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  مقدمة
أو دول العالم وذلك ألنها تعتبر المحاصيل الزيتية من المحاصيل االستراتيجية الهامة سواء فى مصر 

و .  للطاقة كما أنها مصدر جيد .تمثل مصدرا رئيسيا للغذاء حيث يستهلكها اإلنسان بطرق مختلفة فى الطعام
 من الذاتي حيث تصل نسبه االكتفاء المختلفة،  النباتية مشكلة حادة فى إنتاج الزيوتهانظرا الن مصر تواجه

رغم تعدد المحاصيل الزيتية التى يمكن زراعتها فى  ٢٠١٣ عام فقط )١(%١٤الزيوت النباتية فى حدود 
 جمهورية مصر فيمن المساحة المحصولية  % ١,٧مصر إال ان مساحة هذه المحاصيل محدودة ال تتعدى 

العربية و يرجع ذلك إلى التنافس الشديد بين تلك المحاصيل والمحاصيل االستراتيجية األخرى مثل محاصيل 
لذلك يستلزم زيادة الناتج المحلى من الزيوت النباتية عن طريق  .  وغيرهاو الفاكهةالحبوب و الخضر 

من % ٥٠_٤٠التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية إلنتاج البذور الزيتية التي من اإلمكان أن تغطى 
ت ويعتبر محصول السمسم من أهم المحاصيل الزيتية ذا .االستهالك المحلى من الزيوت النباتية محليا
دوائية وتمتاز بذوره بمحتواها المرتفع من المكونات الغذائية  األغراض المتعددة سواء كانت صناعية أو

وتزرع أساسا للحصول على بذوره التي تستخدم فى .الضرورية عالية الطاقة والفيتامينات والعناصر الكبرى
الكالسيوم و الفوسفور وتتراوح نسبة لزيت و البروتين و باإنتاج بعض المواد الغذائية حيث أن بذوره غنية 

قشرة البذرة  كما تتميز% ٢٥-١٥ والبروتين من )٣(%٦٠ -٣٥ما بين   الزيت في األصناف المصرية
ولذلك يعتبر اقتصاديا من المحاصيل الهامة الذى تحتاج المزيد . بارتفاع نسبة األلياف الخام والمواد المعدنية

 .من األهتمام
  :المشكلة البحثية

رغم من أن محافظة الفيوم من المحافظات المناسبة لزراعة محصول السمسم من حيث األراضي بال  
الرملية والظروف الجوية وخبرة المزارعين الطويلة مما يجعل المحافظة لها ميزة نسبية في إنتاج محصول 

 ألف فدان ٧٢,١السمسم، إال أن المساحة المزروعة بالمحصول تناقصت علي مستوي الجمهورية من حوالي 
 مساحة  محافظة الفيوم تناقصتفى، و%١١,٤ بنحو أي ٢٠١٤ ألف فدان عام ٦٣,٨ إلي حوالي ٢٠٠٢عام 

، بالرغم %٢٢ بنحو أي ٢٠١٤ ألف فدان عام ٣,٤ إلي حوالي ٢٠٠٢ ألف فدان عام ٤,٤ من حوالي السمسم
 معرفة أسباب ن األمر يتطلبفأذلك ل المستصلحة الجديدة، و األراضىمن أن المحافظة تزيد فيها مساحات

  .  عزوف المزارعين عن زراعة محصول السمسم في محافظة الفيوم
 :هدف البحث
 البحث إلي دراسة إمكانية تحقيق الكفاءة الفنية واالقتصادية لمختلف الموارد الزراعية المستخدمة يهدف

محصول بمحافظة الفيوم كهدف  محصول السمسم لتحقيق أقصي عائد بما يدعم التوسع في زراعة الفى إنتاج
رئيسي وذلك من خالل مجموعة من األهداف الفرعية تنحصر في تحليل الموقف اإلنتاجي لمحصول السمسم 

 . علي مستوي الجمهورية ومحافظة الدراسة
 :الطريقة البحثية ومصادر البيانات

يب إحصائية بسيطة أسالك الوصفى والكمىتم تطبيق أساليب التحليل اإلحصائي فى ضوء هدف البحث 
مثل النسب المئوية والمتوسطات الحسابية، إلى جانب استخدام النموذج الخطى البسيط لتقدير معدالت النمو 

 Data Envelopment وكذلك تم إستخدام برنامج تحليل مغلف البيانات السنوية للمتغيرات االقتصادية،
Analysis Program ) DEAP( الكفاءة التقنية  لتقديرTechnical Efficiency (TE) والكفاءة ،
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٨١٢  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
، وتحديد مقدار الموارد المحققة للكفاءة االقتصادية، وبالتالي Economical Efficiency (EE)االقتصادية 

تقدير الفائض أو العجز في الموارد االقتصادية المستخدمة في زراعة هذا المحصول، ودراسة الفرق بين 
باإلضافة لمقارنة  .المستخدمة والكميات المثلي المحققة للكفاءة االقتصاديةمتوسط الكميات الفعلية من الموارد 

   . فى إستخدام المواردءالفئات الحيازية لمزارعى السمسم بالمحافظة لتحديد المزارع الكف
 علي البيانات المنشورة وغير المنشورة المتاحة بالنشرات االقتصادية واإلحصائية التي البحث وأعتمد   

واعتمدت  .ن قبل وزارة الزراعة واستصالح األراضي، وكذلك مديرية الزراعة بمحافظة الفيومتصدر م
والتي تم توفيرها باستخدام األستبيان خالل الموسم الزراعي   في تحقيق أهدافها علي البيانات الميدانيةأيضا
افظة الفيوم، حيث  مزارعاً ممثلين لمزارعي محصول السمسم في مح١٥٨من   لعينة عشوائية٢٠١٤لعام 

لذا فقد تم اختيار مركزين علي مستوي المحافظة .  فدانا٣٤٠٥ً بلغت المساحة المزروعة بالمحصول حوالي
، ٩٢٢ من إجمالي مساحة المحافظة وهما الفيوم، وأطسا بحوالي المزروعةطبقا ألهميتها النسبية للمساحة 

 علي الترتيب، ٢٠١٤ السمسم بالمحافظة لعام مساحة من إجمالي % ٢٥,٧، %٢٧,١ فداناً تمثل نحو ٨٧٥
مع مراعاة الوقت والتكاليف والظروف المحيطة في جمع البيانات، وللمقارنة بين المزارعين تم تقسيم عينة 

أكبر من فدان ( ، الفئة الثالثة )فدان(، الفئة الثانية )أقل من فدان(الدراسة إلي اربعة فئات حيازيه الفئة األولي 
 ).من ثالثة أفدانة فأكثر( ، الفئة الرابعة )ن ثالثةالى أقل م

  :وصف البرنامج
. تشير الكفاءة الى اإلستغالل األمثل للموارد اإلقتصادية المتاحة للحصول على أقصى إنتاج بأقل تكلفة

 Data Envelopmentوتعتمد الدراسة فى تقدير كفاءة الموارد اإلنتاجية على برنامج تحليل مغلف البيانات 
Analysis Program (DEAP) معلمية ال وهو أحد أساليب التحليل غيرNon-Parametric Analysis 

 لتحديد التوليفة المثلى لمجموعة المدخالت والمخرجات Linear Programmingالبرمجة الخطية باستخدام 
 ).مزارع العينة(ات لوحدات إنتاج متشابهة فى العملية اإلنتاجية وذلك بناء على األداء الفعلى لهذه الوحد

  :ويعتمد أسلوب تحليل مغلف البيانات على مفهوم الكفاءة والتى تتحدد بالمعادلة التالية
  

E =  

 
                                                              i= 1,2,3,….,m     r= 1,2,3,…….,t 

   :أن حيث
 E :   الكفاءة  
 m  :المدخالت  عدد                         t  :المخرجات    عدد  
 Xij :المدخل كمية i الوحدة  من J      yrj :المخرج كمية r الوحدة  من J   
 vi :للمدخل  المخصص الوزن I               ur  : للمخرج  المخصص الوزن r     

 فتحصل الوحدات ،)مزرعة( مقياسا حسابيا للكفاءة النسبية لكل وحدة منتجة )DEAP(حيث يقدم برنامج 
على مقياس يساوى الواحد الصحيح، أما الوحدات المنتجة ) كفاءة السعة(المنتجة ذات الكفاءة النسبية التامة 

فتحصل على مقياس يقل عن الواحد، ومن ثم تنحصر ) عدم كفاءة السعة(ذات الكفاءة النسبية غير التامة 
 ).١ ،٠(الكفاءة النسبية بين 

                                                             

   ،بيانات غير منشورةجمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي.  
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٨١٣  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
  

= أي أن كفاءة السعة الكفاءة التقنية في ظل ثابت العائد للسعة  الكفاءة التقنية في ظل تغير العائد للسعة 
 : ويتعامل هذا المقياس مع نموذجين أساسيين هما

 . VRS ونموذج عوائد السعة المتغيرة -٢            CRS نموذج عوائد السعة الثابتة -١
 يتم حساب كفاءة وحدة اإلنتاج (Constant Return to Scale) ففى نموذج عوائد السعة الثابتة

بإستخدام نماذج المعدالت والنسب، فكل وحدة إنتاج يراد قياس كفاءتها يتم من خالل حساب نسب جميع 
المخرجات إلى جميع المدخالت، ووفق هذه العالقة يسمح المقياس بالمقارنة المباشرة لجميع وحدات اإلنتاج 

 . تحت الدراسة
 يطبق فقط عندما تعمل وحدات اإلنتاج عند أحجامها المثلى، بينما فى الواقع CRSض ونظرا ألن إفترا

توجد كثير من العوائق التى تمنع وحدات اإلنتاج من تحقيق هذه األحجام كالمنافسة غير التامة وقيود التمويل 
.  فى المخرجاتوغيرها، أى أن نسبة الزيادة فى المدخالت ليس بالضرورة أن تصاحبها نفس نسبة الزيادة

والذى يستخدم عندما  VRS (Variable Return to Scale) لذا تم وضع نموذج عوائد السعة المتغيرة
حيث يسمح بقياس  ،)اقة القصويطمستوي أقل من ال (التعمل وحدات اإلنتاج بمستويات مثالية من اإلنتاج

  (Technical  Efficiency)أواإلنتاجيةولما كانت درجات الكفاءة الفنية  ،Scale Efficiencyكفاءة السعة 
األول يرجع إلى عدم كفاءة سعة الوحدة اإلنتاجية، الثانى  المحسوبة وفق عوائد السعة الثابتة تتألف من شقين

 فى بيانات CRS & VRSيعود إلى عدم الكفاءة الفنية الصافية، وهو مايحسبه البرنامج وفق النموذجين 
 . العينة
 فتتحقق من خالل التوليفة المستخدمة من الموارد )Economic Efficiency(صادية أما الكفاءة اإلقت 

وتقسم . للحصول على أقصى قدر من اإلنتاج بأقل قدر من التكلفة أو أقل قدر من كميات الموارد المستخدمة
قدرة المنشأة  والتى تعنى (Technical Efficiency)الكفاءة الفنية : ين همائهذه الكفاءة اإلقتصادية إلى جز
 المتاحة، وهى تقاس بداللة Inputs ممكن من مجموعة المدخالت Outputفى الحصول على أقصى ناتج 

 Allocative)كفاءة توزيع وتوجيه الموارد ،Unit iso–quant منحنى الناتج المتساوى للوحدة
Efficiency)   لمثلى على إستخدام التوليفة ا) المزرعة(والتى تشير إلى قدرة المنشأةOptimum 

Combination  والتى يمكن إستخدامها فى إنتاج كمية معينة من المخرجات بأقل ) الموارد( من المدخالت
 . Iso–cost وهذه تقاس بداللة منحنى التكاليف المتساوى.تتكلفة ممكنة مع األخذ فى اإلعتبار أسعار المدخال

للمزرعة فى هذه الحالة من حاصل  EE (Economical Efficiency)وتقدر الكفاءة اإلقتصادية 
 : أى أن . AEفى الكفاءة التوزيعية  TEضرب كل من الكفاءة اإلنتاجية 

EE = TE * AE  
  .حيث تعبر عن الخفض الكلى فى التكاليف دون أن يتأثر مستوى اإلنتاج

فى  دمةوالذي يشمل انتاج المحصول والموارد المستخ) Y (اإلنتاج ويمكن صياغة العالقة بين كمية
  :علي النحو التالي إنتاجه

