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  لمحاصيل الزيتية فى مصر لستجابة دالة العرض دراسة اقتصادية ال
  ايهاب مريد شرابين  

  باحث بمعهد بحوث االقتصاد الزراعى 

  : مقدمة
تستخدم فى غـذاء  والتى الزيتية  المحاصيل المستخرجة منلزيوت النباتية الغذائية اتعتبر 

وتنـتج  للحيوانات والدواجن،  يعتبر علفالكسب ل فى الناتج الثانوى منها المتمث كما ان اإلنسان
المحاصيل الحولية الزيتية ومن أهمها الفـول السـودانى ،   : الزيوت النباتية من مصدرين األول

 نوالسمسم، وعباد الشمس، وفول الصويا ، القرطم، والكانوال إضافة إلى بذرة القطن وبذرة الكتا
الثانى المحاصيل غيـر الحوليـة كأشـجار    التى تأتى كناتج ثانوى لمحصول األلياف الرئيسى، و

ن االقتصادية لـالدارة المركزيـة   ووقد خصص قطاع الشئ. الزيتون وأشجار النخيل وجوز الهند
بوزارة الزراعة واستصالح االراضى ان المحاصيل الزيتية الحولية المخصصة النتـاج الزيـت   

وفول الصويا عباد الشمس، الفول السودانى والسمسم، وفى مصر تتمثل فى اربعة محاصيل هما 
ها حـوالى  تتمثـل مسـاح   حيـث ، لذا فقد اخذت الدراسة على وجة االهتمام هذة المحاصـيل  

حاصـالت  اجمـالى مسـاحة   وذلك من على الترتيب % ٣,١٨، %٣,٧٤، % ٦,٦٩،%١٢,٣٨
مـن اجمـالى   على الترتيب % ١٣,٨١،% ١٥,٠٧، % ٢٥,٦٠، % ٤٥,٥٢، الزيوت النباتية 

  )٦().٢٠١٤-١٩٩٠(وذلك كمتوسط للفترة  االربعة الزيتيةمساحة المحاصيل 

، من المحاصيل الغذائية الهامة  يعتبر الفول السودانى يل فى انصامحهذة الوتكمن اهمية 
حيث تحتوى بذوره على مواد غذائية دهنية وبروتينية وكربوهيدراتية وفيتامينات ونسبة مرتفعـة  

حصول السمسم يحتوى على نسبة عالية من الزيت ، اما م %٥٢-٤٥من الزيت تتراوح ما بين 
، ويستخدم السمسم فى صناعة الحلـوى الطحينيـة كغـذاء لإلنسـان    ، % ٦٠-٣٥تقدر بحوالى 

،  السزابن التى تستخدم فى المبيدات الحشرية"ولزيت السمسم رائحة خاصة ويستخلص منه مادة 
ونسـبة البـروتين   ،  زيـت % ٤٥-٢٥فى حين محصول عباد الشمس تحتوى بذروه على نحو 

حيث يفضل زيت عباد الشمس فى استخدامه فى الطعام على زيت فول % ٤٨-٤٤تتراوح نحو 
الصويا لتفوقه فى خواصه الكيماوية والطبيعية ويفضل على الزيوت األخرى ، واخيرا محصول 

ن فى البـذرة  إذا تبلغ نسبة البروتي، فول الصويا يعتبر من المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية 
تقـدر  وهى تقارب قيمة البروتين الحيوانى وتحتوى بذوره على نسبة مـن الزيـت   % ٤٠نحو 

  )٣(. %٢٦-١٣ بحوالى 
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        :مشكلة البحث
لمحاصيل الزيوت بوجة عام والمحاصـيل  على الرغم من األهمية االقتصادية والتصنيعية 

ومع زيادة عدد السكان فـإن هـذه الزيـادة     ، لم تجد اهتماما كافيا اال انها،  الزيتية بوجة خاص
رات اإلنتاجيـة المحليـة مـن    والتى قد ال تتناسب مع القـد ، يتبعها زيادة فى استهالك الزيوت 

الزيوت النباتية الالزمة لمواجهة هذه الزيادة ولذلك تتجة الدولة الى االستيراد مما يشـكل عبئـاً   
إال النتاج الزيوت ، يد من المقومات الالزمة ، ومع تمتع مصر بالعدثقيالً على ميزان المدفوعات

حيث ال تتعدى المساحة المزروعة ، ة مازالت محدودالزيتية لمحاصيل اأن الرقعة المزروعة من 
). ٢٠١٢-١٩٩٠(من متوسط المساحة المحصولية في مصر خالل الفترة % ٠,٤٥منها حوالى 

)٦(   
  : الهدف من البحث

  -:يهدف البحث الى تحقيق العديد من االهداف التى يمكن ابرازها فى النقاط االتية 
  لمحاصيل الزيتية فى مصراللزيوت النباتية ودراسة االهمية النسبية :  اوال

  محاصيل الزيتية فى مصر للواالقتصادية المؤشرات االنتاجية : ثانيا 
   فى مصرللمحاصيل الزيتية التقدير االحصائى لدوال استجابة العرض : ثالثا

  - :واالسلوب البحثى  مصادر البيانات
ى  ، وعلـى  اعتمد البحث على البيانات المنشورة من وزارة الزراعة واستصالح االراض

الموقع الخاص باالنتاج على شبكة االنترنت ، كما تم االستعانة بالعديد من المراجع والدراسـات  
  . المتعلقة بموضوع البحث

لتقدير  التحليل القياسى  الىباالضافة واعتمد البحث على استخدام اسلوب التحليل الوصفى 
نى والسمسم وعباد الشـمس وفـول   الفول السودا(محاصيل الزيتية فى مصر للاستجابة العرض 

خر فى تحليل استجابة العرض للمحاصـيل  أتم استخدام بعض نماذج التوزيع المتحيث ) الصويا 
  : موضع الدراسة 

 : )٥(نموذج مارك نيرلوف  -
من العوامل والتى لعـل  بالعديد يفترض هذا النموذج ان المساحة المزروعة الحالية تتأثر 

لمساحة المزروعة فى العام السابق ولذلك فان الدالة تاخـذ الشـكل   السعر المزرعى وامن اهمها 
  :التالى 

  )١-ت(١ص٢ب+ )١-ت(٢س ١ب+أ=    هـ^ص
  :حيث ان 
  )ت(المساحة المزروعة من المحصول فى العام الحالى  هـ ^ص 

  )١-ت(السعر المزرعى للمحصول فى العام السابق  )١-ت(٢س              
  )١-ت(ساحة المزروعة للمحصول فى العام السابق الم )١-ت(١ص             

   : ) ٥(نموذج فيشر  -
ويفترض هذا النموذج ان المساحة المزروعة تتاثر باالسـعار المزرعيـة حيـث ياخـذ     
المتوسط الحسابى للسعر المزرعى فى ثالث فترات سابقة ولذلك فان النمـوذج المقـدر ياخـذ    

  :المعادلة التالية
  )٣- ، ت٢ -، ت١- ت(٢ب س+أ=   هـ ^ص

  :حيث ان 
  )ت(المساحة المزروعة من المحصول فى العام الحالى   هـ^ص 
 -، ت١-تالمتوسط الحسابى للسعر المزرعى لثالث سنوات سابقة :  )٣-، ت٢ -، ت١-ت(٢س         

  ٣-، ت٢
 :  )٥(نموذج سولو  -
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السـعر   فترض النموذج ان المساحة المزروعة الحالية تتاثر بثالث متغيرات مستقلة وهىي
 المزرعى والمساحة المزروعة فى العام السابق باالضافة الى المساحة المزروعة بفتـرة تـاخير  

  : عامين والمعادلة تاخذ الشكل التالى 
   )٢-ت(١ص ٣ب+)١-ت(١ص٢ب+ )١- ت(٢س ١ب+ أ=  هـ^ص

  :حيث 
  )ت(المساحة المزروعة من المحصول فى العام الحالى   هـ^ص 

  )١-ت(ى للمحصول فى العام السابق السعر المزرع )١-ت(٢س   
  )١-ت(المساحة المزروعة للمحصول فى العام السابق  )١-ت(١ص        
  )٢-ت(المساحة المزروعة للمحصول بفترة تاخير عامين  )٢-ت(١ص        

 :  )٥(نموذج جورجينسون  -
ـ  النموذج  يفترض رية وهـى  يان المساحة المزروعة الحالية تتأثر بخمس متغيـرات تفس

السعر المزرعى بفترات أبطأ ثالث سنوات والمساحة المزروعة فى العام السابق باالضافة الـى  
 : المساحة المزروعة بفترة تاخير عامين والمعادلة تاخذ الشكل التالى 

   )٢- ت(١ص ٥ب+)١-ت(١ص٤ب+ )٣-ت(٢س ٣ب+ )٢- ت(٢س ٢ب+ )١-ت( ٢س ١ب+أ=  هـ^ص
  :  حيث ان

  )ت(محصول فى العام الحالى المساحة المزروعة من ال  هـ^ص
  )١-ت(السعر المزرعى للمحصول فى العام السابق  )١-ت( ٢س            
  )٢-ت(السعر المزرعى للمحصول بفترة تأخير عامين  )٢-ت(٢س       
  )٣-ت(السعر المزرعى للمحصول بفترة تأخير ثالث اعوام  )٣-ت(٢س       
  )١-ت(ل فى العام السابق المساحة المزروعة للمحصو) ١-ت(١ص       
  )٢-ت(المساحة المزروعة للمحصول بفترة تاخير عامين  )٢-ت(١ص       

 :  )٥(نموذج كيدهى  -
بمتغيرين مستقلين هما صافى عائـد  يفترض النموذج ان المساحة المزروعة الحالية تتأثر 

 : المحصول و المساحة المزروعة فى العام السابق وتأخذ الدالة الصورة التالية
   )١-ت(١ص٢ب+)١-ت(٣س ١ب+أ=    هـ^ص

  : حيث ان 
  )ت(المساحة المزروعة من المحصول فى العام الحالى   هـ^ص

   )١-ت(صافى عائد المحصول فى العام السابق   )١-ت(٣س        
    )١-ت(المساحة المزروعة للمحصول فى العام السابق ) ١-ت(١ص        

  :الت السابقة يتم حساب التحويالت التالية واالستعانة بمعامالت انحدار المعاد
  ٢^ب  – ١= معامل االستجابة السنوى 
  معامل االستجابة السنوى / ١= معامل االستجابة الكاملة 

   )١-ت(فى العام السابق  المساحة المزروعة للمحصولانحدار   ٢^ب:  حيث ان 
  : لتالى ويتم حساب المرونة السعرية فى كل من المدى القصير والطويل كا

  ))ت(ص/  )١-ت(س(×  ١^ب) =   S.R.E(المرونة فى المدى القصير 
  ))ت(ص/  )١-ت(س(×) )٢^ب -١/(١^ب) = (  L.R.E(المرونة فى المدى الطويل 

  : حيث ان 
  )١-ت(انحدار المتغيرات المستقلة فى العام السابق   ١^ب
  )١-ت(ق المتوسط الحسابى للمتغير المستقل فى العام الساب )١-ت(س

  )ت(المتوسط الحسابى للمساحة المزروعة الفعلية فى العام الحالى  )ت(ص
  :نتائج الدراسة 

  .المحاصيل الزيتية فى مصروالنباتية مساحة الزيوت لاالهمية النسبية :اوال 
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تشكل المحاصيل الزيتية ركناً هـاماً فى الغـذاء المصرى، وتأتى أهميتها من أن الطلـب  
بدراسة األهميـة النسـبية   و ، ب مشتقا من الطلب علـى إنتاج الزيوت الغذائية عليها يعتبر طل

بالنسبة إلجمالى المساحة المحصولية وإجمالى مساحة النباتية  الزيوت حاصالت مساحةالجمالى 
أن ) ١(تبين مـن بيانـات الجـدول    ) ٢٠٠١٢-١٩٩٠(المحاصيل الحقلية الصيفية خالل الفترة 

الف فدان  ١٢٧٦,٤١وقدرت بحوالى  ١٩٩٦د بلغت الحد األعلى عام ق الزيوتمساحة محاصيل 
الف فـدان، وتمثـل    ١٣٧١٠من المساحة المحصولية والتى بلغت حوالى % ٩,٣١تمثل نحو ، 

الف فدان، ثم  ٦٠٠٩من مساحة الحاصالت الحقلية الصيفية والتى بلغت نحو % ٢١,٢٤حوالى 
ك خالل فترة الدراسة بين االنخفاض واالرتفـاع  بعد ذلحاصالت الزيوت النباتية تذبذت مساحة 

الف فدان وذلك بنسبة نقـص تقـدر بحـوالى     ٦٩٦,٩٣وقدرت بحوالى  ٢٠٠٨لتبلغ أدناها عام 
من إجمالى المساحة المحصولية والتى % ٤,٥٧وتمثل نحو  ١٩٩٠عما كانت عليه عام % ٤٤,٣

لحاصـالت الحقليـة   من إجمـالى مسـاحة ا  % ١١,٠٣الف فدان، ونحو  ١٥٢٣٧بلغت حوالى 
مساحة الجمالى وبدراسة االتجاه العام . الف فـدان ٦٣٢٠.٨٣الصيفية والتى بلغـت حـوالى  

يتضح أنها اخذت اتجاها عاما متناقصا بمقدار سنوى معنوى إحصـائيا بلـغ    )٢(الزيوت جدول 
من متوسط تلك المساحة فى مصر خـالل فتـرة   % ١,٩يمثل حوالى ألف فدان  ١٩,٧٣حوالى 

  . الف فدان ١٠٣٨,٣٧لدراسة والبالغة حوالى ا
االربعة ان اجمالى مساحة المحاصيل الزيتية ) ٢( ،) ١(بيانات الجدولين رقمى تشير كما 
الف فدان فى  ١٦,٥٨تراوحت بين حد ادنى بلغ حوالى ) ٢٠١٢-١٩٩٠( خالل الفترةفى مصر 

وقد اتخذت هـذة  . ٢٠٠٩عام الف فدان  ٣٨,٩٦وحد اعلى بلغ حوالى  ١٩٩٠بداية الفترة عام 
الف فدان يمثـل   ٠,٧٢٩المساحة اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 

الـف   ٢٥,٩٩من متوسط المساحة فى مصر خالل فترة الدراسة البالغ حـوالى  % ٢,٨حوالى 
   .فدان

لـم تحـظ   النباتيـة  الزيوت حاصالت ويتبين من ذلك على الرغم من أن اجمالى مساحة 
باالهتمام الكافى من واضعى خطط التنمية الزراعية وسياسات األمن الغذائى بمصر، األمر الذى 

انخفاض إنتاج البذور الزيتية وبالتالى إنخفاض اإلنتاج المحـلى من الزيوت النباتيـة  ترتب عليه 
ان الدولة وجهـت  ، اال  ومنتجاتها وزيادة حجم الواردات منها لتغطية االستهالك القومى المتزايد

اهتمامها النتاج المحاصيل الزيتية لما لها من اهمية كبيرة فى سد العجز من اسـتهالك الزيـوت   
  .للوصول الى تحقيق االكتفاء الذاتى

  

االهمية النسبية الجمالى مساحة حاصالت الزيوت النباتية باالف فدان بالنسبة ): ١( رقم جدول
مساحة المحاصيل الحقلية الصيفية واهمية إلجمالى المساحة المحصولية وإجمالى 

اهم مساحة المحاصيل الزيتية بالنسبة الى حاصالت الزيوت النباتية والمحاصـيل  
  ).٢٠١٢-١٩٩٠(الزيتية االربعة فى مصر خالل الفترة 

