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  :المستخلص
ـ               اً وعالميـاً، تعتبر النباتات الطبية والعطرية ذات قيمة اقتصادية عالية حيث يتزايد عليها الطلب محلي

 والقـومى ، ولـوحظ    الزراعيوهى من المحاصيل الزراعية الهامة فى  مصر من حيث مساهمتها فى الناتج           
 الكفـاءة   إنخفاض المساحة المزروعة بنظم الزراعة التقليدية والعضوية بالفيوم ، ويهـدف البحـث لدراسـة              

 إستخدام تحليل التبـاين وبعـض مؤشـرات         ، وأعتمدت الطريقة البحثية على    ومـفيوالتسويقية بال قتصادية  األ
 أولهمـا   بيانـات الكفاءة األقتصادية وتقدير الهوامش والكفاءة التسويقية، وأعتمد البحث على مصدرين مـن ال            

  ويتضح مـن نتـائج البحـث بتقـدير    . األولية من خالل أستمارة األستبيان    بيانات الثانوية، وثانيهما ال   بياناتال
ـ  حيث    الزراعة التقليدية والعضوية   ، والكراوية، والشمر لنظم   ل الشيح يصامحلة  الكليية  اإلنتاجالتكاليف    تبلغ

 جمـالي يـة إل  اإلنتاجأحصائية لمتوسط التكاليف    معنوية  إى أنها ذات      على الترتيب  ٤,٧،  ٥,٦ ،   ٩,٨ حوالي
 يـة التقليدمتوسط الكفـاءة التـسويقية لمحاصـيل الـشيح ، والكراويـة، والـشمر للزراعـة                 وبلغ  العينة،  

 ، العينـة  جمـالي على الترتيب إل  ٪٧٤٪،٧٣٪،٧٤، وبالنسبة للزراعة العضوية بلغت نحو     ٪٧١٪٧٣،٪٧١نحو
وتوصى الدراسة بإنشاء مصانع متكاملة بالفيوم لتجهيـز النباتـات الطبيـة والعطريـة بغـرض التـصدير                  

لحمايـة   والعطرية الطبية النباتات ، تطبيق نظام الزراعة التعاقدية ألهم     العالميبالمواصفات المطلوبة للسوق    
  ٠المزارعين من جشع التجار والوسطاء

  .الكفاءة التسويقية-الهوامش التسويقية-العائد صافى-ى الكلاإليراد-النباتات الطبية والعطرية :المفتاحيةالكلمات 
  

  : مقدمة
فـى  تعتبر النباتات الطبية والعطرية من المحاصيل الزراعية الهامة فى  مصر من حيث مـساهمتها                

 والقومى، والتى توفر المواد الخام لبعض الصناعات الزراعية التمويليـة وأسـتيعابها لنـسبة               الزراعيالناتج  
كبيرة من القوى العاملة ومساهمتها فى الصادرات الزراعية والتى توفر النقد األجنبى، وأزدياد الطلب علـى                 

عة األدوية ودخولها فى كثيـر مـن المجـاالت    النباتات الطبية والعطرية لما لها من أهمية إقتصادية فى صنا         
 وتتوقف أهمية النباتات الطبية والعطرية على العالقة النسبية بين العائد االقتصادى منها،             ٠وتعدد أستخدماتها   

مقارنة بالعائد األقتصادى بالمحاصيل البديلة أو المنافسة لها ، مما يؤكد الجدوى األقتصادية مـن األسـتثمار                 
. اتات الطبية والعطرية، ومدى مساهمتها فى زيادة الناتج القومى مـن حـصيلة النقـد االجنبـى     للنب الزراعي

ولوحظ فى األونة األخيرة األهتمام بنظم الزراعة العضوية للنباتات الطبية والعطرية نظراً ألرتبطها بقـضايا               
اق العالمية مـن حيـث تطبيـق    البيئة والصحة العالمية، ونتيجة لذلك توجد منافسة كبيرة بين الدول فى األسو  

مقاييس وموصفات الجودة العالمية الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية ، كما لوحظ زيادة حجم الصادرات من               
النباتات الطبية والعطرية لزيادة الطلب عليها عالمياً لخلوها من األثر المتبقى للمبيـدات الزراعيـة الـضارة                 

   .نسانباأل
 :مشكلة البحث

 من األهمية النسبية للنباتات الطبية والعطرية وأرتفاع العائد الفدانى منها وخاصـة نظـم               على الرغم 
 لتلك النباتات فى غالبية دول العالم بصفة عامة والمتقدمة          العالميالزراعة العضوية ويرجع ذلك لزيادة الطلب       

 للنباتات الطبيـة والعطريـة   بصفة خاصة، اإل أن ضألة المساحة المزروعة بنظم الزراعة التقليدية والعضوية    
فى مصر والتى تساهم بمساحة محدودة فى المحافظات التى تتميز بأهمية نسبية فى إنتاجها وبالتالى مـا زال                  
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ية وإنخفاض الوعى بأهمية المنتجات العضوية، حيث تمثـل         اإلنتاج منها ضئيل نظراً ألرتفاع التكاليف       اإلنتاج

   المساحة المزروعة بالجمهورية خالل متوسط الفترة       إجماليمن  ٪٤,٣المساحة المزوعة بتلك المحاصيل بنحو    
 المساحة المزروعة بالمحافظة لتلـك      إجماليمن  ٪٧,١، فى حين تمثل بمحافظة الفيوم بنحو      )٢٠١٩-٢٠١٥(

  ٠الفترة
  : ف البحثاهدأ

 دراسـة ، و محافظة الفيـوم   ألهم النباتات الطبية والعطرية ب     ياإلنتاج الوضع   دراسةيهدف البحث إلى    
 وتقدير الهوامش والكفاءة التسويقية ألهم النباتات الطبية والعطرية بنظم الزراعة التقليديـة             قتصاديةالكفاءة األ 

أهم النباتـات الطبيـة     هم المشكالت والمعوقات التى تواجة منتجى       أ والعضوية بعينة الدراسة بالفيوم، وتحديد    
ل الدراسة  يصا لمح وتحسين دخل المنتجين   اإلنتاجى زيادة   والتعرف على الحلول التى قد تساعد عل      والعطرية،  

   ٠محافظة الفيومب
   :بياناتالطريقة البحثية ومصادر ال

ـ       ة وذلـك بإسـتخدام األنحـدار    أعتمد البحث على التحليل الوصفى والكمى لوصف متغيرات الدراس
فاءة األقتصادية والتـسويقية   وأستخدام بعض مؤشرات الكf)(، (t)، وتحليل التباين من خالل أختباراتالبسيط

ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، وتقدير الهوامش والكفاءة التسويقية بإستخدام األنحدار المتدرج             
  ٠المرحلى من خالل عينة للمنتجين بمحافظة الفيوم

 عليهـا مـن      الثانوية  التى يتم الحـصول      بيانات أولهما ال  بيانات على مصدرين من ال    وأعتمد البحث 
نشرات قطاع الشئون األقتصادية بوزارة الزراعة ، ومركز المعلومات بمديرية الزراعة بـالفيوم، وثانيهمـا               

  ٠ األولية والتى تم الحصول عليها من خالل أستمارة األستبيانبياناتال
  : توصيف عينة الدراسة

 ) ٢٠٢٠(الزراعـي ن فى الموسم    استبيستمارة األ أتم تجميع   أستخدم البحث أسلوب المعاينة العشوائية و     
مفـردة لمحـصول    ١٢٠تى  كـاأل موزعـة   وهى  والشمر   الشيح والكراوية ل  يصامزارع لمح ٣٠٠تضموالتى  
وتم أختيار مراكز عينة الدراسة طبقاً لألهمية النـسبية  والشمر،   ى الكراوية محصوللكل من   مفردة  ٩٠،٩٠الشيح،

