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 ى حصرتنتايية هأم  الحااصي  القوللية  دراسة اقتصادية للتكاليف ال 
 د.غادةعقدالفتاح حصطفى إسحاعي 

 قااث أل  قحعهد قالث االقتصاد الزراعى ــــ حركز القالث الزراعية
 

 حودحة:
فى التنمية االقتصادية، إال أن فالزراعة تمثل الركيزة األساسية  ،ن قطاعات االقتصاد القومىمكانة رئيسية بي يحتل القطاع الزراعى

الفول  ىاصة محصولديد من المحاصيل الزراعية والتى من أهمها البقولياتوخى المصرى يعانى من تراجع نسبة االكتفاء الذاتى للعالقطاع الزراع
فالمحاصيل البقولية التى يتغذى عليها اإلنسانتتميز ، لتوالىاعلى %002،%0202نحو لكل منهمانسبة اإلكتفاء الذاتى  والعدس، حيث تبلغ البلدى

نتاج بارتفاع قيمتها الغذائية وخاصة فى محتواها من البروتين النباتى والذى يعد بديال جيدا للبروتين الحيوانى خاصة فى ظل انخفاض حجم اإل
، ومن ثم اآلزوتية تقليل االعتماد على األسمدة الكيماوية وبالتالىباإلضافة إلى تأثيرها اإليجابي على التربة ،تفاع أسعارهاالمحلى من اللحوم وار 

 0المحاصيل المتعاقبةللمحصول و تعمل علىتقليل تكاليف االنتاج 
 

 حشكلة القاث:
تحقيق الكفاءة االقتصادية يعنى خفض التكاليف اإلنتاجية، لذا تعتبر التكاليف اإلنتاجية من أهم مقاييس الكفاءة االقتصادية وذلك ألن 

توى الوحدات فهى تعد من العوامل الهامة فى توجيه الموارد اإلنتاجية نحو اإلستخدام األمثل والذى يتحقق من خالله أقصى ربح ممكن على مس
ربحية المزارعين، األمر الذى يجعل من يع المنتجات إلى إنخفاض أأسعار ب رتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج بمستويات تفوقاإلنتاجية، وقد أدى ا

 المزارع0أساسيا  ومؤثرا  فى توجية قرار  التكاليف االنتاجية عنصرا  
 

 مدف القاث:
مع التركيز على دراسة األهمية  والعدس الفول البلدى ىنتاجية لمحصولبعض المؤشرات االقتصادية واإلتحليل و يستهدف البحث دراسة 

، وكذلك دراسة دوال تكاليف االنتاج وذلك لتحديد الحجم األمثل الذى يدنى التكاليف، وكذلك الحجم ود التكاليف وأهم مقاييس الربحيةالنسبية لبن
 الذى يعظم األرباح0 

 
 الطريوة القاثية لحصادر القياتنات: 

قطاع الشئون تم االعتماد على بيانات  حيثى الوصفى والكمى والمالئمة لهدف البحث، البحث على أساليب التحليل اإلحصائاعتمد 
 باإلضافة إلى بعض المراجع واألبحاث والرسائل العلمية المتعلقة بمجال البحث0، بوزارة الزراعة واستصالح األراضىاالقتصادية

 
 :للحاصل  حلضع الدراسةالرق  الوياسى لتكاليف إتنتاج الفداتن

 
 :(C)الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان -2

× 100                      
L1+ A1+ M1+ S1+ F`1+ F1+ T1+ O1+ R1 IC  
L0+ A0+ M0+ S0+ F`0+ F0+ T0+ O0+ R0 

 :(L)نتيجة لتغير أجور العمال(C)الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان -0

× 100                       
L1+ A0+ M0+ S0+ F`0+ F0+ T0+ O0+ R0   IL   
L0+ A0+ M0+ S0+ F`0+ F0+ T0+ O0+ R0   

 :(A)نتيجة لتغير أجور الحيوانات(C)الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان -3

× 100                       
L1+ A1+ M0+ S0+ F`0+ F0+ T0+ O0+ R0 IA   
L1+ A0+ M0+ S0+ F`0+ F0+ T0+ O0+ R0 

 :(M)( نتيجة لتغير أجور اآلالتCالرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان ) -4

× 100                      
L1+ A1+ M1+ S0+ F`0+ F0+ T0+ O0+ R0 IM   
L1+ A1+ M0+ S0+ F`0+ F0+ T0+ O0+ R0 
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 :(S)نتيجة لتغير قيمة التقاوى(C)الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان -5

× 100                       
L1+ A1+ M1+ S1+ F`0+ F0+ T0+ O0 + R0 IS  

L1+ A1+ M1+ S0+ F`0+ F0+ T0+ O0+ R0 
 :(`F)نتيجة لتغير قيمة السماد البلدى(C)الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان -6

× 100                       
L1+ A1+ M1+ S1+ F`1+ F0+ T0+ O0 + R0 IF`  
L1+ A1+ M1+ S1+ F`0+ F0+ T0+ O0 + R0 

 :(F)نتيجة لتغير قيمة السماد الكيماوى(C)الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان -7

× 100                     
L1+ A1+ M1+ S1+ F`1 + F1+ T0+ O0+ R0 IF  
L1+ A1+ M1+ S1+ F` 1 + F0+ T0+ O0+ R0 

 :(T)نتيجة لتغير قيمة المبيدات(C)الفدان الرقم القياسى لتكاليف إنتاج -8

× 100                       
L1+ A1+ M1+ S1+ F`1+ F1+ T1+ O0+ R0 IT  
L1+ A1+ M1+ S1+ F` 1+ F1+ T0+ O0+ R0 

 :(O)نتيجة لتغير قيمة المصرفات النثرية (C)الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان -9

× 100                       
L1+ A1+ M1+ S1+ F`1 + F1+ T1+O1+ R0 IO  
L1+ A1+ M1+ S1+ F`1 + F1+ T1+O0+ R0 

 :(R)نتيجة لتغير اإليجار(C)الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان -22

× 100 
L1+ A1+ M1+ S1+ F`1+ F1+ T1 + O1 + R1 IR  
L1+ A1+ M1+ S1+ F`1+ F1+ T1 + O1 + R0 

 
 

 T),2TC = f (y, yدالتى التكاليف لاليراد  ى الصلرة اآلتية:لقد ت  تودير 
TR = f (y, y2,T) 

