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  الملخص
  

 خالل سیاستھا الزراعیة الحالیة إلى التشجیع فى التوس+ع إلنت+اج مح+صول الف+ول البل+دي ، وذل+ك ل+سد الفج+وة الغذائی+ة من+ھ م+ن جھ+ة ، وت+وفیر العم+الت ال+صعبة عن+د تھدف الدولة من
یعتب+ر مح+صول الف+ول البل+دي ٠اإلنتاجی+ة المناس+بة إس+تجابة ل+سعره ًاستیراده من جھة أخرى، وقیام الدولة باإلعالن عن سعره مقدما قبل بدء موسم الزراعة حتى یت+سنى لل+زراع اتخ+اذ ق+رارتھم 

وق+د ترك+زت م+شكلة الدراس+ة ف+ى إنخف+اض الم+ساحات الزوع+ة ب+الفول . من أھم المحاصیل البقولیة والذى تستخدم منتجاتھ فى العدید من االستعماالت الغذائیة الیومیة سواء الب+شریة أو الحیوانی+ة
. م ٢٠١٥ف+ي ع+ام % ١٥,١٢ ال+ي ح+والي ٢٠١٠ع+ام % ٣٣,١٤تاج الكلي األمر الذي یؤدي الي ارتفاع الفج+وة الغذائی+ة وإنخف+اض ن+سبة االكتف+اء ال+ذاتي م+ن نح+و البلدي ومن ثم إنخفاض اإلن

لھ+دف الرئی++سى م+ن البح+ث یتمث+ل ف+ى تق++دیر دوال األم+ر ال+ذي ی+ستدعى ض+رورة دراس++ة أھ+م العوام+ل الت+ي ت+ؤثر عل++ي ق+رارات الم+زارعین  و إس+تجابتھم لزراع+ة الف++ول البل+دي ، ول+ذلك ف+إن ا
استجابة العرض لمحصول الفول البدي ، وذلك للوقوف على أھم المتغیرات التى یمكن أن تؤثر على استجابة المساحة المنزرعةلمح+صول الف+ول الب+دي ، بجان+ب تق+دیر مرون+ة االس+تجابة لتل+ك 

                                                                                                                    توضح النت+ائج أن زی+ادة ال+سعر المزرع+ي ف+ي ال+سنة ال+سابقة للف+ول البل+دي بجنی+ھ واح+د للط+ن ی+ؤدي ال+ي زی+ادة الم+ساحة المزروع+ة      حیث-  ٠١المتغیرات وذلك باستخدام نموذج مارك نیرلوف 
                       م+ن التغی+رات الحادث+ة ف+ي     %   ٧٨   ح+و                                                                                                     فدان مع إفتراض ثبات باقي العوامل األخري وقد ثبت معنویة الدال+ة ، وی+شیر معام+ل التحدی+د المع+دل ال+ي أن ن   ١٤٠                                      بالفول البلدي في السنة التالیة بحوالي 

                                                        وبلغ+ت مرون+ة اس+تجابة الع+رض ف+ي ك+ال م+ن الم+دي الق+صیر والطوی+ل   .                                                                                                            مساحة الفول البلدي الحالي ترجع الي التغیر في السعر المزرعي والمساحة المزروعة بالفول البلدي في الع+ام ال+سابق 
    عل+ي   %     ٠,٨٥  ،    %    ٠,٣١                                                                                في ال+سعر المزرع+ي للف+ول البل+دي ی+ؤدي ال+ي زی+ادة الم+ساحة المزروع+ة للف+ول البل+دي بنح+و   %  ١                                           علي الترتیب ، وھذا یعني أن الزیادة بنسبة     ٠,٨٥    ،     ٠,٣١      حوالي 

             ی++ادة الم++ساحة                                                                                                بین++ت النت++ائج أن زی++ادة ص++افي العائ++د الف++داني ف++ي ال++سنة ال++سابقة للف++ول البل++دي بجنی++ھ واح++د ت++ؤدي ال++ي ز-  ٢    .      ٠,٣٦٥                                        وبل++غ معام++ل االس++تجابة ال++سنوي ل++دي الم++زارع    .         الترتی++ب 
   م++ن     %   ٨٣                                                                                                     ف++دان م++ع إفت++راض ثب++ات ب++اقي العوام++ل األخ++ري وق++د ثب++ت معنوی++ة الدال++ة ، وی++شیر معام++ل التحدی++د المع++دل ال++ي أن نح++و     )   ٥٠  (                                                المزروع++ة ب++الفول البل++دي ف++ي ال++سنة التالی++ة بح++والي 

                                   وبلغ+ت مرون+ة اس+تجابة الع+رض ف+ي ك+ال م+ن   .                                                       فداني والمساحة المزروع+ة ب+الفول البل+دي ف+ي الع+ام ال+سابق                                                                                التغیرات الحادثة في مساحة الفول البلدي الحالي ترجع الي التغیر في صافي العائد ال
    نح+و                                                                                   في ص+افي العائ+د الف+داني للف+ول البل+دي ی+ؤدي ال+ي زی+ادة الم+ساحة المزروع+ة للف+ول البل+دي ب  %  ١                                         علي الترتیب ، وھذا یعني أن الزیادة بنسبة     ٠,٨٤    ،     ٠,٣٥                           المدي القصیر والطویل حوالي 

  تب+ین وج+ود عالق+ة عك+سیة معنوی+ة إح+صائیا ب+ین الم+ساحة المزروع+ة بمح+صول الف+ول البل+دي -  ٣    .     ٠,٤٢                                       وبل+غ معام+ل االس+تجابة ال+سنوي ل+دي الم+زارع   .             علي الترتیب   %     ٠,٨٤  ،   %     ٠,٣٥
م+ن % ٧٤نویا بفت+رة إبط+اء ع+ام ، وی+شیر معام+ل التحدی+د المع+دل ال+ي أن نح+و  أل+ف ف+دان س+١٥,٥انت+اج مح+صول البرس+یم بح+والي  تك+الیف/ والنسبة بین تكالیف انتاج مح+صول الف+ول البل+دي 

تك+الیف انت+اج مح+صول البرس+یم والم+ساحة المزروع+ة ب+الفول البل+دي ف+ي / التغیرات الحادثة في مساحة الفول البلدي الحالي ترجع الي التغیر في النسبة بین تكالیف انتاج محصول الفول البل+دي 
ف+ي التك+الیف الن+سبیة لھ+ذا المتغی+ر % ١ عل+ي الترتی+ب ، وھ+ذا یعن+ي أن زی+ادة بن+سبة ٠,٨١-  ، ٠,١٣- بلغت مرونة استجابة العرض في كال من المدي القصیر والطوی+ل ح+والي و. العام السابق 

 العم+ل عل+ي  * :ول+ذلك توص+ى الدراس+ة  . ٠,١٦ي ل+دي الم+زارع  وبل+غ معام+ل االس+تجابة ال+سنو. عل+ي الترتی+ب  %٠,٨١،  % ٠,١٣یؤدي الي تناقص المساحة المزروعة للفول البلدي بنحو 
زیادة صافي العائد الفداني عن طریق تفعیل دور اإلرشاد الزراعى وذلك للنھ+وض بإنتاجی+ة مح+صول الف+ول البل+دي ، والعم+ل عل+ى ت+شجیع ال+زراع لتبن+ى أص+ناف جدی+دة عالی+ة اإلنت+اج ، حی+ث 

للف+ول البل+دي ی+ؤدي ال+ي % ١ یج+ب زی+ادة ال+سعر المزرع+ي بم+ا یتم+شي م+ع االس+عار العالمی+ة حی+ث زی+ادة ال+سعر المزرع+ي بن+سبة * .في العام الت+الي یؤدي ذلك الي زیادة المساحة المزروعة 
د ص++افي العائ++د وب++ذلك یك++ون  العم++ل عل++ي خف++ض تك++الیف م++ستلزمات االنت++اج حت++ي ی++زدا* .ف++ي ال++دي الق++صیر والطوی++ل عل++ي الترتی++ب % ٠,٨٥،  %٠,٣١زی++ادة الم++ساحة المزروع++ة بنح++و 

  .للمزارع مبرر لزراعة المحصول 
  

  مقدمة ال
  

تھ++دف الدول++ة م++ن خ++الل سیاس++تھا الزراعی++ة الحالی++ة إل++ى الت++شجیع ف++ى 
التوسع إلنت+اج مح+صول الف+ول البل+دي ، وذل+ك ل+سد الفج+وة الغذائی+ة من+ھ م+ن جھ+ة ، 

ول+ة ب+اإلعالن ع+ن وتوفیر العمالت الصعبة من استیراده من جھة أخ+رى، وقی+ام الد
ًسعره مقدما قبل بدء موسم الزراع+ة حت+ى ی+ستثنى لل+زراع اتخ+اذ ق+رارتھم اإلنتاجی+ة 

یعتبر محصول الفول البل+دي م+ن أھ+م المحاص+یل البقولی+ة ٠المناسبة إستجابة لسعره 
والذى تستخدم منتجات+ھ ف+ى العدی+د م+ن االس+تعماالت الغذائی+ة الیومی+ة س+واء الب+شریة 

ویعتب++ر الف+ول البل++دي م++صدر ھ+ام م++ن م++صادر الب+روتین الت++ي ت++صل أو الحیوانی+ة،  
باالض+افة ال+ي العدی+د % ٥٨والكربوھی+درات ال+ي ح+والي % ٢٨نسبتة ال+ي ح+والي 

من الفیتامین+ات والعناص+ر الغذائی+ة ، ویعتم+د علی+ھ كب+دیل للب+روتین الحی+واني وال+ذي 
إال . ئ+ات ال+سكان شھد إرتفاعا شدیدا في أسعاره بعد تحریر سعر ال+صرف لمعظ+م ف

أن المشكلة الحقیقیة فى اقتصادیات الفول البلدي في م+صر تكم+ن ف+ى ع+دم كفای+ة م+ا 
ًین++تج من++ھ محلی++ا ل++سد المتطلب++ات االس++تھالكیة ، خاص++ة ف++ي ظ++ل تزای++د الطل++ب عل++ى 
الغ++ذاء وذل++ك بمع++دالت مرتفع++ة نتیج++ة الرتف++اع مع++دالت النم++و ال++سكانى ، وھ++و م++ا 

كمی++ات كبی++رة  لمحاول+ة ت++ضییق الفج++وة ب++ین احتیاج++ات یتطل+ب بال++ضرورة إس++تیراد 
  .ًالسكان والمنتج منھ محلیا 

  : مشكلة الدراسة 
تترك++ز م++شكلة الدراس++ة ف++ى إنخف++اض الم++ساحات الزوع++ة ب++الفول البل++دي 
وم++ن ث++م إنخف++اض اإلنت++اج الكل++ي األم++ر ال++ذي ی++ؤدي ال++ي ارتف++اع الفج++وة الغذائی++ة 

ث ت+شیر اإلح+صائیات ال+ي إنخف+اض الم+ساحة وإنخفاض ن+سبة االكتف+اء ال+ذاتي ، حی+
 ٥١,٥٥ ال+ي نح+و ٢٠١٠ أل+ف ف+دان ع+ام ١٨٤المزروعة ب+الفول البل+دي م+ن نح+و 