 حيث يأتى محصول الشيح فـى المرتبـة االولـى         ٠حافظةللمساحة المزروعة لمحاصيل الدراسة على مستوى الم      
٪، ويأتى محصولى الكراوية والشمر فى المرتبة الثانية والثالثة بأهميـة نـسبية بلغـت               ٥٧بأهمية نسبية بلغت نحو   

 ألـف  ٢٥,٨٪على الترتيب من المساحة المزروعة للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم والبالغة نحـو    ٩,٣٪،١٥,١نحو
،  وبالنسبة لتوزيع عينة الدراسة لمحصول الشيح قد تم إختيار ثالثة قرى من كل مركـز،  )٢٠١٩(عام  فدان خالل   

حيـث تبلـغ المـساحة    مفـردة،  ٧٠وتم إختيار قرى النزلة وغيضان والمقرانى بمركز يوسف الـصديق بعـدد        
ـ ٪٣١,٦٪،٦٨,٤ فدان وتمثل نظم الزراعة التقليدية والعضوية نحو       ٤٧٩٩ حواليالمزروعة    ى الترتيـب،  عل

حيـث تبلـغ المـساحة     مفـردة  ٥٠وبالنسبة لمركز أبشواى تم إختيار قرى أبو جنشو والسنجق  وطبهار بعـدد          
على الترتيب من    ٪٣٦,١٪، ٦٣,٩ فدان وتمثل نظم الزراعة التقليدية والعضوية نحو       ٤٣٤٤ حواليالمزروعة  

الدراسة لمحصول الكراوية قد تم إختيار قـرى         المحافظة ،وبالنسبة لتوزيع عينة      إجماليحيث المساحة المزروعة ب   
 ١٢٣٩ حـوالي حيث تبلغ المـساحة المزروعـة    مفردة،  ٥٠أبو جنشو والسنجق وأبوكساه بمركز أبشواى بعدد        

 وبالنسبة لمركز أطسا تم إختيار      ،٪على الترتيب ٣٦,٧٪،٦٣,٣فدان وتمثل نظم الزراعة التقليدية والعضوية نحو      
فـدان وتمثـل    ٧٩٩حواليحيث تبلغ المساحة المزروعة      مفردة   ٤٠اة فيصل بعدد  وجردو ومنش  منيا الحيط    قرى

 إجمـالي ٪على الترتيب من حيـث المـساحة المزروعـة ب         ٣٩,١٪،٦٠,٩نظم الزراعة التقليدية والعضوية نحو    
المحافظة، وبالنسبة لتوزيع عينة الدراسة لمحصول الشمر قد تم إختيار قرى السنجق وأبوكساه والعجمين بمركـز                 

 فدان وتمثـل نظـم الزراعـة التقليديـة     ٧٥٥ حوالي، حيث تبلغ المساحة المزروعة   مفردة   ٥٠بشواى بعدد   أ
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وجردو ومنـشاة    منيا الحيط    وبالنسبة لمركز أطسا تم إختيار قرى      ،على الترتيب  ٪٢٩,٧٪،٧٠,٣والعضوية نحو 

راعة التقليدية والعـضوية   فدان وتمثل نظم الز ٤٥٩حواليحيث تبلغ المساحة المزروعة      مفردة   ٤٠فيصل بعدد 
 ٠ المحافظة إجمالي٪على الترتيب من حيث المساحة المزروعة ب٣١,٤٪، ٦٨,٦نحو

  ٠النتائج البحثية ومناقشتها
  : ية ألهم النباتات الطبية والعطرية فى الفيوم اإلنتاجتطور المؤشرات : اوالً
 ٠وماإلنتاجية لمحصول الشيح فى الفيتطور المؤشرات  -١

  الكلـى  اإلنتـاج يـة الفدانيـة و    اإلنتاج و المزروعـة  المساحة   إجمالي تطور )١(ل رقم   يوضح الجدو 
 لمحـصول  الكليـة    ةالمساحمتوسط   أن يتبين حيث) ٢٠١٩ -٢٠٠٥ (الفترة خالل الفيوم فى الشيحمحصول  ل

اً تجاهـاً عامـاً متزايـد   أ أخـذت  المساحةأن  ) ٢ (رقم الجدول ويشيرن ،   األف فد ١٢,٩نحوبلغ   بالفيوم الشيح
 متوسط المساحة الكليـة     ٪ من ٢,٥  بلغ نحو  سنوي زيادة   بمعدلن  ا فد  ألف ٠,٣٢٦حوالي إحصائياً بلغ    ياًمعنو

٪ من التغيرات فـي المـساحة   ٦٠ مما يعنى أن    ٠,٦٠نحوب معامل التحديد    ر وقد خالل فترة الدراسة ،    بالفيوم
يـة الفدانيـة بلغـت    اإلنتاج لمتوسـط  وبالنسبة الكلية لمحصول الشيح بالفيوم ترتبط بتغيرات عنصر الزمن ،      

 بمعدل طن٠,٠٥حوالي إحصائياً بلغ    يا اتجاهاً عاماً متزايداً معنو    ية الفدانية أخذت  اإلنتاجأن  و،  طن٠,٩١٠نحو
   ٠,٣٣نحوب معامل التحديد ر وقدية الفدانية خالل فترة الدراسة ،اإلنتاج متوسط ٪ من٥,٥ بلغ نحوسنويزيادة 

 يتبـين  ية الفدانية ترتبط بتغيرات عنصر الزمن ، فى حين    اإلنتاجيرات في   ٪ من التغ  ٣٣مما يعنى أن    
تجاهاً عاماً متزايداً   إ أخذ  الكلى اإلنتاجأن  و ،   طنألف  ١١,٧نحوبلغ   الشيح الكلى لمحصول  اإلنتاج متوسط أن

ل خـال  الكلـى  اإلنتاج متوسط   ٪ من ٣,٢ بلغ نحو  سنوي زيادة   بمعدل طن ٠,٣٦٨حوالي إحصائياً بلغ    يامعنو
 الكلى لمحـصول    اإلنتاج٪ من التغيرات في     ٩٥ مما يعنى أن     ٠,٩٥ معامل التحديد نحو   يبلغ و فترة الدراسة ،  

  ٠الشيح بالفيوم ترتبط بتغيرات عنصر الزمن 
 : ة فى الفيوم ية لمحصول الكراوياإلنتاجتطور المؤشرات  -٢

محصول ل الكلى اإلنتاجلفدانية وية ااإلنتاج والمزروعة المساحة إجمالي تطور) ١( الجدول رقم يشير
 لمحصول الكراوية الكلية ةالمساحمتوسط  أن يتبين حيث) ٢٠١٩-٢٠٠٥ (الفترة خالل الفيوم فى الكراوية

 ياتجاهاً عاماً متزايداً معنوأ أخذت المساحةأن ) ٢ (رقم  ويشير الجدولن،األف فد ٢,٤ نحوبلغ  لفيومبا
 خالل فترة  متوسط المساحة الكلية٪ من٨,٩ بلغ نحوسنويادة  زيبمعدلن افد٠,٢١٣حواليإحصائياً بلغ 

٪ من التغيرات فى المساحة الكلية ترتبط بتغيرات ٩٥يعنى أن   مما٠,٩٥ بلغ معامل التحديدي والدراسة،
أن  و،طن١,٤نحولفيوم بلغ  باالكراوية ية الفدانية لمحصولاإلنتاجأن متوسط  يتبين كما عنصر الزمن ،