Yi = f ( X1 ،X2  ،X3 ، X4 ،X5، X6  ) 
اآللى  العمل X3مزرعة، /٣كمية السماد البلدي م X2المساحة المزروعة بالفدان،  X1: أن حيث

كمية التقاوي  X6مزرعة، /كمية االسمدة االزوتية كجم X5 يوم،/ العمل البشرى رجل X4مزرعة، /ساعة
 .مزرعة/كجم
 :اقشة النتائجمن

 :األهمية النسبية للوضع اإلنتاجي لمحصول السمسم بجمهورية مصر العربية
لتطور األهمية النسبية للوضع اإلنتاجي لمحصول السمسم بالجمهورية ) ١(باستقراء بيانات الجدول رقم 

ارية،  تتركز في كل من النوب السمسم، حيث تبين أن معظم مساحات)٢٠١٠-٢٠١٤(خالل متوسط الفترة 
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٨١٤  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
وبترتيب محافظات الجمهورية . اإلسماعيلية، الشرقية، المنيا، الفيوم، بني سويف، أسوان، الجيزة، بورسعيد

تبعاً إلسهامها النسبي والمطلق في إجمالي المساحة المزروعة بمحصول السمسم خالل الفترة السالفة الذكر، 
من % ١٩,٤ ألف فدان أو ما يمثل نحو ١٣,٥والي  النوبارية تحتل المرتبة األولي إلسهامها بحقطاعتبين أن 

 بالجمهورية، وتحتل محافظة اإلسماعيلية المرتبة الثانية حيث المزروعةالمتوسط السنوي إلجمالي المساحة 
 المزروعةمن المتوسط السنوي إلجمالي المساحة % ١٤,٤ ألف فدان أو ما يعادل ١٠تسهم بحوالي 

 ألف ٩,٣ة في المرتبة الثالثة بمتوسط مساحة خالل متوسط الفترة بحوالي بالجمهورية، وتأتي محافظة الشرقي
 ألف ٥ ألف فدان، ٨ بحوالي مامها المنيا والفيوم إلسهمحافظتى، يليها في الترتيب %١٣,٣فدان تعادل نحو 

 بمحصول السمسم خالل المزروعةمن المتوسط السنوي إلجمالي المساحة % ٧,٢، %١١,٦ نحو النمثت فدان
 . فترة المدروسةال

من المساحة المنزرعة بمحصول السمسم تتركز في الخمس % ٦٦وبذلك فإن مايقرب من نحو 
 .محافظات السابقة يليها باقي المحافظات كما يتضح من نفس الجدول

، ميعاد المزروعتتأثر الغلة الفدانية لمحصول السمسم بالعديد من العوامل كنوعية التربة، الصنف و
  فيها ومقاومة اآلفات حيث أكد األخصائيون أن أنسب أنواع األراضي التي تجود،تسميد، الريالزراعة، ال

 هي األراضي الصفراء الخفيفة والطينية جيدة الصرف، وال يصلح في األراضي الملحية أو السمسم ةزراع
 بلغ صر العربيةجمهورية م في السمسمالكلي لمحصول  أن اإلنتاج) ١(وتبين من نفس الجدول رقم  .القلوية

قطاع وبترتيب محافظات الجمهورية، تبين أن ) ٢٠١٤-٢٠٠٠( ألف إردب كمتوسط للفترة ٣١٨,١حوالي 
من المتوسط % ١٧,٣ نحو ما يمثلألف إردب أو  ٥٤,٩النوبارية تحتل المرتبة األولي إلسهامها بحوالي 

 ٤٦,٢مرتبة الثانية حيث تسهم بحوالي السنوي لإلنتاج الكلي للجمهورية، وتأتي محافظة اإلسماعيلية في ال
خالل الفترة السالفة الذكر،  من المتوسط السنوي لإلنتاج الكلي للجمهورية% ١٤,٥ ألف إردب أو ما يوازي

، يليها في %١٤,٢ بنسبة ألف إردب ٤٥,٢وتحتل محافظة المنيا المرتبة الثالثة بمتوسط إنتاج كلي بلغ حوالي 
 ألف فدان يوازي نحو ٢٠,٦ ألف إردب، ٤٢,٥ بحوالي امهمالفيوم إلسه الشرقية وامحافظتىالترتيب 

 .من المتوسط السنوي إلجمالي اإلنتاج الكلي بالجمهورية% ٦,٥، %١٣,٤
 محافظات النوبارية واألربعمن محصول السمسم يتركز في % ٦٦ومن المالحظ أن إنتاح مايقرب من 

  .الجدولاألولي يليها باقي المحافظات كما يتضح من نفس 
   مصرب  والمناطقمحافظاتال ألهماألهمية النسبية لمساحة وإنتاج محصول السمسم ) ١ ( جدول رقم

 )٢٠١٠-٢٠١٤(خالل الفترة 
   اإلنتاج الكلي باأللف إردب  المساحة المزروعة بالف فدان

  لسنةا
  
  ةالمحافظ

 أو المنطقة
 لمتوسطا ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠

 األهمية
  النسبية
(%) 

  السنة
 
  
  ةالمحافظ

 أو المنطقة
 المتوسط ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠

 األهمية
  النسبية
(%) 

 ١٧,٣ ٥٤,٩ ٦٩,٢ ٦١,٦ ٥٥,٧ ٤٦,٥ ٤١,٦ النوبارية ١٩,٤ ١٣,٥ ١٣,٦ ١٥,٤ ١٤,٥ ١٢,١ ١١,٧ النوبارية
 ١٤,٥ ٤٦,٢ ٣٢,٦ ٢٠,٦ ٢٦,٦ ٥٣,٠ ٩٨,٣ اإلسماعيلية ١٤,٤ ١٠,٠ ٧,٠ ٤,٤ ٥,٦ ١٢,٠ ٢٠,٩ اإلسماعيلية
 ١٤,٢ ٤٥,٢ ٣٣,٠ ٣٣,٨ ٤٠,٤ ٥٤,١ ٦٤,٧ المنيا ١٣,٣ ٩,٣ ١٠,٥ ٨,٨ ٩,٣ ١٥,١ ٢,٦ الشرقية
 ١٣,٤ ٤٢,٥ ٤٧,٩ ٣٨,٦ ٤٠,٥ ٧٤,٨ ١٠,٦ الشرقية ١١,٦ ٨,٠ ٥,٧ ٥,٦ ٦,٧ ٩,٦ ١٢,٤ المنيا
 ٦,٥ ٢٠,٦ ١٤,٣ ١٩,٧ ١٧,٠ ٢٧,٢ ٢٤,٩ الفيوم ٧,٢ ٥,٠ ٣,٤ ٤,٨ ٤,١ ٦,٥ ٦,٢ الفيوم
 ٥,١ ١٦,١ ٢٢,٢ ١٢,٧ ١٥,٦ ١٢,٦ ١٧,٣ بني سويف ٥,٥ ٣,٨ ٥,١ ٣,٠ ٣,٦ ٣,٠ ٤,٤ فبني سوي
 ٤,٨ ١٥,٣ ٢٠,٠ ٢١,٠ ٥,٦ ١٤,٢ ١٥,٦ أسوان ٥,١ ٣,٦ ٣,٧ ٥,١ ١,٤ ٣,٤ ٤,٢ أسوان
 ٤,٢ ١٣,٥ ١٨,٠ ١٩,٠ ١٦,٥ ١٣,٩ - الجيزة ٣,٣ ٢,٣ ٢,٩ ٣,١ ٢,٧ ٢,٧ - الجيزة

 ٣,٠ ٩,٥ ٥,٥ ٤,٦ ٤,٨ ٨,٦ ٢٣,٩ بورسعيد ٣,٢ ٢,٢ ١,٢ ١,٠ ١,٠ ١,٩ ٦,١ بورسعيد
باقي 

باقي  ١٧,٠ ١١,٧ ١٠,٧ ٨,٤ ٨,٧ ١٢,٠ ١٩,٤  المحافظات
 ١٧,١ ٥٤,٤ ٤٩,٦ ٤١,٤ ٣٧,٩ ٥٥,١ ٨٧,٧  المحافظات

  إجمالي
  إجمالي ١٠٠ ٦٩,٤ ٦٣,٨ ٥٩,٦ ٥٧,٦ ٧٨,٣ ٨٧,٩ الجمهورية

  ١٠٠  ٣١٨,١  ٣١٢,٣ ٢٧٣,٠ ٢٦٠,٦ ٣٦٠,٠ ٣٨٤,٧ الجمهورية

معت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد ج : المصدر
  .الزراعي، نشره االقتصاد الزراعي أعداد متفرقة

 : الطاقة اإلنتاجية لمحصول السمسم علي مستوي الجمهورية ومحافظة الفيوم
ل السمسم علي مستوي الجمهورية ومحافظة الفيوم وذلك يتناول هذا الجزء دراسة الطاقة اإلنتاجية لمحصو   

 .بهدف التعرف على أهم المتغيرات التى طرأت على المساحة واإلنتاجية الفدانية ومن ثم التغير فى اإلنتاج



٨١٥  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
 :إنتاج محصول السمسم في مصر

خالل ) ٣(م وكذلك التحليل اإلحصائي للمتغيرات السابقة بالجدول رق) ٢(باستقراء بيانات الجدول رقم 
 جمهورية مصر العربيةتبين أن الرقعة المزروعة من محصول السمسم في ) ٢٠٠٠-٢٠١٤(فترة الدراسة 

قد تذبذبت بين االرتفاع واالنخفاض خالل الفترة السالفة الذكر، حيث تراوحت بين حد أقصى بلغ حوالي 
 ألف ٧٢,١ة البالغة حوالي من المتوسط السنوي للمساح% ١٣٧,١ نحو بنسبة ٢٠٠٩ ألف فدان عام ٩٨,٨

من المتوسط السنوي لفترة % ٧٩,٩ نحو بنسبة ٢٠١٢ ألف فدان عام ٥٧,٦فدان، وحد أدنى بلغ حوالى 
 .٢٠١٤ ألف فدان عام ٦٣,٨الدراسة، ثم اتجهت للزيادة حتى بلغت حوالي 

حافظة علي مستوي الجمهورية م السمسم تطور بعض المتغيرات اإلنتاجية لمحصول) ٢ ( جدول رقم
 )٢٠٠٠ -٢٠١٤(الفيوم خالل الفترة 

  البيان  محافظة الفيوم  الجمهورية
  

 السنة
 المساحة

 )ألف فدان(
 اإلنتاجية

 )فدان/ أردب(
  الكلى اإلنتاج

 )ألف أردب(
 المساحة

 )ألف فدان(
 اإلنتاجية

 )فدان/ أردب(
  الكلى اإلنتاج

 )ألف أردب(
٢٠,٧٣٤ ٥,١٨ ٤,٠٠٤ ٣٠٦,٧٩٨ ٤,٢٤ ٧٢,٣٦٦ ٢٠٠٠ 
١٥,٢٩٤ ٤,٦٧ ٣,٢٧٤ ٢٩٠,٤١٠ ٤,٢٨ ٦٧,٨٩٧ ٢٠٠١ 
٢٠,٣٥٨ ٤,٦٨ ٤,٣٥٤ ٣٠٦,٥٣٧ ٤,٢٥ ٧٢,١٠٤ ٢٠٠٢ 
١٦,٨٤٦ ٤,٣٥ ٣,٨٧٤ ٣٠٥,٥١٤ ٤,٢٧ ٧١,٥٠٨ ٢٠٠٣ 
١٥,٦٦٩ ٤,٤ ٣,٥٦٢ ٣٠٧,٨١٩ ٤,٤٢ ٦٩,٥٧٧ ٢٠٠٤ 
١٧,٩٩٧ ٤,٥٦ ٣,٩٤٥ ٣٠٦,٠١٤ ٤,٥٨ ٦٦,٨٥٩ ٢٠٠٥ 
٢٩,٥١٠ ٤,٣٧ ٦,٧٤٩ ٣٣٨,٤٢٥ ٤,٦١ ٧٣,٣٥٥ ٢٠٠٦ 
٢٠,٨٠٦ ٤,٢٦ ٤,٨٨٧ ٣٤٦,٢٠١ ٤,٦٢ ٧٤,٨٦٦ ٢٠٠٧ 
١٤,٣٦٧ ٤,٣٦ ٣,٢٩٤ ٣٠٣,٧٨٨ ٤,٥٨ ٦٦,٣٥٤ ٢٠٠٨ 
٢٨,٠٨٣ ٤,٣٧ ٦,٤١٩ ٤١٦,٥٧٣ ٤,٢٢ ٩٨,٧٨٥ ٢٠٠٩ 
٢٤,٨٧٩ ٤,٠٣ ٦,١٦٧ ٣٨٤,٦٧ ٤,٣٨ ٨٧,٨٧٤ ٢٠١٠ 
٢٧,١٦٨ ٤,١٨ ٦,٤٩٥ ٣٦٠,٠٢٢ ٤,٦٠ ٧٨,٣٢٦ ٢٠١١ 
١٦,٩٨١ ٤,١٣ ٤,١٠٧ ٢٦٠,٥٩١ ٤,٥٣ ٥٧,٥٨٢ ٢٠١٢ 
١٩,٧٢٧ ٤,١٤ ٤,٧٦٥ ٢٧٣,٠٢٧ ٤,٥٨ ٥٩,٦١٢ ٢٠١٣ 
١٤,٢٩٧ ٤,٢٠ ٣,٤٠٥ ٣١٢,٢٥٧ ٤,٨٩ ٦٣,٨٢٢ ٢٠١٤ 
 ٢٠,٠ ٤,٤ ٤,٦٢٠ ٣٢١,٢٣١ ٤,٥ ٧٢,١ المتوسط

جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد  : المصدر
 .،أعداد متفرقة الزراعي ، نشره االقتصادالزراعي

اتضح أن المساحة أخذت اتجاها عاما متناقصاً ولم تثبت معنويتها ) ٣(بالجدول ) ١(ومن المعادلة رقم 
  . إحصائياً

/  أردب٤,٩أما فيما يتعلق بمتوسط إنتاج الفدان خالل فترة الدراسة تبين أن أعلي معدل له بلغ حوالي 
، وبلغ ادني  خالل فترة الدراسةمن المتوسط السنوي لإلنتاجية الفدانية% ١٠٩,٥ نحو  تعادل٢٠١٤فدان عام 

من متوسط اإلنتاجية الفدانية % ٩٤,٣ أو ما يعادل نحو ٢٠٠٩ أردب للفدان عام ٤,٢٢معدل له حوالي 
نتاجية أتضح أن اإل) ٣(بالجدول ) ٢(فدان، ومن المعادلة رقم /  أردب٤,٥البالغة حوالي  السمسم لمحصول

فدان تعادل نحو /  أردب٠,٠٣ بحوالي متزايداالفدانية للسمسم علي مستوي الجمهورية قد أخذت اتجاها عاماً 
من متوسط اإلنتاجية الفدانية خالل فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة إحصائياً، ويشير % ٠,٧

ية الفدانية لمحصول السمسم ترجع إلى العوامل من التغيرات الحادثة في اإلنتاج% ٤٥معامل التحديد إلى أن 
 .التي يعكسها عنصر الزمن

 ٢٠٠٩ ألف أردب عام ٤١٦,٦أما بالنسبة لإلنتاج الكلى من السمسم فقد تراوح بين حد أقصي بلغ 
  ألف أردب، وحد أدني بلغ حوالي٣٢١,٢من متوسط اإلنتاج الكلي البالغ حوالي % ١٢٩,٧توازي نحو 

من المتوسط السنوي لإلنتاج الكلي، ومن المعادلة % ٨١,١ نحو يعادل ٢٠١٢عام  ألف أردب ٢٦٠,٦
عند أي  اتجاهاً عاماً متزايداً ، ولم تثبت معنويته تبين أن اإلنتاج الكلي قد أخذ) ٣(بالجدول رقم ) ٣(رقم

 .مستوي إحصائي

المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد السادس والعشرون – العدد الثاني – يونيو ٢٠١٦ 
  



٨١٦  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
  :إنتاج السمسم في محافظة الفيوم

ة الدراسة تبين أن المساحة المزروعة بمحصول السمسم في خالل فتر) ٣(، )٢(ومن بيانات الجدول رقم 
من % ١٤٦,١تمثل نحو  ٢٠٠٦ألف فدان عام  ٦,٧محافظة الفيوم قد تذبذبت بين حد أقصي بلغ حوالي 

 ٢٠٠١ألف فدان عام  ٣,٢٧ ألف فدان، وحد أدنى بلغ حوالى ٤,٦المتوسط السنوي للمساحة البالغة حوالي 
 .سط السنوي لفترة الدراسةمن المتو% ٧٠,٨٦تمثل نحو 

، ولم تثبت معنويتها  تبين أن المساحة أخذت اتجاها عاما متزايداً) ٣(بالجدول ) ٤(ومن المعادلة رقم 
 .عند أي مستوي إحصائي

 ٢٠٠٠فدان عام /  أردب٥,٢أما متوسط إنتاج الفدان خالل فترة الدراسة تبين أن أقصي معدل له بلغ 
 فدان، وحد أدني بلغ/  أردب٤,٤سط السنوي لإلنتاجية الفدانية البالغ حوالي من المتو% ١١٧,٩توازي نحو 

من متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول % ٩١,٨ أو ما يوازي نحو ٢٠١٠عام   أردب للفدان٤,٠٣حوالي 
أخذت الفدانية للسمسم في محافظة الفيوم قد  أتضح أن اإلنتاجية) ٣(بالجدول ) ٥(، ومن المعادلة رقم  السمسم

من متوسط اإلنتاجية الفدانية خالل % ١,١فدان يوازي نحو /  أردب٠,٠٥اتجاها عاماً نحو التناقص بحوالي 
من التغيرات % ٦٨ إحصائياً، ويشير معامل التحديد إلى أن التناقص افترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذ

 .رجع إلى العوامل التي يعكسها عنصر الزمنالحادثة في اإلنتاجية الفدانية لمحصول السمسم بمحافظة الفيوم ت
 ٢٠٠٦ ألف أردب عام ٢٩,٥أما بالنسبة لإلنتاج الكلى من السمسم فقد تراوح بين حد أقصي بلغ حوالى 

 ١٤,٣ ألف أردب، وحد أدني بلغ حوالى ٢٠,٢من متوسط اإلنتاج الكلي البالغ حوالي % ١٤٦,٢تعادل نحو 
  بالجدول)٦( من المتوسط السنوي لإلنتاج الكلي، ومن المعادلة %٧٠,٨ تعادل نحو ٢٠١٤ألف أردب عام 

  .عند أي مستوي إحصائي تبين أن اإلنتاج الكلي قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ، ولم تثبت معنويته) ٣(قم ر
معادالت االتجاه الزمني العام لتطور بعض المتغيرات اإلنتاجية لمحصول السمسم علي ) ٣(جدول رقم 

 )٢٠٠٠-٢٠١٤(خالل الفترة  لجمهورية ومحافظة الفيوممستوي ا
رقم 

  معدل التغير  A b R2 F البيان المعادلة
(%) 

 المساحة ١
 )ألف فدان(

٧٣,٢٩  
 

-٠,١٥  
)-٠,٢١- ٠,٠٦ ٠,٠٠٤ )٠,٢٤ 

  اإلنتاجية ٢
 )فدان/أردب(

٤,٢٤  
 

٠,٠٣   
) ٠,٧ **١٠,٧ ٠,٤٥ )**٣,٢٧ 

٣ 

  الجمهورية
  اإلنتاج الكلي

 )ألف أردب(
٣١١,٥٤  

 
 ١,٢١  
)٠,٤ ٠,٢٣ ٠,٠٢ )٠,٤٨ 

 المساحة ٤
 )ألف فدان(

٣,٩٥  
 

٠,٠٨  
)١,٧ ١,٢٨ ٠,٠٩ )١,١٣ 

  اإلنتاجية ٥
 )فدان/أردب(

٤,٨٢  
 

-٠,٠٥  
)-١,١٣ **٢٧,٨ ٠,٦٨ )**٥,٣ 

٦ 

محافظة 
 الفيوم

  اإلنتاج الكلي
 )ألف أردب(

١٩,١  
 

٠,١٤  
)  ٠,٧ ٠,٢ ٠,٠١٤ )٠,٤٤ 

 :حيث
a  =    الحد الثابت         b  =               معامل االنحدار    R2 =معامل التحديد    F = قيمة(F)        المحسوبة   

       x١٠٠متوسط الفترة / التغير السنوي =  معدل النمو        المحسوبة(t)األرقام أسفل معامالت االنحدار تشير إلي قيمة 
 ٠,٠١تشير إلى المعنوية اإلحصائية عند مستوى إحصائي **  ٠,٠٥ مستوى إحصائيتشير إلى المعنوية اإلحصائية عند * 

  ) .٢(حسبت من الجدول رقم  : المصدر
 :تقدير الكفاءة الفنية والتوزيعية واإلنتاجية واإلقتصادية للموارد المستخدمة بعينة الدراسة 

  :لمحصول السمسم تقدير الكفاءة التقنية :أوال
أربعة فئات   مزرعة تم تقسيمها إلي١٥٨ بمحافظة الفيوم علي تشمل عينة الدراسة لمحصول السمسم

 ٧ حوالى فداناً والحد األقصى ٠,٥ حوالى بلغ الحد األدنى للمساحة المزروعة بالمحصول ة، حيثحيازي



٨١٧  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
أفدنه، وبتقدير مؤشرات الكفاءة التقنية وفقاً لمفهومي العائد الثابت والمتغير للسعه علي مستوى عينة الدراسة، 

أن متوسط مؤشر الكفاءة التقنية وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة الذي يفترض ) ٤(ح من الجدول رقم يتض
أي إنه يمكن تحقيق ذات المستوى من اإلنتاج % ٧٣ استغالل المزرعة وتشغيلها بطاقتها القصوى بلغ نحو

من الموارد دون % ٢٧ن توفير فقط من التوليفة الفعلية للموارد المستخدمة، بمعني أنه يمك% ٧٣باستخدام 
محصول   العينة تفقد قدراً من مواردها المستخدمة في إنتاجمزارعىأن يتأثر مستوي اإلنتاج، وبذلك فإن 

وفقاً لمفهوم العائد المتغير للسعة و%.٢٧السمسم بمحافظة الفيوم مما يترتب علية زيادة التكاليف بنسبة 
لقصوى ، يتبين أن متوسط مؤشر الكفاءة التقنية للعينة قد زاد  ال تعمل بطاقتها االمزارعبفرض أن هذه 

مما يعني إمكانية تحقيق % ٨١ نحومقارنة بمؤشر الكفاءة التقنية وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة حيث بلغت 
 ١٩ أنه يمكن توفيرأى فقط من التوليفة الفعلية للموارد المستخدمة، % ٨١ذات المستوى من اإلنتاج باستخدام 

من الموارد دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج، ومن خالل قسمة الكفاءة التقنية في ظل ثبات العائد للسعة علي % 
مما يعني  % ٩٠نظيرتها في ظل العائد المتغير للسعة يتم الحصول علي كفاءة السعه حيث بلغت نحو 

ة الفعلية للموارد المستخدمة، بمعني فقط من التوليف% ٩٠إمكانية تحقيق ذات المستوى من اإلنتاج باستخدام 
  .من الموارد دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج % ١٠أنه يمكن توفير 

  .وفيما يلي سيتم تناول فئات عينة الدراسة تفصيالً لمقارنة الكفاءة التقنية بكل فئة حيازية
  فدان٠,٥ بين  تراوحت مساحتها حيثمزرعة، ٢٣  علىمل هذه الفئةتتش : الفئة الحيازية األولي–أ 

 كحد أدنى وبلغ الحد% ٤٠ بين  مافدان ووفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعه تراوحت الكفاءة التقنيةإلى أقل من 
من % ٧٩أي إنه يمكن تحقيق ذات المستوى من اإلنتاج باستخدام % ٧٩ بلغ نحومتوسط ب% ١٠٠ األقصى

 .من الموارد دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج % ٢١توفير  أنه يمكن بمعنىالتوليفة الفعلية للموارد المستخدمة، 
% ٨٣أن مؤشر الكفاءة التقنية تراوح بين ) ٤( من نفس الجدول رقم تبين وطبقا لمفهوم العائد المتغير للسعة

من الموارد  % ٤بمعني أنه يمكن توفير  % ٩٦وكان متوسط هذا المؤشر % ١٠٠والكفاءة التقنية القصوى 
 كحد أقصى %١٠٠كحد أدنى % ٤٠توي اإلنتاج ، كما تراوحت كفاءة السعة لهذه الفئة بين دون أن يتأثر مس