 ٢٠١٠مم++ا ك++ان علی++ھ ع++ام  % ٢٨م بم++ا یع++ادل نح++و ٢٠١٥أل++ف ف++دان ف++ي ع++ام 
 أل++ف ط++ن ع++ام ٢٣٠,٣٥األم++ر ال++ذي أدي ال++ي إنخف++اض االنت++اج الكل++ي م++ن نح++و 

مم++ا ك++ان % ٢٩ مم++ا یع++ادل نح++و ٢٠١٥ ع++ام  أل++ف ط++ن٦٧,٧٦ ال++ي نح++و ٢٠١٠
األم++ر ال+ذي أدي ال++ي إنخف++اض ن++سبة األكتف+اء ال++ذاتي م++ن نح++و . م ٢٠١٠علی+ھ ع++ام 

م رغ+++م تذب+++ذب ٢٠١٥ف+++ي ع+++ام % ١٥,١٢ ال+++ي ح+++والي ٢٠١٠ع+++ام % ٣٣,١٤
االستھالك من عام الي آخر ومن ث+م تذب+ذب حج+م الفج+وة الغذائی+ة م+ن الف+ول البل+دي  

ض+++رورة دراس+++ة أھ+++م العوام+++ل الت+++ي ت+++ؤثر عل+++ي ق+++رارات األم+++ر ال+++ذي ی+++ستدعى 
  .و إستجابتھم لزراعة الفول البلديالمزارعین  

  

  : الھدف من الدراسة 
یستھدف البحث بصفة أساس+یة تق+دیر إس+تجابة الع+رض لمح+صول 
الف+++ول البل+++دي م+++ن خ+++الل دراس+++ة االتجاھ+++ات الزمنی+++ة لك+++ل م+++ن الم+++ساحة 

اإلنت+++اج الكل+++ى ، والتك+++الیف اإلنتاجی+++ة المنزرع+++ة ، واإلنتاجی+++ة الفدانی+++ة ، و
ًالفدانیة، والسعر المزرع+ى ، وص+افى العائ+د الف+دانى ، ف+ضال ع+ن التع+رف 
عل++ى المتغی++رات التف++سیریة الت++ى ت++ؤثر عل++ى الم++ساحة المنزرع++ة لمح++صول 
الفول البلدي، بجانب تقدیر مرونة االستجابة لھ+ذه المتغی+رات ، وم+ا یترت+ب 

  ٠جین بشأن إنتاج محصول الفول البلدي على ذلك من قرارات المنت
  : مصادر البیانات وأسلوب الدراسة 

إعتمدت الدراسة عل+ى البیان+ات الثانوی+ة المن+شورة وغی+ر المن+شورة  الت+ي 
ت++صدر م++ن الجھ++ات الرس++میة مث++ل وزارة الزراع++ة وإست++صالح األراض++ي ، كم++ا 

نم+++وذج ( قام+++ت الدراس+++ة بتق+++دیر بع+++ض النم+++اذج االح+++صائیة الس+++تجابة الع+++رض 
Nerloveوإس++تخدمت المتغی++رات التف++سیریة ف++ى ص++ورتھا المطلق++ة )   ال++دینامیكى ،

والن+++سبیة ، ھ+++ذا وق+++د ت+++م تطبی+++ق النم+++وذج ف+++ى ص+++یغتیھ الخطی+++ة واللوغاریتمی+++ة 
المزدوج++ة وذل++ك ف++ى ك++ل ص++یغة م++ن ھ++اتین ال++صیغتین للمتغی++رات التف++سیریة عل++ى 

 ,Multiple(ی++ة المتع++ددة ح++دة ، حی++ث ت++م تطبی++ق النم++وذج ف++ى ص++ورتھ االنحدار
Regression analysis (  والمتع+++ددة المراح+++ل ،)step wiseMultiple 

Regression  
  

  نتائج الدراسة
  

 المعلللللالم االتجاھیلللللة للللللبعض المتغیلللللرات اإلنتاجیلللللة واالقتلللللصادیة  :    أوأل 
   :لمحصول الفول البلدي 

  :  المساحة المزروعة بمحصول الفول البلدي-١
                                 ، تب++ین أن متوس++ط الم++ساحة المزروع++ة  ) ١ (      ل رق++م                    بدراس++ة بیان++ات الج++دو

-     ١٩٩٨ (                      أل+ف ف+دان خ+الل الفت+رة       ٢٠٠,٠٧                                 بمحصول الفول البل+دي ق+د بل+غ ح+والى 
    ، و     ٢٠١٥               أل+ف ف+دان ع+ام      ٥١,٥٥                                 ، وتراوحت بین حد أدن+ي بل+غ  ح+والى   )     ٢٠١٥

                      بإنخف++اض ق++در  بح++والى     ١٩٩٨               أل++ف ف++دان ع++ام       ٣٨٤,٩١                  ح++د أق++صى بل++غ ح++والى 
                 ع+ن متوس+ط الم+ساحة   %      ٧٤,٢٣        ، ح+والى     ١٩٩٨       ھ ع+ام             عما ك+ان علی+  %      ٨٦,٦١

                                  و ت++شیر معادل+ة االتج++اه الزمن++ي الع++ام   .                                   المزروع+ة بالمح++صول خ++الل فت+رة الدراس++ة
           أل+ف ف+دان      ١٦,٤٣                                          الي أن المساحة المزروعة تتن+اقص س+نویا بنح+و     )  ٢  (         بالجدول 

   م++ن      %      ٨,٢١                                                       وق++د ثبت++ت معنویتھ++ا إح++صائیا وبمع++دل تن++اقص س++نوي ق++در بح++والي 



Gado, E. H. M.  

 168 

                                                               ط الم++ساحة المزروع++ة للمح++صول خ++الل تل++ك الفت++رة ، وبل++غ معام++ل التحدی++د     متوس++
) Rم+ن التغی++رات ف++ي الم+ساحة المزروع++ة ب++الفول البل++دي     %   ٨٤        أي أن     ٠,٨٤      )  ٢                                              

     .                                   ترجع لعوامل یعكس أثرھا عامل الزمن
  : االنتاجیة الفدانیة لمحصول الفول البلدي-٢

               ی+++ة الفدانی+++ة م+++ن                أن متوس+++ط االنتاج  )  ١ (                       توض+++ح بیان+++ات الج+++دول رق+++م 
           أردب ، و     ٨,٥٨        بل++غ نح++و    )      ٢٠١٥-     ١٩٩٨ (                              مح+صول الف++ول البل+دي خ++الل الفت+رة 

      ٩,١٥                   ، و ح+د أق+صى ق+دره     ١٩٩٩           أردب ع+ام     ٦,١٤                        تراوحت بین حد أدن+ى ق+دره 
                     ع++ن الح++د األدن++ى وح++والي   %      ٤٩,٠٢                      ، أي بزی++ادة ق++درھا نح++و     ٢٠٠٩         أردب ع++ام 

                       و تب++ین معادل++ة االتج++اه  .                                      ع++ن متوس++ط إنت++اج الف++دان خ++الل فت++رة الدراس++ة  %     ٦,٦٤
                                                  أن اإلنتاجیة الفدانی+ة لمح+صول الف+ول البل+دي خ+الل فت+رة   )  ٢ (                     الزمني العام بالجدول 

                                           أردب ولكن لم تثبت معنوی+ة ذل+ك إح+صائیا مم+ا     ٠,٠٤ً                           ًالدراسة تزداد سنویا بحوالي 
   .                                                              یشیر الي ثباتھا النسبي حول متوسطھا السنوي والسابق األشارة الیھ 

  :لمحصول الفول البلدي  اإلنتاج الكلى -٣
                               أن متوس++ط اإلنت++اج الكل++ى م++ن مح++صول   )  ١ (                       ت++شیر بیان++ات الج++دول رق++م 

                       أل+ف ط+ن ، ق+د بل+غ الح+د       ٢٦٥,٥٢    بل+غ    )      ٢٠١٥-     ١٩٩٨ (                        الفول البلدي خالل الفترة 
        ٥٨٤,٤٦                     ، و الح++د األق++صي ح++والي     ٢٠١٥             أل++ف ط++ن ع++ام     ٦٧,٨            االدن++ي ح++والي 

    ال+ي   )  ٢ (                       زمني الع+ام بالج+دول رق+م                        و تشیر معلدلة االتجاه ال  .   م     ١٩٩٨           ألف طن عام 
ًأن  اإلنتاج الكلى لمحصول الفول البلدي یتن+اقص س+نویا بمق+دار مؤك+د إح+صائیا بل+غ  ً                                                                          ً ً

   م++ن      %     ٧,٨                                         أل++ف ط++ن ، وبمع++دل تن++اقص س++نوي یق++در بح++والي      ٢٠,٧٢       ح++والي  
  )    R٢ (                                                                 متوسط اإلنتاج الكلى للمحصول خ+الل فت+رة الدراس+ة ، وبل+غ معام+ل التحدی+د 

                                                  من التغی+رات ف+ي االنت+اج الكل+ي م+ن مح+صول الف+ول البل+دي     %  ٧ ٧        ، أي أن     ٠,٧٧
   .                                 ترجع لعوامل یعكس أثرھا عامل الزمن

  :  التكالیف اإلنتاجیة الفدانیة -٤
                                     أن التك++الیف اإلنتاجی++ة الفدانی++ة لمح++صول   )  ٢ (                   یت++ضح م++ن الج++دول رق++م 

                ، وح+دھا األدن+ي     ٢٠١٥           جنی+ھ ع+ام     ٥١٨٣                                    الفول البلدي قد بلغ حد ھا األقصي نح+و 
        ٢٧٩٩,٨                                      م  بمتوسط عام لفت+رة الدراس+ة بل+غ نح+و     ٢٠٠١           جنیھ عام     ١٢٨٨      حوالي 

ًجنی++ھ ، و أنھ++ا أخ++ذت اتجاھ++ا عام++ا متزای++دا ومعن++وى اح++صائیا ، ق++درت بح++والى  ً ً ً                                                                    ً ً ً ً
                  م+ن متوس+ط التك+الیف     %     ٨,٣٨ً                                       ً جنیھا سنویا  بمعدل زیادة سنوى بلغ نح+و      ٢٣٩,٤

                               ، كم+ا تأك+دت معنوی+ة ھ+ذا النم+وذج ً      ً  جنیھ+ا        ٢٨٥٧,٢٧                              اإلنتاجیة الفدانیة والب+الغ نح+و 
   م+ن   %   ٨٦             إل+ى أن ح+والى     )  R٢  (                              ، وتشیر قیمة معامل التحدی+د     ٠,٠١          عند مستوى 

                                                                        التغی+++رات الحادث+++ة ف+++ى التك+++الیف اإلنتاجی+++ة الفدانی+++ة لمح+++صول الف+++ول البل+++دي إنم+++ا 
   ٠                                             یفسرھا العوامل والتى یعكس تأثیرھا عنصر الزمن 

  

