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 التحلةل االقتصادى ألهم العوامل المؤثرة على إنتاج محصولى الفول والعدس فى مصر

 *يمنى شحاتة مصطفى
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Cross Mark 

 

 الملخص
 

أوضحت نتائج البحث أن أهم العوامل المؤثرة على مساحة الفول المزروعة فى الوضع الحالى والمستقبلى هى المساحة -1

المزروعة فى العام السابق، وسعر إردب الفول النسبى /سعر إردب العدس فى السنة السابقة ،حيث تبين وجود عالقة طردية بين مساحة 

وبين المساحة المزروعة فى السنة السابقة،وبين المساحة المزروعة فى العام الحالى وسعر إردب الفول  الفول المزروعة فى السنة الحالية

تبين من النتائج أن أهم العوامل المؤثرة على مساحة محصول العدس فى الوضع الحالى  -2النسبى /سعر إردب العدس فى العام السابق .

م السابق حيث تبين وجود عالقة طردية بين مساحة العدس المزروعة فى السنة الحالية والمستقبلى هى مساحة العدس المزروعة فى العا

وبتقدير نموذج التنبؤ لمتغيرات محصول الفول والعدس أتضح أن مساحة الفول خالل فترة -3وبين المساحة المزروعة فى العام السابق.

،كما اتضح أن مساحة 2622ألف فدان عام  71.68ساحة الفول حوالى وبالتالى فإنه من المتوقع أن تبلغ م %6.10التنبؤ تتناقص بمعدل 

. 2622ألف فدان عام  1.20وبالتالى فإنه من المتوقع أن تبلغ مساحة العدس حوالى %6.660العدس خالل فترة التنبؤ تتناقص بمعدل 

لك من خالل التوسع األفقى بالزراعة فى العمل على زيادة مساحة محصولى الفول والعدس المزروعة وذ-1ولذلك يوصى البحث باألتى: 

االراضى الجديدة والمستصلحة  ، وذلك باستخدام بعض األصناف الحدثية من تقاوى محصولى الفول والعدس  والتى تجود زراعتها فى 

العمل -2ية.عن متوسط الفترة البحث %8.2هذه االراضى، حيث أوضحت النتائج تناقص مساحة المحصولين المزروعة بمعدل بلغ  نحو 

ور على زيادة اإلنتاجية للمحصولين بزراعة األصناف المحسنة ذات اإلنتاجية العالية ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، واحياء د

 التعاونيات فى توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة للمزارعين.

 التنبؤ. , استجابة العرض  ,التكاليف اإلنتاجية  ,مساحة المحصول  الكلمات الدالة:
 

 مقدمةال
 

تحتوى معظم البقوليات على نسبة عالية من البروتين النباتى  

هاما للغذاء لمعظم  ،والذى يعتبر كبديل للبروتين الحيوانى لذا فهى مصدر

مليون جنيه تمثل  870.7حوالى رت قيمة البقوليات ب، وقدأفراد المجتمع

على الترتيب من قيمة كل من االنتاج الزراعى  %6.21،  %6.28نحو 

جنيه على الترتيب  ارملي 181.0، 303.88والنباتى والتى بلغت حوالى 

 13.22، 738.2قيمة إنتاج محصول الفول والعدس حوالى  قدرت،كما 

 البقولياتمن قيمة إنتاج  %1.37، %72.2مليون جنيه بما يمثل نحو

المحصول البقولى يعتبر الفول ، و(8)(2617 -2611لفترة )كمتوسط ل

األول فى مصر حيث تستهلك البذور والقرون الغضة الخضراء وكذلك 

هميته إلى ارتفاع قيمته الغذائية واحتواءه على أالبذور الجافة، وترجع 

والذى يمكن اعتباره بديال للمنتجات  نسبة عالية من البروتين النباتى

محصول العدس مصدرا هاما للبروتين لكل من يعتبر وايضا  الحيوانية،

اإلنسان والحيوان، حيث تستخدم بذوره فى غذاء االنسان، بينما يستخدم 

فى رفع القيمة الغذائية لألعالف ويزيد يساهم  التبن فى غذاء الحيوانات

، وللعدس قيمة غذائية المنتجة لأللبان حيواناتمن إدرار اللبن عند تغذية ال

عالية حيث تحتوى بذوره على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات 

والفيتامينات وغيرها،وتؤدى زراعة محصولى الفول والعدس إلى زيادة 

أن  ف إلى ذلكاضالمحتوى األزونى بالتربة وبالتالى زيادة خصوبتها ،

 .منخفضه والسمادية  المحصول المائية اتحتياجا

 :ةةمشكلة البحثال
المساحة المزروعة من  تناقصتتمثل المشكلة البحثية فى  

محصولى الفول والعدس فى مصر رغم األهمية االقتصادية والغذائية 
االحصائيات إلى انخفاض المساحة ات نلبياا لهذين المحصولين حيث تشير
 -2666الفترة ) لمتوسطألف فدان  362المزروعة بالفول من نحو 

(، كما 2617 – 2610الفترة ) لمتوسطألف فدان  82.2( إلى نحو 2662
ألف  1.88ألف فدان إلى حوالى  2.62انخفضت مساحة العدس من نحو 

اإلنتاج  تناقصفدان خالل نفس الفترات المشار إليها ،األمر الذى يعكس 
الذاتى كتفاء اال نسبة انخفاض والذى يؤدى إلىالكلى من المحصولين 

عدد السكان وتناقص نصيب الفرد الزيادة فى نتيجة يزداد األمر خطورة ،و
إلى االستيراد من الخارج ،  الدولة  من هذين المحصولين ومن ثم اتجاه

وما يمثل ذلك عبئا على الميزان التجارى ،األمر الذى يؤدى إلى عجز 
 دائم.

 البحث: من هدفال

محصولى الفول  التعرف على محددات إنتاج البحث الى يهدف

 :االتيه لجوانباالقاء الضوء على ، ووالعدس 

محصولى ل للمؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية حالىالوضع ال دراسة-1

 الفول والعدس.

تقدير دالة استجابة عرض لكال المحصولين فى الوضع الحالى  -2

اثرها فى و الدراسة، محصولى نبؤ بقيم بعض متغيراتوالمستقبلى والت

 .المستقبل

أثر بعض التغيرات االرتباطية لمحصولى البحث فى ظهار وتقدير ا -3

على  األمر الذى يساعد متخذى القرار المستقبل على اإلنتاج لكل منهما،

وضع السياسة اإلنتاجية المناسبة التى من شأنها رفع نسبة االكتفاء 

 من محصولى الدراسة. الذاتى لكل
 

 ومصادر البةانات الطريقة البحثةة
 

التى  المنشورة وغير المنشورة الثانوية  اعتمد البحث على البيانات
 قطاع الشئون االقتصادية ، ،تصدرها وزارة الزراعة واستصالح األراضى

اعتمد و ، لدراسةبموضوع ا ذات الصلةالدراسات والبحوث باإلضافة الى 
الوصفى االحصائى استخدام أسلوبى التحليل  البحث فى تحقيق اهدافه على

تحليل اإلنحدار  نهام ،لتفسير النتائج المتعلقة بالبحث والكمى فى تحليل البيانات
 وقد تم استخدام ،االقتصادية  االنتاجية و البسيط لمعرفة تطور أهم المتغيرات

 للتنبوء للمتغيرات المختلفة ، ARIMA ))نموذج جينكيز -بوكسنموذج 
وتحليل دالة استجابة العرض فى الوضع الحالى والمستقبلى لمعرفة أهم 

وتقدير مرونة استجابة  ، بحثالعوامل المؤثرة على مساحة محصولى ال
 العرض فى كل من المدى الطويل والمدى القصير.

ولى المستخدمة فى تحلةل استجابة عرض محص( 5)ومن أهم النماذج

 :الدراسة

عة ال زورالم أن المساحة : وهو يفترض(9)(Nerloveنموذج نةرلوف)-1

تتأثر باألسعار المزرعية السابقة فقط بل وبالمساحة المنزرعة فى العام 

السابق ،وقد أوضح نيرلوف نموذج التعديل الجزئى والذى يبنى على أن 

زراعتها ال تساوى المساحة الفعلية بمعامل التعديل  المساحة المرغوب فى

 وعليه فإن الدالة تأخذ الصورة التالية:

U +1-t)Y  -+(1 1-tX1+β = β0 tY 

الة تأخذ د( وبالتالى فإن ال1)/2β-1حيث معامل التعديل وفترة األستجابة )

 الصورة التالية :
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1-1tx2+b 1-tY1+b 0= b tY 

 t ةةالحال السنة المزروعة فىالمحصول مساحة  :tYحةث :

1-tY 1 ةالسابق السنة فىالمزروعة : مساحة المحصول-t 

1-tX:  1 ةالسابقسنة فى الالمزرعى سعر للمحصول-t 
 

اعتمد سولو فى نموذجه على أن المتغيرات المستقلة  :(12)نموذج سولو -0

قوانين التوافق توصل إلى  والتى تؤثر فى المتغير التابع عديدة وبإستخدام

 النموذج التالى:

U + 1-ty + 1-t y+ 21-t)X2 -(1 1) +β2-= β0(1 tY 

وبالتالى فإن  3β 2β -1/(1)) )حيث معامل التعديل وفترة االستجابة

 الدالة تأخذ الصورة التاالية:

1-1tx3+ b2-tY2 +b 1-tY1+b 0= b tY 
tY: ةةالحال سنةفى ال المزروعة مساحة المحصول t 

1-tY 1 ةالسابق لسنةفى االمزروعة : مساحة المحصول-t 

1-tX:  1 ةالسابقسنة فى ال المزرعى لمحصولاسعر-t 

2-tY 2بفترة تأخةر عامةنالمزروعة المحصول : مساحة-t. 
 