 حيث:
TC ( 02270-0222= التكاليف الكلية للمحصول موضع الدراسة خالل الفترة) 
TR ( 02270-0222= اإليراد الكلى للمحصول موضع الدراسة خالل الفترة) 

y  (02270-0222خالل الفترة )= اإلنتاجية الفدانية للمحصول موضع الدراسة 
T 0الزمن = 

نتاجية التى تدنى التكاليف، ومن مساواة دالتى التكاليف الحدية لى اإلوسطة والحدية يمكن الوصول إومن مساواة دالتى التكاليف المت 
 نتاجية التى تعظم الربح0لى اإللحدى )السعر( يمكن الوصول إوااليراد ا

 
 حتناقشة التنتائج: 

  ى حصر: الفل  القلدىاللضع التنتـــــــــــايى لحاصل  
 –0222يتضح من دراسة تطور المساحة المزروعة بمحصول الفول البلدى خالل الفترة )  تطلر الحسااة الحزرلعة قحاصل  الفل  القلدى:

(، 2جدول ) 0222لف فدان فى عام أ 368وحد أقصى بلغ نحو 0225ألف فدان فى عام  80( أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 0227
ألف  2509وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لتطور المساحة المزروعة بالفول البلدى تبين أنها تتناقص بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو 

 (00ألف فدان0 جدول) 280من المتوسط السنوى لها والبالغ نحو ٪808فدان، أى حوالى 
اإلنتاجية الفدانية لمحصول الفول البلدى خالل فترة الدراسة أنها تراوحت ر يتضح من دراسة تطو الفداتنية لحاصل  الفل  القلدى:تطلر التنتايية 

(، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى 2جدول) 0229أردبا فى عام  9025وحد أقصى بلغ نحو 0222أردبا فى عام  8029بين حد أدنى بلغ نحو 
 (00اجية الفدانية لمحصول الفول البلدى فلم تثبت المعنوية االحصائية0 جدول)العام لتطور اإلنت

تبين أنه تراوح يبدراسة البيانات الخاصة بالسعر المزرعى  لمحصول الفول البلدى خالل فترة الدراسة تطلر السعر الحزرعى لحاصلاللفل  القلدى: 
(، كما تبين من دراسة معادلة 2جدول ) 0227جنيها فى عام  2086لغ نحو وحد أقصى ب 0222جنيها فى عام  294بين حد أدنى بلغ نحو 
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من المتوسط السنوى له  ٪907، يمثل نحو اجنيه5306االتجاه الزمنى العام لتطور السعر المزرعى أنهيتزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو
 (00جنيها0 جدول) 550والبالغ نحو 

تبين أنه تراوح بين حد يبدراسة البيانات الخاصة باإليراد الكلى لمحصول الفول البلدى خالل فترة الدراسة   القلدى: تطلر اليراد الكلى لحاصلاللفل
(، كما تبين من دراسة معادلة االتجاه 2جدول ) 0227جنيها فى عام  22948وحد أقصى بلغ نحو  0222جنيها فى عام  2798أدنى بلغ نحو 

من المتوسط السنوى له والبالغ  ٪906، يمثل نحو اجنيه52905الكلى أنهيتزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحوالزمنى العام لتطور اإليراد 
 (00جنيها0 جدول) 5096نحو  

 
 (02270-0222تطورالمؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول الفول البلدى فى مصر خالل الفترة) .1 يدل 

 الستنلات
 السعر االتنتايية الحسااة

التكاليف  يحلة اليراد الحزرعى
 الكلية

 صا ى عائد
 الفدان

أرقاية اليتنيه 
 الحستثحر

 يتنيه  يتنيه يتنيه يتنيه يتنيه  أردب ( ألففدان)    
0222 368 8045 294 2798 2088 522 204 
0220 343 8049 297 2862 2367 493 2036 
0223 080 8048 028 0249 2476 573 2039 
0224 042 8068 306 3269 2763 2326 2074 
0225 298 9025 332 3048 2938 2322 2067 
0226 275 9022 347 3398 0227 2382 2068 
0227 020 8097 353 3526 0092 2025 2053 
0228 272 9028 582 5666 3092 0376 2070 
0229 026 9025 573 5722 3500 0279 2060 
0222 284 8029 575 5233 3568 2565 2043 
0222 232 8026 596 5567 4293 2474 2036 
0220 98 8076 727 7227 4520 0625 2058 
0223 225 8084 732 7086 4743 0543 2054 
0224 92 8079 742 7359 4832 0509 2050 
0225 80 8048 825 7727 5283 0504 2049 
0226 83 8000 827 7635 6780 853 2023 
0227 202 8057 2086 22948 8352 3597 2043 

 2048 2728 3588 5096 550 8066 280 المتوسط
 (02270-0222)أعداد مختلفة ، تنشرةاالقتصاد الزراعىوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  الحصدر:

 
يتبين من دراسة البيانات الخاصة بالتكاليف الكلية  لمحصواللفول البلدى خالل فترة الدراسة أنها تطلر التكاليف الكلية لحاصل  الفل  القلدى: 

(، وبتقدير معادلة االتجاه 2جدول) 0227جنيها فى عام  8352وحد أقصى بلغ نحو  0222جنيها فى عام  2088تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 
 الزمنى العام لتطور التكاليف الكلية 

من المتوسط السنوى لها  ٪2206جنيها أى حوالى  37808الفول البلدى تبين أن التكاليف تتزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو لمحصول 
 (00جنيها0 جدول ) 3588والبالغ نحو 

لدىخالل فترة الدراسة،يتبين أنه بدراسةالبيانات الخاصة بتطور صافى عائد الفدانلمحصواللفول البتطلر صا ى عائد الفدان لحاصل  الفل  القلدى: 
(، كما تبين من دراسة معادلة 2جدول) 0227جنيها فى عام  3597وحد أقصى بلغ نحو  0222جنيها فى عام  522تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 

 االتجاه الزمنى العام 
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خالل الفترة ) فى مصر  الفول البلدىلبعض المتغيرات اإلنتاجية واالقتصادية الخاصة بمحصول    معادالت االتجاه الزمنى العام  . 2  يدل  
0222– 0227) . 