 السنة

المساحة 
المحصولية                

)          الف فدان(
)١( 

مساحة 
المحاصيل 
الحقلية 
الصيفية 

) فدان الف(
)٢( 

اجمالى 
مساحة 

اصالت ح
الزيوت 
النباتية 

) الف فدان(
)٣( 

اجمالى 
مساحة 

المحاصيل 
الزيتية 
االربعة 

) الف فدان(
)٤( 

الجمالى % 
مساحة محاصيل 

 الزيوت

 للمساحة المزروعة من المحاصيل الزيتية االربعة% 

 فول الصويا عباد الشمس السمسم الفول السودانى

ية المحصول
)١/٣( 

الصيفية 
)٢/٣( 

الف 
فدان  

)٥( 
)٤/٥( )٣/٥( 

الف 
فدان 

)٦( 
)٤/٦( )٣/٦( 

الف 
فدان 

)٧( 
)٤/٧( )٣/٧( 

الف 
فدان 

)٨( 
)٤/٨( )٣/٨( 

٤٨.١ ٧.٩ ٩٨.٥ ١٧.٠ ٢.٨ ٣٤.٨ ٢٠.٥ ٣.٤ ٤٢.٠ ١٤.٣ ٢.٣ ٢٩.٣ ٢٤.٨ ١٠.٣ ٢٠٤.٦ ١٢٥٠.٧ ٥٠٥١.٠ ١٢١٨١.٠ ١٩٩٠ 
٤٤.٠ ٨.٨ ١٠٠.٧ ١٨.٤ ٣.٧ ٤٢.١ ٢٤.٩ ٥.٠ ٥٧.٠ ١٢.٧ ٢.٥ ٢٩.٢ ٢٢.٤ ٩.٣ ٢٢٩.٠ ١١٥٠.٢ ٥١٣٩.٠ ١٢٤٠٦.٠ ١٩٩١ 
٢٧.٥ ٤.٦ ٥٢.٠ ٢٧.٥ ٤.٦ ٥٢.١ ٢٨.٧ ٤.٨ ٥٤.٣ ١٦.٣ ٢.٧ ٣٠.٩ ٢١.٧ ٩.٠ ١٨٩.٢ ١١٢٢.٠ ٥١٧٧.٠ ١٢٤٨٩.٠ ١٩٩٢ 
١٥.٤ ٣.٥ ٤٣.٦ ٢٥.٧ ٥.٨ ٧٣.٠ ٢٠.١ ٤.٥ ٥٧.١ ٣٨.٨ ٨.٧ ١١٠.١ ٢٩.٦ ٩.٩ ٢٨٣.٩ ١٢٦٤.٢ ٤٢٧١.٠ ١٢٧٨٠.٠ ١٩٩٣ 
٢٠.٨ ٥.٢ ٥٥.٥ ٢١.٠ ٥.٢ ٥٦.٢ ٢١.٩ ٥.٥ ٥٨.٦ ٣٦.٣ ٩.٠ ٩٦.٩ ١٩.٣ ٨.٢ ٢٦٧.٢ ١٠٧٢.٦ ٥٥٦٦.٠ ١٣٠٠٣.٠ ١٩٩٤ 
٢٠.٠ ٥.٦ ٦٢.٠ ٢٢.٧ ٦.٣ ٧٠.٤ ٢٣.١ ٦.٥ ٧١.٨ ٣٤.٢ ٩.٦ ١٠٦.١ ٢٣.٧ ٨.٠ ٣١٠.٣ ١١١٠.٨ ٤٦٨٠.٠ ١٣٨١٤.٠ ١٩٩٥ 
١٣.٦ ٢.٨ ٣٦.٢ ١٩.١ ٤.٠ ٥٠.٩ ٢٨.٢ ٥.٩ ٧٥.١ ٣٩.٠ ٨.١ ١٠٣.٧ ٢١.٢ ٩.٣ ٢٦٦.٠ ١٢٧٦.٤ ٦٠٠٩.٠ ١٣٧١٠.٠ ١٩٩٦ 
١٣.٩ ٢.٧ ٣١.٥ ١٢.٢ ٢.٣ ٢٧.٥ ٢٨.٧ ٥.٥ ٦٥.١ ٤٥.٢ ٨.٧ ١٠٢.٢ ١٩.٨ ٨.٥ ٢٢٦.٣ ١١٧٨.٨ ٥٩٥٢.٠ ١٣٨٢٩.٠ ١٩٩٧ 
١٨.٧ ٣.٩ ٤٣.٤ ١٤.١ ٢.٩ ٣٢.٨ ٢٢.٦ ٤.٧ ٥٢.٤ ٤٤.٧ ٩.٣ ١٠٣.٨ ١٩.٣ ٨.١ ٢٣٢.٤ ١١٢٠.٧ ٥٧٩٩.٥ ١٣٨٥٩.٠ ١٩٩٨ 
٦.٤ ١.٦ ١٧.١ ١٦.٢ ٤.١ ٤٣.٥ ٢٥.١ ٦.٤ ٦٧.٣ ٥٢.٤ ١٣.٣ ١٤٠.٦ ١٨.٠ ٧.٥ ٢٦٨.٥ ١٠٥٨.٣ ٥٨٦٧.٩ ١٤٠٢٩.٠ ١٩٩٩ 
٣.٦ ١.٠ ٩.٢ ١١.١ ٣.٠ ٢٨.٠ ٢٨.٦ ٧.٩ ٧٢.٤ ٥٦.٧ ١٥.٦ ١٤٣.٦ ١٥.٩ ٦.٦ ٢٥٣.١ ٩١٨.١ ٥٧٥٦.٦ ١٣٩٢٢.٠ ٢٠٠٠ 
٤.٦ ١.١ ١٢.٧ ١٦.٦ ٤.٠ ٤٦.١ ٢٤.٥ ٥.٩ ٦٧.٩ ٥٤.٣ ١٣.٠ ١٥٠.٨ ١٩.٣ ٨.٣ ٢٧٧.٤ ١١٦٠.٠ ٦٠١٥.٠ ١٤٠٢٨.٠ ٢٠٠١ 
٥.٣ ١.٣ ١٤.١ ١٤.٠ ٣.٣ ٣٦.٩ ٢٧.٣ ٦.٥ ٧٢.١ ٥٣.٤ ١٢.٧ ١٤١.١ ١٨.٢ ٧.٧ ٢٦٤.١ ١١١٠.٨ ٦١٠٢.٥ ١٤٣٥٠.٠ ٢٠٠٢ 
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٧.٢ ٢.١ ١٩.٧ ١٢.٤ ٣.٥ ٣٣.٩ ٢٦.٤ ٧.٥ ٧٢.٠ ٥٤.٠ ١٥.٤ ١٤٧.٢ ١٥.٨ ٦.٦ ٢٧٢.٨ ٩٥٨.٠ ٦٠٧٣.٠ ١٤٤٧٤.٠ ٢٠٠٣ 
١١.٦ ٢.٩ ٣٤.١ ١٥.٥ ٣.٩ ٤٥.٥ ٢٣.٧ ٥.٩ ٦٩.٦ ٤٩.١ ١٢.٣ ١٤٤.٠ ١٩.٠ ٨.٠ ٢٩٣.٢ ١١٦٩.٨ ٦١٥٤.٠ ١٤٥٥١.٠ ٢٠٠٤ 
٧.٥ ١.٨ ٢٠.١ ١١.٨ ٢.٩ ٣١.٥ ٢٥.١ ٦.١ ٦٦.٩ ٥٥.٦ ١٣.٥ ١٤٨.٠ ١٧.١ ٧.٣ ٢٦٦.٤ ١٠٩٤.٠ ٦٣٨٦.٠ ١٤٩٠٥.٠ ٢٠٠٥ 
٦.٩ ١.٩ ١٧.٨ ١٣.٨ ٣.٧ ٣٥.٦ ٢٨.٣ ٧.٧ ٧٣.٤ ٥١.٠ ١٣.٩ ١٣٢.١ ١٥.١ ٦.٤ ٢٥٨.٩ ٩٥٣.٣ ٦٣١٢.٦ ١٤٩٢٠.٠ ٢٠٠٦ 
٦.٧ ١.٨ ١٨.٥ ٩.٩ ٢.٧ ٢٧.٢ ٢٧.١ ٧.٥ ٧٤.٩ ٥٦.٣ ١٥.٥ ١٥٥.٣ ١٥.٤ ٦.٦ ٢٧٥.٩ ١٠٠٣.٥ ٦٥١٨.٦ ١٥١٧٥.٩ ٢٠٠٧ 
٨.٢ ٣.٠ ٢٠.٧ ٧.٦ ٢.٨ ١٩.٢ ٢٦.٣ ٩.٥ ٦٦.٤ ٥٧.٩ ٢١.٠ ١٤٦.٢ ١١.٠ ٤.٦ ٢٥٢.٤ ٦٩٦.٩ ٦٣٢٠.٨ ١٥٢٣٧.٠ ٢٠٠٨ 
٧.٤ ٢.٩ ٢٠.٧ ١٤.٦ ٥.٧ ٤٠.٨ ٢٣.٧ ٩.٢ ٦٦.٤ ٥٤.٣ ٢١.٢ ١٥١.٩ ١١.٣ ٤.٦ ٢٧٩.٧ ٧١٧.٩ ٦٣٢٤.٨ ١٥٤٩٤.٥ ٢٠٠٩ 
٥.٥ ٢.١ ١٧.١ ١١.٩ ٤.٥ ٣٧.٢ ٣١.٧ ١١.٩ ٩٨.٨ ٥١.٠ ١٩.١ ١٥٩.٠ ١٣.١ ٥.٤ ٣١٢.٠ ٨٣٠.٣ ٦٣١٥.٥ ١٥٣٣٤.٤ ٢٠١٠ 
٨.٣ ٢.٤ ٢٢.٧ ٦.٤ ١.٩ ١٧.٥ ٢٨.٦ ٨.٣ ٧٨.٣ ٥٦.٦ ١٦.٤ ١٥٤.٨ ١٧.٤ ٦.١ ٢٧٣.٣ ٩٤٢.٩ ٥٤١٩.٤ ١٥٣٥٣.٥ ٢٠١١ 
٧.١ ٢.٤ ١٧.١ ٧.٣ ٢.٥ ١٧.٧ ٢٣.٩ ٨.٠ ٥٧.٦ ٦١.٧ ٢٠.٦ ١٤٨.٧ ١١.١ ٤.٦ ٢٤١.١ ٧٢٢.٦ ٦٤٨٧.٨ ١٥٥٦٢.٢ ٢٠١٢ 
 ١٣.٨ ٣.٢ ٣٤.١ ١٥.١ ٣.٧ ٣٩.١ ٢٥.٦ ٦.٧ ٦٦.٨ ٤٥.٥ ١٢.٤ ١٢٠.٧ ١٨.٢ ٧.٤ ٢٦٠.٨ ١٠٣٨.٤ ٥٨١٣.٠ ١٤١٤٨.٢ المتوسط
  اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االقتصاد الزراعى، أعداد مختلفةوزارة الزراعة واستصالح االراضى، )  ١:(المصدر

(2)   FAO. Org 
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والمحاصـيل  النباتية الزيوت حاصالت اجمالى مساحة لكال من االتجاة الزمنى ) :٢(جدول رقم 
 ) ٢٠١٢-١٩٩٠(خالل الفترة فدان  فى مصر  االربعة باالفالزيتية 

  المحسوبة) ت(القیمة بین القوسین تشیر الى قیمة ،                              %   ١معنوى عند المستوى االحتمالى  **
ـ  ھـ   ، تشير الى المقدار التقديرى للمتغير التابع بالوحدة فى السنة :  ھـ ^ص: حیث ان  تشير الى ترتيب عنصر الزمن    :  س  ھ

  ) ٢٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠، ٣، ٢، ١ ھـ حيث ان( 
  ) .١(جمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم  :المصدر 

  

  : لمحاصيل الزيتية فى مصرلالمؤشرات االنتاجية  :ثانيا

 :الفول السودانى  -١
يتضـح  ) ٤(والتحليل االحصائى بجدول رقم ) ٣(البيانات الواردة بجدول رقم  باستعراض

اخـذت فـى   ) ٢٠١٢-١٩٩٠(ان مساحة محصول الفول السودانى فى مصر كمتوسط للفتـرة  
 ٢٩,٢حيث تراوحت بين حد ادنى بلغ حـوالى  ، التذبذب بين الزيادة والنقصان من عام الى اخر 

وقـد اتخـذت تلـك    . ٢٠١٠الف فدان عام  ١٥٩وحد اقصى بلغ حوالى  ١٩٩١فدان عام الف 
يمثل ، الف فدان  ٥,٠٩٢المساحة اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 

 ١٢٠,٦٧فى مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى من متوسط تلك المساحة % ٤,٢٢حوالى 
ية الفدانية لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوحت بين حد اما االنتاج. الف فدان 

وحد اقصـى بلـغ    ١٩٩٠فدان وذلك فى بداية فترة الدراسة عام /طن  ٠,٨٩٥ادنى بلغ حوالى 
وقد اتخذت تلك االنتاجية اتجاها عاما متزيـدا بمقـدار   . ٢٠٠٨فدان عام / طن  ١,٤٢٩حوالى 

من متوسـط تلـك   % ١,٥٢فدان يمثل حوالى /طن  ٠,٠١٩سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 
كما تشـير الجـداول    .فدان/طن  ١,٢٥٠االنتاجية فى مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى 

السابقة ان االنتاج الكلى من الفول السودانى فى مصر خالل نفس الفترة تراوح بين حد ادنى بلغ 
، وقـد   ٢٠٠٧الف طن عام  ٢١٧,٥لى وحد اقصى بلغ حوا ١٩٩٠الف طن عام  ٢٦,٣حوالى 

الف طـن   ٧,٩٢اتخذ ذلك االنتاج اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 
من متوسط االنتاج فى مصر خـالل فتـرة الدراسـة والبـالغ حـوالى      %  ٥,٠٧يعادل حوالى 

  .الف طن ١٥٦,٢٨٢

 :السمسم   -٢
ساحة محصول السمسم فى مصر كمتوسـط  ان م) ٤(، ) ٣(بيانات الجدولين رقمى تشير 

الف فدان فى بداية الفتـرة عـام    ٤٢تراوحت بين حد ادنى بلغ حوالى ) ٢٠١٢-١٩٩٠(للفترة 
وقد اتخذت هذة المسـاحة اتجاهـا   . ٢٠١٠الف فدان عام  ٩٨,٨وحد اعلى بلغ حوالى  ،١٩٩٠

من % ١,٤٧حوالى  الف فدان يمثل ٠,٩٨عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 
ويالحـظ ان  . الف فـدان  ٦٦,٨٣٥متوسط المساحة فى مصر خالل فترة الدراسة البالغ حوالى 

 ١٩٩٥قد بلغت ادناهـا عـام   االنتاجية الفدانية لمحصول السمسم فى مصر خالل فترة الدراسة 
بمقدار بلـغ حـوالى    ٢٠٠٩عام اقصاها فى حين بلغت ،  فدان/طن  ٠,٤٥٠بمقدار بلغ حوالى 

متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصـائيا  وقد اتخذت تلك االنتاجية اتجاها عاما . فدان/طن  ٠,٧٦٩
من متوسط االنتاجية فى مصـر خـالل   % ٠,٧٦يعادل حوالى ، فدان /طن  ٠,٠٠٤بلغ حوالى 

كما تبين ان االنتاج الكلى لمحصـول السمسـم   . فدان /طن  ٠,٥٢٧فترة الدراسة والبالغ حوالى 
الف طن فى بداية الفترة  ٢١,٢حد ادنى بلغ حوالى  الفترة السابقة قد تراوح بين فى مصر خالل

 F الزمني معادلة االتجاه  المتغير
معامل 
 التحدید
R2 

معامل 
التحدید 
  المعدل 

 R-2 

متوسط 
 الظاھرة

مقدار التغیر 
 السنوي

%  
نسبة 
 التغیر

 حاصالت  اجمالى مساحة 
 الزیوت النباتیة  

  س  ھـ١٩,٧٣  -١٢٧٥,١٤= ھـ   ^ص
           )١٠٣٨,٣٧ ٠,٥٩١ ٠,٦٠٩  **٣٢,٧ )**٥,٧٢- ) **    (٢٦,٩٧ 

 -١,٩٠- ١٩,٧٣ 

ى مساحة المحاصیل اجمال
 االربعةالزیتیة 

  س  ھـ  ٠,٧٢٩+ ١٧,٢٤=  ھـ  ^ص
       )٢٥,٩٩ ٠,٦٣٨ ٠,٦٥٤ **٣٩,٧٦ ) **٦,٣١) **     (١٠,٨٧ 

 
٢,٨٠  ٠,٧٢٩  
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وقد اتخذ هذة االنتاج اتجاها عاما  .٢٠٠٩الف طن عام  ٥١وحد اعلى بلغ حوالى  ، ١٩٩٠عام 
مـن  % ٢,١٢يمثـل حـوالى   الف طن  ٠,٧٥متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى

  .الف طن ٣٥,١٧الل فترة الدراسة البالغ حوالىمتوسط االنتاج   فى مصر خ

 :عباد الشمس   -٣
المساحة المزروعة من محصـول عبـاد   إلى أن ) ٣(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم 

عام الف فدان  ١٧,٥األدنى حوالي  احده تبلغ) ٢٠١٢-١٩٩٠(في مصر خالل الفترة  الشمس
، وبتقدير معادلـة اإلتجـاه الزمنـي    ١٩٩٣عام الف فدان  ٧٣األقصى حوالي  ا، وحده٢٠١١

انها اتخـذت  ) ٤(خالل نفس الفترة المشار إليها سابقا، تبين من الجدول رقم  للمساحة المزروعة
مثـل  الـف فـدان ت   ١,٣٦ بمقدار سنوي معنوي إحصـائياً بلـغ حـوالي    متناقصا عاماإتجاهاً 
سـة والبـالغ   خـالل فتـرة الدرا   المساحة المزروعة فـى مصـر  من متوسط  % ٣,٤٧حوالي
المحصول فى مصر خالل فترة الدراسـة   اما االنتاجية الفدانية لذلك .الف فدان ٣٩,١٤٧حوالي

 ١,١٢٨وحد اقصى بلغ حوالى  ١٩٩٣عام  فدان/طن  ٠,٨٣٣تراوحت بين حد ادنى بلغ حوالى 
 وقد اتخذت تلك االنتاجية اتجاها عامـا متزيـدا بمقـدار    ،٢٠١٢فدان فى نهاية الفترة عام /طن 

من متوسط تلـك  % ٠,٨٢فدان ، يمثل حوالى /طن  ٠,٠٠٨سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 
  .فدان /طن  ٠,٩٧٤االنتاجية فى مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى 

  

محاصيل الزيتية  فى مصر خـالل  للتطور المساحة واالنتاجية وكمية االنتاج ) : ٣(جدول رقم 
  ) . ٢٠١٢ -١٩٩٠(الفترة 

  السنة
 

 فول الصويا بذور عباد الشمس بذور السمسم الفول السودانى

  المساحة
 الف فدان

االنتاجية 
 فدان/طن

االنتاج 
  الكلى 
 الف طن

  المساحة
 الف فدان

االنتاجية 
 فدان/طن

االنتاج 
الكلى 
 الف طن

  المساحة
 الف فدان

االنتاجية 
 فدان/طن 

االنتاج 
الكلى 
 الف طن

  المساحة
 الف فدان

االنتاجية 
 طن

االنتاج 
  الكلى

 الف طن 
١٠٦,٧ ١,٠٨٣ ٩٨,٥ ٣٠,٩ ٠,٨٨٨ ٣٤,٨ ٢١,٢ ٠,٥٠٥ ٤٢,٠ ٢٦,٣ ٠,٨٩٥ ٢٩,٣ ١٩٩٠ 
١٢٠,٠ ١,١٩٢ ١٠٠,٧ ٤٠,٧ ٠,٩٦٦ ٤٢,١ ٣٠,٠ ٠,٥٢٦ ٥٧,٠ ٢٧,٤ ٠,٩٣٨ ٢٩,٢ ١٩٩١ 
٥٨,٩ ١,١٣٤ ٥٢,٠ ٤٦,٥ ٠,٨٩١ ٥٢,١ ٢٨,٣ ٠,٥٢١ ٥٤,٣ ٣٠,٤ ٠,٩٨٤ ٣٠,٩ ١٩٩٢ 
٥٠,٥ ١,١٥٧ ٤٣,٦ ٦٠,٨ ٠,٨٣٣ ٧٣,٠ ٣١,٠ ٠,٥٤٣ ٥٧,١ ١٠٦,٠ ٠,٩٦٣ ١١٠,١ ١٩٩٣ 
٦٧,٢ ١,٢١١ ٥٥,٥ ٥١,١ ٠,٩١٠ ٥٦,٢ ٢٧,٧ ٠,٤٧٣ ٥٨,٦ ١١٦,٩ ١,٢٠٧ ٩٦,٩ ١٩٩٤ 
٦٣,٤ ١,٠٢٣ ٦٢,٠ ٦٥,٥ ٠,٩٣١ ٧٠,٤ ٣٢,٣ ٠,٤٥٠ ٧١,٨ ١٣٠,٦ ١,٢٣١ ١٠٦,١ ١٩٩٥ 
٣٩,٧ ١,٠٩٧ ٣٦,٢ ٤٩,٢ ٠,٩٦٧ ٥٠,٩ ٣٦,٨ ٠,٤٩٠ ٧٥,١ ١٢٥,٠ ١,٢٠٥ ١٠٣,٧ ١٩٩٦ 
٣٤,٧ ١,١٠٢ ٣١,٥ ٢٥,٦ ٠,٩٢٩ ٢٧,٥ ٣٣,٠ ٠,٥٠٧ ٦٥,١ ١٢٦,٠ ١,٢٣٣ ١٠٢,٢ ١٩٩٧ 
٤٧,٨ ١,١٠١ ٤٣,٤ ٣١,٨ ٠,٩٧٠ ٣٢,٨ ٢٥,٩ ٠,٤٩٤ ٥٢,٤ ١٣٢,٤ ١,٢٧٥ ١٠٣,٨ ١٩٩٨ 
١٨,٩ ١,١٠٨ ١٧,١ ٤٣,٠ ٠,٩٨٩ ٤٣,٥ ٣٣,٤ ٠,٤٩٧ ٦٧,٣ ١٨٠,٥ ١,٢٨٤ ١٤٠,٦ ١٩٩٩ 
١٠,٥ ١,١٤٢ ٩,٢ ٢٧,٥ ٠,٩٨٤ ٢٨,٠ ٣٦,٨ ٠,٥٠٩ ٧٢,٤ ١٨٧,٢ ١,٣٠٣ ١٤٣,٦ ٢٠٠٠ 
١٤,٩ ١,١٧٣ ١٢,٧ ٤٤,١ ٠,٩٥٨ ٤٦,١ ٣٤,٨ ٠,٥١٣ ٦٧,٩ ٢٠٥,١ ١,٣٦٠ ١٥٠,٨ ٢٠٠١ 
١٧,٧ ١,٢٥٦ ١٤,١ ٣٥,٠ ٠,٩٥٠ ٣٦,٩ ٣٦,٨ ٠,٥١٠ ٧٢,١ ١٩١,٠ ١,٣٥٤ ١٤١,١ ٢٠٠٢ 
٢٨,٧ ١,٤٥٣ ١٩,٧ ٣٣,٣ ٠,٩٨٢ ٣٣,٩ ٣٧,٠ ٠,٥١٤ ٧٢,٠ ١٩٥,٩ ١,٣٣١ ١٤٧,٢ ٢٠٠٣ 
٤٣,٤ ١,٢٧٢ ٣٤,١ ٤٤,٣ ٠,٩٧٤ ٤٥,٥ ٣٦,٩ ٠,٥٣١ ٦٩,٦ ١٩١,٤ ١,٣٢٩ ١٤٤,٠ ٢٠٠٤ 
٢٥,٨ ١,٢٨٦ ٢٠,١ ٣٠,٤ ٠,٩٦٧ ٣١,٥ ٣٦,٧ ٠,٥٤٩ ٦٦,٩ ١٩٩,٣ ١,٣٤٧ ١٤٨,٠ ٢٠٠٥ 
٢٣,٠ ١,٢٩٤ ١٧,٨ ٣٥,٨ ١,٠٠٤ ٣٥,٦ ٤٠,٦ ٠,٥٥٤ ٧٣,٤ ١٨٣,٩ ١,٣٩٢ ١٣٢,١ ٢٠٠٦ 
٢٥,٦ ١,٣٨٢ ١٨,٥ ٢٧,٦ ١,٠١٧ ٢٧,٢ ٤١,٥ ٠,٥٥٥ ٧٤,٩ ٢١٧,٥ ١,٤٠١ ١٥٥,٣ ٢٠٠٧ 
٢٩,٢ ١,٤١١ ٢٠,٧ ٢٠,٤ ١,٠٦١ ١٩,٢ ٣٦,٥ ٠,٥٤٩ ٦٦,٤ ٢٠٨,٨ ١,٤٢٩ ١٤٦,٢ ٢٠٠٨ 
٢٢,٤ ١,٠٨٥ ٢٠,٧ ٤١,٣ ١,٠١١ ٤٠,٨ ٥١,٠ ٠,٧٦٩ ٦٦,٤ ١٩٨,٠ ١,٣٠٤ ١٥١,٩ ٢٠٠٩ 
٤٣,٣ ٢,٥٤١ ١٧,١ ٣٩,٣ ١,٠٥٧ ٣٧,٢ ٤٦,١ ٠,٤٦٧ ٩٨,٨ ٢٠٢,٩ ١,٢٧٧ ١٥٩,٠ ٢٠١٠ 
٢٩,٨ ١,٣١٢ ٢٢,٧ ١٨,٣ ١,٠٤٥ ١٧,٥ ٤٣,٢ ٠,٥٥٢ ٧٨,٣ ٢٠٦,٦ ١,٣٣٤ ١٥٤,٨ ٢٠١١ 
٢٥,٩ ١,٥١٦ ١٧,١ ٢٠,٠ ١,١٢٨ ١٧,٧ ٣١,٣ ٠,٥٤٣ ٥٧,٦ ٢٠٥,٤ ١,٣٨١ ١٤٨,٧ ٢٠١٢ 
  ٤١,٢ ١,٢٧٥ ٣٤,١ ٣٧,٥ ٠,٩٧٤ ٣٩,١ ٣٥,٢ ٠,٥٢٧ ٦٦,٨ ١٥٦,٣ ١,٢٥٠ ١٢٠,٧ المتوسط

  

وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي ، نشرة  : المصدر
  .االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة 

  

