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 :تمهيد

عتبر البروتين بشقية الغذاء من أهم متطلبات الحياة اليومية للفرد، ويتكون الغذاء من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات وغيرها. وي دعي  
من أهم مكونات الغذاء حيث يساعد على النمو وتعويض التالف من الجسم ويشجع على التمثيل الغذائى.وتتعدد مصادر البروتين  يوالنبات يالحيوان
بلغ متوسط المساحة المزروعة بمحصول اللوبيا الجافة بمحافظة الشرقية  قد. و (6)والعدس واللوبيا والفاصوليا يإال أن أهمها الفول البلد يالنبات

، وتتركز معظم المساحة المزروعة فدان ألف 87.38والتى بلغت  من المساحة المزروعة بالجمهورية % 73.40فدان تمثل  ألف 7.38حوالى 
من مثيلتها  %07.37يعنى أن مساحة اللوبيا الجافة بمركز كفر صقر تمثل  مما. (5) 7483فدانعام  ألف 03.8بلغ متوسطها و بمركز كفر صقر 

على مستوى  عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية ألف طن 80والذى بلغ على مستوى الشرقية. ويعجز اإلنتاج المحلى من اللوبيا الجافة 
باالستيراد من ، وبالتالى يتم تغطية العجز %58.85بلغ وهذا يعنى أن معدل االكتفاء الذاتى من اللوبيا الجافة طنألف  73والبالغة  الجمهورية

 .(7)4837طن عام ألف  78 الخارج حيث بلغت كمية اللوبيا الجافة المستوردة حوالى
 :مشكلة البحث
إلى وجود  فى أن إنتاج محاصيل البقول عامة واللوبيا الجافة خاصة يعجز عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية مما يؤدى بحثتكمن مشكلة ال

اإلنتاج  تناقصتشير إلى  (0)ل الخزانة العامة للدولة المزيد من األعباء المالية. كما أن البيانات المنشورةيالخارج وتحم الستيراد منعجز يتم تدبيره با
فى حين يوجد زيادة فى اإلنتاج الكلى بمحافظة  الجمهوريةعلى مستوى بالطن واإلنتاجية الفدانية  المزروعة المساحة وذلك لتناقصالكلى للمحصول 

زيادة فى المساحة المزروعة رغم نقص اإلنتاجية الفدانية. أمر هذا شأنه يعنى انتشار زراعة محصول اللوبيا الجافة فى الشرقية تيجة الن الشرقية
 .وتناقص المساحة على مستوى الجمهورية

 :هدف البحث
وذلك من خالل دراسة كل من بمحافظة الشرقية محصول اللوبيا الجافة  وتسويق إنتاج علىهدف البحث التعرف على أهم العوامل المؤثرة ستي

المشاكل و ، وكذلك محددات اإلنتاج فيهماللمحصول، والعوامل المؤثرة  والتسويقية اقتصاديات اإلنتاج ومؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية
 .المحصولوتسويق والمعوقات ومقترحات االرتقاء والنهوض بإنتاج 

 :البحثأهمية 
تفعيل اإليجابى  بمحافظة الشرقيةومن ثم إلى إمكانية التعرف على العوامل المؤثرة على إنتاج وتسويق محصول اللوبيا الجافة البحثترجع أهمية 

منها وتحجيم وتثبيط السلبي، مما يؤدى إلى رفع مستوى الكفاءة موضع الدراسة. كما ترجع أهمية الدراسة إلى إمكانية استرشاد متخذى 
 . والبرامج المستقلبيةبنتائجها عند تحليل الوضع الحالى ورسم السياسات  القراراالقتصادى
 :مصادر البيانات

ية تعتمد الدراسة على مصدرين رئيسيين للبيانات أولهما بيانات ثانوية منشورة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء والنشرة السنو 
، وأخرى غير منشورة من مديرية الزراعة بالشرقية إدارة الشئون الزراعية قسم (أعداد متفرقة)ى إلحصاءات المساحات المحصولية واإلنتاج النبات
من خالل استمارة استبيان صممت خصيصا لذلك تم تجميعها بالمقابالت الشخصية لزراع محصول اإلحصاء. وثانيهما بيانات أولية لدراسة ميدانية 

 .بمحافظة الشرقية 7483خالل عام اللوبيا الجافة بعينة الدراسة الميدانية 
 :األسلوب والطريقة البحثية

نتائج شاملة معادالت االتجاه الزمنى العام، ونسب التغير السنوى، ودالة التعتمد الدراسة على األسلوبين الوصفى والكمى فى تحليل البيانات وعرض 
 ومؤشرات الكفاءة االقتصادية اإلنتاجية والتسويقية لمحصول اللوبيا الجافة.إنتاج لوغارتمية مزدوجة من نوع كوب دوجالس، ودالة تكاليف تربيعية، 

 :نتائج الدراسةمناقشة 
 :ومحافظة الشرقية الجمهوريةأواًل: المساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى لمحصول اللوبيا الجافة فى 

ومحافظة الشرقية  خالل الفترة  الجمهوريةيهتمالجزء التالى بدراسة تطور المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية لمحصول اللوبيا الجافة فى 
(7484- 7483). 
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ى أن متوسط ( إل8: تشير بيانات جدول)على مستوى الجمهوريةالمساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى لمحصول اللوبيا الجافة ( 8)
 ألف 87.38إلى 7483فدان، وانخفض ليصل عام  ألف 78.37حوالى  7484المساحة المزروعة بمحصول اللوبيا الجافة فى مصر بلغ عام 

( حيث تبين وجود نقص سنوى غير معنوى 7نتائج جدول) ذلك. ويؤكد %75.67بحوالى  7484عام عن  7483فدان أى أنه انخفض عام 
، وانخفض 7484طن عام  7.74وبالنسبة لمتوسط إنتاجية الفدان فقد تبين أنه بلغ حوالى . لمزروعة بمحصول اللوبيا الجافةفى المساحة ا إحصائيا

( حيث تبين وجود 7جدول) ذلك. ويؤكد %50.50بحوالى  7484عام عن  7483ليصل إلى حوالى واحد طن أى أنه انخفض عام  7483عام 
طن/ فدان خالل  8.66من المتوسط السنوى والبالغ  %87.45كجم/ فدان تمثل حوالى  744يا بلغ مقداره نقص سنوى معنوى إحصائ

على مستوى بيا الجافة بالطن من التغير فى إنتاجية فدان اللو  %34أى أن عنصر الزمن يفسر 4.34تحديد ( وبلغ معامل ال7483-7484الفترة)
. أما بالنسبة  4.48وهى معنوية عند  06.37قيمة ف المحسوبة  وبلغت. مقاسة بالدالةيرجع إلى عوامل أخرى غير  %84، والباقى الجمهورية