  )٢٠١٥-١٩٩٨(لمحصول الفول البلدي خالل الفترè  تطور المتغیرات االقتصادیة .١جدول 

 المساحة        السنوات
 )الف فدان( 

  االنتاجیة الفدانیة
 )أردب(

  االنتاج الكلي
 )ألف طن(

 التكالیف الكلیة
 )فدان/جنیھ(  

  السعر المزرعي
 )جنیھ ( 

صافي العائد 
 )جنیھ( الفداني

  االستھالك
 )ألف طن( 

èحجم الفجو  
 )ألف طن( 

نسبة االكتفاء 
 %الذاتي 

٣٨٤,٩١     ١٩٩٨ 8,82 ١٤١٣ ٥٨٤,٤٦ 192,59 ١٣٦,٨ )١٥٧,٥( ٤٢٧ ٤٢١,٣ 
٣٥١,٦     ١٩٩٩ 6,14 ١٣٧٠,٤ ٣٣٤,٦٢ 194,7 -١٣٥,٥ )٨٧,٦( ٢٤٧ ٢٩ 
١٣٣٢,٦ ٣٥٠,٧٤ ٨,٣٥ ٢٧١     ٢٠٠٠ 195 444,8 340  )١٠٣,٢ )١٠,٧ 
١٢٨٨ ٤٣٧,٤٧ ٨,٤٥ ٣٣٤     ٢٠٠١ 194 510,2 528 ٨٢,٩ ٩٠,٥٤ 
١٣٦٦,٩ ٣٩٨,٧٣ ٨,٤٩ ٣٠٣     ٢٠٠٢ 197 493,4 711 ٥٦,١ ٣١٢,٣ 
١٤٧٦ ٢٧٢,٠٩ ٨,٤٨ ٢٥٣     ٢٠٠٣ 218 573 644 ٤٢,٣ ٣٧١,٩ 
١٧٦٣ ٢٦٣,٢٦ ٨,٦٨ ٢٤١     ٢٠٠٤ 326 1306 643 379,7 40,9 
١٩٣٨ ٢٣١,٣٩ ٩,٠٥ ١٩٨     ٢٠٠٥ 331 1310 653 421,6 35,4 
٢٠١٧ ١٩٨,١ ٩,٠١ ١٧٥     ٢٠٠٦ 347 1381 695 496,9 28,5 
٢٢٩١ ٢٩٤,٧٢ ٨,٩٧ ٢١٢     ٢٠٠٧ 353 1215 591 296,3 49,9 
٣٢٩٠ ٢٥٨,٤ ٩,٨ ١٧٠     ٢٠٠٨ 581 1376 851 592,6 30,4 
٣٥٢٢ ٢٩٢,١٤ ٩,١٥ ٢٠٦     ٢٠٠٩ 573 2179 776 483,9 37,6 
٣٥٦٨ ٢٣٠,٣٥ ٨,٠٩ ١٨٤     ٢٠١٠ 575 1565 695 464,7 33,14 
٤٠٩٣ ١٦٦,٢٤ ٨,١٦ ١٣١     ٢٠١١ 596 1474 483 316,8 34,42 
٤٥٠٢ ١٣٢,٩٤ ٨,٧٦ ٩٨     ٢٠١٢ 717 2605 376 243,1 35,4 
٤٧٤٣ ١٤٣,٧٦ ٨,٨٤ ١٠٥     ٢٠١٣ 730 2543 568 424,24 25,3 
٤٨٣٠ ١٢٢,٢٢ ٨,٧٩ ٨٩,٧     ٢٠١٤ 740 2529 418 295,8 29,24 
١٥,١٢ ٣٨٠,٢٤ ٤٤٨ ٢٥٢٤ ٨٠٥ ٥١٨٣ ٦٧,٧٦ ٨,٤٨ ٥١,٥٥     ٢٠١٥ 

 52,9 323,7 560,77 1412,3 436,96 ٢٧٩٩,٨ ٢٦٥,٥٢ ٨,٥٨ ٢٠٠,٧        المتوسط
  .األرقام ما بین األقواس تدل علي وجود فائض 

  .وزارè الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادیة، اإلدارè المركزیة لالقتصاد الزراعي، نشرè االقتصاد الزراعي، ونشرè األمن الغذائي، أعداد مختلفة: المصدر
  

  :   السعر المزرعى - ٥
                            المزرع+ي لمح+صول الف+ول البل+دي          أن ال+سعر   )  ١ (                    یتبین من الجدول رق+م 

                         ، و الح++د األدن++ي بل++غ نح++و     ٢٠١٥         أردب ع++ام   /       جنی++ھ   ٨٠٥                   بل++غ الح++د األق++صي نح++و 
        ٤٣٦,٩٦                                     بمتوس++ط ع++ام لفت++رة الدراس++ة بل++غ نح++و     ١٩٩٨         أردب ع++ام  /    جنی++ھ     ١٩٢,٦

              ال+ي أن  ال+سعر   )  ٢ (                                              و تشیر معلدلة االتجاه الزمني العام بالج+دول رق+م   .      أردب  /    حنیھ
ًالف+ول البل+دي أخ+ذ اتجاھ+ا عام+ا متزای+دا ومعن+وى إح+صائیا ،                  المزرعي لألردب من  ً ً ً                                                      ً ً ً ً

    %    ٩,٣ً                           ً جنیھ+ا ل+ألردب بمع+دل بل+غ نح+و      ٤٠,٦٤                               وقد بلغت الزیادة ال+سنویة ح+والى 
                                                                م++ن متوس++ط ال++سعر المزرع++ى  ، كم++ا ثبت++ت معنوی++ة ھ++ذا النم++وذج عن++د م++ستوى 

    م+++ن  %   ٩٤             إل+++ى أن ح+++والى     )  R٢ (                           ، وت+++شیر قیم+++ة معام+++ل التحدی+++د     ٠,٠١       معنوی+++ة 
                                                                          التغیرات الحادثة فى ال+سعر المزرع+ى للف+ول البل+دي خ+الل تل+ك الفت+رة إنم+ا یف+سرھا 

   ٠                                      العوامل والتى یعكس تأثیرھا عنصر الزمن 
  : صافى العائد الفدانى - ٦

                                    أن ص++افى العائ++د الف++دانى لمح++صول الف++ول   )  ١ (                    یتب++ین م++ن الج++دول رق++م 
               ، وح++ده األدن++ي     ٢٠١٣ً                  ً جنیھ++ا للف++دان ع++ام     ٢٥٤٣                           البل++دي ق++در ح++ده  األق++صي بنح++و 

                                    وذل++ك بمتوس++ط ع++ام لفت++رة الدراس++ة بل++غ     ١٩٩٩ً                 ًجنیھ++ا للف++دان ع++ام   )   ٢٩-  (        بل++غ نح++و 
  )  ٢ (                                              و تشیر معلدلة االتجاه الزمن+ي الع+ام بالج+دول رق+م   . ً             ً جنیھا للفدان      ١٤١٢,٣    نحو 

ًالي صافى العائد الفدانى لمحصول الفول البلدي أخ+ذ اتجاھ+ا عام+ا متزای+دا ومعن+وى  ً ً                                                                           ً ً ً
ً                                 ً جنیھ+ا للف+دان بمع+دل س+نوى بل+غ نح+و      ٤٠,٦٤                    دة سنویة بلغت حوالى ً              ًإحصائیا ، بزیا

                                                                م++ن متوس++ط ص++افى العائ++د الف++دانى للف++ول البل++دي ، كم++ا ثبت++ت معنوی++ة ھ++ذا     %    ٩,٣
       إل++ى أن   )  R٢ (                           ، وت++شیر قیم++ة معام++ل التحدی++د     ٠,٠١                         النم++وذج عن++د م++ستوى معنوی++ة 

           البل+دي خ++الل                                                  م+ن التغی+رات الحادث+ة ف+ى ص++افى العائ+د الف+دانى للف+ول   %   ٩٤      ح+والى 
   ٠                                                            تلك الفترة إنما یفسرھا العوامل التى یعكس تأثیرھا عنصر الزمن 

  

  : كمیة االستھالك -٧
                                    أن كمی++ة االس+تھالك م+ن الف++ول البل+دي بل++غ   )  ١ (                    یتب+ین م+ن الج++دول رق+م 

     ٢٤٧                        ، وح+دھا األدن+ي بل+غ نح+و     ٢٠٠٨             ألف ط+ن ع+ام    ٨٥١               حدھا األقصي نحو 
       و ت++شیر   .         أل++ف ط++ن      ٥٦٠,٧٧                      بمتوس++ط س++نوي بل++غ نح++و     ١٩٩٩           أل++ف ط++ن ع++ام 

                        ال+ي كمی+ة االس+تھالك لمح+صول   )  ٢ (                                       معلدلة االتج+اه الزمن+ي الع+ام بالج+دول رق+م 
ًالف++ول البل++دي أخ++ذت اتجاھ++ا عام++ا متزای++دا ومعن++وى إح++صائیا ، وق++د بلغ++ت ھ++ذه  ً ً ً                                                                    ً ً ً ً

                                             ألف طن ولكن ل+م تثب+ت معنوی+ة ذل+ك إح+صائیا مم+ا     ٣,٧٩                      الزیادة السنویة حوالى 
    .                                          حول متوسطھا السنوي والسابق األشارة الیھ                       یشیر الي ثباتھا النسبي

٨- èحجم الفجو :  
                                  أن حج+م الفج+وة م+ن الف+ول البل+دي بل+غ   )  ١ (                    یتبین من الج+دول رق+م 

                        وح+دھا األدن+ي بل+غ نح+و     ٢٠٠٨             ألف طن ع+ام      ٥٩٢,٦               حدھا األقصي نحو 
           وحت++ي ع++ام     ١٩٩٨                      و أن ال++سنوات م++ن ع++ام     ٢٠٠٤             أل++ف ط++ن ع++ام      ٩٠,٥٤
             أل++ف ط++ن ع++ام     ١٠,٧                غ ح++ده األدن++ي نح++و                    ش++ھدت وج++ود ف++ائض بل++    ٢٠٠٠
                ، بل+غ المتوس+ط     ١٩٩٨             أل+ف ط+ن ع+ام      ١٥٧,٥                 وحده األق+صي نح+و     ٢٠٠٠

                                  و تشیر معلدلة االتجاه الزمن+ي الع+ام   .         ألف طن     ٣٢٣,٧                  السنوي للفجوة نحو 
ً                                                 ً الي أن  حجم الفجوة لمحصول الف+ول البل+دي أخ+ذ اتجاھ+ا   )  ٢ (            بالجدول رقم 

ًعاما متزایدا ومعن+وى إح+صائیا ، ً ً                             ً ً        ١٥,٩٨                               و بلغ+ت الزی+ادة ال+سنویة ح+والى ً
                                       من متوسط حجم الفجوة للفول البلدي ، كم+ا     %     ٤,٩٤                 ألف طن بمعدل نحو 

                   ، وت+شیر قیم+ة معام+ل     ٠,٠٥                                         ثبتت معنویة ھذا النموذج عند م+ستوى معنوی+ة 
                                  من التغیرات الحادثة ف+ى حج+م الفج+وة   %   ٣٠             إلى أن حوالى     )  R٢ (        التحدید 

                                         إنم+ا یف+سرھا العوام+ل والت+ى یعك+س تأثیرھ+ا                            للفول البلدي خ+الل تل+ك الفت+رة
   ٠           عنصر الزمن 
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  : معدل االكتفاء الذاتي -٩
                                أن مع++دل االكتف++اء ال++ذاتي م++ن الف++ول   )  ١ (                    یتب++ین م++ن الج++دول رق++م 