 ف  2ر معدل التغير ٪ ت معادالت االتجاه الزمنى العام البيان 

1 
 المســـــــــــاحة

 باأللف فدان

^

 
(-8.8*) 8.8 0,84 88 

 هـس 12.54–1223.= هـ ص

2 
 اإلنتاجية
 باألردب

^ 
 هـس 10.0 –87.8=  هـص 0.42 0.003 (0.1-) (0.78-)

3 
 السعر المزرعى 

 بالجنيه

^ 
 هـس 23.27+80.0=  هـص 115 0.85 5.8 (*10.5)

4 
 اإليراد الكلى

 بالجنيه
^ (11.2* ) 5.7 0.50 132 

 هس  205.24+  810.2 =هص
 

2 

 
 التكاليف الكلية

 بالجنيه 
^ 

(12.3*) 10.7 0.51 120 
 هـس 388.88+   185.4=هـص

7 

 
 الفدانعائد صافى 
 بالجنيه

^ (4.3)* 8.8 0.22 18.1 
 هـس 130.87+231.0=هـص

8 
 أربحية 

 الجنيه المستثمر

^ 
(-1.0) (-2.1) 0.08 1.1 

 هـس 10.0–82.0=  هـص

 (0 2جمعت وحسبت من بيانات الجدول )  الحصدر :

 ايث :
^ 

 : القيمة التقديرية للمتغير التابع فى السنة هـ هـص
 0 0000000000،72، 0،  2: متغير الزمن   هـ =  هـس 

 القيم بين القوسين تعبر عن قيمة ) ت ( المحسوبة 
 )( غير معنوى )(* تشير إلى المعنوية االحصائية    
 

من المتوسط السنوى له والبالغ  ٪707جنيها، يمثل نحو 23208عائد الفدان أنهيتزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحولتطور صافى 
 (00جنيها0 جدول ) 2728نحو

دى يتضح مندراسةالبيانات الخاصة بتطور أربحية جنيه المستثمر لمحصول الفول البل تطلر أرقاية اليتنيه الحستثحر لحاصل  الفل  القلدى:
(، 02 جدول)0224جنيها فى عام  2074وحد أقصى بلغ نحو  0226جنيها فى عام  2023خالل فترة الدراسة أنه تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 

 (00وبدراسة معادلة االتجاه الزمنى العام لتطور أربحية الجنيه المستثمر فلم تثبت المعنوية االحصائية0 جدول )
 

 حاصل  العدس  ى حصر:اللضع التنتـــــــــــايى ل
( أنها 0227 –0222يتضح من دراسة تطور المساحة المزروعة بمحصول العدس خالل الفترة ) تطلر الحسااة الحزرلعة قحاصل  العدس:

(، وبتقدير معادلة 3جدول) 0222ألف فدان فى عام  504وحد أقصى بلغ نحو 0220ألف فدان فى عام  208تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 
 ٪709ألف فدان، أى حوالى 2029العدس تبين أنها تتناقص بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحوباالتجاه الزمنى العام لتطور المساحة المزروعة 

 (40ألف فدان0 جدول) 004من المتوسط السنوى لها والبالغ نحو
اإلنتاجية الفدانية لمحصول العدس خالل فترة الدراسة أنها تراوحت بين حد ر طويتضح من دراسة ت تطلر التنتايية الفداتنية لحاصل  العدس:

(، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لتطور 3جدول ) 0227أردبا فى عام  5093وحد أقصى بلغ نحو 0222أردبا فى عام  4024أدنى بلغ نحو 
من المتوسط  ٪200أردبا، أى حوالى  2026بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو  اإلنتاجية الفدانية لمحصول العدس تبين أن اإلنتاجية تزايدت

 (40أردبا0 جدول) 5026السنوى لها والبالغ نحو 
تبين أنه تراوح بين حد أدنى ي،بدراسة البيانات الخاصة بالسعر المزرعى لمحصول العدس خالل فترة الدراسةتطلر السعر الحزرعى لحاصلاللعدس: 

( ، كما تبين من دراسة معادلة االتجاه الزمنى 3جدول ) 0227جنيها فى عام  2847وحد أقصى بلغ نحو  0222جنيها فى عام  099بلغ نحو 
من المتوسط السنوى له والبالغ نحو  ٪ 906، يمثل نحو اجنيه86العام لتطور السعر المزرعى أنهيتزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو 

 (40جنيها 0 جدول ) 895
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تبين أنه تراوح بين حد أدنى بلغ ي،بدراسة البيانات الخاصة باإليراد الكلى لمحصول العدس خالل فترة الدراسة: العدس تطلر اليراد الكلى لحاصل 
(، كما تبين من دراسة معادلة االتجاه الزمنى 3جدول ) 0227جنيها فى عام  22369وحد أقصى بلغ نحو  0222جنيها فى عام  2502نحو 

من المتوسط السنوى له والبالغ نحو  ٪2204، يمثل نحواجنيه52508العام لتطور اإليراد الكلى أنهيتزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو
 (40جنيها0 جدول)4940

دراسة أنها تراوحت بين يتبين من دراسة البيانات الخاصة بالتكاليف الكلية  لمحصواللعدس خالل فترة التطلر التكاليف الكلية لحاصل  العدس: 
(، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى 3جدول) 0227جنيها فى عام  8296وحد أقصى بلغ نحو  0222جنيها فى عام  2525حد أدنى بلغ نحو 

من  ٪ 906الى جنيها أى حو  32906العام لتطور التكاليف الكلية لمحصول العدس تبين أن التكاليف تتزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو 
 (40جنيها0 جدول ) 3324المتوسط السنوى لها والبالغ نحو 

بدراسةالبيانات الخاصة بتطور صافى العائد الفدانى  لمحصواللعدس خالل فترة الدراسة، يتبين أنه تطلر صا ى عائد الفدان لحاصل  العدس: 
( ، كما تبين من دراسة 3جدول ) 0220جنيها فى عام  3720 وحد أقصى بلغ نحو 0222جنيها فى عام  600تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 

من  ٪2002جنيها، يمثل نحو  296معادلة االتجاه الزمنى العام لتطور صافى العائد الفدانى أنهيتزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو
 (40جنيها0 جدول ) 2609المتوسط السنوى له والبالغ نحو 

الجنيه المستثمر لمحصول العدس خالل فترة الدراسة،  أربحيةبدراسةالبيانات الخاصة بتطور حر لحاصل  العدس: اليتنيه الحستثأرقاية تطلر 
( ، كما تبين من 3جدول ) 0228جنيها فى عام  2085وحد أقصى بلغ نحو  0226 جنيها فى عام 20224يتبين أنه تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 

