفترة )
وحد  2010)أردب( عام 8.15بمغ حوالي  ين حد أدنيتراوحت ب

، أي بزيادة تعادل  2013)أردب( عام 9.58أعمي بمغ حوالي 
لمغمة % وذلك عن الحد األدني ، وقد بمغ المتوسط العام 17.55

)أردب( . 9.1خالل تمك الفترة حوالي  الفدانية لمحصول الفول البمدي
ح اتض فدانية خالل تمك الفترةلمغمة الوبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني 

أن الغمة الفدانية لمحصول الفول  (2( في الجدول )2من المعادلة )
 البمدي قد تزايدت بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيًا .

: بدراسة اإلنتاج الكمي لمحصول الفول البمدي في  اإلنتاج الكمي
أنو  (1( اتضح من الجدول )2018-2004)مصر خالل الفترة 

،  2004)ألف أردب( عام 2132.17تراوح بين حد أعمي بمغ حوالي 
، أي  2018)ألف أردب( عام 748.06وحد أدني بمغ حوالي 

، وذلك لنقص  % وذلك عن الحد األدني64.9بانخفاض يعادل 
، وقد بمغ المتوسط العام لإلنتاج  المساحة المزروعة من الفول البمدي
)ألف 1314.95الل الفترة حوالي الكمي لمحصول الفول البمدي خ

أردب( . وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني لإلنتاج الكمي من الفول 
( في 3من المعادلة ) اتضح في مصر خالل نفس الفترةالبمدي 
أن اإلنتاج الكمي من محصول الفول البمدي قد تناقص  (2الجدول )

، أي  أردبألف  98.04عنوي إحصائيًا ، بمغ حوالي بمقدار سنوي م
ا % من متوسط اإلنتاج الكمي خالل نفس الفترة ، كم7.46ما يعادل 

% من 80.6أي أن حوالي  0.806قدر معامل التحديد بنحو 
 التغيرات الحادثة في اإلنتاج الكمي ترجع تأثيرىا لعنصر الزمن .

 : االقتصادية المؤشرات. 2.1.5

 في البمدي الفول لمحصول المزرعي السعر بدراسة : المزرعي السعر
 أنو ،( 3) الجدول من اتضح ،( 2018-2004) الفترة خالل مصر
 وحد ، 2004 عام( أردب/جنيو) 326 حوالي بمغ أدني حد بين تراوح
 تعادل بزيادة أي ، 2018 عام( أردب/جنيو) 1787 حوالي بمغ أعمي

 لمسعر العام المتوسط بمغ وقد ، األدني الحد عن وذلك% 448.16
 704 حوالي الفترة تمك خالل البمدي الفول لمحصول المزرعي

 خالل المزرعي لمسعر الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدير( . أردب/جنيو)
 السعر أن( 4) الجدول في( 1) المعادلة من اتضح الفترة تمك

 معنوي سنوي بمقدار تزايد قد البمدي الفول لمحصول المزرعي
 % 10.71 يعادل ما أي ،( أردب/جنيو) 75.4 حوالي بمغ إحصائياً 
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  ( 2018 – 2004خالل الفترة )الفول البمدى لمحصول اإلنتاجية  المؤشرات .1جدول 

 السنة
 المساحة

 فدان(ألف )
 الفدانية اإلنتاجية

 )أردب(
 اإلنتاج الكمى

 (ألف أردب)
2004 240.854 8.85 2132.17 
2005 198.172 9.17 1817.10 
2006 175.353 9.11 1596.72 
2007 211.972 9.18 1946.92 
2008 170.106 9.26 1574.90 
2009 205.997 9.24 1904.40 
2010 183.687 8.15 1496.71 
2011 131.428 8.54 1122.95 
2012 97.906 9.18 898.53 
2013 104.917 9.58 1005.59 
2014 89.707 9.48 850.02 
2015 81.934 9.35 766.05 
2016 83.356 9.19 766.40 
2017 121.035 9.07 1097.72 
2018 82.181 9.10 748.06 
 1314.95 9.10 145.24 المتوسط

قتصاد جمعت وحسبت من :  وزارة الزراعـــة واستصـالح األراضي ،  نشرة االقتصاد الزراعى ، قطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة المـركزية لال -المصدر :
 . متفرقةالزراعى ، أعداد 

 .( 2018 - 2004خالل الفترة ) الفول البمدى فى مصر لمحصول لتطور بعض المحددات اإلنتاجية معادالت االتجاه الزمنى   .2 جدول

رقم 
 الظاىرة النموذج المعادلة

 
 المعــــــــــــادلة

 

معامل 
 التحديد

 ( 2) ر

 قيمة
)ف( 

 المحسوبة
 متوسطال

 مقدار
 التغير

معدل 
التغير 

: 

 المساحة خطى (1)
 فدان (ألف )

 ھ س 11.01 – 233.32=  ىـص
(-7.13**) 

0.796 50.77** 145.24 -
11.01 

-
7.58 

 خطى (2)
 اإلنتاجية
 الفدانية
 )أردب(

 ھ س 0.016+  8.96=  ىـص
(0.76) 0.042 0.574 9.10 0.016 ─ 

 خطى (3)
 اإلنتاج الكمى

 (ألف أردب)
 ھ س 98.04 – 2099=  ىـص

(7.35**) 0.806 53.94** 1314.95 
-

98.04 
-

7.46 
 حيث : 

 ( . 2018 – 2004خالل الفترة ) = تشير إلى القيمة التقديرية لمظاىرة موضع الدراسة  ىـص  
 ( .15، ... ،  3،  2،  1تشير إلى الزمن ) ى = س   
 . 0.01، ** معنوى عند مستوى معنوية  0.05القيمة بين القوسين قيمة ) ت ( المحسوبة .   * معنوى عند مستوى معنوية   