وهو يعتمد على الدالة كثيرة الحدود مع األخذ فى  نموذج تجورتجةنسون:-3

 : تيةالصورة النسبية وتأخذ الدالة الصورة اال االعتبار عامل التأخير فى

-1 ,2-t ,1-t+ U  2-ty2+1-ty1- 3-tX3+β 2-tX2+ β 1-tX1= β0 +β tY

)2+1(1+3 

عامل التعديل وبالتالى  عامل التأخير فى الصورة النسبية ،  βحيث 

 فإن الدالة يمكن أن تأخذ الصورة التالية:

3-1tx5b2+ -1tx4+ b1 -1tx3+ b2-tY2 +b 1-tY1+b 0= b tY 
tY:  حالةةالالسنة فى المزروعة مساحة المحصول t 

1-tY 1ةالسابق سنةالمزروعة فى الالمحصول : مساحة-t  

1-tX: 1 ةالسابقالسنة المزرعى فى  المحصول سعر-t 

2-tY 2المزروعة بفترة تأخةر عامةنالمحصول : مساحة -t  . 

2-tX:  2تأخةر عامةنبفترة المزرعى محصول السعر-t . 

3-tX  3بفترة تأخةر ثالث أعوام المزرعى لمحصول اسعر-t. 
 

عتمد على نموذج نيرلوف للتعديل الجزئى، وبالتالى فإنه ي: ونموذج كةدهى-1

 يأخذ الشكل التالى :

1-1tx2+b 1-tY1+b 0= b tY 

 t حالةةال السنةالمزروعة فى المحصول مساحة  :tYحةث :

1-tY 1 ةالسابقسنة فى الالمزروعة : مساحة المحصول-t 

1-tX: 1 ةالسابق لسنةصافى عائد المحصول فى ا-t 

وتم استخدام النماذج السابقة باإلضافة إلى بعض النماذج المشتقة منها 

 وبالتالى تكون النماذج المستخدمة هى:

1-1tx2+b 1-tY1+b 0= b tY 

1-t2x2+b 1-tY1+b 0= b tY 

 t لةةالحا سنةالمزروعة فى الالمحصول مساحة  : tY :حةث

1-tY 1ةالسابق سنةالمزروعة فى الالمحصول : مساحة-t  

1-t1X:  سنةالمزرعى فى الالمحصول المنافس سعر  /النسبى  المزرعىالمحصول سعر 

 t-1 ةالسابق

1-2tX :  1 ةالسابق سنةتكالةف المحصول المنافس فى ال/  النسبةةالمحصول تكالةف-t 
 

 محصولى الدراسة: لمتغةراتنموذج التنبؤ المستخدم 
جينكيز"ويوجد أربع خطوات  -تم التنبوء باستخدام أسلوب "بوكس

التعرف"  -1فى التنبؤء كاالتى:  J-B(7)البد من اتباعها الستخدام أسلوب 
Identification حيث يتم التعرف على رتب :p, d,q  لنموذجARIMA 

ماذج األكثر مالئمة ،باستخدام االشكال البيانية حتى يمكن صياغة عدد من الن
 Autocorrelation( ACFللسالسل الزمنية، وكل من دالة االرتباط الذاتى )

Function ودالة االرتباط الذاتى الجزئى ،Partial  Autocorrelation 
Function( PACF)  باالضافة إلى العديد من اختبارات االستقرارTests 

of Stationary . 
حيث يتم تقدير النماذج المعرفة سابقا ثم يتم  ":"Estimationالتقدير" -0

  (HQ)   , (SIC) ,  (AIC)  التيها قاييساالختيار بينها وفقا ألى من الم

ويتم اختيار النموذج االقل فى قيمة هذه المعايير، حيث أن النموذج االقل فى 

   يعتبر النموذج األصلح للتنبؤ به. قاييسقيمة هذه الم

يتم فحص النماذج " Diagnostic Chekingالفحص التشخةصى"  -3

لوصف البيانات موضع  المناسبالسابق تقديرها للتعرف على النموذج 

( النماذج eiلبواقى ) PACF, ACFالدراسة، وذلك بالحصول على 

 ئما.المقدرة فإذا كانت داخل حدود الثقة يكون النموذج مال

 المناسبالنموذج  عمالحيث يتم باست " Forecasting التنبؤ" -1

جراء التنبؤ للفترة الزمنية المطلوبة ، مع التأكد من مقدرة النموذج إل

 األكثر مالئمة على التنبؤ.
 

 

 النتائج و مناقشاتها
 

 :والعدس الفول ىأوال المؤشرات اإلنتاتجةة واالقتصادية لمحصول

)  المساحة تطور بينوالذى ي (1بيانات جدول )  عراضباست

)التكاليف االقتصادية بعض المتغيرات واإلنتاجية واإلنتاج( و

فى فى مصر والعدس الفول  ىلمحصول اإلنتاجية،االسعر المزرعى( 

 يتضح األتى: ( 2617 -2666الفترة ) متوسط

 محصول الفول: -أ

 182.8حوالىمساحة الفول  متوسطبلغ  :مزروعةال المحصول مساحة 

ألف  333.0حوالى األعلى بلغ  حيث الحدينبين  تراوحتألف فدان ، و

وبلغ ، عن متوسط الفترة % 78.7زيادة قدر بنحو معدلب 2661 سنةفدان 

بنسبة نقص قدرت  2612 سنةألف فدان  71.8حوالى  األدنىحد ال

عاما  مساحة الفول اتجاهاوقد أخذت  ، فترةالمتوسط عن  %23وحنب

ألف فدان  13.68بحوالى معنوى احصائيا قدر  بمقدار سنوى متناقص

كما هو موضح  تلك الفترة ل المساحة من متوسط %8.2يمثل نحو 

  .(2بجدول)

( أن إنتاجية محصول الفول 1يوضج جدول ) :الفدانةة المحصول نتاتجةةإ

سنة  طن/فدان1.20دنى حوالى بلغ الحد األ ين فقدحت بين حدوتراقد 

،كما بلغ  2613سنةطن/فدان  1.08على حوالى األحد وبلغ ال،  2616

وقد أخذت  ،طن/فدان  1.38الفول حوالى  محصول إنتاجية متوسط

معنوى احصائيا بمقدار سنوى اتجاها عاما متزايدا  إنتاجية محصول الفول

 من متوسط إنتاجية %6.02طن/فدان، تمثل نحو  6.6602بلغ حوالى 

 (.2بجدول ) بينتلك الفترة كما هو م محصول الفول خالل

تبين أن متوسط إنتاج محصول الفول بلغ حوالى الكلى:  المحصول إنتاج

 2617سنة ألف طن  112.8، وبلغ الحد األدنى حوالى ألف طن  201.08

، وبلغ الحد األقصى عن متوسط الفترة %22بنسبة نقص قدرت بنحو

ن ع %71.7قدرت بنحونسبة زيادة ب 2661سنةألف طن  038حوالى 

معنوى يتناقص سنويا بمقدار تبين أن اإلنتاج الكلى كما ، المتوسط السنوى 

من متوسط  %8.63ألف طن، يمثل نحو  10.80حوالى لغ احصائيا ب

 (.2بجدول) ويتضح ذلك لبحث،إنتاج محصول الفول خالل فترة ا

المزرعى سعر محصول الفول  متوسط قدر السعر المزرعى:

 سنةن طجنيه/ ألف 1.28 نحوجنيه، وبلغ الحد األدنى  ألف 2.82حوالىب

يمثل  2610 سنةن طجنيه/ ألف  0.8 حوالى علىبلغ الحد األ و، 2662

كما هو من المتوسط السنوى للسعر المزرعى خالل تلك الفترة  %28نحو 

 يةمعنوزيادة سنوية السعر المزرعى  زيادةتبين  كما ،(1مبين بجدول )