ليصل إلى  7483طن. وانخفض عام  ألف 03.33حوالى  7484فقد بلغ عام  على مستوى الجمهوريةلإلنتاج الكلى لمحصول  اللوبيا الجافة 
( حيث تبين وجود نقص سنوى 7ويؤكد ذلك نتائج جدول).%34.30بحوالى  7484 عامعن 7483م طن. أى أنه انخفض عا ألف 87.38حوالى 

ألف طن خالل فترة الدراسة. ويرجع  78.45من المتوسط السنوى والبالغ  % 87.88ألف طن. يمثل حوالى 7.68معنوى إحصائيا بلغ مقداره 
نتاجية الفدان خالل فترة الدراسة. وبلغ معامل التحديد االنخفاض فى اإلنتاج الكلى لمحصول اللوبيا الجافة إلى نقص ا  4553لمساحة المزروعة وا 

يرجع إلى عوامل أخرى غير مقاسة بالدالة.  %07من التغير فى إنتاج اللوبيا الجافة باأللف طن والباقى  %53أى أن عنصر الزمن يفسر حوالى 
 4.48 وهى معنوية عند مستوى معنوية 6.58وبلغت قيمة ف المحسوبة 

 

ومحافظة الشرقية خالل  على مستوى الجمهوريةتطور المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى لمحصول اللوبيا الجافة  .1 جدول
7484- 7483  

 

 

 السنة

 الشرقية الجمهورية

 المساحة

 فدان(ألف  )

االنتاجية الفدانية 

 )طن(

 اإلنتاج الكلى

 طن(ألف ) 

 المساحة

 فدان(ألف )

 االنتاجية الفدانية

 )طن(

 اإلنتاج الكلى 

 طن(ألف )

4212 41.747 4.42 27.777 4.882 2.70 1.721 

4211 11.841 4.42 12.457 4.171 2.50 1.504 

4214 10.071 1.75 11284 1.774 2.78 1.727 

4211 15.822 1.70 14.012 4.222 2.70 4.122 

4212 42.818 1.88 17.775 1.888 2.57 1.101 

4218 11.845 1.14 14.711 1.727 2.57 1.714 

4210 11.141 1.17 18.715 1.112 2.52 4.007 

4217 11.750 1 11.750 1.578 2.57 1.171 

 4.122 2.57 4.72 45.282 1.088 10.277 المتوسط

 .7112المحصولية واإلنتاج النباتى عام الجهاز المركزى التعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية الحصاء المساحات المصدر: 
ومحافظة الشرقية خالل الفترة  بالجمهوريةنتائج االتجاه الزمنى العام للمساحة واإلنتاجية  الفدانية واإلنتاج الكلى لمحصول اللوبيا الجافة  .7جدول

7484- 7483 
 ثابت  البيان

 المعادلة

متوسط  معامل االنحدار

 الفترة

التغير   1نسبة

 السنوى%

 ف 4ر

 

 

 

 

 جمهوريةال

 

 المساحة 

 فدان(ألف )

1174.40 

(2.01) 

-2.852 

(-2.01) 

10.27 1.82 2.27 2.17 

 اإلنتاجية الفدانية

 طن()

4.87 

(10.27)** 

-2.42  

(-0.58)** 

1.00 14.28 2.72 20.74** 

 اإلنتاج الكلى

 طن (ألف )

7281.58 

(4.80)* 

-1.05 

(-4.88)* 

45.28 11.11 2.87 0.81** 

 

 

 

 شرقيةال

 المساحة 

 فدان( ألف )

-811.75 

(-4.44)* 

2.470 

(4.42)* 

4.72 12.44 2.82 8.24** 

  2.78 اإلنتاجية الفدانية )طن(

(17.11**) 

-2.21  

(-1.17) 

2.57 1.18 2.44 1.21 

  1181.15 طن (ألف اإلنتاج الكلى )

(4.10)* 

2.427(1.77)* 4.12 5.71 2.22 1.55 ** 

 111)معامل االنحدار/متوسط الفترة(* (1)

 1010، * تشير إلى مستوى معنوية  1011( ** تشير إلى مستوى معنوية 2)

 (1جدول)المصدر: جمعت وحسبت من بيانات 
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 4242( 1) 85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

المساحة المزروعة بمحصول اللوبيا الجافة بدراسة : الشرقية حافظةبمالمساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى لمحصول اللوبيا الجافة ( 7)
 مثيلتها عام عن ارتفعتفدان أى أنه  ألف 7.83إلى  لتصل 7483عام  رتفعتفدان، وا ألف 7.55حوالى  7484عام  بلغمحافظة الشرقيةقد ب

فدان تمثل  ألف 4.736بلغ مقدارها  إحصائيا يةمعنو  زيادة سنوية( حيث تبين وجود 7نتائج جدول) ذلكويؤكد  %58.36 بحوالى 7484
من مثيله على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسة. وبلغ  % 86.73فدان.وهو بدوره يمثل ألف 7.3من المتوسط السنوى والبالغ حوالى  84.77%

منالتغير فى المساحة الفدانية لمحصول اللوبيا الجافة على مستوى محافظة الشرقية  %54وهذا يعنى أن عنصر الزمن يفسر  4.54معامل التحديد 
 .مقاسة بالدالةيرجع إلى عوامل أخرى غير  % 54والباقى 
عام  وارتفعت، طن 4.36حوالى  7484عام  تبلغ افقد تبين أنه ية لمحصول اللوبيا الجافة على مستوى محافظة الشرقيةلفداننتاجية الإل وبالنسبة
طن خالل فترة بالوقد تبين عدم استقرار اإلنتاجية الفدانية  .%80.03بحوالى  7484عام عن ازادت طن أى أنه 4.83صل إلى حوالى لت 7483
 ترتب على ذلك وجود نقص سنوى غير معنوى إحصائيا. مماالدراسة 
صل إلى حوالى يل 7483عام  رتفعطن. واألف 8.30حوالى  7484عام  محافظة الشرقيةتبين أنه بلغبإلنتاج الكلى لمحصول اللوبيا الجافة بدراسةا
بلغ  إحصائيا   يةمعنو  يةسنو  زيادة( حيث تبين وجود 7نتائج جدول) هذا.ويؤكد %37.38بحوالى  7484عام زاد  طن. أى أنهألف  7.73
فىاإلنتاجالكلى لمحصول  الزيادةرجع تطن خالل فترةالدراسة. و  ألف 7.70من المتوسط السنوى والبالغ  % 8.37مثل تطن. ألف  4.78امقداره

عن  % 8.70وهو يمثل بدوره حوالى  خالل فترة الدراسة. بالطنإلنتاجيةاعن المساحة المزروعة  تفوقالزيادة فىإلى بمحافظة الشرقية اللوبيا الجافة 
اللوبيا  الكلى لمحصولنتاج اإلمن التغير فى  %00أى أن عنصر الزمن يفسر حوالى  4500وبلغ معامل التحديد  مثيله على مستوى الجمهورية.