 بلغ سنوي زيادة بمعدل طن٠,٠٤٤حوالي إحصائياً بلغ ىمعنومتزايد تجاهاً عاماً أ انية أخذتية الفداإلنتاج
مما يعنى أن ٠,٣٩بلغ معامل التحديد نحووي ية الفدانية خالل فترة الدراسة ،اإلنتاج متوسط ٪ من٣,١نحو
 اإلنتاجمتوسط  أن يتبين ية الفدانية ترتبط بتغيرات عنصر الزمن، فى حيناإلنتاج٪ من التغيرات فى ٣٩

 يا اتجاهاً عاماً متزايداً معنوأخذ الكلى اإلنتاجأن و، طنألف  ٣,٤نحوبلغ  لفيوم بالمحصول الكراوية الكلى
 خالل فترة الدراسة، الكلى اإلنتاج متوسط ٪ من٦ بلغ نحوسنوي زيادة بمعدل طن ٠,٢٠٣حواليإحصائياً بلغ 

الفيوم  الكلى لمحصول الشيح باإلنتاج٪ من التغيرات في ٩١ مما يعنى أن ٠,٩١ معامل التحديد نحويبلغو
  .ترتبط بتغيرات عنصر الزمن

 : صول الشمر فى الفيوم ة لمحاإلنتاجيتطور المؤشرات  -٣
  الكلىاإلنتاجية الفدانية واإلنتاج والمزروعة المساحة إجمالي تطور )١(الجدول رقم حيث أوضح 

لمحصول  الكلية ةالمساحمتوسط  أن يتبين حيث) ٢٠١٩ -٢٠٠٥ (الفترة خالل الفيوم فى الشمرمحصول ل
   ياتجاهاً عاماً متزايداً معنوأ أخذت المساحةأن ) ٢ (رقم  ويشير الجدولن،األف فد ١,٩نحوبلغ  لفيوم باالشمر
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والعطرية بمحافظة ألهم النباتات الطبية  الكلى اإلنتاجية الفدانية واإلنتاجو المساحة تطور) ١ (رقم جدول

  )٢٠١٩-٢٠٠٥ (الفترة فيوم خاللال
  الشمر  الكراوية  الشيح

  المساحة  السنوات
  المزروعة

 )فدان ألف(

ية اإلنتاج
  الفدانية

 )للفدان طن(

 اإلنتاج
  الكلى

 )طن الف(

  المساحة
  المزروعة

 )فدان ألف(

ية اإلنتاج
  الفدانية

 )للفدان طن(

 اإلنتاج
  الكلى

 )طن الف(

  المساحة
  المزروعة

 )فدان ألف(

ية إلنتاجا
  الفدانية

 )للفدان طن(

 اإلنتاج
  الكلى

 )طن الف( 
١,٢ ٠,٨٣ ١,٥ ١,٤ ١,٢ ١,٢ ٩,٨ ٠,٩٢ ١٠,٦  ٢٠٠٥ 
١,٨ ١,١ ١,٦ ١,٦ ١,٣ ١,٢ ٩,٧ ٠,٨٩ ١٠,٩  ٢٠٠٦ 
١,٥ ١,٠١ ١,٥ ١,٨ ١,٤ ١,٣ ٩,٢ ٠,٨٥ ١٠,٨  ٢٠٠٧ 
١,٤ ٠,٩٧ ١,٤ ٢,٧ ١,٥ ١,٨ ١٠,٥ ٠,٩١ ١١,٥  ٢٠٠٨ 
١,٧ ١,١ ١,٥ ٢,٢ ١,٣ ١,٧ ١٠,٥ ٠,٨٩ ١١,٨  ٢٠٠٩ 
١,٧ ٠,٩٨ ١,٧ ٣,١ ١,٤ ٢,٢ ١١,٢ ٠,٩١ ١٢,٣  ٢٠١٠ 
١,٩ ١,١ ١,٧ ٣ ١,٣ ٢,٣ ١١,٣ ٠,٩٠ ١٢,٥  ٢٠١١ 
٢,٢ ١,٢ ١,٨ ٣,١ ١,٢ ٢,٦ ١١,٥ ٠,٨٦ ١٣,٤  ٢٠١٢ 
٢,١ ١,١ ١,٩ ٤,٦ ١,٦ ٢,٩ ١٢,٢ ٠,٩٠ ١٣,٦  ٢٠١٣ 
٢,١ ٠,٩٩ ٢,١ ٤,٣ ١,٣ ٣,٣ ١٢ ٠,٨٦ ١٣,٩  ٢٠١٤ 
٢,٤ ١,١ ٢,٢ ٤,٢ ١,٢ ٣,٥ ١٣ ٠,٩٢ ١٤,١  ٢٠١٥ 
٢,٥ ١,١ ٢,٣ ٥,٣ ١,٥ ٣,٥ ١٢,٧ ٠,٨٩ ١٤,٣  ٢٠١٦ 
٢,٥ ١,١ ٢,٣ ٤,٨ ١,٣ ٣,٧ ١٣,٩ ٠,٩٦ ١٤,٥  ٢٠١٧ 
٢,٩ ١,٢ ٢,٤ ٤,٦ ١,٢ ٣,٨ ١٤,٢ ٠,٩٨ ١٤,٥  ٢٠١٨ 
٢,٩ ١,٢ ٢,٤ ٥,١ ١,٣ ٣,٩ ١٤,٦ ٠,٩٩ ١٤,٧  ٢٠١٩ 
 ٢,٠١ ١,٠٦ ١,٩ ٣,٤ ١,٤ ٢,٤ ١١,٧ ٠,٩١ ١٢,٩  المتوسط
   نـشرات   – الزراعـي  لإلقتـصاد  المركزيـة  اإلدارة – اإلراضي واستصالح الزراعة وزارة جمعت وحسبت  -١: المصدر

  .مختلفة أعداد – الزراعية اإلحصاءات
  . أعداد مختلفة. غير منشورةياناتب مديرية الزراعة بالفيوم، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، جمعت وحسبت -٢

ى ألهم  الكلاإلنتاجوية الفدانية اإلنتاج وزروعة العام لتطور المساحة المي الزمناإلتجاهمعادالت ) ٢ (جدول
  )٢٠١٩-٢٠٠٥ (الفترة الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم خالل النباتات

 سنويلا يرالتغمعدل ٪  المتوسط R2 F   اإلتجاه الزمني العاممعادلة المتغير  المحصول
 المساحة

 زروعةالم
    ـه س٠,٣٢٦+٦٤٢٤,٤   =هـ^١ص

 )             ٢,٥ ١٢,٩ **٣٢٨,١ ٠,٦٠  )**١٩,١ 

ية اإلنتاج
 الفدانية

      ـه  س٠,٠٥+٩,٨٩  =هـ^٢ص
  الشيح  ٥,٥  ٠,٩١  **٦,٤٢  ٠,٣٣ )*٢,٥         (

 اإلنتاج
 ىالكل

    ـه س٠,٣٦٨+٧٢٧,٧  =هـ^٣ص
            )            ٣,٢ ١١,٧ **٢٦٤,١ ٠,٩٥ )**١٦,٢٥ 

 المساحة
 زروعةالم

      ـه س٠,٢١٣+٤٢٥,٠٢ =هـ^٤ص
)                         ٨,٩  ٢,٤  **٢٢٦,٥  ٠,٩٥ )**١٥,٢  

ية اإلنتاج
 الفدانية

               ـه س٠,٠٤٤ +٩٠,٥   =هـ^٥ص
  الكراوية  ٣,١  ١,٤  ٠,١٦  ٠,٣٩ )*٢,٤                         (