 ( .  1المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول )
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 معامل قدر كما ، الفترة نفس خالل المزرعي السعر متوسط من

 الحادثة التغيرات من% 74.3 حوالي أن أي ، 0.743 بنحو التحديد
 . الزمن لعنصر تأثيرىا يرجع الجاري المزرعي السعر في

: بدراسة التكاليف الكمية لمحصول الفول البمدي  التكاليف المزرعية
 (3( ، اتضح من الجدول )2018-2004في مصر خالل الفترة )

 2004/فدان( عام )جنيو1763بين حد أدني بمغ حوالي  أنيا تراوحت
، أي بزيادة  2018)جنية/فدان( عام 9478، وحد أعمي بمغ حوالي 

بمغ المتوسط العام % وذلك عن الحد األدني ، وقد 437.6تعادل 
خالل تمك الفترة حوالي  لمتكاليف الكمية لمحصول الفول البمدي

 وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني لمتكاليف الكمية )جنيو/فدان(4423
( ، أن 4( في الجدول )2اتضح من المعادلة رقم )خالل تمك الفترة 

يدت بمقدار سنوي التكاليف الكمية لمحصول الفول البمدي قد تزا
أي ما يعادل  )جنيو/فدان(485.26معنوي إحصائيًا بمغ حوالي 

ما قدر % من متوسط التكاليف الكمية خالل نفس الفترة ، ك10.97
% من التغيرات 89.2أي أن حوالي  0.892معامل التحديد بنحو

 الحادثة في التكاليف الكمية ترجع تأثيرىا لعنصر الزمن .

ائد الفدان من محصول صافي عبدراسة :  صافي العائد الفداني
اتضح من  (2018-2004)الفول البمدي في مصر خالل الفترة 

/فدان( )جنيو 853بين حد أدني بمغ حوالي  أنو تراوح (3الجدول )
 2018/فدان( عام )جنيو 6984، وحد أعمي بمغ حوالي  2016عام 

وذلك نظرًا % وذلك عن الحد األدني ، 718.76، أي بزيادة تعادل 
وقد بمغ المتوسط العام لصافي العائد لمحصول الفول يراد ، لزيادة اإل

/فدان( . وبتقدير )جنيو 2296.07ل تمك الفترة حوالي البمدي خال
معادلة اإلتجاه الزمني لصافي العائد خالل تمك الفترة اتضح من 

أن صافي العائد لمحصول الفول ( 4( في الجدول )3المعادلة )
 208.2معنوي احصائيًا بمغ حوالي ايد بمقدار سنوي البمدي قد تز 

% من متوسط صافي العائد 9.07/فدان( ، أي ما يعادل )جنيو
أي أن  0.389قدر معامل التحديد بنحو  خالل نفس الفترة ، كما

% من التغيرات الحادثة في صافي العائد ترجع تأثيرىا 38.9حوالي 
 إلي عنصر الزمن .

 (2018-2004المؤشرات اإلقتصادية لمحصول الفول البمدي خالل الفترة ) .3جدول 

 السنة
 السعر المزرعى
 )جنيو/أردب(

 التكاليف الكمية
 )جنيو/فدان(

 صافى العائد
 )جنيو/فدان(

2004 326 1763 1306.00 
2005 331 1938 1310.00 
2006 347 2017 1381.00 
2007 353 2291 1215.00 
2008 581 3290 2376.00 
2009 573 3522 2179.00 
2010 575 3568 1565.00 
2011 596 4093 1474.00 
2012 717 4502 2605.00 
2013 730 4743 2543.00 
2014 740 4830 2529.00 
2015 805 5183 2524.00 
2016 817 6782 853.00 
2017 1286 8351 3597.00 
2018 1787 9478 6984.00 
 2296.07 4423 704 المتوسط

قتصاد جمعت وحسبت من :  وزارة الزراعـــة واستصـالح األراضي ،  نشرة االقتصاد الزراعى ، قطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة المـركزية لال -المصدر :
 . متفرقةالزراعى ، أعداد 
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 ( .2018-2004معادالت اإلتجاه الزمني لتطور بعض المحددات اإلقتصادية لمحصول الفول البمدي خالل الفترة ) .4جدول 

رقم 
 المعادلة

 الظاىرة النموذج
 

 المعــــــــــــادلة
 

معامل 
 التحديد

 ( 2) ر

 قيمة
)ف( 

 المحسوبة
 مقدار متوسطال

 التغير
معدل 
 التغير :

 خطى (1)
السعر 
 المزرعى
 )جنيو(

 ھ س 75.4+  102.9=  ىـص
(6.13**) 

0.743 37.59** 704 75.4 10.71 

 خطى (2)
التكاليف 
 الكمية
 )جنيو(

 ھس  485.26+  541.34=  ىـص
(10.36**) 0.892 107.3** 4423.40 485.26 10.97 

 خطى (3)
صافى 
 العائد
 )جنيو(

 ھس  208.2+  631=  ىـص
(2.88*) 

0.389 8.27* 2296.07 208.2 9.07 

 حيث : 
 ( . 2018 – 2004= تشير إلى القيمة التقديرية لمظاىرة موضع الدراسة خالل الفترة )  ىـص  
 ( .15، ... ،  3،  2،  1تشير إلى الزمن ) ى = س   
 . 0.01، ** معنوى عند مستوى معنوية  0.05القيمة بين القوسين قيمة ) ت ( المحسوبة .   * معنوى عند مستوى معنوية   

 ( . 3ر : جمعت وحسبت من بيانات جدول )المصد
  

قتصادية الخاصة بالفول البمدي والمؤثرة أىم المتغيرات اال. 2.5
 عمي المساحة المزروعة :