  4.48 مستوى معنوية وهى معنوية عند 7.88قيمة ف المحسوبة  غتوبل. مقاسة بالدالةيرجع إلى عوامل أخرى غير  %56الباقى فى حين الجافة 
فى  بالجمهوريةتبين أن المتغيرات الثالثة  بالنسبة للجمهوريةمحافظة الشرقية ب ( بمقارنة المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى7)

لتالى تناقص مستمر، فى حين يوجد زيادة فى المساحة واإلنتاج الكلى ونقص فى متوسط اإلنتاجية الفدانية بمحافظة الشرقية. ولذلك يهتم الجزء ا
امكانية  ،قراربما يفيد متخذى ال وأسباب نجاح زراعتها بمحافظة الشرقيةبالجمهورية من الدراسة بالتعرف على مشاكل وعقبات إنتاج اللوبيا الجافة 

يمكن اعتبارها وسائل للنهوض بزراعة  وكذلك الجمهوريةاالسترشاد بها عند تحليل الوضع الحالى ورسم السياسات المستقبلية على مستوى 
 مما يعطى هذه الدراسة أهمية فى هذا المجال.المحصول على مستوى الجمهورية 

 
   : ثانيًا: العينة االختيار والمالمح

 للعينة:لميدانية، والمالمح العامة ايهتم الجزء التالى من الدراسة بالتعرف على اختيار عينة الدراسة 
: نظرا  لندرة البيانات المتاحة عن اقتصاديات إنتاج وتسويق اللوبيا الجافة كما أن المتاح منها لسنوات قديمة ال ( اختيار عينة الدراسة الميدانية1)

فقد تم اللجوء إلى بيانات أولية لدراسة ميدانية من خالل استمارة استبيان صممت  مع مشكلة وهدف الدراسة،وال يتماشى  ايمكن االعتماد عليه
اج خصيصا لذلك وتم تجميعها بالمقابالت الشخصية مع زراع محصول اللوبيا الجافة. ولقد تم اختيار محافظة الشرقية ألهميتها النسبية فى إنت

من مساحة الجمهورية هذا باإلضافة إلى أن  %73.40فدان تمثل حوالى  ألف 7.38 محصول اللوبيا الجافة حيث بلغت المساحة المزروعة حوالى
 محافظة الشرقية هى الحيز الجغرافى لنشاط الباحثين بوحدة بحوث االقتصاد الزراعى بالشرقية، كما تم اختيار مركز كفر صقر وفقا لألهمية

وعلى ضوء  .رقيةشمن المساحة المزروعة بمحافظة ال % 73.07تمثل حوالى فدان  ألف 8.03النسبية للمساحة المزروعة به حيث بلغ متوسطها 
وعلى ضوء بيانات اإلدارة الزراعية بكفر صقر تم اختيار قرية الهجارسة ألهميتها النسبية فى المساحة المزروعة باللوبيا الجافة بمركز كفر صقر، 

مشاهدة )مزارع( لوبيا جافة وذلك بطريقة عشوائية خالل عام  64تم اختيار عدد خدمات  7بيانات الجمعية التعاونية بالهجارسة ومن خالل  سجل 
7483. 

نتاج اللوبيا الجافة  الزراع( إلى أن جميع 7: تشير بيانات جدول)المالمح العامة لعينة الدراسة الميدانية( 7) رجال وهذا يشير إلى أن زراعة وا 
عام وهو ما يوضح حاجة تلك المحصول إلى الخبرة والمعرفة  57زارع( بلغ حوالى يعتبر عمال  شاقا  ومجهدا  كما أن متوسط عمر المبحوث) الم  

للغالبية العظمى منهم امتهان الزراع لمهنة الزراعة كعمل رئيسي الكاملة بإنتاجه. كما أن الحالة التعليمية واإلجتماعية والعمل الرئيسي يشير إلى 
يعملون بالزراعة كعمل ثانوى بجوارعملهم  % 74يعملون بالزراعة كعمل رئيسى والباقى  لمزارعينمن ا %84والتفرغ واالستقرارلهذا العمل حيث أن 

 الرئيسي.
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  7483الخصائص والسمات االجتماعية واالقتصادية للمبحوثين بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام  . 3جدول
 المتوسط الوحدة البيان

 هيكل التركيب النوعى:

 ذكر -

 أنثى -

 

% 

% 

 

122 

2 

 122 % الجملة

 84 سنه متوسط عمر المبحوث بالسنوات

 الحالة التعليمية:

 متعلم -

 متعلمغير  -

 

% 

% 

 

12 

72 

 122 % الجملة

 الحالة االجتماعية:

 متزوج -

 غير متزوج -

 

% 

% 

 

122 

2 

 122 % الجملة

 العمل الرئيسي لرب األسرة:

 زراعى -

 غير زراعى -

 

% 

% 

 

52 

42 

 122  الجملة

 8 فرد متوسط عدد أفراد األسرة

 4 فرد متوسط عدد أبناء األسرة فى سن العمل

   2112وحسبت من بيانات العينة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام المصدر: جمعت 

وذلك من  %87، وأخيرا  أهمية التقاوى حيث بلغت %77.5جنيها / فدان تمثل حوالى  075.7، يليها أهمية المبيدات حيث بلغت %57.08حوالى 
 الترتيب.جملة تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعى لمحصول اللوبيا الجافة وبنفس 

 
 7483تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعى لمحصول اللوبيا الجافة بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام  .4جدول

 % جنيه/ فدان المستلزم

 11 108 التقاوى

 17.42 274 السماد األزوتى

 10.45 420.8 السماد الفوسفاتى

 81.25 075.8 جملة األسمدة

 12.75 172 حشائشمبيدات 

 15.81 418.4 مبيدات آفات

 11.81 248.4 جملة المبيدات

 122 1405.7 إجمالى التكاليف

 2112المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام 

 

تبدأ من إعداد األرض للزراعة وتنتهى بنقل محصول ( أن عمليات الخدمة الزراعية 5: توضح بيانات جدول)( تكلفة عمليات الخدمة الزراعية7)
بنود تكلفة عمليات الخدمة الزراعية تبين أنها ارتفعت لتصل أقصاها فى تكلفة عمليات إعداد األرض للزراعة  دراسةاللوبيا الجافة إلى المنزل. وب

