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 مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع4، ص ص 419-407(2020)31

مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج الفول البلدي في مصر ومحافظة الشرقية
تهاني صالح بيومي* و عالء علي نعمة

معهد بحوث االقتصاد الزراعي – مركز البحوث الزراعية

الشرقية.  ومحافظة  مصر  في  المفرد  البلدي  الفول  لمحصول  الراهن  الوضع  على  التعرف  الدراسة  استهدفت 
البلدي  الفول  الكلي من  المزروعة واالنتاج  المساحة  الى وجود انخفاض سنوي في كل من  الدراسة  وتوصلت 
في مصر بحوالي -7٪ لكل منهما على حدا. وجود ارتفاع سنوي في الفجوة الغذائية من الفول البلدي بحوالي 
9٪. وجود ارتفاع سنوي في كل من التكاليف الكلية للفدان المزروع بالفول البلدي وااليرادات الكلية وصافي 
العائد بحوالي 12٪ لكل منهما على حدا. أهم العوامل المؤثرة على انتاج محصول الفول البلدي بعينة الدراسة 
الدراسة  بعينة  البلدي  الفول  من  الفدان  إنتاج  تكاليف  بلغت  المبيدات.  وقيمة  العمالة،  عدد  التقاوي،  كمية  هي: 
11369.44 جنيه، وبلغ االيراد الكلي للفول البلدي 14924.52 جنيه. بلغ صافي العائد للفول بعينة الدراسة 
3555.08 جنيه، وبلغت نسبة اإليراد للتكاليف 1.31، وبلغت ربحية الجنية 0.31 جنيه. من أهم المشاكل التي 
تواجه مزارعي الفول ارتفاع مستلزمات االنتاج، وانتشار الهالوك, االصابة باألمراض الفيروسية، وعدم وجود 
المبيدات بالجمعيات الزراعية. وتوصي الدراسة بضرورة زيادة االنتاج المحلي من الفول عن طريق زراعته 
في األراضي الحديثة االستصالح أو االستزراع وأيضاً بتحميله على المحاصيل الشتوية االخرى مثل الطماطم 
والثوم وغيرها, ضرورة توفير مستلزمات االنتاج في الجمعيات الزراعية، وتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية، 
أو تحديد سعر ضمان للمحصول لحماية المزارع من تذبذب األسعار، مع ضرورة تشديد الرقابة على المبيدات 

في السوق المحلي.

الكلمات المفتاحية: الفول, محصول، االنتاج الكلي، مؤشرات، الكفاءة، االقتصادية، التكاليف، االيرادات، مصر، 
محافظة الشرقية.

مقدمة

يعتبر محصول الفول البلدي من أهم المحاصيل البقولية في مصر 
نظراً إلقبال المستهلكين عليه أكثر من غيره من المحاصيل البقولية 
األخرى, وللفول البلدي أهمية اقتصادية وغذائية وزراعية أيضاً. 
ال  الثمن  رخيصة  سلعة  يعتبر  فهو  االقتصادية  لألهمية  بالنسبة 
تخلو منها مائدة إفطار خاصة في األسر محدودة الدخل، وبالرغم 
يفي  ال  في مصر  البلدي  الفول  من  المحلي  االنتاج  فإن  ذلك  من 
باالحتياجات االستهالكية منه نظراً النخفاض المساحة المزروعة 
بمحصول الفول في مصر، وبالتالي تلجأ الحكومة المصرية إلى 
من  البلدي  الفول  استيراد  قيمة  بلغت  وقد  الخارج  من  استيراده 
الخارج عام 2018 حوالي 12.05 مليون دوالر)خريطة التجارة 
الحبوب  استيراد  قيمة  من   ٪0.29 بحوالي  تقدر  بنسبة   )2019

لنفس العام والتي قدرت بحوالي 66.75 مليار جنيه.

في  زراعته  فإن  البلدي  للفول  الزراعية  لألهمية  بالنسبة  أما 
للمحاصيل  القومي  البرنامج  الزراعية،  البحوث  )مركز  األرض 
البقولية، 2000( لها فوائد عديدة حيث أن إدراج البقول في نظم 
المحاصيل  تناوب  أو  البينية  الزراعة  مثل  المتعددة،  المحاصيل 
مستدامة،  إدارة  التربة  مغذيات  إلدارة  بالنسبة  مهماً  البسيط، 
ممارسات  نحو  هامة  خطوة  عموما  وهو  التربة،  بنية  ولتحسين 
زراعية أكثر استدامة. وهو في غاية األهمية بالنظر إلى ضرورة 
تكثيف اإلنتاج الغذائي وفي الوقت نفسه استخدام الموارد الطبيعية 

المناخ. تغير  مع  التكيف  على  القدرة  وبناء  استخدام  أفضل 
الجوي  الغالف  في  الموجود  النيتروجين  تثبيت  على  وبقدرتها 
التربة  إثراء  البقول بطريقة طبيعية في  الفوسفور، وتسهم  وإذابة 
الحاجة  من  يقلل  مما  المحاصيل،  إنتاجية  وزيادة  المغذية  بالمواد 
غازات  انبعاثات  من  يقلل  بدوره  وهذا  الكيماوية،  األسمدة  إلى 
االحتباس الحراري ومن خطر تلوث التربة والمياه. وبالتالي فإن 
الزراعي  النظام  في  المحاصيل  تناوب  من  كجزء  البقول  إدراج 
)االستقرار  التربة  بنية  بتحسين  التربة  انجراف  خطر  من  يقلل 
الكلي للتربة، وتهوية التربة وقدرتها على االحتفاظ بالمياه( ودعم 
التنوع البيولوجي للتربة )فالجذور مثالً، تعّزز النشاط الجرثومي(. 
باإلضافة إلى ذلك، تساعد البقول على الحد من اآلفات واألمراض 
المحاصيل كما هو  أو كمكّون في  عند استخدامها كسماد أخضر 
في  أكثر  أو  البينية، وهي زراعة محصولين  الزراعة  في  الحال 

نفس الحقل في نفس الوقت.

البروتين  على  يحتوي  فهو  الغذائية  لألهمية  بالنسبة  أما 
والكربوهيدرات وحمض الفوليك وعدد كبير من المعادن المهمة, 
ولذلك يزخر بفوائد صحية كثيرة تؤثر إيجاباً على صحة اإلنسان 
)حسن 2002(, حيث أن تناول الفول المصري ينطوي على فوائد 
صحية عديدة أهمها: الوقاية من هشاشة العظام ألن الكوب الواحد 
المنجنيز  من  الجسم  احتياجات  من  على ٪36  يحتوي  الفول  من 
والذي يعمل على زيادة كتلة العظام عند االنسان، والحد من نقص 
وأمراض  الدم  ضغط  ارتفاع  من  والوقاية  الجسم،  في  الكالسيوم 
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القلب نظراً لوجود عنصر الماغنسيوم في الفول بكثرة وهو يساهم 
امراض  من  الوقاية  وبالتالي  االنسان  عند  الدم  في خفض ضغط 
ارتفاع  حدوثهما  أسباب  أهم  من  والتي  الدماغية  والسكتة  القلب 
ضغط الدم، وأيضاً يعمل على تعزيز صحة جهاز المناعة نظراً 
الحتوائه على عنصر النحاس والذي يساهم بدوره في الحفاظ على 

صحة كرات الدم البيضاء. 

أنه  إال  البلدي  الفول  لمحصول  الكبيرة  األهمية  من  وبالرغم 
يتضح وجود فجوة كبيرة بين االنتاج واالستهالك له حيث بلغت 
ألف   741 حوالي   2018 عام  البلدي  الفول  من  الغذائية  الفجوة 
طن، وبلغ معدل االكتفاء الذاتي حوالي 13.53٪ وهذا يعني أن 
اإلنتاج المحلي يفي باالحتياجات االستهالكية للسكان لمدة 49 يوم/
الميزان  نشرة  )الزراعة,  الخارج  من  استيراده  يتم  والباقي  سنة, 

الغذائي 2018).  