دالة إستجابة عرض محصول الفول البمدي في الصورة . 1.2.5
 : الخطية

 لمعدلتم تقدير دوال إستجابة العرض بإستخدام نموذج نيرلوف ا   
وضع الدراسة في وذلك باعتبار أن المساحة المزروعة بالمحصول م

( دالة في المساحة المزروعة من ىذا المحصول ت العام الحالي )ص
( ومع كل من : 1-في العام السابق بفترة تأخير عام واحد )ص ت

باألردب في العام  فدانية لمفول البمدي( = اإلنتاجية ال1-)ت2س
ي ( = السعر المزرعي الجاري ألردب الفول البمد1-)ت3، سالسابق 

( = التكاليف الكمية إلنتاج 1-)ت4، س بالجنيو في العام السابق
( = صافي 1-)ت5، س في العام السابق بالجنيو فدان الفول البمدي

 . سابقفي العام ال وعائد فدان الفول البمدي بالجني
إستجابة عرض محصول الفول  ( إلي دوال5تشير النتائج بجدول )   

البمدي بإستخدام نموذج نيرلوف الديناميكي المعدل ، حيث توضح 
( الواردة بالجدول المذكور إستجابة المزارع لإلنتاجية 1المعادلة )

الفدانية لمفول البمدي في العام السابق ، ويوضح معامل التحديد أن 
بمدي ترجع % من التغيرات الحادثة في مساحة الفول ال73.8نحو 
، ولقد ثبتت  اإلنتاجية الفدانية لمفول البمدي في العام السابقإلي 

. وتوضح النتائج أن  0.01معنوية النموذج إحصائيًا عند مستوي 

زيادة اإلنتاجية الفدانية لمفول البمدي في العام السابق بأردب واحد 
حالي يترتب عميو زيادة المساحة المزروعة بالفول البمدي في العام ال

ألف فدان مع افتراض ثبات العوامل األخري عند  28.3بمقدار 
مستوي معين ، كما بمغت مرونة إستجابة عرض الفول البمدي نحو 

، وىذا يوضح أن زيادة اإلنتاجية الفدانية لمفول البمدي في  1.77
% تؤدي إلي زيادة المساحة المزروعة من الفول 1العام السابق بنسبة 
% ، بينما بمغ معامل اإلستجابة 1.77الحالي  البمدي في العام
، في حين بمغت الفترة الالزمة لتحقيق  0.77-السنوي حوالي 

سنة بدءًا من العام التالي  1.31اإلستجابة الكاممة لدي المزارع نحو 
 لمزراعة . 

إلي إستجابة المزارع  (5( بالجدول )2المعادلة )كما تشير نتائج    
الفول البمدي في العام السابق ، حيث  لمسعر المزرعي لمحصول

% من التغيرات الحادثة في 75.2يوضح معامل التحديد أن نحو 
فول البمدي ترجع إلي السعر المزرعي لمفول البمدي في العام مساحة ال
.  0.01، ولقد ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا عند مستوي  السابق

ل البمدي في العام زيادة السعر المزرعي لمفو  وتوضح النتائج أن
% يؤدي إلي نقص المساحة المزروعة من الفول 1السابق بنسبة 

ألف فدان ، وىذا ال يتفق مع  0.064البمدي في العام الحالي بنسبة 
 المنطق االقتصادي . 

إلي إستجابة المزارع  (5( بالجدول )3نتائج المعادلة ) كما تشير   
 حيث  دي في العام السابق ،ن الفول البملمتكاليف الكمية إلنتاج فدا
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إستجابة عرض محصول الفول البمدى طبقًا لإلنتاجية الفدانية والسعر المزرعى والتكاليف اإلنتاجية وصافى العائد الفدانى فى  .5 جدول

 ( . 2018 - 2004الصورة الخطية بالقيم الجارية خالل الفترة ) 

رقم 
 المعادلة

 
 المعــــــــــــادلة

 

معامل 
التحديد 
 المعدل

 2-ر

 قيمة
 )ف(

 المرونة
معامل 

اإلستجابة 
 السنوى

فترة 
اإلستجابة 

 الكاممة

 (1-)ت2س 28.3+  (1-)ت1س 0.896+  251-=  ىـص (1)
(6.19(           **)1.26) 

0.738 20.73** 1.77 -0.77 1.31 

 (1-)ت3س 0.064 – (1-)ت1س 0.585+  92.4=  ىـص (2)
(3.02(            *)-1.54) 0.752 22.25** -0.26 1.26 0.79 

(3) 
 (1-)ت4س 0.008 – (1-)ت1س 0.60+  82.7=  ىـص

(2.84(            *)-1.27) 0.738 20.74** -0.21 1.21 0.82 

 (1-)ت5س 0.013 – (1-)ت1س 0.713+  57.4=  ىـص (4)
(4.56(        **)-1.14) 

0.732 20.16** -0.17 1.17 0.86 

 حيث :
 = المساحة التقديرية المزروعة بالفول البمدى ألف فدان فى العام الحالى )ت( . ىـص       
 ( .1 -= المساحة المزروعة بالفول البمدى ألف فدان فى العام السابق )ت ( 1-)ت1س      
 ( .1 -السابق )ت = اإلنتاجية الفدانية لمفول البمدى باألردب فى العام ( 1-)ت2س      
 ( .1 -= السعر المزرعى الجارى ألردب الفول البمدى بالجنيو فى العام السابق )ت ( 1-)ت3س      
 ( .1 -= التكاليف الكمية إلنتاج فدان بالفول البمدى بالجنيو فى العام السابق )ت ( 1-)ت4س      
 ( .1 -العام السابق )ت = صافى عائد فدان الفول البمدى بالجنيو فى ( 1-)ت5س      