مما  .من الموارد دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج % ١٨أنه يمكن توفيرأى ، % ٨٢ متوسط هذا المؤشر بلغ و،
 إنتاج محصول االقتصادية المستخدمة في مواردال تلك الفئة الحيازية تفقد قدرا من ى مزارعإن يشير إلى

 %.١٨ زيادة تكاليف اإلنتاج بنسبة يؤدى إلى السمسم، مما 
لي السعة يكون متناقصاً إوفقاً لمؤشر كفاءة السعة أن العائد ويستدل من نتائج تحليل الفئة اآلولى       

)Drs ( ك للسعه بتل  هذه الفئة الحيازية حيث بلغ متوسط مؤشر العائد الثابتىمن مزارع% ٢١,٧في نحو
كفاءة السعه نحو  ومتوسط مؤشر% ٩٦، ومتوسط مؤشر العائد المتغير للسعة نحو %٧٩المزارع نحو 

 أن كما تبين. ، مما يتطلب تقليل كمية الموارد المستخدمة بتلك المزارع لتحقيق الكفاءة التقنية الكاملة %٨٢
، مما يتطلب زيادة الموارد )Irs(د من مزارع هذه الفئة الحيازية ذات العائد علي السعة المتزاي% ٦٥,٢نحو 

من مزارع هذه %١٣ كما تشير النتائج أن هناك نحو .المستخدمة بتلك المزارع لتحقيق الكفاءة التقنية الكاملة
   .الفئة قد حققت الكفاءة التقنية الكاملة وبلغت كفاءة السعه الواحد الصحيح

 تراوحت الكفاءة التقنية وفقاً لمفهوم حيثزرعة،  م٤٢  على هذه الفئة تشتمل:الثانية الفئة الحيازية –ب
 ٢١يعني إمكانية توفير، مما % ٧٩  بلغ بمتوسطكحد أقصى % ١٠٠ كحد أدنى و% ٥٤ بين ماالعائد الثابت 

ووفقا لمفهوم العائد  .الفئةمحصول السمسم بهذه من  دون أن يتأثر مستوي إنتاج المستخدمةمن الموارد % 
متوسط ب% ١٠٠  أن مزارعى هذه الفئة بلغ الحد األفصى)٤(الجدول رقم بيانات  اتضح من للسعهالمتغير 

، وهذا يؤكد ان كمية الموارد المستخدمة هى الكمية المثلى مع الحفاظ علي ذات المستوي من %١٠٠بلغ 
 متوسط هذا بلغ و كحد أقصى،%١٠٠كحد أدنى % ٥٤بين ما  كفاءة السعة لهذه الفئة بلغتكما  اإلنتاج
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٨١٨  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
 إن مما يشير إلى .من الموارد دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج % ٢١أنه يمكن توفيرأي  ،%٧٩ؤشر الم

االقتصادية المستخدمة في إنتاج محصول السمسم، مما  مواردال تلك الفئة الحيازية تفقد قدرا من ىمزارع
  %.٢١ زيادة تكاليف اإلنتاج بنسبة يؤدى إلى

من % ٨٣,٣نحو  يكون  السعةإلىوفقاً لمؤشر كفاءة السعة أن العائد ة ويتبين من نتائج تحليل الفئة الثاني
، مما يتطلب زيادة الموارد المستخدمة بتلك )Irs(مزارع هذه الفئة الحيازية ذات العائد علي السعة المتزايد 

ة قد حققت من مزارع هذه الفئ%١٦,٧ كما تشير النتائج أن هناك نحو .المزارع لتحقيق الكفاءة التقنية الكاملة
   .الكفاءة التقنية الكاملة وبلغت كفاءة السعه الواحد الصحيح

 الكفاءة بلغ العائد الثابت للسعه  وفقا لمفهوم مزرعة،٦٦  على هذه الفئةتشتمل : الفئة الحيازية الثالثة–ج 
%  ١٤ أي أنه يمكن توفير ،%٨٦ بلغ نحو متوسط كحد أقصى ب% ١٠٠ كحد أدنى و% ٥٥بين ما التقنية 

  المتغير العائدووفقا لمفهوم  . لهذه الفئة دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج بتلك المزارعالمستخدمةمن الموارد 
مما  % ٩٥بلغ نحو متوسط ب  كحد أقصى%١٠٠ و  كحد أدنى%٦٨قد تراوحت الكفاءة التقنية بين  للسعه

، للموارد المستخدمةالتوليفة الفعلية  فقط من%  ٩٥ يعني إمكانية تحقيق ذات المستوى من اإلنتاج باستخدام 
من % ٦ مزارع والبالغة نسبتها ٤ولزيادة الكفاءة التقنية لهذه الفئة الحيازية يتطلب خفض مستوي اإلنتاج في 

من %١٩,٧، كما حققت نحو % ٧٤,٢ مزرعة والبالغة نسبتها ٤٩زيادة اإلنتاج في ومزارع هذه الفئة، 
اءة التقنية الكاملة، حيث بلغت كفاءة السعه الواحد الصحيح مما يستلزم ضرورة مزارع هذه الفئة الحيازية الكف

استمرار تلك المزارع عند نفس القدر من اإلنتاج بنفس القدر من التوليفة الفعلية من الموارد اإلنتاجية 
  .  المستخدمة

   فظة الفيوممعايير الكفاءة الفنية والعائد إلى السعة لمحصول السمسم فى محا) ٤(جدول رقم 
  وفقا لعينة الدراسة

 عدد المزارع لى السعة إالعائد  كفاءة السعة كفاءة وفقا للعائد المتغير كفاءة وفقا للعائد الثابت الفئة الحيازية

 ١٥٨ 
٠,٩٠ ٠,٨١ ٠,٧٣   
 ٨٧ متناقص   
 ٦١ متزايد    

 إجمالى العينة

 ١٠ كفء      
  ٢٣ 

٠,٨٢ ٠,٩٦ ٠,٧٩   
 ٥ متناقص   
 ١٥ متزايد    

 الفئة األولى

 ٣ كفء      
  ٤٢ 

٠,٧٩ ٠,١٠٠ ٠,٧٩   
 ٠ متناقص   
 ٣٥ متزايد    

 الفئة الثانية

 ٧ كفء      
  ٦٦ 

٠,٩١ ٠,٩٥ ٠,٨٦   
 ٤ متناقص   
 ٤٩ متزايد    

 الفئة الثالثة

 ١٣ كفء      
  ٢٧ 

٠,٨٧ ٠,٩٦ ٠,٨٤   
 ٤ متناقص   
 ١٧ متزايد    

 الفئة الرابعة

 ٦ كفء      
  .جمعت وحسبت من البيانات األولية إلستمارة األستبيان : المصدر



٨١٩  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
 مزرعة، وفي ظل العائد الثابت للسعه ٢٧هذه الفئة لعدد المزارع بلغ    : الفئة الحيازية الرابعة–ح 

،أي أنه يمكن % ٨٤ بلغ نحومتوسط بكحد أقصى % ١٠٠ كحد أدنى و% ٤٩تراوحت الكفاءة التقنية بين 
  العائدووفقا لمفهوم  دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج بتلك المزارع، المستخدمة من الموارد  % ١٦توفير 
 مما يعني % ٩٦متوسط كحد أقصى ب% ١٠٠ كحد أدنى و% ٦١ للسعه، تراوحت الكفاءة التقنية بين المتغير

فقط من التوليفة الفعلية للموارد المستخدمة، بمعني % ٩٦باستخدام إمكانية تحقيق ذات المستوى من اإلنتاج 
بين ما  كفاءة السعة لهذه الفئة بلغتمن الموارد دون أن يتأثر مستوي اإلنتاج، كما  % ٤أنه يمكن توفير 

من  % ١٣أنه يمكن توفيرأى ، % ٨٧ متوسط هذا المؤشر بلغ و كحد أقصى ،%١٠٠كحد أدنى % ٤٩
 مواردال تلك الفئة الحيازية تفقد قدرا من ى مزارعإن مما يشير إلى .يتأثر مستوي اإلنتاجالموارد دون أن 

  %.١٣ زيادة تكاليف اإلنتاج بنسبة يؤدى إلى االقتصادية المستخدمة في إنتاج محصول السمسم، مما 
 نحو والبالغة  مزارع٤ولزيادة الكفاءة التقنية لهذه الفئة الحيازية يتطلب ذلك خفض مستوي اإلنتاج في 

، كما حققت  نحو % ٦٣ مزرعة والبالغة نسبتها ١٧زيادة اإلنتاج في ومن مزارع هذه الفئة، % ١٤,٨
من مزارع هذه الفئة الحيازية الكفاءة التقنية الكاملة، حيث بلغت كفاءة السعه الواحد الصحيح مما %٢٢,٢

  . يؤكد ان هذه المزارع تستخدم الموارد الفعلية بالقدر االمثل
مما سبق يتضح تفوق مؤشرات الكفاءة التقنية في ظل العائد الثابت والمتغير للسعة بالفئة الحيازية        

 نحو الثالثة بلغ متوسط كفاءة السعة للفئة الحيازية  حيث والرابعةالثانية بالمقارنة بالفئات األولي والثالثة
 والرابعة علي الترتيب الثانيةحيازية األولي وللفئة ال% ٨٧، %٧٩، % ٨٢في حين بلغ المتوسط نحو % ٩١

 .ام لرفع كفاءة السعه بهلتلك الفئاتمما يستلزم ضرورة االهتمام ببرامج اإلرشاد والتوجيه 
  محصول السمسملتقدير الكفاءة التوزيعية : ثانياً

  السمسممحصول  للموارد المستخدمة في إنتاج Allocative Efficiency    تم تقدير الكفاءة التوزيعية 
  . في ضوء أسعار أو تكاليف تلك الموارد) DEAP(باستخدام نموذج 

 نحو بلغ العينة مستوي علي التوزيعية الكفاءة مؤشر متوسط أن) ٥ (رقم الجدول نتائج وتبين من
و وفقا لتغير العائد للسعة مما يؤدى إلى توفير نح% ٧٩ بينما بلغ نحو للسعة العائد ثبات وفقا لمفهوم% ٧٥
على التوالى من تكلفة الموارد المستخدمة فى إنتاجه فى حالة إعادة توزيع الموارد المستخدمة % ٢١، % ٢٥

حيث تراوحت الكفاءة التوزيعية لمحصول الدراسة فى حالة ثبات العائد للسعة وتغير  .إلنتاج نفس الكمية
  %.١٠٠ب وحد أقصى بلغ نحو لكل منهما على الترتي% ٥٧، %٥٤العائد للسعة بين حد أدنى بلغ نحو 

  . بكل فئة حيازيةالتوزيعيةوفيما يلي سيتم تناول فئات عينة الدراسة تفصيالً لمقارنة الكفاءة 
  وفقا لثبات العائدالكفاءة التوزيعية للموارد المستخدمة لهذه الفئةمؤشر  تبين أن : الفئة الحيازية األولي–أ 

مما يعنى  %٧٥ بمتوسط يقدر بنحو %١٠٠ نحو حد أعلي بلغ و%٥١  نحوبين حد أدني بلغ  تراوحللسعة
من تكلفة الموارد المستخدمة فى إنتاج المحصول دون التاثير على الكمية المنتجة % ٢٥أنه يمكن توفير نحو 

 توزيع ، وهذا يعني إعادة%٨٣بلغ متوسط الكفاءة التوزيعية نحو بينما في ظل تغير العائد للسعة . منه
  %.٦٦، وبلغ حدها األدني نحو من تكلفة إنتاج المحصول% ١٧صادية سوف يوفر الموارد االقت

 الكفاءة التوزيعية للموارد المستخدمة لهذه الفئة قد تراوحت بين حد إلى يشير : الفئة الحيازية الثانية–ب 
عة  وهذا  في ظل العائد الثابت للس%٧١ وحد أعلي بلغ الواحد الصحيح ، بمتوسط يقدر بنحو %٥٢أدني بلغ 

 بينمامن تكلفة إنتاج المحصول بهذه الفئة الحيازية، % ٢٩يعني إعادة توزيع الموارد االقتصادية سوف يوفر 
 وحد أعلي بلغ %٦١في ظل العائد المتغير للسعة فقد تراوحت قيمة مؤشر الكفاءة التوزيعية بين حد أدني بلغ 

% ٢٥دة توزيع الموارد االقتصادية سوف يوفر  وهذا يعني إعا%٧٥الصحيح، بمتوسط يقدر بنحو  الواحد
  .من تكلفة إنتاج المحصول
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٨٢٠  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
 فى ظل ثبات العائد وتغيره للسعة السمسم لمحصول االقتصاديةالتوزيعية و الكفاءة تقدير) ٥ (رقم جدول

