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تقييم إقتصادى لبعض التراكيب الوراثية للفول السوداني
غادة بدر عبد العزيز1 و  سعيد محمد حسين علي عيسي 2*

1قسم بحوث المحاصيل الزيتية- معهد بحوث المحاصيل الحقلية -

 2المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل االحصائى - مركز البحوث الزراعية - الجيزة - مصر

إعتمدت هذه الدراسة علي تجارب حقلية تم تنفيذها بمحطتي البحوث الزراعية بأسيوط وسوهاج خالل أربع مواسم 
2014، 2015, 2016، 2017 وتكونت التجربة من 32 قطعة تجريبية عبارة عن 8 أصناف من الفول السوداني 
تم زراعتها بإستخدام تصمييم القطاعات كاملة العشوائية في أربع مكررات للوقوف علي إقتصاديات إنتاج هذة 
األصناف و قد اسفر التحليل عن في عام 2014 سوهاج 119 كان ذو أعلى إنتاجية حيث بلغت 29.87 طن/ فدان و 
المحصول الثانوى 8.2 طن/ فدان و اقل انتاجية كانت للتركيب الوراثي VAC-R92 حيث بلغت انتاجيتة 21.76 
طن/ف للمحصول الرئيسي، 5.6 طن/ ف للمحصول الثانوى.  أما بالنسبة لألعوام الثالثة األخرى 2015, 2016 
و 2017 إتفقت النتائج حيث أعلي إنتاجية كانت للتركيب الوراثي سوهاج 120 حيث بلغت 27.5 , 33.3 و 28.7 
إيراد بلغ 15663.9جنية/ فدان المحصول  بالتالي أعلى  التوالي  2015, 2016 و 2017. و  طن/ فدان علي 
الرئيسي والثانوى لسوهاج 119  و اقل ربحية كان للتركيب الوراثي VAC-R92 حيث بلغت 10235.4 جنية/ 
ف أما بالنسبة لألعوام الثالثة األخرى 2015, 2016، 2017 أعلي إيرادات كانت للتركيب الوراثي سوهاج 120 

حيث بلغت 19142.6, 23984.3،25874.5 جنية/ فدان علي التوالي  2015, 2016، 2017.

مقدمة                                                                               

الغنية  الغذائية  الحاصالت  احد  السوداني  الفول  محصول  يمثل 
والكالسيوم  الفوليك  حمض  على  يحتوى  كما  أ(   ، )هـ  بفيتاميني 
والماغنسيوم والزنك والحديد واأللياف، يحضر منه زبده وغذاء 
جيد غني بالبروتينات فكل 30 جرام يعطي 188 سعر حراري، 
4.5 جرام بروتين، 7.3 جرام كربوهيدرات، 4.8 جرام دهون، 
3.5 جرام ألياف، يستخدم زيت الفول السوداني للطهي ألنه دسم 
حيث تصل نسبة الزيت في بذوره إلى نحو 40– 60% كما يستخدم 
الزيت  إستخراج  بعد  كسبة  للحيوانات  كعلف  السوداني  الفول 
عروشه  من  )دريس(  للحيوانات  كعلف  يستخدم  أو  بذوره  من 
بعد  عديدة  في صناعات  السوداني  الفول  بذور  تدخل  الخضراء. 
كما  الطحينية  والحالوة  والزبدة  كالحلويات  وتحميصها  تمليحها 
يساعد نبات الفول السوداني على تحسين التربة وإعادة خصوبتها 
في  دخل  إذا  العضوية  والمواد  باآلزوت  يزودها  حيث  المفقودة 
مجهد  بمحصول  زراعتها  بعد  خاصة  لألرض  الزراعية  الدورة 
تفقد فيه األرض خصوبتها. وتتعدد اإلستخدامات لمحصول الفول 

السوداني والتي تتمثل في خمس منتجات:

وإستخراج ) 1 الطازج  واإلستهالك  التقاوي  الكاملة:  البذور 
الزيت وصناعة الحلويات وزبدة الفول السوداني.