مشكلة الدراسة:

االقتصادية  األهمية  رغم  أنه  في  الدراسة  مشكلة  تكمن 
والزراعية والغذائية للفول البلدي في مصر إال أنه تبين في اآلونة 
األخيرة وجود نقص في حجم اإلنتاج الكلي منه والذي يرع بدوره 
إلى وجود نقص في المساحة المزروعة، ويرجع ذلك إلى عزوف 
بعض الزراع عن زراعة محصول الفول لوجود مشاكل في إنتاجه، 
ووجود تنافس شديد فيما بين الفول البلدي وباقي المحاصيل الشتوية 
وغيرها،  السكر  وبنجر  المستديم  والبرسيم  القمح  مثل  األخرى 
الفول  من  كبيرة  كميات  باستيراد  المستوردين  قيام  إلى  باإلضافة 
من الخارج أثناء فترة نضج المحصول وبداية تسويقه مما يؤدي 

إلى خفض أسعاره.

أهداف وأهمية الدراسة:

 تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لمحصول الفول 
البلدي المفرد في مصر ومحافظة الشرقية وذلك من خالل دراسة 
وتطور  الشرقية,  ومحافظة  مصر  في  البلدي  الفول  إنتاج  تطور 
الواردات  وكمية  الذاتي  االكتفاء  ومعدل  الغذائية  الفجوة  من  كل 
مؤشرات  دراسة  إلى  باإلضافة  مصر,  في  البلدي  الفول  من 
الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول الفول البلدي المفرد في مصر 
ومحافظة الشرقية, التعرف على أهم العوامل المؤثرة على إنتاج 
التي تواجه  أهم المشاكل  البلدي بمحافظة الشرقية, وأخيراً  الفول 
مزارعي الفول البلدي بمحافظة الشرقية, ووسائل رفع الكفاءة لها.

العوامل  على  التعرف  إمكانية  إلى  الدراسة  أهمية  وترجع 
التي تؤثر في إنتاج محصول الفول البلدي في محافظة الشرقية, 
وتحجيم  وتثبيط  اإليجابية  العوامل  وتنشيط  تفعيل  يمكن  وبالتالي 

العوامل السلبية. 

األسلوب والطريقة البحثية                                                         

األسلوبين  على  البيانات  وتحليل  عرض  في  الدراسة  تعتمد 
الكمي والوصفي متمثالً في حساب المتوسطات ومعامل التحديد, 
والنسب المئوية، والتكرار النسبي. ومعدل النمو، وتقدير معادالت 
إنتاج  دوال  تقدير  المختلفة.  الدراسة  لمتغيرات  الزمني  االتجاه 

وتكاليف الفول البلدي باستخدام أسلوب االنحدار المتعدد. 

مصادر البيانات:
أولهما  للبيانات:  رئيسيين  مصدرين  على  الدراسة  تعتمد 
الرسمية  الجهات  من  المنشورة  المنشورة وغير  الثانوية  البيانات 
الزراعة  ومديرية  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  مثل 
مثل  المتخصصة  االلكترونية  المواقع  إلى  .باإلضافة  بالشرقية 

عالم  وموقع  المتحدة,  األمم  لمنظمة  التابع   )trade map( موقع 
استمارة  من  مستمدة  أولية  بيانات  وثانيهما  وغيرهما.  الزراعة 
استبيان صممت خصيصاً لذلك تم تجميعها بالمقابالت الشخصية 
من مزارعي الفول البلدي بمناطق عينة الدراسة الميدانية بمحافظة 

الشرقية. 

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوالً: تطور اإلنتاج الكلي والفجوة الغذائية والواردات للفول البلدي 
الجاف المفرد في جمهورية مصر العربية:

وإنتاجية  وإنتاج  مساحة  تطور  دراسة  التالي  الجزء  يتناول 
الفول البلدي في مصر خالل الفترة )2005-2019(، وتطور كل 
من الفجوة الغذائية ومعدل االكتفاء الذاتي والواردات خالل الفترة 
المتغيرات  المتاحة عن  البيانات  (2005-2018( - وفقاً ألحدث 
التحليل  نوعية  تناسب  والتي  مصر  في  والفنية  االقتصادية 

االحصائي المتبع - وذلك كما يلي: 

تطور إنتاج الفول البلدي  في مصر: 
المساحة  بدراسة  أنه  إلى   )1( جدول  بيانات  تشير 
المزروعةبمحصول الفول البلدي  في مصر خالل الفترة )2005 
أنها ارتفعت لتصل أقصاها في عام 2007  تبين  فقد   )2019 –
في  أدناها  لتصل  وانخفضت  فدان  ألف  بلغت حوالي 212  حيث 
عام 2017 حيث بلغت حوالي 69.8 ألف فدان بمتوسط فترة بلغ 
في  السنوي  االنخفاض  معدل  وبلغ  فدان.  ألف   133.83 حوالي 
المساحة المزروعة بالفول البلدي خالل فترة الدراسة حوالي -٪7. 
وبدراسة نتائج المعادلة )1( بجدول )2( فقد تبين وجود انخفاض 
الفول  المزروعة بمحصول  المساحة  في  سنوي معنوي إحصائياً 
البلدي  بلغ مقداره حوالي10.16 ألف فدان. وبلغ معامل التحديد 
من  يفسر حوالي ٪78  الزمن  أن  إلى  يشير  وهذا  حوالي 0.78 
التغير في المساحة المزروعة بمحصول الفول البلدي  في مصر, 

بينما يرجع الباقي )22٪( إلى عوامل غير مدروسة.

وبدراسة متوسط إنتاجية الفدان المزروع بمحصول الفول البلدي  
في مصر خالل فترة الدراسة فقد تبين أنها ارتفعت في عام 2013 
أدناها  لتصل  وانخفضت  طن/فدان   1.486 حوالي  بلغت  حيث 
بمتوسط  حوالي 1.263 طن/فدان،  بلغت  حيث  عام 2010  في 
المعادلة )5) نتائج  بلغ حوالي 1.413 طن/فدان. وبدراسة  فترة 
بجدول )2( فقد تبين أنه وجود زيادة سنوية غير معنوية إحصائيا 
ًفي متوسط إنتاجية الفدان من محصول الفول البلدي وذلك نتيجة 

تذبذب البيانات ما بين االرتفاع واالنخفاض خالل فترة الدراسة.

أما بدراسة اإلنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي  في مصر 
خالل فترة الدراسة فقد تبين أنه ارتفع ليصل أقصاه في عام 2007 
حيث بلغ حوالي 301.7 ألف طن وانخفض ليصل أدناه في عام 
بمتوسط   .2019 عام  طن  ألف   99.2 حوالي  بلغ  حيث   2019
االنخفاض  معدل  وبلغ  طن.  ألف   188.38 حوالي  بلغ  فترة 
فترة  خالل  مصر  في  البلدي  الفول  من  المنتجة  للكمية  السنوي 
(2( بجدول   )3( المعادلة  نتائج  وبدراسة   .٪7- حوالي  الدراسة 
فقد تبين وجود انخفاض سنوي معنوي إحصائيا ًفي االنتاج الكلي 
من محصول الفول البلدي  في مصر بلغ مقداره 14.191 ألف 
الزمن  أن  يشيرإلى  التحديد حوالي 0.79وهذا  معامل  وبلغ  طن. 
يفسرحوالي79٪ من التغيرفي االنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي 

في مصر, بينما يرجع الباقي )21٪( إلى عوامل غيرمدروسة.

(2( تطور الفجوة الغذائية ومعدل االكتفاء الذاتي والواردات من 
الفول البلدي في جمهورية مصر العربية:

الغذائية  الفجوة  من  كالً  تطور  دراسة  التالي  الجزء  يتناول 
نصيب  ومتوسط  الذاتي  االكتفاء  ومعدل  مصر  في  البلدي  للفول 
الفرد باإلضافة إلى كمية الواردات من الفول خالل الفترة )2005-

2018(، وذلك كما يلي:
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جدول 1. تطور االنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )2005 – 2019(

السنة
الجمهورية

المساحة
)ألف فدان(

متوسط اإلنتاجية
)طن/فدان(

االنتاج الكلي 
)ألف طن(

2005198.21.421281.6

2006175.31.411247.5

2007212.01.424301.7

2008170.11.435244.1

2009206.01.433295.2

2010183.71.263232.0

2011131.41.324174.0

201297.91.423139.3

2013104.91.486155.8

201489.71.469131.7

201581.91.449118.7

201683.31.425118.8

20171211.406170.2

201882.21.411115.9

201969.811.42099.2

133.831.413188.38المتوسط

-7٪0٪-7٪معدل النمو 
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي, قطاع الشئون االقتصادية, بيانات ثانوية منشورة, نشرة احصاءات الحاصالت 

الزراعية )الجزء األول( محاصيل شتوية, أعداد متفرقة.

جدول 2. نتائج االتجاه الزمني العام لتطور االنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )2005 – 2019(.