 اإلنتاج
 ىالكل

    ـه  س٠,٢٠٣+٥٦٦,٤  =هـ^٦ص
)                       ٦ ٣,٤ **١٢٣,٨ ٠,٩١ )**١١,١٣ 

 المساحة
 زروعةالم

     ـه  س٠,٠٧٨+١٥٤  =هـ^٧ص
)                      ١٤,٨ ١,٩ **١٣٧,٩ ٠,٩١ )**١١,٧ 

ية اإلنتاج
 الفدانية

      ـه س٠,٠١٥+٢٨,٩٦  =هـ^٨ص
  الشمر ١,٦ ١,٠٦ **١٠,١١ ٠,٤٤ )*٣,٢                       (

 اإلنتاج
 ىالكل

      ـه س٠,١١١+٢٢٠,٧  =هـ^٩ص
)                       ٥,٥ ٢,٠١ **١٢٩,٣ ٠,٩١ )**١١,٤ 

 اإلنتاج ويةاإلنتاجالمساحة و ( راتللمتغير التابع والمتمثل في المتغيالتقديرية  مةقيال هـ^ ص أن حيث(   
 ١٥ ، ٠٠٠٠٠ ٣ ، ٢ ، ١( ستقل ، حيث هـ معامل الزمن بالسنوات كمتغير :  هـ  س(   
 المحسوبة ) ت(  تشير للقيمة قديرات أسفل التاألقواس بين األرقام    
 **٠,٠٥(  إلى المعنوية عند مستوى تشير             * )  ٠,٠١(  إلى المعنوية عند مستوى تشير(   

  )١ ( الواردة بجدول رقم اناتبيجمعت وحسبت من ال:  المصدر
 



٩٠١ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
 خالل فترة  متوسط المساحة الكلية٪ من١٤,٨ بلغ نحوسنوي زيادة بمعدلن ا فد٠,٠٧٨حواليإحصائياً بلغ 

٪ من التغيرات في المساحة الكلية ترتبط بتغيرات ٩١ مما يعنى أن ٠,٩١بلغ معامل التحديد نحوي والدراسة ،
أن و، طن١,٠٦ نحوبلغ  لفيوم باية الفدانية لمحصول الشمرتاجاإلنأن متوسط  يتبين عنصر الزمن ، كما

 بلغ سنوي زيادة بمعدل طن٠,٠١٥ حوالي إحصائياً بلغ ياتجاهاً عاماً متزايداً معنوأ ية الفدانية أخذتاإلنتاج
٪ مما يعنى أن ٠,٤٤بلغ معامل التحديد نحووي ية الفدانية خالل فترة الدراسة ،اإلنتاجمتوسط ٪ ل١,٦نحو
 ية الفدانية لمحصول الشمر بالفيوم ترتبط بتغيرات عنصر الزمن ، فى حيناإلنتاج من التغيرات في ٪٤٤

 اتجاهاً أخذ الكلى اإلنتاجأن  و،طنألف ٢,٠١نحوبلغ  لفيوم بالمحصول الشمر الكلى اإلنتاجمتوسط  أن يتبين
 اإلنتاج متوسط ٪ من٥,٥غ نحو بلسنوي زيادة بمعدل طن٠,١١١حوالي إحصائياً بلغ ياعاماً متزايداً معنو

 الكلي اإلنتاج٪ من التغيرات في ٩١ مما يعنى أن ٠,٩١ معامل التحديد نحويبلغ وخالل فترة الدراسة ، الكلى
  ٠لمحصول الشمر بالفيوم ترتبط بتغيرات عنصر الزمن

هـم النباتـات    المقارنة لتوصيف متغيرات عينة الدراسة لنظم الزراعة التقليدية والعـضوية أل         أوجه -ثأنياٌ
  ٠الطبية والعطرية بالفيوم

 العينـة   جمـالي إل البلدى السماد كمية متوسطأن  ) ٣( يوضح الجدول رقم     اسة محصول الشيح  ربد -
   ،  ٥٢٢ حوالي بلغت الترتيب، بقيمة  على للفدان/٣م٧,٩ ، ٦,٥ حوالي والعضوية بلغت  الزراعة التقليدية  لنظم
للفـدان ، بنـسبة   /جنية١٠٦اعة العضوية عن نظيرتها التقليدية بنحوويتضح زيادة نظم الزر للفدان،  /جنية٦٢٨

 والعـضوية بلغـت    التقليديـة  الزراعة لنظم الشتالت عدد متوسط أن  العينة ، كما   جماليإل٪٢٠,٣زيادة بنحو 
نظم  بزيادة قيمة الترتيب،   للفدان على /جنية٥٣٣،  ٣٥٩ حوالي بلغت ، بقيمة  للفدان/شتلة  الف ٨,٨ ،   ٩حوالي
 أن حـين   العينة، فـى جماليإل٪٤٨,٥للفدان، بنسبة زيادة بنحو/جنية١٧٤عة العضوية عن التقليدية بنحو   الزرا

 بقيمة للفدان،/ ساعة ٧,٩،  ٧,٨ حوالي والعضوية بلغ  التقليدية الزراعة لنظم االلى العمل ساعات عدد متوسط
العـضوية عـن التقليديـة       ويتضح زيادة نظم الزراعـة       الترتيب، للفدان على /جنية٧٣٩،  ٧٠٢حوالي بلغت
 التقليديـة  الزراعة لنظم الرى كمية متوسط أن  العينة، كما  جماليإل٪٥,٢للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية٣٧بنحو

 الترتيـب،  علـى  للفـدان /جنيـة ١٠٤٨،  ٩٤٨حوالي بلغت بقيمة للفدان، ٣/م٢,١، ٢,٢حوالي والعضوية بلغ 
 جمـالي إل٪١٠,٦للفدان بنسبة زيادة بنحـو    /جنية١٠٠حوويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بن       

 علـى  للفـدان /وحـدة ٥٦,٦، ٥٥,٢ حوالي التقليدية الزراعة لنظم الفوسفاتى السماد كمية متوسط العينة، وبلغ 
ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عـن        الترتيب، للفدان على /جنية٤٩٧،٦٦٧حوالي بلغت بقيمة الترتيب،

 األزوتى السماد كمية متوسط بلغ كما  العينة، جمالي إل ٪٣٤,٢للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية١٧٠التقليدية بنحو 
 للفـدان /جنية٩٩٣،  ٨٢٤حوالي بلغت للفدان، بقيمة  /وحدة١١٩،١٢١حواليوالعضوية   التقليدية الزراعة لنظم
زيـادة  للفـدان بنـسبة   /جنيـة ١٦٩ ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليديـة بنحـو     الترتيب، على
والعـضوية   التقليديـة  الزراعة لنظم البوتاسى السماد كمية متوسط بلغ حين   فى  العينة، جماليإل٪٢٠,٥بنحو

 ويتضح زيادة نظم    الترتيب، للفدان على /جنية٨٣٥،  ٦٨٥حوالي بلغت بقيمة للفدان، /وحدة٤١,١،  ٤٢,١حوالي
 متوسـط  أن  كمـا  العينة،جماليإل٪٢٠بنحوللفدان بنسبة زيادة    /جنية١٥٠الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو    

، ٥٠٥ حـوالي  بلغـت  للفدان، بقيمـة  /للتر٢٥,٢،٢٨حواليوالعضوية   التقليدية الزراعة لنظم المغذيات كمية
للفدان بنـسبة   /جنية٦٠ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو       الترتيب،   للفدان على /جنية٥٦٥