 . 0.05، * معنوى عند مستوى   0.01** معنوى عند مستوى                  
 ( بالممحق .1المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )

 
% من التغيرات الحادثة في 73.8يوضح معامل التحديد أن نحو 

مساحة الفول البمدي ترجع إلي التكاليف الكمية إلنتاج فدان الفول 
البمدي في العام السابق ، ولقد ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا عند 

. وتوضح النتائج أن زيادة التكاليف الكمية إلنتاج فدان  0.01مستوي 
لمعام السابق بجنيو واحد يترتب عميو نقص في المساحة  الفول البمدي

ألف فدان  0.008المزروعة بالفول البمدي في العام الحالي بمقدار 
مع افتراض ثبات العوامل األخري عند مستوي معين ، كما بمغت 

وىذا يوضح أن  0.21-مرونة إستجابة عرض الفول البمدي نحو 
% يؤدي 1في العام السابق بنسبة  زيادة التكاليف الكمية لمفول البمدي

إلي نقص المساحة المزروعة من الفول البمدي في العام الحالي بنسبة 
، في  1.21% ، بينما بمغ معامل اإلستجابة السنوي حوالي 0.21

حين بمغت الفترة الالزمة لتحقيق اإلستجابة الكاممة لدي المزارع نحو 
كما تبين نتائج المعادلة  سنة بدءًا من العام التالي لمزراعة . 0.82

( إلي استجابة المزارع لصافي العائد الفداني 5( بالجدول )4)
لمحصول الفول البمدي في العام السابق ، حيث يوضح معامل 

% من التغيرات الحادثة في مساحة الفول 73.2التحديد أن نحو 
البمدي ترجع إلي صافي العائد الفداني لمحصول الفول البمدي في 

 0.01السابق ، ولقد ثبت معنوية النموذج إحصائيًا عند مستوي العام 
. وتوضح النتائج أن زيادة صافي العائد الفداني لمفول البمدي لمعام 
السابق بجنيو واحد يترتب عميو نقص المساحة المزروعة بالفول 

ألف فدان ، وىذا ال يتفق مع  0.013البمدي في العام الحالي بمقدار 
 ي .                                                        المنطق االقتصاد

دالة إستجابة عرض محصول الفول البمدي بإستخدام األسعار . 3.5
 : المزرعية لممحاصيل

 : دالة إستجابة عرض محصول الفول البمدي باألسعار الجارية. 1.3.5

دالة إستجابة عرض محصول الفول البمدي في الصورة . 1.1.3.5
 :  الخطية

( أسعار أىم المحاصيل المنافسة لمحصول 6يتضح من الجدول )   
-2004( خالل الفترة األولي )1-الفول البمدي في السنة السابقة )ت
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نو لتقدير إستجابة العرض لمحصول الفول البمدي 2018 ( ، وا 
إلنحدار المتعدد المرحمي في بإستخدام نموذج اإلنحدار المتعدد وا

= المساحة المزروعة بالفول  ىـصالخطية كان من خالل :  صورتو
( =السعر المزرعي 1-)ت 1البمدي باأللف فدان في السنة )ت( ، س

( = 1-)ت 2( ، س1-لمفول البمدي بالجنيو في العام السابق )ت
 3( ، س1-السعر المزرعي لمعدس بالجنيو في العام السابق )ت

( 1-و في العام السابق )ت( = السعر المزرعي لمشعير بالجني1-)ت
( = السعر المزرعي لمقمح بالجنيو في العام السابق 1-)ت 4، س
( = السعر المزرعي لمبرسيم بالجنيو في العام 1-)ت 5( ، س1-)ت

 (.1-السابق )ت
( وجود عالقة طردية بين المساحة 1يتضح من المعادلة )   

)ت( )كمتغير  عام الحاليالمزروعة بالفول البمدي باأللف فدان في ال
 3وكل من السعر المزرعي لمشعيربالجنيو في العام السابق ستابع ( 

 4نيو في العام السابق س( ، والسعر المزرعي لمقمح بالج1-ت)
( ، وىذا ال يتفق مع المنطق اإلقتصادي ، كما يتضح من 1-)ت

بين المساحة  د عالقة عكسية منطقية اقتصادياً نفس النموذج وجو 
لعام الحالي )ت( )كمتغير ول البمدي باأللف فدان في االمزروعة بالف

-)ت 2والسعر المزرعي لمعدس بالجنيو في العام السابق س تابع (
( ، والسعر المزرعي لمحصول البرسيم بالجنيو في العام السابق 1

عي لمعدس ، ( ، وىذا يعني أن إنخفاض السعر المزر 1-)ت 5س
زيادة المساحة المزروعة واحد يؤدي إلي  صول البرسيم ، جنيوومح

ألف فدان عمي التوالي  0.071،  0.059بالفول البمدي حاليًا بنحو 
% من التغيرات في 76.7، ويشير معامل التحديد المعدل إلي أن 

مساحة الفول البمدي الحالية ترجع إلي المتغيرات الموجودة بنموذج 
،  0.01، في حين أن النموذج ككل معنوي عند مستوي  اإلستجابة

وبإستخدام أسموب اإلنحدار المتعدد في صورتة الخطية لتقدير دالة 
( والذي 2018-2004إستجابة عرض الفول البمدي خالل الفترة )

( يتضح من نتائج النموذج أنو معنوي 6( بالجدول )2تبينو المعادلة )
، كما يتضح وجود عالقة  0.01إحصائيًا عند مستوي معنوية 

ًا بين المساحة المزروعة بالفول البمدي في عكسية منطقية اقتصادي
والسعر المزرعي لمبرسيم بالجنيو في  العام الحالي )ت( )كمتغير تابع(

نخفاض السعر المزرعي ( ، وىذا يعني أن إ1-)ت 5السابق سالعام 
لمبرسيم جنيو واحد يؤدي إلي زيادة المساحة المزروعة بالفول البمدي 

ويشيرمعامل التحديد المعدل إلي أن  ألف فدان . 0.039حاليًا بنحو 
% من التغيرات في المساحة المزروعة بالفول البمدي 80.4حوالي 

ترجع إلي التغير في السعر المزرعي لمبرسيم بالجنيو في العام السابق 
( وقد إتفقت إشارة معامل اإلنحدار المقدر مع المنطق 1-)ت 5س

 االقتصادي .