                ، والح+د األدن+ي     ١٩٩٨    ع+ام     %      ١٣٦,٨                              البلدي بلغ الحد األقصي من+ھ نح+و 
       و ت+++شیر      %.     ٥٢,٩                      والمتوس+++ط ال+++سنوي نح+++و     ٢٠١٥    ع+++ام     %     ١٥,٢    نح+++و 

                           الي أن معدل االكتف+اء ال+ذاتي   )  ٢ (                                      علدلة االتجاه الزمني العام بالجدول رقم  م

ًلمحصول الفول البلدي أخذ اتجاھا عام+ا متناق+صا ومعن+وى إح+صائیا ، ق+در  ً ً                                                                 ً ً ً
                     م+ن متوس+طھ ال+سنوي خ+الل     %      ١٠,٦٦               بما یعادل  نحو     %     ٥,٦٤       بحوالى 

  %   ٦٧  ى            إل++ى أن ح++وال    )  R٢ (                                         فت+رة  الدراس++ة ، وت++شیر قیم++ة معام+ل التحدی++د 
                                                                م++ن التغی++رات الحادث++ة ف++ى مع++دل االكتف++اء ال++ذاتي للف++ول البل++دي خ++الل تل++ك 

   ٠                                                         الفترة إنما یفسرھا العوامل والتى یعكس تأثیرھا عنصر الزمن 
  

  

  م) ٢٠١٥-١٩٩٨( تقدیر االتجاه الزمني العام للمتغیرات االقتصادیة لمحصول الفول البلدي خالل الفترè .٢جدول 
 %التغیر السنوي معدل الفـترè متوسط ٢ر تالمعادال المتغیرات م

   س ھـ١٦,٤٣ – ٣٥٦,١٧= ھـ^ص المساحة المزروعة ١
)- ٩,٢٧**( 

٨,٢١ ٢٠٠,٠٧ ٠,٨٤ 

   س ھـ٠,٠٤ + ٨,١٧=ھـ^ص اإلنتاجیة الفدانیة ٢
)٠,٤٧ ٨,٥٨ ٠,١٠٤ )١,٣٦ 

  س ھـ20,72–31,2 = ھـ^ص اإلنتاج الكلى ٣
)- ٧,٨ ٢٦٥,٥٢ ٠,٧٧ )**٧,٢٣ 

   س ھـ٢٣٩,٤ + ٥٨٢,٦= ھـ^ص ف الكلیة الفدانیةالتكالی ٤
)٩,٧٨** ( 

٨,٣٨ ٢٨٥٧,٢٧ ٠,٨٦ 

   س ھـ٤٠,٦٤ + ٥٠,٨٩= ھـ ^ص السعر المزرعي ٥
)٩,٣ ٤٣٦,٩٦ ٠,٩٤ ) **١٥,٢٣ 

   س ھـ١٥٢,٣٢ + ٣٤,٨١= ھـ ^ص صافي العائد الفداني ٦
)١٠,٧٩ ١٤١٢,٢٦ ٠,٨٦ ) **٩,٧٢ 

  ـ س ھ٣,٧٩ + ٥٢٤,٨= ھـ ^ص االستھالك ٧
)٠,٥( 

٠,٦٨ ٥٦٠,٧٧ ٠,٠٢ 

   س ھـ١٥,٩٨ + ١٧١,٩= ھـ ^ص حجم الفجوة ٨
)٤,٩٤ ٣٢٣,٧ ٠,٣ ) *٢,٥٩ 

  س ھـ 5,64 – ١٠٦,٥= ھـ ^ص نسبة االكتفاء الذاتي ٩
)-١٠,٦٦ ٥٢,٩ ٠,٦٧ ) **٥,٧١ 

  ٠,٠١معنوى عند    ** : ٠,٠٥معنوى عند * : 
   ) .١( جمعت وحسبت من الجدول رقم : المصدر

  

  :التقدیر االحصائى لنموɡج استجابة العرض لمحصول الفول البلدي  : ًثانیا
ال++دینامیكى  ) Marc Nerlove( ت++م اس++تخدام نم++وذج م++ارك نیرل++وف 

الس++تجابة الع++رض لمح++صول الف++ول البل++دي حی++ث یع++د ھ++ذا النم++وذج م++ن أش++ھر 
النماذج االقتصادیة فى تق+دیر دوال اس+تجابة الع+رض إلمكانی+ة إدخ+ال العدی+د م+ن 

لمتغی++رات الم++ستقلة ف++ى النم++وذج ، و یتن++اول ھ++ذا النم++وذج التق++دیر االح++صائى ا
كعام+ل ) ن ( للعالقة بین الم+ساحة المنزرع+ة لمح+صول الف+ول البل+دي ف+ى ال+سنة 

والت+ى ) ١ - ن (تابع ، وأھم المتغیرات التفسیریة فى ص+ورتھا المبط+أة ف+ى ال+سنة 
تلك المتغی+رات التف+سیریة ف+ى یفترض تأثیرھا على العامل التابع حیث استخدمت 

صورتھا المطلق+ة والن+سبیة ، ھ+ذا وق+د ت+م تطبی+ق النم+وذج ف+ى ال+صیغتین الخطی+ة 
واللوغاریتمی++ة المزدوج+++ة ، كم+++ا ت++م تطبی+++ق النم+++وذج ف++ى ص+++ورتھ االنحداری+++ة 
المتع+++ددة  والمتع+++ددة المراح+++ل وذل+++ك لتجن+++ب م+++شكلة االزدواج الخط+++ى ب++++ین 

ثارھ+++ا ال+++سلبیة عل+++ى دق+++ة التق+++دیر االح+++صائى المتغی+++رات الم+++ستقلة والح+++د م+++ن أ
ًللنموذج من ناحیة ، ومعرف+ة أف+ضل المتغی+رات االقت+صادیة ت+أثیرا عل+ى المتغی+ر 
التابع من ناحیة أخرى ، كما تم تعدیل جمی+ع المتغی+رات ال+سعریة ب+الرقم القیاس+ى 

، وفیم++ا یل++ى  ) ١٠٠ = ١٩٨٧(ألس++عار الجمل++ة ، وذل++ك باعتب++ار س++نة األس++اس 
  : ة الریاضیة للنموذج الصیغ

Yt = a+B x1 (t-1) + B2x2 (t-1+ (B3x3)t-1  (……+ Bnxn) t-1) 
المتغی++ر الت++ابع وھ++و الم++ساحة المنزرع++ة م++ن المح++صول ف++ى  = Yt حیللث

   ) .t(  مصر المنتجة فى السنة 
A =   ثابت المعادلة  

X1 (t-1), x2 (t-1), x3 (t-1 ( ……… Xn) t-1) 
 الداخل+ة ف+ى النم+وذج م+ن المتغی+ر تشیر إل+ى المتغی+رات التف+سیریة

   ) .t-1(  وذلك فى السنة nحتى المتغیر ) ١(
Bn ... B1, B2 ،B3 =   مع+++++امالت االنح+++++دار للمتغی+++++رات

  .التفسیریة فى النموذج 
) t-1 = (E ٠ متغیر الخطأ العشوائى بالنموذج  

ونحصل علي مرونة استجابة في كل م+ن الم+دي الق+صیر والم+دي 
  :ادلة التالیة الطویل وفقا للمع

SRE = B)x ¯t-1 / (Ý t    LRE =  SRE  / ( 1  - B2) 
یتم تطبیق ھذا النموذج فى الصورتین المطلقة والنسبیة للمتغی+رات 

ً، حی++ث ت++م اختی++ار أوف++ق ال++صیغ وفق++ا ) ١-ن(التف++سیریة المبط++أة ف++ى ال++سنة 
المح+سوبة وذل+ك خ+الل  ) F( وكذلك قیم+ة ) R٢( لكبر قیمة معامل التحدید 

  ٠، وفیما یلى توصیف لمتغیرات ھذا النموذج )  م ٢٠١٥ -١٩٩٨(الفترة 
وقد تم إختیار المحاصیل المنافسة لمح+صول الف+ول البل+دي عل+ي أس+اس 
اتفاقھا ف+ي موس+م الزراع+ة ، وتمثل+ت المحاص+یل المناف+سة لزراع+ة الف+ول البل+دي 

د م++ن ف++ي ك++ال م++ن الب++صل والبنج++ر والبرس++یم الم++ستدیم حی++ث ت++م إج++راء العدی++

المح++اوالت لتق++دیر العوام++ل الم++ؤثرة عل++ي الم++ساحة المزروع++ة ب++الفول البل++دي 
وذل++ك بع++د إج++راء م++صفوفة االرتب++اط عل++ي جمی++ع العوام++ل الداخل++ة م++ع اس++تخدام 
طریقة االنحدار المرحلي و لدراسة أكثر العوام+ل الم+ستقلة ت+أثیرا ومنع+ا للوق+وع 

ة االزدواج الخط++ي ب++ین ف++ي أي م++ن م++شاكل القی++اس االقت++صادي وخاص++ة م++شكل
ھ++ذا و ت++ساعد اس++تجابة الع++رض عل++ي القی++ام ب++التوقع المطل++وب ف++ي . المتغی++رات 

المستقبل والم+ساعدة ف+ي اتخ+اذ ق+رارات رش+یدة للم+زارع ، باإلض+افة ال+ي وض+ع 
األول : و ت++م إج++راء أس++لوبین للتق++دیر .   ال++سیاسة االقت++صادیة عل++ي أس++س س++لیمة

یان م+دي اس+تجابة م+ساحة المح+صول ف+ي الع+ام استخدام نموذج مارك نیرلوف لب
الح++الي للت++أثیر ب++بعض المتغی++رات المرتبط++ة بالمح++صول متمثل++ة ف++ي االنتاجی++ة 
الفدانی++ة ، ال++سعر المزرع++ي ، التك++الیف الكلی++ة ، ص++افي العائ++د الف++داني باألس++عار 

بینم+ا األس+لوب الث+اني یت+ضمن أربع+ة س+یناریوھات أو . الحقیقیة بفترة إبطاء عام 
جموعات للوصول الي أقوي المتغیرات تأثیرا علي اس+تجابة الم+زارع لزراع+ة م

مح++صول الف++ول البل++دي ف++ي ص++ورتھا المطلق++ة والن++سبیة م++ن خ++الل إج++راء ع++دة 
الم++++ساحة  ) ١- ن( مح++++اوالت ، م++++ع ض++++رورة مراع++++اة  وج++++ود المتغی++++ر ص 

تغی++ر بإعتب+اره م) ١- ن(المزروع+ة ب+الفول البل+دي ب+األلف ف+دان ف+ي الع+ام ال+سابق 
أساسي ، وتعدیل جمیع االسعار والتك+الیف وص+افي العائ+د ب+الرقم القیاس+ي ل+سعر 

   ) :١٩٨٧/ ٨٦( الجملة 
 مجموع+ة المتغی++رات الخاص+ة بالم++ساحة المزروع+ة م++ن :اللسیناریو األول 

  .الفول البلدي والمحاصیل المنافسة في صورتھا المطلقة 
باألسعار من الفول البل+دي  مجموعة المتغیرات الخاصة :السیناریو الثاني 

  .والمحاصیل المنافسة في صورتھا المطلقة والنسبیة 
 مجموع+++ة المتغی+++رات الخاص+++ة بالتك+++الیف م+++ن الف+++ول :اللللسیناریو الثاللللث 