، ثم يليها %87.37جنيها / فدان تمثل حوالى  736.07، يليها عملية العزيق حيث بلغت %83.76جنيها / فدان تمثل حوالى  644حيث بلغت 
جنيها / فدان. إلى  7880.3من جملة تكلفة عمليات الخدمة الزراعية البالغة  %87.76تمثل حوالى  جنيها / فدان 785عملية الزراعة حيث بلغت 

، 743.80، 735ناتج حيث بلغت التكلفة حوالى جانب تكلفة عمليات الحصاد، تنقية ومقاومة الحشائش، التربيط والتقليب، تعبئة المحصول ال
لك من جملة تكلفة عمليات الخدمة ذوبنفس الترتيب السابق. و  %5.38، %3.36، %3.86، %87.40/ فدان، تمثل حوالى جنيها   744، 708

،النقل إلى المنزلحيث بلغت مقاومة اآلفات، الرى، كلفة كل من الدراس والتذريةباإلضافة لتجنيها / فدان.  7880.53الزراعية والتى بلغت حوالى 
وبنفس الترتيب السابق. وأخيرا  تكلفة رية الزراعة  %7.78، %7.85، %5.83، %5.38جنيها / فدان تمثل حوالى  844، 874، 868، 884

 جنيها / فدان. 7880.53من جملة تكلفة عمليات الخدمة الزراعية لمحصول اللوبيا الجافة والبالغة  %8.75جنيها  تمثل  07حيث بلغت 
، يليها وبصفة عامة يمكن تقسيم عمليات الخدمة الزراعية السابقة إلى مجموعات رئيسية وهى عمليات إعداد األرض للزراعة، والزراعة ورية الزراعة

ت إعداد المحصول للتسويق. ولقد حصول والتى يقصد بها عمليامباألرض، وأخيرا  العمليات الفنية السابقة لتسويق العمليات خدمة المحصول القائم 
الحصاد، والتربيط والتقليب، والدراس والتذرية، والتعبئة، تبين ارتفاع تكلفة تلك المجموعات لتصل أقصاها فى عمليات إعداد المحصول للتسويق)

الرى، العزيق، تنقية ) ائم بالحقل، يليها عمليات الخدمة للمحصول الق%76.43جنيها/ فدان تمثل حوالى  8877والنقل إلى المنزل( حيث بلغت 
 644، ثم يليها تكلفة إعداد األرض للزراعة حيث بلغت %74.36جنيها /فدان تمثل حوالى  360.53الحشائش، مقاومة االفات( حيث بلغت 
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. وذلك من جملة تكلفة  %87.38جنيها /فدان تمثل  073يث بلغت التكلفة . وأخيرا  عمليتى الزراعة ورية الزراعة ح% 83.76جنيها / فدان تمثل 
 جنيها / فدان. 7880.53عمليات الخدمة الزراعية لمحصول اللوبيا الجافة والتى بلغت 

 7483تكلفة عمليات الخدمة الزراعية لمحصول اللوبيا الجافة بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام  . 5جدول
 % جنيه/ فدان المستلزم

 17.40 022 للزراعةإعداد األرض 

 14.10 158 الزراعة

 1.18 24 رية الزراعة

 8.17 101 الرى

 14.71 170.21 العزيق

 7.50 127.12 تنقية ومقاومة الحشائش

 1.41 122 مقاومة االفات

 14.22 178 الحصاد

 7.70 425 التربيط والتقليب

 8.75 152 الدراس والتذرية

 0.24 422 التعبئة

 1.58 142 المنزلالنقل إلى 

 122 1112.87 الجملة

 2112المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام 

 
( أن تكلفة اإلنتاج تشمل قسمين رئيسيين وهما التكاليف المتغيرة، والتكاليف الثابتة. وتشمل التكاليف 6تبين بيانات جدول): إجمالى تكلفة اإلنتاج

، وتكلفة عمليات الخدمة الزراعية والتى بلغت % 80.78جنيها / فدان تمثل حوالى  8768.3المتغيرة تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعى والتى بلغت 
 جنيها / فدان 0787.73. وهذا يعنى أن التكاليف المتغيرة إلنتاج محصول اللوبيا الجافة بلغت %75.46جنيها/ فدان تمثل حوالى   7880.35

جنيها / فدان تمثل حوالى  0044. أما بالنسبة للتكاليف الثابتة والتى تشمل القيمة اإليجارية لألرض الزراعية والتى بلغت %03.70تمثل 
وهذا يعنى أن جملة التكاليف الثابتة بلغت %8.87جنيها / فدان تمثل حوالى  844، والمصروفات األخرى والتى بلغت حوالى 03.50%
جنيها /  8887.73وذلك من إجمالى تكلفة إنتاج محصول اللوبيا الجافة والذى بلغ حوالى  % 54.66ا / فدان تمثل حوالى جنيه 0544حوالى

كاليف الثابتة فدان. ومما سبق يتضح أن التكاليف المتغيرة والثابتة تكاد تكون متساوية بالمقارنة بإجمالى تكلفة اإلنتاج. إال أنه بمقارنة بنود الت
نتاج معا  تبين أنها ترتفع لتصل أقصاها فى القيمة اإليجارية لألرض الزراعية، تكلفة عمليات الخدمة الزراعية، ثم يليها تكلفة مستلزمات اإل والمتغيرة

 الزراعى، وتنخفض لتصل أدناها فى تكلفة المصروفات األخرى.
 

 7483نيةبمحافظة الشرقية خالل عام إجمالى تكلفة إنتاج محصول اللوبيا الجافة بعينة الدراسة الميدا . 6جدول
 % جنيه/ فدان البيان

 12.45 1405.7 تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعى

 18.20 1112.78 تكلفة عمليات الخدمة الزراعية

 27.12 2151.47 جملة التكاليف المتغيرة

 27.81 2222 القيمة االيجارية لألرض الزراعية

 1.11 122 المصروفات األخرى

 82.00 2822 التكاليف الثابتة جملة

 122 5551.47 إجمالى تكاليف اإلنتاج

 2112المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام 

 

على كمية اللوبيا يتوقف ( إلى أن العائد الكلى للفدان يشمل كل من قيمة الناتج الرئيسي والذى 3: تشير بيانات جدول)العائد الكلى للفدان(4)
قد بلغ متوسط و . مضروبا  فى سعر بالجنيه كجم 754قيمة الناتج الثانوى والذى يقدر بحمل زنة بالجنيه، ن الجافة بالطن مضروبا  فى سعر الط