تقدير إستجابة العرض لمحصول الفول البمدى بإستخدام متغير المساحة مع أسعار أىم المحاصيل المنافسة لو فى السنة  .6جدول 
 ( .2018-2004السابقة بالقيم الجارية فى الصورة الخطية خالل الفترة )

رقم 
 المعادلة

 المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلة النموذج

معامل 
التحديد 
 المعدل

 2-ر

 ف

 
(1) 

اإلنحدار 
 المتعدد
 
 
 

 (1-)ت3س 0.22+ ( 1-)ت2س 0.059 – (1-)ت1س 0.077+  243.24=  ت ىـص
(0.404(               )-0.63(            )0.56) 

 (1-)ت5س 0.071 –( 1-)ت4س 0.087+ 
(0.44(                  )-2.09) 

0.767 10.19** 

 
(2) 

 

اإلنحدار 
المتعدد 
 المرحمى

 (1-)ت5س 0.039 – 243.9=  ت ىـص
(7.65**) 0.804 58.45** 

سعر أردب  (1-)ت2سعر اردب الفول البمدى ، س (1-)ت1المتغير التابع وىو المساحة المزروعة بالفول البمدى باأللف فدان فى السنة ت ، سىـ ت  حيث :  ص
 سعر البرسيم. (1-)ت5سعر أردب القمح ، س (1-)ت4سعر أردب الشعير ،  س (1-)ت3العدس ، س

 القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة ) ت ( المحسوبة .
 0.05، * معنوى عند مستوى  0.01** معنوى عند مستوى 

 ( بالممحق .2)المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول 
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دالة إستجابة عرض محصول الفول البمدي بإستخدام . 4.5
 التكاليف المزرعية لممحاصيل المختمفة : 

دالة إستجابة عرض محصول الفول البمدي في الصورة . 1.4.5
 الخطية :

( تكاليف أىم المحاصيل المنافسة لمحصول 7)يتضح من الجدول    
( 2018-2004( خالل الفترة )1-الفول البمدي في السنة السابقة )ت

نو لتقدير إستجابة العرض لمحصول الفول البمدي في صورة  ، وا 
 هل : صتعدد ، واإلنحدار المتعدد المرحمي كان من خالماإلنحدار ال

= المساحة المزروعة بالفول البمدي باأللف فدان في العام الحالي 
 العاماليف الفدان لمفول البمدي بالجنيو في ( =تك1-)ت1)ت( ، س
( = تكاليف الفدان لمعدس بالجنيو في 1-)ت2( ، س1-السابق )ت

( = تكاليف الفدان لمشعير بالجنيو 1-)ت3( ، س1-العام السابق )ت
( = تكاليف الفدان لمقمح 1-)ت4( ، س1-في العام السابق )ت

اليف الفدان ( = تك1-)ت5( ، س1-بالجنيو في العام السابق )ت
 ( .1-بالجنيو في العام السابق )ت لمبرسيم

( وجود عالقة طردية تتفق مع المنطق 1يتضح من المعادلة )    
االقتصادي بين المساحة المزروعة بالفول البمدي باأللف فدان في 

وتكاليف الفدان لمحصول لمعدس  العام الحالي )ت( )كمتغير تابع(
وتكاليف الفدان لمحصول  (1-)ت 2لجنيو في العام السابق سبا

( ، وىذا يعني أن ارتفاع 1-)ت 5البرسيم بالجنيو في العام السابق س
الفدان المزروع  وتكاليفف الفدان المزروع بمحصول العدس تكالي

زروعة جنيو واحد يؤدي إلي زيادة المساحة الم بمحصول البرسيم
ألف فدان عمي التوالي  0.065،  0.099بالفول البمدي حاليًا بنحو 

، كما يتضح من نفس النموذج وجود عالقة عكسية بين المساحة 
العام الحالي )ت( )كمتغير المزروعة بالفول البمدي باأللف فدان في 

لجنيو في العام السابق وتكاليف الفدان لمحصول الشعير با تابع(
ليف الفدان لمحصول القمح بالجنيو في العام السابق وتكا( 1-)ت3س

تقدير إستجابة العرض لمحصول الفول البمدى بإستخدام متغير المساحة مع تكاليف أىم المحاصيل المنافسة لو فى السنة  .7جدول  
 ( .2018-2004السابقة بالقيم الجارية فى الصورة الخطية خالل الفترة )

رقم 
 المعادلة

 المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلة النموذج

معامل 
التحديد 
 المعدل

 2-ر

 ف

(1) 

اإلنحدار 
 المتعدد
 
 
 

 0.008 –( 1-)ت2س 0.099+  (1-)ت1س 0.012 – 241.1=  ىـ تص
 (1-)ت3س

(-0.24(               )2.34(             *)-0.17) 
 (1-)ت5س 0.065+ ( 1-)ت4س 0.133 –

(-1.89(                 )1.29) 

0.779 10.88** 

 
(2) 