والعـضوية   التقليديـة  الزراعـة  لنظم المبيدات قيمة متوسط بلغ حين  فى  العينة، جماليإل٪١١,٩زيادة بنحو 
 التقليديـة  الزراعـة  لـنظم  البـشرية  العمالة عدد متوسط بلغو الترتيب، على للفدان/جنبة٢٦٦،  ٦٤٤حوالي

الترتيـب،   للفدان علـى  /جنية٤٩٧٦،٥٩٥١حوالي بلغت للفدان، بقيمة / عامل ٧٤,٨،  ٧٢,٩حواليوالعضوية  
 جمـالي إل٪٢٠,٦للفدان بنسبة زيادة بنحـو    /جنية٩٧٥نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو     ويتضح زيادة   

 للفـدان /جنية٣٣٥،  ٣١٨حواليوالعضوية   التقليدية الزراعة لنظم النثريات قيمة متوسط بلغ حين فى  العينة،
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٩٠٢ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
نـسبة زيـادة    للفـدان ب  /جنيـة ١٧ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليديـة بنحـو          ، على الترتيب 

، ٣٩٣٠حـوالي والعـضوية    التقليديـة  الزراعـة  لنظم االيجار قيمة متوسط بلغ و ،  العينة جماليإل٪٥,١بنحو
للفـدان  /جنيـة ٣٧٥ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو       الترتيب،   للفدان على /جنية٤٣٠٥

 التقليديـة  الزراعـة  لـنظم  ية الكلية اإلنتاج التكاليف قيمة متوسط بلغ و  العينة، جماليإل٪٩,٥بنسبة زيادة بنحو  
ويتضح زيادة نظم الزراعـة العـضوية عـن         الترتيب، على للفدان/جنية١٦٩٠١،  ١٥٠٩٠حواليوالعضوية  

  . العينةجماليإل ٪١٢للفدان بنسبة زيادة بنحو/جنية١٨١١التقليدية بنحو
  راعة التقليدية والعضوية لمحصول الشيحأوجه المقارنة لتوصيف متغيرات عينة الدراسة لنظم الز) ٣(جدول رقم 

  القيمة  العضوية  القيمة  التقليدية  القيمة  العضوية  القيمة  التقليدية  القيمة  العضوية  القيمة  التقليدية  المتغيرات  إجمالي العينة  أبشواى  يوسف الصديق
اإلنتاجية الفدانية 

  -  ٣,٨  -  ٤,٢  -  ٤  -  ٤,٣  -  ٤,٢  -  ٤,٥  للفدان/بالطن
د كمية السما

  ٦٢٨  ٧,٩  ٥٢٢  ٦,٥  ٦٣٦  ٨,٢  ٥٣٤  ٦,٩  ٧٨٦  ٨,٧  ٥٨٨  ٧,٤  )٣م(البلدى 
 عدد ساعات
العمل االلى 

  )الساعة(
٧٣٩  ٧,٩  ٧٠٢  ٧,٨  ٧٧٨  ٨,٢  ٧١٨  ٨  ٨٠٥  ٨,٧  ٧٣٨  ٨,٢  

  عدد الشتالت
  ٥٣٣  ٨,٨  ٣٥٩  ٩  ٥٥٩  ٩,٢  ٣٣٩  ٩,٢  ٥٦٦  ٩,٤  ٣٧٣  ٩,٣  )الف شتلة(

كمية الرى للفدان 
  ١٠٨٤  ٢,١  ٩٤٨  ٢,٢  ١١١٨  ٢,٣  ٩٦٩  ٢,٢  ١١٣٣  ٢,٤  ١٠٦٠  ٢,٣  )٣م(

كمية السماد 
  ٦٦٧  ٥٦,٦  ٤٩٧  ٥٥,٢  ٧٠٣  ٥٧,٤  ٥٤٤  ٥٧,٢  ٧١٨  ٥٨  ٥٧٤  ٥٦,٨  )وحدة(الفوسفاتى

كمية السماد 
  ٩٩٣  ١٢١  ٨٢٤  ١١٩  ٩٩٩  ١٢٣  ٨٥٠  ١١٩  ١٠٣٨  ١٢٦  ٨٦٠  ١٢٣  )وحدة(االزوتى  

كمية السماد 
  ٨٣٥  ٤١,٤  ٦٨٥  ٤٢,١  ٨٦٣  ٤٢,٧  ٧٦٨  ٤٢,٦  ٩١٢  ٤٥  ٧٨٩  ٤٣,٨  )وحدة(البوتاسى 

كمية المغذيات 
  ٥٦٥  ٢٨  ٥٠٥  ٢٥,٢  ٥٨١  ٢٨,٨  ٥٢١  ٢٦,١  ٦٢٩  ٣٠  ٥٢٧  ٢٦,٤  )للتر(

قيمة المبيدات 
  ٢٦٦  ٦٤٤  ٢٧٢  ٦٦٩  ٢٩١  ٦٧١  )جنية(

العمالة البشرية 
  ٥٩٥١  ٧٤,٨  ٤٩٧٦  ٧٢,٩  ٦١١٣  ٧٦,٢  ٥٤٧٣  ٧٣,٩  ٦٢٦٢  ٧٧  ٥٦٨٥  ٧٥,٨  )رجل يوم عمل (

  ٣٣٥  ٣١٨  ٣٥٩  ٣٢٥  ٣٦١  ٣٥٥  نثريات
  ٤٣٠٥  ٣٩٣٠  ٤٢٩  ٣٨٨٠  ٤٢٧٠  ٣٨٧٠  يجاراال

التكاليف اإلنتاجية 
  ١٦٩٠١  ١٥٠٩٠  ١٧٢٧١  ١٥٥٩٠  ١٧٧٧١  ١٦٠٩٠  )جنية(الكلية 

  ٢٠٢٠بيانات عينة الدراسة بمحافظة الفيوم موسم  :رالمصد
  

 العينة  جماليإل البلدى السماد كمية متوسطأن  ) ٤(يوضح الجدول رقم    ة   وأما عن محصول الكراوي    -
  ٥٧١ حوالي بلغت الترتيب، بقيمة  على للفدان/ ٣م٨,٧ ،٧,١٣حوالي   والعضوية بلغت  راعة التقليدية الز لنظم

للفدان،بنـسبة  /جنيـة ١٤١ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن نظيرتها التقليدية بنحو        للفدان،  /جنية٧١٢،
 والعـضوية بلغـت    لتقليديـة ا الزراعة لنظم كمية التقاوى  متوسط أن  العينة ،كما  جماليإل٪٢٤,٧زيادة بنحو 

نظـم   بزيادة قيمة للفدان،  /جنية٣٢٨ ، ٣١٧ حوالي بلغت الترتيب، بقيمة  على للفدان/  كيلوجرام ٦,٤،٦حوالي
 أن حـين   العينـة، فـى    جماليإل٪٣,٥للفدان، بنسبة زيادة بنحو   /جنية١١الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو    

 بقيمـة  للفدان،/ ساعة ٩,٧،٨,٩حوالي والعضوية بلغ  قليديةالت الزراعة لنظم االلى العمل ساعات عدد متوسط
 ويتضح زيادة نظم الزراعـة العـضوية عـن التقليديـة            الترتيب، للفدان على /جنية٨٣٠،  ٧٧٣حوالي بلغت
 التقليدية الزراعة لنظم الرى كمية متوسط أن  العينة، كما  جماليإل٪٧,٤ بنحو بنسبة زيادة للفدان  /جنية٥٧بنحو