وتعبئة ) 2 الصناعي  الزبدة  وصناعة  اإلنسان  تغذية  الزيت: 
في  ويستخدم  األخرى  الغذائية  الصناعات  وبعض  السردين 

طهي السالطة وصناعة الصابون .

ومستخلصات ) 3 إضافات  تصنيع  السوداني:  الفول  بذرة  كسب 
تضاف ألغذية اإلنسان وتستخدم في بعض األعالف وتغذية 

الحيوانات.

بعد ) 4 خشن  كعلف  ويستخدم  كوقود  يستخدم  الثمري:  الغالف 
معاملته وصناعة أقمشة من ألياف الفول السوداني.

أهداف الدراسة                                                                            

1. الهدف االول:
اإلنتاجية  المؤشرات  أهم  تطور  بيان  الدراسة  تستهدفت 
للمحافظات  النسبية  األهمية  إبراز  مع  السوداني  الفول  لمحصول 
المنتجة، وكذا دراسة أهم العوامل المؤثرة علي مساحة المحصول 

مع توضيح أثر السياسة الزراعية الحكومية علي اإلنتاج.

2. الهدف الثاني:
الفول  من  وراثية  تراكيب  ثمانية  لعدد  حقلية  تجربة  تقييم 
 ,508 مستورد   ,9 ساللة   ,112 سوهاج   ,6 (جيزة  السوداني 
تم   (120 وسوهاج   119 سوهاج   ,116 سوهاج   ,VAC- R92
 2017 و   2016  ,2015  .  2014 مواسم  أربع  خالل  زراعتها 
وسوهاج  أسيوط  بحوث  بمحطة  الزراعية  البحوث  بمحطات 
علي  للوقوف  العشوائية  كاملة  القطاعات  تصمييم  بإستخدام 

إقتصاديات إنتاج هذة التراكيب.

المشكلة البحثية                                                                         

تتسم اغلب البحوث التطبيقية بنتائج و توصيات دون اجراء 
التقييم االقتصادى و بالتالي قد تكون هناك توصيات يصعب إتباعها 
الرتفاع تكاليف تطبيقها عن التوصيات الموصى بها, وهنا تكمن 
اقتصادية  تكلفة  ذات  توصيات  العطاء  االقتصادى  التقييم  أهمية 

متدنية وأربحية عاليه عن التوصيات الموصي بها.
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الطريقة البحثية ومصادر البيانات                                                         

 Tow way ANOVA تم إستخدام تحليل التباين في إتجاهين
لتحديد وجود فروق معنوية بين المعامالت التجريبية كما أجري 
إختبار دانكن الختبار المتوسطات وتم تطبيق بعض معايير التقييم 
اإلقتصادي للتجارب الزراعية وخاصة نسبة المنافع إلي التكاليف 
B/C وإعتمدت الدراسة علي البيانات المنشورة وغير المنشورة 
 – لإلحصاء  العامة  اإلدارة  مثل  الرسمية  الجهات  تصدرها  التي 
قطاع الشئون اإلقتصادية – وزارة الزراعة كما تم اإلعتماد علي 
نتائج التجارب الزراعية التي أجريت بمحطتي البحوث الزراعية 

بأسيوط وسوهاج مواسم 2014، 2015، 2016، 2017.

النتائج ومناقشتها                                                                                              

إعتمدت هذه الدراسة البيانات المنشورة وغير المنشورة التي 
قطاع  لإلحصاء –  العامة  اإلدارة  مثل  الرسمية  الجهات  تصدرها 
تنفيذها  تم  الحقلية  التجارب  بيانات  علي  و  اإلقتصادية  الشئون 
مواسم  أربع  خالل  وسوهاج  بأسيوط  الزراعية  البحوث  بمحطتي 
2014، 2015, 2016، 2017 وتكونت التجربة من 32 قطعة 
زراعتها  تم  السوداني  الفول  من  أصناف   8 عن  عبارة  تجريبية 
مكررات  أربع  في  العشوائية  كاملة  القطاعات  تصمييم  بإستخدام 
للوقوف علي إقتصاديات إنتاج هذة األصناف وفيما يلي أهم النتائج 
التي أسفر عنها التحليل اإلحصائي للبيانات اإلحصائية مع مناقشتها.