R²المعادلةالبيانرقم المعادلة
معنوية
للنموذج

F

1
المساحة

=ص1هـ)ألف فدان(
215.151

**(15.661)
- 

10.165
0.7845.26س1هـ(-6.727)**

2
متوسط االنتاجية

=ص2هـ)طن/فدان(
1.399

**(45.998)
+

0.002
0.020.27س1هـ(0.517)

3
االنتاج الكلي
=ص3هـ)ألف طن(

301.906
**(16.254)

-
14.191

0.7948.28س1هـ(-2.042)**

4
المساحة

=ص4هـ)ألف فدان(
23.881

**(13.975)
-

1.219
0.7642.57س1هـ(-6.487)**

5
متوسط االنتاجية

=ص5هـ)طن/فدان(
1.523

**(28.585)
-

0.012
0.524.40س1هـ(-2.097)*

6
االنتاج الكلي
=ص6هـ)ألف طن(

35.620
**(17.108)

-
1.924

0.8470.61س1هـ(-8.403)**

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )1(.
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الفجوة الغذائية من الفول البلدي:	 
الغذائية من  الفجوة  أنه بدراسة  إلى  بيانات جدول )3(  تشير 
محصول الفول البلدي في مصر خالل الفترة )2005 – 2018) 
فقد تبين أنها ارتفعت لتصل أقصاها في عام 2018 حيث بلغت 
عام 2012  في  أدناها  لتصل  وانخفضت  ألف طن  حوالي 741 
حوالي  بلغ  فترة  بمتوسط  طن  ألف   163 حوالي  بلغت  حيث 
303.9 ألف طن. وبلغ معدل النمو السنوي حوالي 9٪ وذلك حيث 
أنه في الوقت الذي يتناقص فيه حجم االنتاج المحلى سنوياً بحوالي 
-6٪ فإن االستهالك القومي يتزايد سنوياً بحوالي 4٪ . وبدراسة 
سنوي  ارتفاع  وجود  تبين  فقد   )4( بجدول   )1( المعادلة  نتائج 
معنوي إحصائياًفي الفجوة الغذائية من محصول الفول البلدي بلغ 
مقداره حوالي27.40 ألف طن. وبلغ معامل التحديد حوالي 0.40 
وهذا يشير إلى أن الزمن يفسر حوالي 40٪ من التغير في الفجوة 
الغذائية من محصول الفول البلدي  في مصر، بينما يرجع الباقي 

(60٪( إلى عوامل غير مدروسة.

معدل االكتفاء الذاتي من الفول البلدي:	 
تشير بيانات جدول )3( إلى أنه بدراسة معدل االكتفاء الذاتي 
 –  2005( الفترة  خالل  مصر  في  البلدي  الفول  محصول  من 
2018( فقد تبين أنه ارتفع ليصل أقصاه في عام 2007 حيث بلغ 
حوالي 63٪ وانخفض ليصل أدناه في عام 2018 حيث بلغ حوالي 

13.53 بمتوسط فترة بلغ حوالي ٪36.39.

متوسط نصيب الفرد من الفول البلدي:	 
تشير بيانات جدول )3( إلى أنه بدراسة متوسط نصيب الفرد من 
محصول الفول البلدي في مصر خالل الفترة )2005 – 2018( فقد 
تبين أنها ارتفعت لتصل أقصاها في عام 2008 حيث بلغت حوالي 
8.7 كجم/سنة وانخفضت لتصل أدناها في عام 2015 حيث بلغت 
حوالي 3.3 كجم/سنة, بمتوسط فترة بلغ حوالي 5.54 كجم/سنة. 
وبلغ معدل النمو السنوي 0٪ ويرجع ذلك لتذبذب البيانات خالل فترة 
الدراسة ما بين االرتفاع واالنخفاض. وبدراسة نتائج المعادلة )4) 
بجدول )4( فقد تبين وجود انخفاض سنوي غير معنوي إحصائيا ًفي 

متوسط نصيب الفرد من محصول الفول البلدي.
جدول 3. تطور الفجوة الغذائية ومعدل االكتفاء الذاتي وكمية الواردات من الفول البلدي في مصر خالل الفترة )2005 – 2018(

االنتاج المحلي السنة
)باإللف طن(

االستهالك القومي 
)باإللف طن(

الفجوة الغذائية 
)باأللف طن(

معدل االكتفاء 
الذاتي )٪(

متوسط نصيب الفرد 
)كجم/سنة(

كمية الواردات 
)باأللف طن(

2005282511229-55.186.9380
2006247539282-45.827.1459

2007302476174-63.446.1301

2008244692248-35.268.7655

2009295630335-46.827.8518

2010234558324-41.936.7480

2011175393218-44.534.6313

20121413.4163-46.383.5250

2013158465307-33.985.2425

2014134341207-39.303.7305

2015120305185-39.343.3293

2016119589470-20.206.2685

2017170846676-20.106.5734

2018116856741-13.536.81008

36.395.54486.14-195.5480.3303.9المتوسط
7٪0٪-9٪4٪-6٪معدل النمو(1)

(1( معدل النمو السنوي = [)القيمة في أول سنة ÷ القيمة في أخر سنة(مقلوب عدد السنوات ] -1
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي, قطاع الشئون االقتصادية, بيانات ثانوية منشورة, نشرة الميزان الغذائي, أعداد متفرقة0

جدول 4. نتائج االتجاه الزمني العام للفجوة الغذائية ومعدل االكتفاء الذاتي وكمية الواردات من الفول البلدي في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )2005 – 2018(

معنوية النموذج R²Fالمعادلةالبيانرقم المعادلة

اإلنتاج المحلي1
304.077=ص1هـ)باأللف طن(

**(15.425)-2.315
0.7739.10س1هـ(-6.253)**

االستهالك القومي 2
447.723=ص2هـ)باأللف طن)

**(3.503)+8.915
0.030.35س2هـ(0.594)

الفجوة الغذائية )باأللف 3
120.143=ص3هـطن)

(1.452)+27.400
0.407.95س3هـ(9.720)**

متوسط نصيب الفرد4
7.104=ص4هـ)كجم/سنة(

**(7.982)-0.156
0.162.22س4هـ(-1.491)

5
كمية الواردات 

)باأللف جنيه(
307.820=ص5هـ

*(2.726)+13.262
0.213.21س4هـ(1.800)*

المصدر: حسبت من بيانات جدول )3). 
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كمية الواردات من الفول البلدي:	 
الواردات من  بدراسة كمية  أنه  إلى  بيانات جدول )3(  تشير 
الفول البلدي في مصر خالل الفترة )2005 – 2018( فقد تبين 
حوالي  بلغت  حيث   2018 عام  في  أقصاها  لتصل  ارتفعت  أنها 
حيث  عام 2015  في  أدناها  لتصل  وانخفضت  ألف طن   1008
بلغ حوالي 486.14  فترة  بمتوسط  ألف طن  بلغت حوالي 293 
ألف طن. وبلغ معدل النمو السنوي لحجم الواردات من الفول خالل 
فترة الدراسة حوالي 7٪. وبدراسة نتائج المعادلة )5( بجدول )4)
فقد تبين وجود ارتفاع سنوي معنوي إحصائيا ًفي كمية الواردات 
من محصول الفول البلدي بلغ مقداره حوالي13.26 ألف طن. وبلغ 
معامل التحديد حوالي 0.21 وهذا يشير إلى أن الزمن يفسر حوالي 
21٪ من التغير في كمية الواردات من محصول الفول البلدي في 

مصر, بينما يرجع الباقي )79٪( إلى عوامل غير مدروسة.

ثانياً: تطور إنتاج الفول البلدي في محافظة الشرقية: 
تشير بيانات جدول )5( إلى أنه بدراسة المساحة المزروعة 
بمحصول الفول البلدي في محافظة الشرقية خالل الفترة )2005 
– 2019( فقد تبين أنه ارتفع ليصل أقصاه في عام 2005 حيث 
بلغ حوالي 24.4 ألف فدان وانخفض ليصل أدناه في عام 2016 
حيث بلغ حوالي 7.2 ألف فدان بمتوسط فترة بلغ حوالي 14.13 
ألف فدان. وبلغ معدل االنخفاض السنوي في المساحة المزروعة 
بالفول البلدي بالمحافظة خالل فترة الدراسة حوالي -8٪. وبدراسة 
سنوي  انخفاض  وجود  تبين  فقد   )6( بجدول   )1( المعادلة  نتائج 
البلدي   الفول  المزروعة بمحصول  المساحة  في  معنوي إحصائياً 
بلغ مقداره حوالي1.219 ألف فدان. وبلغ معامل التحديد حوالي 
0.76 وهذا يشير إلى أن الزمن يفسر حوالي 76٪ من التغير في 
المساحة المزروعة بمحصول الفول البلدي  في محافظة الشرقية, 

بينما يرجع الباقي )24٪( إلى عوامل غير مدروسة.