  الفيوم بمحافظة
 أو التوزيعية الكفاءة% 

  )سعريةال(
AE 

 (المثلى) االقتصادية الكفاءة
 عدد  الحيازية ةالفئ  CE( التكاليف كفاءة (أو

 المساحة  التقدير فئات  المزارع
 ثبات ظل في  بالفدان

للسعه العائد  
 تغير ظل في

للسعة العائد  
 ثبات ظل في

للسعه العائد  
 تغير ظل في

للسعة العائد  
 ٦٥ ٥٥ ٧٩ ٧٥ ١,٩٢ المتوسط

قيمة أعلى  ١٥٨  إجمالى العينة  ١ ١ ١ ١ ٧ 
قيمة أدنى  ٣٤  ٢٩ ٥٧ ٥٤ ٠,٥  

 ٨٠ ٥٩ ٨٨ ٧٥ ٠,٦٣ المتوسط
قيمة أعلى  ٢٣  األولى الفئة ١  ١ ١ ١ ٠,٧٥ 
قيمة أدنى  ٦١ ٣٥ ٦٦ ٥١ ٠,٥  

 ٧٥ ٥٦ ٧٥ ٧١ ١ المتوسط
قيمة أعلى  ٤٢  الثانية الفئة  ١  ١ ١ ١ ١ 
قيمة أدنى  ٦١ ٣٧ ٦١ ٥٢ ١  

 ٨٦ ٧٤ ٨٩ ٨٥ ١,٨٦ المتوسط
قيمة أعلى  ٦٦  الثالثة الفئة  ١ ١ ١ ١ ٢,٥ 
قيمة أدنى  ٦٣ ٤٧ ٧٦ ٧٦ ١,٥  

 ٨٩ ٧٤ ٩٣ ٨٨ ٤,٥٩ المتوسط
قيمة أعلى  ٢٧  الرابعة الفئة  ١ ١ ١ ١ ٧ 
قيمة أدنى  ٥٢ ٤٣ ٨٢ ٧٣ ٣,٥  

  .جمعت وحسبت من البيانات األولية إلستمارة األستبيان : المصدر
 رد المستخدمة لهذه الفئة في ظلمؤشر الكفاءة التوزيعية للموامتوسط تبين أن  : الفئة الحيازية الثالثة–ج 

 إعادة توزيع المواردب  أنه يمكن وهذا يعني%٧٦ نحودني األ ه حدوبلغ% ٨٥بلغ نحو العائد الثابت للسعة 
من تكلفة إنتاج المحصول بهذه الفئة الحيازية، أما في ظل العائد المتغير للسعة % ١٥القتصادية سوف يوفر ا

 ه  وهذا يعني أن%٨٩ بمتوسط يقدر بنحو %٧٦وزيعية بين حد أدني بلغ فقد تراوح قيمة مؤشر الكفاءة الت
  .من تكلفة إنتاج المحصول% ١١إعادة توزيع الموارد االقتصادية سوف يوفر ب

 فى ظل% ٨٨ نحو الكفاءة التوزيعية للموارد المستخدمة لهذه الفئة بلغ متوسط  : الفئة الحيازية الرابعة–د   
 ه حد،وبلغ من تكلفة إنتاجه% ١٢ يعنى بإعادة توزيع الموارد االقتصادية سوف يوفر العئد الثابت للسعة مما

 أما في ظل العائد المتغير للسعة فقد بلغ متوسط الكفاءة ، وحد أعلي بلغ الواحد الصحيح % ٧٣ نحودني األ
  .نتاج المحصولمن تكلفة إ% ٧ وهذا يعني إعادة توزيع الموارد االقتصادية سوف يوفر %٩٣التوزيعية نحو 

 أن الكفاءة التوزيعية للموارد االقتصادية المستخدمة في الفئة الحيازية الرابعة  من النتائج     مما سبق يتضح
مما يدل على أنه كلما زادت . قد تفوقت علي الفئات االخرى في ظل كل من ثبات وتغير العائد للسعة

  .ستخدمة فى اإلنتاج المساحة المزروعة زادت كفاءة إستخدام الموارد الم
  محصول السمسمل االقتصاديةتقدير الكفاءة : ثالثا

 الكفاءة االقتصادية إلنتاج  متوسطأنه علي مستوي عينة الدراسة بلغ) ٥(يتبين من نتائج الجدول رقم 
 في ظل العائد الثابت للسعة وهذا يعني أنه يمكن تحقيق نفس المستوي من %٥٥محصول السمسم حوالي 

 في ظل تغير العائد بينما%. ٢٩ بحد أدني بلغ نحو ،%٤٥في ظل تخفيض تكاليف اإلنتاج بنسبة اإلنتاج 
 وهذا يعني أنه يمكن تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج في %٦٥للسعة فقد بلغت الكفاءة االقتصادية حوالي 

 فئات عينة وفيما يلي سيتم تناول %.٣٤ بحد أدني بلغ نحو ،%٣٥ظل تخفيض تكاليف اإلنتاج بنسبة 
  . بكل فئة حيازيةاالقتصاديةالدراسة تفصيالً لمقارنة الكفاءة 

في % ٥٩إتضح أن متوسط مؤشر الكفاءة االقتصادية إلنتاج هذه الفئة بلغ نحو :  الفئة الحيازية األولي–  أ 
 المستوي من وهذا يعني أنه يمكن تحقيق نفسوفقاً لتغير العائد للسعة، % ٨٠ظل ثبات العائد للسعة، وبلغ 

بحد أدني بلغ نحو . لكال منهما علي الترتيب% ٢٠ ،%٤١اإلنتاج في ظل تخفيض تكاليف اإلنتاج بنسبة 
  .تغير العائد للسعةل وفقا% ٦١في ظل العائد الثابت للسعة، % ٣٥



٨٢١  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
لغ حد ادني بب% ٥٦ بهذه الفئة بنحو الكفاءة االقتصاديةبلغ متوسط مؤشر   : الفئة الحيازية الثانية–ب 
في ظل العائد الثابت للسعة، وهذا يعني أنه يمكن تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج في ظل تخفيض % ٣٧

 مؤشر الكفاءة االقتصاديةمتوسط ، أما في ظل تغير العائد للسعة فقد تراوح قيمة %٤٤تكاليف اإلنتاج بنسبة 
توي من اإلنتاج في ظل تخفيض أنه يمكن تحقيق نفس المسمما يعني % ٦١دني األ هاحد، وبلغ %٧٥بنحو 

  .%٢٥تكاليف اإلنتاج بنسبة 
 حد ادني بلغ، ب%٧٤  بلغ نحومؤشر الكفاءة االقتصاديةتبين أن متوسط   : الفئة الحيازية الثالثة–ج     

 يمكن تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج في ظل مما يدل علي أنه في ظل العائد الثابت للسعة، %٤٧نحو 
 مؤشر الكفاءة االقتصادية بلغ متوسط ، أما في ظل تغير العائد للسعة فقد%٢٦نتاج بنسبة تخفيض تكاليف اإل

وهذا يعني أنه يمكن تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج في ظل تخفيض ، %٦٣حد ادني بلغ ب ،%٨٦نحو 
  %.١٤تكاليف اإلنتاج بنسبة 

 في ظل العائد %٧٤بمتوسط يقدر بنحو ، %٤٣بلغ الحد األدني لهذه الفئة نحو :  الفئة الحيازية الرابعة–د 
 حو أنه يمكن تحقيق نفس المستوي من اإلنتاج في ظل تخفيض تكاليف اإلنتاج بنمما يدل عليالثابت للسعة، 

حد ادني بلغ ب ،%٨٩ نحو مؤشر الكفاءة االقتصاديةفبلغ متوسط ، أما في ظل تغير العائد للسعة %٢٦
 %.١١س المستوي من اإلنتاج في ظل تخفيض تكاليف اإلنتاج بنسبة  وهذا يعني أنه يمكن تحقيق نف،%٥٢

يازية الرابعة قد تفوقت علي الفئات االخرى للفئة الح االقتصادية أن الكفاءة  من النتائج     مما سبق يتضح
مما يدل على أنه كلما زادت المساحة المزروعة كلما تحقق . في ظل كل من ثبات وتغير العائد للسعة

دام الكفء للموارد االقتصادية والتى يمكن منها تقدير الحجم األمثل من الموارد المستخدمة فى إنتاج االستخ
  . وذلك يتفق مع الكفاءة التوزيعية الذى سبق تقديرها. محصول السمسم ومقارنته مع الحجم الفعلى 

  .لسمسمتقدير االستخدام األمثل للموارد االقتصادية بمزارع العينة لمحصول ا: رابعا 
 :  في ظل ثبات العائد للسعةالحجم األمثل للموارد االقتصادية المستخدمة  - أ

مقارنة متوسط المساحة الفعلية المنزرعة بالمحصول علي ل )٦(الجدول رقم يتبن بإستعراض بيانات 
لمساحة  وفقا لثبات العائد للسعة  أن ا)المثلي(مستوي عينة الدراسة ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية 

خفض من المساحة الفعلية لذلك يلزم  % ٣٢,٣ فدان تعادل ٠,٦٢المثلى تقل عن المساحة الفعلية بحوالى 
 كما يستلزم خفض الكميات الفعلية المستخدمة من السماد .فدان  ١,٣ فدان إلي ١,٩٢متوسط المساحة من 

، % ٦٢,٩يماوي، وكمية التقاوي بنحو البلدي، وعدد ساعات العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد الك
  .علي الترتيب % ٥١,٣، % ٣٠,٦، % ٥٠,٨، % ٥٨,٥

كل فئة ل الحجم األمثل بالحجم الفعلىوفيما يلي سيتم تناول فئات عينة الدراسة تفصيالً لمقارنة 
  .حيازية

 صول علي بالمحالمزروعةمقارنة متوسط المساحة الفعلية  يتضح من : الفئة الحيازية األولي–  أ 
 وفقا لثبات العائد للسعة  أن المساحة المثلى تقل )المثلي( ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية الفئةمستوي 

خفض متوسط من المساحة الفعلية لذلك يلزم  % ٣٨,١ فدانا تعادل ٠,٢٤عن المساحة الفعلية بحوالى 
لكميات الفعلية المستخدمة من السماد البلدي،  كما يستلزم خفض ا. افدان ٠,٣٩ إلي ا فدان٠,٦٣المساحة من 

، % ٤١,٨وعدد ساعات العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد الكيماوي، وكمية التقاوي بنحو 
  .علي الترتيب % ٤٢,٣، % ٣٧، % ٤٣,٧، % ٣٢,٦

 بالمحصول ةالمزروعمقارنة متوسط المساحة الفعلية يشير نفس الجدول ل  : الفئة الحيازية الثانية–ب 
 وفقا لثبات العائد للسعة  أن المساحة المثلى )المثلي( ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية الفئةعلي مستوي 

خفض متوسط من المساحة الفعلية لذلك يلزم  % ٣٠ فدانا تمثل نحو ٠,٣تقل عن المساحة الفعلية بحوالى 
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٨٢٢  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
 الكميات الفعلية المستخدمة من السماد البلدي، وعدد  كما يستلزم خفض. افدان ٠,٧ فدان إلي ١المساحة من 

، % ٥٧,٩، % ٦٢,٦ساعات العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد الكيماوي، وكمية التقاوي بنحو 
  .علي الترتيب % ٥١,١، % ٣٧، % ٥٤,٣
 الفئةعلي مستوي  بالمحصول المزروعةمقارنة متوسط المساحة الفعلية عند   : الفئة الحيازية الثالثة–ج 

 وفقا لثبات العائد للسعة تبين  أن المساحة المثلى تقل عن )المثلي(يرتها المحققة للكفاءة االقتصادية ونظ
خفض متوسط من المساحة الفعلية لذلك يلزم  % ١٥,٨ فدانا توازى نحو ٠,٣المساحة الفعلية بحوالى 

الكميات الفعلية المستخدمة من السماد البلدي، وعدد  كما يستلزم خفض . افدان ١,٦ فدان إلي ١,٩المساحة من 
، % ٦٣، % ١٣,٨ساعات العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد الكيماوي، وكمية التقاوي بنحو 

  .علي الترتيب % ٢٨,٦، % ٤٩، % ٢١,٣
 الفئةمستوي  بالمحصول علي المزروعةمقارنة متوسط المساحة الفعلية  عند : الفئة الحيازية الرابعة–د 