اوال: التصنيف اإلقتصادى للمناطق اإلنتاجية: 
يهدف تصنيف المناطق اإلنتاجية إلي تقسيم الموارد األرضية 

دراستها  ليسهل  محددة  ومعايير  لخصائص  طبقاً  المناطق  لهذة 
وإستغاللها اإلستغالل األمثل لتعظيم اإلنتاج برفع كفائتها اإلنتاجية 
واإلقتصادية, وتعتبر خصوبة التربة أحد هذة العوامل األساسية في 
تحديد إنتاجيتها وقدرتها علي مد المحاصيل المنزرعة بإحتياجاتها 
خالل أطوار النمو المختلفة ومن ثم تحديد أفضلية المناطق المختلفة 
لذا  القومى.  الدخل  في  مساهمتها  زيادة  وبالتالي  إلنتاجيتها  طبقاً 
لزم التأكيد علي أهمية التصنيف اإلقتصادى للمناطق وفقاً للجدارة 
اإلنتاجية في كل منطقة ليتم إعادة توزيع المساحات علي المناطق 
المختلفة بهدف زيادة اإلنتاج الكلي, ولذلك تم إجراء تحليل التباين 
الفول  لمحصول  اإلنتاجية  الجدارة  إختالف  لقياس  إتجاهين  في 
السوداني للمحافظات المنتجة خالل الفترة الزمنية من 2014 إلي 

2017 كما جاء بجدول (1).

اإلنتاجية  بين  معنوية  فروق  وجود   )2( جدول  من  يتضح 
تم  ذلك  علي  بناءاً  و  المختلفة,  المحافظات  مستوى  علي  الفدانية 
تصنيف المحافظات طبقاً للجدارة اإلنتاجية بإستخدام قيمة أقل فرق 
الجيزة  إحتلت محافظة  بالجدول رقم )3(  كما موضح  معنوى و 
و  أردب/ ف  اإلنتاج 26.25  متوسط  كان  األولي حيث  المرتبة 
الثانية  المرتبة  في  وجاء  المنزرعة  المساحة  من   %3.79 تمثل 
تسع محافظات وتراوح متوسط اإلنتاج بين 19.28اردب/فدان و 
يشغلوا 90.54% من المساحة المنزرعة وفى المرتبة الثالثة أربع 
محافظات و متوسط اإلنتاج 14.71 أردب/فدان و يمثلوا %5.52 
من المساحة المنزرعة و في المرتبة الرابعة محافظة قنا بمتوسط 
الفيوم  محافظة  الخامسة  المرتبة  وفي  ف  أردب/   9.097 إنتاج 

بمتوسط انتاج 3.858 أردب/ ف.

جدول 1. المساحة واإلنتاج لمحصول الفول السوداني خالل الفترة من 2014 إلي 2017
اإلنتاجية )أردب/ فدان(المساحة )فدان(المحافظةم

20142015201620172017201620152014
911984179867675218.572120.8320.53البحــــــــيرة 1
107202611518.418.0510الغربيــــــــة2
254995264702032621.581118.1218.73الشــرقية3
102162464071401019323.0118.5919.2918.83اإلسماعيلية4
27671341220.6611.515الســويس5
38542634527419.3619.5719.2220.97المنوفيــة6
60372561639220.8516.6518.318.18القليوبيــة7
227425292168197425.5626.4726.6626.33الجيـــزة8
11931226858136117.8814.3217.7714.56بنى سـويف9

4.935.25.3-235-1045الفيوم10
8514100436094524716.8118.2217.517.1المنيـــــا11
240616001233114923.1818.919.219.46أســيوط12
275320252316293921.0719.6619.1120.05ســوهاج13
6515399.28.839.36قنـــــا14
842896120112.399.231516.56األقصـــر15
3032345415150618.6418.9717.2716.72أســـوان16

المصدر: وزارة الزراعة, قطاع الشئون اإلقتصادية, نشرة اإلحصاءات الزراعية, أعداد مختلفة. 