شكل 1. تطور الفجوة الغذائية ومعدل االكتفاء الذاتي من الفول البلدي في مصر خالل الفترة )2018-2005(
المصدر:  حسبت من بيانات جدول )3)

جدول 5.تطور االنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي في محافظة الشرقية خالل الفترة )2005 – 2019(.

السنة
محافظة الشرقية

االنتاج الكلي )ألف طن(متوسط اإلنتاجية )طن/فدان(المساحة )ألف فدان(

200524.41.54437.7

200618.21.49127.1

200718.41.52028.0

200817.71.54127.3

200922.21.51233.5

201023.31.23628.7

201116.31.25420.4

201212.41.43917.8

20139.61.48514.3

20149.31.49814.0

20157.41.47410.9

20167.21.38110.0

20178.61.39311.9

20189.61.23811.9

20197.31.3609.9

14.131.42420.22المتوسط

-9٪-1٪-8٪معدل النمو
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي, قطاع الشئون االقتصادية, بيانات ثانوية منشورة, نشرة احصاءات الحاصالت الزراعية )الجزء األول(

محاصيل شتوية, أعداد متفرقة.
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الفول  بمحصول  المزروع  الفدان  إنتاجية  متوسط  وبدراسة 
البلدي في محافظة الشرقية خالل فترة الدراسة فقد تبين أنها ارتفعت 
في عام 2005 حيث بلغت حوالي 1.544 طن/فدان وانخفضت 
لتصل أدناها في عام 2018 حيث بلغت حوالي 1.238 طن/فدان, 
بمتوسط فترة بلغ حوالي 1.424 طن/فدان. وبلغ معدل االنخفاض 
البلدي  الفول  الفدانية من محصول  االنتاجية  متوسط  في  السنوي 
بالمحافظة حوالي -1٪. وبدراسة نتائج المعادلة )2( بجدول )6)
فقد تبين وجود انخفاض سنوي معنوي إحصائياًفي متوسط إنتاجية 
الفدان من محصول الفول البلدي بلغ مقداره حوالي0.012 طن/
فدان. وبلغ معامل التحديد حوالي 0.52 وهذا يشير إلى أن الزمن 
البلدي   الفول  إنتاجية  متوسط  في  التغير  من   ٪52 حوالي  يفسر 
في محافظة الشرقية, بينما يرجع الباقي )48٪( إلى عوامل غير 

مدروسة.

أما بدراسة اإلنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي في محافظة 
الشرقية خالل فترة الدراسة فقد تبين أنه ارتفع ليصل أقصاه في 
ليصل  وانخفض  طن  ألف   37.7 حوالي  بلغ  حيث   2005 عام 
أدناه في عام 2019 حيث بلغ حوالي 9.9 ألف طن عام 2019 
بمتوسط فترة بلغ حوالي 20.22 ألف طن. وبلغ معدل االنخفاض 
بالمحافظة  البلدي  الفول  محصول  من  الكلي  االنتاج  في  السنوي 
تبين  فقد   )6( بجدول   )3( المعادلة  نتائج  وبدراسة   .٪9- حوالي 
من  الكلي  االنتاج  ًفي  إحصائيا  معنوي  سنوي  انخفاض  وجود 
مقداره 1.924  بلغ  الشرقية  محافظة  في  البلدي  الفول  محصول 
أن  يشيرإلى  0.84وهذا  حوالي  التحديد  معامل  وبلغ  طن.  ألف 
لمحصول  الكلي  االنتاج  التغيرفي  من  يفسرحوالي٪84  الزمن 
الفول البلدي في محافظة الشرقية, بينما يرجع الباقي )16٪( إلى 

عوامل غيرمدروسة.

ثالثاً: تطور مؤشرات الكفاءة االقتصادية للفول البلدي في مصر:
يتناول الجزء التالي دراسة تطور مؤشرات الكفاءة االقتصادية 

للفول البلدي في مصر خالل الفترة )2005-2019(, وذلك كما يلي:
(1( تكلفة الفدان المزروع بمحصول الفول البلدي:

تشير بيانات جدول )7( إلى أنه بدراسة تكلفة الفدان المزروع 
بمحصول الفول البلدي في مصر خالل الفترة )2005 – 2018) 
فقد تبين أنها ارتفعت لتصل أقصاها في عام 2019 حيث بلغت 
حوالي 6361 جنيه وانخفضت لتصل أدناها في عام 2005 حيث 
بلغ حوالي 2915.53  فترة  بمتوسط  بلغت حوالي 1244 جنيه 
جنيه. وبلغ معدل النمو السنوي في تكلفة الفدان خالل فترة الدراسة 
تبين  فقد  المعادلة )1( بجدول )8(  نتائج  حوالي 11٪. وبدراسة 
الفدان خالل فترة  تكلفة  وجود ارتفاع سنوي معنوي إحصائياًفي 
التحديد  معامل  وبلغ  جنيه.  حوالي312.08  مقداره  بلغ  الدراسة 
من  يفسر حوالي ٪88  الزمن  أن  إلى  يشير  وهذا  حوالي 0.88 
في  البلدي   الفول  بمحصول  المزروع  الفدان  تكلفة  في  التغير 

مصر، بينما يرجع الباقي )12٪( إلى عوامل غير مدروسة.

(2( ايجار الفدان المزروع بمحصول الفول البلدي:
الفدان  إيجار  بدراسة  أنه  إلى   )7( جدول  بيانات  تشير 
الدراسة  فترة  في مصر خالل  البلدي  الفول  بمحصول  المزروع 
فقد تبين أنها ارتفع ليصل أقصاه في عام 2018 حيث بلغ حوالي 
4104 جنيه وانخفض ليصل أدناه في عام 2005 حيث بلغ حوالي 
694 جنيه بمتوسط فترة بلغ حوالي 2086.4 جنيه. وبلغ معدل 
النمو السنوي في إيجار الفدان خالل فترة الدراسة حوالي ٪13. 
ارتفاع  تبين وجود  فقد   )8( بجدول   )2( المعادلة  نتائج  وبدراسة 
ًفي إيجار الفدان خالل فترة الدراسة بلغ  سنوي معنوي إحصائيا 
 0.86 حوالي  التحديد  معامل  وبلغ  جنيه.  حوالي247.6  مقداره 
وهذا يشير إلى أن الزمن يفسر حوالي 86٪ من التغير في إيجار 
بينما يرجع  البلدي  في مصر,  الفول  المزروع بمحصول  الفدان 

الباقي )14٪( إلى عوامل غير مدروسة.

(3( إجمالي تكاليف إنتاج محصول الفول البلدي:
تشير بيانات جدول )7( إلى أنه بدراسة إجمالي تكاليف إنتاج 
تبين  فقد  الدراسة  فترة  خالل  مصر  في  البلدي  الفول  محصول 
حوالي  بلغت  حيث   2019 عام  في  أقصاها  لتصل  ارتفعت  أنها 
حيث   2005 عام  في  أدناها  ليصل  وانخفضت  جنيه   10441
بلغ حوالي 5026.87  فترة  بمتوسط  بلغت حوالي 1938 جنيه 
جنيه. وبلغ معدل النمو السنوي في تكاليف إنتاج محصول الفول 
 (3( المعادلة  نتائج  وبدراسة   .٪12 حوالي  الدراسة  فترة  خالل 
في  إحصائياً  معنوي  سنوي  ارتفاع  وجود  تبين  فقد   )8( بجدول 
تكاليف إنتاج محصول الفول البلدي خالل فترة الدراسة بلغ مقداره 
وهذا   0.75 حوالي  التحديد  معامل  وبلغ  جنيه.  حوالي785.63 
إجمالي  في  التغير  من   ٪75 حوالي  يفسر  الزمن  أن  إلى  يشير 
تكاليف الفدان المزروع بمحصول الفول البلدي  في مصر, بينما 

يرجع الباقي )25٪( إلى عوامل غير مدروسة.