 وفقا لثبات العائد للسعة تبين  أن المساحة المثلى تقل عن )المثلي(ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية 
خفض متوسط من المساحة الفعلية لذلك يلزم  % ١٧,٤ فدانا توازى نحو ٠,٨المساحة الفعلية بحوالى 

يات الفعلية المستخدمة من السماد البلدي، وعدد  كما يستلزم خفض الكم. افدان ٣,٨ فدان إلي ٤,٦المساحة من 
، % ٥٢,٩، % ٢٩ساعات العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد الكيماوي، وكمية التقاوي بنحو 

  .علي الترتيب % ٣٧,١، % ٤٩,٦، % ١٨,٩
  :       العائد للسعةتغير في ظل الحجم األمثل للموارد االقتصادية المستخدمة - ب

 بالمحصول علي مستوي عينة المزروعةمقارنة متوسط المساحة الفعلية ل )٧(الجدول رقم ات يتبن من بيان
 وفقا لتغير العائد للسعة أن المساحة المثلى تقل عن )المثلي(الدراسة ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية 

خفض متوسط المساحة من  من المساحة الفعلية لذلك يلزم % ٢٤ فدانا تعادل ٠,٤٦المساحة الفعلية بحوالى 
 كما يستلزم خفض الكميات الفعلية المستخدمة من السماد البلدي، وعدد ساعات . افدان ١,٤٦ إلي ا فدان١,٩٢

، % ٣٤، % ٥٥,٥، % ٤٤,٥العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد الكيماوي، وكمية التقاوي بنحو 
  .علي الترتيب % ٤٠، % ٣٥,٦

كل فئة ل الحجم األمثل بالحجم الفعلىول فئات عينة الدراسة تفصيالً لمقارنة وفيما يلي سيتم تنا
  .حيازية

 بالمحصول علي المزروعةمقارنة متوسط المساحة الفعلية  يتضح من : الفئة الحيازية األولي–  أ 
ساحة المثلى تقل  وفقا لتغير العائد للسعة  أن الم)المثلي( ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية الفئةمستوي 

خفض متوسط من المساحة الفعلية لذلك يلزم  % ١٧,٥ فدانا تعادل ٠,١١عن المساحة الفعلية بحوالى 
 كما يستلزم خفض الكميات الفعلية المستخدمة من السماد البلدي، . افدان ٠,٥٢ إلي ا فدان٠,٦٣المساحة من 

، %١٥,٢، % ٩,٩لكيماوي، وكمية التقاوي بنحو وعدد ساعات العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد ا
  .علي الترتيب % ١٩,٢، % ١٩,٧، % ٢٥,٩

 بالمحصول المزروعةمقارنة متوسط المساحة الفعلية يشير نفس الجدول ل  : الفئة الحيازية الثانية–ب 
 أن المساحة المثلى  وفقا لتغير العائد للسعة )المثلي( ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية الفئةعلي مستوي 

خفض الكميات الفعلية المستخدمة من السماد البلدي، وعدد ساعات ال تقل عن المساحة الفعلية فى حين يلزم 
، % ٣٨,٣، % ٤٣، % ٤٩,٦العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد الكيماوي، وكمية التقاوي بنحو 

  .علي الترتيب % ٣٣,٣، % ١٥,٢
 الفئة بالمحصول علي مستوي المزروعةمقارنة متوسط المساحة الفعلية عند   :لثالثة الفئة الحيازية ا–ج 

 وفقا لتغير العائد للسعة تبين  أن المساحة المثلى تقل عن )المثلي(ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية 
فض متوسط خمن المساحة الفعلية لذلك يلزم  % ١٠,٥ فدانا توازى نحو ٠,٢المساحة الفعلية بحوالى 

 كما يستلزم خفض الكميات الفعلية المستخدمة من السماد البلدي، وعدد. افدان ١,٧ إلي ا فدان١,٩المساحة من 



٨٢٣  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
.مقارنة االستخدام الفعلي واألمثل الستخدام أهم الموارد االقتصادية في ظل العائد الثابت للسعه بمزارع محصول السمسم بمحافظة الفيوم) ٦ (جدول رقم  

بالفدان المساحة ٣كمیةالسمادالبلدیم  لحیازیةالفئة ا عددساعاتالعمالآللي   % الفرق األمثل الفعلي % الفرق األمثل الفعلي % الفرق األمثل الفعلي التقدیر 
 58.5 12 ٨,٥ ٢٠,٥ 62.9 15.4 ٩,١ ٢٤,٥ 32.3 0.62 ١,٣ ١,٩٢ المتوسط العینة

 32.6 1.5 ٣,١ ٤,٦ 41.8 2.8 ٣,٩ ٦,٧ 38.1 0.24 ٠,٣٩ ٠,٦٣ المتوسط الفئة األولى
 57.9 6.6 ٤,٨ ١١,٤ 62.6 8.7 ٥,٢ ١٣,٩ 30.0 0.3 ٠,٧ ١ المتوسط الفئة الثانیة
 63.0 13.8 ٨,١ ٢١,٩ 13.8 3.3 ٢٠,٦ ٢٣,٩ 15.8 0.3 ١,٦ ١,٩ المتوسط الفئة الثالثة
 52.9 23.8 ٢١,٢ ٤٥ 29.0 16.7 ٤٠,٩ ٥٧,٦ 17.4 0.8 ٣,٨ ٤,٦ المتوسط الفئة الرابعة

 
)یوم /رجل ( عددالعمالةالبشریة )كجم (كمیةاألسمدةالكیماویة  )كجم (كمیةالتقاوي   % الفرق األمثل الفعلي % الفرق األمثل الفعلي % الفرق األمثل الفعلي التقدیر الفئة الحیازیة 

 51.3 4.1 ٣,٩ ٨ 30.6 100.7 ٢٢٨,٣ ٣٢٩ 50.8 26.9 ٢٦,١ ٥٣ المتوسط العینة
ىالفئة األول  42.3 1.1 ١,٥ ٢,٦ 37.0 45.2 ٧٧ ١٢٢,٢ 43.7 10.8 ١٣,٩ ٢٤,٧ المتوسط 

 51.1 2.3 ٢,٢ ٤,٥ 37.0 76.4 ١٢٩,٩ ٢٠٦,٣ 54.3 17.6 ١٤,٨ ٣٢,٤ المتوسط الفئة الثانیة
 28.6 2 ٥ ٧ 49.0 150.1 ١٥٦,١ ٣٠٦,٢ 21.3 10.5 ٣٨,٧ ٤٩,٢ المتوسط الفئة الثالثة
 37.1 7.6 ١٢,٩ ٢٠,٥ 49.6 372 ٣٧٨,٤ ٧٥٠,٤ 18.9 22.2 ٩٥,٣ ١١٧,٥ المتوسط الفئة الرابعة

  .جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارة االستبيان : المصدر
 

.مقارنة االستخدام الفعلي واألمثل الستخدام أهم الموارد االقتصادية في ظل العائد المتغير للسعه بمزارع محصول السمسم بمحافظة الفيوم) ٧ (جدول رقم  

بالفدان المساحة ٣كمیةالسمادالبلدیم  فئة الحیازیةل عددساعاتالعمالآللي   % الفرق األمثل الفعلي % الفرق األمثل الفعلي % الفرق األمثل الفعلي التقدیر 
 55.5 11.38 ٩,١٢ ٢٠,٥ 44.5 10.9 ١٣,٦ ٢٤,٥ 24.0 0.46 ١,٤٦ ١,٩٢ المتوسط العینة

 15.2 0.7 ٣,٩ ٤,٦ 9.9 0.66 ٦,٠٤ ٦,٧ 17.5 0.11 ٠,٥٢ ٠,٦٣ المتوسط الفئة األولى
 43.0 4.9 ٦,٥ ١١,٤ 49.6 6.9 ٧ ١٣,٩ 0.0 0 ١ ١ المتوسط الفئة الثانیة
 48.4 10.6 ١١,٣ ٢١,٩ 27.2 6.5 ١٧,٤ ٢٣,٩ 10.5 0.2 ١,٧ ١,٩ المتوسط الفئة الثالثة
 34.4 15.5 ٢٩,٥ ٤٥ 14.1 8.1 ٤٩,٥ ٥٧,٦ 10.9 0.5 ٤,١ ٤,٦ المتوسط الفئة الرابعة

 
)یوم /رجل ( عددالعمالةالبشریة )كجم (كمیةاألسمدةالكیماویة  )كجم (كمیةالتقاوي   % الفرق األمثل الفعلي % الفرق األمثل الفعلي % الفرق األمثل الفعلي التقدیر الفئة الحیازیة 

 40.0 3.2 ٤,٨ ٨ 35.6 117 ٢١٢ ٣٢٩ 34.0 18 ٣٥ ٥٣ المتوسط العینة
لمتوسطا الفئة األولى  ١٨,٣ ٢٤,٧ 6.4 25.9 ٩٨,١ ١٢٢,٢ 24.1 19.7 ٢,١ ٢,٦ 0.5 19.2 
 33.3 1.5 ٣ ٤,٥ 15.2 31.3 ١٧٥ ٢٠٦,٣ 38.3 12.4 ٢٠ ٣٢,٤ المتوسط الفئة الثانیة
 15.7 1.1 ٥,٩ ٧ 25.7 78.6 ٢٢٧,٦ ٣٠٦,٢ 6.3 3.1 ٤٦,١ ٤٩,٢ المتوسط الفئة الثالثة
 15.6 3.2 ١٧,٣ ٢٠,٥ 8.7 65.6 ٦٨٤,٨ ٧٥٠,٤ 11.0 12.9 ١٠٤,٦ ١١٧,٥ المتوسط الفئة الرابعة

  .جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارة االستبيان : المصدر

المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد السادس والعشرون – العدد الثاني – يونيو ٢٠١٦ 
  



٨٢٤  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
، % ٤٨,٤، % ٢٧,٢العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد الكيماوي، وكمية التقاوي بنحو  ساعات

  .علي الترتيب % ١٥,٧، % ٢٥,٧، % ٦,٣
 الفئة بالمحصول علي مستوي المزروعةمقارنة متوسط المساحة الفعلية  عند :لرابعة الفئة الحيازية ا–د 

 وفقا لتغير العائد للسعة تبين  أن المساحة المثلى تقل عن )المثلي(ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية 
ض متوسط خفمن المساحة الفعلية لذلك يلزم  % ١٠,٩ فدانا توازى نحو ٠,٥المساحة الفعلية بحوالى 

 كما يستلزم خفض الكميات الفعلية المستخدمة من السماد البلدي، وعدد . افدان ٤,١ إلي ا فدان٤,٦المساحة من 
، % ٣٤,٤، % ١٤,١ساعات العمل اآللي، والعمل البشري، وكمية السماد الكيماوي، وكمية التقاوي بنحو 

  .علي الترتيب % ١٥,٦، % ٨,٧، % ١١
  .مة الوفر في الموارد المستخدمة في إنتاج محصول السمسمتقدير كمية وقي: خامساً
  :كمية وقيمة الوفر فى ظل ثبات العائد للسعة  - أ

لمورد السماد البلدى  بلغ ا  إلجمالى العينة من كمية الوفرتبين أن) ٨(بأستعراض بيانات الجدول رقم 
فر من عدد ساعات العمل اآللى  جنيها ، بينما بلغت كمية الو٣٣٨,٨ مترا مكعبا بقيمة بلغت ١٥,٤ حوالي

 جنيها، فى حين بلغ كمية الوفر لكل من العمل ٨٠٤مزرعة بقيمة وفر بلغت حوالى / ساعة ١٢حوالى 
 كيلو جراما على التوالى بقيمة ٤,١، ١٠٠,٧يوم، / رجل٢٦,٩البشرى واألسمدة الكيماوية والتقاوى حوالى 

  .تيب جنيها لكل منهما على التر٨٢، ٣٠٢، ١٧٤٨,٥بلغت 
 مترا مكعبا على ١٦,٧، ٣,٣، ٨,٧، ٢,٨أما بالنسبة لفئات العينة بلغت كمية الوفر للسماد البلدى حوالى 

بينما تبين أن كمية .  جنيها على الترتيب للفئات األربعة ٣٥٠,٧، ٦٩,٣، ٢٠٠، ٧٠التوالى بقيمة وفر بلغت 
مزرعة بقيمة بلغت حوالى / ساعة ١٣,٨،٢٣,٨، ٦,٦، ١,٥الوفر لعدد ساعات العمل اآللى بلغ حوالى 