  .البلدي والمحاصیل المنافسة في صورتھا المطلقة والنسبیة
 مجموعة المتغی+رات الخاص+ة ب+صافي العائ+د م+ن الف+ول :السیناریو الرابع 

  .بلدي والمحاصیل المنافسة في صورتھا المطلقة والنسبیة ال
نتللائج تقللدیر اسللتجابة عللرض محللصول الفللول البلللدي  :األسلللوب األول 

  :للمتغیرات المرتبطة بھ 
ت++شیر النظری++ة االقت++صادیة ال++ي أن األس++عار المزرعی++ة تعتب++ر م++ن أھ++م 

نتاجی++ة ، المتغی++رات الت++ي ی++ستجیب لھ++ا المزارع++ون عن++د اتخ++اذھم الق++رارات اال
حی++ث أفترض++ت الدراس++ة اس++تجابة الف++ول البل++دي ف++ي الع++ام الح++الي للت++أثیر ب++بعض 
المتغیرات المرتبطة بالمحصول بفترة إبط+اء ع+ام متمثل+ة ف+ي االنتاجی+ة الفدانی+ة ، 
السعر المزرعي ، التكالیف الكلیة ، ص+افي العائ+د الف+داني باألس+عار الحقیقی+ة م+ع 

  .ترة االستجابة السنویة لدي المزارع حساب مرونة استجابة العرض وف
                           إس+تجابة الم+زارعین لإلنتاجی+ة   )  ٣ (        بالجدول   )  ١ (                   وتوضح المعادلة رقم 

                                                                     الفدانی++ة والم++ساحة المزروع++ة بمح++صول الف++ول البل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق ، حی++ث 
                                                                            توضح النتائج أن زیادة االنتاجیة الفدانی+ة للف+ول البل+دي ف+ي ال+سنة ال+سابقة ب+أردب 
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                                                                لي زیادة المساحة المزروعة بالفول البلدي في ال+سنة التالی+ة بح+والي            واحد تؤدي ا
                                                            أل++ف ف++دان م++ع إفت++راض ثب++ات ب++اقي العوام++ل األخ++ري وق++د ثب++ت معنوی++ة     ٠,٣١

                                                                         الدالة وكذلك ثبتت معنویة معامل االنتاجی+ة ، وی+شیر معام+ل التحدی+د المع+دل ال+ي 
                الح+الي ترج+ع ال+ي                                           من التغیرات الحادثة في مساحة الفول البل+دي     %   ٨١       أن نحو 

                                                                            التغیر في االنتاجیة الفدانیة والمساحة المزروع+ة ب+الفول البل+دي ف+ي الع+ام ال+سابق 

                                                              وبلغت مرونة اس+تجابة الع+رض ف+ي ك+ال م+ن الم+دي الق+صیر والطوی+ل ح+والي   . 
   ف++++ي   %  ١                                         عل++++ي الترتی++++ب ، وھ++++ذا یعن++++ي أن الزی++++ادة بن++++سبة      ٠,١٠٢    ،      ٠,٠١٣

                                       لي زی+ادة الم+ساحة المزروع+ة للف+ول البل+دي                                      االنتاجیة الفدانیة للفول البلدي یؤدي ا
                           وبل++غ معام++ل االس++تجابة ال++سنوي   .             عل++ي الترتی++ب    %     ٠,١٠٢  ،     %      ٠,٠١٣     بنح++و 

     .     ٠,١٢٧             لدي المزارع  
  

  ) م ٢٠١٥ ـ ١٩٩٨(   نتائج التقدیرات اإلحصائیة لنموɡج استجابة العرض باألسعار المعدلة لمحصول الفول البلدي بمصر خالل الفترè .٣جدول 
م رقللللللللللللللللللللل مرونة االستجابة

   المعادلـــــــــــة المعادلة
 )Ȓ2( " F " 

 المدي الطوی坝 المدي القصیر
معام坝 االستجابة 

 السنوي

  1س 0,31+ ١ - ھـ  ص 0,87 + 311,3 = ھـˆص ١
)٢,٣١( **        )٧,٤٠(* 

٠,١٢٧ ٠,١٠٢ ٠,٠١٣ **٣٥,٢ ٠,٨١ 

  ٢س0,14+ ـ ١ - ھـ  ص 0,64 + 146,4 = ھـˆص ٢
)١,٦٦( **         )٣,١٠( 

٠,٧٨  
 ٠,٣٦٥ ٠,٨٥ ٠,٣١ **٢٩,٦ 

                         3س 0,014+ ـ ١ - ھـ  ص 0,76 + 102,1 = ھـˆص ٣
            (3,63)       **)٠,٢٤ ٠,٨٣٣ ٠,١٩٩ **٢٥,٧ ٠,٧٦ )٠,٩٨ 

  4س0,05+ ـ ١ - ھـ  ص 0,58 + 160,9 = ھـˆص ٤
)٢,٧٢( **              )٣,٤٥(* 

٠,٤٢ ٠,٨٤ ٠,٣٥ ** ٣٩,٧ ٠,٨٣ 

الملساحة  ) ١-ھلـˆص ( ٠)  م ٢٠١٥ -١٩٩٨( تشیر للقیمة التقدیر یة للمساحة المنزرعة من محصول الفول البلدیبمصر باأللف فدان فى اللسنة الحالیلة خلالل الفتلرè ) ھـ ˆص(حیث أن 
ن ( السعر المزرعى للفول البلدي فى السنة  )٢س( ، ) ١-ن(اإلنتاجیة الفدانیة للفول البلدي فى السنة )  ١س( المزروعة بالفول البلدي باأللف فدان في العام السابق  ، و حیث أن 

  )١-ن( صافى العائد الفدانى للفول البلدي فى السنة  ) ٤س(،  ) ١ –ن ( إجمالى التكالیف اإلنتاجیة الفدانیة بما فیھا اإلیجار للفول البلدي فى السنة  )٣س( ،  ) ١ –
  ٠المحسوبة  " t"  األرقام التى بین القوسین اسف坝 معامالت االنحدار تشیر لقیمة (  )
  ٠ ٠.٠١معنوى عند مستوى معنوى **  ، ٠.٠٥معنوى عند مستوى معنویة * 

   )١( جمعت وحسبت من بیانات جدول رقم : المصدر 
  

                        إس++تجابة الم++زارعین لل++سعر   )  ٣ (        بالج++دول   )  ٢ (                   وتوض++ح المعادل++ة رق++م 
                                                          لمساحة المزروعة بمحصول الفول البلدي ف+ي الع+ام ال+سابق ، حی+ث           المزرعي وا

                                                                        توضح النتائج أن زی+ادة ال+سعر المزرع+ي ف+ي ال+سنة ال+سابقة للف+ول البل+دي بجنی+ھ 
                                                                         واحد للطن یؤدي الي زی+ادة الم+ساحة المزروع+ة ب+الفول البل+دي ف+ي ال+سنة التالی+ة 

           ري وق++د ثب++ت                                           أل++ف ف++دان م++ع إفت++راض ثب++ات ب++اقي العوام++ل األخ++    ٠,١٤       بح++والي 
            م++ن التغی++رات     %   ٧٨                                                  معنوی++ة الدال++ة ، وی++شیر معام++ل التحدی++د المع++دل أن نح++و 

                                                                      الحادثة في مساحة الف+ول البل+دي الح+الي ترج+ع ال+ي التغی+ر ف+ي ال+سعر المزرع+ي 
                    وبلغ++ت مرون++ة اس++تجابة   .                                                 والم++ساحة المزروع++ة ب++الفول البل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق 
      عل+++ي     ٠,٨٥    ،     ٠,٣١     والي                                      الع++رض ف+++ي ك+++ال م+++ن الم++دي الق+++صیر والطوی+++ل ح+++

                              ف+ي ال+سعر المزرع+ي للف+ول البل+دي   %  ١                                     الترتیب ، وھ+ذا یعن+ي أن الزی+ادة بن+سبة 
  %     ٠,٨٥  ،    %    ٠,٣١                                                  ی++ؤدي ال++ي زی++ادة الم++ساحة المزروع++ة للف++ول البل++دي بنح++و 

     .     ٠,٣٦٥                                        وبلغ معامل االستجابة السنوي لدي المزارع    .             علي الترتیب 
                        جابة الم+زارعین للتك+الیف    إس+ت  )  ٣ (        بالج+دول   )  ٣ (                   وتوضح المعادلة رقم 

                                                                   الكلی++ة والم++ساحة المزروع++ة بمح++صول الف++ول البل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق ، حی++ث 
                                                                              توضح النتائج أن زیادة تكالیف انتاج الفدان في السنة السابقة للف+ول البل+دي بجنی+ھ 
                                                                           واحد تؤدي الي زیادة المساحة المزروعة بالفول البلدي في ال+سنة التالی+ة بح+والي 

                                                    ان م++ع إفت++راض ثب++ات ب+اقي العوام++ل األخ++ري وق++د ثب++ت معنوی++ة         أل+ف ف++د     ٠,٠١٤
                       م+ن التغی+رات الحادث+ة ف+ي     %   ٧٦                                           الدالة ، ویشیر معامل التحدی+د المع+دل أن نح+و 

                                                                          مساحة الفول البلدي الحالي ترجع الي التغیر ف+ي تك+الیف إنت+اج الف+دان والم+ساحة 
            بة الع+رض ف+ي                  وبلغ+ت مرون+ة اس+تجا  .                                        المزروعة بالفول البلدي في العام ال+سابق 

                     علي الترتی+ب ، وھ+ذا      ٠,٨٣٣    ،      ٠,١٩٩                                 كال من المدي القصیر والطویل حوالي 
                                                 في التكالیف االنتاجیة للف+ول البل+دي ی+ؤدي ال+ي زی+ادة   %  ١                      یعني أن الزیادة بنسبة 

  .             عل++ي الترتی++ب  %    ٠,٨٣  ،     %      ٠,١٩٩                                  الم++ساحة المزروع++ة للف++ول البل++دي بنح++و
   .    ٠,٢٤                                        وبلغ معامل االستجابة السنوي لدي المزارع

                        إس+تجابة الم+زارعین ل++صافي   )  ٣ (        بالج+دول   )  ٤ (                   وتوض+ح المعادل+ة رق+م 
                                                                   العائ++د والم++ساحة المزروع++ة بمح++صول الف++ول البل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق ، حی++ث 
                                                                        توض++ح النت++ائج أن زی++ادة ص++افي العائ++د الف++داني ف++ي ال++سنة ال++سابقة للف++ول البل++دي 

                       لبل+دي ف+ي ال+سنة التالی+ة                                                    بجنیھ واحد تؤدي الي زیادة الم+ساحة المزروع+ة ب+الفول ا
                                                     أل++ف ف++دان م++ع إفت++راض ثب++ات ب++اقي العوام++ل األخ++ري وق++د ثب++ت     ٠,٠٥       بح++والي 

            م++ن التغی++رات     %   ٨٣                                                  معنوی++ة الدال++ة ، وی++شیر معام++ل التحدی++د المع++دل أن نح++و 
                                                                    الحادث++ة ف++ي م++ساحة الف++ول البل++دي الح++الي ترج++ع ال++ي التغی++ر ف++ي ص++افي العائ++د 