لى من محصول عباد الشمس فى مصـر خـالل   كما تشير الجداول السابقة ان االنتاج الك
وحد اقصى بلغ حوالى ،  ٢٠١١الف طن عام  ١٨,٣نفس الفترة تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى 
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، وقد اتخذ ذلك االنتاج اتجاها عاما متناقصا بمقدار سنوى معنـوى   ١٩٩٥الف طن عام  ٦٥,٥
النتاج فى مصر خـالل  من متوسط ا%  ٢,٧١الف طن يمثل حوالى ١,٠١٧احصائيا بلغ حوالى 

  .الف طن  ٣٧,٤٩٩فترة الدراسة والبالغ حوالى  

 :فول الصويا   -٤
تراوحـت   محصول فول الصـويا ، أن مساحة )٣(ويتبين من إستقراء بيانات الجدول رقم 

وحـد   ٢٠٠٠ألف فـدان عـام    ٩,٢مابين حد أدنى بلغ حوالي ) ٢٠١٢ -١٩٩٠(خالل الفترة 
أن المسـاحة  ) ٤(، ويتضح من الجدول رقـم   ١٩٩١عام ألف فدان ١٠٠,٧أقصى بلغ حوالي  

ألف فـدان يمثـل    ٢,٧٩بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي عاما متناقصا اتخذت اتجاهاً 
 ٤٣,١٣١٪ من متوسط مساحة ذلك المحصول خالل فترة الدراسة والبـالغ حـوالي   ٨,٢حوالي 

  .ألف فدان
  

بـالطن  واالنتاجيـة الفدانيـة   بالف فـدان  مزروعة للمساحة الاالتجاة الزمنى ) :٤(جدول رقم 
 ) ٢٠١٢-١٩٩٠(خالل الفترة  محاصيل الزيتيةللبالف طن واالنتاج الكلى 

 F معادلة االتجاه الزمني  المتغير المحصول
معامل 
 التحدید
R2 

معامل 
التحدید 

   المعدل 
R-2 

متوسط 
 الظاھرة

مقدار التغیر 
 السنوي

%  
نسبة 
 التغیر

الفول 
 نىالسودا

المساحة 

 المزروعة
  س  ھـ٥,٠٩٢+٥٩,٥٦٥= ھـ   ^ص

           )٤,٢٢ ٥,٠٩٢  ١٢٠,٦٧٠ ٠,٦٩٢ ٠,٧٠٦  **٥٠,٣٢  )**٧,٠٩) **    ( ٦,٠٥  

االنتاجية 

 الفدانية 
  س  ھـ  ٠,٠١٩+ ١,٠٢٦=  ھـ  ^ص

       )١,٢٥٠ ٠,٦٤٩ ٠,٦٦٤ **٤١,٥٩ ) **٦,٤٥) **     (٢٥,٧٧ 
 

١,٥٢  ٠,٠١٩  

االنتاج 

 لى الك
  س  ھـ ٧,٩٢+ ٦١,٢٤٨= ھـ   ^ص

              )١٥٦,٢٨١ ٠,٧٥٩ ٠,٧٧٠ **٧٠,١٧ ) **٨,٣٨) **     (٤,٧٣ 
 ٥,٠٧  ٧,٩٢ 

بذور 
 السمسم

المساحة 

المزروعة 
  س ھـ  ٠,٩٨+  ٥٥,٠٧٩= ھـ  ^ص

        )١,٤٧ ٠,٩٨ ٦٦,٨٢٥ ٠,٣١٩ ٠,٣٥٠ **١١,٣١  ) **٣,٣٦) **   (١٣,٧٨  

االنتاجية 

  الفدانية
  س  ھـ ٠,٠٠٤+ ٠,٤٨٢= ھـ   ^ص

          )٠,٧٦  ٠,٠٠٤  ٠,٥٢٧ ٠,١٣٩ ٠,١٧٨ *٤,٥٥ ) *٢,١٣) **      ( ٢٠,٠  

االنتاج 

 الكلى 
  س  ھـ  ٠,٧٥+ ٢٦,٢٢٣= ھـ  ^ص

         )٢,١٢  ٠,٧٥  ٣٥,١٧ ٠,٥٥٢  ٠,٥٧٢ **٢٨,٠٩ ) **٥,٣٠) **  (١٣,٦١ 

عباد 
 الشمس

المساحة 

المزروعة 
  س  ھـ  ١,٣٦ - ٥٥,٤٧٢= ھـ ^ص

        )٣,٤٧- ١,٣٦- ٣٩,١٤٧ ٠,٣٦٧ ٠,٣٩٦ **١٣,٧٤  ) **٣,٧١- ) **    (١١,٠٣  

االنتاجية 

 الفدانية 
  س  ھـ  ٠,٠٠٨+ ٠,٨٧٧=ھـ  ^ص

     )٠,٨٢  ٠,٠٠٨  ٠,٩٧٤  ٠,٧٢٣ ٠,٧٣٥ **٥٨,٢٩ ) **٧,٦٤) ** ( ٦٠,١١  

االنتاج 

 الكلى 
  س  ھـ  ١,٠١٧ – ٤٩,٧٠٠=ھـ  ^ص

           )٢,٧١-  ١,٠١٧-  ٣٧,٤٩٩ ٠,٢٨١ ٠,٣١٤ **٩,٥٩ ) **٣,٠٩ - ) **    (١١,٠٤ 

 فول الصويا

المساحة 

المزروعة 
  س  ھـ  ٢,٧٩ -٦٧,٧٢= ھـ  ^ص

              )٨,٢٠- ٢,٧٩- ٤٣,١٣١ ٠,٥٤٣ ٠,٥٦٣ **٢٧,٠٩  ) **٥,٢١- ) **   (٩,١٩  

االنتاجية 

 الفدانية 
  س  ھـ ٠,٠٢٤+ ٠,٩٨٣=  ھـ  ^ص

         )١,٨٨  ٠,٠٢٤  ١,٢٧٥ ٠,٢٥٨ ٠,٢٩٢ **٨,٦٧ ) **٢,٩٤) **    (٨,٦٧  

االنتاج 

 الكلى 
س  ھـ                                      ٢,٧٢-   ٧٣,٨٧٧= ھـ  ^ص

          )٦,٦٠-  ٢,٧٢-  ٤١,٢٢٧ ٠,٤٢٣ ٠,٤٤٩ **١٧,١٤ ) **٤,١٤- ) **    ( ٨,٢٠ 

  المحسوبة) ت(القیمة بین القوسین تشیر الى قیمة ،   %   ٥معنوى عند المستوى االحتمالى *     ، %    ١معنوى عند المستوى االحتمالى  **
تشير الى ترتيب عنصر الزمن    :  س  ھـ ھـ   ، تشير الى المقدار التقديرى للمتغير التابع بالوحدة فى السنة :  ھـ ^ص: حیث ان 

  ) ٢٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠، ٣، ٢، ١ ھـ حيث ان( 
  ).٣(جمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم  :المصدر 
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اما االنتاجية الفدانية لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوحت بين حد ادنـى  
فـدان عـام   / طـن   ٢,٥٤١وحد اقصى بلغ حوالى  ١٩٩٥فدان عام /طن  ١,٠٢٣بلغ حوالى 

ر سنوى معنوى احصائيا بلغ حـوالى  وقد اتخذت تلك االنتاجية اتجاها عاما متزيدا بمقدا  ٢٠١٠
من متوسط تلك االنتاجية فى مصر خالل فترة الدراسة % ١,٨٨حوالى فدان يمثل /طن  ٠,٠٢٤

كما يالحظ  ان االنتاج الكلى لمحصول فـول الصـويا فـى     .فدان /طن  ١,٢٧٥والبالغ حوالى 
وحـد   ٢٠٠٠ن عام الف ط ١٠,٥حد ادنى بلغ حوالى  مصر خالل الفترة السابقة قد تراوح بين

االنتاج اتجاها عاما متناقصا بمقـدار   اوقد اتخذ هذ . ١٩٩١الف طن عام  ١٢٠اعلى بلغ حوالى 
من متوسط االنتـاج فـى   % ٦,٦يمثل حوالى الف طن  ٢,٧٢سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى

  .الف طن  ٤١,٢٢٧مصر خالل فترة الدراسة البالغ حوالى
  :حاصيل الزيتية فى مصر لملالمؤشرات االقتصادية : ثالثا

 :الفول السودانى  -١
) ٦(والتحليل االحصائى بجدول رقم بالملحق ) ٥(البيانات الواردة بجدول رقم  باستعراض

) ٢٠١٢-١٩٩٠(يتضح ان السعر المزرعى لمحصول الفول السودانى فى مصر كمتوسط للفترة 
ـ   ١٩٩٢عـام   طن/جنية  ١٠٣,١تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى  ى بلـغ حـوالى   وحـد اقص

وقد اتخذ السعر المزرعى اتجاها عاما متزيدا بمقـدار سـنوى   .  ٢٠١٢عام  طن/جنية ٧٤٢,٧
مـن متوسـط السـعر    % ٩,٥يمثل حـوالى  ،  طن/جنية  ٢٧,٢٨معنوى احصائيا بلغ حوالى 

امـا   .طن/ جنية ٢٨٧,٢المزرعى لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى 
لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوح بين حد ادنـى بلـغ حـوالى     جملة االيراد

 ١٠٤٢٤وحد اقصى بلغ حـوالى   ١٩٩٠وذلك فى بداية فترة الدراسة عام فدان /جنية  ٩٩٧,١
اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا  اخذ ذلك االيرادوقد .  ٢٠١٢عام فدان /جنية 

فـى مصـر    جملة االيرادمن متوسط % ١٠,١٨يمثل حوالى دان ف/ جنية  ٣٩١,٣١بلغ حوالى 
التكاليف كما تشير الجداول السابقة ان . فدان/جنية  ٣٨٤٤,٨٦خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى

بـين حـد ادنـى بلـغ حـوالى       تمن الفول السودانى فى مصر خالل نفس الفترة تراوح الكلية
، وقـد   ٢٠١٢عام فدان /جنية  ٤٠٢٠حوالى وحد اقصى بلغ  ١٩٩٠عام فدان /جنية  ٥٠٧,٢٥

 جنية١٤٢,٤٦اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى  التكاليف تلك تاتخذ
ـ    التكاليفمن متوسط % ٨,١٥حوالى  يمثل، فدان /   ةفى مصر خالل فتـرة الدراسـة والبالغ

ل الفول السودانى فى مصر كما يالحظ  ان صافى العائد لمحصو .فدان/جنية  ١٧٤٨,٣٦حوالى
وحـد   ١٩٩٣عـام  فدان /جنية  ٢٢٣,٥حد ادنى بلغ حوالى  خالل الفترة السابقة قد تراوح بين

وقد اتخذ صافى العائد اتجاها عامـا متزيـدا    . ٢٠١٢عام فدان /جنية  ٦٤٠٤اعلى بلغ حوالى 
مـن  % ١١,٨٧يمثل حـوالى  فدان / جنية  ٢٤٨,٨٥بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 

كما يتضح  .فدان/ جنية ٢٠٩٦,٥فى مصر خالل فترة الدراسة البالغ حوالى صافى العائدمتوسط 
ان متوسط تكلفة الوحدة المنتجة لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوح بـين حـد   

وحد اقصـى بلـغ    ١٩٩٠طن وذلك فى بداية فترة الدراسة عام /جنية  ٥٦٦,٩ادنى بلغ حوالى 
وقد اخذ متوسط تكلفة الوحدة المنتجة .  ٢٠١٢طن فى نهاية الدراسة عام /جنية ٢٩١٠,٥حوالى 

طن يمثـل حـوالى   /جنية  ٩٥,٧٧اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 
من متوسط جملة تكلفة الوحدة المنتجة فى مصر خالل فترة الدراسة والبـالغ حـوالى   % ٧,٠٨

اما نسبة االيراد الى التكاليف لذلك المحصول فى مصـر خـالل فتـرة     .طن / جنية  ١٣٥٢,٦
وحـد   ١٩٩٣وذلك فى بداية فترة الدراسة عـام  % ١,٢الدراسة تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى 

اتجاها عاما متزيدا ت نسبة االيراد الى التكاليف وقد اخذ. ٢٠٠٧عام  % ٢,٨اقصى بلغ حوالى 
نسـبة  مـن متوسـط   % ٢,٣يمثل حوالى % ٠,٠٤٦غ حوالى بمقدار سنوى معنوى احصائيا بل

كما يالحظ ان اربحية . % ٢,٠فى مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى االيراد الى التكاليف 
حد ادنى بلغ حـوالى   الوحدة المنتجة لتلك المحصول فى مصر خالل الفترة السابقة قد تراوح بين

وقـد   . ٢٠١٢عـام   طن/ جنية ٤٦٣٦,٥والى وحد اعلى بلغ ح ١٩٩٣عام  طن/ جنية ٢٣٢,١
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  ١٧٨,١٦اتخذت هذة االربحية اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلـغ حـوالى   
ـ  % ١١,١٨يمثل حوالى طن /جنية   ةمن متوسط االربحية فى مصر خالل فترة الدراسـة البالغ

  . طن/حنية ١٥٩٣,٢حوالى 
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     لمحصولى الفول السودانى  بالجنية لمؤشرات االقتصاديةالهم ااالتجاة الزمنى ) :٦(جدول رقم 
 ) . ٢٠١٢-١٩٩٠(خالل الفترة والسمسم                    

 F معادلة االتجاه الزمني المتغير المحصول
معامل 
 التحدید
R2 

معامل 
التحدید 

   المعدل 
R-2 

متوسط 
 الظاھرة

مقدار التغیر 
 السنوي

%  
نسبة 
 التغیر

الفول 
  ىالسودان

السعر المزرعى 
 طن/جنیة 

  س  ھـ٢٧,٢٨+٤٠,٣١ - = ھـ   ^ص
) -٩,٥٠ ٢٧,٢٨ ٢٨٧,٠٢ ٠,٧٦٩ ٠,٧٧٩  **٧٤,١١ )**٨,٦١)    ( ٠,٩٣  

  س  ھـ  ٣٩١,٣١+ ٨٥٠,٨٨ - =  ھـ  ^ص االیراد الكلى
) -١٠,١٨  ٣٩١,٣١ ٣٨٤٤,٨٦ ٠,٨١٠ ٠,٨١٨ **٩٤,٦٦ ) **٩,٧٣)         ( ١,٥٤  

  س  ھـ ١٤٢,٤٦+ ٣٨,٨٦= ھـ   ^ص التكالیف الكلیة
)٨,١٥  ١٤٢,٤٦ ١٧٤٨,٣٦ ٠,٨٣٥ ٠,٨٤٣ **١١٢,٦ ) **١٠,٦١)     (٠,٢١  

  س  ھـ ٢٤٨,٨٥+ ٨٨٩,٧٥- = ھـ   ^ص  صافى العائد
) -١١,٨٧  ٢٤٨,٨٥  ٢٠٩٦,٥  ٠,٧٨١  ٠,٧٩١  **٧٩,٥٧  ) **٨,٩٢) *      ( ٢,٣٣  

متوسط تكلفة 
  الوحدة المنتجة

  س  ھـ٩٥,٧٧+  ٢٠٣,٣٣= ھـ   ^ص
)٧,٠٨  ٩٥,٧٧  ١٣٥٢,٦  ٠,٧٦٧  ٠,٧٧٨  **٧٣,٣٩  ) **٨,٥٧)     (١,٣٣  

نسبة االیراد الى 
  التكالیف الكلیة

 س  ھـ٠,٠٤٦+  ١,٤٨= ھـ   ^ص
)٢,٣  ٠,٠٤٦  ٢,٠  ٠,٦٣٤  ٠,٦٥٠  **٣٩,٠٧  ) **٦,٢٥) **    (١٤,٨٥  

اربحیة الوحدة 
 المنتجة

  س  ھـ  ١٧٨,١٦+ ٥٤٤,٧٣ - =  ھـ  ^ص
) -١١,١٨  ١٧٨,١٦  ١٥٩٣,٢  ٠,٧٤٩  ٠,٧٦١  **٦٦,٧٥  *) *٨,١٧)         ( ١,٨٢  

العائد على 
  الجنیة المستثمر

  س  ھـ٠,٠٤٥+٠,٤٨٨= ھـ   ^ص
)٤,٣٧  ٠,٠٤٥  ١,٠٠  ٠,٦٥٥  ٠,٦٧١  ** ٤٢,٧٤ ) **٦,٥٤) **   (٥,١٥ 

بذور 
  السمسم

السعر المزرعى 
 طن/جنیة 

  س  ھـ ٣١٠,٥٥+٦٦٢,٤٧= ھـ   ^ص
)٧,٠٨  ٣١٠,٥٥  ٤٣٨٩,٠٨  ٠,٧٦٤  ٠,٧٧٥  **٧٢,٢٧  ) **٨,٥)      ( ١,٣٢  

  س  ھـ ١٩١,٧٨+ ١٨١,٥٤= ھـ   ^ص االیراد الكلى
)٧,٧٢  ١٩١,٧٨  ٢٤٨٢,٩٣ ٠,٨٩٠ ٠,٨٠٠ **٨٣,٩ ) *٩,١٦)      (٠,٦٣  

  س  ھـ  ١٠٩,٥٥+ ٦١,٧= ھـ  ^ص التكالیف الكلیة
)٧,٩٦  ١٠٩,٥٥  ١٣٧٦,٢٩ ٠,٨٢٢  ٠,٨٣٠ **١٠٢,٣٥ ) **١٠,١٢)    ( ٠,٤٢  

  س  ھـ  ٨٢,٢٣+ ١١٩,٨٤= ھـ  ^ص  صافى العائد
)٧,٤٣  ٨٢,٢٣  ١١٠٦,٦٤  ٠,٦٦٦  ٠,٦٨١  **٤٤,٩٣ ) **٦,٧)     ( ٠,٧١  

متوسط تكلفة 
  الوحدة المنتجة

  س  ھـ١٨٩,١٦+  ٣٠٦,٦٣= ھـ   ^ص
)٧,٣٤  ١٨٩,١٦ ٢٥٧٦,٥  ٠,٧٧٥  ٠,٧٨٥  **٧٦,٦٤  ) **٨,٧٥)     (١,٠٤  

نسبة االیراد الى 
  التكالیف الكلیة

  س  ھـ٠,٠٠٧ - ١,٩٢= ھـ   ^ص
)١,٨  ٠,٠١٩  ٠,٠٦٣  ١,٤٢ )١,١٩- ) **    (٢٣,٤٠ -  -  

اربحیة الوحدة 
 المنتجة

  س  ھـ١٤٢,٥٠+ ٣٧٢,٢٣=  ھـ  ^ص
)٦,٨٤  ١٤٢,٥ ٢٠٨٢,٢  ٠,٦٠٧  ٠,٦٢٥  **٣٥,٠٤  ) **٥,٩٢)         ( ١,١٣  

العائد على 
  الجنیة المستثمر

  س  ھـ٠,٠٤٥+٠,٤٨٨= ھـ   ^ص
)٠,٨  ٠,٠٤٠  ٠,٠٨٤  ١,٩٣ ) **٦,٥٤) **   (٥,١٥  -  - 

  المحسوبة) ت(القیمة بین القوسین تشیر الى قیمة ،   %   ٥معنوى عند المستوى االحتمالى * ،   %     ١معنوى عند المستوى االحتمالى  ** 
ث ان    ـ  ^ص: حی ـ   ،  تشير الى المقدار التقديرى للمتغير التابع بالوحدة فى السنة :  ھ ـ  ھ تيب عنصـر  تشير الى تر:  س  ھ

  ) ٢٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠، ٣، ٢، ١ ھـ حيث ان(  الزمن    
  .بالملحق ) ٥(جمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم  :المصدر 

ان العائد على الجنية المستثمر لذلك المحصول فى مصر خالل فتـرة الدراسـة    كما يتبين
ـ  ١٩٩٣عام  ٠,٢٤٠٨تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى  عـام   ١,٥٩٣غ حـوالى  وحد اقصى بل

وقد اتخذ العائد على الجنية المستثمر اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصـائيا  . ٢٠١٢
من متوسط ذلك العائد على الجنية المسـتثمر فـى   % ٤,٣٧يمثل حوالى   ٠,٠٤٥يقدر حوالى 

  .١مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى 

 :السمسم   -٢
بالملحق والتحليل االحصائى بالجدول رقـم  ) ٥(دة بالجدول رقم دراسة البيانات الوارومن 

) ٢٠١٢-١٩٩٠(يتبين ان السعر المزرعى لمحصول السمسم فى مصر خالل فترة الدراسة ) ٦(
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وحـد اقصـى بلـغ حـوالى      ١٩٩٠طن عام /جنية  ١٨٠٥,٨تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى 
جاها عاما متزيـدا بمقـدار سـنوى    وقد اتخذ ذلك السعر ات.  ٢٠١٢طن عام /جنية  ١١٣٠٨,٣

من متوسط تلك السعر %  ٧,٠٨طن ، يمثل حوالى /جنية  ٣١٠,٥٥معنوى احصائيا بلغ حوالى 
كمـا يتضـح ان   . طن/جنية  ٤٣٨٩,٠٨خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى المزرعى فى مصر 