فى حين بلغت كمية الوفر للعمل .   جنيها للفئات األربعة على التوالى١٥٩٤,٦، ٩٢٤,٦، ٤٣٥,٦، ١٠٠,٥
، ٦٩٣، ١١٢٦,٤، ٦٨٠,٤يوم بقيمة بلغت حوالى / رجل ٢٢,٢، ١٠,٥، ١٧,٦، ١٠,٨البشرى حوالى 

، ٤٥,٢ة  لكمية الوفر لألسمدة الكيماوية فبلغت حوالى أما بالنسب.    جنيها للفئات األربعة على التوالى١٤٤٣
 جنية للفئات ١١١٦، ٤٥٠,٣، ٢٢٩,٢، ١٣٥,٦ كيلو جراما بقيمة بلغت حوالى ٣٧٢، ١٥٠,١، ٧٦,٤

 كيلو جراما بقيمة ٧,٦، ٢، ٢,٣، ١,١أما بالنسبة  لكمية الوفر للتقاوى فبلغت حوالى . األربعة على التوالى 
  .      جنية للفئات األربعة على التوالى١٥٢، ٤٠، ٤٦، ٢٣,١بلغت حوالى 

 والفئات جمالي العينةإلاتضح من نفس الجدول أن نسبة الوفر إلى إجمالي التكاليف الفعلية كمتوسط و
 العائد متوسط على الترتيب، بينما بلغ %١٩، %٢١,٤، %٣٦,٩، %٢٥,٥، %٣٠,٨ تمثل نحو األربعة

جنيهاً على التوالي في حين قدر متوسط  ٢٢٩١، ٢٢٨٠، ٣٨٥٩، ١٩٣٠، ٢٩١٨ حوالىالفدانى بالوفر 
 سمسم على ا أردب١٦,٩، ٦,٨، ٤,١، ٢,٣، ٧,٢  والفئات األربعة بحوالىجمالي العينةإلاإلنتاج الفعلى 

، ٨٣,٨، ٢٣٥,٣، ٢٠٩,٧، ١٠١,٣حوالى ردب بالشهر بالوفر لالعائد صافى ال بلغ و الترتيب لكل مزرعة،
 تحقق أعلى صافى عائد لألردب في الشهر، )الفدان( الثانية فئةال يتبين أن ومن ثم. اليجنيها على التو ٣٣,٩

، وذلك بعد إضافة الوفر للموارد المستخدمة في إنتاج السمسم بمحافظة )االقل من فدان( األولى يليها فئة
  .الفيوم
  . كمية وقيمة الوفر فى ظل تغير العائد للسعة - ب

لمورد السماد البلدى  بلغ ا  إلجمالى العينة من كمية الوفرتبين أن) ٨(رقم يتضح من نفس بيانات الجدول 
 جنيها ، بينما بلغت كمية الوفر من عدد ساعات العمل اآللى ٢٣٩,٨ مترا مكعبا بقيمة بلغت ١٠,٩ حوالي

  جنيها، فى حين بلغ كمية الوفر لكل من العمل٧٦٢,٥مزرعة بقيمة وفر بلغت حوالى / ساعة ١١,٤حوالى 
 كيلو جراما على التوالى بقيمة بلغت ٣,٢، ١١٧يوم، / رجل١٨البشرى واألسمدة الكيماوية والتقاوى حوالى 

  . جنيها لكل منهما على الترتيب٦٤، ٣٥١، ١١٧٠



٨٢٥  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
  

.مقارنة كمية وقيمة الوفر في الموارد المستخدمة لمحصول السمسم وفقا للعائد الثابت والمتغير بمحافظةالفيوم) ٨ (جدول رقم  

 الرابعة الثالثة الثانية األولي العينة الرابعة الثالثة الثانية األولي العينة البيان وفقا للعائد المتغير وفقا للعائد الثابت
 8.1 6.5 6.9 0.66 10.9 16.7 3.3 8.7 2.8 15.4 كمية الوفر للسماد البلدي
 21 21 23 25 22 21 21 23 25 22 سعر المتر بالجنية  متوسط
 170.1 136.5 158.7 16.5 239.8 350.7 69.3 200.1 70 338.8 اجمالىالوفر بالجنية قيمة
 15.5 10.6 4.9 0.7 11.38 23.8 13.8 6.6 1.5 12 بالساعة  االلى كمية الوفر للعمل
 67 67 66 67 67 67 67 66 67 67 متوسط السعر للساعة بالجنية 
 1038.5 710.2 323.4 46.9 762.46 1594.6 924.6 435.6 100.5 804 الوفر بالجنية اجمالى قيمة
 12.9 3.1 12.4 6.4 18 22.2 10.5 17.6 10.8 26.9 البشرى رجل يوم الوفرالعمل كمية
 65 66 64 63 65 65 66 64 63 65 متوسط أجر العاملفى اليوم
 838.5 204.6 793.6 403.2 1170 1443 693 1126.4 680.4 1748.5 الوفر بالجنية اجمالى قيمة
 65.6 78.6 31.3 24.1 117 372 150.1 76.4 45.2 100.7 األسمدة الكيماوية بالكيلوجرام كمية الوفرفى
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 سعر الكيلوجرام بالجنية متوسط
 196.8 235.8 93.9 72.3 351 1116 450.3 229.2 135.6 302.1 الوفر بالجنية اجمالى قيمة
الكيلوجرامالتقاوى ب كمية الوفرفى  4.1 1.1 2.3 2 7.6 3.2 0.5 1.5 1.1 3.2 
 20 20 20 21 20 20 20 20 21 20 متوسط سعر الكيلو بالجنية
 64 22 30 10.5 64 152 40 46 23.1 82 الوفر بالجنية اجمالى قيمة
 2307.9 1309.1 1399.6 549.4 2587.2 4656.3 2177.2 2037.3 1009.6 3275.4 العام للوفر للموارد بالجنية االجمالى
 24537 10194 5522 3952 10633 24537 10194 5522 3952 10633 التكاليف الفعلية بالجنية اجمالى
%التكاليف الفعلية  اجمالى نسبة الوفر إلى  30.8 25.5 36.9 21.4 19.0 24.3 13.9 25.3 12.8 9.4 
الوفر بالجنيةبالتكاليف  اجمالى  7357.6 2942.4 3484.7 8016.8 19881 8045.7 3402.6 4122.4 8884.9 22229 
 30420 12348 7344 4158 12960 30420 12348 7344 4158 12960 اإليراد الفعلي بالجنية اجمالى
 5883 2154 1822 206 2327 5883 2154 1822 206 2327 بالجنية  الفعلي صافى العائد

 8190.9 3463.1 3221.6 755.4 4914.2 10539 4331.2 3859.3 1215.6 5602.4  بالجنية  بالوفرصافى العائد
 4.6 1.9 1 0.63 1.92 4.6 1.9 1 0.63 1.92 متوسط المساحة الفعلية 
 1781 1823 3222 1199 2560 2291 2280 3859 1930 2918 بالوفر بالجنية الفدانى متوسط العائد

نتاج باالردباإلمتوسط   7.2 2.3 4.1 6.8 16.9 7.2 2.3 4.1 6.8 16.9 
 348.1 316.8 444.4 89.6 323.2 348.1 316.8 444.4 89.6 323.2 نصيب االردب من صافى العائد الفعلي بالجنية
 105.4 268.0 785.8 521.3 355.5 135.6 335.2 941.3 838.9 405.3 نصيب االردب من العائد الصافي بالوفر بالجنية
 87.0 79.2 111.1 22.4 80.8 87.0 79.2 111.1 22.4 80.8 عائد اإلردب بالشهر لصافي العائد الفعلي
 26.3 67.0 196.4 130.3 88.9 33.9 83.8 235.3 209.7 101.3 عائد اإلردب بالشهر لصافي العائد الوفر

  .جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارة االستبيان : المصدر

المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد السادس والعشرون – العدد الثاني – يونيو ٢٠١٦ 
  



٨٢٦  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
 مترا مكعبا على ٨,١، ٦,٥، ٦,٩، ٠,٦٦لدى حوالى أما بالنسبة لفئات العينة بلغت كمية الوفر للسماد الب

بينما تبين أن .   جنيها على الترتيب للفئات األربعة ١٧٠,١، ١٣٦,٥، ١٦,٥،١٥٨,٧التوالى بقيمة وفر بلغت 
مزرعة بقيمة بلغت حوالى / ساعة ١٥,٥، ١٠,٦، ٤,٩، ٠,٧كمية الوفر لعدد ساعات العمل اآللى بلغ حوالى 

فى حين بلغت كمية الوفر للعمل .   جنيها للفئات األربعة على التوالى١٠٣٨,٥ ،٧١٠,٢، ٣٢٣,٤، ٤٦,٩
، ٢٠٤,٦، ٧٩٣,٦، ٤٠٣,٢يوم بقيمة بلغت حوالى /  رجل ١٢,٩، ٣,١، ١٢,٤، ٦,٤البشرى حوالى 

 ،٢٤,١أما بالنسبة  لكمية الوفر لألسمدة الكيماوية فبلغت حوالى .    جنيها للفئات األربعة على التوالى٨٣٨,٥
 جنيها للفئات األربعة ١٩٦,٨، ٢٣٥,٨، ٩٣,٩، ٧٢,٣ كيلو جراما بقيمة بلغت حوالى ٦٥,٦، ٧٨,٦، ٣١,٣

 كيلو جراما بقيمة بلغت ٣,٢، ١,١، ١,٥، ٠,٥أما بالنسبة  لكمية الوفر للتقاوى فبلغت حوالى .  على التوالى
  .      جنيها للفئات األربعة على التوالى٦٤، ٢٢، ٣٠، ١٠,٥حوالى 
 والفئات جمالي العينةإلاتضح من نفس الجدول أن نسبة الوفر إلى إجمالي التكاليف الفعلية كمتوسط  و

 العائد متوسط على الترتيب، بينما بلغ %٩,٤، %١٢,٨، %٢٥,٣، %١٣,٩، %٢٤,٣ تمثل نحو األربعة
 متوسط جنيهاً على التوالي في حين قدر ١٧٨١، ١٨٢٣، ٣٢٢٢، ١١٩٩، ٢٥٦٠ حوالىالفدانى بالوفر 
 أردب سمسم على ١٦,٩، ٦,٨، ٤,١، ٢,٣، ٧,٢  والفئات األربعة بحوالىجمالي العينةإلاإلنتاج الفعلى 

، ٦٧، ١٩٦,٤، ١٣٠,٣، ٨٨,٩حوالى ردب بالشهر بالوفر لالعائد صافى ال بلغ والترتيب لكل مزرعة، 
على صافى عائد لألردب في الشهر،  تحقق أ)الفدان( الثانية فئةال يتبين أن ومن ثم. جنيها على التوالي ٢٦,٣
، وذلك بعد إضافة الوفر للموارد المستخدمة في إنتاج السمسم بمحافظة )االقل من فدان( األولى فئةاليليها 
  .الفيوم

  الملخص
محافظة الفيوم من المحافظات المناسبة لزراعة محصول السمسم من حيث األراضي الرملية تعتبر 

رعين الطويلة مما يجعل المحافظة لها ميزة نسبية في إنتاج محصول السمسم، والظروف الجوية وخبرة المزا
 ألف فدان عام ٧٢,١إال أن المساحة المزروعة بالمحصول تناقصت علي مستوي الجمهورية من حوالي 

، وكذلك محافظة الفيوم تناقصت من حوالي %١١,٤ أي بنحو ٢٠١٤ ألف فدان عام ٦٣,٨ إلي حوالي ٢٠٠٢
، بالرغم من أن المحافظة %٢٢ أي بمعدل ٢٠١٤ ألف فدان عام ٣,٤ إلي حوالي ٢٠٠٢ن عام  ألف فدا٤,٤

 أسباب عزوف المزارعين عن زراعة الوقوف علىتزيد فيها المساحات المستصلحة الجديدة، وذلك يتطلب 
انتاج محصول السمسم في محافظة الفيوم مما يستوجب معه قياس مدى كفاءة موارد االنتاج المستخدمة فى 

    .محصول
 المستخدمة الزراعية الموارد لمختلف واالقتصادية الفنية الكفاءة تحقيق إمكانية دراسة إلي البحث هدفي

 لرفع كفاءة محاولة في ، المحصول زراعة في التوسع يدعم بما عائد أقصي لتحقيق السمسم لمحصول
 ولتحقيق ستوى لتحقيق أقصى ربح ممكن،إستخدام الموارد االقتصادية المتاحة أى خفض التكاليف ألدنى م