 ٪602جنيها، يمثل نحو 2023لتطور أربحية الجنيه المستثمر أنهيتزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو  دراسة معادلة االتجاه الزمنى العام
 (40جنيها0 جدول )2049من المتوسط السنوى له والبالغ نحو 

 
 (02270–0222تطور المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول العدس فى مصر خالل الفترة) .3يدل  

 الستنلات
 السعر االتنتايية الحسااة

 التكاليف الكلية يحلة اليراد الحزرعى
 الحستثحر اليتنيه أرقاية الفدان صا ى عائد

 يتنيه  يتنيه يتنيه يتنيه يتنيه أردب (ألففدان)
0222 504 4058 099 2502 2525 600 20224 
0220 409 4088 322 2637 2569 6803 2024 
0223 400 4072 342 2786 2629 277 2022 
0224 305 4065 452 0094 2759 535 203 
0225 005 4092 470 0524 2807 687 2038 
0226 205 5024 527 0802 0297 703 2034 
0227 209 5027 502 0994 0359 635 2007 
0228 205 5033 2223 5655 3255 0622 2085 
0229 209 4088 2203 5308 3020 0206 2066 
0222 303 4024 2233 4594 3054 2342 2042 
0222 005 4045 2023 5687 3639 0248 2056 
0220 208 5063 2002 7007 3525 3720 2026 
0223 209 5038 2009 6984 3923 3282 2079 
0224 202 5040 2034 7293 4272 0903 2072 
0225 205 5038 2054 7260 4426 0746 2060 
0226 2084 5040 2074 7352 6047 2224 2028 
0227 005 5093 2847 22369 8296 3273 2039 
9204 2609 3324 4940 895 5026 004 الحتلسط  
 (02270-0222، أعداد مختلفة )تنشرةاالقتصاد الزراعىوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  الحصدر:
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 التكاليف التنتايية لحاصل  الفل  القلدى:
 -0222جنيها كمتوسط للفترة ) 3229( أن جملة التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لمحصول الفول البلدى بلغت نحو 5الجدول )يتبين من 

جنيها تمثل  0048من إجمالى التكاليف الكلية، فى حين بلغت التكاليف الثابتة والتى يمثلها اإليجار نحو  % 5700( حيث تمثل نحو 0227
يف الكلية،وبدراسة هيكل التكاليف اإلنتاجية المتغيرة وفقا للعمليات الزراعية يتبين أن التقاوى والزراعة تأتى فى من إجمالى التكال %4008نحو

من تكاليف العمليات الزراعية، يليها تكاليف كل من التسميد، الحصاد،  %2705جنيها تمثل نحو  508األولى بقيمة بلغت نحو المرتبة
 فات، مصاريف أخرى، الرى، خدمة المحصول، نقلتحضيراألرض للزراعة، مقاومة اآل

 
 –0222خالل الفترة ) لبعض المتغيرات اإلنتاجية واالقتصادية الخاصة بمحصول  العدس فى مصر معادالت االتجاه الزمنى العام  . 4  يدل  

0227. ) 
 ف  2ر معدل التغير ٪ ت معادالت االتجاه الزمنى العام البيان 

 باأللف فدان المســـــــــــاحة 1
^

 
 هـس 15.0–15.4= هـ ص 12.1 0.20 8.5- (*3,5-)

2 
 ^ باألردب اإلنتاجية

 هـس 70.0 +2.4=  هـص 5.2 0.38 1,2 *(3.0)

 148 0.51 5.7 (*12,2) ^ بالجنيه السعر المزرعى  3
 هـس 18.78+2.511=  هـص

 بالجنيه اإليراد الكلى 4
^ 

 هـس 212.8+  255.7=  هـص

 

(11.4*) 10.4 0.50 125 

 ^ بالجنيه  التكاليف الكلية 2

 هـس 87,53+  111,1=  هـص
 

(8.1*) 5,7 0.82 77 
 هـس 315.7+   438=  هـص

 بالجنيه الفدان عائدصافى  7
^ 

 هـس 7.215+138.2-=  هـص 27.7 0.74 12.0 (*2.2)

 المستثمر الجنيه أربحية 8
^ 

(2.2*) 7.1 0.25 7.2 
 هـس 30.0+17.0=  هـص

 (. 3جمعت وحسبت من بيانات الجدول )  المصدر :

 حيث :

^ 

 : القيمة التقديرية للمتغير التابع فى السنة هـ هـص

 . 18،..........، 2،  1: متغير الزمن   هـ =  هـس 

 القيم بين القوسين تعبر عن قيمة ) ت ( المحسوبة 

 )( غير معنوى )(* تشير إلى المعنوية االحصائية    

 
 (02270 – 0222التكاليف اإلنتاجية لمحصول الفول البلدى فى مصر لمتوسط الفترة )  . 5 يدل  

 % المتوسط بنود التكاليف % المتوسط بنود التكاليف

 لزمات اإلنتاجتجور ومسأ -ب   العمليات الزراعية -أ
  

 42.1 1278 عمالة بشرية   10.2 308 تحضير األرض للزراعة

 0.1 2 خدمة حيوانية 18.2 228 التقــاوى والزراعـة

 18.5 280 خدمة آلية 8.7 228 الـــــرى

 11.8 323 ثمن تقاوى 17.1 482 التســميد

 0.3 10 ثمن سماد بلدى 8.5 235 خدمة المحصول

 12.0 372 ثمن سماد كيماوى 5.8 252 مقاومة اآلفـات

 2.8 181 ثمن مبيدات 12.4 474 الحصاد 

 5.1 284 مصاريف أخـرى 2.4 172 نقل المحصول

 100.0 3005 جملة التكاليف بدون إيجار 5.1 284 مصاريف أخـرى

 42.8 2248 اإليجار 100.0 3005 جملة التكاليف بدون إيجار

  
  

 100.0 2228 التكاليفإجمالى 

 (02270-0222، أعداد مختلفة )تنشرةاالقتصاد الزراعىوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  الحصدر:
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جنيها لكل منها على التوالى، وذلك بنسبة تمثل نحو  260، 039، 058،074، 090، 327، 464، 485المحصول بقيمة بلغت نحو 