(4( االيراد الكلي للفول البلدي:
الكلي  االيراد  بدراسة  أنه  إلى   )7( جدول  بيانات  تشير 
ارتفع  أنه  تبين  فقد  الدراسة  فترة  خالل  البلدي  الفول  لمحصول 
بلغت حوالي 17518 جنيه  في عام 2019 حيث  أقصاه  لتصل 
وانخفضت ليصل أدناها في عام 2005 حيث بلغت حوالي 3248 
جنيه بمتوسط فترة بلغ حوالي 7704.9 جنيه. وبلغ معدل النمو 
السنوي في االيراد الكلي للفول خالل فترة الدراسة حوالي ٪12.  
ارتفاع  تبين وجود  فقد   )8( بجدول   )6( المعادلة  نتائج  وبدراسة 
سنوي معنوي إحصائيا ًفي االيراد الكلي لمحصول الفول البلدي 
خالل فترة الدراسة بلغ مقداره حوالي865.3 جنيه. وبلغ معامل 
التحديد حوالي 0.77 وهذا يشير إلى أن الزمن يفسر حوالي ٪77 
في  البلدي  الفول  لمحصول  الكلي  االيراد  إجمالي  في  التغير  من 

مصر, بينما يرجع الباقي )23٪( إلى عوامل غير مدروسة.

جدول 6. نتائج االتجاه الزمني العام لتطور االنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي في محافظة الشرقية خالل الفترة )2005 – 2019(

رقم 
المعادلة

R²المعادلةالبيان
معنوية النموذج

F

1
المساحة

)ألف فدان(
=ص4هـ

23.881

**(13.975)
-

1.219

**(6.487-)
0.7642.57س1هـ

2
متوسط االنتاجية

)طن/فدان(
=ص5هـ

1.523

**(28.585)
-

0.012

*(2.097-)
0.524.40س1هـ

3
االنتاج الكلي

)ألف طن(
=ص6هـ

35.620

**(17.108)
-

1.924

**(8.403-)
0.8470.61س1هـ

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )5).



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع4  )2020(

413مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج الفول البلدي في مصر ومحافظة الشرقية

جدول 7. تطور مؤشرات الكفاءة االقتصادية للفدان المزروع بمحصول الفول البلدي في مصر خالل الفترة )2005 – 2019(

السنة
تكلفة الفدان 

)جنيه(
اإليجار 
)جنيه(

جملة التكاليف 
الكلية )جنيه(

قيمة المحصول 
الرئيسي جنيه(

قيمة المحصول 
الثانوي )جنيه(

االيراد الكلي 
)جنيه(

صافي العائد 
)جنيه(

ربحية الجنيه المستثمر
)جنيه(

2005124469419382995253324813100.68

2006124377420173126272339813810.69

2007136492722913166340350612150.53

20082014127632905275390566623760.72

20092064145835225243458570121790.62

20102088148035684652481516615650.44

20112365172840934863704556714740.36

20122625187745026281826710726050.58

20132857188647436453833728625430.54

20142975185548306505854735925290.53

20153321186251836826881770725240.49

2016357332096782671691976358530.12

2017426540868351110219271194835970.43

20185374410498521517212901676269840.71

201963614080104411622612921751870770.68

2915.532086.45026.876968714.677704.932680.80.54المتوسط

0٪12٪12٪11٪12٪12٪13٪11٪معدل النمو السنوي
ثانوية منشورة, نشرة احصاءات الحاصالت  بيانات  بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي, قطاع الشئون االقتصادية,  المصدر: جمعت وحسبت من 

الزراعية )الجزء األول( محاصيل شتوية, أعداد متفرقة. 

شكل 2. تطور مؤشرات الكفاءة االقتصادية للفدان المزروع بمحصول الفول البلدي في مصر خالل الفترة )2005 – 2019(

المصدر: حسبت من بيانات جدول )7).
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(5( صافي العائد من إنتاج الفول البلدي:
تشير بيانات جدول )7( إلى أنه بدراسة صافي العائد من إنتاج 
محصول الفول البلدي في مصر خالل فترة الدراسة فقد تبين أنه 
ارتفع ليصل أقصاه في عام 2019 حيث بلغ حوالي 7077 جنيه 
وانخفض ليصل أدناه في عام 2007 حيث بلغ حوالي 1215 جنيه 
بمتوسط فترة بلغ حوالي 2680.8 جنيه. وبلغ معدل النمو السنوي 
في صافي العائد خالل فترة الدراسة حوالي 12٪. وبدراسة نتائج 
معنوي  سنوي  ارتفاع  وجود  تبين  فقد   )8( بجدول   )7( المعادلة 
البلدي خالل  الفول  إنتاج محصول  العائد من  إحصائياًفي صافي 
معامل  وبلغ  جنيه.  حوالي299.42  مقداره  بلغ  الدراسة  فترة 
التحديد حوالي 0.49 وهذا يشير إلى أن الزمن يفسر حوالي ٪49 
البلدي في  الفول  إنتاج محصول  العائد من  التغير في صافي  من 

مصر, بينما يرجع الباقي )51٪( إلى عوامل غير مدروسة.

(6( ربحية الجنيه المستثمر من إنتاج الفول البلدي:
الجنيه  ربحية  بدراسة  أنه  إلى   )7( جدول  بيانات  تشير 
فترة  البلدي في مصر خالل  الفول  إنتاج محصول  المستثمر من 
الدراسة فقد تبين أنها ارتفعت لتصل أقصاها في عام 2008 حيث 
بلغ حوالي 0.72 جنيه وانخفضت لتصل أدناها في عام 2017 
حيث بلغ حوالي 0.12 جنيه بمتوسط فترة بلغ حوالي 0.54 جنيه. 
الفول  إنتاج  من  المستثمر  الجنيه  ربحية  في  السنوي  معدل  وبلغ 
خالل فترة الدراسة حوالي 0٪ )مما يدل على وجود ثبات نسبي 
في ربحية الجنيه المستثمر( نتيجة تذبذب البيانات ما بين االرتفاع 
واالنخفاض خالل الفترة المدروسة. وبدراسة نتائج المعادلة )8) 
بجدول )8( فقد تبين وجود انخفاض سنوي غير معنوي إحصائياً 

في ربحية الجنيه المستثمر من انتاج الفول البلدي في مصر.

رابعاً: عينة الدراسة )أسس اختيارها وحجمها(:
تم اختيار محافظة الشرقية كعينة لدراسة إنتاج الفول البلدي 
بها لما للمحافظة من اهمية نسبية في المساحة المزروعة بالفول 
محافظة  بعد  الثانية  المرتبة  احتلت  أنها  حيث  بها  المفرد  البلدي 
البحيرة عام 2019 وبلغت حوالي 7278 فدان)وزارة الزراعة, 
نشرة احصاءات الحاصالت الزراعية 2019( بنسبة تمثل حوالي 
10.42٪ من جملة المساحة المزروعة بمثيله بالجمهورية لنفس 
العام والتي بلغت حوالي 69814 فدان. باإلضافة إلى أن الباحثين 
يسهل  وبالتالي  المحافظة  قاطني  من  الدراسة  هذه  بعمل  القائمين 
المقابلة  بأسلوب  االستبيان(  )استمارات  األولية  البيانات  جمع 

المباشرة مع المزارعين بالعينة المختارة.

تم اختيار عينة عشوائية من مزارعي الفول البلدي في أكبر 
بها عام  المزروعة  للمساحة  بالمحافظة وفقاً  ادارية  ثالث مراكز 
تمثل  حيث  صقر,  كفر  فاقوس,  الحسينية,  مراكز:  وهي   2020
الثالثة  المراكز  في  المفرد  البلدي  بالفول  المزروعة  المساحة 
معاً حوالي 94,84٪ من اجمالي المساحة المزروعة بالمحافظة 
تجميع  وتم   .)2020 بالشرقية,  الزراعة  )مديرية  الترتيب  على 
مركز  لكل  مشاهدة   10  ,20  ,30 بواقع  االستبيان  استمارات 
 60 العينة  حجم  بلغ  وبالتالي  الترتيب,  على  الثالثة  المراكز  من 
مشاهدة )تمثل حوالي 5٪ من عدد مزارعي الفول البلدي بالمراكز 
مركز  لكل  قريتين  اختيار  وتم   .)2020 لعام  الثالثة  اإلدارية 
بطريقة عشوائية. وباستخدام سجل 2 خدمات بالجمعيات التعاونية 
بالقرى المختارة تم اختيار مزارعي العينة بطريقة عشوائية أيضاً. 