ـ   جملة االيراد لذلك غ حـوالى  المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوح بين حد ادنـى بل
 ٦٦٩٤وحد اقصى بلغ حـوالى  ، ١٩٩٠فدان وذلك فى بداية فترة الدراسة عام /جنية  ٩٤٩,٦٤

وقد اخذ ذلك االيراد اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى . ٢٠١٢الدراسة عام فدان فى نهاية /جنية 
مـن متوسـط جملـة    % ٧,٧٢يمثل حوالى ،  فدان/جنية  ١٩١,٩٨معنوى احصائيا بلغ حوالى 

كما تشير الجـداول  . فدان/جنية ٢٤٨٢,٩٣اد فى مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى االير
مصر خالل نفس الفترة تراوحت بـين حـد   فى السابقة ان التكاليف الكلية من محصول السمسم 

فـدان  /جنية  ٣٢٣٧وحد اقصى بلغ حوالى ، ١٩٩٠فدان عام /جنية ٤٤٩,٥٨ ادنى بلغ حوالى 
تلك التكاليف اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصـائيا بلـغ    ، وقد اتخذت ٢٠١٢عام 

من متوسط التكاليف فى مصر خالل فتـرة  % ٧,٩٦يمثل حوالى ، فدان /جنية  ١٠٩,٥٥حوالى
كما يالحظ ان صافى العائد لمحصول السمسم فى  .فدان/جنية ١٣٧٦,٢٩الدراسة والبالغ حوالى 

 ١٩٩٣فـدان عـام   /جنية  ٤٠١,٢حد ادنى بلغ حوالى  بينمصر خالل الفترة السابقة قد تراوح 
وقد اتخذ صافى العائد اتجاها عاما متزيدا  .٢٠١٢فدان عام /جنية  ٣٤٥٧وحد اعلى بلغ حوالى 

مـن  %  ٧,٤٣يمثـل حـوالى   ، فدان /جنية  ٨٢,٢٣بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 
كمـا   .فـدان / جنية ١١٠٦,٦٤لغ حوالىمتوسط صافى العائد فى مصر خالل فترة الدراسة البا

يتضح ان متوسط تكلفة الوحدة المنتجة لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوح بين 
وحد اقصـى  ، ١٩٩٠طن وذلك فى بداية فترة الدراسة عام /جنية  ٨٩٠,٣حد ادنى بلغ حوالى 

توسط تكلفـة الوحـدة   وقد اخذ م. ٢٠١٢طن فى نهاية الدراسة عام /جنية  ٥٩٦١,٣بلغ حوالى 
، طـن  /جنيـة   ١٨٩,١٦المنتجة اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 

من متوسط جملة تكلفة الوحدة المنتجة فى مصر خـالل فتـرة الدراسـة    %  ٧,٣٤يمثل حوالى 
ـ   .طن/جنية  ٢٥٧٦,٥والبالغ حوالى  ر اما نسبة االيراد الى التكاليف لذلك المحصول فـى مص

وحد اقصى بلغ حوالى ،  ١٩٩٣عام  %١,٥خالل فترة الدراسة تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى 
بمقدار سـنوى   متناقصاوقد اخذت نسبة االيراد الى التكاليف اتجاها عاما . ١٩٩١عام  % ٢,٢
كما يالحظ ان اربحية الوحدة المنتجة لتلك المحصول فى مصـر خـالل   . معنوى احصائياغير 

وحـد اعلـى   ،  ١٩٩٣طن عام /جنية ٧٣٩,٢٤حد ادنى بلغ حوالى  بقة قد تراوح بينالفترة السا
وقد اتخذت هذة االربحية اتجاهـا عامـا متزيـدا     ، ٢٠١٢طن عام /جنية ٦٣٦٦,٥بلغ حوالى 

من متوسط % ٦,٨٤طن يمثل حوالى /جنية   ١٤٢,٥بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 
من الجداول كما يتبين  .طن/حنية ٢٠٨٢,٢اسة البالغة حوالى االربحية فى مصر خالل فترة الدر

ان العائد على الجنية المستثمر لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوح المشار اليها 
 ، ١٩٩١عـام   ١,٢٢٣٣وحد اقصى بلغ حـوالى   ،١٩٩٣عام ٠,٤٩٣٦بين حد ادنى بلغ حوالى

  .معنوى احصائياغير بمقدار سنوى  متناقصاها عاما وقد اتخذ العائد على الجنية المستثمر اتجا
 :عباد الشمس  -٣

السعر المزرعى لمحصول عبـاد   إلى أن بالملحق )٧(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم 
عـام   طـن /جنية  ٨٠٠بلغ حده األدنى حوالي ) ٢٠١٢-١٩٩٠(في مصر خالل الفترة  الشمس
وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنـي   ،٢٠١١م عاطن /جنية  ٢٨٤٧,٠، وحده األقصى حوالي ١٩٩٠
انة اتخـذ  ) ٨(خالل نفس الفترة المشار إليها سابقا، تبين من الجدول رقم  للسعر المزرعىالعام 

مثـل  ت، طـن  /جنيـة  ١٠٢,٥ بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلـغ حـوالي   متزيدا عاماإتجاهاً 
حـوالى  لدراسـة والبـالغ   خالل فتـرة ا  فى مصر السعر المزرعىمن متوسط  %٦,٥٦حوالي

كما يتضح ان جملة االيراد لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة  .طن/جنية  ١٥٦٢,٤
 ١٩٩٠فدان وذلك فى بداية فترة الدراسـة عـام   /جنية  ٧١٠,٤تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى 
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ك االيراد وقد اخذ ذل. ٢٠١٢فدان فى نهاية الدراسة عام /جنية  ٣٧٤٦,٠وحد اقصى بلغ حوالى 
يمثـل  ، فـدان  /جنيـة   ١١٢,٨١اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 

من متوسط جملة االيراد فى مصر خـالل فتـرة الدراسـة والبـالغ حـوالى      % ٧,١٦حوالى 
 عباد الشمسكما تشير الجداول السابقة ان التكاليف الكلية من محصول . فدان /جنية ١٥٧٤,٥٨

 ١٩٩٠فدان عـام  /جنية ٤٠٣,٨٦ل نفس الفترة تراوحت بين حد ادنى بلغ حوالى فى مصر خال
، وقد اتخذت تلك التكاليف اتجاها عاما  ٢٠١٢فدان عام /جنية  ٢٥٠٦,٠وحد اقصى بلغ حوالى 

%  ٦,٩٣يمثل حـوالى  ،  فدان/ جنية  ٨٠,٧٣متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى
كمـا   .فدان/جنية  ١١٦٤,١٢خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى  من متوسط التكاليف فى مصر

حد  يالحظ  ان صافى العائد لمحصول عباد الشمس فى مصر خالل الفترة السابقة قد تراوح بين
جنيـة   ١٢٤٠,٠وحد اعلى بلـغ حـوالى   ،  ٢٠٠٠فدان عام /جنية  ١٢١,٩ -ادنى بلغ حوالى 

جاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ وقد اتخذ صافى العائد ات . ٢٠١٢فدان عام /
من متوسط صافى العائد فى مصر خـالل  %  ٧,٨٢يمثل حوالى ، فدان / جنية  ٣٢,٠٨حوالى 

ان متوسط تكلفة الوحدة المنتجة لذلك  يتبين كما .فدان/ جنية ٤١٠,٤٦فترة الدراسة البالغ حوالى
طـن  /جنيـة   ٤٥٤,٨حد ادنى بلغ حـوالى  خالل فترة الدراسة تراوح بين  المحصول فى مصر

طن فى نهايـة  /جنية  ٢٢٢١,٦وحد اقصى بلغ حوالى  ١٩٩٠وذلك فى بداية فترة الدراسة عام 
وقد اخذ متوسط تكلفة الوحدة المنتجة اتجاها عاما متزيدا بمقـدار سـنوى   . ٢٠١٢الدراسة عام 

ن متوسط جملة تكلفـة  م%  ٦,٠٩طن ، يمثل حوالى /جنية  ٧١,٠١معنوى احصائيا بلغ حوالى
امـا نسـبة    .طـن /جنية  ١١٦٦,٨الوحدة المنتجة فى مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى 

االيراد الى التكاليف لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوح بين حـد ادنـى بلـغ    
وقـد اخـذت نسـبة    . ١٩٩١عام %  ١,٨٠وحد اقصى بلغ حوالى  ٢٠٠٠عام %  ٠,٩حوالى 

كمـا يالحـظ ان   . اد الى التكاليف اتجاها عاما متناقصا بمقدار سنوى غير معنوى احصائيااالير
حد ادنى بلغ  اربحية الوحدة المنتجة لذلك المحصول فى مصر خالل الفترة السابقة قد تراوح بين

 .٢٠١٢طن عام /جنية ١٠٩٩,٣وحد اعلى بلغ حوالى  ٢٠٠٠طن عام /جنية ١٢٣,٩ -حوالى 
 ٢٨,١٩االربحية اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حـوالى  وقد اتخذت هذة 

من متوسط االربحية فى مصر خالل فترة الدراسـة البالغـة   %  ٦,٨٦طن يمثل حوالى /جنية 
كما يالحظ ان العائد على الجنية المستثمر لمحصول عباد الشمس فى  .طن/حنية  ٤١٠,٨حوالى 

، وحـد   ٢٠٠٠عـام   ٠,١٢٥٢-حد ادنى بلغ حوالى  د تراوح بينمصر خالل الفترة السابقة ق
وقد اتخذ العائد على الجنية المسـتثمر اتجاهـا عامـا     .١٩٩١ عام ٠,٨٠٠٧اعلى بلغ حوالى 

  .متناقصا بمقدار سنوى غيرمعنوى احصائيا 
 :فول الصويا  -٤

لجدول رقـم  بالملحق والتحليل االحصائى با) ٧(ومن دراسة البيانات الواردة بالجدول رقم 
-١٩٩٠( فى مصر خالل فترة الدراسـة  فول الصويايتبين ان السعر المزرعى لمحصول ) ٨(

وحد اقصى بلغ ١٩٩٣و  ١٩٩٠عامى طن /جنية  ٨٠٠تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى ) ٢٠١٢
وقد اتخذ ذلك السعر اتجاها عاما متزيدا بمقدار سـنوى  . ٢٠١٢طن عام / جنية  ٤١١٧حوالى 

السعر  من متوسط ذلك%  ٦,٩٢يمثل حوالى ، طن /جنية  ١٠٦,٠٣بلغ حوالى  معنوى احصائيا
كمـا يتضـح ان   . طن/جنية  ١٥٣٢,٤٦المزرعى فى مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى 

 ٦٢٤جملة االيراد لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى 
فدان فى نهايـة الدراسـة عـام    /جنية  ٧٠٦٦بلغ حوالى وحد اقصى  ١٩٩٣فدان عام / جنية 

وقد اخذ ذلك االيراد اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصـائيا بلـغ حـوالى    . ٢٠١٢
من متوسط جملة االيراد فى مصـر خـالل فتـرة    %  ٩,٠٦يمثل حوالى ، فدان /جنية ١٨٨,٣

جداول السابقة ان التكاليف الكلية من كما تشير ال. فدان/جنية  ٢٠٧٧,٧٢الدراسة والبالغ حوالى 
 ٥٥٥,٩٧فى مصر خالل نفس الفترة تراوحت بين حد ادنى بلغ حـوالى   فول الصويامحصول 

، وقد اتخـذت   ٢٠١٢فدان عام /جنية  ٣١٨٨وحد اقصى بلغ حوالى ،  ١٩٩٠فدان عام /جنية 
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فـدان  /جنية  ١٠٦,٦٨ىتلك التكاليف اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوال
من متوسط التكاليف فى مصر خالل فتـرة الدراسـة والبـالغ حـوالى     %  ٦,٨٩يمثل حوالى 
   .فدان/جنية  ١٥٤٧,٣٧
الشـمس    لمحصولى عبادبالجنية  الهم المؤشرات االقتصادية االتجاة الزمنى ) :٨(جدول رقم 

 ). ٢٠١٢-١٩٩٠(خالل الفترة وفول الصويا 

 F دلة االتجاه الزمني معا المتغير المحصول
معامل 
 التحدید
R2 

معامل 
التحدید 

   المعدل 
R-2 

متوسط 
 الظاھرة

مقدار التغیر 
 السنوي

%  
نسبة 
 التغیر

عباد 
  الشمس

السعر المزرعى 
 طن/جنیة 

  س  ھـ  ١٠٢,٥+  ٣٣٢,٠١= ھـ ^ص
               )٩,٦٧) *    (٢,٢٩** ( 

٦,٥٦ ١٠٢,٥ ١٥٦٢,٤ ٠,٨٠٨ ٠,٨١٧ **٩٣,٥٣  

  س  ھـ  ١١٢,٨١+ ٢٢٠,٩١=ھـ  ^ص االیراد الكلى
      )٨,٨١)    ( ١,٢٦** ( 

٧,١٦  ١١٢,٨١  ١٥٧٤,٥٨  ٠,٧٧٧ ٠,٧٨٧ **٧٧,٥٤  

  س  ھـ  ٨٠,٧٣+  ١٩٥,٣٧=ھـ  ^ص التكالیف الكلیة
        )٩,٣٧)   (١,٦٥** ( 

٦,٩٣  ٨٠,٧٣  ١١٦٤,١٢ ٠,٧٩٨ ٠,٨٠٧ **٨٧,٨٥  

  س  ھـ  ٣٢,٠٨+  ٢٥,٥١=ھـ  ^ص  صافى العائد 
          )٣,٨٣)      (  ٠,٢٢** ( 

٧,٨٢  ٣٢,٠٨  ٤١٠,٤٦  ٠,٣٨٤  ٠,٤١٢  **١٤,٧  

متوسط تكلفة 
  الوحدة المنتجة

  س  ھـ٧١,٠١+  ٣١٤,٧٥= ھـ   ^ص
         )٩,٤٣) **     (٣,٠٥** (  

٦,٠٩  ٧١,٠١  ١١٦٦,٨  ٠,٨٠٠  ٠,٨٠٩  **٨٨,٨٩  

نسبة االیراد الى 
  التكالیف الكلیة

  س  ھـ٠,٠٠٥ - ١,٤٥= ھـ   ^ص
         )٠,٨٦- ) **    (١٢,٠٣ ( 

١,٤  ٠,٠٣١-  ٠,٠١٦  ٠,٣٤  - -  

اربحیة الوحدة 
 المنتجة

  س  ھـ٢٨,١٩+ ٧٢,٥٧=  ھـ  ^ص
           )٣,٤٢)         ( ٠,٦٤** (  

٦,٨٦  ٢٨,١٩  ٤١٠,٨  ٠,٣٢٧  ٠,٣٥٧  **١١,٦٨  

العائد على 
  الجنیة المستثمر

  س  ھـ  ٠٠٤- ٠,٤٢١= ھـ   ^ص
       )٠,٤٥-) **   (٣,٤٨( 

٠,٤  ٠,٠٣٨-  ٠,٠٠٩  ٠,٢٠  -  - 

فول 
  الصويا

السعر المزرعى 
 طن/جنیة 

  س  ھـ  ١٠٦,٠٣+ ٢٦٠,٠٧= ھـ  ^ص
       )٨,٠٤)    ( ١,٤٤** ( 

٦,٩٢ ١٠٦,٠٣ ١٥٣٢,٤٦ ٠,٧٤٣ ٠,٧٥٥ **٦٤,٦٦  

  س  ھـ ١٨٨,٣+ ١٨١,٨٤ - =  ھـ  ^ص االیراد الكلى
         )-٧,٠٩)     ( ٠,٥٠** ( 

٩,٠٦  ١٨٨,٣  ٢٠٧٧,٧٢ ٠,٦٩١ ٠,٧٠٥ **٥٠,٢٣  

  س  ھـ  ١٠٦,٦٨+   ٢٦٧,٢٥= ھـ  ^ص التكالیف الكلیة
           )١٠,٩٥)            (٢** ( 

٦,٨٩  ١٠٦,٦٨  ١٥٤٧,٣٧ ٠,٨٤٤ ٠,٨٥١ **١١٩,٨٤  

  س  ھـ ٩٠,٢٨+ ٥٠٥,٤١ - =  ھـ  ^ص  صافى العائد 
        ) -٤,٣٨)      ( ١,٧٩** ( 

١٥,٦٢  ٩٠,٢٨  ٥٧٨,٠  ٠,٤٥٢  ٠,٤٧٧  **١٩,١٦  

متوسط تكلفة 
  الوحدة المنتجة

  س  ھـ٦٣,٥٤+  ٤٣٤,٤٦= ھـ   ^ص
       )٦,٦٧) **     (٣,٣٢** (  

١١٩٧,٠  ٠,٦٦٤  ٠,٦٧٩  **٤٤,٤٢ 
  

٥,٣١  ٦٣,٥٤  

نسبة االیراد الى 
  التكالیف الكلیة

  س  ھـ٠,٠٢١ - ١,٠٢= ھـ   ^ص
         )١,٩٥) **    (٦,٩٠ ( 

١,٣  ٠,١١٣  ٠,١٥٣  ٣,٨٠ 
  

- -  

اربحیة الوحدة 
 المنتجة

  س  ھـ ٦٢,٣٠+ ٣١١,١٨ - =  ھـ  ^ص
        ) -٤,٤٦)      (١,٦٢** (  

٤١٩,٤  ٠,٤٦٢  ٠,٤٨٦  **١٩,٨٨ 
  

١٤,٨٥  ٦٢,٣  

العائد على 
  الجنیة المستثمر

  س  ھـ  ٠,٠٢+ ٠,٠٨٩= ھـ  ^ص
       )٢,١٤)    ( ٠,٧٠* ( 

٦,٦٧  ٠,٠٢  ٠,٣  ٠,١٣٩  ٠,١٧٨  *٤,٥٦ 

  المحسوبة) ت(القیمة بین القوسین تشیر الى قیمة ،   %   ٥معنوى عند المستوى االحتمالى * ،   %     ١معنوى عند المستوى االحتمالى  **  
     تشير الى ترتيب عنصر الزمن:  س  ھـ ھـ   ، تشير الى المقدار التقديرى للمتغير التابع بالوحدة فى السنة :  ھـ ^ص: حیث ان   
  ) ٢٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠، ٣، ٢، ١ ھـ حيث ان( 
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  .بالملحق ) ٧(جمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم  :المصدر 
  
  

فى مصر خالل الفتـرة السـابقة قـد     فول الصوياكما يالحظ ان صافى العائد لمحصول 
الى وحـد اعلـى بلـغ حـو     ١٩٩٣فدان عام / جنية  ٣٧٧,٥ -تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى 

وقد اتخذ صافى العائد اتجاها عاما متزيـدا بمقـدار سـنوى    .  ٢٠١٢فدان عام / جنية  ٣٨٧٨
من متوسـط صـافى   %  ١٥,٦٢يمثل حوالى ، فدان /جنية  ٩٠,٢٨معنوى احصائيا بلغ حوالى 

كمـا يتضـح ان متوسـط     .فدان/ جنية ٥٧٨,٠العائد فى مصر خالل فترة الدراسة البالغ حوالى
نتجة لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوح بين حـد ادنـى بلـغ    تكلفة الوحدة الم

وحد اقصى بلغ حـوالى  ،  ١٩٩٠طن وذلك فى بداية فترة الدراسة عام / جنية  ٥١٣,٤حوالى 
وقد اخذ متوسط تكلفة الوحدة المنتجة اتجاها عاما متزيدا بمقدار . ٢٠٠٩طن عام /جنية  ٢٤٣٥

من متوسط جملـة  %  ٥,٣١طن يمثل حوالى /جنية  ٦٣,٥٤ى سنوى معنوى احصائيا بلغ حوال
اما نسـبة  . طن/جنية  ١١٩٧تكلفة الوحدة المنتجة فى مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى 

االيراد الى التكاليف لذلك المحصول فى مصر خالل فترة الدراسة تراوح بين حـد ادنـى بلـغ    
وقد اخذت نسبة االيراد الى . ٢٠١٢عام  % ٢,٢وحد اقصى بلغ حوالى  ١٩٩٣ % ٠,٦حوالى 

كما يالحظ ان اربحية الوحدة . التكاليف اتجاها عاما متناقصا بمقدار سنوى غير معنوى احصائيا
-المنتجة لتلك المحصول فى مصر خالل الفترة السابقة قد تراوح بين حد ادنـى بلـغ حـوالى    

وقد اتخذت . ٢٠١٢طن عام /جنية ٢٥٥٨وحد اعلى بلغ حوالى  ١٩٩٣طن عام /جنية ٣٢٦,٣٤
، طـن  /جنية  ٦٢,٣هذة االربحية اتجاها عاما متزيدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 

 من متوسط االربحية فى مصر خالل فتـرة الدراسـة البالغـة حـوالى    % ١٤,٨٥يمثل حوالى 
ى مصـر  ف فول الصويالمحصول على الجنية المستثمر كما يالحظ ان العائد  .طن/حنية ٤١٩,٤