 الترتيـب،  علـى  للفـدان /جنية١١٤٢،  ١٠٨٨حوالي بلغت بقيمة ، للفدان ٣/م٢,٤،٢,٤اليحو والعضوية بلغ 
 جمـالي إل٪٥للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية٥٤ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن نظيرتها التقليدية بنحو        

 علـى  فـدان لل/وحـدة ٥٨,١،٥٨,٤حوالي التقليدية الزراعة لنظم الفوسفاتى السماد كمية متوسط العينة، وبلغ  



٩٠٣ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن       الترتيب، للفدان على /جنية٦٤٢ ،٥٢٣ حوالي بلغت بقيمة ، الترتيب

 األزوتى السماد كمية متوسط بلغ كما  العينة، جمالي إل ٪٥٥,٥للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية٢٩٠التقليدية بنحو 
، ١٠٢٣حـوالي  بلغـت  لفـدان، بقيمـة   ل /وحـدة ١٢٣،١٢٢ حـوالي والعـضوية    التقليديـة  الزراعة لنظم

للفدان بنسبة  /جنية٨٣ ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو        الترتيب، على للفدان/جنية١١٠٦
والعضوية  التقليدية الزراعة لنظم البوتاسى السماد كمية متوسط بلغ حين  فى  العينة، جماليإل٪٨,٢زيادة بنحو 

 ويتضح زيادة نظم    الترتيب، للفدان على /جنية٧٤٨،  ٧٥٧حوالي بلغت بقيمة للفدان، /وحدة٣٧,٤،  ٤٢,٣حوالي
 كمية متوسط أن  كما  العينة، جماليإل٪١,٤للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية٩الزراعة التقليدية عن العضوية بنحو    

 حـوالي  بلغـت  للفـدان، بقيمـة   / للتـر  ٢٨،٣٣,١ حـوالي والعـضوية    التقليديـة  الزراعة لنظم المغذيات
للفدان /جنية١٩٩ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو       الترتيب،   للفدان على /جنية٥٣٢،٧٣١

والعضوية  التقليدية الزراعة لنظم المبيدات قيمة متوسط بلغ حين  فى  العينة، جماليإل٪٣٧,٤بنسبة زيادة بنحو  
 التقليديـة  الزراعـة  لـنظم  يةالبـشر  العمالة عدد متوسط بلغو الترتيب، على للفدان/جنبة٥٩٠،٢٩١ حوالي

الترتيـب،   للفـدان علـى   /جنية٣٢٨٣،٤٠٠٢حوالي بلغت للفدان، بقيمة /عامل٤٧,٥،  ٤٥,٦حواليوالعضوية  
 حـين  فى،  ٪٢١,٩للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية٧١٩ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو       

 الترتيـب،  علـى  للفـدان /جنية٢٧٦،٢٨٥ حواليلعضوية  وا التقليدية الزراعة لنظم النثريات قيمة متوسط بلغ
  العينـة،  جماليإل٪٣,٣للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية٩ويتضح زيادة نظم الزراعة التقليدية عن العضوية بنحو       

الترتيب،  للفدان على /جنية٤٠٦٧،  ٣٩٤٠ حواليوالعضوية   التقليدية الزراعة لنظم االيجار قيمة متوسط بلغو
 بلـغ  و العينة،جماليإل٪٣,٥للفدان بنسبة زيادة بنحو  /جنية١٢٧عة العضوية عن التقليدية بنحو    بزيادة نظم الزرا  

 للفـدان /جنية١٤٨٨٤،  ١٣٦٧٣حواليوالعضوية   التقليدية الزراعة لنظم ية الكلية اإلنتاج التكاليف قيمة متوسط
فـدان بنـسبة زيـادة      لل/جنيـة ١٢١١ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو        ، الترتيب على
 . العينةجماليإل٪٨,٩بنحو

  أوجه المقارنة لتوصيف متغيرات عينة الدراسة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية لمحصول الكراوية) ٤(جدول رقم 
  القيمة  العضوية  القيمة  التقليدية  القيمة  العضوية  القيمة  التقليدية  القيمة  العضوية  القيمة  التقليدية  المتغيرات  إجمالي العينة  أطسا  أبشواى

ية الفدانية اإلنتاج
  -  ٠,٩٨  -  ١,٠٩  -  ١,٢٧  -  ١,١٢  -  ١,١  -  ١,٢  للفدان/بالطن

كمية السماد 
  ٧١٢  ٨,٧  ٥٧١  ٧,١٣  ٧٠٠  ٨,٥  ٥٦٥  ٧  ٦٨٦  ٨,٣  ٥٢٩  ٦,٦  )٣م(البلدى 

عدد ساعات العمل 
  ٨٣٠  ٨,٩  ٧٧٣  ٩,٧  ٨١٤  ٨,٩  ٧٦٣  ٩,٥  ٧١٤  ٦,٣  ٦٤٠  ٨  )الساعة(االلى 

وى كمية التقا
  ٣٢٨  ٦  ٣١٧  ٦,٤  ٢٩٩  ٥,٧  ٣١٢  ٦,٢  ٣٢١  ٥,٩  ٣٠٤  ٦  )كجم(

  ١١٤٢  ٢,٤  ١٠٨٨  ٢,٤  ١٠٩٩  ٢,٣  ٩٩١  ٢,٣  ١١١٥  ٢,٣  ٩٧٤  ٢,٢  )٣م(كمية الرى 
كمية السماد 

  ٦٤٢  ٥٨,٤  ٥٢٣  ٥٨,١  ٦٨٨  ٥٧,٣  ٥٣٨  ٥٧,١  ٥٦٥  ٥٦,٥  ٥٠٢  ٥٥,٧  )وحدة(الفوسفاتى 
كمية السماد 

  ١١٠٦  ١٢٢  ١٠٢٣  ١٢٣  ١١٨٧  ١١٨,٧  ٨٧٥  ١٢٢,٧  ١٠٨٦  ١٢١  ٨٤٥  ١٢٠,٧  )وحدة(االزوتى  
كمية السماد 

  ٧٤٨  ٣٧,٤  ٧٥٧  ٤٢,٣  ٧١٨  ٣٥,٩  ٧١٣  ٤١,٢  ٧٩٩  ٤٢  ٦٠٨  ٤٠,٥  )وحدة(البوتاسى 
كمية المغذيات 

  ٧٣١  ٣٣,١  ٥٣٢  ٢٨  ٦٥٧  ٣١,٣  ٤٩٠  ٢٧,٢  ٦٢٠  ٢٩,٥  ٤٦١  ٢٧,١  )للتر(
قيمة المبيدات 

  ٢٩١  ٥٩٠  ٢٥٩  ٥٧٠  ٢٥٩  ٥٩٣  )جنية(
العمالة البشرية 

  ٤٠٠٢  ٤٧,٥  ٣٢٨٣  ٤٥,٦  ٣٧٤٥  ٤٦,٧  ٣٢٥٠  ٤٥,١  ٣٧٢٣  ٤٦,٥  ٣١٢٥  ٤٣,٤  )جل يوم عمل ر(
  ٢٨٥  ٢٧٦  ٢٨١  ٢٩٢  ٢٧٣  ٢٩١  نثريات
  ٤٠٦٧  ٣٩٤٠  ٤٠٨٠  ٤٠٠٧  ٤١٠٦  ٤٠٢٠  االيجار

ية اإلنتاجالتكاليف 
  ١٤٨٨٤  ١٣٦٧٣  ١٤٥٢٧  ١٣٣٦٦  ١٤٢٦٧  ١٢٨٩٢  )جنية(الكلية 

  ٢٠٢٠م موسم بيانات عينة الدراسة بمحافظة الفيو :رالمصد
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٩٠٤ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
 العينـة  جماليإل البلدى السماد كمية متوسطأن ) ٥( بالجدول رقم رفى حين تبين أن محصول الشم    -  