جدول 2. تحليل التباين إلختبار أثر المحافظات والزمن علي إنتاجية الفدان لمحصول الفول السوداني خالل األعوام 2014 – 2017.
Fمتوسط مجموع المربعاتمجموع المربعاتدرجات الحريةمصدر اإلختالف

32.9150.972أثر الزمن

17.958**151573.457104.897أثر المحافظات

45262.8535.841الخطأ
631839.226المجموع الكلي

المصدر: بيانات الجدول رقم )1(
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 2014( الفترة  خالل  المنفذة  الحقلية  التجارب  اقتصاديات  ثانيا: 
(2017-

2-1:المحصول الرئيسي والثانوي 
يتضح من جدولى )4 و5( واالشكال رقم )1و2( وجود فروق 
معنوية بين المعامالت الثمانية لصفة المحصول الرئيسي  )طن/ 
األربعة  األعوام  خالل  فدان(  )طن/  الثانوي  والمحصول  فدان( 
حيث  إنتاجية  أعلى  ذو  كان  سوهاج 119  عام 2014  في  فنجد 
بلغت 29.87 طن/ ف و المحصول الثانوى 8.2 طن/ ف و اقل 
انتاجية كانت للتركيب الوراثي VAC-R92 حيث بلغت انتاجيتة 
للمحصول  الرئيسي ، 5.6 طن/ ف  21.76 طن/ف للمحصول 
2016 و  الثالثة األخرى 2015,  بالنسبة لألعوام  أما  الثانوى.  
الوراثي  للتركيب  إنتاجية كانت  النتائج حيث أعلي  إتفقت   2017
سوهاج 120 حيث بلغت 27.5 , 33.3 و 28.7 طن/ ف علي 
للمحصول  الحال  وكذلك    2017 و   2016  ,2015 التوالي  
الثانوى.  بينما تفاوت باقي التراكيب في اإلنتاجية فيما بينها دون 
فروق معنوية وذلك لمحطة بحوث اسيوط. اما نتائج تجربة محطة 

المعامالت  بين  معنوية  فروق  وجود  فأظهرت  شندويل  بحوث 
والمحصول  فدان(  )طن/  الرئيسي   المحصول  لصفة  الثمانية 
الثانوي )طن/ فدان( خالل األعوام األربعة للتجربة، أما سوهاج 
و   26.48 و   27.47 بلغت   حيث  إنتاجية  أعلى  ذو  كان   120
 ,2014 اعوام  خالل  التوالى  على  ف  23.86طن/  و   25.48
2015 ,  2016 ,  2017 و المحصول الثانوى 7.55 , 7.27, 
7.1 و 6.56 طن/ ف على التوالى خالل اعوام 2014, 2015 
,  2016 ,  2017 و اقل انتاجية اختلفت خالل االعوام المنفذة 
حيث كانت لعام 2014 سوهاج 112 حيث بلغت انتاجيتة 19.51 
الثانوى  للمحصول  الرئيسي، 5.36 طن/ ف  للمحصول  طن/ف 
انتاجيتة 17.54  بلغت  اعوام 2015 و2016 ساللة 9 حيث  و 
و   4.82  ، التوالى  على  الرئيسي  للمحصول  و17.83طن/ف 
4.9 طن/ ف للمحصول الثانوى أما بالنسبة لعام 2017 مستورد 
508 حيث بلغت 27.انتاجيتة 17 طن/ ف للمحصول الرئيسي و 
4.67 طن/ ف للمحصول الثانوى.  بينما تفاوت باقي التراكيب في 

اإلنتاجية فيما بينها دون فروق معنوية

جدول 3. التصنيف اإلقتصادى للمحافظات طبقًا للجدارة اإلنتاجية خالل الفترة )2017-2014(
المتوسط العاممتوسط اإلنتاجعدد المحافظاتالمحافظاتالرتبة

126.25الجيزةاألولي
26.25
%3.79

الثانية

البحيرة

9

20.23

19.028
%90.5

20.18أسيوط
19.97سوهاج

19.93اإلسماعيلية
19.78المنوفية
18.49القليوبية
17.90أسوان
17.41المنيا

17.36الشرقية

الثالثة

بنى  سويف

4

15.38
14.71
%5.52

15.36الغربية
14.79السويس
13.30األقصر

19.097قناالرابعة
9.097
%0.03

13.858الفيومالخامسة
3.858

%0.134

شكل 1. المحصول الرئيسي )طن/ فدان( بمحطة بحوث اسيوط.
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شكل 1.المحصول الرئيسي )طن/ فدان( بمحطة بحوث )شندويل(.