من  %0.60يمثل نحو  ،جنيه ألف 6,117بحوالى  تصائيا قدرحا

 (.2كما هو موضح بجدول ) المتوسط السنوى للسعر المزرعى

 بلغالكلية قد محصول الفول  أن متوسط تكاليف أتضحالتكالةف الكلةة:

 سنةألف جنيه  1.28ألف جنيه ،وبلغ الحد األدنى حوالى  3.87حوالى 

بما يمثل  2617سنةألف جنيه  8.07حوالى  على، وبلغ الحد األ2662

، فترة الدراسةالكلية خالل الفول  محصول من متوسط تكاليف %121نحو

 تاحصائيا قدر يةمعنوزيادة سنوية التكاليف اإلنتاجية زيادة اتضح و

من المتوسط السنوى  %16.2ألف جنيه تمثل نحو  6.388بحوالى 

 (2بجدول ) يتضحالكلية كما  اإلنتاجية للتكاليف

 1.82 حوالىقدر بالفول  فدان ن متوسط صافى عائدتبين أصافى العائد: 

الحد األدنى وتراوح ما بين حدين حيث قدر  جنيه/ فدان ، ألف

حوالى على قدر بوالحد األ ،2666 سنةجنيه/فدان ألف  6.00حوالىب

من متوسط  %200بما يمثل نحو  2617 سنة جنيه/فدانألف  0.87

تبين أن صافى عائد محصول كما ، تلك الفترةصافى عائد الفول خالل 

ألف  6.180بحوالى  تاحصائيا قدر يةمعنو زاد زيادة سنويةالفول قد 

كما هو  لفترة البحث من متوسط صافى العائد %16.2جنيه/فدان تمثل نحو

 (.2بجدول ) مبين

متوسط العائد على الجنيه المسثتمر للفول  قدر الجنةه المستثمر: اربحةة

، وبلغ الحد األقصى نحو سنة 6.13وبلغ الحد األدنى نحو،  6.21 بحوالى

من المتوسط السنوى للعائد على الجنيه  %02بما يمثل  2617 سنة 6.80

تبين أن العائد على الجنيه المسثتمر قد و .البحثيةالفترة  لمتوسطالمستثمر 

يه احصائيا ،مما بعنى أن العائد على الجن يةغير معنوزاد زيادة  سنوية 

 له و متوسط الحسابىالالمستثمر يتسم بالثبات النسبى ،وأنه يدور حول 

 (.2كما هو موضح بجدول ) 6.21الذى يبلغ حوالى 

 محصول العدس: -ب

 2.22حوالىب المزروعة  متوسط مساحة العدس قدر مساحةالمزروعة:ال

 2.30حوالى بعلى قدر الحد األ ين حيثألف فدان ،وتراوحت ما بين حد
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عن متوسط  %112.8بنسبة زيادة قدرت بنحو 2661 سنةألف فدان 

، بنسبة نقص  2612 سنةألف فدان   6.768الفترة ،حد أدنى بلغ حوالى 

مساحة العدس  انخفاضتبين وعن متوسط فترة الدراسة،  %07بلغت نحو 

ألف فدان يمثل نحو 1.78معنوى احصائيا قدر بحوالى  انخفاض سنوى

 (. 2بجدول) بينكما هو م البحث من متوسط فترة  8.2%

حوالى  تبلغ قد العدس إنتاجية فدانتبين أن متوسط  اإلنتاتجةة الفدانةة:

، 2616طن/ فدان عام 6.00طن /فدان، وبلغ الحد األدنى حوالى  6.76

نحو ب قدرتبنسبة زيادة  2617طن/فدان عام 1.62والحد األقصى حوالى 

اإلنتاجية الفدانية  زيادة تبين وفترة البحث،لمن متوسط اإلنتاجية  27%

طن/ فدان  6.610بحوالى  تاحصائيا قدر يةمعنو زيادة سنويةللعدس 

فى لتلك الفترة  كما هو  العدس من متوسط إنتاجية فدان %1.8يمثل نحو 

 (.2جدول)ب اإلنتاجية  معادلة

 

 

                           

 (0218-0222خالل الفترة ) العربةة مصرتجمهورية الفول والعدس فى  ىاالقتصادية لمحصولالمساحة واإلنتاج واإلنتاتجةة وبعض المتغةرات تطور .1ل تجدو

 السنة

 محصول  العدس محصول الفول

الف )المسااحة 

 (فدان

 طن)اإلنتاتجةة 

 (/ فدان 

اإلنتاج الكلى 

 (الف طن)

السعر المزرعى  
 لف تجنةه)ا

 (/طن

تكالةف 
اإلنتاج  

الف تجنةه )
 (/ فدان

لف )صافى العائد أ

 (تجنةه/فدان

العائد على 
الجنةه 

المستثمر 
 (تجنةه)

 المسااحة 

 (فدانألف )

اإلنتاتجةة 

 (طن/ فدان)

اإلنتاج 
ألف ) الكلى 

 (طن

السعر المزرعى  
 تجنةهألف )

 (/طن

تكالةف 
اإلنتاج 

تجنةه ألف )
 (/ فدان

 صافى العائد 
 تجنةهألف )

 (/فدان

العائد على 
الجنةه 

المستثمر 
 (تجنةه)

2000 270.52 1.31 353.91 1.95 1.33 0.44 0.33 4.77 0.704 3.35 0.26 1.46 -0.016 -0.01 
2001 333.69 1.32 439.21 1.94 1.29 0.51 0.40 5.36 0.705 3.78 0.30 1.51 0.006 0.004 
2002 302.8 1.32 400.9 1.27 1.37 0.49 0.36 4.94 0.716 3.54 0.30 1.57 0.068 0.04 
2003 252.6 1.33 336.8 1.39 1.48 0.57 0.39 4.15 0.683 2.83 0.34 1.61 0.177 0.11 
2004 240.9 1.37 330.5 2.07 1.76 1.31 0.74 3.54 0.74 2.62 0.45 1.76 0.535 0.30 
2005 198.2 1.42 281.7 2.11 1.94 1.31 0.68 2.53 0.744 1.88 0.47 1.83 0.687 0.38 
2006 175.4 1.41 247.5 2.22 2.02 1.38 0.68 1.52 0.82 1.25 0.51 2.09 0.723 0.34 
2007 212 1.42 301.8 2.23 2.29 1.22 0.53 1.87 0.82 1.54 0.52 2.36 0.635 0.27 
2008 170.1 1.44 244.1 3.66 3.29 2.38 0.72 1.46 0.852 1.21 1.00 3.06 2.60 0.85 
2009 206 1.43 295.2 3.67 3.52 2.18 0.62 1.91 0.778 1.48 1.02 3.20 2.13 0.66 
2010 183.7 1.26 232 3.69 3.57 1.57 0.44 3.28 0.663 2.18 1.03 3.25 1.34 0.41 
2011 131.4 1.32 174.1 3.68 4.09 1.47 0.36 2.52 0.711 1.79 1.20 3.64 2.05 0.56 
2012 97.9 1.42 139.3 4.42 4.5 2.61 0.58 0.81 0.861 0.72 1.22 3.52 3.71 1.06 
2013 104.9 1.49 155.9 4.33 4.74 2.54 0.54 0.82 0.853 0.74 1.23 3.90 3.08 0.79 
2014 89.7 1.47 131.8 4.43 4.83 2.53 0.52 0.97 0.865 0.84 1.23 4.17 2.92 0.70 
2015 81.9 1.45 118.7 4.71 5.18 2.52 0.49 1.46 0.858 1.25 1.25 4.42 2.75 0.62 
2016 83.4 1.43 118.8 4.7 6.78 0.85 0.13 1.84 0.867 1.59 1.27 6.25 1.10 0.18 
2017 121.03 1.41 170.15 1.28 8.35 3.59 0.43 2.51 0.95 2.38 1.85 8.19 3.17 0.39 
2018 82.18 1.41 115.95 1.79 9.48 6.98 0.74 1.56 1.02 1.59 2.76 10.01 8.04 0.80 

 0.43 1.879 3.569 0.959 1.926 0.80 2.56 0.51 1.92 3.78 2.92 241.49 1.39 175.70 المتوسط
 .أعداد مختلفة  ،نشرة االقتصاد الزراعى  ،  اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعىالمصدر : وزارة الزراعة و استصالح االراضى ، 

 

بلغ الكلى قد أن متوسط إنتاج محصول العدس  اتضح الكلى:اإلنتاج 

 سنة طن  ألف 6.818 طن ،وبلغ الحد األدنى حوالى ألف  1.83حوالى 

،والحد  عن متوسط الفترة %03نقص بنحوالنسبة قدرت  و 2612

 %80زيادة بلغ نحو  معدلب  2661 سنةطن ألف  3.87األقصى حوالى 

تبين و ،الفترة السابق ذكرهانفس  الكلى خالل  العدس من متوسط إنتاج

معنوى احصائيا  الكلى انخفاض سنوىإنتاج محصول العدس  انخفاض

 من متوسط إنتاج %2.7طن/فدان يمثل نحو  ألف 6.112قدر بحوالى

 (. 2بجدول) يتضح من معادلة اإلنتاجخالل تلك الفترة  كما هو  العدس

 المزرعى متوسط سعر محصول العدس قدر السعر المزرعى:

وبلغ الحد األدنى ، وتراوح بين حدين حيث جنيه ألف  6.828حوالىب

 2.80حوالى على، والحد األ 2666 سنة نطجنيه/ألف  6.228حوالى 

 سعر من متوسط %178زيادة بلغ نحو معدلب 2617سنة نطجنيه/ألف 

السعر المزرعى  زيادةتبين  و، البحثية المزرعى خالل الفترة المحصول

 طنلل جنيهألف  6.161بحوالى تاحصائيا قدر يةمعنوزيادة سنوية للعدس 

المزرعى لتلك الفترة  المحصول  من متوسط سعر  %16.2نحو بمعدل 

 (.2كما هو موضح بجدول)
 

 

  (0218 -0222خالل الفترة ) العربةةمصر تجمهورية فى والعدس لمحصول الفول  واالقتصادية تطور المتغةرات االنتاتجةة .0تجدول 
 معدل التغةر% المتوسط Fقةمة R2معامل التحديد  قةمة ت T المةل B الثابت A البةان المحصول

 الفول

 8.2 182.8 112.3 6.78 **16.0- 13.68- 360.08 المساحة ألف فدان
 6.02 1.38 8.20 6.31 *2.82 6.6602 1.33 اإلنتاجية طن/فدان
 8.63 201.08 110.8 6.78 **16.72- 10.80- 011.68 اإلنتاج ألف طن

 0.60 2.82 0.02 6.27 *2.28 6.117 1.80 السعر المزرعى ألف جنيه
 16.2 3.87 120.7 6.77 **11.2 6.388 6.210- التكاليف الكلية ألف جنبه/فدان
 16.2 1.82 18.2 6.23 **0.0 6.180 6.607- صافى العائد ألف جنيه/فدان
 6.687 6.21 6.660 6.6630 6.68 6.6662 6.263 العائد على الجنيه المستثمر

 العدس

 8.2 2.20 21.0 6.20 **0.02- 6.178- 0.012 المساحة ألف فدان
 1.8 6.76 27.3 6.03 **2.3 6.610 6.002 اإلنتاجية طن/فدان
 2.7 1.820 10.3 6.00 **3.88- -6.112 3.600 اإلنتاج ألف طن

 16.2 6.828 80.6 6.72 **7.8 6.161 6.622- السعر المزرعى ألف جنيه
 16.2 3.208 20.3 6.88 **8.2 6.300 6.686- التكاليف الكلية ألف جنبه/فدان
 10.2 1.788 20.3 6.01 **2.13 6.208 6.888- صافى العائدألف جنيه/فدان
 7.0 6.03 11.7 6.01 *3.0 6.630 6.678 العائد على الجنيه المستثمر

      2.25عند مستوىاإلحصائةة  يةمعنوال)*(      2.21عند مستوى  المعنوية اإلحصائةة)**(  

 ( بالبحث. 1تجدول ) بةانات المصدر: حسبت من
 
 

حوالى بلغ الكلية : تبين أن متوسط تكاليف محصول العدس التكالةف الكلةة
 سنة/فدان جنيه ألف  1.028جنيه، وبلغ الحد األدنى حوالى ألف  3.208
وقدرت نسبة 2617 سنةجنيه ألف  16.61، والحد األقصى حوالى 2666

و فترة ، ال تلك خالل اإلنتاجية من متوسط التكاليف %171نحو بزيادة ال
 تقدر يةمعنو الكلية زيادة سنويةكاليف للعدس ت زيادةتبين 

من متوسط  %16.2نحو بمعدل يمثلجنيه/ فدان ألف 6.303بحوالى
 بمعادلة التكاليف الكلية لتلك الفترة  كما هو موضح العدس تكاليف

 (.2بجدول)
حوالى بمتوسط صافى عائد محصول العدس  قدر: صافى العائد

، والحد 2666 سنةجنيه ألف  6.610-جنيه، وبلغ الحد األدنى  ألف1.788
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نحو بزيادة النسبة  وقدرت 2617 سنة /فدانجنيهألف  7.60األقصى 
  زيادة تبينو، من متوسط صافى العائد خالل الفترة السابق ذكرها 327%

جنيه/ ألف  6.208بحوالى تقدر يةمعنوزادة سنوية صافى العائد للعدس 
لتلك فدان العدس  من متوسط صافى عائد  %10.2يمثل نحو بمعدل  فدان 

 (. 2دول)الفترة  كما هو موضح بج
الجنيه المسثتمر  اربحيةأن متوسط  تبين :اربحةة الجنةه المستثمر

 6.61-، وبلغ الحد األدنى حوالى  6.03حوالى ب قدرتلمحصول العدس 
زيادة النسبة وقدرت   2612 سنة 1.60،والحد األقصى حوالى 2666 سنة

 اتضح  الجنيه المسثمر خالل تلك الفترة. اربحيةمن متوسط  %100نحو ب
العائد على  الجنيه المسثتمر للعدس عاما متزايد معنوى احصائيا  زيادة

من متوسط العائد  %7.0يمثل نحو بمعدل  زيادة   6.630قدر بحوالى
بين بمعادلة العائد على الجنيه ك الفترة  كما هو معلى الجنيه المسثتمر لتل

 (.2بجدول)المستثمر 

 الفول والعدس فى مصر : ى: استجابة العرض لمحصولنةااث

 محصول الفول: -أ

 السنة الحاليةافترض البحث استجابة مساحة محصول الفول فى 

بالمحصول بفترة إبطاء تى تتعلق المستقبلى للتأثر ببعض المتغيرات الالوضع و

 المزرعى، التكاليف المحصول عام متمثلة فى المساحة المزروعة،  سعر

على والسعر النسبى والتكاليف النسبية  لفدانلالكلية، صافى العائد  اإلنتاجية

حساب مرونة استجابة العرض  قد تممحصول العدس كمحصول منافس، و

 جابة السنوى والكامل لدى المزارع.وفترة االست

استجابة عرض محصول الفول للمتغةرات المرتبطة به فى تقدير دالة -1

 الوضع الحالى:

استجابة دالة  نماذج  والذى يوضح نتائج (3جدول ) وباستقراء

عرض محصول الفول فى الوضع الحالى تبين ثبوت معنوية كل النماذج 

،سولو، كيدهى( ، وأوضحت نتائج التحليل أن جورجينسون ،  ،)نيرلوف

 يةالحال سنةأهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة بالفول فى ال

السابق عام المزرعى فى ال المحصول تتمثل فى مساحة الفول وسعر

 التى توضح أهمنماذج القياس  نسب،وتبين أن نموذجى نيرلوف وسولو ا

 . فى مصر المزروعة مساحة الفول على المؤثرة متغيراتال

من النموذجين وجود عالقة طردية بين مساحة الفول  اتضححيث 

 وبين العامل المستقل المؤثر عليه اى مساحة يةالحال سنةفى الالمزروعة 

للنموذجين  (معامل التحديد2R)، ويشير  ةالسابقسنة المزروعة فى ال الفول

من التغيرات الحادثة فى مساحة الفول الحالية %70،%73 حوالىأن 

إلى التغير فى مساحة الفول فى السنة السابقة ،وباقى التغيرات  تنسب

بالدالة، وقد بلغت قيمة مرونة  لم يتم قياسهاأخرى  ناصرترجع إلى ع

للنموذجين  6.08، 6.83بة لمساحة الفول فى السنة السابقة حوالى االستجا

تزيد  %1السابق بنسبة  عامأن بزيادة مساحة الفول فى اليبين  وهذا

معامل  ت قيمة، كما بلغ%6.08، 6.83المساحة الحالية من الفول بنحو 

 للنموذجين على الترتيب. 6.33، 6.68االستجابة السنوى حوالى 

 

 (0218 -0222)منالفترة  فىعرض محصول الفول فى الوضع الحالى فى مصر مة لتقدير دالة استجابةدالمستخ نماذجال نتائج. 3 تجدول

 النموذج
 الستخدم

 2R F المعادلة
معامل االستجابة  فى مرونة االستجابة

 السنوى
فترة االستجابة 

 الكاملة
D.W 

 المدى الطويل المدى القصةر

 نيرلوف
1-t+4.89x1-t14.17+0.933y -= Y^ 

(6.05)**      (0.48) 
6.73 37.82 6.67 1.10 6.68 10.3 2.00 

 سولو  
1-t+6.44x1-t31.94+0.674 y -=^Y 

(6.03(      )2.0**) 