  ٦٤٥حـوالي  بلغـت  الترتيـب، بقيمـة    على للفدان/٣م٩ ، ٧,٩حوالي والعضوية بلغت  الزراعة التقليدية  لنظم
للفدان،بنسبة زيادة  /جنية٨١قليدية بنحو ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن نظيرتها الت       للفدان،  /جنية٧٢٦،

 ٦،٦حـوالي  والعضوية بلغت  التقليدية الزراعة لنظم كمية التقاوى  متوسط أن  العينة، كما  جماليإل٪١٢,٦بنحو
نظـم الزراعـة    بزيـادة قيمـة  للفـدان،   /جنية٣٠٢،٣١١ حوالي بلغت الترتيب، بقيمة  على للفدان/ كيلوجرام

 عـدد  متوسـط  أن حـين   العينة، فى  جماليإل٪٣للفدان، بنسبة زيادة بنحو   /جنية٩العضوية عن التقليدية بنحو   
 بلغـت  بقيمـة  للفـدان، / سـاعة  ٩,٥،٨,٤حـوالي  والعضوية بلغ  التقليدية الزراعة لنظم االلى العمل ساعات
 ويتـضح زيـادة نظـم الزراعـة التقليديـة عـن العـضوية               الترتيب، للفدان على /جنية٧٨٤ ، ٨٧١حوالي
 الزراعـة  لـنظم  الـرى  كميـة  متوسط أن  العينة، كماجمالي إل٪١١,١سبة زيادة بنحو  للفدان بن /جنية٨٧بنحو

 علـى  للفـدان /جنيـة ١١٥٥،  ١٠٨٣حوالي بلغت بقيمة للفدان، ٣/م٢,٤،  ٢,٤حوالي والعضوية بلغ  التقليدية
للفـدان بنـسبة زيـادة      /جنيـة ٧٢ ويتضح زيادة نظم الزراعـة العـضوية عـن التقليديـة بنحـو             الترتيب،

 ٥٨,١،٥٩,٧حـوالي  التقليديـة  الزراعة لنظم الفوسفاتى السماد كمية متوسط  العينة، وبلغ  جماليإل٪٦,٧بنحو
وبزيادة نظم الزراعة العـضوية عـن        ، الترتيب للفدان على /جنية٥٨١،٧١٧حوالي بلغت بقيمة للفدان،/وحدة

 الـسماد  كمية متوسط بلغ كما  العينة، جماليإل٪٢٣,٥للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية١٣٦نظيرتها التقليدية بنحو  
، ١١١٠ حـوالي  بلغـت  للفدان، بقيمـة   /وحدة١٢٣،١٢٧ حواليوالعضوية   التقليدية الزراعة لنظم األزوتى
للفـدان  /جنيـة ١٥٧ ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو        الترتيب، على للفدان/جنية١٢٦٧

 التقليديـة  الزراعة لنظم البوتاسى السماد كمية وسطمت بلغ حين   فى  العينة، جماليإل٪١٤,٢بنسبة زيادة بنحو  
 ويتضح  الترتيب، للفدان على /جنية٧٥٥،٩٢٦حوالي بلغت بقيمة للفدان، /وحدة٤٢,٨،  ٣٩,٧حواليوالعضوية  

   كما العينة،جماليإل٪٢٢,٧للفدان بنسبة زيادة بنحو/جنية١٧١زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو
  ه المقارنة لتوصيف متغيرات عينة الدراسة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية لمحصول الشمرأوج) ٥(جدول رقم 

  القيمة  العضوية  القيمة  التقليدية  القيمة  العضوية  القيمة  التقليدية  القيمة  العضوية  القيمة  التقليدية  المتغيرات  إجمالي العينة  أطسا  أبشواى
اإلنتاجية الفدانية 

  -  ١,١٣  -  ١,٢  -  ١,١٦  -  ١,٣  -  ١,٢  -  ١,٤  للفدان/بالطن
كمية السماد 

  ٧٢٦  ٩  ٦٤٥  ٧,٩  ٧٠٤  ٨,٤  ٥٩٣  ٧,٦  ٧٠٨  ٨,٥  ٥٦٤  ٧,١  )٣م(البلدى 
عدد ساعات العمل 

  ٧٨٤  ٨,٤  ٨٧١  ٩,٥  ٨٠٢  ٨,٧  ٧٨٠  ٨,٧  ٧٣٢  ٨,١  ٦٩٨  ٨,٧  )الساعة(االلى 
كمية التقاوى 

  ٣١١  ٦  ٣٠٢  ٦  ٢٩٤  ٥,٧  ٢٩٥  ٦  ٣٢٩  ٦,٦  ٣١٦  ٦,٣  )كجم(
  ١١٥٥  ٢,٤  ١٠٨٣  ٢,٤  ١١٠٣  ٢,٣  ١٠٥٥  ٢,٣  ١٠٧١  ٢,٢  ٩٨٥  ٢,٢  )٣م (كمية الرى

كمية السماد 
  ٧١٧  ٥٩,٧  ٥٨١  ٥٨,١  ٦٥٣  ٥٧,٦  ٥٢١  ٥٨  ٦٤٨  ٥٨,٩  ٤٨٦  ٥٩,٢  )وحدة(الفوسفاتى 

كمية السماد 
  ١٢٦٧  ١٢٧  ١١١٠  ١٢٣  ١٢٤٢  ١٢٠  ٩٧١  ١٢١,٣  ١١١٦  ١٢٤  ٩٦٣  ١٢٥  )وحدة(االزوتى 

كمية السماد 
  ٩٢٦  ٤٢,٨  ٧٥٥  ٣٩,٧  ٨٣٨  ٣٧,٤  ٦٨٨  ٣٨,٢  ٨٤١  ٤٢  ٧٢٨  ٤١,٢  )وحدة(البوتاسى 

كمية المغذيات 
  ٦٦٥  ٣٠  ٥٦٥  ٢٨,٣  ٦٦١  ٣٠  ٥٦٤  ٢٨,٢  ٦٠٣  ٢٩,٥  ٥٣٤  ٢٩,١  )للتر(

قيمة المبيدات 
  ٢٨٣  ٥٩٩  ٢٧٣  ٥٨٤  ٢٥٥  ٥٩٩  )جنية(

العمالة البشرية 
  ٣٧٥٥  ٤٦,٩  ٣٠٩٩  ٤٤,٣  ٣٧١٢  ٤٦,٤  ٣٠٥٢  ٤٣,٦  ٣٦٨٥  ٤٦,١  ٢٧٩٩  ٤٣,١  )رجل يوم عمل (

  ٢٩٠  ٢٩٥  ٣٠٤  ٢٨٥  ٢٧٥  ٢٧٨  نثريات
  ٤١٠١  ٣٩٤٠  ٤١٠٠  ٣٩٦٠  ٤١٠٧  ٤٠٢١  االيجار

التكاليف اإلنتاجية 
  ١٤٩٥٢  ١٣٨٤٥  ١٤٦٨٦  ١٣٣٤٨  ١٤٣٧٠  ١٢٩٧١  )جنية(الكلية 

  ٢٠٢٠بيانات عينة الدراسة بمحافظة الفيوم موسم  :رالمصد



٩٠٥ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
 حـوالي  بلغت للفدان، بقيمة / للتر ٢٨,٣،٣٣يحوالوالعضوية   التقليدية الزراعة لنظم المغذيات كمية متوسط أن