 شكل 2. المحصول الثانوى )طن/ فدان( بمحطة بحوث اسيوط.
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2-2: اإليراد الكلي 
يتضح من جدولى رقم )4 و5( واالشكال رقم )3 و4( وجود 
)جنية/ ف(  الكلي  لإليراد  الثمانية  المعامالت  بين  معنوية  فروق 
كان   119 سوهاج   2014 عام  في  فنجد  األربعة  األعوام  خالل 
ذو أعلى إيراد حيث بلغ اإليراد 19996.9جنية/ ف  المحصول 
 VAC-R92 الرئيسي والثانوى  وأقل إيراد كان للتركيب الوراثي
حيث بلغ 14568.4 جنية/ ف أما بالنسبة لألعوام الثالثة األخرى 
إيرادات  أعلي  حيث  النتائج  إتفقت   2017  ،2016  ,2015
 ,19142.6 بلغت  حيث   120 سوهاج  الوراثي  للتركيب  كانت 
23984.3،25874.5 جنية/ ف علي التوالي  2015, 2016، 
بينها  فيما  اإليرادات  في  التراكيب  باقي  تفاوت  بينما   ,  2017

دون فروق معنوية وذلك للتجارب المنفذة بمحطة بحوث اسيوط.  
معنوية  فروق  وجد  شندويل  بحوث  بمحطة  المنفذة  التجارب  اما 
األعوام  )جنية/ ف( خالل  الكلي  لإليراد  الثمانية  المعامالت  بين 
األربعة فنجد سوهاج 120 كان ذو أعلى إيراد حيث بلغ اإليراد 
18583.97, 18586.95, 18808.84 و 21746.70  جنية/ 
 ,2015 التوالى 2014,  الرئيسي والثانوى على  المحصول  ف  
بلغ  حيث   112 لسوهاج  كان  إيراد  أقل  و   2017 و   2016
13259.55 جنية/ ف لعام 2014 و فى عام 2015 أقل إيراد 
عام 2016  فى  و  جنية/ ف,  بلغ 12380   9 حيث  كان ساللة 
ساللة 9 حيث بلغ 13041.4 جنية/ ف ، و عام 2017 مستورد 

508 حيث بلغ االيراد الكلي 15547.05  جنية/ ف. 

شكل 2. المحصول الثانوى )طن/ فدان( بمحطة بحوث )شندويل(

                                                       شكل 3. اإليراد الكلي  )جنية/ فدان( بمحطة بحوث اسيوط 
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2-3: الربحية 
وجود  و6(   5( رقم  واالشكال  و5(   4( جدولى   من  يتضح 
للربحية )جنية/ ف( خالل  الثمانية  المعامالت  فروق معنوية بين 
األعوام األربعة فنجد في عام 2014 سوهاج 119 كان ذو أعلى 
الرئيسي  المحصول  ف   بلغ  15663.9جنية/  حيث  ربحية 
والثانوى  وأقل ربحية كان للتركيب الوراثي VAC-R92 حيث 
األخرى  الثالثة  لألعوام  بالنسبة  أما  ف  جنية/   10235.43 بلغ 
كانت  ربحية  أعلي  حيث  النتائج  إتفقت   2017 ،2016  ,2015
 ,15080.58 بلغت  حيث   120 سوهاج  الوراثي  للتركيب 
18158.3، 18712.75 جنية/ ف علي التوالي  2015, 2016، 
بينها دون  الربحية فيما  التراكيب في  باقي  تفاوت  بينما   ,  2017
فروق معنوية وذلك للتجارب المنفذة بمحطة بحوث اسيوط.  اما 
التجارب المنفذة بمحطة بحوث شندويل وجدت فروق معنوية بين 
المعامالت الثمانية للربحية )جنية/ ف( خالل األعوام األربعة فنجد 
سوهاج 120 كان ذو أعلى إيراد حيث بلغ اإليراد13983.97, 
14257.95, 12715.84 و 14317.7 جنية/ ف  المحصول 
الرئيسي والثانوى على التوالى 2014, 2015, 2016 و 2017 
و أقل ربحية كان لسوهاج 112 حيث بلغ 8659.55 جنية/ ف 
لعام 2014 و فى عام  2015 أقل ربحية كانت لساللة 9  حيث 
بلغ  حيث   9 ساللة  عام 2016  فى  و  جنية/ ف,  بلغت 8051  
6948.4جنية/ ف ، و عام 2017 مستورد 508 حيث بلغ االيراد 