جنيها/  78704 جنيها / طن، وهذا يعنى أن متوسط قيمة الناتج الرئيسي بلغ 78704اإلنتاج الرئيسي طن حبوب لوبيا جافة، بمتوسط سعر بلغ 
جنيها / حمل، وهذا يعنى أن  780.53بلغ  سعر حمل بمتوسط 7.5لمتوسط الناتج الثانوى فقد بلغ . أما بالنسبة %33.55طن، يمثل حوالى 

جنيها /فدان. ومما سبق  78836.07من إجمالى العائد والذى بلغ  % 7.05تمثل حوالى  ،جنيها / فدان 576.07متوسط قيمة الناتج الثانوى بلغ 
ا والذى يتضح أن قيمة العائد الكلى للفدان تتوقف على متوسط إنتاج الفدان من الناتجين الرئيسي والثانوى إلى جانب متوسط سعر الناتج لكل منهم

 .يتوقف بدوره على مدى جودة الناتج
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 7483ائد الكلى للفدان بالجنيه لمحصول اللوبيا الجافة بعينة الدراسة الميدانيةبمحافظة الشرقية خالل عام الع . 2جدول
 القيمة الوحدة البيان

 1 طن متوسط إنتاج الفدان

 41122 جنيه سعر الطن

 41122 جنيه قيمة الناتج الرئيسي

% 77.88 

 4.8 حمل متوسط الناتج الثانوى 

 412.87 جنيه متوسط سعر الحمل

 810.21 جنيه قيمة الناتج الثانوى

% 4.28 

 41570.21 جنيه إجمالى العائد الكلى للفدان

 2112المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام 

 

 : رابعا: مؤشرات الكفاءة االقتصادية والفنية إلنتاج اللوبيا الجافة
تعدد وتنوع مؤشرات الكفاءة االقتصادية والفنية إلنتاج محصول اللوبيا الجافة بعينة الدراسة الميدانية إال أنه تبين أن تلك  (8توضح نتائج جدول)

) طن اللوبيا المؤشرات يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين األول يشير إلى الكفاءة على مستوى الفدان والثانى يشير إلى الكفاءة على مستوى الناتج
 .فة(الجا

جنيها/  78836.07والفنية لإلنتاج على مستوى الفدان فقد تبين أن متوسط العائد الكلى للفدان بلغ حوالى بالنسبة لمؤشرات الكفاءة االقتصادية 
الجنيه جنيها/ فدان. وربحية  87337.86جنيها / فدان، وبالتالى فإن صافى العائد بلغ  8887.73فدان، فى حين بلغ متوسط التكاليف الكلية 

، ومما سبق يتضح أن 7.06، والتكاليف الكلية 0.33قرشا/ جنيه. أما بالنسبة للعائد الكلى على التكاليف المتغيرة فقد بلغ  806المنفق بلغت 
 إنتاج محصول اللوبيا الجافة مربحا  بالنسبة لجميع المؤشرات االقتصادية والفنية السابقة على مستوى الفدان. 

فقد تبين أن متوسط تكلفة إنتاج طن ) طن حبوب اللوبيا الجافة( على مستوى الناتج الرئيسي بمؤشرات الكفاءة االقتصادية والفنيةأما فيما يتعلق 
جنيها ، وهذا يعنى تحقيق صافى عائد يقدر بحوالى  78704جنيها، فى حين بلغ متوسط سعر الطن حوالى  8706.80اللوبيا الجافة بلغ 

أى أن كل جنيه من سعر المزرعة يحقق صافى عائد للمنتج)المزارع(  %64.83وأخيرا  فإن حافز المنتج يقدر بحوالى  جنيها / طن. 87337.87
 قرشا . وهذا يؤكد أن إنتاج محصول اللوبيا الجافة مربحا  بالنسبة للمزارع. 64.83يقدر بحوالى 

 
 7483الجافة بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام  مؤشرات الكفاءة االقتصادية والفنية إلنتاج محصول اللوبيا . 8جدول

 المتوسط الوحدة المؤشر

 41570.21 جنيه/ فدان العائد الكلى للفدان

 2151.47 جنيه/ فدان التكاليف المتغيرة

 2822 جنيه/ فدان التكاليف الثابتة

 5551.47 جنيه/ فدان إجمالى التكاليف اإلنتاجية

 14771.10 جنيه/ فدان للفدانصافى العائد 

 2.77  العائد الكلى/ التكاليف المتغيرة

 4.20  العائد الكلى / التكاليف الكلية

 120 قرش/ جنيه 1ربحية الجنيه

 41122 / طنجنيه سعر الطن

 5120.52 جنيه/ طن 4متوسط تكلفة الطن

 14771.14 جنيه/ طن 1صافى العائد للطن

 02.57 % 2حافز المنتج

   ( صافى العائد/ إجمالى التكاليف10)

 قيمة الناتج الثانوى/ متوسط انتاجية الفدان0 -( التكاليف الكلية2)

 متوسط تكلفة انتاج الطن -( سعر بيع الطن3)

 ( صافى العائد للطن/ سعر بيع الطن بالجنيه4)

 2112المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام 

 

 

 : ى إنتاج محصول اللوبيا الجافةعلالعوامل المؤثرة  خامسًا:
إنتاج محصول اللوبيا الجافة فقد أجريت عدة محاوالت من خالل صور رياضية مختلفة على البيانات المتحصل على لمعرفة العوامل المؤثرة 

مزدوجة اللوغارتمية النتاج اإلوأكثرها منطقية اقتصاديا  هى دالة  إحصائيا  من عينة الدراسة الميدانية، وقد تبين أن أفضل تلك الصور وأدقها عليها 
 ، وقد أخذت الشكل الرياضى التالى:(8)كوب دوجالس

^ لوص
 نلوس ن+  ب...+ ......7لوس 7+ ب 8لوس 8= لوأ + به  
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 وبالتقدير اإلحصائى متعدد المتغيرات والمرحلى فقد تم التوصل إلى النتائج اآلتية: 
^ لوص

 7لوس 7.78 – 7لوس 0.58+  8لوس 4.43+  5.03- =ه  
 (-0.88)** 7.85 *   7.55 * (-8.33)* 

 ** 74.88ف =  4.35=  7ر

 = الكمية المقدرة إلنتاج محصول اللوبيا الجافة بالكجم فى المشاهدة ه ـه:ص^حيث
 = كمية الفوسفات المستخدمة بالكجم عنصر فعال فى المشاهدة ه 8س      
 = العمالة البشرية المستخدمة) عامل/ يوم( فى المشاهدة ه 7س      
 = الكمية المستخدمة من المبيدات باللتر فى المشاهدة ه 7س     
 4.45، * معنوى عند مستوى معنوية 4.48** معنوى عند مستوى معنوية      