خامساً: العوامل المؤثرة على إنتاج محصول الفول البلدي بعينة الدراسة:
الفول  محصول  لزراعة  الفيزيقية  االنتاجية  الدالة  بدراسة 
البلدي بعينة الدراسة فقد تبين أن الكمية المنتجة من الفول )المتغير 
من   )2007 )خليل,  مستقلة  عوامل  بعدة  تتأثر  )صهـ(  التابع( 
في  المستخدمة  التقاوي  المزروعة )س1(, وكمية  المساحة  أهمها 
العمل  البشرية )س3(, عدد ساعات  العمالة  الزراعة )س2(, عدد 
اآللي )س4(, كمية األسمدة األزوتية )س5(, , قيمة المبيدات )س6). 
 (SPSS( البرنامج االحصائي  باستخدام  االنتاج  دالة  وتم حساب 
في عدة صور مختلفة وقد تبين أن أفضل النتائج تم الحصول عليها 
المزدوجة  اللوغاريتمية  صورتها  في  المتعدد  االنحدار  دالة  من 

)كوب دوجالس( والتي أخذت الصورة التالية:

لو صهـ = أ ± ب1 لو س1هـ ± ب2 لو س2هـ±.......... ± بنلو سنهـ

تأثيراً  العوامل  تلك  أكثر  أن  تبين   stepwise وباستخدام 
معنوياً احصائياً على الكمية المنتجة من الفول البلدي المفر بعنة 
الدراسة كانت: كمية التقاوي )س2(, عدد العمالة البشرية )س3(, 

وقيمة المبيدات )س6(. وكانت النتائج كالتالي:

لوصهـ=-1.283+0.332لوس2هـ+0.569لوس3هـ+0.104 
لوس6هـ................. (1)

**(3.164)       **(3.605)       **(4.502)     **(7.435-)     

R2= 0.94  .F = 55.16
حيث أن:

الفترة )2005 – 2019(. البلدي في مصر خالل  الفول  بمحصول  المزروع  للفدان  االقتصادية  الكفاءة  لتطور مؤشرات  العام  الزمني  االتجاه  جدول 8. 

معنويةالنموذجR² Fالمعادلةالبيانرقم المعادلة

تكلفة إنتاج الفدان1
418.88=ص1هـ)بالجنيه(

**)9.817(+312.082
0.8896.38س1هـ)1.449(

االيجار السنوي2
105.571=ص2هـ)بالجنيه/فدان(

)0.413(+247.604
0.8677.52س1هـ)28.122(**

جملة التكاليف3
485.267=ص3هـ)بالجنيه/فدان(

)0.959(+567.70
0.89104.07س1هـ)10.202(**

قيمة المحصول الرئيسي4
682.943=ص4هـ)بالجنيه/فدان(

)0.593(+785.632
0.7538.54س1هـ)6.208(**

قيمة المحصول الثانوي5
126.781=ص5هـ)بالجنيه/فدان(

*)2.835(+73.486
0.94223.21س1هـ)14.940(**

االيراد الكلي6
782.562=ص6هـ)بالجنيه/فدان(

)0.656(+865.296
0.7743.55س1هـ)6.599(**

صافي العائد7
285.457=ص7هـ)بالجنيه/فدان(

)0.373(+299.42
0.4912.67س1هـ)3.559(**

ربحية الجنيه المستثمر 8
0.622=ص8هـ)بالجنيه/فدان(

**)7.112(-0.01
0.081.09س1هـ)-1.044(

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )7). 
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صهـ = القيمة التقديرية لكمية االنتاج من الفول البلدي بالعينة عند 
المشاهدة هـ.

س2هـ = كمية التقاوي المستخدمة عند المشاهدة هـ.
س3هـ =عدد العمالة البشرية المستخدمة عند المشاهدة هـ.

واألمراض  اآلفات  لمكافحة  المستخدمة  المبيدات  قيمة   = س6هـ 
والحشائش عند المشاهدة هـ.

هـ = عدد المشاهدات )1, 2, 3, ..........., 60).
²R = معامل التحديد

F = قيمة )ف( المحسوبة.
)**( معنوي عند مستوى معنوية )0.01).

وبين  )ص(  التابع  المتغير  بين  المقدرة  العالقة  وبدراسة 
 (1( المعادلة  في  والموضحة  ذكرها  السابق  المستقلة  المتغيرات 
فقد تبين وجود عالقة طردية موجبة معنوية احصائياً عند مستوى 
معنوية )0.01( بين كمية إنتاج الفول البلدي وبين كالً من كمية 
وقيمة  المستخدمة,  البشرية  العمالة  وعدد  المستخدمة,  التقاوي 
المبيدات المستخدمة لمكافحة اآلفات واألمراض والحشائش التي 
قد تصيب المحصول الفول بعينة الدراسة. أي أنه بزيادة كالً من 
المتغيرات الثالثة السابقة بنسبة 1٪, فإن كمية اإلنتاج الكلي من 
الفول البلدي تزيد بنسب 0.33٪, 0.57٪, 0.1٪ على الترتيب. 
ويشير معامل التحديد والذي بلغ 0.94 إلى أن المتغيرات المستقلة 
الفول  إنتاج  كمية  في  التغير  من   ٪94 حوالي  تفسر  المدروسة 

البلدي بالطن, والباقي ويمثل 6٪ يرجع إلى عوامل أخرى.

وبالنظر إلى المرونة لكل المتغيرات المستقلة السابقة يتضح 
المرحلة األولى لإلنتاج من قانون تناقص  منها يعمل في  أن كالً 
المستقلة  للمتغيرات  المرونة  وبحساب  االولى(.  )المرحلة  الغلة 
الحقول  أن  يعني  وهذا  بحوالي 1.005  تقدر  أنها  يتبين  مجتمعة 
الميدانية تعمل  الدراسة  بعينة  المفرد  البلدي  الفول  بها  التي زرع 

في ظل وفورات السعة.

خامساً: بنود التكاليف االنتاجية لمحصول الفول البلدي بعينة الدراسة:
الفول  من  الفدان  إنتاج  تكاليف  أن   )9( جدول  من  يتضح 
حيث  جنيه,   11369.44 حوالي  بلغت  الدراسة  بعينة  البلدي 
تمثل  بنسبة  جنيه   7719.44 حوالي  المتغيرة  التكاليف  بلغت 
حوالي 67.9٪, كما بلغت التكاليف الثابتة )االيجار والمصروفات 
النثرية( حوالي 3650 جنيه بنسبة تمثل حوالي 32.1٪ وذلك من 

جملة التكاليف الكلية إلنتاج الفول البلدي بعينة الدراسة.

ارتفعت  المتغيرة  التكاليف  أن  الجدول  من  يتضح  كما 
)التقاوي واالسمدة  تكاليف مستلزمات االنتاج  ليصل اقصاها في 
والمبيدات( حيث بلغت حوالي 2846.41 جنيه/فدان بنسبة تمثل 
حوالي 36.9٪, يليها تكاليف الزراعة وخدمة المحصول وبلغت 
حوالي 1943.01 جنيه/فدان بنسبة تمثل حوالي 25.2٪, ثم يليها 
تكاليف الحصاد والنقل والتخزين وبلغت حوالي 1779.3 جنيه/
تكاليف خدمة األرض  بنسبة تمثل حوالي 23.1٪, وأخيراً  فدان 
الزراعية وبلغت حوالي 1144.58 جنيه/فدان بنسبة تمثل حوالي 
البلدي  الفول  إلنتاج  المتغيرة  التكاليف  جملة  من  وذلك   ٪14.8

بعينة الدراسة
جدول 9. بنود تكاليف إنتاج محصول الفول البلدي للفدان بعينة الزراعة في محافظة الشرقية لعام 2020/2019