الكلي 8118.05   جنية/ ف. 

2-4:نسبة المنافع/ التكالف
يتضح من جدول )4( واالشكال رقم )7 و8( وجود فروق 
خالل  المنافع/التكاليف  لنسبة  الثمانية  المعامالت  بين  معنوية 
ذو  كان   119 سوهاج   2014 عام  في  فنجد  األربعة  األعوام 
الوراثي  للتركيب  كانت  نسبة  وأقل   3.61 بلغ  حيث  نسبة  أعلى 
VAC-R92 حيث بلغت النسبة 2.36 أما بالنسبة لألعوام الثالثة 
األخرى 2015, 2016، 2017 إتفقت النتائج حيث أعلي نسبة 
كانت للتركيب الوراثي سوهاج 120 حيث بلغت 3.71, 3.12، 
2.61 علي التوالي  2015, 2016، 2017 , بينما تفاوت باقي 
التراكيب في النسبة فيما بينها دون فروق معنوية وذلك للتجارب 
المنفذة بمحطة بحوث اسيوط.  اما التجارب المنفذة بمحطة بحوث 
شندويل وجدت فروق معنوية بين المعامالت الثمانية للنسبة خالل 
حيث  إيراد  أعلى  ذو  كان   120 سوهاج  فنجد  األربعة  األعوام 
 ,2014 التوالى  على   1.93 2.09و  النسبة3.29,3.04 ,  بلغ 
2015, 2016 و 2017 و أقل نسبة كانت لسوهاج 112 حيث 
بلغت 1.88 لعام 2014 و فى عام  2015 أقل نسبة كانت لساللة 
9  حيث بلغت 1.86, و فى عام 2016 ساللة 9 حيث بلغ 1.14 

، و عام 2017 مستورد 508 حيث بلغ االيراد الكلي 1.09 . 

شكل 4 . اإليراد الكلي  )جنية/ فدان( بمحطة بحوث )شندويل(

شكل 5. الربحية )جنية/ فدان( بمحطة بحوث اسيوط 
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شكل 6. الربحية )جنية/ فدان( بمحطة بحوث )شندويل(

 شكل 7. نسبة المنافع/ التكاليف بمحطة بحوث اسيوط
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شكل 8. نسبة المنافع/ التكاليف بمحطة بحوث )شندويل(

جدول 4. المحصول الرئيسي والمحصول الثانوي واإليراد الكلي والتكاليف والربحية ونسبة المنافع/ التكاليف لمحصول الفول السوداني خالل الفترة من 
2014 إلي 2017 بمحطة بحوث اسيوط.