 
كمية إنتاج اللوبيا الجافة بالكجم من جانب. وكل من كمية الفوسفات ردية موجبة بين طتشير نتائج معادلة اإلنتاج السابقة إلى وجود عالقة 

هما يؤدى إلى زيادة احدإأو  معا   ين المتغيرينذأى أن زيادة ه المستخدمة بالكجم عنصر فعال، والعمل البشرى )رجل/ يوم عمل(، من جانب آخر.
مية إنتاج كجم لوبيا جافة من جانب، والكمية المستخدمة من المبيدات محصول اللوبيا الجافة بالكجم. فى حين يوجد عالقة عكسية بين كإنتاج 

كما أنها  -حيث تعتبر عالجا  وليست للوقاية -لكل من الحشائش واآلفات معا . من جانب آخر. أى أن زيادة الكمية المستخدمة من المبيدات 
للوبيا الجافة بالكجم. ويشير معامل إجمالى المرونة اإلنتاجية والذى يؤدى إلى نقص فى إنتاج محصول اتعتبر مؤشر الرتفاع نسبة اإلصابةوالذى 

 وهذا يعنى %87فى المدخالت يؤدى بدوره إلى زيادة فى المخرجات )إنتاج اللوبيا الجافة بالكجم( مقدارها  % 84إلى أن زيادة مقدارها  8.7بلغ 
موضع إلى أن المتغيرات الشارحة  4.35شير معامل التحديد والذى بلغ كما يأن الدالة اإلنتاجية تعمل فى ظل وفورات السعة المتزايدة. 

قيمة ف  وبلغت.مبينه بالدالةيرجع إلى عوامل أخرى غير  %5من التغير فى إنتاجية اللوبيا الجافة بالكجم، أما الباقى  %35الدراسةتفسر حوالى 
 4.48وهى معنوية عند مستوى معنوية  74.88المحسوبة 

 
 األمثل إلنتاج محصول اللوبيا الجافة:سادسا: الحجم 

ومتوسط التكاليف (MC)التكاليف الحديةلتحديد الحجم األمثل إلنتاج محصول اللوبيا الجافة فإنه يتم تقدير دالة التكاليف ثم تحديد ومساواة كال من 
 وذلك للدالة التالية: (ATC)الكلية

 (8.......)........... 7س 603.75 – هس  6548.67+  8753.30-=  م ت ك
 (7س........) MC  =6548.67- 8738.3وبتفاضل تلك الدالة نحصل على 

 طن 850نحصل على الحجم األمثل لإلنتاج)س( =  7، 8وبمساواة المعادلتين 
طن، وبمقارنةاإلنتاج  8.0ومما سبق يتضح أن اإلنتاج األمثل والذي يتم عند أدنى تكاليف )تقاطع التكاليف الحدية مع متوسط التكاليف الكلية( = 

 :األمثل المتوقع على اإلنتاج الفعلى المتحقق فإن الجدول التالى يوضح
 3% 7اإلنتاج األمثل 1اإلنتاج الفعلى المؤشر

 41 1.4 1 متوسط إنتاج الفدان/ طن -
 36 77826 71341 قيمة الناتج الرئيسي فدان/ جنيه -
 41 251.17 536.43 قيمة الناتج الثانوى فدان/ جنيه -
 41 31672.17 71826.43 4إجمالى العائد/ جنيه -
 62 71243.25 17773.17 صافى العائد جنيه/فدان -
 (21)  6345.17 8883.72 متوسط تكلفة إنتاج الطن/جنيه -
 17 15378.56 17773.17 صافى العائد للطن/ جنيه -
  21 61.87 حافز المنتج % -
 ( حسبت من دالة التكاليف السابقة.7الدراسة الميدانية،      )( حسبت البيانات من عينة 8)
 ( قيمة الناتجين الرئيسي والثانوى.0، )844(*اإلنتاج األمثل/ اإلنتاج الفعلى )( خارج قسمة7)
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فى العائد الفدانى بالجنيه وصافى وبمقارنة اإلنتاج األمثل بمثيله الفعلى تبين زيادة كل من متوسط إنتاجية الفدان وقيمة الناتج الرئيسي والثانوى وصا
مثل عن مثيله فى اإلنتاج الفعلى، فى حين انخفض متوسط تكلفة إنتاج الطن. وهذا يعنى أن جميع عائد الطن بالجنيه وحافز المنتج فى اإلنتاج األ

 المؤشرات االقتصادية لإلنتاج  لصالح اإلنتاج األمثل.
 

 محصول اللوبيا الجافة: سابعا: مؤشرات الكفاءة االقتصادية لتسويق 
( إلى وجود العديد من المؤشرات التى يمكن بها الحكم على كفاءة األداء االقتصادى لتسويق اللوبيا الجافة إال أن الدراسة فى 3تشير نتائج جدول)

المنتج والذى  الجزء التالى تركز على أهم تلك المؤشرات والتى يأتى فى مقدمتها المستويات السعرية لكيلو جرام اللوبيا الجافة بالجنيه على مستوى
 0.86جنيها / كجم، وبالتالى فإن الفرق التسويقى المطلق بين السعرين بلغ  75.54جنيها/ كجم، وعلى مستوى المستهلك والذى بلغ  78.70بلغ 

الذى يحصل المنتج . أما بالنسبة لتوزيع جنيه المستهلك بين كل من المنتج والمسوق فقد تبين أنه فى الوقت % 86.87جنيها / كجم والنسبى حوالى 
. ومما سبق  يتضح %68قرشا / جنيه. وأخيرا  فإن الكفاءة التسويقية بلغ مقدارها  4.83قرشا / جنيه فإن المسوق يحصل على   4.87على حوالى 

 أن تسويق وتجارة اللوبيا الجافة تعتبر مربحة وتشجع التجار على القيام بالتجارة فيها.   
 