            وبلغ++ت مرون++ة   .                       لبل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق                                   الف++داني والم++ساحة المزروع++ة ب++الفول ا
    ،     ٠,٣٥                                                  اس+++تجابة الع+++رض ف++++ي ك+++ال م++++ن الم+++دي الق++++صیر والطوی+++ل ح++++والي 

                       ف+ي ص+افي العائ+د الف+داني   %  ١                                         علي الترتیب ، وھذا یعني أن الزیادة بنسبة     ٠,٨٤
  ،   %     ٠,٣٥                                                              للفول البلدي یؤدي الي زی+ادة الم+ساحة المزروع+ة للف+ول البل+دي بنح+و

     .    ٠,٤٢                                      بلغ معامل االستجابة السنوي لدي المزارع  و  .             علي الترتیب   %     ٠,٨٤
نتائج تقدیر استجابة عرض محلصول الفلول البللدي ملع : األسلوب الثاني 

  : متغیرات المحاصی坝 المنافسة لھ 
                                                    م++ن نت++ائج التق++دیر االح++صائي لمجموع++ة المتغی++رات الخاص++ة  :               الللسیناریو األول 

                         اف+سة ف+ي ال+صورة المطلق+ة ،                                               بالمساحة المزروعة بالفول البلدي والمحاص+یل المن
                             ال+++ي أن م+++ساحة البنج+++ر والم+++ساحة   )  ٤ (        بالج+++دول   )  ١ (                     تب+++ین م+++ن المعادل+++ة رق+++م 

                                                                        المزروعة بالفول البلدي بفترة إبطاء عام من أھ+م العوام+ل الم+ؤثرة عل+ي م+ساحة 
                                                                الف+++ول البل+++دي ف+++ي ال+++سنة الحالی+++ة ، حی+++ث تب+++ین وج+++ود عالق+++ة عك+++سیة معنوی+++ة 

                                          دي ف+ي الع+ام الح+الي وم+ساحة بنج+ر ال+سكر ، أي                             إحصائیا بین م+ساحة الف+ول البل+
                                                                  أن++ھ بزی++ادة م++ساحة بنج++ر ال++سكر بف++دان واح++د ی++ؤدي ال++ي تن++اقص م++ساحة الف++ول 

                                      وی++شیر معام++ل التحدی++د المع++دل ال++ي أن نح++و   .            ف++دان س++نویا   )   ٩٩ (              البل++دي بح++والي 
                                                                  من التغیرات الحادث+ة ف+ي م+ساحة الف+ول البل+دي الحالی+ة ترج+ع ال+ي التغی+ر   %   ٧٥

                                                             حة المزروع++ة ب++البنجر والم++ساحة المزروع++ة ب++الفول البل++دي ف++ي الع++ام         ف++ي الم++سا
                                                        وبلغت مرون+ة اس+تجابة الع+رض ف+ي ك+ال م+ن الم+دي الق+صیر والطوی+ل   .        السابق 
   ف++ي   %  ١                                         عل++ي الترتی++ب ، وھ++ذا یعن++ي أن الزی++ادة بن++سبة     ٠,٦٨    ،      ٠,١٢٩      ح++والي 

      لبل+دي                                                                 المساحة المزروعة بالبنجر یؤدي الي تناقص الم+ساحة المزروع+ة للف+ول ا
                           وبل++غ معام++ل االس++تجابة ال++سنوي   .             عل++ي الترتی++ب    %    ٠,٦٨  ،     %      ٠,١٢٩     بنح++و 

      .     ٠,١٩             لدي المزارع  
                                                    م+ن نت+ائج التق+دیر االح+صائي لمجموع+ة المتغی+رات الخاص+ة  :                 السیناریو الثلاني 

                                                                 باألس++عار المزرعی++ة ف++ي ال++صورة المطلق++ة ، تب++ین أن ال++سعر المزرع++ي للب++صل 
                                         ي بفت++رة إبط+اء ع++ام م+ن أھ++م العوام+ل الم++ؤثرة                               والم+ساحة المزروع+ة ب++الفول البل+د

  )  ٢ (                         حی+ث تب+ین م+ن المعادل+ة رق+م   .                                         علي م+ساحة الف+ول البل+دي ف+ي ال+ستة الحالی+ة 
                                                   ال++ي وج++ود عالق++ة طردی++ة معنوی++ة إح++صائیا ب++ین م++ساحة الف++ول   )  ٤ (        بالج++دول 

                                                                    البل+دي ف++ي الع+ام الح++الي وس+عر الب++صل ،أي أن+ھ بزی++ادة س+عر ط++ن الب+صل بجنی++ھ 
      وی+شیر   .            ف+دان س+نویا   )   ٨٠ (                                 ي زی+ادة م+ساحة الف+ول البل+دي بح+والي            واحد ی+ؤدي ال+

                             م++ن التغی++رات الحادث++ة ف++ي م++ساحة   %   ٧٦                                معام++ل التحدی++د المع++دل ال++ي أن نح++و 
                                                                   الف++ول البل++دي الح++الي ترج++ع ال++ي التغی++ر ف++ي س++عر الب++صل والم++ساحة المزروع++ة 

                                    وبلغ++ت مرون++ة اس++تجابة الع++رض ف++ي ك++ال م++ن  .                               ب++الفول البل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق 
                           عل+ي الترتی+ب ، وھ+ذا یعن+ي أن     ٠,٣٨    ،      ٠,٢٣٤                           المدي القصیر والطوی+ل ح+والي 

                                                   في سعر الب+صل ی+ؤدي ال+ي زی+ادة الم+ساحة المزروع+ة للف+ول   %  ١              الزیادة بنسبة 
                    وبل+++غ معام+++ل االس+++تجابة   .             عل+++ي الترتی+++ب    %    ٠,٣٨  ،     %      ٠,٢٣٤            البل+++دي بنح+++و 

     .    ٠,٢٨                    السنوي لدي المزارع  
                            یم والم++ساحة المزروع++ة ب++الفول                                كم++ا تب++ین أن ال++سعر المزرع++ي للبرس++

                                                                        البلدي بفترة إبطاء عام م+ن أھ+م العوام+ل الم+ؤثرة عل+ي م+ساحة الف+ول البل+دي ف+ي 
              ال+ي وج+ود عالق+ة   )  ٤ (        بالج+دول   )  ٣ (                         حیث تبین م+ن المعادل+ة رق+م   .               الستة الحالیة 

                                                                 طردی++ة معنوی++ة إح++صائیا ب++ین م++ساحة الف++ول البل++دي ف++ي الع++ام الح++الي وس++عر 
                                                    یادة سعر طن البرس+یم بجنی+ھ واح+د ی+ؤدي ال+ي زی+ادة م+ساحة                    البرسیم ، أي أنھ بز

                                  ویشیر معام+ل التحدی+د المع+دل ال+ي أن   .            فدان سنویا     )   ١٠  (                     الفول البلدي بحوالي 
                                                          م++ن التغی++رات الحادث++ة ف++ي م++ساحة الف++ول البل++دي الح++الي ترج++ع ال++ي   %   ٧٤    نح++و 

  .       ل+سابق                                                                 التغیر في س+عر البرس+یم والم+ساحة المزروع+ة ب+الفول البل+دي ف+ي الع+ام ا
                                                              وبلغ++ت مرون++ة اس++تجابة الع++رض ف++ي ك++ال م++ن الم++دي الق++صیر والطوی++ل ح++والي 

       ف+++ي س+++عر   %  ١                                         عل+++ي الترتی+++ب ، وھ+++ذا یعن+++ي أن الزی+++ادة بن+++سبة     ٠,٣٧    ،     ٠,٥٥
  ،     %     ٠,٥٥                                                          البرس++یم ی++ؤدي ال++ي زی++ادة الم++ساحة المزروع++ة للف++ول البل++دي بنح++و 

     .    ٠,١٥     ارع                                     وبلغ معامل االستجابة السنوي لدي المز  .             علي الترتیب    %    ٠,٣٧
                    إلس+تجابة م+ساحة مح+صول   )  ٤ (            بالج+دول رق+م   )  ٤ (                     كما تبین من المعادلة 

                                                                           الف+ول البل++دي لألس++عار الن++سبیة للمحاص++یل المناف+سة ال++ي أن أھ++م المتغی++رات الم++ؤثرة 
  /                                                                   ف++ي ال++صورة الن++سبیة ھ++ي الن++سبة ب++ین ال++سعر المزرع++ي لمح++صول الف++ول البل++دي 
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                           مزروع++ة ب++الفول البل++دي بفت++رة                                       ال++سعر المزرع++ي لمح++صول الب++صل والم++ساحة ال
                                                                     إبطاء عام واح+د ، حی+ث تب+ین وج+ود عالق+ة طردی+ة معنوی+ة إح+صائیا ب+ین الم+ساحة 
                                                                    المزروعة بمحصول الفول البل+دي والن+سبة ب+ین ال+سعر المزرع+ي لمح+صول الف+ول 

                       أل++ف ف++دان س++نویا بفت++رة    ٩,٤                                  ال++سعر المزرع++ي لمح++صول الب++صل بح++والي   /        البل++دي 
            م+++ن التغی+++رات   %   ٧٣                            التحدی+++د المع+++دل ال+++ي أن نح+++و                        إبط+++اء ع+++ام ، وی+++شیر معام+++ل

                                                                         الحادث++ة ف++ي م++ساحة الف++ول البل++دي الح++الي ترج++ع ال++ي التغی++ر ف++ي الن++سبة ب++ین ال++سعر 
                                    ال+سعر المزرع+ي لمحس+صول البصلوالم+ساحة   /                             المزرعي لمحصول الف+ول البل+دي 

                             وبلغ++ت مرون++ة اس++تجابة الع++رض ف++ي   .                                        المزروع++ة ب++الفول البل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق 
                        عل+ي الترتی+ب ، وھ+ذا یعن+ي     ٠,٥٥    ،     ٠,٠٤                              من المدي القصیر والطوی+ل ح+والي    كال 

                                                    ف++ي ال++سعر الن++سبي لھ++ذا المتغی++ر ی++ؤدي ال++ي زی++ادة الم++ساحة   %  ١               أن زی++ادة بن++سبة 
           وبل++غ معام++ل   .             عل++ي الترتی++ب    %    ٠,٥٥  ،     %     ٠,٠٤                           المزروع++ة للف++ول البل++دي بنح++و 

     .    ٠,٠٧                             االستجابة السنوي لدي المزارع  
                                                    م+ن نت+ائج التق+دیر االح+صائي لمجموع+ة المتغی+رات الخاص+ة  :                 السیناریو الثاللث 

                                                                      بالتك++الیف الكلی++ة ف++ي ال++صورة المطلق++ة والن++سبیة باألس++عار الحقیقی++ة للمحاص++یل 
                                                                       المنافسة للفول البلدي ، تبین أن تك+الیف مح+صول البرس+یم والم+ساحة المزروع+ة 

        ة الف++ول                                                              ب++الفول البل++دي بفت++رة إبط++اء ع++ام م++ن أھ++م العوام++ل الم++ؤثرة عل++ي م++ساح
    ال++ي   )  ٤ (        بالج++دول   )  ٥ (                         حی++ث تب++ین م++ن المعادل++ة رق++م   .                         البل++دي ف++ي ال++ستة الحالی++ة 