2-t+0.319y (1.33) 
6.70 20.2 6.168 6.33 6.33 3.63 1.20 

 جورجينسون

2-t0.18y-1-t+10.22x1-t100.35+0.79y=^Y 
(-6.81(     )1.2(         )3.3**) 

3-t4.22x  + 2 -28.6xt- 
(6.22(        )-1.0) 

6.86 18.3 6.18 6.71 6.21 0.80 2.01 

 كيدهى
1-t14.66X2-1-t59.05+0.74y= ^Y 

(-1.17(      )0.8**) 
6.70 02.3 6.131- 6.26- 6.20 3.7 2.03 

نموذج 
 1مشتق

1-t+18.8X31-t23.43+0.64y-= ̂Y 
(3.63(      **)2.80**) 

6.78 00.7 6.02 1.22 6.30 2.7 2.38 

نموذج 
 2مشتق

1-t135.56X4-1-t183.74+0.907y=^Y 
(-1.62(            )3.7**) 

6.70 01.08 -6.88 -2.0 6.28 3.0 2.06 

 سونتن وابربي: معامل دD.W قةمة ف    F  معامل التحديد   :  2R   . 2.25عند مستوىاالحصائةة  يةمعنوال*      2.21ية االحصائةةعند مستوىمعنوال** 

Y مساحة الفول باأللف فدان فى السنة الحالةة :t       1-tY 1: مساحة الفول باأللف فدان فى السنة السابقة-t 

2-tY2: مساحة الفول باأللف فدان بفترتةن تأخةر-t     1-tX1للفول ألف تجنةه فى السنة السابقة :السعر المزرعى-t 

2-tX 2: سعر األردب للفول ألف تجنةه بفترتةن تأخةر-t      3-tX 3: سعر األردب للفول ألف تجنةه بثالث فترات تأخةر-t 

1-tX2 1: صافى العائد للفول باأللف تجنةه فى السنة السابقة-t     1-tX31نة السابقة :السعر النسبى ألردب الفول / سعر العدس فى الس-t 

1-tX4 1: التكالةف النسبةة للفول / العدس باأللف تجنةه فى العام السابق-t 
 

( أن أهم العوامل 3(  بجدول) 1كما تبين من النموذج المشتق ) 

الحالي تتمثل فى مساحة الفول  عامفى ال المزروعة المؤثرة على مساحة فول

وسعر إردب محصول النسبى العام السابق وسعر إردب محصول الفول  فى

نموذج االحصائية للمعنوية الكمحصول منافس، وثبتت  السابق عامالعدس فى ال

من  %78أن نحو  يوضحمما  6.78حوالى( معامل التحديد  2R) ،وبلغت قيمة

العاملين المزروعة فى العام الحالى ترجع الى هذين الفول التغيرات فى مساحة 

،وهذا يعنى أن عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالفول فى العام الحالى 

والسعر النسبى إلردب الفول/سعر  قةالسابلسنة وبين المساحة المزروعة فى ا

إردب العدس فى العام السابق ،وقد بلغت قيمة معامل االستجابة للمساحة 

يعنى أن بزيادة المساحة فى ،وهذا  6.00،17.7والسعر النسبى للفول حوالى 

العام السابقة و نسبة السعر المزرعى للفول إلى السعر المزرعى للعدس بنسبة 

على  %17,7، %6.00تزيد مساحة الفول فى العام  الحالى بنحو   1%

 الترتيب.

استجابة عرض محصول الفول للمتغةرات المرتبطة به فى دالةتقدير -0

 الوضع المستقبلى:

( نماذج استجابة عرض محصول الفول فى الوضع 0يبين جدول )

 النماذج )نيرلوف ، لكل االحصائية معنويةالثبوت  اتضح منهالمستقبلى حيث 

نتائج التحليل أن أهم العوامل  تضح من، كيدهى( ، وأ سولوجورجينسون، 

ل تتمثل فى مساحة الفو ليةالحا سنةالمزروعة فى الالفول المؤثرة على مساحة 

السابق ،وتبين أن نموذجى نيرلوف وسولو افضل  عاموالسعر المزرعى فى ال

فى المزروعة الفول مساحة على  العوامل المؤثرة التى تبين نماذج القياس 

الفول تبين من النموذجين وجود عالقة طردية بين مساحة  وقد ، مصر

الفول اى مساحة وبين العامل المستقل المؤثر عليه  ليةالحا سنةالمزروعة فى ال

إلى للنموذجين  (معامل التحديد 2Rقيمة) شيرت، و ةالسابق سنةالمزروعة فى ال

من التغيرات الحادثة فى مساحة الفول الحالية ترجع إلى %82،%83أن نحو 

،وباقى التغيرات ترجع إلى عوامل  لسابقا عامالتغير فى مساحة الفول فى ال

ت قيمة معامل مرونة االستجابة لمساحة بالدالة، وقد بلغ لم يتم قياسهاأخرى 

للنموذجين على الترتيب وهذا  6.28، 6.71الفول فى السنة السابقة حوالى 

تزيد  %1السابق بنسبة عام فى ال المزروعة بزيادة مساحة الفول هأن وضحي

معامل  ت قيمة، كما بلغ%6.28،  %6.71المساحة الحالية من الفول بنحو 

 .والىللنموذجين على الت 6.03، 6.17ى االستجابة السنوى حوال

 ناصر( أن أهم الع0(  بجدول) 1كما تبين من النموذج المشتق )

تتمثل فى مساحة الفول  ىالحالعام فى الالمزروعة المؤثرة على مساحة الفول 

وسعر إردب محصول النسبى وسعر إردب محصول الفول  ةالسابق سنةفى ال

 معنوية احصائياالالسابق كمحصول منافس، وثبتت  عامالعدس فى ال

 %80يعنى أن نحو  وهذا 6.80حوالى 2R،وبلغت قيمة معامل التحديدللنموذج

ترجع الى هذين  يةالحال سنةالمزروعة فى الالفول من التغيرات فى مساحة 

المزروعة فى الفول العاملين ،وهذا يعنى وجود عالقة طردية بين مساحة 

والسعر النسبى  ةالسابق سنةالمزروعة فى الالفول  وبين مساحة  يةالحالسنة ال

،وقد بلغت قيمة معامل  ةالسابق سنةإلردب الفول/سعر إردب العدس فى ال
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أن  يوضح،وهذا 6.07،8.08االستجابة للمساحة والسعر النسبى للفول حوالى 

 لعدساالمزرعى إلى سعر الفول السابقة و نسبة سعر سنةبزيادة المساحة فى ال

ت على الترتيب،وبلغ %8.08، %6.07تزيد مساحة الفول بنحو  المزرعى

ستجابة لال للوصولمعامل االستجابة السنوى والفترة الزمنية الالزمة  قيمة

 سنة بدءا من العام التالى للزراعة. 3.2، 6.31الكاملة لدى المزارع حوالى

 له فى مصر: دالة استجابة عرض محصول الفول والمحاصةل المناقسة -3
المزروعة لدراسة العوامل المؤثرة على مساحة محصول الفول  

( فقد تم تقدير دالة استجابة العرض ،للعالقة بين 2617-2666خالل الفترة )
فى السنة الحالية كمتغير تابع وأهم العوامل المزروعة مساحة المحصول 

 و التالى :المستقلة فى السنة السابقة ،ويمكن صياعة النموذج على النح
)1-n(tX n+…..+b1)-(tX22+ b1)-(tX11Yt= α + b 

  x2, x3,……xn،وتشةر tفى السنة المزروعة : مساحة محصول الفول Yt تبةنحةث 

،x1( 1: الى المتغةرات المستقلة وهى المساحة(X(2،صافى العائد لمحصول الفول(X 

، X)4القمح)، X)3، وصافى العائد ألهم المحاصةل المنافسة وهى العدس)

  .(t-1( فى السنة السابقة)7x، الحمص)X)6، الشعةر)X)5البرسةم)

الخطية و اللوغاريتمية المزدوجة صورته و تم تقدير هذا النموذج فى 

النموذج اللوغاريتمى  أن انسب نموذج هو  ونصف اللوغاريتمية ،وقد تبين

 والذى يوضح فى المعادلة التالية:

1-7t0.118logX-1-5t0.443logX -1-1tlog y^t= 0.337+ 0.832logX 

(0.1(             **)1.9(             *)8.8**)                        

=0.87                          F= 54.52R 

  t لىالحا عامالمزروعة باأللف فدان فى الالفول : القةمة التقديرية للمساحة Yt:حةث أن

          X1t-1 باأللف فدان فى السنة السابقة المزروعة : مساحة الفولt-1 

          X5t-1السابق لعام : صافى العائد الفدانى لمحصول البرسةم باأللف تجنةه فى اt-1 

          X7t-1السابق عام : صافى العائد الفدانى لمحصول الحمص باأللف تجنةه فى الt-1 

االرقام ما بةن   2.25عند مستوى االحصائةة  يةمعنوال*  2.21ية عند مستوى معنوال** 

 المحسوبة.  tاألقواس تشةر الى قةمة 

المصدر: وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االقتصاد 

 الزراعى ، أعداد مختلفة.

