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ات  الموجز والتوص
ما  ــة وال ســ ة المســتوردة لكثیــر مــن الســلع الغذائ ســ ــة، فقــد تعــد مصــر مــن الــدول الرئ الزــوت الغذائ

مــا یتــراوح بــین  ــة  ــالغ الســتیراد الزــوت ٩٠٪ و ٨٥بلغــت الفجــوة الغذائ ثیــر مــن الم لــف الدولــة  ٪ ، ممــا 
ة   . الغذائ

ــة، إال أنهــا تعـــانى  ـــة فــى إنتــاج المحاصــیل الزت ــة عال ــالرغم مــن أن مصــر تتمیــز بجــدارة إنتاج و
ة االكتفـــاء الـــذاتي مـــن  ـــًا مـــن انخفـــاض نســـ رجع ذلـــك نتیجـــة التنـــاقص المســـتمر فـــى حال ـــة،و ات ـــوت الن الز

ــة التــى تعتبــر بــذورها العنصــر اإلنتــاجي األساســي فــى صــناعة الزــوت ولــوح   .مســاحات المحاصــیل الزت
محصـــولي السمســـم  ومحصـــول دوار الشـــمس الزتـــي،  خـــالل الفتـــرة األخیـــرة انخفـــاض المســـاحة المزروعـــة 

صــــفة ــــة  ــــى مســــتو الجمهور ــــد  وذلــــك عل صــــفة خاصــــة، بــــل أن المصــــنع الوحی عامــــة ومحافظــــة الفیــــوم 
بیرة من إنتاج المحافظة من دوار الشـمس الزتـي انخفضـت الطاقـة  ات  م ستوعب  ان  المحافظة والذ 
عطــى مؤشــرًا إلــى انخفــاض مســاهمة هــذه المحاصــیل فــى تحســین معــدالت  بیــرة ، ممــا  ة  ـة لــه بنســ اإلنتاج

ع الدولة لزراعتها االكتفاء الذاتى من زت الرغم من تشج   .الطعام 
وتهــدف الدراســة إلــى دراســة تطــور المســاحة المزروعــة واألســعار والتكــالیف وصــافى العائــد الفــدانى   

ســــى لهــــا ، وذلــــك خــــالل الفتــــرة مــــن  ــــت النــــاتج الرئ عتبــــر الز المحافظــــة والتــــى  ــــة  ألهــــم المحاصــــیل الزت
التفســـیرة التـــى تـــؤثر علـــى المســـاحة المزروعـــة مـــن أهـــم التعـــرف علـــى أهـــم المتغیـــرات ).٢٠٠٦-١٩٩٠(

ماش لزراعة هذه المحاصیل ة الزراع للتوسع أو االن ة موضوع الدراسة، ومد استجا   .المحاصیل الزت
ـة المنشـورة وغیـر المنشـورة مـن مصـادرها المختلفـة مثـل نشـرة    انـات الثانو واعتمدت الدراسة علـى الب

ــة التــى ت ــز المعلومــات اإلحصــاءات الزراع انــات مر ــذلك ب زــة لالقتصــاد الزراعــي، و صــدرها اإلدارة المر
حـــاث والمراجـــع ذات الصـــلة  اإلضـــافة إلـــى الكتـــب واأل ـــالفیوم، هـــذا  ـــة الزراعـــة  مدیر ودعـــم اتخـــاذ القـــرار 
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ة .موضــوع الدراســة ة الوصــف عــض األســالیب اإلحصــائ حثــي اســتخدمت الدراســة  األســلوب ال مــا یتعلــ  وف
ذا أسلوب االنحدار متعدد المراحلوال ، و س ة مثل أسلوب االنحدار ال   . كم

ــة الخامســة واألولــى بــین محافظــات    وأوضــحت أهــم نتــائج الدراســة أن محافظــة الفیــوم احتلــت المرت
محصـــولى السمســم ودوار الشــمس الزتـــى، حیــث بلغــت نســـبتهم   الجمهورــة مــن حیـــث المســاحة المزروعــة 