 7483تسويقية لمحصول اللوبيا الجافة بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام مؤشرات الكفاءة ال . 7جدول
 المتوسط الوحدة المؤشر

 41122 جنيه/ طن سعر المنتج/ طن -

 41.12 جنيه/ كجم سعر المنتج  -

 48.82 جنيه/ كجم سعر المستهلك -

 2.10 جنيه/ كجم 1الفرق التسويقى المطلق -

 10.11 % 4التسويقى النسبىالفرق  -

 توزيع جنيه المستهلك: -

 1)أ( منتج

 2)ب( مسوق

- 

 قرش/ جنيه 

 قرش/ جنيه

- 

2.51  

2.17 

 5.55 كجم/ جنيه تكلفة إنتاج الكيلوجرام  -

 05 % 8الكفاءة التسويقية -

 سعر المنتج للكجم/ جنيه -( سعر المستهلك للكجم/ جنيه 1)

 111سعر المستهلك* ( الفرق التسويقى المطلق/ 2)

 ( سعر المنتج/ سعر المستهلك3)

 نصيب المنتج من جنيه المستهلك(  - 111( )4)

 [ 111) الفرق التسويقى للكجم بالجنيه/  الفرق التسويقى للكجم بالجنيه+ تكلفة إنتاج كجم( *  -1( ]0)
 2112 العينة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام المصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

 

: يهتم الجزء التالى بدراسة مشاكل إنتاج اللوبيا الجافة بعينة الدراسة الميدانية ثم وسائل محددات كفاءة إنتاج محصول اللوبيا الجافة -ثامناً 
 بمستوى كفاءة اإلنتاج. النهوضومقترحات حل تلك المشاكل وذلك وفقا للتكرار النسبي آلراء المزارعين وبالتالى 

نتاج  التى مشاكلالعديد من ال( إلى وجود 84: تشير بيانات جدول)( مشاكل إنتاج محصول اللوبيا الجافة1)   تحول دون أو تثبط زراعة وا 
بذب فى المساحة المزروعة وعدم استقرار اإلنتاجية الفدانية للمحصول بالطن، يأتى فى مقدمة تلك ذمحصول اللوبيا الجافة وبالتالى تؤدى إلى ت

شاكل أن إنتاج محصول اللوبيا الجافة يحتاج إلى الخبرة فى تقدير االحتياجات من مستلزمات اإلنتاج الزراعى وأساليب وطرق مواعيد الم
من اآلراء، يليها انتشار الحشائش المختلفة عامة والهلوك خاصة  %05استخدامها باإلضافة إلى الخبرة فى عمليات الخدمة الزراعية وتمثل حوالى 

حشائش ؤدى إلى ارتفاع تكلفة مبيدات الحشائش مقارنة بمثيلتها مبيدات اآلفات فى مستلزمات اإلنتاج الزراعى، وارتفاع تكلفة العزيق وتنقية المما ي
 فى عمليات الخدمة الزراعية، ويؤكد ما سبق وجود اإلشارة السالبة فى الكمية المستخدمة من المبيدات فى دالة اإلنتاج حيث تعتبر مبيدات

عاره الحشائش واآلفات عالجا وليست وقاية. يلى ذلك قلة عدد التجار المتعاملين فى اللوبيا الجافة واستحكارهم لشراء المحصول والتحكم فى أس
ا  ما مما يؤدى إلى وجود غبن فى الشراء لصالح التجار على حساب المنتجين. وأخيرا  فإن المبيدات المستخدمة فى مكافحة األفات والحشائش غالب

كما أن المتاح منها ترتفع أسعاره بصفة مستمرة مع وجود غش وتدليس فى تلك المبيدات مما يرفع تكلفة اإلنتاج من جانب، غير متوفره تكون 
من جملة التكرار النسبى آلراء المزارعين حول  %84ويؤدى إلى خفض كفاءة استخدامها فى مكافحة الحشائش من جانب آخر تمثل حوالى 

 إنتاج محصول اللوبيا الجافة بالعينة. مشاكل 
( إلى وجود عدة مقترحات لحل المشاكل 84: تشير بيانات جدول )مقترحات حل المشاكل ووسائل رفع كفاءة إنتاج محصول اللوبيا الجافة(7)

دور نشط وفعال  ضرورة وجود وسائلالسابقة وبالتالى رفع كفاءة األداء اإلنتاجى لمحصول اللوبيا الجافة، يأتى فى مقدمة تلك المقترحات وال
نتاج محصول اللوبيا الجافة وتمثل  لإلرشاد من اآلراء،، يليها أهمية  %78.77الزراعى فى توعية المزارعين بأفضل أساليب وطرق زراعة وا 
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ول والحد من جشعهم ويمثل تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع منتجى محصول اللوبيا الجافة وذلك للقضاء على استحكار التجار لشراء المحص
سريع التلف وكذلك الرتفاع الفاقد منه من اآلراء، ثم يلي ذلك أهمية توفير الثالجات وذلك لتخزين المحصول  حيث أنه % 78.77حوالى 

ستلزمات اإلنتاج . وأخيرا  تشديد الرقابة من جانب وزارة الزراعة على تجارة م% 74بالجفاف باإلضافة إلى اإلصابة بالحشرات وتمثل حوالى 
من آراء المزارعين حول وسائل  %87.77الزراعى عامة والمبيدات خاصة للحد من ارتفاع أسعارها وكذلك لوجود غش وتدليس بها وتمثل 

من  ومقترحات النهوض بمستوىكفاءة األداء اإلنتاجى لمحصول اللوبيا الجافة بالعينة. وبأخذ تلك المقترحات والوسائل وتطبيقها يمكن الحد
نتاج اللوبيا الجافة ، وزيادة إنتاجها مستوى الجمهوريةاإلنتاجية الفدانية على تدهور نقصالمساحة و  ، وبالتالى تشجيع الزراع على تبنى زراعة وا 

 لزيادة معدل االكتفاء الذاتى منها والحد من االستيراد من الخارج. 
 

 7483الجافة بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام محصول اللوبيا بإنتاج مشاكل ومقترحات النهوض  . 11جدول
التكرار  المشاكل

 النسبى)%(

التكرار  المقترحات

 النسبى)%(

 15.11 دور نشط وفعال لإلرشاد الزراعى -  28 االحتياج إلى الخبرة والعناية فى الزراعة -

الرقابة من الحكومة على تجارة المستلزمات تشديد  - 45.11 انتشار الحشائش عامة والهلوك خاصة -

 عامة والمبيدات خاصة

11.11 

تطبيق نظام الزراعة التعاقدية فى شراء المحصول  - 10.07 قلة التجار لمتعاملين فيها -

 من الزراع

45.11 

 42 توفير ثالجات لحفظ اإلنتاج ألنها سريعة التلف - 12 ارتفاع سعر المبيدات ووجود  غش وتدليس بها -

 122 الجملة 122 الجملة

 7117المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام 
 

 ملخص البحث:
 الغذاء من أهم متطلبات الحياة اليومية للفرد، ويتكون الغذاء من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات وغيرها. وتتعدد مصادرعد ي  

ظة بمحافالبروتين النباتى إال أن أهمها الفول البلدى والعدس واللوبيا والفاصوليا. ولقد بلغ متوسط المساحة المزروعة بمحصول اللوبيا الجافة 
فدان، وتتركز معظم المساحة  ألف 87.38من المساحة المزروعة بالجمهورية والتى بلغت  % 73.40فدان تمثل  ألف 7.38الشرقية حوالى 