 

 (0205 -0228فى الوضع المستقبلى فى مصر خالل الفترة ) استجابةعرض محصول الفولنتائج النماذج المستخدمة لتقدير دالة  .4 تجدول

 النموذج

 المستخدم
 2R F المعادلة

معامل االستجابة  فى مرونة االستجابة

 السنوى

فترة االستجابة 

 الكاملة
D.W 

 المدى الطويل المدى القصةر

 نيرلوف
           1  -tx4.82+1-ty 814+0.8.64= ^Y 

(6.4)**      (0.61) 
6.83 21.8 2.8 12.8 6.170 2.0 2.60 

 سولو  

1-tx1.16+1-ty 573+0.8.17= ̂Y 

** (2.2(      )2.3**) 

2-ty272+0. (11.1) 

6.82 12.2 1.21 2.70 6.028 2.30 1.08 

 جورجينسون

2-ty090.-1-tx39.1+11-t9y0+0.792.23=^Y 

(0.29(     )1.3(         )2.11**) 

3-tx64.2  + 2 -xt9.25- 

(6.22(        )-6.87) 

6.76 16.2 -2.2 -8.0 6.28 3.00 1.58 

 كيدهى
1-tX21.61-1-ty7+0.728.73=^Y 

(-6.20(      )0.8**) 
6.83 21.7 -6.628 -6.22 6.23 0.32 2.12 

 1نموذج مشتق
1-tX3+7.491-ty0.689+12.42= ̂Y 

(1.2)*      (0.0**) 
6.80 22.0 6.127 6.21 6.31 3.23 1.88 

 2نموذج مشتق
1-tX411.77-1-ty828+0.27.58= ^Y 

(-6.22(            )0.2**) 
6.83 21.3 6.162 6.01 6.18 2.7 2.27 

 سونتوا نبربي: معامل دD.Wقةمة ف        F: معامل التحديد       R2   2.25عند مستوى ية االحصائةةمعنوال*     2.21عند مستوى ية االحصائةةمعنوال** 

Yالحالي عام: مساحة الفول باأللف فدان فى الt       1-tY1السابق  عام: مساحة الفول باأللف فدان فى ال-t 

2-tY2: مساحة الفول باأللف فدان بفترتةن تأخةر-t     1-tX: 1السعر المزرعى للفول ألف تجنةه فى السنة السابقة-t 

2-tX 2: سعر األردب للفول ألف تجنةه بفترتةن تأخةر-t      3-tX 3: سعر األردب للفول ألف تجنةه بثالث فترات تأخةر-t 

1-tX2: 1السابقعام صافى العائد للفول باأللف تجنةه فى ال-t     1-tX3: 1السابق  عامالسعر النسبى ألردب الفول / سعر العدس فى ال-t 

1-tX4:  1 ةالسابقسنة النسبةة / العدس باأللف تجنةه فى الالفول تكالةف-t 
 

واتضح من المعادلة السابقة أن أهم العوامل المؤثرة على مساحة 

السابق  عامالمزروعة فى ال الفول المزروعة فى مصر هى مساحةالفول 

السابق وثبتت  عامال عائد البرسيم ،وصافى عائد الحمص فى،وصافى 

نموذج ،وتبين وجود عالقة طردية بين كل من مساحة احصائيا للمعنوية ال

الفول فى السنة الحالية ومساحة الفول فى السنة السابقة ،كما تبين وجود 

وبين صافى عائد   tفى السنةالمزروعة الفول عالقة عكسية بين مساحة 

،ويشير معامل  فى السنة السابقة الفدان لمحصول البرسيم والحمص

المزروعة فى الفول من التغيرات فى مساحة  %78 إلى أن 2Rالتحديد

ويشير معامل المستقلة التى تناولها النموذج ، ناصرمصر ترجع الى الع

إلى أن  6.73السابق البالغ حوالى  عامالمزروعة ال الفول مرونة مساحة

المساحة المزروعة بالفول فى  فى زيادة يؤدى إلى %16تغير مقداره 

،فى حين يشير معامل مرونة صافى عائد  %7.3السنة الحالية مقداره 

على 6.11، 6.00فدان البرسيم والحمص فى السنة السابقة والبالغ حوالى 

الفول يؤدى إلى تغير فى مساحة  %16إلى أن تغير مقداره الترتيب 

 %1.1، %0.0لبالغ نحو فى عكس االتجاه وا ىالحال عامالمزروعة فى ال

 على الترتيب .

 محصول العدس: -ب

افترض البحث استجابة مساحة محصول العدس فى العام الحالى 

المرتبطة بالمحصول بفترة إبطاء عام  عواملوالمستقبلى للتأثر ببعض ال

 اإلنتاجية متمثلة فى المساحة المزروعة،  السعر المزرعى، التكاليف

النسبية تكاليف محصول الفول وائد الفدان والسعر النسبى عالكلية، صافى 

حساب مرونة استجابة العرض وفترة االستجابة  قد تمكمحصول منافس، و

 السنوى والكامل لدى المزارع.

استجابة عرض محصول العدس للمتغةرات المرتبطة به فى  دالة تقدير-1

 : الوضع الحالى 

( نماذج استجابة عرض محصول العدس فى 2يوضح جدول )

كل من النماذج ل االحصائية معنويةالثبوت  اتضح منهالوضع الحالى حيث 

سولو ، كيدهى( ، وأوضحت نتائج جورجينسون ،  التالية وهى:)نيرلوف ،

المزروعة فى العدس التحليل أن من أهم العوامل المؤثرة على مساحة 

عدس فى السنة السابقة ،وتبين أن نموذجى تتمثل فى مساحة ال يةالحال سنةال

على  العوامل المؤثرة  التى تبينقياس النماذج  انسب نيرلوف وسولو

تبين من النموذجين وجود عالقة  وقد، فى مصرالمزروعة العدس مساحة 

وبين العامل  يةالحال سنةفى ال المزروعة طردية بين مساحة العدس

 شيرت و فى العام السابق ، صوللمحمساحة ا المستقل المؤثر عليه اى 

من التغيرات الحادثة %80أن نحو  إلى للنموذجين 2R معامل التحديد قيمة

 عامفى مساحة العدس الحالية ترجع إلى التغير فى مساحة العدس فى ال

 بالدالة،وقد لم يتم قياسهاالسابق ،وباقى التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى 

السابق حوالى  عامبلغت قيمة معامل مرونة االستجابة لمساحة العدس فى ال

على الترتيب ،وهذا يبين أن بزيادة مساحة  للنموذجين 6.87، 6.82

تزيد المساحة الحالية من  %1العدس المزروعة فى السنة السابقة بنسبة 

، كما بلغ معامل االستجابة السنوى حوالى %6.87، 6.82العدس بنحو 

 للنموذجين على الترتيب . 6.01، 6.28

تقدير دالة استجابة عرض محصول العدس للمتغةرات المرتبطة به فى -0

 الوضع المستقبلى:

( نماذج استجابة عرض محصول العدس فى 0يوضح جدول )

الوضع المستقبلى حيث تبين ثبوت المعنوية احصائي للنموذجين )سولو، 

النماذج ، وأوضحت نتائج التحليل جورجينسون( ولم تثبت المعنوية باقى 
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أن من أهم العناصر المؤثرة على مساحة العدس المزروعة فى السنة 

السابقة تتمثل فى مساحة العدس فى السنة السابقة ،وتبين أن نموذجى سولو 

وجورجينسون افضل نماذج  القياس التى توضح العوامل المؤثرة على 

من النموذجين وجود  مساحة العدس المزروعة فى مصر ،حيث تبين

عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالعدس فى العام الحالى وبين 

العامل المستقل المؤثر عليه اى مساحة العدس المزروعة فى السنة السابقة 

من %00،%33للنموذجين إلى أن نحو  2R، وتشير فيمة معامل التحديد

التغير فى مساحة  التغيرات الحادثة فى مساحة العدس الحالية ترجع إلى

العدس فى العام السابق ،وباقى التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتم 

قياسها بالدالة، وقد بلغت قيمة مرونة االستجابة لمساحة العدس فى العام 

للنموذجين على التوالى وهذا يبين أن بزيادة  6.20، 6.21السابق حوالى 

يد المساحة الحالية من تز %1مساحة العدس فى السنة السابقة بنسبة 

، كما بلغ معامل االستجابة السنوى حوالى %6.20، %6.21العدس بنحو 

 للنموذجين على الترتيب . 6.00، 6.08

 

 
 

 

 

 