)٪()2()٪()1(القيمةالوحدةالبيان

التكاليف 
المتغيرة

مستلزمات 
اإلنتاج

720.299.346.34جنيه/فدانالتقاوي

830.3810.807.31جنيه/فداناالسمدة اآلزوتية

279.983.632.46جنيه/فداناألسمدة الفوسفاتية

609.727.905.37جنيه/فداناألسمدة البلدية

1720.0822.3015.10جنيه/فدانجملة األسمدة

406.045.263.57جنيه/فدانالمبيدات

2846.4136.9025.00جنيه/فدانجملة المستلزمات

خدمة األرض

940.2512.208.27جنيه/فدانالحرث وتسميد الرض

204.332.651.80جنيه/فدانتفتيح القني والبتون

1144.5814.8010.10جنيه/فدانجملة خدمة األرض

الزراعة 
وخدمة 

المحصول

302.143.922.66جنيه/فدانالزراعة

2052.661.80جنيه/فدانمقاومة الحشائش

149.631.941.32جنيه/فدانمقاومة األمراض واآلفات

564.47.324.97جنيه/فدانالري

721.849.366.35جنيه/فدانالتسميد

1943.0125.2017.10جنيه/فدانجملة الزراعة وخدمة المحصول

الحصاد 
ونقل تخزين 

المحصول

472.416.124.16جنيه/فدانالضم اليدوي

569.977.395.02جنيه/فدانالتقليب والتكويم والتشوين

514.766.674.53جنيه/فدانالدراس والتذرية

222.162.881.96جنيه/فدانالنقل والتخزين

1779.323.1015.70جنيه/فدانجملة الحصاد والتخزين

7719.4410067.90جنيه/فدانجملة التكاليف المتغيرة

التكاليف 
الثابتة

355097.3031.20جنيه/فدانااليجار

1002.740.88جنيه/فدانالمصروفات النثرية

365010032.10جنيه/فدانجملة التكاليف الثابتة

100-11369.44جنيه/فداناجمالي التكاليف الكلية
المصدر: بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة الميدانية لعام 2020/2019.
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بعينة  البلدي  الفول  لمحصول  االنتاجية  التكاليف  دوال  سادساً: 
الدراسة:

بدراسة الصور المختلفة لدوال التكاليف اإلنتاجية في المدى 
الصورة  أن  تبين  عليها  المتحصل  البيانات  لطبيعة  وفقاً  القصير 
التربيعية أفضل من الناحيتين االقتصادية واإلحصائية واالقتصادية 
من حيث دقة البيانات ومنطقية النتائج, ومن خاللها أمكن حساب 
التكاليف الكلية ثم يتم حساب متوسط التكاليف الكلية وهي تساوي 
خارج قسمة التكاليف الكلية وكمية اإلنتاج ثم يتم مساواة متوسط 
لإلنتاج,  األمثل  الحجم  إليجاد  الحدية  بالتكاليف  الكلية  التكاليف 

وتشير نتائج دالة التكاليف الكلية إلى النتائج التالية:

ت ك = - 0.899+ 6.831 ك –0.209 ك2.......... معادلة )1)

حيث أن:

 )م ت ك(= التكاليف اإلنتاجية لمحصول الفول البلدي بالجنيه.

ك= كمية اإلنتاج من محصول الفول البلدي بالطن

 هـ= 1, 2, 3, 000000, 60 , )**( معنوي عند مستوى 
معنوية )0,01)

وتم اشتقاق دالة التكاليف الحدية بتفاضل الدالة السابقة وكانت 
على النحو التالي: 

ت ح =  6.831 –  0.418 ك ........................ معادلة )2)

حيث أن: 
ت ح = التكاليف الحدية لمحصول الفول البلدي بالجنيه

وبحساب الحجم األمثل لإلنتاج وجد أنه بلغ نحو 2.074 طن/
فدان والذي يعطي أدنى تكاليف إنتاج للحقل, بينما بلغ متوسط كمية 
المفرد حوالي 1.619  البدي  الفول  الفعلي من محصول  اإلنتاج 

طن/فدان. 

سابعاً: االيراد الكلي لمحصول الفول البلدي بعينة الدراسة:
الفول  من  الفدان  إنتاج  متوسط  أن  إلى   )10( جدول  يشير 

البلدي الجاف المفرد بعينة الدراسة عام 2020/2019 

حوالي  الطن  سعر  متوسط  وبلغ  طن,   1.619 حوالي  بلغ 
)االيراد  البلدي  الفول  بيع  ايراد  بلغ  وبالتالي  جنيه,   8556.6
حوالي  تمثل  بنسبة  جنيه/فدان   13852.81 حوالي  األساسي( 
92.83٪. وبلغ إيراد الناتج الثانوي حوالي 1071.71 جنيه/فدان 

الكلي إلنتاج  بنسبة تمثل حوالي 7.17٪ وذلك من جملة االيراد 
الفول البلدي بعينة الدراسة والذي يبلغ حوالي 14924.52 جنيه.

الفول  لمحصول  والتسويقية  االقتصادية  الكفاءة  مؤشرات  ثامناً: 
البلدي بعينة الدراسة:

الكفاءة  مؤشرات  من  العديد  وجود   )11( جدول  من  يتضح 
أهم  علي  تركز  الدراسة  أن  إال  البلدي  الفول  إلنتاج  االقتصادية 
 14924.52 يبلغ  الكلي  اإليراد  أن  تبين  حيث  المؤشرات  تلك 
الكلية  التكاليف  تبلغ  في حين  جنيه/فدان و9218.36 جنيه/طن, 
حوالي 11369.44 جنيه/فدان و7022.51 جنيه/طن. وبالتالي 
فإن صافي العائد يبلغ حوالي 3555.08 جنيه/فدان و2195.85 
جنيه/طن. وعلي ضوء ما سبق فإن نسبة اإليراد الكلي للتكاليف 
للتكاليف  الكلي  اإليراد  نسبة  وتبلغ   ،  1.31 حوالي  تبلغ  الكلية 
العائد علي الجنية المستثمر  المتغيرة تبلغ حوالي 1.93, كما أن 
الهامش  ويبلغ  منفق.  جنية  لكل  قرشاً   31 تبلغ  الجنية(  )ربحية 

االجمالي حوالي 7205.08 جنيه/فدان و4450.33 جنيه/طن. 

تاسعاً: مشاكل انتاج وتسويق الفول البلدي بعينة الدراسة:
تتعدد المشاكل والمعوقات التي تواجه مزارعي الفول البلدي 
المساحة  انخفاض  الى  )أبو نحول وآخرون, 2017( والتي ادت 
ويشير  مصر,  في  الكبيرة  أهميته  من  الرغم  على  به  المزروعة 
جدول )12( أن المشاكل التي تواجه المزارعين من وجهة نظر 
الدراسة ارتفعت لتصل أقصاها في  البلدي بعينة  الفول  مزارعي 
كل من ارتفاع مستلزمات االنتاج الالزمة لزراعة الفول وبالتالي 
األراضي  في  الهالوك  انتشار  وكذلك  االنتاجية  التكاليف  ارتفاع 
المنزرعة بالفول مما يؤثر تأثيراً ضاراً بالمحصول وبالنبات بوجه 
ومقاومته  باألرض  طويلة  فترة  يظل  الهالوك  فإن  ولألسف  عام 
من  يتحول  تجعله  التي  المزارع  لدى  الصعبة  األمور  من  تعتبر 
زراعة الفول الى محاصيل اخرى ويمثل التكرار النسبي لكل منهما 
على حدا حوالي 17.52٪, يليهما تعرض المحصول لألمراض 
الفيروسية وتمثل حوالي 15.11٪, ثم يليها عدم وجود المبيدات 
من  شرائها  الى  المزارعين  يلجأ  وبالتالي  الزراعية  بالجمعيات 
بحثاً  المبيدات  وتدليس  بغش  التجار  بعض  يقوم  ولألسف  التجار 
عن المكاسب المادية دون النظر إلى أهمية تلك المبيدات لمقاومة 
كل  ويمثل  الزراعية  المحاصيل  تصيب  التي  واآلفات  االمراض 
منهما على حدا حوالي. وتنخفض المشاكل لتصل أدناها في مشكلة 
تنخفض  وبالتالي  النضج  تمام  قبل  األخضر  الفول  تجارة  انتشار 
 ٪2.11 حوالي  وتمثل  الجاف  البلدي  الفول  من  الفدان  انتاجية 
وذلك من اجمالي المشاكل التي تواجه مزارعي الفول البلدي بعينة 

الدراسة.