0أما بالنسبة لهيكل منها على التوالى من تكاليف العمليات الزراعية لكل 504%، 709%، 806%، 902%، 907%، 2200% ،2504%،2602%
 نحو جنيها تمثل 2068التكاليف اإلنتاجية المتغيرة وفقا ألجور ومستلزمات اإلنتاج يتبين أن أجور العمال تأتى فى المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو 

من تكاليف مستلزمات اإلنتاج، يليها تكاليف كل من أجور اآلالت، ثمن السماد الكيماوى، ثمن التقاوى، مصاريف أخرى، ثمن المبيدات،  4002%
جنيها لكل منها على التوالى،وذلك بنسبة   002، 22، 272، 074، 353، 360، 572ثمن السماد البلدى، أجور الحيوانات بقيمة بلغت نحو 

 لكل منها على التوالى من تكاليف األجور ومستلزمات اإلنتاج0 %202، %203، %507، %902، %2207، %2002، %2809و بلغت نح
 

 التالي  الاصائى لقتنلد التكاليف التنتايية قاستخدا  اهأرقا  الوياسية :
( 6الجدول ) (يتضح من0227 -0222ة )الفتر للتعرف على التغيرات الحادثة لبنود التكاليف المزرعية لمحصول الفول البلدى خالل 

، وهذه الزيادة %25508بنسبة زيادة بلغت  0227فى عام  جنيه 2957نحو إلى  0222فى عام جنيه  765نحو ارتفاع متوسط أجور العمالة من 
كما يتضح ارتفاع متوسط أجور اآلالت من  )الرقم القياسى(0 %3304بنسبة بلغت حوالى  الفول البلدىلمحصول أدت إلى زيادة التكاليف الفدانية 

، وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف %23807نحو بنسبة زيادة بلغت 0227جنيه فى عام  845إلى نحو  0222جنيه فى عام  354نحو 
 494إلى نحو 0222عام جنيه فى  098حو كما ارتفع متوسط ثمن التقاوى من ن 0%2203الفول البلدى بنسبة بلغت حوالى لمحصول الفدانية 

0 %307الفول البلدى بنسبة بلغت حوالى لمحصول ، وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف الفدانية %6508بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام 
، %2303بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  367إلى نحو  0222جنيه فى عام  304فى حين ارتفع متوسط ثمن السماد الكيماوى من نحو 

جنيه  206من نحو  المبيدات ارتفع متوسط ثمن و 0 %208الفول البلدى بنسبة بلغت حوالى لمحصول وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف الفدانية 
الفول لمحصول الفدانية ، وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف %6908بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  024إلى نحو 0222فى عام 

 0227جنيه فى عام  388إلى نحو  0222جنيه فى عام  292كما ارتفعت المصاريف العمومية  من نحو 0%206البلدى بنسبة بلغت حوالى 
سبة لإليجار 0 وبالن%306الفول البلدى بنسبة بلغت حوالى لمحصول ، وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف الفدانية %22400بنسبة زيادة بلغت 
، وهذه الزيادة أدت إلى زيادة %27602بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  4286إلى نحو  0222جنيه فى عام  2482فقد ارتفع من نحو 

جنيه فى  03568 ونتيجة لما سبق يتضح زيادة إجمالى التكاليف من نحو %4504الفول البلدى بنسبة بلغت حوالى لمحصول التكاليف الفدانية 
 0%23402بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  8352إلى نحو  0222عام 

 
 (.2217 – 2212(: التكاليف التنتايية لحاصل  الفل  القلدى  ى حصر خال  الفترة ) 6يدل  )

 (.2018-2010، أعداد مختلفة )نشرةاالقتصاد الزراعىوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  المصدر:
 

 :العدسالتكاليف التنتايية لحاصل  
 -0222جنيها كمتوسط للفترة ) 0766بلغت نحو  العدس( أن جملة التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لمحصول 7يتبين من الجدول )

جنيها تمثل 2920يجار نحو لتكاليف الثابتة والتى يمثلها اإلمن إجمالى التكاليف الكلية، فى حين بلغت ا %5903( حيث تمثل نحو 0227

عحالة   لستنلات
 قشرية 

خدحة 
 ايلاتنية

خدحة 
 آلية

ثحن 
 توالى

 ثحن
سحاد  

 قلدى

 ثحن 
سحاد 
 كيحالى

ثحن 
 حقيدات

حصاريف 
 اليحالى الييار أخـرى

 3568 2482 292 206 304 32 098 354 ـــ 765 0222
0222 905 2 428 093 3 357 253 025 2708 4293 
0220 2292 0 472 320 8 344 259 039 2877 4520 
0223 2295 0 525 343 22 357 275 062 2886 4743 
0224 2056 0 567 342 9 349 280 072 2855 4832 
0225 2405 2 660 354 22 385 282 320 2860 5283 
0226 2530 2 732 386 6 423 282 305 3029 6780 
 8352 4286 388 024 367 ـــ 494 845 ـــ 2957 0227

 23402 27602 22400 6908 2303 222- 6508 23807 ـــ 25508 التغير التنسقى
 03402 24504 22306 22206 22208 9904 22307 22203 222 23304 الرق  الوياسى
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هيكل التكاليف اإلنتاجية المتغيرة وفقا للعمليات الزراعية يتبين أن التقاوى والزراعة تأتى فى  من إجمالى التكاليف الكلية، وبدراسة %4207نحو
تحضير  الحصاد، التسميد، من تكاليف العمليات الزراعية، يليها تكاليف كل من %0508جنيها تمثل نحو 724المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو 

 ،292، 028، 052، 435، 477خدمة المحصول، نقل المحصول بقيمة بلغت نحو اآلفات، مقاومة الرى، مصاريف أخرى، ،األرض للزراعة
 %502، %507، %605، %609، %709، %902، %2507،%2700التوالى، وذلك بنسبة تمثل نحو جنيها لكل منها على  240، 279،259

تبين أن أجور لكل منها على التوالى من تكاليف العمليات الزراعية0أما بالنسبة لهيكل التكاليف اإلنتاجية المتغيرة وفقا ألجور ومستلزمات اإلنتاج ي
 3307نحوجنيها تمثل  930نحو العمال تأتى فى المرتبة األولى بقيمة بلغت 