وحد اعلـى بلـغ    ،١٩٩٣عام ٠,٣٧٦٩-خالل الفترة السابقة قد تراوح بين حد ادنى بلغ حوالى 
اتجاها عاما متزيـدا بمقـدار   على الجنية المستثمروقد اتخذ العائد . ٢٠١٢عام  ١,٢١٦٤حوالى 

علـى الجنيـة   من متوسط العائد % ٦,٦٧يمثل حوالى  ٠,٠٢سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى 
  .٠,٣فى مصر خالل فترة الدراسة البالغ حوالى ر المستثم

بناءا على ما سبق من دراسة المؤشرات االنتاجية الهم المحاصيل الزيتية فى مصر يتبين 
ان هناك تناقص للمساحة المزروعة من محصولى عباد الشمس وفول الصويا وتوجة المزارعين 

انخفاض صـافى العائـد مـن هـذة     الى زراعة المحاصيل المنافسة فى الدورة الصيفية بسبب 
جهـة  المحاصيل ، باالضافة الى المشاكل التسويقية الخاصة بالمحاصيل الزيتية وعـدم وجـود   

كما يتضح مـن دراسـة المؤشـرات    . متخصصة مسئولة عن استالم المحصول من المزارعين
تيـة ماعـدا   االقتصادية للمحاصيل الزيتية االربعة المشار اليها سابقا ان جميع المحاصـيل الزي 

محصول الفول السودانى ينخفض فيها نسبة االيراد الى التكاليف مما يشير الى ارتفاع التكـاليف  
الكلية لهذة المحاصيل وخصوصا بعد الغاء الدعم على هذة المحاصيل ويعد هذا بعد اتباع سياسة 

حيث انهـا   االصالح االقتصادى ويؤدى ذلك الى تناقص الكميات المعروضة من الزيوت النباتية
، ولذلك البد ان تعمل الدولة جاهدة على دعم ال تقابل االحتياجات المتزايدة من استهالك الزيوت 

هذة المحاصيل لزيادة االنتاج المحلى منها حتى يمكن من تحقيق االكتفاء الـذاتى مـن الزيـوت    
  . النباتية بدل االستيراد من الخارج
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 :فى مصر الزيتيةمحاصيل للة العرض التقدير االحصائى لدوال استجاب:  رابعا
) ٢٠١٢-١٩٩٠(خالل الفترة محاصيل الزيتية فى مصرللتم تقدير دوال استجابة العرض        

فضال على ان وذلك باستخدام نماذج نيرلوف وفيشر وسولو وجورجينسون وكيدهى من ناحية ، 
  .هناك بعض النماذج المقترحة الستجابة العرض من ناحية اخرى 

وتمشيها مع المنطق ، على معنوية النموذج من ناحية  للنتائجفى تفسيرها  واعتمدت الدراسة     
 .االقتصادى من ناحية اخرى 

 :محصول الفول السودانى  -١
الى ان دالة استجابة عرض محصول الفول السودانى باسـتخدام  ) ٩(تشيرالنتائج بجدول  -

ى العام السابق، حيث ان زيادتـه بجنيـه   نموذج نيرلوف الى استجابة الزراع للسعر المزرعى ف
فـدان مـع    ٧واحد يترتب عليه زيادة المساحة المزروعة من المحصول فى العام التالى بمقدار 

كما يتضح من النتائج ان مرونـة اسـتجابة   . افتراض ثبات العوامل االخرى عند مستوى معين 
علـى الترتيـب وهـذا     ٠,٠٧٩،  ٠,٠١٥العرض فى المدى القصير والطويل قد بلغت حوالى 

يؤدى الى زيادة المساحة المزروعـة بنسـبة   % ١يوضح ان الزيادة فى السعر المزرعى بنسبة 
على الترتيب ، كما بلغ معامل االستجابة السنوى وكذلك الفترة الزمنيـة  %  ٠,٠٧٩، % ٠,٠١٥

لترتيب بدءأ سنة على ا ٥,٢٣٦،  ٠,١٩١الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 
 .من العام التالى للزراعة

اما بالنسبة الى نموذج فيشر يتضح من نفس الجدول السابق ان اهم العوامـل المـؤثرة    -
على المساحة المزروعة فى السنة الحالية تتمثل فى المتوسط الحسابى للسعر المزرعـى بفتـرة   

، مما يعنى ان حـوالى  ٠,٢٨٩تاخير ثالث سنوات، حيث بلغ قيمة معامل التحديد المعدل حوالى 
من التغيرات فى المساحة المزروعة فى السنة الحالية ترجع الى هـذا العامـل سـالف    % ٢٨,٩
 . الذكر

ومن دراسة نموذج سولو يتبين ان من اهم العوامل المؤثرة فـى المسـاحة المزروعـة     -
المزروعـة   الحالية للمحصول السعر المزرعى والمساحة المزروعة بفترة تاخير عام والمساحة

بفترة تاخير عامين ، حيث يتضح ان هناك عالقة طرديـة بـين المسـاحة الحاليـة والمسـاحة      
فى حين هناك عالقـة  . المزروعة السابقة وبفترة تاخير عامين وهذا يتفق مع المنطق االقتصادى

طـق  عكسية بين زيادة المساحة الحالية والسعر المزرعى فى العام السابق وهذا ال يتفق مع المن
كما تشير النتائج بنفس الجدول الى ان مرونة استجابة العرض فى كل مـن المـدى   . االقتصادى

على الترتيب وهذا يوضح ان الزيـادة   ٠,١١٨-،   ٠.٠٣٠- القصير والطويل قد بلغت حوالى 
، % ٠,٠٣٠يؤدى الـى نقـص المسـاحة المزروعـة بنسـبة      % ١فى السعر المزرعى بنسبة 

كما بلغ معامل االستجابة السنوى وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق . على الترتيب% ٠,١١٨
سنة على الترتيب بدءأ من العام التـالى   ١,٠٣،  ٠,٩٧١االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 

  .للزراعة
يشيرنموذج جورجينسون الى ان اهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة فى السنة  -
المزرعى بفترة تاخيرعام والسعر المزرعى بفترة تـاخير عـامين والسـعر    السعر  هىالحالية 

المزروعة من المحصول فى العام السابق ، المزرعى بفترة تاخير ثالث اعوام ، وكذلك المساحة 
ويتضح من النتائج ثبوت معنوية النموذج احصائيا عند  ،المساحة المزروعة بفترة تاخير عامين 
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النموذج وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعـة بـالفول    ن منويتبي%. ١مستوى معنوية 
بفترة تاخير عـامين ،  المؤثرة عليه ما عدا السعر المزرعى  وكل من العوامل المستقلة السودانى

         .ولكن لم تثبت معنويتيهما فى النموذج
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ـ   للتقديراستجابة العرض ) :٩(جدول رقم  -١٩٩٠(رة محاصيل الزيتية فى مصـر خـالل الفت
٢٠١٢    .(  

 المحصول
النموذج 
 المستخدم

 F المعادلة 
معامل 
 التحديد
R2 

معامل 
التحديد 
  المعدل 
 R-2 

DW 

المرونة 
فى 

المدى 
 القصير

المرونة 
فى المدى 

 الطويل

معامل 
  االستجابة
 السنوى 

فترة 
االستجابة 

  الكاملة

الفول 
 السودانى

نموذج 

 نيرلوف
  )١-ت(١ص٠,٨٠٩+ )١- ت(٢س ٠,٠٠٧++٢٥,٢٣=هـ   ^ص

           )٧,٠٥)           (٠,٢٧) *    ( ٢,٢٤**(  
٥,٢٣٦  ٠,١٩١  ٠,٠٧٩ ٠,٠١٥  ٢,٤٧ ٠,٨٠٦ ٠,٧٨٦ **٤١,٤٧  

  )٣-، ت٢ -، ت١-ت(٢س ٠,١٤٥+٨٦,٧٦=هـ   ^صنموذج فيشر 
            )٠,٣٨ ٠,٢٨٩ ٠,٣٢١ **٩,٩٣ )**٣,١٥)     (٦,٦٩   -  -   -   -  

نموذج سولو 
 ٠,٠٢٩+)١-ت(١ص٠,٧٤٧+ )١-ت(٢س ٠,٠١٤- ٣٢,٥٤=هـ ^ص
   )٢-ت(١ص

      )٠,٢٢) **          (٥,٩٨)         (٠,١٢- ) *   (٢,٥٣             (
١,٠٣٠  ٠,٩٧١  ٠,١١٨-  ٠,٠٣٠-   ٢,٥٣ ٠,٧٣١ ٠,٧٦٩ **٢٠,٠٣  

نموذج 

جورجينسون 

            )٣-ت(٢س ٠,٠٣٠+ )٢-ت(٢س ٠,٠٢٦-  )١-ت( ٢س ٠,٠١٢+٤٥,٩٧=هـ ^ص
          )٠,٢٠)              (٠,١٦- )      (٠,١١)**    ( ٣,١٣  (  

   )٢-ت(١ص ٠,٢٥٣+)١-ت(١ص٠,٤٠٥+ 
    )-٠,٢٠)          (٠,١٦( 

١,٦٨١  ٠,٥٩٥  ٠,٠٤٣  ٠,٠٢٥  ٢,٢٩  ٠,٦٤٢  ٠,٧٣٢  **٨,١٨  

نموذج 

  كيدهى
   )١-ت(١ص ٠,٠٠١+)١-ت(٣س ٠,٨٠٩+٢٥,٦٣=هـ   ^ص

            )٦,٩١)        (٠,٢٦)**  ( ٢,٢٢           **( 
١,٠٠١ ٠,٩٩٩  ١٢,٣٣٦  ١٢,٣٢٣  ٢,٤٧  ٠,٧٨٦  ٠,٨٠٦  **٤١,٤٤  

بذور 
 السمسم

نموذج 

 نيرلوف
   )١-ت(١ص٠,٣١٢+)١-ت(٢س ٠,٠٠١+٤٠,٦٥=هـ   ^ص

           )١,٦١)            (١,٠٢) **  ( ٤,٠٧               (  
١,٤٥٣  ٠,٦٨٨  ٠,٠٨٦  ٠,٠٥٩  ١,٨٣ ٠,٢٨٥ ٠,٣٥٠ **٥,٣٩  

  )٣-، ت٢ -، ت١- ت(٢س ٠,٠٠٠٣+٥٤,٩٣=هـ   ^صنموذج فيشر 
           )٢,٦٧) **  (١١,١٦**( 

١,٤٤ ٠,٢١٧ ٠,٢٥٣ **٧,١١   -   -   -   -  

   )٢-ت(١ص ٠,٠٠٣- )١-ت(١ص٠,١٥٩+ )١- ت( ٢س ٠,٠٠٥+٥٠,٣٧=هـ ^صنموذج سولو 
)١,١٨٩  ٠,٨٤١  ٠,٣٥٦  ٠,٣٠٠  ١,٧٥ ٠,٠٩٨  ٠,٢٢٧ ١,٧٦            ) ٠,٥٠-)           (٠,٦٢)        (٠,٨٢) **    ( ٣,٦٥  

نموذج 

جورجينسون 

  )٣-ت(٢س ٠,٠٠٥+ )٢-ت(٢س ٠,٠٠٦-  )١-ت( ٢س ٠,٠٠٥+٧٧,٣٤=هـ ^ص
)٠,٨٣)            (٠,٧٠-)        (٠,٩٤)**   ( ٣,٩١                       (

  )٢-ت(١ص ٠,٤٨٧-  )١-ت(١ص٠,١٠٤+
)١,٩٠- (  )           ٠,٣٨( 

١,١١٦  ٠,٨٩٦  ٠,٣٤١  ٠,٣٠٥  ١,٤٤  ٠,١٣٣  ٠,٣٥٠  ١,٦١  

نموذج 

  كيدهى
   )١-ت(١ص٠,٣٦٩+)١-ت(٣س ٠,٠٠٣+٣٩,٤٣=هـ   ^ص

          )١,٨٣)    (٠,٥٥)**   (  ٣,٨٤              ( 
١,٥٨٥ ٠,٦٣١  ٠,٠٦٩  ٠,٠٤٣  ١,٨٩  ٠,٢٥٩  ٠,٣٢٧  *٤,٨٥  

عباد 
 الشمس

نموذج 

 نيرلوف
   )١-ت(١ص٠,٣٧٨+)١-ت(٢س ٠,٠٠٩-٣٧,٨٢=هـ   ^ص

            )٢,٠١) *     (٢,٣٦-)**  ( ٣,٣٢           *(  
١,٥١١  ٠,٦٢٢  ٠,٣٣٥-   ٠,٣٣٣-   ٢,١١  ٠,٣٩٠ ٠,٤٤٥ **٨,٠٣  

  )٣-، ت٢ -، ت١-ت(٢س ٠,٠١٥ -٥٩,٩٣=هـ   ^صنموذج فيشر 
            )١,٣٨  ٠,٣٥٤ ٠,٣٨٣ **١٣,٠٣ )**٣,٦١- ) **       ( ٩,٥٧   -   -   -   -  

نموذج سولو 
-ت(١ص ٠,٠٢- )١-ت(١ص٠,٢٧٨+ )١-ت( ٢س ٠,٠٠٦+٤٥,٨٩=هـ ^ص

٢(                                         
)١,٢٤-)            (١,٣٤)          (٠,٤٥) **   ( ٣,٤٧             (

١,٣٨٥  ٠,٧٢٢  ٠,٣١٢  ٠,٢٢٣  ٢,٠١ ٠,٤١٠ ٠,٤٩٤ **٥,٨٦  

نموذج 

جورجينسون 

                                      )٣-ت(٢س٠,٠٠٤+  )٢-ت(٢س ٠,٠٢٥-  )١-ت( ٢س ٠,٠٠٨+٤٤,١٦=هـ ^ص
)٠,٢٢)          (٠,٩٦-)           (٠,٤٦) *     ( ٢,٣١             (

  )٢-ت(١ص ٠,٠٤٥+  )١-ت(١ص٠,٢٦٥+
   )٠,١٨)               (١,٠١( 

١,٣٦٠  ٠,٧٣٥  ٠,٤١٩  ٠,٣٠٨  ١,٩٥  ٠,٣٣٠  ٠,٤٩٧  *٢,٩٧  

نموذج 

 كيدهى
   )١-ت(١ص٠,٤٨٥+)١-ت(٣س ٠,٠١٦-٢٥,٧٨=هـ   ^ص

            )١,٩٤٢ ٠,٥١٥  ٠,٢٩٥-   ٠,١٥٢-   ١,٩٩  ٠,٣١٨  ٠,٣٨٠  **٦,١٢ )*          ٢,٥٩)     (١,٦٩-)**    ( ٢,٨٠  

فول 
 الصويا

نموذج 

 نيرلوف
   )١-ت(١ص٠,٧٤٢+)١-ت(٢س ٠,٠٠٣-١١,٠٨=هـ   ^ص

             )٣,٨٧٦  ٠,٢٥٨  ٠,٤٧٣-   ٠,١٢٢-   ٢,٠٢ ٠,٧١٤ ٠,٧٤٠ **٢٨,٤٢  )**         ٦,١٠)       (٠,٦٢- )    ( ١,٠١  

 )٣-، ت٢ -، ت١-ت(٢س ٠,٠٢٤ -٦٥,٧٧=هـ   ^صنموذج فيشر 
            )٢,٨٠- )**   ( ٥,٤٠*( 

٠,٤٦ ٠,٢٣٨ ٠,٢٧٢ **٧,٨٦   -   -   -   -  

                                        )٢-ت(١ص ٠,٠١-)١-ت(١ص٠,٦٣٩+)١-ت( ٢س ٠,٠٠٥+١٥,٥٩=هـ ^صنموذج سولو 
)٠,٤٩- )**           (٤,٩٩)          (٠,٢٧)    ( ١,٣٧           (

٢,٧٧٠  ٠,٣٦١  ٠,٦٢٨  ٠,٢٢٧  ٢,٢٣ ٠,٦٣٨ ٠,٦٩٠ **١٣,٣٤  

نموذج 

جورجينسون 

+ )٢-ت(٢س ٠,٠٢٦- )١-ت( ٢س ٠,٠١٣+٢١,٠٩=هـ ^ص
                                         )٣-ت(٢س٠,٠٠٨

            )٠,٨٦- )           (٠,٧١)  ( ١,٩٥                (
)٠,٣٧(  
  )٢-ت(١ص ٠,٠٧٣+ )١-ت(١ص٠,٣٧٦+

   )٠,٣٩)              (١,٧٣                  (  

١,٦٠٢  ٠,٦٢٤  ١,٠٧٩  ٠,٦٧٣  ١,٦١  ٠,٤٥٥  ٠,٥٩٢  *٤,٤٥  

نموذج 

 كيدهى
   )١-ت(١ص٠,٧٧٤+)١-ت(٣س ٠,٠٠٢- ٥,٩٣=هـ   ^ص

           )٤.٤٢٥ ٠.٢٢٦  ٠.١١٠-   ٠,٠٢٤-   ٢,٠٦  ٠,٧٠٩  ٠,٧٣٦  **٢٧,٨٥ )**         ٧,١٨)       (٠,٣١- )    (١,٠٠٤  

  المحسوبة) ت(، القیمة بین القوسین تشیر الى قیمة %     ٥معنوى عند المستوى االحتمالى * ،       %         ١معنوى عند المستوى االحتمالى  **
السعر المزرعى تشير الى :  )١-ت(٢س  ،    المساحة التقديرية المزروعة بالمحصول باالف فدان فى العام الحالى تشير الى :  ھـ ^ص: یث ان ح

تشير : )٣-ت(٣س ، )٢-ت(تشير الى السعر المزرعى للمحصول بالجنية فى السنة قبل السابقة : )٢-ت(٢س ،  )١-ت(للمحصول بالجنية فى السنة السابقة 

يشير الى المتوسط الحسابى  للمحصول ) : ٣- ، ت٢ -، ت١- ت(٢س،  )٣-ت(الى السعر المزرعى للمحصول بالجنية فى السنة قبل قبل السابقة 

تشير الى المساحة المزروعة بالمحصول باالف فدان فى االسنة : )١- ت(١ص  ، )٣-، ت٢ -، ت١-ت(بالجنية  للسعر المزرعى لثالث سنوات سابقة 
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صافى العائد  تشير الى:  )١-ت(٣س  ،)٢-ت(تشير الى المساحة المزروعة بالمحصول باالف فدان فى السنة قبل السابقة : )٢-ت(١ص، )١- ت(ابقة الس

  . )١-ت(للمحصول بالجنية فى السنة السابقة 

  )٣(رقم  ، بالملحق ) ٧(، ) ٥( ول اجمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجد :المصدر 
  

النتائج الواردة بذات الجدول ان مرونة استجابة العرض فى كـل مـن المـدى     كما تشير
على الترتيب وهذا يوضح ان الزيـادة فـى    ٠,٠٤٣، ٠,٠٢٥القصير والطويل قد بلغت حوالى 

% ٠,٠٤٣، %  ٠,٠٢٥يؤدى الى زيادة  المساحة المزروعة بنسـبة % ١السعر المزرعى بنسبة 
ابة السنوى وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االسـتجابة  كما بلغ معامل االستج .على الترتيب

 .سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة١,٦٨١،  ٠,٥٩٥الكاملة لدى المزارع حوالى 
ومن دراسة نموذج كيدهى يتضح ان من اهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة فى  -

، المسـاحة المزروعـة مـن    بفترة تاخير عـام السنة الحالية تتوقف على  صافى العائد 
المحصول بفترة تاخير عام ، حيث تشير النتائج ان هناك عالقة طرديـة بـين المسـاحة    

كما يتضح من النتائج الواردة بذات . المزروعة من الفول السودانى وكل العوامل المستقلة 
د بلغـت حـوالى   الجدول ان مرونة استجابة العرض فى كل من المدى القصير والطويل ق

% ١على الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى صافى العائـد بنسـبة    ١٢,٣٢٦، ١٢,٣٢٣
كما . على الترتيب % ١٢,٣٢٦، % ١٢,٣٢٣يؤدى الى زيادة  المساحة المزروعة بنسبة 

بلغ معامل االستجابة السنوى وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لـدى  
 . سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة١,٠٠١،  ٠,٩٩٩لى المزارع حوا

اسـتجابة المـزارع   ) ١١(يتبين من دراسة النماذج المقترحة كما هو وارد فى الجـدول   -
لالنتاجية الفدانية لمحصول الفول السودانى فى العام السابق ، وتشير النتائج الى ان زيـادة  

ى فى العام السابق بطن واحد يترتب عليه زيادة المسـاحة  االنتاجية الفدانية للفول السودان
الف فـدان مـع افتـراض ثبـات      ١١٢,٨المزروعة بالمحصول فى العام الحالى بمقدار 

العوامل االخرى عند مستوى معين ، كما يتضح من النتائج الـواردة بـذات الجـدول ان    
الطويـل قـد بلغـت    مرونة استجابة العرض للفول السودانى فى كل من المدى القصير و

على الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى االنتاجية الفدانية للفـول  ٢,٠٤٨،  ١,١٤٩حوالى 
يؤدى الى زيادة  المساحة المزروعـة مـن الفـول    % ١السودانى فى العام السابق بنسبة 
بينما بلغ معامـل   .على الترتيب % ٢,٠٤٨، % ١,١٤٩السودانى فى العام الحالى بنسبة 