اإلنحدار 
المتعدد 
 المرحمى

 (1-)ت2س 0.079+ ( 1-)ت1س 0.093 – 227.5=  ت ىـص
(7.65(             **)3.21**) 0.764 23.69** 

تكاليف  (1-)ت2تكاليف فدان الفول البمدى ، س (1-)ت1باأللف فدان فى السنة ت ، سالمتغير التابع وىو المساحة المزروعة بالفول البمدى ت  ىـ حيث :  ص
 تكاليف فدان البرسيم. (1-)ت5تكاليف فدان القمح ، س (1-)ت4تكاليف فدان الشعير ،  س (1-)ت3فدان العدس ، س

 القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة ) ت ( المحسوبة .
 0.05ى عند مستوى ، * معنو  0.01** معنوى عند مستوى 

 ( بالممحق .2) جمعت وحسبت من بيانات جدولالمصدر : 

ويشير معامل ( ، وىذا ال يتفق مع المنطق االقتصادي. 1-)ت4س
% من التغيرات في مساحة الفول 77.9التحديد المعدل إلي أن 

البمدي الحالية ترجع إلي المتغيرات الموجود بنموذج اإلستجابة ، في 
وبإستخدام .    0.01حين أن النموذج ككل معنوي عند مستوي 

أسموب اإلنحدار المتعدد المرحمي في صورتو الخطية لتقدير دالة 

( والذي 2018-2004الفول البمدي خالل الفترة )إستجابة عرض 
( يتضح من نتائج ىذا النموذج وجود 7( بالجدول )2تبينو المعادلة )

عالقة عكسية بين المساحة المزروعة بالفول البمدي باأللف فدان في 
العام الحالي )ت( )كمتغير تابع(  وتكاليف الفدان لمحصول الفول 

( ، وىذا يتفق مع المنطق 1-)ت1ق سالبمدي بالجنيو في العام الساب
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االقتصادي ، كما يتضح من نفس النموذج وجود عالقة طردية بين 
المساحة المزروعة بالفول البمدي باأللف فدان في العام الحالي )ت( 
)كمتغير تابع( وتكاليف الفدان لمحصول العدس بالجنيو في العام 

دي . ويشير ( ، وىذا يتفق مع المنطق االقتصا1-)ت 2السابق س
% من التغيرات في 76.4معامل التحديد المعدل إلي أن حوالي 

المساحة المزروعة بالفول البمدي ترجع إلي المتغيرات الموجودة 
 بنموذج اإلستجابة .

التقدير اإلحصائي لدوال إستجابة عرض محصول الفول  .5.5
البمدي في مصر بإستخدام صافي العائد المزرعي لممحاصيل 

 المنافسة :
دالة إستجابة عرض محصول الفول البمدي في الصورة . 1.5.5

 الخطية :
( صافي العائد الفداني ألىم المحاصيل 8يتضح من الجدول )   

( خالل 1-المنافسة لمحصول الفول البمدي في السنة السابقة )ت
نو لتقدير إستجابة العرض لمحصول 2018-2004الفترة ) ( ، وا 

المتعدد واإلنحدار المتعدد المرحمي  الفول البمدي في صورة اإلنحدار
= المساحة المزروعة بالفول البمدي باأللف  ىـص كان من خالل:

( = صافي العائد الفداني 1-)ت 1فدان في العام الحالي )ت( ، س
( = 1-)ت 2، س( 1-لمفول البمدي بالجنيو في العام السابق )ت

 3( ، س1-)تصافي العائد الفداني لمعدس بالجنيو في العام السابق 
( = صافي العائد الفداني لمشعير بالجنيو في العام السابق 1-)ت
( = صافي العائد الفداني لمقمح بالجنيو في 1-)ت 4( ، س1-)ت

( = صافي العائد الفداني لمبرسيم 1-)ت 5( ، س1-العام السابق )ت
 ( .1-بالجنيو في العام السابق )ت

ية بين المساحة ( وجود عالقة طرد1يتضح من المعادلة )   
ام الحالي )ت( )كمتغير المزروعة بالفول البمدي باأللف فدان في الع

لجنيو في العام وصافي العائد الفداني لمحصول العدس با تابع(
وصافي العائد الفداني لمحصول الشعير بالجنيو  (1-)ت 2السابق س

( ، وىذا ال يتفق مع المنطق 1-)ت 3في العام السابق س
كما يتضح من نفس النموذج وجود عالقة عكسية االقتصادي . 
بين المساحة المزروعة بالفول البمدي باأللف فدان  ادياً منطقية اقتص

وصافي العائد الفداني لمحصول  العام الحالي )ت( )كمتغير تابع(في 
وصافي العائد الفداني ( 1-)ت 4جنيو في العام السابق سالقمح بال

خفاض صافي نا يعني أن إ( ، وىذ1-)ت 5لبرسيم سلمحصول ا
وصافي العائد الفداني لمبرسيم جنيو واحد يؤدي  العائد الفداني لمقمح

،  0.001إلي زيادة المساحة المزروعة بالفول البمدي حاليًا بنحو 
 ألف فدان عمي التوالي ، ىذا ويتضح وجود عالقة عكسية  0.019

ابة العرض لمحصول الفول البمدى بإستخدام متغير المساحة مع صافى عائد أىم المحاصيل المنافسة لو فى السنة تقدير إستج .8 جدول
 ( .2018-2004السابقة بالقيم الجارية فى الصورة الخطية خالل الفترة )

رقم 
 المعادلة

 المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلة النموذج
معامل التحديد 

 المعدل
 2-ر

 ف

 
(1) 

اإلنحدار 
 المتعدد
 
 
 

 
 0.004+ ( 1-)ت2س 0.041+  (1-)ت1س 0.046 – 294=  ت ىـص

 (1-)ت3س
(-1.02(           )1.15(               )0.20) 