. وتكمن مشكلة الدراسة فى أن إنتاج محاصيل البقول عامة واللوبيا 7483فدان وذلك عام  ألف 8.03بلغ متوسطها و المزروعة بمركز كفر صقر 
المالية.  الجافة خاصة يعجز عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية مما يؤدى لالستيراد من الخارج وتحمل الخزانة العامة للدولة المزيد من األعباء

ات أولهما بيانات ثانوية منشورة، وأخرى غير منشورة. وثانيهما: بيانات أولية لدراسة ميدانية من خالل وتعتمد الدراسة على مصدرين رئيسيين للبيان
 .7483استمارة استبيان جمعت خالل عام 

اللوبيا  ( أنه بدراسة التطور الزمنى للمساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى لمحصول8: )عدة نتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى  
 الجافة على مستوى الجمهورية فقد تبين وجود انخفاض فى اإلنتاج الكلى للمحصول نتيجة النقص وتدهور كل من المساحة المزروعة واإلنتاجية

ى متوسط (. أما بالنسبة لمحافظة الشرقية فقد تبين وجود زيادة فى المساحة واإلنتاج الكلى ونقص ف7483 -7484الفدانية خالل فترة الدراسة )
 اإلنتاجية الزراعية.

 78836.07( فيما يتعلق بدراسة مؤشرات الكفاءة االقتصادية والفنية إلنتاج اللوبيا الجافة فقد تبين أن متوسط العائد الكلى للفدان بلغ حوالى 7) 
جنيها/ فدان. وربحية  87337.86بلغ  جنيها / فدان، وبالتالى فإن صافى العائد 8887.73جنيها/ فدان، فى حين بلغ متوسط التكاليف الكلية 

، ومما سبق يتضح 7.06، والتكاليف الكلية 0.33قرشا/ جنيه. أما بالنسبة للعائد الكلى على التكاليف المتغيرة فقد بلغ  806الجنيه المنفق بلغت 
 ى مستوى الفدان. أن إنتاج محصول اللوبيا الجافة مربحا  بالنسبة لجميع المؤشرات االقتصادية والفنية السابقة عل

قرشا / جنيه، فإن  4.88( بالنسبة لتوزيع جنيه المستهلك بين كل من المنتج والمسوق فقد تبين أنه فى الوقت الذى يحصل المنتج على حوالى 7)
نها مربحة وتشجع قرشا / جنيه. ويتضح من دراسة كافة المؤشرات االقتصادية لتسويق وتجارة محصول اللوبيا الجافة أ 4.83المسوق يحصل على 

 التجار على التجارة فيها. 
 :وبذلك توصى الدراسة ب

نتاج محصول اللوبيا الجافة، -  العمل على تفعيل دور اإلرشاد الزراعى فى توفير المعلومات والخبرة وطرق زراعة وا 
المزروعة بها على مستوى الجمهورية حيث تعتبر أهمية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع منتجى محصول اللوبيا الجافة وذلك لزيادة المساحة  -

 محصول مربحا  للغاية،
 ة الخاصة بالمحصول خاصة التخزين نظرا  ألنها سلعه سريعة التلف وتحتاج إلى ثالجات لحفظها،يالعمل على تطوير الوظائف التسويق -
 عامة والمبيدات بصفة خاصة.تشديد الرقابة من جانب وزارة الزراعة على تجارة مستلزمات اإلنتاج بصفة  -
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 لمراجع:ا
 .7486إبراهيم سليمان، رجاء رزق، أحمد فوزى" مقدمة فى االقتصاد القياسي"، الطبعة األولى، (1
احمد محمد محمد صقر، اإلمكانيات االقتصادية للتوسع فى إنتاج أهم محاصيل البقوليات فى جمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه،  (7

 .8338الزراعى، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، قسم االقتصاد 
م الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعية عا (3

7483. 
 ية واإلنتاج النباتى،)أعداد متفرقة(.الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاء المساحات المحصول (4
اقتصاديات انتاج وتسويق محصول العدس في مصر دراسة حالة )محافظة الشرقية(، المجلة المصرية  ،كامل صالح الدين محمد االمين (5

 .7483(، يونيو،7(، عدد )73لالقتصاد الزراعي ، مجلد )
 ، إدارة اإلحصاء، بيانات ثانوية غير منشورة .مديرية الزراعة بالشرقية،اإلدارة العامة للشئون الزراعية (6

- Henderson, J.M and Quant, R.E. "Microeconomic Theory a Mathematical   Approach", Third Edition 

International Student Edition, 1980 
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Food is one of the most important requirements of an individual’s daily life. The food is the major sources of 

carbohydrates, fats, protein, minerals, vitamins, etc……The beans are the most important sources of plant 

protein. The average cultivated area of the dry beans in Sharkia Governorate was about 3875 feddan, 

representing 27.7% of the total cultivated area in Egypt, which was about 13986 feddan.Most of the cultivated 

area is allocated in KafrSaqrCenter, it was about 1494 feddan in 2017.The study problem was the inability to 

meet the consumption needs of beans crops in general, especially drybeans . This leads to imports from abroad 

and increases financial burdens on the state. The study was based on two main data resources. The first source 

was a secondary published and unpublished data. The second source was the field primary data, collected 

through questionnaire forms during 2019. The most revealed results of the study were a decline in crop 

production, as a result of a reduction in both the cultivated area and feddan productivity during the study period 

(2010-2017).In Sharkia governorate, there was an increase in area and crop production, and a decrease in the 

average feddan productivity. The main indicators of economic and technical efficiency were: The average total 

return was about 21876.43 pounds per feddan, the total average costs were 8883.27 pounds per feddan, and the 

net return was 12993.16 pounds per feddan. The profitability of the pound spent was 146 piasters per pound. 

The total return on variable costs was 4.99, and the total return on total costs was 2.46, lastly, it could be 

concluded that dry beans production is profitable for all economic and technical indicators per feddan. The 

consumer pound is dispensed to both the producer and the marketer as follows: the product got about 0.18 

piasters/pound, and the marketer got 0.17 piasters/pound. It is noticed from the study that the dry beans crop is 

profitable and encouraging to trade. The study recommendations were promoting the role of agricultural 

extension in providing information, experience, and methods for growing and producing dry beans. The 

importance of applying the contract farming system with dry beans producers, in order to increase the cultivated 

area in Egypt, because it is an economical crop. Working on developing the marketing functions of the crop, 

especially storage, because it is a perishable commodity and needs refrigerators to preserve it. Generally, stricter 

control on the input's trades, and especially pesticides by the Ministry of Agriculture. 
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