ة السنوى وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لـدى المـزارع   االستجاب
 . سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة ١,٧٨٣،  ٠,٥٦١حوالى 

كما تظهر نتائج الدراسة الواردة بنفس الجدول الى استجابة المزارع للتكاليف الكلية النتاج  -
م السابق ، حيث يوضح معامل التحديد المعدل ان حوالى محصول الفول السودانى فى العا

من التغيرات الحادثة فى مساحة الفول السودانى ترجع الى هذا المتغيـر وبـاقى   % ٧٨,٨
التغيرات تعزى الى عوامل اخرى غير مقيسة ، ولقد ثبتت معنوية النموذج احصائيا عنـد  

لكلية النتاج فـدان مـن الفـول    وتوضح النتائج ان زيادة التكاليف ا% . ١مستوى معنوية 
زيادة المساحة المزروعة بالفول السـودانى   هواحد يترتب علي هالسودانى للعام السابق بجني

 .فدان وهذا اليتفق مع المنطق االقتصادى  ٣فى العام الحالى بمقدار 
الى استجابة المزارع لنسبة صـافى العائـد   ) ١١(كما تبين نتائج الدراسة الواردة بالجدول 

لمحصول الفول السودانى الى نسبة صافى عائد المحاصيل الزيتية فى العـام السـابق ، حيـث    
توضح النتائج ان زيادة نسبة صافى العائد للمحصول الى صافى عائد المحاصيل الزيتيـة للعـام   
السابق بجنيه واحد يترتب عليه زيادة المساحة المزروعة بالفول السودانى فـى العـام الحـالى    

الف فدان مع افتراض ثبات العوامل االخرى عند مستوى معـين ، كمـا بلغـت     ١,٠٠٢بمقدار 
علـى   ٠,١٣٦،  ٠,٠٢٦مرونة استجابة العرض فى كل من المدى القصير والطويـل حـوالى   

الترتيب ، وهذا يوضح ان زيادة نسبة صافى العائد لمحصول الفول السودانى بالنسبة الى صافى 
يؤدى الى زيادة المساحة المزروعة فى العام % ١عام السابق بنسبة عائد المحاصيل الزيتية فى ال
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 معامل االستجابة السنوى حـوالى على الترتيب ، بينما بلغ % ٠,١٣٦، % ٠,٠٢٦الحالى بنسبة 
الكاملة لدى المزارع حوالى  االستجابةسنة ، فى حين بلغت الفترة الزمنية االزمة لتحقيق  ٠,٢٣٤
 . التالى للزراعةسنة بدءأ من العام  ٥,١٢٨
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خالل محاصيل الزيتية فى مصر للاستجابة العرض  النماذج المقترحة لتقدير ) :١١(جدول رقم 
      ) .٢٠١٢-١٩٩٠(الفترة 

 المحصول
النموذج 
 F  المعادلة  المقترح

معامل 
 التحديد
R2 

معامل 
التحد
يد 

المعدل 
 R-2 

DW 

المرونة 
فى 

المدى 
 القصير

المرونة 
فى 

المدى 
 يلالطو

معامل 
  االستجابة
 السنوى 

فترة 
االستجابة 

  الكاملة

الفول 
 السودانى

االنتاجية 
 الفدانية 

  )١-ت(١ص٠٤٣٩+ )١-ت(١س١١٢,٨+ ٦٨,٨٥ - =هـ   ^ص
            ) -١,٧٨٣  ٠,٥٦١  ٢,٠٤٨ ١,١٤٩  ١,٩٧ ٠,٨٣٠ ٠,٨٤٥  **٥٤,٦٧ )*٢,٣٤)*       (٢,٢٩)   (١,٦٤  

 التكاليف الكلية
  )١-ت(١ص٠,٧٨٠+ )١-ت(٤س ٠,٠٠٣+ ٢٥,٤٨=هـ   ^ص

         )٠,٥٣)*     (٢,٢٧          (
)٦,١٠**(  

٤,٥٤٥  ٠,٢٢٠  ٠,١٨٠ ٠,٠٤٠  ٢,٤٣  ٠,٧٨٨  ٠,٨٠٨  **٤١,٩٩  

نسبة صافى   
المحصول الى 

المحاصيل 
 الزيتية

  )١-ت(١ص٠٨٠٥+ )١-ت(٥س١,٠٠٢+ ٢٤,٤٧=هـ   ^ص
       )٧,٣٨)               (٣٩)*   (٢,١٧**( 

٥,١٢٨  ٠,١٩٥  ٠,١٣٦ ٠,٠٢٦  ٢,٤٩ ٠,٧٨٧ ٠,٨٠٦ **٤١,٥٩  

نسبة صافى   
المحصول الى 

المحاصيل 
  الصيفية

  )١-ت(١ص٠٧٦٦+ )١-ت(٦س٧,٩٠٦+ ٢٠,٩٣=هـ   ^ص
        )٠,٨٤)   (١,٧٣              (

)٦,٦٠**(  
٤,٢٧٤ ٠,٢٣٤  ٠,٣٩٧  ٠,٠٩٣  ٢,٣٥  ٠,٧٩٣  ٠,٨١١  **٤٣,٠١  

بذور 
 السمسم

االنتاجية 
 الفدانية 

-ت(١ص٠٤٢٣+ )١-ت(١س٨٦,٨٣+ ٦,٣٢ - =هـ   ^ص

١(  
          )-٣,٥٠)**     (٣,١١)  (٠,٣٩**( 

١,٧٣٣  ٠,٥٧٧  ٠,٦٧٨  ٠,٦٨١  ١,٦٩ ٠,٤٩٣ ٠,٥٣٩ **١١,٦٨  

 التكاليف الكلية
-ت(١ص٠,٣٣٩+ )١-ت(٤س ٠,٠٠٣+٤٠,٥٥=هـ   ^ص

١(   
   )١,٨٣)            (٠,٩٢)**   (٤,٠              (

١,٠٠٣  ٠,٩٩٧  ٠,٠٨٥  ٠,٠٥٦  ١,٨٦  ٠,٢٧٨  ٠,٣٤٤  *٥,٢٤  

نسبة صافى   
المحصول الى 

المحاصيل 
 الزيتية

  )١-ت(١ص٠٤٣٧+ )١-ت(٥س٠,١٠٢ -٣٨,٥٨=هـ   ^ص
        )٢,٩٧)      (٠,٤٦- )**     (٣,٨٧**( 

١,٧٧٦  ٠,٥٦٣  ٠,٠٠٩-   ٠,٠٠٥-   ١,٨٧ ٠,٢٥٦  ٠,٣٢٣ *٤,٧٨  

نسبة صافى   
المحصول الى 

المحاصيل 
  الصيفية

  )١-ت(١ص٠٤٢٩+ )١-ت(٦س٧,٩٣+ ٢٩,٤٦=هـ   ^ص
         )٣,٠٦)       (١,٤٣) ** (٢,٦٩**( 

١,٧٥١ ٠,٥٧١  ٠,٢٤٣  ٠,١٣٩  ١,٨٩  ٠,٣١٧  ٠,٣٧٩  **٦,١١  

عباد 
 الشمس

االنتاجية 
 الفدانية 

-ت(١س  ٨٠,٠٥ - ١٠٠,٤٤=هـ   ^ص

   )١-ت(١ص٠٣٩٣+)١
       )١,٩٦)           (١,٨٥-)*      (٢,٢٠        (

١,٦٤٧  ٠,٦٠٧  ٣,٢٣٣-   ١,٩٦٣-   ٢,٢٢ ٠,٣٣٥ ٠,٣٩٥ **٦,٥٤  

 التكاليف الكلية
-ت(١ص٠,٤٠٠+)١-ت(٤س ٠,٠١٠ –٣٣,٨٦=هـ   ^ص

١(   
      )٢,٠٤)        (١,٩٤- )**     (٢,٩٧               * (

١,٦٦٧  ٠,٦٠٠  ٠,٤٥٧-   ٠,٢٧٤-   ٢,١٨  ٠,٣٤٤  ٠,٤٠٤  **٦,٧٨  

نسبة صافى   
المحصول الى 

صيل المحا
 الزيتية

  )١-ت(١ص٠٤٦٧+ )١-ت(٥س٥,١٥+ ١٨,١٦=هـ   ^ص
          )٢,٠٦)       (٠,٧٦)*   (٢,٢٢*( 

١,٨٧٦  ٠,٥٣٣  ٠,١٢١  ٠,٠٦٥  ٢,١٨ ٠,٢٤٢ ٠,٣١١ *٤,٥٢  

نسبة صافى   
المحصول الى 

المحاصيل 
  الصيفية

  )١-ت(١ص٠٥١٥+ )١-ت(٦س١٠,٧٥+ ١٥,٠٧=هـ   ^ص
          )٠,٨٣)     (١,٨٠     (      

)٢,٦٠*( 
٢,٠٦٢ ٠,٤٨٥  ٠,١٩٦  ٠,٠٩٥  ٢,٠٥  ٠,٢٤٦  ٠,٣١٥  *٤,٥٩  

فول 
 الصويا

االنتاجية 
 الفدانية 

-ت(١ص٠٧٩٥+)١-ت(١س  ٣,٥٨+٠,٠٥٧ - =هـ   ^ص

١(  
      )-٧,١٤)         (٠,٣٥٥)     (٠,٠١       **(

٤,٨٧٨  ٠,٢٠٥  ٠,٦٤١  ٠,١٣١  ٢,٠٧ ٠,٧١٠ ٠,٧٣٦ **٢٧,٩٢  

 التكاليف الكلية
-ت(١ص٠,٧٢٥+ )١-ت(٤س ٠,٠٠٤ –١٢,٠٢=   هـ^ص

١(   
    )٥,٥٢)             (٠,٧٠-)     (١,٠٧             **(

٣,٦٣٦  ٠,٢٧٥  ٠,٦٠٩-   ٠,١٦٧-   ٢,٠٠  ٠,٧١٥  ٠,٧٤١  **٢٨,٦١  

نسبة صافى   
المحصول الى 

المحاصيل 
 الزيتية

-ت(١ص٠٧٦٢+ )١-ت(٥س٥,٣٠+٣,٥٥=هـ  ^ص

١(  
       )٦,٩٧(  )      ٠,٥٨)   (٠,٦٦**( 

٤,٢٠٢  ٠,٢٣٨  ٠,٢٥٥  ٠,٠٦١  ٢,٠٩ ٠,٧١٣ ٠,٧٣٩ **٢٨,٣١  

نسبة صافى   
المحصول الى 

المحاصيل 
  الصيفية

  )١-ت(١ص٠٧٧٤+ )١-ت(٦س٤,١١٩+ ٣,٨٢=هـ  ^ص
     )٧,٢٦)          (٠,٣٨)    (٠,٦٨**(  

٤,٤٢٥ ٠,٢٢٦  ٠,١٧٦  ٠,٠٤٠  ٢,٠٩  ٠,٧١٠  ٠,٧٣٧  **٢٧,٩٤  

  المحسوبة) ت(،     القيمة بين القوسين تشير الى قيمة %     ٥معنوى عند المستوى االحتمالى * ،     %    ١حتمالى معنوى عند المستوى اال **
تشير الى االنتاجية الفدانية :  )١-ت(١س  ،    تشير الى المساحة التقديرية المزروعة بالمحصول باالف فدان فى العام الحالى :  هـ ^ص: حيث ان 

تشير الى نسبة : )١-ت(٥س ، )١-ت(تشير الى التكاليف الكلية للمحصول بالجنية فى السنة السابقة : )١-ت(٤س ،  )١-ت(فى السنة السابقة للمحصول بالطن 
تشير الى نسبة صافى عائد المحصول الى المحاصـيل  : )١-ت(٦س  ، ، )١-ت(صافى عائد المحصول الى المحاصيل الزيتية بالجنية فى السنة السابقة 

  .) ١-ت(تشير الى المساحة المزروعة بالمحصول باالف فدان فى السنة السابقة : )١-ت(١، ص )١-ت(يفية بالجنية فى السنة السابقة الص
  .بالملحق ) ١٠(رقم  بالجدولجمعت وحسبت من البيانات الواردة  :المصدر 
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 ة صافى العائدالى استجابة المزارع لنسب) ١١(كما توضح نتائج الدراسة الواردة بالجدول  -

لمحصول الفول السودانى الى نسبة صافى عائد المحاصيل الصيفية فى العـام السـابق ،   
حيث توضح النتائج ان زيادة نسبة صافى العائد للمحصول الى صافى العائد للمحاصـيل  
الصيفية للعام السابق بجنيه واحد يترتب علية زيادة المساحة المزروعة بالفول السـودانى  

الف فدان مع افتراض ثبات العوامل االخرى عند مستوى  ٧,٩٠٦الحالى بمقدار  فى العام
معين، كما بلغت مرونة استجابة العرض فى كل من المدى القصـير والطويـل حـوالى    

على الترتيب، وهذا يوضح ان زيادة نسبة صـافى العائـد لمحصـول     ٠,٣٩٧،  ٠,٠٩٣
% ١الصيفية فى العام السـابق بنسـبة    الفول السودانى بالنسبة الى صافى عائد المحاصيل

علـى  % ٠,٣٩٧، % ٠,٠٩٣يؤدى الى زيادة المساحة المزروعة فى العام الحالى بنسبة 
سنة ، فى حين بلغت الفتـرة   ٠,٢٣٤الترتيب ، بينما بلغ معامل االستجابة السنوى حوالى 

بدءأ من العـام  سنة  ٤,٢٧٤الزمنية االزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 
 . التالى للزراعة

 : السمسممحصول  -٢
باسـتخدام نمـوذج    السمسـم الى ان دالة استجابة عرض محصول ) ٩(تشيرالنتائج بجدول  -

نيرلوف الى استجابة الزراع للسعر المزرعى فى العام السابق، حيث ان زيادتـه بجنيـه   
فـدان   ١التالى بمقدار واحد يترتب عليه زيادة المساحة المزروعة من المحصول فى العام 

كما يتضح من النتائج ان مرونـة  . مع افتراض ثبات العوامل االخرى عند مستوى معين 
علـى   ٠,٠٨٦،  ٠,٠٥٩استجابة العرض فى كل المدى القصير والطويل قد بلغت حوالى 

يؤدى الى زيادة المسـاحة  % ١الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى السعر المزرعى بنسبة 
على الترتيب ، كمـا بلـغ معامـل االسـتجابة     %  ٠,٠٨٦، % ٠,٠٥٩بنسبة  المزروعة

السنوى وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لـدى المـزارع حـوالى    
 .سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة ١,٤٥٣،  ٠,٦٨٨

ان من اهم العوامل المـؤثرة  يتضح من نفس الجدول السابق ، اما بالنسبة الى نموذج فيشر  -
المتوسـط الحسـابى للسـعر     هـى فى السنة الحالية من السمسم على المساحة المزروعة 

المزرعى بفترة تاخير ثالث سنوات، حيث بلغ قيمـة معامـل التحديـد المعـدل حـوالى      
من التغيرات فى المساحة المزروعة فـى السـنة   % ٢١,٧، مما يعنى ان حوالى ٠,٢١٧

 . الى هذا العامل سالف الذكر الحالية ترجع 
ومن دراسة نموذج سولو يتبين ان من اهم العوامل المؤثرة فى المساحة المزروعة الحاليـة   -

للمحصول السعر المزرعى والمساحة المزروعة بفترة تاخير عام والمسـاحة المزروعـة   
مـن   وكـل بفترة تاخير عامين ، حيث يتضح ان هناك عالقة طردية بين المساحة الحالية 

فى حـين  . والمساحة المزروعة السابقة وهذا يتفق مع المنطق االقتصادىالسعر المزرعى 
والمساحة المزروعة بفترة تـاخير عـامين   هناك عالقة عكسية بين زيادة المساحة الحالية 

عـدم ثبـوت   كما تشير النتائج بنفس الجدول الـى  . وهذا ال يتفق مع المنطق االقتصادى
من ناحية وكذلك لم تثبت معنوية معامالت النموذج من % ١ئيا عند معنوية النموذج احصا

ان مرونة استجابة العرض فى كل من المدى القصير والطويل قـد بلغـت   . اخرى ناحية 
على الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى السعر المزرعى بنسبة  ٠,٣٥٦،  ٠,٣٠٠حوالى 

. علـى الترتيـب   % ٠,٣٥٦، % ٠,٣٠٠المساحة المزروعة بنسبة  زيادةيؤدى الى % ١
كما بلغ معامل االستجابة السنوى وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملـة  

 .سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة ١,١٨٩،  ٠,٨٤١لدى المزارع حوالى 
من محصول يشيرنموذج جورجينسون الى ان اهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة  -

فى السنة الحالية تتمثل فى السعر المزرعى بفترة تاخيرعام والسـعر المزرعـى   السمسم 
بفترة تاخير عامين والسعر المزرعى بفترة تـاخير ثـالث اعـوام ، وكـذلك المسـاحة      
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. المزروعة من المحصول فى العام السابق ، المساحة المزروعة بفتـرة تـاخير عـامين    
ويتبين % . ١وت معنوية النموذج احصائيا عند مستوى معنوية ثبعدم ويتضح من النتائج 

وكـل مـن العوامـل     بالسمسممن النموذج وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة 
بفترة تاخير عـامين ،  والمساحة المزروعة المستقلة المؤثرة عليه ما عدا السعر المزرعى 

نتائج الواردة بذات الجدول ان مرونـة  كما تشير ال. ولكن لم تثبت معنويتيهما فى النموذج 
 ٠,٣٤١، ٠,٣٠٥استجابة العرض فى كل من المدى القصير والطويل قد بلغـت حـوالى   

يؤدى الـى زيـادة    % ١على الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى السعر المزرعى بنسبة 
 كما بلغ معامل االستجابة. على الترتيب% ٠,٣٤١، % ٠,٣٠٥المساحة المزروعة بنسبة 

السنوى وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لـدى المـزارع حـوالى    
 .سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة١,١١٦،  ٠,٨٩٦

كـل  ومن دراسة نموذج كيدهى يتضح ان المساحة المزروعة فى السنة الحالية تتوقف على  -
حصول بفترة تاخير عـام ، حيـث تشـير    صافى العائد ، المساحة المزروعة من الم من

وكل العوامل المستقلة  السمسم النتائج ان هناك عالقة طردية بين المساحة المزروعة من 
ـ  .  مـن   الكما يتضح من النتائج الواردة بذات الجدول ان مرونة استجابة العرض فـى ك

ـ  ٠,٠٦٩، ٠,٠٤٣المدى القصير والطويل قد بلغت حوالى  ح ان على الترتيب وهذا يوض
% ٠,٠٤٣يؤدى الى زيادة  المساحة المزروعة بنسبة % ١الزيادة فى صافى العائد بنسبة 

كما بلغ معامل االستجابة السنوى وكـذلك الفتـرة الزمنيـة    . على الترتيب % ٠,٠٦٩، 
سنة على الترتيب ١,٥٨٥،  ٠,٦٣١الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 

 .لى للزراعةبدءأ من العام التا
اسـتجابة المـزارع   ) ١١(يتبين من دراسة النماذج المقترحة كما هو وارد فـى الجـدول    -

فى العام السابق ، وتشير النتائج الى ان زيادة االنتاجية  السمسملالنتاجية الفدانية لمحصول 
فى العام السابق بطن واحد يترتـب عليـه زيـادة المسـاحة المزروعـة       للسمسمالفدانية 
الف فدان مع افتراض ثبات العوامل االخـرى   ٨٦,٨٣ول فى العام الحالى بمقدار بالمحص

عند مستوى معين ، كما يتضح من النتائج الواردة بـذات الجـدول ان مرونـة اسـتجابة     
،  ٠,٦٨١فى كل من المـدى القصـير والطويـل قـد بلغـت حـوالى        للسمسمالعرض 
فى العام السابق  للسمسماجية الفدانية على الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى االنت٠,٦٧٨
فـى العـام الحـالى بنسـبة      السمسميؤدى الى زيادة  المساحة المزروعة من % ١بنسبة 

بينما بلغ معامل االستجابة السنوى وكذلك الفتـرة  . على الترتيب % ٠,٦٧٨، % ٠,٦٨١
سنة على ١,٧٣٣،  ٠,٥٧٧الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 

 . الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة 
كما تظهر نتائج الدراسة الواردة بنفس الجدول الى استجابة المزارع للتكاليف الكلية النتـاج   -

فى العام السابق ، حيث يوضح معامـل التحديـد المعـدل ان حـوالى      السمسممحصول 
ى هذا المتغير وباقى التغيـرات  ترجع ال السمسممن التغيرات الحادثة فى مساحة % ٢٧,٨

تعزى الى عوامل اخرى غير مقيسة ، ولقد ثبتت معنوية النموذج احصائيا عنـد مسـتوى   
للعـام   السمسـم وتوضح النتائج ان زيادة التكاليف الكلية النتاج فدان مـن  % . ٥معنوية 

لى بمقدار فى العام الحا بالسمسمالسابق بجنيه واحد يترتب عليه زيادة المساحة المزروعة 
 .فدان وهذا اليتفق مع المنطق االقتصادى  ٣