 (0218 -0222خالل الفترة ) العربةة مصر تجمهورية نماذج استجابة عرض محصول العدس فى الوضع الحالى فى .5 تجدول

 النموذج

 المستخدم
 2R F المعادلة

معامل االستجابة  المرونة االستجابة

 السنوى

فترة االستجابة 

 الكاملة
D.W 

 المدى الطويل المدى القصةر

 نيرلوف
1-tx0.41-1-ty 726+0.897.6Y^= 

(4.5)**      (-0.79) 
6.80 22.1 6.132 6.08 6.28 3.0 1.2 

 سولو  

1-tx0.823-1-ty 8+0.91636.7=^Y 

(-1.0(      )3.8**) 

2-t0.39y- (-1.0) 

6.80 10.0 6.28 6.00 6.01 2.00 1.70 

 جورجينسون

2-ty400.-1-tx0.78-1-t+0.79y1344=^Y 

(-1.8(     )-6.71(         )0.0**) 

3-tx2.32 - 2 -xt+2.45 

(-1.0(        )1.2)* 

6.88 7.2 -6.20 -1.23 6.21 0.7 2.62 

 كيدهى
1-tX20.115-1-t+0.74y693.1= ^Y 

(-6.08(      )3.8**) 
6.82 20.3 -6.608 -6.20 6.20 3.7 1.22 

 1نموذج مشتق
1-tX3851.3-1-ty79+0.647.4= ̂Y 

(-1.0(      )0.8**) 
6.80 28.0 --6.162 -6.26 6.21 0.7 1.2 

 2نموذج مشتق
1-tX4+2163.61-ty68+0.1418.8-=^Y 

(6.80(            )3.2**) 
6.80 20.8 6.622 6.10 6.32 3.13 1.20 

 سونتن وابربي: معامل دD.W قةمة ف      F: معامل التحديد       2R  . 2.25عند مستوىاالحصائةة  يةمعنوال*      2.21عند مستوى ية االحصائةةمعنوال** 

Y فدان فى السنة الحالةة بال العدس: مساحةt       1-tY 1السابق  لعامفدان فى ابال العدس: مساحة-t 

2-tY 2فدان بفترتةن تأخةربال العدس: مساحة-t     1-tX 1فى السنة السابقة /اردبجنةهبال للعدس:السعر المزرعى-t 

2-tX 2جنةه بفترتةن تأخةر بال للعدس: سعر األردب-t      3-tX 3جنةه بثالث فترات تأخةر بال للعدس: سعر األردب-t 

1-tX2:  1السابق  عامجنةه فى البال العدسصافى العائد-t     1-tX31السابق  عامفى ال فول/ سعر ال عدس:السعر النسبى ألردب ال-t 

1-tX4:  1 ةالسابق سنةجنةه فى البال الفولالنسبةة / العدس تكالةف-t 
 

 (0205 -0228نماذج استجابة عرض محصول العدس فى الوضع المستقبلى فى مصر خالل الفترة ) .6 تجدول

  النموذج

 المستخدم
 2R F المعادلة

معامل االستجابة  مرونة االستجابة فى

 السنوى

فترة االستجابة 

 الكاملة
D.W 

 المدى الطويل المدى القصةر

 سولو  

1-tx110.- 1-ty 51+0.1724^= Y 

(-0.87(      )2.3*) 

2-ty410.- (-1.9) 

6.33 2.61 -6.12 -6.20 6.08 2.60 2.21 

 جورجينسون

2-ty420.-1-tx420.- 1-ty54+0.1709.9^=Y 

(-1.8(     )-6.82(         )2.0**) 

3-tx0.884- 2 -xt1.13+ 

(-1.0(        )1.2*) 

6.00 2.60 -6.08 -1.61 6.00 2.2 1.80 

 .نموذجاالحصائةة لل معنويةالالنماذج لعدم ثبوت  تم استبعاد باقى -

 سونتن وابربي: معامل دD.W قةمة ف      F: معامل التحديد      2R   2.25عند مستوىاالحصائةة  يةمعنوال*      2.21عند مستوى وية االحصائةةمعنال**  

Y فدان فى السنة الحالةة بال: مساحة العدسt       1-tY 1السابق  لعامفدان فى ابال: مساحة العدس-t 

2-tY 2فدان بفترتةن تأخةربال: مساحة العدس-t     1-tX 1جنةه/اردب فى السنة السابقةبال:السعر المزرعى للعدس-t 

2-tX 2جنةه بفترتةن تأخةر بال: سعر األردب للعدس-t      3-tX 3جنةه بثالث فترات تأخةر بال: سعر األردب للعدس-t 

 

 :دالة استجابة عرض محصول العدس والمحاصةل المناقسة له فى مصر: -3
المزروعة محصول العدس لدراسة العوامل المؤثرة  على مساحة 

( فقد تم تقدير دالة استجابة العرض للعالقة بين 2617-2666خالل الفترة )
الحالي كمتغير تابع وأهم العوامل عام المزروعة فى الالمحصول مساحة 

 : بالصورة االتيةالسابق ،ويمكن صياغة النموذج  عامالمستقلة فى ال
)1-n(tX n+…..+b1)-(tX22+ b1)-(tX11Yt= α + b 

  x2, x3,……xn،وتشةر tفى السنة المزروعة : مساحة محصول العدس Yt حةث تشةر

،x11المستقلة وهى المساحة ) لعوامل: الى ا(X ،تكالةف ا محصول العدس 

اإلنتاتجةة والسعر  الفدان وتكالةف X)3،السعر المزرعى للعدس X)2) إلنتاتجةة

اإلنتاتجةة والسعر  الفدان وهى تكالةف الهامة المحاصةل المنافسةوالمزرعى 

( فى 9X,8X، الحمص) X7( x,6(، القمح X )X5.4(الفول لمحصول المزرعى

 على التوالى (t-1السنة السابقة)

الخطية اللوغاريتمية المزدوجة  صورتهو تم تقدير هذا النموذج فى 
والذى يوضح فى  الخطىونصف اللوغاريتمية ،وقد تبين افضلية النموذج 

 المعادلة التالية:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-t+0.97X81-t+2.15X51-t+2.52X21-t2.136+ 0.71X1 -t=^Y 

1-t3.0X9- 

(0.8(      **)1.9(       *)3.5     **)(0.3(       **)1.1**) 

=0.92                          F= 11.32R 

 tالمزروعة باأللف فدان فى السنة الحالةة العدس مساحة ل: القةمة التقديرية Yt:حةث أن

          1-tX1 1السابق  عامالمزروعة باأللف فدان فى الالعدس : مساحة-t 

          X2t-1 السابق لعاماإلنتاتجةة باأللف تجنةه فى امحصول االعدس : تكالةفt-1 

          X3t-1 السابق  عامباأللف تجنةه فى الالمزرعى : سعر محصول العدسt-1 

X5t-1          السابق عامباأللف تجنةه فى الالمزرعى : سعر محصول الفولt-1 

      X8t-1السابق  عامباأللف تجنةه فى ال اإلنتاتجةة حمصمحصول ال : تكالةفt-1 

      X9t-1قالساب عامباأللف تجنةه فى ال المزرعى : سعر محصول الحمص t-1 

االرقام ما بةن األقواس تشةر   2.25عند مستوى  يةمعنوال*       2.21عند مستوى  يةمعنوال** 

 المحسوبة.  tالى قةمة 

، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االقتصاد المصدر: وزارة الزراعة واستصالح االراضى

 الزراعى ، أعداد مختلفة.
 

ويتضح من المعادلة السابقة أن أهم العوامل المؤثرة على مساحة 

السابق  عامالمزروعة فى الالعدس فى مصر هى مساحة المزروعة العدس 
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عام فى ال له والتكاليف اإلنتاجيةلمحصول الحمص ،والسعر المزرعى 

السابق وثبتت معنوية النموذج احصائيا وايضا ثبتت معنوية متغير تكاليف 

اال أن االشارات ال  للفولوالسعر المزرعى اإلنتاجية محصول العدس 

تتفق مع المنطق االقتصادى ،وتبين وجود عالقة طردية بين كل من 

والتكاليف اإلنتاجية  العدسومساحة  لىالحا عاممساحة العدس فى ال

ى السنة السابقة ،كما تبين وجود عالقة عكسية بين المساحة ف للحمص

حمص فى السنة للالسعر المزرعى وبين   tفى السنةلعدس المزروعة با

 من التغيرات فى %82إلى أن  2Rمعامل التحديد قيمة شيرتالسابقة ،و

 المزروعة فى مصر ترجع الى العوامل المستقلة التىالعدس مساحة 

وكاليف  المزروعةالعدس النموذج ،ويشير معامل مرونة مساحة  فسرها

على الترتيب  1.12، 6.80حوالى السابق البالغ عامفى الاإلنتاجية  حمصال

 لعدسيؤدى إلى زيادة فى مساحة ا وحده واحده إلى أن تغير مقداره 

،فى توالىعلى ال %1.12، %6.80مقداره  ىالحال عامفى الالمزروعة 

والذى  عام السابقفى ال المزرعى لحمصاسعر  مل مرونة حين يشير معا

مما يعنى أن انخفاض هذا المتغير بوحده واحده يؤدى  6.77حوالىب قدر

 . %6.77بنحو لىالحا عامالمزروعة فى ال العدس فى مساحة إلى زيادة

 الفول والعدس: ى: تقدير نموذج التنبؤ لبعض متغةرات محصولثالثا

 محصول الفول: -أ

( تقدير التنبؤ لمتغيرات محصول الفول 8بيانات جدول )توضح 

( حيث ثبتت معنوية ARIMAوذلك باستخدام نموذج ) ،فى مصر

حيث ( 2622 -2618النموذج لمتغيرات محصول الفول خالل الفترة )