 من تكاليف مستلزمات اإلنتاج، يليها تكاليف كل من ثمن التقاوى، أجور اآلالت، ثمن السماد الكيماوى، مصاريف أخرى، ثمن المبيدات بقيمة %
 %302، %709، %2309، %2908، %0207جنيها لكل منها على التوالى، وذلك بنسبة بلغت نحو  86، 028، 385، 547، 599بلغت نحو 

 لكل منها على التوالى من تكاليف األجور ومستلزمات اإلنتاج0 
 

 (02270 – 0222التكاليف اإلنتاجية لمحصول العدس فى مصر لمتوسط الفترة )  .7  يدل 
 % الحتلسط قتنلد التكاليف % الحتلسط قتنلد التكاليف

 العمليات الزراعية -أ
  

 لزمات اإلنتاجتجور ومسأ -ب
  

 3307 930 عمالة بشرية  902 052 األرض للزراعةتحضير 
 ـــ ـــ خدمة حيوانية 0508 724 التقــاوى والزراعـة

 2908 547 خدمة آلية 609 292 الـــــرى
 0207 599 ثمن تقاوى 2700 477 التســميد

 ـــ ـــ ثمن سماد بلدى 507 259 خدمة المحصول
 2309 385 ثمن سماد كيماوى 605 279 مقاومة اآلفـات

 302 86 ثمن مبيدات 2507 435 الحصاد 
 709 028 مصاريف أخـرى 502 240 نقل المحصول

 22202 0766 جملة التكاليف بدون إيجار 709 028 مصاريف أخـرى
 4207 2920 اإليجار 22202 0766 جملة التكاليف بدون إيجار

   
 22202 4668 إجمالى التكاليف

 (02270-0222، أعداد مختلفة )تنشرةاالقتصاد الزراعىوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  الحصدر:
 

 التالي  الاصائى لقتنلد التكاليف التنتايية قاستخدا  اهأرقا  الوياسية :
( ارتفاع متوسط 8( يتضح من الجدول )0227 -0222)للتعرف على التغيرات الحادثة لبنود التكاليف المزرعية لمحصول العدس خالل الفترة 

، وهذه الزيادة أدت إلى زيادة %26204بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  2480إلى نحو  0222جنيه فى عام  567أجور العمالة من نحو 
جنيه فى  392)الرقم القياسى(0 كما يتضح ارتفاع متوسط أجور اآلالت من نحو  %0802التكاليف الفدانية لمحصول العدس بنسبة بلغت حوالى 

وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف الفدانية لمحصول العدس بنسبة ، %220بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  807إلى نحو  0222عام 
بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  725نحو إلى  0222يه فى عام جن 0526 كما ارتفع متوسط ثمن التقاوى من نحو %2202بلغت حوالى 

0 فى حين ارتفع متوسط ثمن السماد الكيماوى %405، وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف الفدانية لمحصول العدس بنسبة بلغت حوالى 4203%
وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف الفدانية ، %7706بلغت  بنسبة زيادة 0227جنيه فى عام  547إلى نحو  0222جنيه فى عام  328من نحو 

جنيه فى عام  228إلى نحو  0222جنيه فى عام  082 وارتفع متوسط ثمن المبيدات  من نحو %502لمحصول العدس بنسبة بلغت حوالى 
كما ارتفعت 0%205 بنسبة بلغت حوالى العدسلمحصول ، وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف الفدانية %3303بنسبة زيادة بلغت  0227

، وهذه الزيادة أدت إلى %4402بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  094إلى نحو  0222جنيه فى عام  024المصاريف العمومية  من نحو 
إلى نحو  0222جنيه فى عام  02297 وبالنسبة لإليجار فقد ارتفع من نحو %208زيادة التكاليف الفدانية لمحصول العدس بنسبة بلغت حوالى 

بلغت حوالى ، وهذه الزيادة أدت إلى زيادة التكاليف الفدانية لمحصول العدس بنسبة %05008بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  4003
5805% 0 
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 (02270 – 0222التكاليف اإلنتاجية لمحصول العدس فى مصر خالل الفترة )  .8يدل  

 الستنلات

عحالة  
 قشرية 

خدحة 
 ايلاتنية

خدحة 
 آلية

 ثحن
 

 توالى

 ثحن
سحاد 
 قلدى

 ثحن
سحاد  

 كيحالى

ثحن 
 حقيدات

حصاريف 
 أخـرى

 االيحالى الييار

 3054 2297 024 82 328 ـــ 526 392 ـــ 567 0222
 3639 2254 039 80 350 ـــ 602 406 ـــ 766 0222
 3525 2062 267 80 332 ـــ 548 492 ـــ 636 0220
 3923 2027 299 85 390 ـــ 565 494 ـــ 952 0223
 4272 2385 026 79 380 ـــ 622 693 ـــ 805 0224
 4426 2522 026 84 384 ـــ 627 488 ـــ 2207 0225
 6047 3080 002 82 384 ـــ 627 565 ـــ 2298 0226
 8296 4003 094 228 547 ـــ 725 807 ـــ 2480 0227
التغير 
 25209 05008 4402 3303 7706 ـــ 4203 220 ـــ 26204 التنسقى

الرق  
 الوياسى

20802 222 222 
2240

5 
222 22502 22208 22208 25805 05209 

 (.2018-2010، أعداد مختلفة )نشرةاالقتصاد الزراعىوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  المصدر:

 
بنسبة زيادة بلغت  0227جنيه فى عام  8296إلى نحو  0222جنيه فى عام  3054إجمالى التكاليف من نحو ونتيجة لما سبق يتضح زيادة 

25209%0 
 
 تنتايية:ودير الاصائى لدلا  التكاليف ال الت

نتاجية وبالتالى االقتصادية يعنى خفض التكاليف اإلنتاجية من أهم مقاييس الكفاءة االقتصادية وذلك ألن تحقيق الكفاءة تعتبر التكاليف اإل
نتاج لهذا المحصول بفرض ثبات باقى قة بين التكاليف الكلية وحجم اإليتحقق ربح أعلى، وتعبر دالة التكاليف ألى محصول عن طبيعة العال

، كما يتم تقدير الحجم  سطدالتى التكاليف الحدية والمتو  مثل الذى يدنى التكاليف عند التقاءثرة عليه ثابتة، ويتحقق الحجم اإلنتاجى األالعوامل المؤ 
 يراد الحدى ) السعر(0ند مساواة التكاليف الحدية مع اإلالمعظم للربح ع

 
 ألال: حاصل  الفل  القلدى:

نتاجية الفدانية نتاجية فى الصورة التربيعية تعتبر أنسب الدوال لتمثيل العالقة بين التكاليف الكلية واإلأوضحت النتائج أن الدالة اإل 
من التغيرات الحادثة فى  %90الى و ،مما يعنى أن ح2090ضحت النتائج أن قيمة معامل التحديد بلغت حوالىو ،وقد أالفول البلدىحصول لم

 0اإلنتاجية الفدانيةالتكاليف الكلية للمحصول ترجع إلى التغيرات الحادثة فى 
TC= -105525.7+ 24948.69 Y- 1468.97 Y2+ 375.35 T   
(0.91)           (0.93)           (11.8) 
F= 74             R2= 0.92 

 التنتايية التى تدتنى التكاليف: -
 AC=MC  التكاليف المتوسطة =التكاليف الحدية    

375.35 T -1468.97 Y+ + 24948.69 -105525.7 24948.69-2937.94 Y= 
Y   Y  

ــة الســابقة أن وهــى تقتــرب مــن المتوســط  أردبــا8000التــى تــدنى التكــاليف فــى المــدى الطويــل قــد بلغــت حــوالى اإلنتاجيــة الفدانيــة  يتضــح مــن المعادل
صـول حنتـاج ملـى أن المـوارد المتاحـة إلويدل ذلـك ع 0أردبا8066( وقدرت بحوالى 0227-0222الل الفترة )ـلمحصول خلإلنتاجية الفدانية لالحقيقى 

 عالية0 نتاجيةالذى يحقق كفاءة إ الفول البلدى قد استخدمت بالشكل
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 التنتايية التى تعظ  الرقح: -
 MR=MC   يراد الحدىاإل=التكاليف الحدية 

24948.69 -2937.94 Y= 47355.41- 5401.14 Y  
 0اأردب 902يتضح من المعادلة السابقة أن اإلنتاجية الفدانية التى تعظم الربح فى المدى الطويل قد بلغت حوالى 

 
 حاصل  العدس:ثاتنيا: 

نتاجية الفدانية يف الكلية واإلنتاجية فى الصورة التربيعية تعتبر أنسب الدوال لتمثيل العالقة بين التكالأوضحت النتائج أن الدالة اإل
من التغيرات الحادثة فى التكاليف  % 89،مما يعنى أن حوالى 2089 ضحت النتائج أن قيمة معامل التحديد بلغت حوالىو ،وقد أالعدسحصول لم

 0الكلية للمحصول ترجع إلى التغيرات الحادثة فى اإلنتاجية الفدانية 
TC= 50859.5- 20885.64 Y+ 2177.78 Y2+ 214.9 T 
                           (-0.91)             (0.93)          (11.8) 
      F=34                  R2= 0.89 

 
 التنتايية التى تدتنى التكاليف: -

 AC=MC  التكاليف المتوسطة =التكاليف الحدية                
+ 214.9 T + 2177.78 Y - 20885.64 50859.5 +4355.56 Y= - 20885.64 

Y   Y   
وهـى تقتـرب مـن المتوسـط الحقيقـى  أردبـا502التى تدنى التكاليف فى المدى الطويل قـد بلغـت حـوالى اإلنتاجية الفدانية  يتضح من المعادلة السابقة أن

 العـدسنتـاج محصـول لـى أن المـوارد المتاحـة إلأردبا0 ويدل ذلـك ع 5026( وقدرت بحوالى 0227-0222الل الفترة )ـلمحصول خلإلنتاجية الفدانية ل
 عالية0  نتاجيةاستخدمت بالشكل الذى يحقق كفاءة إقد 
 
 التنتايية التى تعظ  الرقح: -

 MR=MC   اإليراد الحدى =التكاليف الحدية 
-20885.64+4355.56 Y= 24821.16+ 5274.38 Y 

 0اأردب  4008يتضح من المعادلة السابقة أن اإلنتاجية الفدانية التى تعظم الربح فى المدى الطويل قد بلغت حوالى 
 

 الحلخص: 
مكانة رئيسية بين قطاعات االقتصاد القومى فالزراعة تمثل الركيزة األساسية فى التنمية االقتصادية، إال أن يحتل القطاع الزراعى 

فول القطاع الزراعى المصرى يعانى من تراجع نسبة االكتفاء الذاتى للعديد من المحاصيل الزراعية والتى من أهمها البقولياتوخاصة محصولى ال
فى أن ارتفاع تكاليف على التوالى، وتتلخص مشكلة البحث  %002،%02بة اإلكتفاء الذاتى لكل منهما نحو البلدى والعدس، حيث تبلغ نس

نصرا  مستلزمات اإلنتاج بمستويات تفوق أسعار بيع المنتجات قد أدى إلى إنخفاض أربحية المزارعين، األمر الذى يجعل من التكاليف االنتاجية ع
نتاجية لمحصولى الفول البلدى والعدس مع المؤشرات االقتصادية واإل ، ويهدف البحث إلى دراسة وتحليلبعضالمزارعأساسيا  ومؤثرا  فى توجية قرار 

نتاج وذلك لتحديد الحجم األمثل الذى يدنى حية، وكذلك دراسة دوال تكاليف اإلالتركيز على دراسة األهمية النسبية لبنود التكاليف وأهم مقاييس الرب
 الحجم الذى يعظم األرباح0التكاليف، وكذلك 
( أدى إلى زيادة التكاليف الفدانية لمحصول الفول  0227 -0222ضحت النتائج أن ارتفاع متوسط أجور العمالة خالل الفترة )و وقد أ

0 وأن %2203الى ، وأن ارتفاع متوسط أجور اآلالت أدى إلى زيادة التكاليف الفدانية للمحصول بنسبة بلغت حو %3304البلدى بنسبة بلغت حوالى 
0 وأن ارتفاع ثمن السماد الكيماوى أدى إلى زيادة التكاليف %307ارتفاع ثمن التقاوى أدى إلى زيادة التكاليف الفدانية للمحصول بنسبة بلغت حوالى 

0 %206نسبة بلغت حوالى أدى إلى زيادة التكاليف الفدانية للمحصول بثمن المبيدات 0 وأن ارتفاع %208الفدانية للمحصول بنسبة بلغت حوالى 
 0 %4504وأن ارتفاع اإليجار أدى إلى زيادة التكاليف الفدانية للمحصول بنسبة بلغت حوالى 