شكل 3. بنود تكاليف إنتاج محصول الفول البلدي للفدان بعينة الزراعة في محافظة الشرقية لعام 2020/2019

المصدر: حسبت من بيانات جدول )9).
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عاشراً: وسائل االرتقاء بإنتاج وتسويق الفول البلدي بعينة الدراسة:
انتاج  يتضح من جدول )13( أن من أهم وسائل رفع كفاءة 
البلدي حتى يقبل المزارع على زراعته ضرورة  وتسويق الفول 
توفير مستلزمات االنتاج في الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة 
وفي الوقت المناسب للزراعة ويمثل التكرار النسبي لتلك الوسيلة 
الزراعة  يليها كل من ضرورة تطبيق سياسة  حوالي ٪18.91, 
التعاقدية والذي يساعد على زيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة 
الدولة  قيام  وكذلك  المزروعة  المساحة  زيادة  إلى  يؤدي  مما 
بشراء المحصول – في حالة عدم وجود الزراعة التعاقدية – مع 
المزارع من  الزراعة لحماية  وضع سعر ضمان للمحصول قبل 
تذبذب األسعار ويمثل التكرار النسبي لكل منهما على حدا حوالي 
في  المبيدات  على  الرقابة  تشديد  ضرورة  يليهما  ثم   ,٪17.25
السوق المحلي ويمثل حوالي 16.88٪. وتنخفض ليصل أدناها في 
ضرورة تفعيل دور االرشاد الزراعي في تشجيع المزارعين على 
بوسائل  وتعريفهم  البلدي  الفول  محصول  زراعة  في  االستمرار 
مقاومة الهالوك أو التقليل من حدته ويمثل حوالي 1.09٪ وذلك 
من جملة وسائل رفع كفاءة محصول الفول البلدي بعينة الدراسة.

توصيات الدراسة                                                               

1- ضرورة زيادة إنتاج الفول البلدي في مصر للوصول لالكتفاء 
الذاتيمن هذا المحصول الهام وذلك عن طريق:

تحميل محصول الفول البلدي على بعض المحاصيل الشتوية 	 
بزراعتها على مصاطب، فإذا أمكن تحميل الفول على ٪25 
من الحاصالت الشتوية مثل القمح والطماطم الشتوي والبصل 

والثوم والتي بلغت المساحة المزروعة بها عام 2019 حوالي 
3.55 مليون فدان فسوف يتم انتاج حوالي 640.64 ألف طن 
من الفول البلدي )بمتوسط إنتاجية للفول المحمل بلغ حوالي 

0.722 طن/فدان(.
تخصيص 200 ألف فدان من مشروع المليون ونصف فدان 	 

الجاري استصالحها سوف يتم انتاج 200ألف طن فول بلدي 
))بمتوسط إنتاجية للفول بلغ حوالي 1 طن/فدان(.

حوالي 	  السابقين(  االقتراحين  )من  الفول  إنتاج  يبلغ  وبالتالي 
840.64 ألف طن ليغطي الفجوة الغذائية من الفول )والتي 
بلغت عام 2018 حوالي 731 ألف طن( وتبقى فائض أيضاً 

يبلغ حوالي 109.64 ألف طن.
الخارج  من  الفول  الستيراد  زمنية  خرطة  وضع  ضرورة   -2
الفول  نضج  أثناء  االستيراد  لمنع  بها  المستوردين  وإلزام 
وحصاده حتى يحصل المزارعين على أسعار مناسبة تمكنهم 

من االستمرار في زراعته.
3- ضرورة البحث عن طرق جديدة وحديثة لتخزين الفول المنتج 

محلياً للحفاظ عليه طوال العام.
4- ضرورة استنباط سالالت جديدة من الفول البلدي أكثر مقاومة 
لنبات الهالوك واالمراض الفيروسية وهما من أهم المخاطر 

التي تواجه زراعة الفول البلدي في مصر.
الحديثة  بالطرق  المزارعين  لتوعية  االرشادي  الدور  تفعيل   -5
لزراعة الفول ومقاومة اآلفات واالمراض الفيروسية التي قد 

تصيب المحصول. 
جدول 10. إبراد محصول الفول البلدي للفدان بعينة الزراعة في محافظة الشرقية لعام 2020/2019

القيمةالوحدةالبيان

االيراد األساسي

1.619طن/فدانمتوسط كمية الناتج

8556.6جنيه/طنمتوسط السعر

13852.81جنيهايراد الناتج

االيراد الثانوي

5.06حملمتوسط كمية التبن

211.80جنيه/حملمتوسط السعر

1071.71جنيهايراد الناتج الثانوي

14924.52جنيهجملة االيراد
المصدر: بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة الميدانية لعام 2020/2019.

جدول 11. مؤشرات الكفاءة االنتاجية واالقتصادية لزراعة محصول الفول البلدي بعينة الدراسة الميدانية لعام 2020/2019

للطنللفدانالوحدةالمؤشر

-1.619طنمتوسط إنتاجية الفدان

13852.81-جنيهمتوسط سعر الطن

7719.444768.03جنيهالتكاليف المتغيرة

36502254.48جنيهالتكاليف الثابتة

11369.447022.51جنيهالتكاليف الكلية

14924.529218.36جنيهاإليراد الكلي
3555.082195.85جنيهصافي العائد(1)

1.311.31-االيراد الكلي / التكاليف الكلية

1.931.93-االيراد الكلي / التكاليف المتغيرة
0.310.31جنيهربحية الجنيه المستثمر(2)

7205.084450.33جنيهالهامش االجمالي(3)
المصدر: بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة الميدانية لعام 2020/2019.
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جدول 12. المشاكل والمعوقات االنتاجية التي تواجه مزارعي الفول البلدي وفقاً آلراء مبحوثي عينة الدراسة 2020/2019.

التكرار النسبي )٪(المشاكلم

17.52ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج1
17.52انتشار الهالوك في االراضي المنزرعة بالفول البلدي2
15.11تعرض المحصول لألمراض الفيروسية3
13.02عدم توفر المبيدات بالجمعيات الزراعية4
13.02قيام بعض التجار بغش وتدليس المبيدات5
7.51انخفاض انتاجية الفدان من الفول البلدي6
6.25اغراق السوق المحلي بالفول االجنبي عند حصاد الفول البلدي7
4.03عدم وجود سعر ضمان للمزارع حيث تتضارب االسعار مما يجبر المزارع على البيع بأقل األسعار8
3.91عدم توافر التقاوي المحسنة المقاومة لآلفات واألمراض9

2.11انتشار تجارة الفول األخضر قبل تمام النضج10
المصدر: بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة الميدانية لعام 2020/2019.

جدول 13. وسائل رفع كفاءة إنتاج وتسويق الفول البلدي وفقاً آلراء مبحوثي عينة الدراسة 2020/2019.

التكرار النسبي )٪(الوسائلم

18.91توفير مستلزمات االنتاج في الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة وفي الوقت المناسب للزراعة1

17.25تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية مع مزارعي الفول2

17.25قيام الدولة بشراء الفول مع وضع سعر ضمان قبل الزراعة3

16.88تشديد الرقابة على المبيدات بالسوق المحلي4

15.17وقف استيراد الفول من الخارج وقت حصاد الفول البلدي5

7.54توفير التقاوي المحسنة خاصة لصغار الزراع6

5.91تشجيع تحميل الفول على محاصيل أخرى مثل الطماطم والثوم7

1.09تفعيل دور االرشاد الزراعي في تشجيع الزراعة ومقاومة الهالوك8
المصدر: بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة الميدانية لعام 2020/2019.
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Economic Efficiency for the Production of Beans in Egypt and 
Sharkia Governorate
Tahany S. Bayoumi and Alaa A. Neama
Agricultural Economics Research Institute - Agricultural Research Center

THE STUDY aimed to identify the current status of beans production in Egypt and Sharkia 
Governorate. The study found that there is an annual decrease in the cultivated area and 

the total production of beans in Egypt, were -7% . There is an annual increase in the food gap 
of beans was 9%. There is an annual increase in the total costs per and the net yield of 12%. 
Once of most important factors affecting the production of the bean crop in the study sample 
were: the amount of seeds, the number of workers, and the value of pesticides. The costs of 
producing an feddan of beans was 11369.44 LE, the total revenue was 14924.52 LE. The net 
return was 3555.08 LEs, the ratio of revenue to costs was 1.31, the profitability of the invested 
pound was 0.31 LE. Ones of important problems facing bean growers are: Production inputs are 
high in value, plants are affected by Holoparasites and diseases, pesticides may not be available 
in agricultural societies. The study recommends the necessity of increasing the production of 
beans by growing them in the cultivated lands, and the crop is loaded onto other winter crops. 
Production requirements must be available in agricultural societies, contract farming policy 
must be applied, or the Government must set a price for the beans before planting them, so that 
the farmer guarantees an appropriate price for his crop, and also control must be tightened on 
pesticides in the local market

Kaywords: bean, crops, production, economic, efficiency,  indicators, costs, revenue, Egypt, 
Sharkia 