                                                                      وجود عالقة طردیة معنویة إحصائیا بین م+ساحة الف+ول البل+دي ف+ي الع+ام الح+الي 
                                                                          تكالیف انت+اج البرس+یم ، أي أن+ھ بزی+ادة تك+الیف إنت+اج البرس+یم بجنی+ھ واح+د ی+ؤدي 

            وی++شیر معام++ل   .            ف++دان س++نویا     )   ١٧  (     الي                                 ال++ي زی++ادة م++ساحة الف++ول البل++دي بح++و
                                   م++ن التغی++رات الحادث++ة ف++ي م++ساحة الف++ول   %   ٧٥                          التحدی++د المع++دل ال++ي أن نح++و 

                                                                        البلدي الحالي ترجع الي التغی+ر ف+ي تك+الیف إنت+اج البرس+یم والم+ساحة المزروع+ة 
                                   وبلغ++ت مرون++ة اس++تجابة الع++رض ف++ي ك++ال م++ن   .                               ب++الفول البل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق 

                           عل++ي الترتی++ب ، وھ++ذا یعن++ي أن    ٠,٧    ،      ٠,١٤٨            لطوی++ل ح++والي                الم++دي الق++صیر وا
                                               ف+++ي تك+++الیف إنت+++اج البرس+++یم ی+++ؤدي ال+++ي زی+++ادة الم+++ساحة   %  ١              الزی+++ادة بن+++سبة 

           وبل+غ معام+ل   .             علي الترتی+ب    %   ٠,٧  ،     %      ٠,١٤٨                           المزروعة للفول البلدي بنحو 
      .     ٠,٢١                             االستجابة السنوي لدي المزارع  

                          التك+الیف الفدانی+ة الن+سبیة   )  ٤ (            بالج+دول رق+م   )  ٦ (                     كما تب+ین م+ن المعادل+ة 
                                                                      للمحاص++یل المناف++سة  تعتب++ر م++ن أھ++م المتغی++رات الم++ؤثرة ف++ي ال++صورة الن++سبیة ، 
                                                             حی++ث تب++ین وج++ود عالق++ة عك++سیة معنوی++ة إح++صائیا ب++ین الم++ساحة المزروع++ة 
  /                                                                 بمح++صول الف++ول البل++دي والن++سبة ب++ین تك++الیف انت++اج مح++صول الف++ول البل++دي 

                                 أل+ف ف+دان س+تویا بفت+رة إبط+اء ع+ام     ٥٤,٥    الي                             تكالیف انتاج محصول البصل بحو
                       م++ن التغی++رات الحادث++ة ف++ي   %   ٧٥                                        ، وی++شیر معام++ل التحدی++د المع++دل ال++ي أن نح++و 

                                                                     م++ساحة الف++ول البل++دي الح++الي ترج++ع ال++ي التغی++ر ف++ي الن++سبة ب++ین تك++الیف انت++اج 
                                            تك+الیف انت+اج محس+صول الب+صل والم+ساحة المزروع+ة   /                    محصول الفول البلدي 

                                   وبلغ++ت مرون++ة اس++تجابة الع++رض ف++ي ك++ال م++ن   .                ي الع++ام ال++سابق                ب++الفول البل++دي ف++
                             عل+ي الترتی+ب ، وھ+ذا یعن+ي أن     ١,٢٨-     ،     ٠,٢٤-                            المدي القصیر والطویل حوالي 

                                                        ف+ي التك+الیف الن+سبیة لھ+ذا المتغی+ر ی+ؤدي ال+ي تن+اقص الم+ساحة   %  ١            زیادة بنسبة 
   م+ل         وبل+غ معا  .             علي الترتی+ب    %    ١,٢٨  ،     %     ٠,٢٤                           المزروعة للفول البلدي بنحو 

     .    ٠,١٩                             االستجابة السنوي لدي المزارع  
إلس++تجابة مزراع++ي ) ٤(بالج++دول رق++م ) ٧(كم++ا أش++ارت المعادل++ة 

محصول الفول البلدي للتكالیف الفدانیة النسبیة للمحاصیل المناف+سة ، حی+ث 
تب+++ین وج+++ود عالق+++ة عك+++سیة معنوی+++ة إح+++صائیا ب+++ین الم+++ساحة المزروع+++ة 

/ الیف انت+اج مح+صول الف+ول البل+دي بمحصول الفول البلدي والنسبة بین تك
 أل++ف ف++دان س++تویا بفت++رة ٢٨,١٦تك++الیف انت++اج محس++صول البنج++ر بح++والي 

من التغی+رات % ٧٥إبطاء عام ، ویشیر معامل التحدید المعدل الي أن نحو 
الحادثة ف+ي م+ساحة الف+ول البل+دي الح+الي ترج+ع ال+ي التغی+ر ف+ي الن+سبة ب+ین 

تك++الیف انت++اج محس++صول البنج++ر / ي تك++الیف انت++اج مح++صول الف++ول البل++د
وبلغ+++ت مرون+++ة . والم+++ساحة المزروع+++ة ب+++الفول البل+++دي ف+++ي الع+++ام ال+++سابق 

- ، ٠,١٦-استجابة الع+رض ف+ي ك+ال م+ن الم+دي الق+صیر والطوی+ل ح+والي 
في التك+الیف الن+سبیة % ١ علي الترتیب ، وھذا یعني أن زیادة بنسبة ١,٧٣

المزروع++ة للف++ول البل++دي بنح++و لھ++ذا المتغی++ر ی++ؤدي ال++ي تن++اقص الم++ساحة 
وبل+غ معام+ل االس+تجابة ال+سنوي ل+دي . علي الترتی+ب  %١,٧٣،  % ٠,١٦

   .٠,٠٩المزارع  
  

  

  ٠) م ٢٠١٥ -١٩٩٨( خالل الفترè  لمتغیرات بعض المحاصی坝 المنافسة عرض محصول الفول البلدي الستجابة نتائج التقدیرات اإلحصائیة .  4جدول
  رقم المعادلة مرونة االستجابة

 " Ȓ2( " F(   المعادلـــــــــــة والصیغة
 المدي الطوی坝 المدي القصیر

معامل 
االستجابة 

 السنوي
١  

 مطلقة
  ٥س 0,099 - ١ -ھـ  ص ٠,٨١١  + ٧٩,٩٧=  ھـ ˆص

)٠,١٩ ٠,٦٨- ٠,١٢٩- **٢٤,٦٤ ٠,٧٥  )٠,٦٩ -      ( ** )٣,٨٨ 

٢  
 مطلقة

  2س 0,08 + ١ - ھـ   ص٠,٧٢  + ١١٢,٦=  ھـ ˆص
)٠,٢٨ ٠,٨٣ ٠,٢٣٤ **٢٦,٩٤ ٠,٧٦  )١,٢٤      ( ** )٣,٥١ 

٣  
 مطلقة

    3                        س 0,01 +  ١ - ھـ  ص ٠,٨٥ + ٥٣,٨= ھـ ˆص
(4,58) )   **٠,١٥ ٠,٣٧ ٠,٥٥ **٢٤,٣ ٠,٧٤  )٠,٥٧ 

٤  
 نسبیة

  4 س٩,٤+ ـ  ١ - ھـ  ص ٠,٩٣ + ٤١,٨= ھـ ˆص
)٠,٠٧ ٠,٥٥ ٠,٠٤  **٢٧,٣ ٠,٧٣ )*٢,٧٢) **      (٦,٨٧ 

٥  
 مطلقة

  5 س٠,٠١٧+ ـ   ١ -ھـ  ص ٠,٧٩ + ٨٦,٢٦= ھـ ˆص
)٠,٢١ ٠,٧ ٠,١٤٨  **٢٤,٨ ٠,٧٥ )٠,٧٤) **      (٣,٦٣ 

٦  
 نسبیة

  6س 54,5 - ١ -ھـ  ص ٠,٨١ + ١٠٥,٤= ھـ ˆص
)٠,١٩ ١,٢٨- ٠,٢٤- **٢٥,٤ ٠,٧٥ )٠,١٦ -) **      (٤,٣٤ 

٧  
 نسبیة

  7س28,16 - ١ - ھـ  ص ٠,٩١ + ٦٨,٩= ھـ ˆص
)٠,٠٩ ١,٧٣- ٠,١٦- **٢٤,٤ ٠,٧٥ )٠,٦٢ -) **      (٦,٦٣ 

٨  
 نسبیة

  8س 15,5 - ١ - ھـ  ص ٠,٨٤ + ٦٢,١= ھـ ˆص
)٠,١٦ ٠,٨١- ٠,١٣- **٢٤,١١ ٠,٧٤ )٠,٠٦ -) **      (٦,٧٧ 

٩  
 مطلقة

  9س 0,73 - ١ - ھـ  ص ٠,٧٣ + ٩٦,١= ھـ ˆص
)٠,٢٧ ٦,١١- ١,٦٥- **٢٦,٧ ٠,٧٦ )١,٢ -) **      (٣,٤٥ 

  10 س٠,٠١ -ـ   ١ -ھـ  ص ٠,٦٩ + ١٠٢,٣= ھـ ˆص  مطلقة١٠
)٠,٣٢ ٠,٩٢- ٠,٢٩- **٢٦,٣ ٠,٧٦ )٠,٢٣ -) **      (٣,٤٠ 

١١  
 نسبیة

  11س 18,54 + ١ -ھـ  ص ٠,٨٨ + ٩٠,٢٢= ھـ ˆص
)٠,١٢ ٠,١٩٥ ٠,٠٢٣ **٣٢,٦ ٠,٨  )٢,٠٤) **      ( ٧,٢٧ 

الملساحة  ) ١-ھلـˆص( ٠)  م ٢٠١٥ -١٩٩٨( خلالل الفتلرè ) ن ( دیر یة للمساحة المنزرعة من محصول الفول البلدي بمصر باأللف فدان فلى اللسنة تشیر للقیمة التق) ھـ ˆص(حیث أن 
السعر المزرعى ) ٣س ) (٢س ( ،) ١-ن( السعر المزرعى لحاصالت البص坝 والبرسیم فى السنة ) ٣س ) (٢س( ،  ) ١ –ه ( المزروعة بالفول البلدي باأللف فدان في العام السابق 

إجمالى التكالیف اإلنتاجیة ) ٥س( ،   ) ١-ن ( نسبة السعر المزرعى للفول البلدي بالنسبة لمحصول البص坝 الفول  فى السنة ) ٤س(، ) ١-ن( لحاصالت البص坝 والبرسیم فى السنة 
نسبة إجمالى التكلالیف اإلنتاجیلة الفدانیلة بملا فیھلا اإلیجلار للفلول البللدي بالنلسبة لحاصلالت ) ٨س() ٧س) (٦س ) (١ –ن ( الفدانیة بما فیھا اإلیجار لمحصول البرسیم فى السنة 

)  ١- ن(صافى العائد الفدانى لمحصول البرسیم فى السنة ) ١٠س) ( ١-ن(صافى العائد الفدانى لمحصول البص坝 فى السنة )  ٩س( ،  )  ١ –ن ( البص坝 والبنجر والبرسیم فى السنة 
  )١-ن( نسبة صافى العائد الفدانى للفول البلدي بالنسبة لمحصول البرسیم فى السنة  ) ١١س( ، 