( أدى إلى زيادة التكاليف الفدانية 0227 -0222وفيما يتعلق بمحصول العدس فقد تبين أن ارتفاع متوسط أجور العمالة خالل الفترة )
وأن ارتفاع متوسط أجور اآلالت أدى إلى زيادة التكاليف الفدانية للمحصول بنسبة بلغت حوالى  %0802لمحصول العدس بنسبة بلغت حوالى 

0 وأن ارتفاع متوسط ثمن السماد %0405 وأن ارتفاع متوسط ثمن التقاوى أدى إلى زيادة التكاليف الفدانية للمحصول بنسبة بلغت حوالى 2202%
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0 وأن ارتفاع ثمن المبيدات أدى إلى زيادة التكاليف الفدانية %502نية للمحصول بنسبة بلغت حوالى الكيماوى أدى إلى زيادة التكاليف الفدا
 0 %5805إلى زيادة التكاليف الفدانية للمحصول بنسبة بلغت حوالى  ىأداإليجار 0 وأن ارتفاع %205لمحصول العدس بنسبة بلغت حوالى 

ألف فدان وهى  8000التى تدنى التكاليف فى المدى الطويل قد بلغت حوالى الفول البلدى صوللمح اإلنتاجية الفدانية أوضحت النتائج أنوقد
دل ذلك على أن الموارد 0 ويأردبا 8066( وقدرت بحوالى 0227-0222الل الفترة )ـلمحصول خلإلنتاجية الفدانية لتقترب من المتوسط الحقيقى 

أن اإلنتاجية الفدانية التى تعظم الربح فى المدى و نتاجية عالية0الذى يحقق كفاءة إ لنتاج محصول الفول البلدى قد استخدمت بالشكالمتاحة إل
التى تدنى التكاليف فى المدى الطويل قد بلغت صول العدس لمحاإلنتاجية الفدانية  أوضحت النتائج أنكما  0اأردب 902الطويل قد بلغت حوالى 

0 ويدل أردبا 5026( وقدرت بحوالى 0227-0222الل الفترة )ـلمحصول خلإلنتاجية الفدانية لوهى تقترب من المتوسط الحقيقى  أردبا 502حوالى 
أن اإلنتاجية الفدانية التى تعظم الربح و نتاجية عالية0استخدمت بالشكل الذى يحقق كفاءة إقد  العدسنتاج محصول لى أن الموارد المتاحة إلذلك ع

 0اأردب4008فى المدى الطويل قد بلغت حوالى 
 

 التلصيات:
سعار مناسبة مما تاجية بتوفير مستلزمات االنتاج بأضرورة العمل على رفع صافى العائد الفدانى للمحصول من خالل تخفيض التكاليف االن -2

 ول0حصيسهم فى زيادة المساحة المزروعة بالم
 مجزى للمزارع0قيق عائد ربط األسعار بتكاليف اإلنتاج لتح نتاجية تقوم على أساسرسم سياسة إ -0
 

 :الحرايع 
، الجمعية المصرية لالقتصاد التالق  االقتصادى لدلا  تكاليف إتنتاج أم  الااصالت الزراعية  ى حصرأحمد عبدالمجيد وشاحى )دكتور(،  -1

 02200، العدد االول، مارس تصاد الزراعى، المجلد الثانى عشرالزراعى، المجلة المصرية لالق
، ثر سياسات الصالح االقتصادي على ميك  تكاليف إتنتاج أم  الحااصي  الزراعية قحاا ظة السحاعيليةأ -الرحمن محمد داود السيد عبد -0

 02220ةاألزهر،عجام ،كلية الزراعةاالقتصاد الزراعي،  قسم، رسالة ماجستير
حهلرية حصر يدراسة تاليلية لتكاليف إتنتاج قعض حااصي  الخضر  ى تور(، سهير مختار مصطفى )دكتور(،إنعام عبدالقتاح محمد )دك -3

 02220، العدد االول، مارس العاشر، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلد العرقية
لدلا  التكاليف  ى الحدى الطلي  لقعض  التالي  االقتصادى-عبدالوكيل محمد أبو طالب)دكتور(، محمد محمود سامى أحمد )دكتور( -4

    02250يونيو لعلوم التطبيقية،كلية الزراعة، المصرية ل مجلةال،الااصالت الزراعية الحصرية الرئيسية
  

 مختلفة0 ، أعدادتنشرة االقتصاد الزراعىوزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، -5
6- Boumal, William,J., Economic Theory and Operation Analysis, Prentice- Hall, Inc., Englewood cliffs, 

New Jersey, 1973. 
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An Economic Study of the Production Costs of the Most Important Legume Crops in Egypt 

Dr. Ghada Abdel-Fattah Mostafa Ismail 

Senior Researcher, Agricultural Economics Research Institute, 

 Agricultural Research Center 

 

The agricultural sector occupies a major position among the sectors of the national economy, but the 

Egyptian agricultural sector suffers from a decline in the self-sufficiency ratio of many agricultural crops, the 

most important of which are legumes, especially bean and lentil crops. The problem is that the quantities 

produced from faba bean and lentil crops are not sufficient to meet the needs of domestic consumption. The 

research aims to study and analyze some economic and productive indicators of faba bean and lentil crops with 

emphasis on studying the relative importance of cost items and the most important measures Profitability, as 

well as studying the functions of production costs. The results showed that the increase in the average labor 

wages during the period (2010 - 2017) led to an increase in the cost of faba bean crops by about 33.4%. The 

increase in rent has led to an increase in the feddan cost of about 45.4% . As for the lentil crop, it was found that 

the increase in the average labor wages during the period (2010 - 2017) led to an increase in the feddan costs of 

the lentil crop by about 28.1%. The increase in rent has led to an increase in the feddan costs of the crop by 

about 58.5%. 

The results showed that the yield of faba bean crop, which has low costs in the long run, was about 8.22 

thousand feddans. The feddan yield maximizes about 9.1 ardab. The results showed that the yield per feddan of 

lentils, which has low costs in the long run, reached about 5.0 thousand feddans. And that the feddan 

productivity that maximizes profit reached about 4.28 ardeb. 

Recommendations: 

The need to work to raise the net feddan yield of the crop by reducing production costs by providing production 

requirements at appropriate prices, which contributes to increase the area planted with the crop. 

Formulate a production policy based on tying prices to production costs to achieve a profitable return to the 

farmer. 

 