  .على الترتیب٪ ٥٥.٧٣٪، ٥.٩نحو 
مــا أوضــحت نتــائج تطــور المســاحة المزروعــة لكــل مــن السمســم ودوار الشــمس الزتــى خــالل فتــرة   
إلـــى تنـــاقص المســـاحة المزروعـــة خاصـــة فـــى الســـنوات األخیـــرة علـــى الـــرغم مـــن ) ٢٠٠٦-١٩٩٠(الدراســـة

ــة، وقــد یرجــع الســبب فــى ذلــك إلــى ا ق األســعار الحق نخفــاض الســعر انخفــاض متوســ تكلفــة زراعــة الفــدان 
قى خالل سنوات الدراسة قى، وصافى عائد الفدان الحق   .المزرعى الحق

ة العــــرض    مــــا أوضــــحت نتــــائج االنحــــدار المرحلــــي المتعــــدد أن أوفــــ النمــــاذج الســــتجا
لمحصول السمسم هو النموذج اللوغارتمى المزدوج ، ومنه یتضـح أن أهـم المتغیـرات المسـتقلة األكثـر تـأثیرًا 

عـــة فـــى العـــام علـــى المســـاح قـــى مـــن محصـــول الـــذرة الرف ة المزروعـــة مـــن السمســـم هـــى ســـعر الطـــن الحق
قــة إلنتــاج الفـدان مــن محصــول السمســمتكــالیف ، ال)١٣س(السـاب ، ولقــد ثبتــت )٤س( فـى العــام الســاب الحق

ـــــة  ـــــد مســـــتو معنو ـــــل عن ـــــة النمـــــوذج  ٪، واتفقـــــت أشـــــارات المتغیـــــرات التفســـــیرة مـــــع المنطـــــ ١معنو
مـــة معامـــل التحدیـــد إلـــى أن نحـــو . داالقتصـــا ٪ مـــن التغیـــرات فـــى المســـاحة المزروعـــة مـــن ٥٣وتشـــیر ق

النموذج سة  اقى یرجع لعوامل أخر غیر مق ر وال   . السمسم ترجع للتغیر فى المتغیرات سالفة الذ
ة العــرض لمحصــول دوار الشــمس هــو النمـــوذج   مــا أوضــحت النتــائج أن أوفــ النمــاذج الســـتجا
متعـدد ، ومنــه یتضـح أن أهــم المتغیـرات المســتقلة األكثـر تــأثیرًا علـى المســاحة المزروعـة مــن دوار الخطـى ال

ـــة لمحصـــول السمســـم فـــى العـــام الســـاب ـــة الفدان ، صـــافى العائـــد الفـــدانى )٢س(الشـــمس الزتـــى هـــى اإلنتاج
سـم فـى العـام ، صـافى العائـد الفـدانى لمحصـول السم)٦س( فـى العـام السـابلمحصول دوار الشمس الزتـى 

ــــة )٥س(الســــاب ــــل عنــــد مســــتو معنو ــــة النمــــوذج  ٪، وأتفقــــت أشــــارات المتغیــــرات ١، ولقــــد ثبتــــت معنو
مــــة معامــــل التحدیــــد إلــــى أن نحــــو . التفســــیرة مــــع المنطــــ االقتصــــاد ٪ مــــن التغیــــرات فــــى ٨٤وتشــــیر ق

ـاقى یرجـع لعوامـل المساحة المزروعـة مـن دوار الشـمس الزتـى ترجـع للتغیـر فـى المتغیـرات سـالفة الـذ ر وال
ــالنموذج ســة  ــة، . أخــر غیــر مق ع المــزارعین علــى زراعــة المحاصــیل الزت ضــرورة تشــج وتوصــى الدراســة 

مــــا حــــدث فــــى أوائــــل  صــــة  أســــعار رخ ــــك المحاصــــیل، وتــــوفیر التقــــاو  مــــع وضــــع ســــعر استرشــــاد لتل
  .   زراعة تلك المحاصیل التسعینات خاصة لمحصول دوار الشمس الزتى، مما ساعد على التوسع فى

  