 زراعةل المستخدمة الموارد لتوجيه )DEA (البيانات مغلف تحليل أسلوب الدراسة استخدمت الهدف هذا
  .زراعته في التوسع علييعمل  مما االقتصادية الكفاءة يحقق بما الفيوم محافظة في السمسم
 من أقل (األولي الفئة فكانت المزارع، لمساحة وفقاً حيازية فئات أربعة إلي الدراسة عينة تقسيم تم وقد

 من اكبر ( الرابعة والفئة ،)افدنة ثالثة من أقل الى فدان من اكبر (الثالثة الفئة ، )فدان ( الثانية الفئة ، )فدان
  .األمثل المزرعة حجم إلي للتوصل الفئات، هذه كفاءة مقارنة هو العينة تقسيم من والهدف) أفدنة ثالثة
 الثابت العائد ظل في التقنية الكفاءة مؤشرات تفوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، وق

 السعة كفاءة متوسط بلغ حيث والرابعة والثانية األولي بالفئات بالمقارنة الثالثة الحيازية بالفئة للسعة والمتغير
 األولي الحيازية للفئة% ٨٧ ،%٧٩ ،% ٨٢ نحو المتوسط بلغ حين في% ٩١ نحو الثالثة الحيازية للفئة



٨٢٧  في محافظة الفيوم الكفاءة الفنية واالقتصادية لمحصول السمسم تقدير
 الثالثة الحيازية للفئة والتوجيه اإلرشاد ببرامج االهتمام ضرورة يستلزم مما الترتيب علي والرابعة والثانية

 الرابعة الحيازية الفئة في المستخدمة االقتصادية للموارد التوزيعية الكفاءة أن تبين كما. بها السعه كفاءة لرفع
 زادت كلما أنه على يدل مما. للسعة العائد وتغير ثبات من كل ظل في االخرى الفئات ليع تفوقت قد

   .اإلنتاج فى المستخدمة الموارد إستخدام كفاءة زادت المزروعة المساحة
 الفئات علي تفوقت قد الرابعة الحيازية للفئة  والتوزيعيةاالقتصادية الكفاءة أن الدراسة نتائج أوضحت كما

 كلما المزروعة المساحة زادت كلما أنه على يدل مما للسعة، العائد وتغير ثبات من كل ظل في االخري
 فى المستخدمة الموارد من األمثل الحجم تقدير منها يمكن والتى االقتصادية للموارد الكفء االستخدام تحقق
  . الفعلى الحجم مع ومقارنته السمسم محصول إنتاج
 متوسط خفض أهمية يتضح للموارد المستخدمة على مستوى العينة، مثلواأل الفعليالحجم  مقارنةعند و

 خفض يستلزم كما ،%٣٢,٣ نحو الفائض مقدار بلغ حيث ، وفقا لمفهوم العائد الثابت للسعةالفعلية المساحة
 السماد وكمية البشري، والعمل اآللي، العمل ساعات وعدد البلدي، السماد من المستخدمة الفعلية الكميات

 تتحقق لكي الترتيب علي% ٥١,٣ ،% ٣٠,٦ ،% ٥٠,٨ ،% ٥٨,٥ ،% ٦٢,٩ بنحو التقاوي كمية كيماوي،ال
 يمكن أنه والمثلي الفعلية المساحة متوسط مقارنة عند يتبين للسعة العائد تغير ظل في أما االقتصادية، الكفاءة
 البلدي، السماد من المستخدمة الفعلية الكميات خفض يستلزم كما ،%٢٤ بنحو الفعلية المساحة متوسط خفض
 ،%٤٤,٥ بنحو التقاوي وكمية الكيماوي، السماد وكمية البشري، والعمل اآللي، العمل ساعات وعدد
  . الترتيب علي% ٤٠ ،%٣٥,٦ ،%٣٤ ،%٥٥,٥

وتم تقدير كمية الموارد التى يمكن توفيرها فاتضح أنه وفقا للعائد الثابت أفضل من العائد المتغير حيث 
 ٣٣٨,٨ مترا مكعبا بقيمة بلغت ١٥,٤ لمورد السماد البلدى  حواليا توفير بالنسبة إلجمالى العينة منيمكن 

مزرعة بقيمة وفر بلغت / ساعة ١٢جنية ، بينما بلغت كمية الوفر من عدد ساعات العمل اآللى حوالى 
اوية والتقاوى حوالى  جنيها، فى حين بلغ كمية الوفر لكل من العمل البشرى واألسمدة الكيم٨٠٤حوالى 
 جنيها لكل منهما ٨٢، ٣٠٢، ١٧٤٨,٥ كيلو جراما على التوالى بقيمة بلغت ٤,١، ١٠٠,٧يوم، / رجل٢٦,٩

  .على الترتيب
  :وفى ضوء نتائج الدراسة توصى باآلتى

  دعم الدولة لمحصول السمسم كباقى المحاصيل االستراتيجية لما له من أهمية اقتصادية حيث تتميز بذوره
وهى تفوق نسب  % ٦٥: ٣٥تواها على الزيوت والبروتين والكالسيوم فنسبة الزيوت تتراوح بين باح

 .الزيت فى المحاصيل الزيتية األخرى
  تفعيل دور اإلرشاد الزراعى ليقوم بنقل توصيات البحوث والدراسات إلى المنتجين أصحاب المزارع

 . بهدف رفع الكفاءة االقتصادية للمحصول
 وإعالن سعره والعائد المتوقع منه قبل موسم الزراعة ) سعر الضمان(ع سعر المحصول العمل على رف

 .لجذب المزارعين لزراعته بدال من عزوفهم عن زراعته
 في الهدر لتقليل مزارعهم ادارة في العلمي االسلوب الستخدام السمسم محصول مزارعي توجيه يجب 

، باإلضافة إلي إنتاج لمزرعته الكلى اإليراد بزيادة ةعلي يعود مما التكاليف لخفض المستخدمة الموارد
  .أصناف عالية اإلنتاجية وتوجيه المزارعين لزراعتها

 :المراجع
 .٣٤ لمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعية العربية ، المجلدا )١
، تقدير كفاءة مزارع إنتاج )دكاترة( عبد العزيز محمد الدويس  محمد حمد القنيبط،،أحمد محمد الهندي )٢

التمور بمنطقة القصيم باستخدام تحليل مغلف البيانات، مجلة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية، جامعة 
 .٢٠١١، )٢٩(، العدد )١٠(الملك سعود، المجلد 
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إمكانية  بالدول العربية ودراسة عن وضع الزيوت والدهون مركز التنمية الصناعية للدول العربية،   )٣

  .١٩٧٣ ، نوفمبر IDCASوسائل التنسيق 
، السنة الخامسة، )٨( تحليل مؤشرات الكفاءة، مجلة جسر التنمية، العدد ،)دكتور( بابكر مصطفي )٤

  .الكويت
 تقدير الكفاءة التقنية ،)دكاترة(، أمين عبدالرؤف الدقلة، هناء محمد شداد  العبدوائل أحمد عزت )٥

رز في مصر، مجلة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية، جامعة الملك واالقتصادية إلنتاج محصول األ
  .٢٠١٢يناير  ،)١(سعود، المجلد الحادي عشر، العدد 

 تقدير كفاءة مزارع إنتاج القطن بمحافظة ،)دكاترة (وائل أحمد عزت العبد، عالء السعيد الشبراوي )٦
عودية للعوم الزراعية، جامعة الملك سعود،  مجلة الجمعية الس،كفرالشيخ باستخدام تحليل مغلف البيانات

 .٢٠١٤ العدد األول، يناير ،)١٣(المجلد 
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة الميزان الغذائي لجمهورية مصر  )٧

  .العربية، أعداد متفرقة
لمركزية لالقتصاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة ا )٨
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Estimation of The Technical and Economic Efficiency of Sesame 
Crop In Fayoum Governorate 

 
Summary 

Fayoum governorate is Considered appropriate for the cultivation of sesame 
crop in terms of sandy land and weather conditions and the long experience of 
farmers, which makes Fayoum governorate have a comparative advantage in the 
production of sesame crop. But the cultivated sesame area decreased at the level of 
the country from 72.1 feddan in 2002 to about 63.8 feddan in 2014, or about 11.4%, 
Cultivated area in Fayoum governorate has also decreased from about 4.4 thousand 
feddan in 2002 to about 3.4 feddan in 2014, an average of 22%, although the Fayoum 
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governorate increased newly reclaimed areas. It is required know to the reasons for 
the reluctance of farmers for the cultivation of sesame crop, which requires the 
measurement of the efficiency of production resources used in the production of the 
crop. 

The study aims to examine the possibility of achieving technical and economic 
efficiency of various agricultural resources used to cultivate sesame to achieve the 
maximum return to support expansion in the cultivation of the crop, The study aims 
to examine the possibility of achieving technical and economic efficiency of various 
agricultural resources used to cultivate sesame to achieve the maximum return to 
support expansion in the cultivation of the crop, trying to raise the efficiency of use 
of available economic resources, i.e., cost reduction to the lowest level to achieve the 
maximum profit possible, To achieve this objective study used data development 
analysis (DEA) to direct the resources used for the cultivation of sesame in Fayoum 
governorate in order to achieve economic efficiency, and expansion in its cultivation. 

The study sample was divided into four categories of holdings, according to 
farm area. the first category (less than feddan), Category II (feddan), the third 
category (greater than one feddan to less than three feddans), and Category  IV 
(greater than three feddans .the target of this division is to compare the efficiency of 
these categories, to reach the optimal size of the farm. 
The study found a range of results including: 

Outweigh of the technical efficiency indicators under fixed-rate and variable-
capacity third category compared to the first, second and fourth categories for the 
where average capacity efficiency for the third category amounted to about 91%, 
while the reached about 82% .79% .87% for the first, second and fourth categories 
respectively. There is a need for attention to guidance and counseling programs for 
the third category to raise the amplitude competence. It turns out that the allocative 
efficiency of economic resources used by the fourth category has outperformed other 
categories under both constant and variable returns to scale. Which shows that the 
greater the area under cultivation the higher the efficiency of resources used in 
production. 

Results of the study also showed that allocative efficiency of economic 
resources used by the fourth category has outperformed other groups under both 
constant and variable returns to scale, Which shows that the more cultivated area the 
easier to achieve efficient use of economic resources, which can be used to estimate 
the optimum size of the resources used in the production of sesame and compare it 
with the actual size. 
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When comparing the actual and optimization sizes of the resources used at the sample 
level, it is clear that. It is importance to reduce the average actual area, according to 
the concept of constant returns to scale, where the amount of the surplus reached 
32.3%, it is also important to lower the actual quantities used of manure, the number 
of automated work hours, human labor, the amount of chemical fertilizer, and the 
amount of seeds by about 62.9%, 58.5%, 50.8%, 30.6%, 51.3% so that economic 
efficiency can be achieved, In light of variable returns to scale comparison between 
average actual and optimum areas showed we that can reduce the average actual area 
by about 24%, and lower the actual quantities used of manure, the number of 
automated work hours, human labor, the amount of chemical fertilizer, and the 
amount of seeds by about 44.5%, 55.5%, 34%, 35.6%, 40%, respectively. 
An estimate for the amount of resources that can be saved showed that savings under 
the fixed return are better than under variable return, where the total sample can save 
about 15.4 cubic meters of manure  valued at 338.8 pounds, While the amount saved 
of automatic work hours amounted to about 12 hours / farm worth about 804 pounds, 
while the amount of spavined of human labor, chemical fertilizers, and seeds reached 
about 26.9 man / day, 100.7, 4.1 kg respectively, valued at 1748.5, 302.82 pounds 
each, respectively. 
The study recommends the following: 

- State support for sesame crop like other strategic crops because of its economic 
importance, as sesame seeds are high characterized by oil content, protein and 
calcium where oil range from 35: 65%, which is higher than the oil content in 
other oil crop. 

- Activating the role of agricultural extension in delivering recommendations of 
the research and studies to producers in order to raise the economic Efficiency 
of sesame crop production . 

- Work on raising the guarantee price of the crop and the declaration of its price 
and the expected return before the planting season to encourage farmers 
cultivate the crop instead of their reluctance. 

- Educate sesame crop farmers to use scientific method in their farm 
management to reduce wastage of resources used to cut costs and increase total 
revenue ,in addition to using high yielding varieties. 

 
  

   
 
 