  ٠المحسوبة  " t" األرقام التى بین القوسین اسف坝 معامالت االنحدار تشیر لقیمة (  ) 
  ٠ ٠.٠١معنوى عند مستوى معنوى                   ** ٠.٠٥معنوى عند مستوى معنویة * 

     .سبت من وزارè الزراعة واستصالح األراضى ، قطاع الشئون االقتصادیة ، اإلدارè المركزیة لالقتصاد الزراعى ، سجالت قسم اإلحصاء، بیانات غیر منشورèجمعت وح: المصدر  
  

إلس+++تجابة م+++ساحة ) ٤(بالج+++دول رق+++م ) ٨(كم+++ا تب+++ین م+++ن المعادل+++ة 
اف+سة ، حی+ث تب+ین محصول الفول البلدي للتكالیف الفدانیة النسبیة للمحاص+یل المن

وجود عالقة عكسیة معنویة إحصائیا ب+ین الم+ساحة المزروع+ة بمح+صول الف+ول 

تك+++الیف انت+++اج / البل+++دي والن+++سبة ب+++ین تك+++الیف انت+++اج مح+++صول الف+++ول البل+++دي 
 أل++ف ف++دان س+تویا بفت++رة إبط+اء ع++ام ، وی++شیر ١٥,٥محس+صول البرس++یم بح+والي 

غی++رات الحادث++ة ف++ي م++ساحة م++ن الت% ٧٤معام++ل التحدی++د المع++دل ال++ي أن نح++و 
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التغی++ر ف++ي الن++سبة ب++ین تك++الیف انت++اج مح++صول  الف++ول البل++دي الح++الي ترج++ع ال++ي
تك++الیف انت++اج محس++صول البرس++یم والم++ساحة المزروع++ة ب++الفول / الف++ول البل++دي 

وبلغ+ت مرون++ة اس++تجابة الع+رض ف++ي ك+ال م++ن الم++دي .  البل+دي ف++ي الع+ام ال++سابق 
 عل+ي الترتی+ب ، وھ+ذا یعن+ي أن زی+ادة ٠,٨١-   ،٠,١٣- القصیر والطویل حوالي 

ف+++ي التك+++الیف الن+++سبیة لھ+++ذا المتغی+++ر ی+++ؤدي ال+++ي تن+++اقص الم+++ساحة % ١بن+++سبة 
وبل+غ معام+ل . علي الترتی+ب  %٠,٨١،  % ٠,١٣المزروعة للفول البلدي بنحو 

   .٠,١٦االستجابة السنوي لدي المزارع  
  

مجموع+ة المتغی+رات الخاص+ة  م+ن نت+ائج التق+دیر االح+صائي ل:السیناریو الرابلع 
ب++++صافي العائ++++د الف++++داني ف++++ي ال++++صورة المطلق++++ة والن++++سبیة باألس++++عار الحقیقی++++ة 
للمحاص++یل المناف++سة للف++ول البل++دي ، تب++ین أن ص++افي العائ++د لمح++صول الب++صل 
والم+ساحة المزروع+ة ب++الفول البل+دي بفت++رة إبط+اء ع++ام م+ن أھ++م العوام+ل الم++ؤثرة 

) ٩(حی+ث تب+ین م+ن المعادل+ة رق+م . نة الحالی+ة علي م+ساحة الف+ول البل+دي ف+ي ال+س
ال++ي وج++ود عالق++ة عك++سیة معنوی++ة إح++صائیا ب++ین م++ساحة الف++ول ) ٤(بالج++دول 

البلدي في العام الحالي وصافي العائ+د لمح+صول الب+صل ، أي أن+ھ بزی+ادة ص+افي 
العائ++د لمح++صول الب++صل بجنی++ھ واح++د ی++ؤدي ال++ي تن++اقص م++ساحة الف++ول البل++دي 

% ٧٦وی+شیر معام+ل التحدی+د المع+دل ال+ي أن نح+و . دان سنویا ف ) ١٠( بحوالي 
م++ن التغی++رات الحادث++ة ف++ي م++ساحة الف++ول البل++دي الح++الي ترج++ع ال++ي التغی++ر ف++ي 
وص++افي العائ++د لمح++صول البصلوالم++ساحة المزروع++ة ب++الفول البل++دي ف++ي الع++ام 

وبلغت مرون+ة اس+تجابة الع+رض ف+ي ك+ال م+ن الم+دي الق+صیر والطوی+ل . السابق 
ف++ي % ١عل++ي الترتی++ب ، وھ++ذا یعن++ي أن الزی++ادة بن++سبة ٦,١١-  ، ١,٦٥- الي ح++و

وصافي العائ+د لمح+صول الب+صل ی+ؤدي ال+ي تن+اقص الم+ساحة المزروع+ة للف+ول 
وبل+++غ معام+++ل االس+++تجابة . عل+++ي الترتی+++ب  %٦,١١،  % ١,٦٥البل+++دي بنح+++و 

   .٠,٢٧السنوي لدي المزارع  
والم+++ساحة المزروع+++ة كم+++ا تب+++ین أن ص+++افي العائ+++د لمح+++صول البرس+++یم 

بالفول البلدي بفترة إبطاء ع+ام م+ن أھ+م العوام+ل الم+ؤثرة عل+ي م+ساحة الف+ول البل+دي 
ال++ي وج++ود ) ٤(بالج++دول ) ١٠(حی++ث تب++ین م++ن المعادل++ة رق++م . ف++ي ال++سنة الحالی++ة 

عالقة عكسیة معنویة إحصائیا ب+ین م+ساحة الف+ول البل+دي ف+ي الع+ام الح+الي وص+افي 
م ، أي أن++ھ بزی++ادة ص++افي العائ++د لمح++صول البرس++یم بجنی++ھ العائ++د لمح++صول البرس++ی

وی++شیر .  ف++دان س++نویا ٧٣٠واح++د ی++ؤدي ال++ي تن++اقص م++ساحة الف++ول البل++دي بح++والي 
م+ن التغی+رات الحادث+ة ف+ي م+ساحة الف+ول % ٧٦معامل التحدید المعدل ال+ي أن نح+و 

احة البل++دي الح++الي ترج++ع ال++ي التغی++ر ف++ي ص++افي العائ++د لمح++صول البرس++یم والم++س
وبلغ++ت مرون++ة اس++تجابة الع++رض ف++ي . المزروع++ة ب++الفول البل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق 
عل++ي الترتی++ب ، وھ++ذا ٠,٩٢-  ، ٠,٢٩- ك++ال م++ن الم++دي الق++صیر والطوی++ل ح++والي 

في صافي العائ+د لمح+صول البرس+یم ی+ؤدي ال+ي تن+اقص % ١یعني أن الزیادة بنسبة 

وبل+غ . عل+ي الترتی+ب  %٠,٩٢،  % ٠,٢٩المساحة المزروعة للف+ول البل+دي بنح+و 
   .٠,٣٢معامل االستجابة السنوي لدي المزارع  

ل++صافي العائ++د الن++سبي ) ٤(بالج++دول رق++م ) ١١(كم++ا تب++ین م++ن المعادل++ة 
للمحاص++یل المناف++سة تعتب++ر م++ن أھ++م المتغی++رات الم++ؤثرة ف++ي ال++صورة الن++سبیة ، 

ع+++ة حی++ث تب++ین وج+++ود عالق++ة طردی+++ة معنوی++ة إح++صائیا ب+++ین الم++ساحة المزرو
/ بمح++صول الف++ول البل++دي والن++سبة ب++ین ص++افي العائ++د لمح++صول الف++ول البل++دي 

 أل+ف ف+دان س+تویا بفت+رة إبط+اء ١٨,٥٤صافي العائد لمحسصول البرسیم بحوالي 
م++ن التغی+رات الحادث+ة ف++ي  % ٨٠ع+ام ، وی+شیر معام+ل التحدی++د المع+دل أن نح+و 

 ب++ین ص++افي العائ++د م++ساحة الف++ول البل++دي الح++الي ترج++ع ال++ي التغی++ر ف++ي الن++سبة
صافي العائ+د لمح+صول البرس+یم والم+ساحة المزروع+ة / لمحصول الفول البلدي 

وبلغ++ت مرون++ة اس++تجابة الع++رض ف++ي ك++ال م++ن . ب++الفول البل++دي ف++ي الع++ام ال++سابق 
 عل+ي الترتی++ب ، وھ+ذا یعن++ي ٠,١٩٥ ، ٠,٠٢٣الم+دي الق+صیر والطوی++ل ح+والي 

 لھ++ذا المتغی++ر ی++ؤدي ال++ي زی++ادة ف++ي ص++افي العائ++د الن++سبي% ١أن زی++ادة بن++سبة 
. عل+ي الترتی+ب  %٠,١٩٥،  % ٠,٠٢٣المساحة المزروعة للفول البلدي بنح+و 

   .٠,١٢وبلغ معامل االستجابة السنوي لدي المزارع  
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ABSTRACT 
 

State aims during the current agricultural policy to encourage the expansion of the production of faba bean crop, so to fill the 
food gap than on the one hand, and to provide hard currency when imported from the other, and the establishment of the state to 
announce its price in advance before the start of the planting season even excluded for growers to take appropriate productivity their 
decisions in response to its price is 0 faba bean crop of the most important leguminous crops and products which are used in many food 
uses daily, whether human or animal. The research problem came in the growing food gap of beans Alibda and then increase in the 
imports from him at a time when rising world price, which in turn increases the burden on the state budget, has led to influence the 
production of bean crop Alibda and the domestic supply of it, so the main goal research is in estimating functions supply response to 
crop beans Alibda. 1. The results show that the increase farm price in the previous year the municipal bean pound one ton leads to 
increased planted area municipality with beans in the following year by about 0.14 thousand acres with the assumption of stability of the 
rest of the other factors have been shown moral function, and indicates the rate coefficient of determination that about 78% of the 
changes occurring in the current municipal area of beans due to the change in price and the farm area planted with beans municipal in the 
previous year. And it reached the elasticity of supply response in both the short and long term about 0.31, 0.85, respectively, this means 
that a 1% in the price of soybean farm Municipal increase leads to increased municipal cultivated soybean area by about 0.31%, 0.85% 
Respectively . The annual coefficient of response I have a farm 0365. 2. Show an inverse relationship moral statistically between the area 
planted crop faba bean and the ratio between the production of faba bean crop costs / production Mahssol alfalfa costs by about 15.5 
thousand acres Stoya period of slow year, the rate coefficient of determination indicates that about 74% of the changes in the bean 
municipal area this is due to the change in the ratio between production costs faba bean crop / produce Mahssol clover and municipal 
area planted with beans costs in the previous year. And it reached the elasticity of supply response in both the short and long term about -
0.13, -0.81, respectively, this means that a 1% increase in the relative costs of this variable leads to a decrease in planted area municipal 
Foul by about 0.13%, 0, 81%, respectively. The annual coefficient of response I have farms 0.16. Therefore, the study recommends the 
rationalization of consumption and reduce the size of losses from municipal beans in various stages of production, with the necessity of 
activating the role of agricultural extension in order to improve the productivity of faba bean crop, and to encourage farmers to adopt 
high production of new varieties, with the need to reach optimal production volume by increasing Added amounts of factors of 
production, which have a direct correlation with the volume of production. 