الهجينالسنة
المحصول
الرئيسي

)طن/ فدان(

المحصول
 الثانوى 

)طن/ فدان( 

اإليراد الكلي  
)جنية/ فدان(

التكاليف 
)جنية/ 

فدان(

الربحية 
)جنية/ فدان(

نسبة المنافع/
التكاليف 

2014

CD6.3CD15331.54CD433310998.54CD2.54CD 22.91جيزة 6
BCD6.42BCD15626.37BCD433311293.37BCD2.61BCD 23.35سوهاج 112

BCD6.6BCD16077.30BCD433311744.30BCD2.71BCD 24.02ساللة 9
BCD6.6BCD16094.64BCD433311761.64BCD2.72BCD 24.05مستورد 508
 VAC-R9221.77 D5.98D14568.43BD433310235.43BD2.36BD
ABC7.37ABC17950.38ABC433313617.38ABC3.14ABC 26.82سوهاج 116
A8.21A19996.90 A433315663.90 A3.61 A 29.87سوهاج 119
AB7.69AB18730.83AB433314397.83 AB3.32 AB 27.98سوهاج 120

2015

A6.47A16353.95 A406212291.95 A3.03 A 23.55جيزة 6
A6.38A16120.06 A406212058.06 A2.97 A 23.22سوهاج 112

A6.48A16371.94 A406212309.94 A3.03 A 23.58ساللة 9
A6.35A16048.10 A406211986.10 A2.95 A 23.11مستورد 508
 VAC-R9223.19 A6.37A16102.07 A406212040.07 A2.96 A
A6.74A17037.61 A406212975.61 A3.19 A 24.54سوهاج 116
A7.5A18962.66 A406214900.66 A3.67 A 27.31سوهاج 119
A7.58A19142.58 A406215080.58 A3.71 A 27.57سوهاج 120

2016

28.76B7.9B20717.96B582614891.96B2.56Bجيزة 6
28.5B7.83B20531.32B582614705.32B2.52Bسوهاج 112

28.22B7.75B20326.00B582614500.00B2.49Bساللة 9
28.92B7.94B20829.95B582615003.95B2.57Bمستورد 508
 VAC-R9228.45B7.82B20493.99B582614667.99B2.52B
31.3AB8.6AB22547.12AB582616721.12AB2.87ABسوهاج 116
31.3AB8.6AB22547.12AB582616721.12AB2.87ABسوهاج 119
33.3A9.15A23984.31A582618158.31A3.12Aسوهاج 120

2017

25.11BC6.9BC22669.65 BC716215507.65 BC2.16 BCجيزة 6
23.94CD6.58CD21616.88CD716214454.88CD2.02CDسوهاج 112

22.88D6.28D20657.69D716213495.69D1.89Dساللة 9
24.36CD6.69CD21991.20CD716214829.20CD2.07CDمستورد 508
 VAC-R9226.66B7.32B24073.34B716216911.34B2.36B
26.61B7.31B24026.55B716216864.55B2.35Bسوهاج 116
26.43B7.26B23862.79B716216700.79B2.33Bسوهاج 119
28.66A7.87A25874.75A716218712.75A2.61Aسوهاج 120
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جدول 5. المحصول الرئيسي والمحصول الثانوي واإليراد الكلي والتكاليف والربحية ونسبة المنافع/ التكاليف لمحصول الفول السوداني خالل الفترة من 2014 إلي 2017 بمحطة بحوث 
سوهاج )شندويل(.

الهجينالسنة

المحصول

الرئيسي

)طن/ فدان(

المحصول

الثانوى

)طن/ فدان(

اإليراد الكلي  

)جنية/ فدان(
التكاليف )جنية/ فدان(

الربحية 

)جنية/ فدان(
نسبة المنافع/التكاليف 

2014

C6.36C15704.97 C460011104.97 C2.41 C 23.16جيزة 6
D5.36D13259.55 D46008659.55 D1.88 D 19.51سوهاج 112

D5.4D13363.61 D46008763.61 D1.91 D 19.67ساللة 9
C6.51C16069.18 C460011469.18 C2.49 C 23.71مستورد 508
 VAC-R9225.5 B7B17265.87 B460012665.87 B2.75 B
C6.31C15566.22460010966.222.38 22.96سوهاج 116
B6.99B17231.18 B460012631.18 B2.74 B 25.44سوهاج 119
A7.55A18583.97 A460013983.97 A3.04 A 27.47سوهاج 120