 (1-)ت5س 0.019 –( 1-)ت4س 0.001 –
(-0.155(                 )-3.04*) 

 

0.814 13.25** 

 
(2) 

اإلنحدار 
المتعدد 
 المرحمى

 (1-)ت5س 0.013 – 247.3=  ت ىـص
(-8.64**) 

0.840 74.76** 

 (1-)ت2صافى عائد فدان الفول البمدى ، س (1-)ت1المتغير التابع وىو المساحة المزروعة بالفول البمدى باأللف فدان فى السنة ت ، ست  ىـ حيث :  ص
 صافى عائد فدان البرسيم. (1-)ت5صافى عائد فدان القمح ، س (1-)ت4صافى عائد فدان الشعير ،  س (1-)ت3صافى عائد فدان العدس ، س

 القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة ) ت ( المحسوبة .
 0.05، * معنوى عند مستوى  0.01** معنوى عند مستوى 

 بالممحق .( 2المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول )
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غير منطقية اقتصاديًا بين المساحة المزروعة بالفول البمدي باأللف 
فدان في العام الحالي )ت( )كمتغير تابع( وصافي العائد الفداني 

.  (1-)ت 1لمحصول الفول البمدي بالجنيو في العام السابق س
% من التغيرات في 81.4ويشير معامل التحديد المعدل إلي أن 

مساحة الفول البمدي الحالية ترجع إلي المتغيرات الموجودة بنموذج 
 .0.01اإلستجابة ، في حين أن النموذج ككل معنوي عند مستوي 

وبإستخدام أسموب اإلنحدار المتعدد المرحمي في صورتو 
-2004الفول البمدي خالل الفترة )الخطية لتقدير إستجابة عرض 

( يتضح من نتائج ىذا 8( بالجدول )2( والذي تبينو المعادلة )2018
النموذج وجود عالقة عكسية منطقية اقتصاديًا ، بين المساحة 
المزروعة بالفول البمدي باأللف فدان في العام الحالي )ت( )كمتغير 

جنيو في العام تابع( وصافي العائد الفداني لمحصول البرسيم بال
( ، وىذا يعني أن إنخفاض صافي العائد الفداني 1-)ت 5السابق س

لمبرسيم جنيو واحد يؤدي إلي زيادة المساحة المزروعة بالفول البمدي 
ألف فدان . ويشير معامل التحديد المعدل إلي أن  0.013حاليًا 
% من التغيرات قي المساحة المزروعة بالفول البمدي ترجع 84حوالي 

( 1-لي التغير في صافي العائد الفداني لمبرسيم في العام السابق )تإ
 . 0.01. في حين أن النموذج ككل معنوي عند مستوي معنوية 

 التوصيات : .6

إن إستجابة المزارع لإلنتاجية الفدانية يعتبر إنعكاسًا لمتقدم  .1
التكنولوجي في زراعة الفول البمدي ، لذلك توصي الدراسة 

دور اإلرشاد الزراعي لتقديم التوصيات الفنية بضرورة تفعيل 
الخاصة بمحصول الفول البمدي لمزراع بصورة ميسرة ومنتظمة 

. 
تبين من الدراسة إستجابة المزارع لألسعار المزرعية والتكاليف  .2

اإلنتاجية وصافي عائد المحاصيل المنافسة لذلك يجب توفير 

وصافي عائد  المعمومات واإلرشادات المتعمقة بأسعار وتكاليف
 ىذه المحاصيل ، لكي يتسني لممزارع اتخاذ قراره . 

ضرورة وضع سياسة سعرية مناسبة لمستمزمات اإلنتاج وذلك  .3
لمخفض من تكاليف اإلنتاج ، ولمحد الذي يضمن لممزارعين 

 تحقيق عائد مجز يحفزىم عمي زيادة اإلنتاج .

 :  المراجع .7

، دراسة اقتصادية آلليات النيوض  (2019شيرين زغمول زكي ) 
بمحصول الفول البمدي في مصر ، المجمة المصرية لالقتصاد 

 . 2019( ، مارس 1( ، العدد )29الزراعي ، المجمد )
، ( 2016صفية عمر )دكتورة( ، مني محمود محمد مكاوي ) 

دراسة اقتصادية لمحصول الفول البمدي في جميورية مصر العربية ، 
( ، 3( ، العدد )26ية لالقتصاد الزراعي ، المجمد )المجمة المصر 

 . 2016سبتمبر 
، عدلي سعداوي طمبة ( 2001محمود عالء عبد العزيز محمود )

)دكتور( ، دراسة اقتصادية الستجابة العرض ألىم محاصيل الحبوب 
في ظل سياسة اإلصالح االقتصادي ، المجمة المصرية لالقتصاد 

 . 2001( ، مارس 1دد )( الع11الزراعي ، المجمد )
، قطاع الشؤن االقتصادية ،  وزارة الزراعة واستصالح األراضي

اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي ، نشرة االقتصاد الزراعي ، أعداد 
  متفرقة .
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 الممحق
 

المتغيرات اإلقتصادية المؤثرة في إستجابة عرض المساحة المزروعة من محصول الفول البمدي في مصر في الصورة المطمقة  .1 جدول
 (2018-2004والمتعمقة بمحصول الفول البمدي باألسعار الجارية خالل الفترة )