الى استجابة المزارع لنسبة صـافى العائـد   ) ١١(كما تبين نتائج الدراسة الواردة بالجدول  -
الى نسبة صافى عائد المحاصيل الزيتية فى العام السابق ، حيث توضح  السمسملمحصول 

صافى عائد المحاصيل الزيتيـة للعـام   النتائج ان زيادة نسبة صافى العائد للمحصول الى 
فـى العـام    بمحصول السمسـم المساحة المزروعة  نقصالسابق بجنيه واحد يترتب عليه 

العوامل االخرى عند مسـتوى معـين    الف فدان مع افتراض ثبات ٠,١٠٢الحالى بمقدار 
كما بلغت مرونة استجابة العرض فى كـل مـن    وهذا ال يتفق مع المنطق االقتصادى ، 
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على الترتيب ، وهـذا يوضـح ان    ٠,٠٠٩-،  ٠,٠٠٥-مدى القصير والطويل حوالى ال
بالنسبة الى صافى عائد المحاصيل الزيتية فـى   السمسمزيادة نسبة صافى العائد لمحصول 

المساحة المزروعة فـى العـام الحـالى بنسـبة     نقص يؤدى الى % ١العام السابق بنسبة 
 ٠,٥٦٣بلغ معامل االستجابة السنوى حوالى  على الترتيب ، بينما% ٠,٠٠٩، % ٠,٠٠٥

سنة ، فى حين بلغت الفترة الزمنية االزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حـوالى  
 . سنة بدءأ من العام التالى للزراعة  ١,٧٧٦

الى استجابة المزارع لنسبة صافى العائـد  ) ١١(كما توضح نتائج الدراسة الواردة بالجدول  -
الى نسبة صافى عائد المحاصيل الصيفية فى العـام السـابق ، حيـث     سمسماللمحصول 

توضح النتائج ان زيادة نسبة صافى العائد للمحصول الى صافى العائد للمحاصيل الصيفية 
فى العام الحـالى   بالسمسمللعام السابق بجنيه واحد يترتب علية زيادة المساحة المزروعة 

ثبات العوامل االخرى عند مستوى معين، كما بلغـت  الف فدان مع افتراض  ٧,٩٣بمقدار 
 ٠,٢٤٣،  ٠,١٣٩مرونة استجابة العرض فى كل من المدى القصير والطويـل حـوالى   

بالنسـبة الـى    السمسمعلى الترتيب، وهذا يوضح ان زيادة نسبة صافى العائد لمحصول 
المسـاحة   يؤدى الـى زيـادة  % ١صافى عائد المحاصيل الصيفية فى العام السابق بنسبة 

على الترتيب ، بينما بلغ معامـل  % ٠,٢٤٣، % ٠,١٣٩المزروعة فى العام الحالى بنسبة 
سنة ، فى حين بلغت الفترة الزمنيـة االزمـة لتحقيـق     ٠,٥٧١االستجابة السنوى حوالى 

 . سنة بدءأ من العام التالى للزراعة  ١,٧٥١االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 
 : محصول عباد الشمس -٣
الى ان دالة استجابة عرض محصول عباد الشمس باستخدام نموذج ) ٩(تشيرالنتائج بجدول  -

نيرلوف الى استجابة الزراع للسعر المزرعى فى العام السابق، حيث ان زيادتـه بجنيـه   
فـدان   ٩المساحة المزروعة من المحصول فى العام التالى بمقدار  نقصواحد يترتب عليه 

، وهـذا ال يتفـق مـع المنطـق     مل االخرى عند مستوى معـين  مع افتراض ثبات العوا
كما يتضح من النتائج ان مرونة استجابة العرض فى كـل المـدى القصـير    . االقتصادى

على الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فـى   ٠,٣٣٥-،  ٠,٣٣٣-والطويل قد بلغت حوالى 
، % ٠,٣٣٣المسـاحة المزروعـة بنسـبة     نقصيؤدى الى % ١السعر المزرعى بنسبة 

على الترتيب ، كما بلغ معامل االستجابة السـنوى وكـذلك الفتـرة الزمنيـة     %  ٠,٣٣٥
سـنة علـى    ١,٥١١،  ٠,٦٢٢الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حـوالى  

 .الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة 
م العوامـل المـؤثرة   اما بالنسبة الى نموذج فيشر يتضح من نفس الجدول السابق ان من اه -

فى السنة الحالية تتمثل فى المتوسـط   محصول عباد الشمسعلى المساحة المزروعة من 
حيث ان هناك عالقة عكسـية بـين   الحسابى للسعر المزرعى بفترة تاخير ثالث سنوات، 

بفترة تاخير ثالث سنوات المساحة المزروعة الحالية والمتوسط الحسابى للسعر المزرعى 
عنـد  فق مع المنطق االقتصادى على الرغم من ثبوت معنوية النموذج احصائيا وذلك ال يت

% ٣٥,٤، مما يعنى ان حـوالى  ٠,٣٥٤بلغ قيمة معامل التحديد المعدل حوالى  ، كما% ١
 . من التغيرات فى المساحة المزروعة فى السنة الحالية ترجع الى هذا العامل سالف الذكر 

من اهم العوامل المؤثرة فى المساحة المزروعة الحاليـة   ومن دراسة نموذج سولو يتبين ان -
للمحصول السعر المزرعى والمساحة المزروعة بفترة تاخير عام والمسـاحة المزروعـة   
بفترة تاخير عامين ، حيث يتضح ان هناك عالقة طردية بين المساحة الحالية وكـل مـن   

القة عكسية بـين زيـادة   فى حين هناك ع. السعر المزرعى والمساحة المزروعة السابقة
بفترة تاخير عامين وهـذا ال يتفـق مـع المنطـق      المساحة الحالية والمساحة المزروعة

% ١كما تشير النتائج بنفس الجدول الى ثبوت معنوية النموذج احصائيا عنـد  . االقتصادى
ان مرونة استجابة العرض فى كـل مـن   و.  لم تثبت معنوية معامالت النموذج ولكنمن 

على الترتيب وهذا يوضـح ان   ٠,٣١٢،  ٠,٢٢٣لقصير والطويل قد بلغت حوالى المدى ا
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يؤدى الى زيـادة المسـاحة المزروعـة بنسـبة     % ١الزيادة فى السعر المزرعى بنسبة 
كما بلغ معامل االستجابة السنوى وكـذلك الفتـرة   . على الترتيب % ٠,٣١٢، % ٠,٢٢٣

سـنة   ١,٣٨٥،  ٠,٧٢٢ى المزارع حـوالى  الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لد
 .على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة 

يشيرنموذج جورجينسون الى ان اهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول  -
فى السنة الحالية تتمثل فى السـعر المزرعـى بفتـرة تاخيرعـام والسـعر       عباد الشمس

سعر المزرعى بفترة تاخير ثالث اعوام ، وكذلك المساحة المزرعى بفترة تاخير عامين وال
. المزروعة من المحصول فى العام السابق ، المساحة المزروعة بفتـرة تـاخير عـامين   

ويتبين مـن  %. ٥ويتضح من النتائج ثبوت معنوية النموذج احصائيا عند مستوى معنوية 
وكـل مـن    اد الشمسبمحصول عبالنموذج وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة 

العوامل المستقلة المؤثرة عليه ما عدا السعر المزرعى بفترة تاخير عامين ، ولكن لم تثبت 
كما تشير النتائج الواردة بـذات الجـدول ان مرونـة اسـتجابة     . معنويتيهما فى النموذج 

علـى   ٠,٤١٩، ٠,٣٠٨العرض فى كل من المدى القصير والطويل قد بلغـت حـوالى   
يؤدى الى زيادة المسـاحة  % ١ا يوضح ان الزيادة فى السعر المزرعى بنسبة الترتيب وهذ

كما بلغ معامل االستجابة السـنوى  . على الترتيب% ٠,٤١٩، % ٠,٣٠٨المزروعة بنسبة 
،  ٠,٧٣٥وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المـزارع حـوالى   

 .التالى للزراعة سنة على الترتيب بدءأ من العام١,٣٦٠
ومن دراسة نموذج كيدهى يتضح ان من اهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة فـى   -

السنة الحالية تتوقف على كل من صافى العائد ، المساحة المزروعة من المحصول بفتـرة  
لمحصـول   تاخير عام ، حيث تشير النتائج ان هناك عالقة طردية بين المساحة المزروعة

والمساحة المزروعة فى العام السـابق وهـذا يتفـق مـع المنطـق       الحالى  شمسعباد ال
االقتصادى ، وعالقة عكسية بينها وبين صافى العائد فى العام السابق وذلك ال يتفـق مـع   

كما يتضح من النتائج الواردة بـذات الجـدول ان مرونـة اسـتجابة     . المنطق االقتصادى
علـى   ٠,٢٩٥-، ٠,١٥٢-قد بلغت حـوالى   العرض فى كل من المدى القصير والطويل

المسـاحة   نقـص يؤدى الى % ١الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى صافى العائد بنسبة 
كما بلغ معامل االستجابة السـنوى  . على الترتيب% ٠,٢٩٥، % ٠,١٥٢المزروعة بنسبة 

،  ٠,٥١٥وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المـزارع حـوالى   
 .سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة ١,٩٤٢

اسـتجابة المـزارع   ) ١١(يتبين من دراسة النماذج المقترحة كما هو وارد فـى الجـدول    -
فى العام السابق ، وتشير النتائج الـى ان زيـادة    عباد الشمسلالنتاجية الفدانية لمحصول 

المسـاحة  نقـص  السابق بطن واحد يترتب عليـه  فى العام  لعباد الشمساالنتاجية الفدانية 
الف فـدان مـع افتـراض ثبـات      ٨٠,٠٥المزروعة بالمحصول فى العام الحالى بمقدار 

، كما يتضح من وهذا ال يتفق مع النظرية االقتصادية العوامل االخرى عند مستوى معين 
فـى كـل    سلمحصول عباد الشمالنتائج الواردة بذات الجدول ان مرونة استجابة العرض 

علـى الترتيـب وهـذا    ٣,٢٣٣-،  ١,٩٦٣-من المدى القصير والطويل قد بلغت حوالى 
يؤدى الى % ١فى العام السابق بنسبة  لعباد الشمسيوضح ان الزيادة فى االنتاجية الفدانية 

، % ١,٩٦٣فى العام الحالى بنسـبة   محصول عباد الشمسالمساحة المزروعة من  نقص
ينما بلغ معامل االستجابة السـنوى وكـذلك الفتـرة الزمنيـة     ب. على الترتيب % ٣,٢٣٣

سنة على الترتيب ١,٦٤٧،  ٠,٦٠٧الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 
 . بدءأ من العام التالى للزراعة 

كما تظهر نتائج الدراسة الواردة بنفس الجدول الى استجابة المزارع للتكاليف الكلية النتـاج   -
فى العام السابق ، حيث يوضح معامل التحديد المعـدل ان حـوالى    عباد الشمس محصول

ترجع الى هـذا المتغيـر وبـاقى     عباد الشمسمن التغيرات الحادثة فى مساحة % ٣٤,٤
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التغيرات تعزى الى عوامل اخرى غير مقيسة ، ولقد ثبتت معنوية النموذج احصائيا عنـد  
عبـاد  التكاليف الكلية النتاج فـدان مـن    قصنوتوضح النتائج ان % . ١مستوى معنوية 

فـى   بعباد الشمسللعام السابق بجنيه واحد يترتب عليه زيادة المساحة المزروعة  الشمس
 .فدان وهذا يتفق مع المنطق االقتصادى  ١٠العام الحالى بمقدار 

ائـد  الى استجابة المزارع لنسبة صـافى الع ) ١١(كما تبين نتائج الدراسة الواردة بالجدول  -
الى نسبة صافى عائد المحاصيل الزيتية فى العام السابق ، حيـث   عباد الشمسلمحصول 

توضح النتائج ان زيادة نسبة صافى العائد للمحصول الى صافى عائد المحاصيل الزيتيـة  
فى  عباد الشمسالمساحة المزروعة بمحصول  زيادةللعام السابق بجنيه واحد يترتب عليه 

الف فدان مع افتراض ثبات العوامل االخرى عند مستوى معين  ٥,١٥ العام الحالى بمقدار
،  ٠,٠٦٥، كما بلغت مرونة استجابة العرض فى كل من المدى القصير والطويل حـوالى 

 عباد الشمسعلى الترتيب ، وهذا يوضح ان زيادة نسبة صافى العائد لمحصول   ٠,١٢١
 زيـادة يؤدى الـى  % ١السابق بنسبة  بالنسبة الى صافى عائد المحاصيل الزيتية فى العام

على الترتيـب ، بينمـا   % ٠,١٢١، % ٠,٠٦٥المساحة المزروعة فى العام الحالى بنسبة 
سنة ، فى حين بلغت الفترة الزمنية االزمـة   ٠,٥٣٣بلغ معامل االستجابة السنوى حوالى 

 . الى للزراعة سنة بدءأ من العام الت ١,٨٧٦لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 
الى استجابة المزارع لنسبة صافى العائـد  ) ١١(كما توضح نتائج الدراسة الواردة بالجدول  -

الى نسبة صافى عائد المحاصيل الصيفية فى العام السابق ، حيـث   عباد الشمسلمحصول 
توضح النتائج ان زيادة نسبة صافى العائد للمحصول الى صافى العائد للمحاصيل الصيفية 

فى  بمحصول عباد الشمسام السابق بجنيه واحد يترتب علية زيادة المساحة المزروعة للع
الف فدان مع افتراض ثبات العوامل االخرى عنـد مسـتوى    ١٠,٧٥العام الحالى بمقدار 

معين، كما بلغت مرونة استجابة العرض فى كل من المدى القصـير والطويـل حـوالى    
عباد ضح ان زيادة نسبة صافى العائد لمحصول على الترتيب، وهذا يو ٠,١٩٦،  ٠,٠٩٥
يؤدى الى % ١بالنسبة الى صافى عائد المحاصيل الصيفية فى العام السابق بنسبة  الشمس

على الترتيـب ،  % ٠,١٩٦، % ٠,٠٩٥زيادة المساحة المزروعة فى العام الحالى بنسبة 
ت الفتـرة الزمنيـة   سنة ، فى حين بلغ ٠,٤٨٥بينما بلغ معامل االستجابة السنوى حوالى 

سنة بدءأ من العـام التـالى    ٢,٠٦٢االزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 
 .للزراعة 

 :محصول فول الصويا  -٤
باستخدام نمـوذج   فول الصوياالى ان دالة استجابة عرض محصول ) ٩(تشيرالنتائج بجدول  -

سابق، حيث ان زيادتـه بجنيـه   نيرلوف الى استجابة الزراع للسعر المزرعى فى العام ال
فـدان   ٣واحد يترتب عليه نقص المساحة المزروعة من المحصول فى العام التالى بمقدار 

مع افتراض ثبات العوامل االخرى عند مستوى معـين ، وهـذا ال يتفـق مـع المنطـق      
كما يتضح من النتائج ان مرونة استجابة العرض فى كل المـدى القصـير   . االقتصادى 

على الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فـى   ٠,٤٧٣-،  ٠,١٢٢-قد بلغت حوالى والطويل 
، % ٠,١٢٢يؤدى الى نقص المسـاحة المزروعـة بنسـبة    % ١السعر المزرعى بنسبة 

على الترتيب ، كما بلغ معامل االستجابة السـنوى وكـذلك الفتـرة الزمنيـة     %  ٠,٤٧٣
سـنة علـى    ٣,٨٧٦،  ٠,٢٥٨لى الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حـوا 

 .الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة 
اما بالنسبة الى نموذج فيشر يتضح من نفس الجدول السابق ان من اهم العوامـل المـؤثرة    -

فى السنة الحالية تتمثل فـى المتوسـط    فول الصوياعلى المساحة المزروعة من محصول 
سنوات، حيث ان هناك عالقة عكسـية بـين    الحسابى للسعر المزرعى بفترة تاخير ثالث

المساحة المزروعة الحالية والمتوسط الحسابى للسعر المزرعى بفترة تاخير ثالث سنوات 
وذلك ال يتفق مع المنطق االقتصادى على الرغم من ثبوت معنوية النموذج احصائيا عنـد  
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% ٢٣,٨حـوالى   ، مما يعنى ان٠,٢٣٨، كما بلغ قيمة معامل التحديد المعدل حوالى % ١
 . من التغيرات فى المساحة المزروعة فى السنة الحالية ترجع الى هذا العامل سالف الذكر 

ومن دراسة نموذج سولو يتبين ان من اهم العوامل المؤثرة فى المساحة المزروعة الحاليـة   -
للمحصول السعر المزرعى والمساحة المزروعة بفترة تاخير عام والمسـاحة المزروعـة   

تاخير عامين ، حيث يتضح ان هناك عالقة طردية بين المساحة الحالية وكـل مـن    بفترة
فى حين هناك عالقـة  . بفترة تاخير عام من ناحية السعر المزرعى والمساحة المزروعة 

عكسية بين زيادة المساحة الحالية والمساحة المزروعة بفترة تاخير عامين وهذا ال يتفـق  
كما تشير النتائج بنفس الجـدول الـى ثبـوت    . ة اخرى من ناحيمع المنطق االقتصادى 

ثبتت معنوية المساحة المزروعة بفترة تـاخير  ، وكذلك % ١معنوية النموذج احصائيا عند 
وان مرونة استجابة العرض فى كل من المدى القصير والطويل قد بلغـت حـوالى   . عام 

% ١المزرعى بنسـبة  على الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى السعر  ٠,٦٢٨،  ٠,٢٢٧
كما بلغ . على الترتيب % ٠,٦٢٨، % ٠,٢٢٧يؤدى الى زيادة المساحة المزروعة بنسبة 

معامل االستجابة السنوى وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االسـتجابة الكاملـة لـدى    
 .سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة  ٢,٧٧٠،  ٠,٣٦١المزارع حوالى 

ذج جورجينسون الى ان اهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول يشيرنمو -
فى السنة الحالية تتمثل فى السعر المزرعى بفترة تاخيرعام والسعر المزرعى  فول الصويا

بفترة تاخير عامين والسعر المزرعى بفترة تـاخير ثـالث اعـوام ، وكـذلك المسـاحة      
. بق ، المساحة المزروعة بفتـرة تـاخير عـامين    المزروعة من المحصول فى العام السا

ويتبين مـن  % . ٥ويتضح من النتائج ثبوت معنوية النموذج احصائيا عند مستوى معنوية 
وكـل مـن    فول الصـويا النموذج وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة بمحصول 

ين ، ولكن لم تثبت العوامل المستقلة المؤثرة عليه ما عدا السعر المزرعى بفترة تاخير عام
كما تشير النتائج الواردة بـذات الجـدول ان مرونـة اسـتجابة     . معنويتيهما فى النموذج 

علـى   ١,٠٧٩، ٠,٦٧٣العرض فى كل من المدى القصير والطويل قد بلغـت حـوالى   
يؤدى الى زيادة  المساحة % ١الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى السعر المزرعى بنسبة 

كما بلغ معامل االستجابة السـنوى  . على الترتيب% ١,٠٧٩، % ٠,٦٧٣ المزروعة بنسبة
،  ٠,٦٢٤وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المـزارع حـوالى   

 ،سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة٦٠٢٣٦٠
ة المزروعة فـى  ومن دراسة نموذج كيدهى يتضح ان من اهم العوامل المؤثرة على المساح -

السنة الحالية تتوقف على كل من صافى العائد ، المساحة المزروعة من المحصول بفتـرة  
تاخير عام ، حيث تشير النتائج ان هناك عالقة طردية بين المساحة المزروعة لمحصـول  
عباد الشمس الحالى  والمساحة المزروعة فى العام السـابق وهـذا يتفـق مـع المنطـق      

القة عكسية بينها وبين صافى العائد فى العام السابق وذلك ال يتفـق مـع   االقتصادى ، وع
كما يتضح من النتائج الواردة بذات الجـدول ان مرونـة اسـتجابة    . المنطق االقتصادى  

علـى   ٠,١١٠-، ٠,٠٢٤-العرض فى كل من المدى القصير والطويل قد بلغت حـوالى  
يؤدى الى نقـص  المسـاحة   % ١بنسبة الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى صافى العائد 

كما بلغ معامل االستجابة السنوى . على الترتيب % ٠,١١٠، % ٠,٠٢٤المزروعة بنسبة 
 ٥، ٠,٢٢٦وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حـوالى  

 .سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة ٤,٤٢
اسـتجابة المـزارع   ) ١١(نماذج المقترحة كما هو وارد فـى الجـدول   يتبين من دراسة ال -

فى العام السابق ، وتشير النتائج الـى ان زيـادة    فول الصويالالنتاجية الفدانية لمحصول 
المسـاحة   زيـادة فى العام السابق بطن واحد يترتب عليـه   لفول الصويااالنتاجية الفدانية 