2015

20.32D5.58D14305.06 D43299976.06 D2.31 Dجيزة 6
18.04E4.95E12721.84 E43298392.84 E1.94 Eسوهاج 112

17.54E4.82E12380.00 E43298051.00 E1.86 Eساللة 9
17.67E4.85E12469.96 E43298140.96 E1.88 Eمستورد 508
 VAC-R9222.26CD6.11CD15654.39 CD432911325.39 CD2.61 CD
23.06BC6.33BC16212.12 BC432911883.12 BC2.75 BCسوهاج 116
AB6.73AB17201.63 AB432912872.63 AB2.97 AB 24.49سوهاج 119
A7.27A18586.95 A432914257.95 A3.29 A 26.48سوهاج 120

2016

20.91C5.74C15262.52 C60939169.52 C1.50 Cجيزة 6
18.86D5.18D13788.00 D60937695.00 D1.26 Dسوهاج 112

17.83D4.9D13041.40 D60936948.40 D1.14 Dساللة 9
17.93D4.93D13116.06 D60937023.06 D1.15 Dمستورد 508
 VAC-R9221.07C5.79C15374.51 C60939281.51 C1.52 C
21.53C5.91C15710.48 C60939617.48 C1.58 Cسوهاج 116
23.35B6.41B17017.01 B609310924.01 B1.79 Bسوهاج 119
25.84A7.1A18808.84 A609312715.84 A2.09 Aسوهاج 120

2017

19.69C5.41C17980.12 C742910551.12 C1.42 Cجيزة 6
17.75D4.88D16225.50 D74298796.50 D1.18 Dسوهاج 112

17.75D4.87D16225.50 D74298796.50 D1.18 Dساللة 9
17D4.67D15547.05 D74298118.05 D1.09 Dمستورد 508
 VAC-R9220.37C5.59C18588.38 C742911159.38 C1.50 C
20.44C5.62C18658.57 C742911229.57 C1.51 Cسوهاج 116
22.18B6.09B20226.03 B742912797.03 B1.72 Bسوهاج 119
23.86A6.56A21746.70 A742914317.70 A1.93 Aسوهاج 120
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Economical Evaluation for Pod Yield in Some Peanut Genotypes
Ghada B. Abd El-aziz1 and Said M. H. Eissa2

1Oil Crops Dept., Field Crop Research Institute,
2 Central Laboratory for Design & Statistical Analysis Research, A R C, Giza, Egypt.

THIS STUDY relied on field experiments carried out in the agricultural research stations 
in Assiut and Sohag during the four seasons of 2014, 2015, 2016, 2017. The experiment 

consisted of 32 experimental plots consisting of 8 varieties of peanuts that were cultivated 
using complete randomized block design in four replicates to determine the economics of 
production of these varieties, and the analysis resulted in the 2014 Sohag 119 which had the 
highest productivity as it reached 29.87 ton/fad and the secondary yield was 8.2 ton/fad and 
the lowest productivity was for genetic makeup VAC-R92 where its productivity reached 21.76 
ton/fad for the main crop, 5.6 ton/fad for the secondary crop. As for the other three years 2015, 
2016 and 2017, the results are in agreement. The highest productivity was 29.87 ton/fad and 
the secondary in productivity was for genotypes VAC-R92, where its 21.76 ton/fad for the main 
crop, 5.6 ton/fad for the secondary crop. As for the other three years 2015, 2016 and 2017, the 
results agreed that the highest productivity was for the genetic makeup of Sohag 120, reaching 
27.5, 33.3 and 28.7 ton/fad respectively, 2015, 2016 and 2017. Thus, the highest revenue 
reached 15663.9 EGP/fad main and secondary crop. For Sohag 119, the lowest profitability 
for genotyping was VAC-R92, as it reached 10235.4 EGP/fad. For the other three years, 2015, 
2016, 2017, the highest revenue was for Genotypes Sohag 120, which amounted to 19142.6, 
23984.3,25874.5 EGP/fad respectively, 2015, 2016,2017. 

Keywords: Economical, evaluation, pod yield, peanut, genotypes, productivity, genetic 
makeup, VAC-R92.