 
 السنة

 المساحة
)ألف 
 فدان( ت

 المساحة
)ألف فدان( 

 (1-)ت

إنتاجية الفدان 
 )أردب/فدان(

 (1-)ت

     سعر األردب
 (1-)ت ()جنيو

 تكاليف الفدان
 (1-)ت ()جنيو

 صافي عائد الفدان
 (1-)ت ()جنيو

2004 240.85 252.56 8.60 218 1476 573 
2005 198.17 240.85 8.85 326 1763 1306 
2006 175.35 198.17 9.17 331 1938 1310 
2007 211.97 175.35 9.11 347 2017 1381 
2008 170.11 211.97 9.18 353 2291 1215 
2009 206 170.11 9.26 581 3290 2376 
2010 183.69 206 9.24 573 3522 2179 
2011 131.43 183.69 8.15 575 3568 1565 
2012 97.906 131.43 8.54 596 4093 1474 
2013 104.92 97.906 9.18 717 4502 2605 
2014 89.707 104.92 9.58 730 4743 2543 
2015 81.934 89.707 9.48 740 4830 2529 
2016 83.356 81.934 9.35 805 5183 2524 
2017 121.04 83.356 9.19 817 6782 853 
2018 82.181 121.04 9.07 1286 8351 3597 

ستصالح األراضي ، قطاع الشؤن االقتصادية ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي ، نشرة اإلقتصاد الزراعيالمصدر : وزارة  ،  الزراعة وا 
 . أعداد متفرقة
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 (2018-2004المتغيرات الداخمة في تقدير إستجابة العرض لمحصول الفول البمدي في جميورية مصر العربية خالل الفترة ) .2جدول 

 السنة

سعر 
أردب 
الفول 
البمدي 
 ()جنيو

 (1-)ت

سعر 
أردب 
 العدس
 )جنيو(

 (1-)ت

سعرأردب 
 الشعير
 )جنيو(

 (1-)ت

سعرأردب 
 القمح
 )جنيو(

 (1-)ت

سعر حشة 
فدان 

البرسيم 
المستديم 

 (1-)ت

تكاليف 
فدان 

فول ال
بمدى ال

 )جنية(
 (1-)ت

تكاليف 
فدان 
 العدس

 (1-)ت

 تكاليف
 فدان

 الشعير
 (1-)ت

 تكاليف
 فدان
 القمح

 (1-)ت

تكاليف 
فدان 

البرسيم 
 المستيم

 (1-)ت

صافي عائد 
فدان فول 

 بمدى
 (نيو)ج
 (1-)ت

صافى 
عائد 
 عدس
 )جنيو(

 (1-)ت

صافى 
عائد 
 شعير
 )جنيو(

 (1-)ت

 صافى
 عائد قمح
 )جنيو(

 (1-)ت

صافى 
عائد 
برسيم 
 مستديم
 )جنيو(

 (1-)ت
2004 218 340 90 114 984 1476 1609 1123 1715 1042 573 177 335 1016 2894 
2005 326 451 104 150 1026 1763 1759 1256 1904 1116 1306 535 534 1666 2988 
2006 331 472 111 168 1148 1938 1827 1444 1981 1130 1310 687 501 1956 3462 
2007 347 507 123 169 1209 2017 2097 1558 2143 1193 1381 723 511 1863 3643 
2008 353 520 149 173 1227 2291 2359 1798 2444 1273 1215 635 734 1769 3635 
2009 581 1003 254 383 1819 3290 3055 2397 3145 1675 2376 2600 1424 5159 5601 
2010 573 1023 281 242 2074 3522 3202 2850 3459 1933 2179 2126 1251 2190 6363 
2011 575 1033 297 272 2176 3568 3254 2896 3680 2096 1565 1340 1280 1977 6608 
2012 596 1203 304 352 3006 4093 3639 3115 4069 2357 1474 2048 1217 3884 9667 
2013 717 1220 395 378 3570 4502 3515 3634 4425 2620 2605 3712 2454 4358 11660 
2014 730 1229 415 387 3655 4743 3903 3709 4808 3161 2543 3081 3001 4274 11459 
2015 740 1234 432 411 3716 4830 4170 3932 5271 3394 2529 2923 2915 4047 11470 
2016 805 1254 483 413 3866 5183 4416 3806 5627 3540 2524 2746 3645 3941 11924 
2017 817 1274 492 416 3971 6782 6247 5976 7054 4956 853 1104 1164 2573 10928 
2018 1286 2016 631 490 4629 8351 8130 7914 8842 5770 3597 4573 1879 2357 12748 

ستصالح األراضي ، قطاع الشؤن   .  ، أعداد متفرقة االقتصادية ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي ، نشرة اإلقتصاد الزراعيالمصدر : وزارة الزراعة وا 
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ABSTRACT 

 
The research aimed to identify the most important variables affecting the response of cultivated areas of Faba bean, and 
to estimate the degree of response to the most important variables affecting the response of the areas planted of Faba 

bean in Egypt. the results of estimating function of supply response to the variables associated with the Faba bean crop 
the elasticity of the response of Faba bean supply with respect to feddan productivity and total costs was about 1.77,-

0.26 on in the order, while the annual response factor was about -0.77 and 1.21 . and the results of estimating supply 
response function using some variables of competing crops indicate that there is an inverse relationship It is 
economically logical between the area planted with municipal beans in the current year (T) as a dependent variable, and 

the farm price of alfalfa in pounds in the previous year, as it was found that there is an economically logical direct 
relationship between the area planted with municipal beans in thousand feddan in the current year (T) and the costs of 
lentil and alfalfa crops in pounds in the previous year .The research therefore recommends 1- The study showed the 

farmer's response to farm prices, production costs, net return competing crops therefore must provide information and 
guidance on prices, costs and net return these crops, so that the farmer can make his decision 2- Attention to the 

development of an appropriate price policy for production requirements in order to reduce the productio n costs of these 
crops to increase net return and encourage cultivation .     

KEYWORDS: Supply response, competing crops, Cultivated areas of Faba bean. The elasticity of the 

response and the annual response factor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