الف فدان مع افتراض ثبات العوامل  ٣,٥٨مقدار المزروعة بالمحصول فى العام الحالى ب
االخرى عند مستوى معين ، كما يتضح من النتائج الـواردة بـذات الجـدول ان مرونـة     
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فى كل من المدى القصير والطويـل قـد بلغـت     فول الصويااستجابة العرض لمحصول 
لفـول  نية على الترتيب وهذا يوضح ان الزيادة فى االنتاجية الفدا٠,٦٤١،  ٠,١٣١حوالى 
المساحة المزروعة مـن محصـول     زيادة يؤدى الى % ١فى العام السابق بنسبة  الصويا

بينمـا بلـغ   . على الترتيـب  % ٠,٦٤١، % ٠,١٣١فى العام الحالى بنسبة  فول الصويا
معامل االستجابة السنوى وكذلك الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االسـتجابة الكاملـة لـدى    

 . سنة على الترتيب بدءأ من العام التالى للزراعة  ٤,٨٧٨،  ٠,٢٠٥المزارع حوالى 
كما تظهر نتائج الدراسة الواردة بنفس الجدول الى استجابة المزارع للتكاليف الكلية النتـاج   -

فى العام السابق ، حيث يوضح معامل التحديد المعـدل ان حـوالى    فول الصويامحصول 
ترجع الى هـذا المتغيـر وبـاقى     الصويا فولمن التغيرات الحادثة فى مساحة % ٧١,٥

التغيرات تعزى الى عوامل اخرى غير مقيسة ، ولقد ثبتت معنوية النموذج احصائيا عنـد  
فـول  وتوضح النتائج ان نقص التكاليف الكلية النتاج فـدان مـن   % . ١مستوى معنوية 

فـى   الصويا بفولللعام السابق بجنيه واحد يترتب عليه زيادة المساحة المزروعة  الصويا
 .فدان وهذا يتفق مع المنطق االقتصادى  ٤العام الحالى بمقدار 

الى استجابة المزارع لنسبة صـافى العائـد   ) ١١(كما تبين نتائج الدراسة الواردة بالجدول  -
الى نسبة صافى عائد المحاصيل الزيتية فى العام السـابق ، حيـث    فول الصويالمحصول 

افى العائد للمحصول الى صافى عائد المحاصيل الزيتيـة  توضح النتائج ان زيادة نسبة ص
فى  فول الصوياللعام السابق بجنيه واحد يترتب عليه زيادة المساحة المزروعة بمحصول 

الف فدان مع افتراض ثبات العوامل االخرى عند مستوى معين  ٥,٣٠العام الحالى بمقدار 
،  ٠,٠٦١قصير والطويل حـوالى ، كما بلغت مرونة استجابة العرض فى كل من المدى ال

 فول الصـويا على الترتيب ، وهذا يوضح ان زيادة نسبة صافى العائد لمحصول   ٠,٢٥٥
يؤدى الـى زيـادة   % ١بالنسبة الى صافى عائد المحاصيل الزيتية فى العام السابق بنسبة 

على الترتيـب ، بينمـا   % ٠,٢٥٥، % ٠,٠٦١المساحة المزروعة فى العام الحالى بنسبة 
سنة ، فى حين بلغت الفترة الزمنية االزمـة   ٠,٢٣٨لغ معامل االستجابة السنوى حوالى ب

 . سنة بدءأ من العام التالى للزراعة  ٤,٢٠٢لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 
الى استجابة المزارع لنسبة صافى العائـد  ) ١١(كما توضح نتائج الدراسة الواردة بالجدول  -

الى نسبة صافى عائد المحاصيل الصيفية فى العام السابق ، حيـث   الصويافول لمحصول 
توضح النتائج ان زيادة نسبة صافى العائد للمحصول الى صافى العائد للمحاصيل الصيفية 

فى  فول الصوياللعام السابق بجنيه واحد يترتب علية زيادة المساحة المزروعة بمحصول 
ان مع افتراض ثبات العوامل االخرى عنـد مسـتوى   الف فد ٤,١١٩العام الحالى بمقدار 

معين، كما بلغت مرونة استجابة العرض فى كل من المدى القصـير والطويـل حـوالى    
فول على الترتيب، وهذا يوضح ان زيادة نسبة صافى العائد لمحصول  ٠,١٧٦،  ٠,٠٤٠
يؤدى الى % ١بالنسبة الى صافى عائد المحاصيل الصيفية فى العام السابق بنسبة  الصويا

على الترتيـب ،  % ٠,١٧٦، % ٠,٠٤٠زيادة المساحة المزروعة فى العام الحالى بنسبة 
سنة ، فى حين بلغت الفتـرة الزمنيـة    ٠,٢٢٦بينما بلغ معامل االستجابة السنوى حوالى 

سنة بدءأ من العـام التـالى    ٤,٤٢٥االزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى المزارع حوالى 
 . للزراعة 

  : والتوصياتالملخص 
كمـا  الزيوت النباتية الغذائية من المحاصيل الزيتية التى تستخدم فى غذاء اإلنسان ،  تعتبر

الناتج الثانوى منها الممثل فى الكسب يعتبر علف للحيوانات والـدواجن، وتعتبـر محاصـيل     ان
يتية فـى مصـر   الفول السودانى والسمسم، وعباد الشمس، وفول الصويا من اهم المحاصيل الز

اجمـالى  وذلـك مـن   %  ٣,١٨، %٣,٧٤، % ٦,٦٩،%١٢,٣٨ها حـوالى  تحيث تمثل مساح
-١٩٩٠(وذلك كمتوسط للفتـرة  % ٢٥,٩٩على الترتيب وبإجمالى بلغ حوالى  محاصيل الزيوت

اال االربعة السـابقة  على الرغم من األهمية االقتصادية والتصنيعية للمحاصيل الزيتية  .)٢٠١٤



Assiut J. Agric. Sci., (45) No. (5)  2014 (153-183) 

 181

أن الرقعة المزروعة من تلك المحاصيل مازالت محدودة حيث ال حيث هتماما كافيا انها لم تجد ا
من متوسط المساحة المحصولية في مصر خالل % ٠,٤٥تتعدى المساحة المزروعة منها حوالى 

تحقيق الكثير من االهداف منها دراسة االهمية ولذلك يهدف البحث الى  ).٢٠١٢-١٩٩٠(الفترة 
المؤشـرات االنتاجيـة   دراسة و المحاصيل الزيتية فى مصروالنباتية  وتالزيلحاصالت النسبية 

للمحاصـيل  التقدير االحصائى لدوال استجابة العرض ومحاصيل الزيتية فى مصر للواالقتصادية 
  :وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج منها ما يلى  فى مصر الزيتية

المسـاحة  من كال من % ٢١,٢٤، % ٩,٣١حوالى  اجمالى مساحة محاصيل الزيوت تمثل  -
-١٩٩٠(على الترتيـب خـالل الفتـرة    مساحة الحاصالت الحقلية الصيفية والمحصولية 

كما تبين من الدراسة انها تاخذ اتجاها عاما متناقصا بمقدار معنوى احصائيا بلغ ) . ٢٠١٢
 . ألف فدان خالل فترة الدراسة ١٩,٧٣حوالى 

ـ انه والسمسـم   لفول السودانىمن محصولى ا لكل يتضح من دراسة المؤشرات االنتاجية - ا م
الـف فـدان    ٠,٩٨،  ٥,٠٩٢بلغ حوالىعاما متزايدا بمقدار معنوى احصائيا اتجاها  ااخذ

الـف   ٠,٧٥،  ٧,٩٢، النتاجية الفدانية فدان ل/طن  ٠,٤٥،  ٠,٠١٩لمساحة المزروعة ل
  . خالل فترة الدراسةمصر على الترتيب فى النتاج الكلى طن ل

بين من دراسة المؤشرات االنتاجية لمحصولى عباد الشمس وفول الصويا انهما اخـذا  كما يت -
اتجاها عاما متناقصا بمقدار معنوى احصائيا لكل من المساحة المزروعة واالنتاج الكلـى  

الف طن على الترتيب ، فى حين  ٢,٧٢،  ١,٠١٧الف فدان ،  ٢,٧٩،  ١,٣٦بلع حوالى 
ن المحصولين اخذا اتجاها عاما متزايدا بمقدار معنوى احصائيا االنتاجية الفدانية لكال م ان

 . فدان على الترتيب خالل فترة الدراسة/طن  ٠,٠٢٤، ٠,٠٠٨بلغ حوالى 
كما تشير المؤشرات االقتصادية لمحصول الفول السودانى انها اخذت اتجاها عامـا متزيـدا    -

طـن للسـعر   /يـة  جن ١٧٨,١٦، ٩٥,٧٧، ٢٧,٢٨بمقدار معنوى احصائيا بلغ حـوالى  
المزرعى ، متوسط تكلفة الوحدة المنتجة ، واربحية الوحدة المنتجة  على الترتيب ، فـى  

فدان لاليراد الكلى ، والتكـاليف  /جنية  ٢٤٨,٨٥، ١٤٢,٤٦،  ٣٩١,٣١حين بلغ حوالى 
نسبة االيـراد الـى التكـاليف،    ل %٠,٠٤٥،  %٠,٠٤٦، الفدانية ، وصافى عائد الفدان 

 .لجنية المستثمر على الترتيب خالل فترة الدراسة والعائد على ا
يالحظ من دراسة المؤشرات االقتصادية لمحاصيل السمسم وعباد الشمس وفـول الصـويا    -

، ١٠٢,٥،  ٣١٠,٥٥انهما اخذوا اتجاها عاما متزيدا بمقدار معنوى احصائيا بلغ حـوالى  
طن لمتوسط /ة جني ٦٣,٥٤، ٧١,٠١، ١٨٩,١٦طن للسعر المزرعى ، / جنية  ١٠٦,٠٣

طن الربحية الوحـدة المنتجـة ،   /جنية  ٦٢,٣،  ٢٨,١٩، ١٤٢,٥تكلفة الوحدة المنتجة ، 
 ١٠٦,٦٨، ٨٠,٧٣،  ١٠٩,٥٥فدان لاليراد الكلى ، /جنية  ١٨٨,٣، ١١٢,٨١، ١٩١,٩٨

فدان لصافى العائد للفدان /جنية  ٩٠,٢٨، ٣٢,٠٨، ٨٢,٢٣فدان للتكاليف الكلية ، / جنية 
اما صافى العائد لمحصول فول الصويا فقد اخذ اتجاها . الل فترة الدراسة على الترتيب خ

فى حين اخذا اتجاهـا  فدان ، /جنية  ٠,٠٢عاما متزيدا بمقدار معنوى احصائيا بلغ حوالى 
عاما متزيدا غير معنوى احصائيا لمحصولى السمسم وعباد الشمس ، اما نسبة االيراد الى 

د الشمس وفول الصويا فقد اخذوا اتجاها عامـا متناقصـا   التكاليف لمحاصيل السمسم وعبا
 .غير معنوى احصائيا خالل فترة الدراسة 

محاصيل الزيتية فى مصر والتى اعتمدت على نمـاذج  للويتضح من تقدير استجابة العرض  -
يرلوف وفيشر وسولو وجورجينسون وكيدهى ، باالضافة الى نالتوزيع المتاخر منها مارك 

 ىحة االخرى ان من اهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة بمحصولالنماذج المقتر
فى السنة الحالية تتمثل فى السعر المزرعى والمساحة المزروعة والسمسم الفول السودانى 

بمقدار الوحدة يترتـب عليـة    افى العام السابق واالنتاجية الفدانية حيث ان زيادة كل منهم
لسـعر  الـف فـدان مـن ا    ٠,٠٠١، ٠,٠٠٧ليـة بمقـدار   زيادة المساحة المزروعة الحا
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الـف   ٠,٤٢٣،  ١١٢,٨، مساحة المزروعـة  الف فدان من ال ٠,٣١٢، ٠,٨٠٩المزرعى
 ) .٢٠١٢-١٩٩٠(على الترتيب خالل الفترة نتاجية الفدانية للمحصولين فدان من اال

مـن  لى كما يتبين ان من اهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعـة فـى العـام الحـا     -
والمساحة المزروعة فى العام السـابق  تتمثل فى السعر المزرعى  محصول عباد الشمس 

حيث ان زيادة كل منهم بمقدار الوحدة يترتب عليـة  وبفترة تاخير عامين والتكاليف الكلية 
الـف   ٠,٠١٠-،  ٠,٠٢-،  ٠,٢٧٨،  ٠,٠٠٦زيادة المساحة المزروعة الحالية بمقـدار  

هناك عالقـة عكسـية بـين زيـادة     ، ويالحظ ان ل فترة الدراسة فدان على الترتيب خال
بفترة تاخير عامين وهـذا   والمساحة المزروعةمن محصول عباد الشمس المساحة الحالية 

 . ال يتفق مع المنطق االقتصادى
اما بالنسبة الى محصول فول الصويا يتضح ان من اكثر العوامل تـاثيرا علـى المسـاحة     -

مثل فى السعر المزرعى والمساحة المزروعـة فـى العـام السـابق     المزروعة الحالية تت
والتكاليف الكلية حيث ان زيادة كل منهم بمقدار الوحدة يترتـب عليـة زيـادة المسـاحة     

الف فدان على الترتيب خـالل   ٠,٠٠٤-،  ٠,٧٤٢،  ٠,٠٠٣-المزروعة الحالية بمقدار 
مـن محصـول   ة المساحة الحالية هناك عالقة عكسية بين زيادفترة الدراسة ، ويالحظ ان 

 . وهذا ال يتفق مع المنطق االقتصادى فول الصويا والسعر المزرعى 
وبناءا على ما تقدم توصى الدراسة بضرورة العمل على استنباط اصناف جديدة لتحل محـل   -

وخفض التكاليف عن طريق الترشـيد فـى اسـتخدام    ، االصناف القديمة لزيادة االنتاجية 
تاج وعمل حمالت توعية للمزارعين عـن طريـق الجمعيـات التعاونيـة     مستلزمات االن

تعديل اسعار المحاصيل الزيتية لتشـجيع المـزارعين علـى زراعـة تلـك      و ،الزراعية 
 .المحاصيل

  : المراجع 
، دراسة اقتصادية الستجابة العرض الهم محاصـيل  ) دكاترة(احمد الشاعر واخرون احمد  - ١

عيلية ، المجلة المصرية لالقتصـاد الزراعـى ، المجلـد    الخضر الشتوية بمحافظة االسما
 . ٢٠١٣، يونية ) ٢(، العدد ) ٢٣(

، المتغيرات االقتصـادية المـؤثرة علـى اسـتجابة     ) دكاترة(اسماء اسماعيل عيد واخرون  - ٢
عرض المزارع من محصولى البطاطس الصيفى والطماطم الصيفى فى مصر ، المجلـة  

 . ٢٠١٣، ديسمبر ) ٤(، العدد ) ٢٣(مجلد المصرية لالقتصاد الزراعى ، ال
فـى   اقتصاديات إنتاج وتصنيع الزيوت النباتيةايمان سالم منصور خليفة ، رسالة دكتورة ،  - ٣

، قسم االقتصاد واالرشاد والمجتمع الريفى ، كلية الزراعة ، جامعة قناة السويس ، مصر 
٢٠٠٨. 

فى التنبـؤ بنسـب    Arimaنموذج ، استخدام ) دكاترة(محمد صالح الدين الجندى واخرون  - ٤
، المـؤتمر  ) ٢٠٢٠ -٢٠١١(االكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية فى مصر خالل الفتـرة  

 .  ٢٠١٢اكتوبر  ١٧-١٦العشرون لالقتصاديين الزراعيين ، القاهرة 
، دراسة اقتصادية الستجابة عرض بعض محاصـيل  ) دكتور(هناء شداد محمد عبد اللطيف  - ٥

، ) ٢(، العـدد  ) ٢١(لمجلة المصرية لالقتصاد الزراعـى ، المجلـد   الحبوب فى مصر، ا
 . ٢٠١١يونية 

وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، قطـاع الشـئون االقتصـادية ، االدارة المركزيـة      - ٦
االدارة العامة للموارد االقتصادية الزراعية ، الدخل الزراعى القومى ،  الزراعى للتخطيط
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Economic Study of the Supply Response of the Oil Crops in Egypt 
Ehab Moreed Sharabi 

Agricultural Research Institute  

Abstract and Recommendations: 
The nutritive vegetable oils considered from the oily crops used in human 

nutrition, and also the petit result of it which represented in the earnings 
considered forage for animals, hens, the peanut and sesame, sunflower and 
soybeans crops are considered the most important oily crops in Egypt as it 
represents about 12.38%, 6.69%, 3.74% and 3.18% from the total oily crops 
consequently in total of 25.99% and that as an average for the period (1990–
2014) However the economic and manufacturer importance of the oily crops it 
doesn't have the sufficient importance as the grown space of these crops still 
limited as it doesn't exceed 0.45% of the average yielded space in Egypt during 
(1990 – 2012).                                    

So the research aims at achieving a lot of objectives such as studying the 
relativity importance of the oil yields and the oily crops in Egypt and studying 
the productive and economic indicators of the oily crops in Egypt and the 
statistical estimation of the significance respond of the oily crops in Egypt, the 
study reached to a lot of results such as the following:-                                                                                                    
- The total space of the oily crops represents about 9.31%, 21.24%, from each 

of the yielded space and the summer paddies obtained consequently during 
the period (1990 – 2012). 

It's shown also from the study that it takes a general direction reduced in an 
incorporeal statistical amount reached 19.73 thousand acre during the study 
period. 

- It's shown from studying the productive indicators for each of peanut and 
sesame crops that they took a general increasing direction in an incorporeal 
indicator amounted to 5.29,0.98 thousand acre of the yielded space, 0.019, 
0.45 ton/acre for the acre productivity and 7.92, 0.75 thousand ton for the 
total production in Egypt consequently during the study. 

- It's shown also from studying the productive indicators for each of the 
sunflower and soybeans crops that they took a general direction reduced in 
an incorporeal statistical amount for each of the yielded space and the total 
production amounted to 1.36, 2.79 thousand acre consequently and 1.017, 
2.72 thousand ton consequently, whereas the acre productivity of the two 
crops took a general direction increasing in an incorporeal statistical 
amount of 0.008,0.024 ton/acre consequently during the study. 

- The economic indicators of peanuts crop refer to that it took a general 
indicator increasing in an incorporeal statistical amount 27.28, 95.77, 
178.16 pound/ton for the agricultural price, the average cost of the produced 
unit, the profit of the produced unit consequently, whereas it reached 
391.31, 142.46, 248.85, 0.046, 0.045 pound/acre of the total revenue, the 
acre costs, net return of the acre, ratio of revenue to costs and the return of 
the invested pound consequently during the study. 

- It's noticed through the study of the economic indicators of sesame, sunflower 
and soybean that they took a general direction in an incorporeal amount 
increasing statistically reached about 310.55, 102.5, 106.03, pound/ton for 
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the agricultural price and 189.16, 71.01, 63.54 pound/ton for the average 
cost of the produced unit, 142.5, 28.19, 62.3 pound/ton for the profit of the 
produced unit, 191.98, 112.81, 188.3 pound/acre for the total revenue, 
109.55, 80.73, 106.68 pound/acre for the total costs, 82.23, 32.08, 90.28 
pound/acre for the net return of the acre consequently during the study. 
While the net return of the soybean crop took a general direction in an 

incorporeal amount statistically increased is about 0.02 pound/acre, while the 
sesame and sunflower crops took a general direction in a not incorporeal amount 
statistically increased, the ratio of revenues to costs for the sesame, sunflower 
and soybean took a general direction reduced and not statistically incorporeal 
during the study. 

It's shown from the estimation of the respond of the show for the oily crops 
in Egypt which depended on the delayed distribution samples such as Mark 
Nearlove, Fisher, Solo, Georginson and Kedhy in addition to the other suggested 
samples, and the most important factors affecting the grown space of Peanuts and 
Sesame at the current year represented at the agricultural price and the grown 
space at the previous year and the acre productivity as increasing each of them by 
the unit amount resulted in  increasing the current grown space by the amount of 
0.007, 0.001 thousand acre of the agricultural price 0.809, 0.312 thousand acre of 
the grown space, 118.8, 0.423 thousand acre of the acre productivity of the two 
crops consequently during the period (1990 – 2012). 

It also revealed that, one of the most important factors affecting the grown 
space at the current year of the sunflower crop represented in the agricultural 
price and the grown space at the previous year with a delay period of two years 
and the total cost as increasing each of them by the unit amount resulted in 
increasing the current grown space by 0.006, 0.278, - 0.02, - 0.010 thousand acre 
consequently during the study, and it's noticed that there is an inverse relation 
between increasing the current space of the sunflower crop and the grown space 
with a delay of two years and that not agreed with the economic logic. 

About the soybean crop it's revealed that the most effective factors on the 
current grown space represented in the agricultural price, the grown space at th 
previous year and the current costs as increasing each of them by the unit amount 
resulted in increasing the current total grown space by -0.003, 0.742, -0.004 
thousand acre consequently during the study, and it's noticed that there is an 
inverse relation between increasing the current space of the soybean crop and the 
agricultural price which not agreed with the economic logic. 

In accordance with that, the study recommends to the necessity of working 
on elicitation of new sorts to replace the old sorts to increase the productivity, 
reducing the costs by rationalizing the use of the production needs and making 
awareness campaigns for the farmers by the agricultural cooperative associations, 
modifying the oily crops to encourage the farmers on growing these crops. 

 
  