وبالتالى  %6.10أتضح أن مساحة الفول خالل فترة التنبؤ تتناقص بمعدل 

 سنةألف فدان  71.68لفول حوالى فإنه من المتوقع أن تبلغ مساحة ا

المزرعى يتناقص بمعدل الفول ،كما تبين أن متوسط سعر  2622

وبالتالى فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط السعر المزرعى  6.60%

،وتزايد صافى العائد الفدانى  2622عام ألف جنيه/فدان  1.23حوالى

 قع أن يبلغوبالتالى فإنه من المتو %6.1للفول بمعدل ضئيل بلغ نحو

وقد يرجع ذلك الى  2622ألف جنيه/فدان عام  8.02نحو صافى العائد

 بينكما هو م ،البحثيةفترة الخالل المزروعة المحصول تذبذب مساحة 

 ( بالملحق.1بجدول )
 

 مصرتجمهورية  تقدير نموذج التنبؤ لمتغةرات محصول الفول فى  .8 تجدول

 (0205 -0219خالل الفترة)  العربةة

Box-Pierce 

Prob. 
t. 

Statistic 

Std. 

Error 
Coefficient Variable p- 

value 

Chi-

square 

6.38 11.7 6.666 22.1 6.60 6.88 1 

6.78 2.01 6.666 10.0 6.608 6.88 2 

6.71 0.81 6.666 0.88 6.108 1.61 3 

6.82 3.78 6.661 21.62 6.607 1.668 0 

 المزرعى إردب/ تجنةه.الفول سعر -0باأللف  فدان                المزروعة  مساحة الفول -1

 ./فدانصافى عائد محصول الفول باأللف تجنةه-3

 ./فدانباأللف تجنةهاإلنتاتجةة محصول الفول  تكالةف-1 

 (ARIMAنموذج )ل اإلحصائى تحلةلالالمصدر:نتائج 
 

 محصول العدس: -ب

( تقدير التنبؤ لمتغيرات محصول العدس 7أوضحت بيانات جدول )

ثبتت معنوية النموذج وقد ( ARIMAفى مصر، وذلك باستخدام نموذج )

( حيث أتضح أن 2622 -2618لمتغيرات محصول العدس خالل الفترة )

وبالتالى فإنه من  %6.660مساحة العدس خالل فترة التنبؤ تتناقص بمعدل 

 اتضح،كما  2622 سنةفدان ألف  1.20حوالى عدسالمتوقع أن تبلغ مساحة ال

وبالتالى فإنه من  %6.630بمعدل  زايدالمزرعى ينالعدس أن متوسط سعر 

 سنةجنيه/فدان ألف  3.30المتوقع أن يبلغ متوسط السعر المزرعى حوالى

وبالتالى  %6.338بمعدل بلغ نحو عدسلل،وتزايد صافى العائد الفدانى  2622

ألف جنيه/فدان عام  16.20حوالى  لعائدصافى ا فإنه من المتوقع أن يبلغ

بمعدل بلغ نحو اإلنتاجية ،كما تبين زيادة تكاليف محصول العدس  2622

ألف جنيه  11.87وبالتالى فإنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف حوالى  6.31%

فترة الالمزروعة خالل المحصول وقد يرجع ذلك الى تذبذب مساحة /فدان، 

 ( بالملحق.1ل )بجدو يتضح، كما البحثية
 

فى مصر خالل  عدستقدير نموذج التنبؤ لمتغةرات محصول ال .8 تجدول

 (0205 -0219الفترة) 

Box-Pierce 

Prob. 
t. 

Statistic 

Std. 

Error 
Coefficient Variable p- 

value 

Chi-

square 

6.68 18.0 6.666 10.78 6.628 6.88 1 

6.78 0.77 6.666 16.0 6.682 1.61 2 

6.21 16.22 6.666 2.80 6.182 1.60 3 

6.02 8.80 6.661 0.10 6.207 1.63 0 
 إردب/ تجنةه. المزرعى عدسلاسعر -0فدان                            الفمساحة محصول العدس -1

 .               تجنةه/فدان الف صافى عائد محصول العدس-3

 تجنةه/فدان. الف اإلنتاتجةة تكالةف محصول العدس-1

 (.ARIMAنموذج )اإلحصائى ل تحلةل الالمصدر:نتائج 
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  الملحق
 

 (.0205 -0219مصر خالل الفترة ) قةم المتغةرات المتنبا بها لمحصولى الفول والعدس فى .1 تجدول

 السنة
 محصول العدس محصول الفول

المساحة باأللف 
 فدان

السعر المزرعى 
 باأللف تجنةه/طن

صافى العائد باأللف 
 تجنةه/فدان

التكالةف اإلنتاتجةة 
 باأللف تجنةه/فدان

المساحة ألف 
 فدان

السعر المزرعى 
 ألف تجنةه/طن

صافى العائد ألف 
 تجنةه/فدان

اإلنتاتجةة التكالةف 
 ألف تجنةه/فدان

2618 82.02 1.75 7.07 10.08 1.56 3.13 8.36 10.14 
2626 81.86 1.71 7.16 10.15 1.55 3.16 8.69 10.42 
2621 81.70 1.67 7.26 10.23 1.55 3.19 9.04 10.71 
2622 81.54 1.64 7.36 10.30 1.54 3.23 9.39 11.02 
2623 81.39 1.60 7.45 10.37 1.54 3.27 9.77 11.33 
2620 81.23 1.57 7.55 10.45 1.54 3.30 10.16 11.65 
2622 81.07 1.53 7.65 10.52 1.53 3.34 10.56 11.98 
 0.307 0.367 0.034 0.004- 0.07 0.10 0.04- 0.16- المعدل

 ( بالبحث.1المصدر: حسبت من تجدول )
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ABSTRACT 
 

1-The research results showed an annual increase in the total production of bean and lentil crop, estimated at 16.96, 

0.112 thousand tons, respectively, and an annual turnover rate of about 7.03%, 5.8% of their average. 2-It is also estimated 

that there is an annual increase in the net income of the bean and lentil crop estimated at 0.196,0.268 thousand pounds 

respectively, and at an annual rate of change of about 10.2%, 14.2% of their average. 3-- It turns out that the most 

important factors affecting the area of beans cultivated in the current and future situation is the area cultivated in the 

previous year, and the price of relative bean sand / price of lentil sand in the previous year, where it was shown that there 

is a direct relationship between the area of beans cultivated in the current year and the area cultivated in the previous year, 

and between the area cultivated in the current year and the price of the relative bean sand /price of lentil sand in the 

previous year.4-The results showed that the most important factors affecting the area of the lentil crop in the current and 

future situation is the area of lentils cultivated in the previous year where it was shown that there is a direct relationship 

between the area of lentils cultivated in the current year and the area cultivated in the previous year. 5-The forecast model 

of the bean and lentil crop variables estimates that the area of beans during the forecast period decreases by 0.16% and 

therefore the area of beans is expected to reach about 81.07 thousand acres in 2025, and it turns out that the area of lentils 

during the forecast period decreases by 0.004% and therefore the area of lentils is expected to reach about 1.54 thousand 

acres in 2025 .Therefore the research recommends that the following: 1-Work to increase the area of the crops of beans 

and lentils cultivated through the horizontal expansion of agriculture in the new and reclaimed lands where the grain and 

lentil crops are legumes that can be visited in these lands, using some of the juvenile varieties of the crop varieties of beans 

and lentils, which are cultivated in these lands, where the results showed that the area of the two crops planted decreased at 

a rate of about 7.5% above the average research period 2-Work to increase the productivity of the two crops by cultivating 

improved varieties with high productivity, using modern technology in agriculture, and reviving the role of cooperatives in 

providing production supplies at appropriate prices to farmers. 3-The need to ensure fair minimum prices for the bean and 

lentil crops with announcements before planting dates so that producers can be guided when making their production 

decisions. 
 

 