ويتـضح زيـادة نظـم الزراعـة العـضوية عـن التقليديـة              الترتيـب،    للفـدان علـى   /جنية٦٦٥،  ٥٦٥
 لـنظم  المبيـدات  قيمـة  متوسـط  بلغ حين  فى  العينة، جماليإل٪١٧,٧للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية١٠٠بنحو

 البـشرية  العمالة عدد متوسط بلغو ، الترتيب على لفدانل/جنبة٢٨٣، ٥٩٩ حواليوالعضوية   التقليدية الزراعة
، ٣٠٩٩حـوالي  بلغـت  للفـدان، بقيمـة   /عامـل ٤٦,٩،  ٤٤,٣حـوالي والعـضوية    التقليديـة  الزراعة لنظم

للفـدان  /جنيـة ٦٥٦ويتضح زيادة نظم الزراعة العضوية عن التقليدية بنحو       الترتيب،   للفدان على /جنية٣٧٥٥
والعضوية  التقليدية الزراعة لنظم النثريات قيمة متوسط بلغ حين فىلعينة،   ا جماليإل٪٢١,٢بنسبة زيادة بنحو  

للفـدان  /جنية٥وبزيادة نظم الزراعة التقليدية عن العضوية بنحو       الترتيب، على للفدان/جنية٢٩٠،  ٢٩٥ حوالي
 حـوالي ية  والعـضو  التقليدية الزراعة لنظم االيجار قيمة متوسط بلغ و  العينة، جماليإل٪١,٩بنسبة زيادة بنحو  

ويتـضح زيـادة نظـم الزراعـة العـضوية عـن التقليديـة            الترتيـب،    للفدان علـى  /جنية٤١٠١،  ٣٩٤٠
 لـنظم  ية الكليةاإلنتاج التكاليف قيمة متوسط بلغ و  العينة، جماليإل٪٤,١للفدان بنسبة زيادة بنحو   /جنية١٦١بنحو

ويتضح زيادة نظم الزراعـة      ب،الترتي على للفدان/جنية١٣٨٤٥،١٤٩٥٢حواليوالعضوية   التقليدية الزراعة
 . العينةجماليإل٪٨للفدان بنسبة زيادة بنحو/جنية١١٠٧العضوية عن التقليدية بنحو

هـم النباتـات    يدية والعضوية أل  ل لنظم الزراعة  التق    مؤشرات الكفاءة االقتصادية  تحليل التباين ألهم     - ثالثَاٌ
   ٠بمحافظة الفيوم بعينة الدراسة  والعطرية ةالطبي

 لبعض مؤشرات الكفـاءة  )f( ،)t(   يتناول هذا الجزء من البحث إجراء تحليل التباين من خالل إختبارات           
  ٠بمحافظة الفيوم بعينة الدراسةهم النباتات الطبية والعطرية يدية والعضوية ألللنظم الزراعة  التقاالقتصادية 
ـ    ) ٦(بالجدول رقم    بدراسة محصول الشيح  و - يـة  اإلنتاجمتوسـط   ة بـين    يتضح من دراسة العالق
 العينـة لـنظم الزراعـة التقليديـة والعـضوية أن      جمـالي لمركزى يوسف الصديق وأبشواى وإلالفدانيـة   

يـة  اإلنتاجاألحصائية لمتوسط  وتتأكدت معنويتهاعلى الترتيب  ٣،٩ ،   ٣,٢ ،   ٣,٥ بلغت نحو  المحسوبةt)(قيمة
 لنظم الزراعة التقليدية والعضوية وتتأكـدت  ٩,٩، ٤ نحو  المحسوبة تبين أنها بلغتf)(الفدانية، وبالنسبة لقيمة  

ـ التباين قيمة    كما أن  ، العينة جماليية الفدانية إل  اإلنتاجاألحصائية لمتوسط    معنويتها   التقليديـة نظم الزراعـة ل
على ٠,١٢، ٠,٧٣، ٠,٤٦ حوالي تبلغالعضوية  لزراعة  ل وبالنسبة ،   ٠,١٢ ، ٠,٠١١، ٠,١٤٥ حوالي تبلغ

  ٠ العينةجماليكزى يوسف الصديق وأبشواى وإللمرالترتيب 
حيث تبين بدراسة العالقـة بـين متوسـط التكـاليف        الكليةية  اإلنتاجالتكاليف  متوسط  بدراسة  و  -

 العينة لنظم الزراعة التقليديـة والعـضوية أن         جماليية الفدانية لمركزى يوسف الصديق وأبشواى وإل      اإلنتاج
األحصائية لمتوسط التكـاليف      وتتأكدت معنويتها  على الترتيب ٩,٨،  ٦,٦ ،   ٨,١نحو تبلغ المحسوبة t)( قيمة

  وتتأكـدت معنويتهـا    ٥,٢ المحسوبة لنظم الزراعة التقليدية تبين أنها بلغت نحو        f)(  وبالنسبة لقيمة  ،يةاإلنتاج
لمعنويـة   ولم تتأكـد ا  ٢,٤ العينة، وبالنسبة للعضوية بلغت نحو     جماليإل يةاإلنتاجاألحصائية لمتوسط التكاليف    

ـ التباين  قيمة    العينة، كما أن   جماليية إل اإلنتاج لمتوسط التكاليف    معنوياالحصائية إى ال يوجد أختالف       نظم ل
ـ  ل ، وبالنسبة ١١٦١٥، ١٠٢٤٧ ،   ١٢١٦٣ حوالي ت بلغ  التقليدية الزراعة ، ١٢١٦٣ حـوالي  تلعضوية بلغ
  ٠لعينة  اجمالي لمركزى يوسف الصديق وأبشواى وإلعلى الترتيب٢٠٢٦٤، ١٣٦٧٩

 لمركـزى  المزرعيكما تبين بدراسة العالقة بين متوسط السعر  المزرعيوبدراسة متوسط السعر     -
 بلغـت   المحـسوبة t)(قيمـة  العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية أن        جمالييوسف الصديق وأبشواى وإل   

 f)(، وبالنسبة لقيمـة   عيالمزراألحصائية لمتوسط السعر     وتتأكدت معنويتها على الترتيب   ٤٢،  ٣٧،٣٨حوالي
األحـصائية    لنظم الزراعة التقليدية والعضوية وتتأكـدت معنويتهـا        ١١،  ٥,١المحسوبة تبين أنها بلغت نحو    

ـ  التقليديـة  نظم الزراعـة  لالتباين  قيمة   كما أن   العينة، جمالي لنظم الزراعة إل   المزرعيلمتوسط السعر     تبلغ
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٩٠٦ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
ـ العـضوية   اعـة   لزرل وبالنسبة،  ١٥٩٦٥ ،   ٧٧٦٠٠ ،   ٥٥٠٨٧ حوالي  ،٤٧٦٦٠ ،٤٩٢٢٠حـوالي  تبلغ

  ٠ العينةجمالي لمركزى يوسف الصديق وأبشواى وإلعلى الترتيب١٢٥١٥
 الكلى لمركـزى يوسـف     اإليرادوتبين بدراسة العالقة بين متوسط       الكلى   اإليرادمتوسط  وبدراسة   -

، ١٢,٣ بلغت نحـو   المحسوبةt)(قيمة العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية أن        جماليالصديق وأبشواى وإل  
 المحسوبة  f)( الكلى ، وبالنسبة لقيمة    اإليراداألحصائية لمتوسط     وتتأكدت معنويتها  الترتيب  على١٠,٤ ،   ٣٣

 اإليـراد األحـصائية لمتوسـط     لنظم الزراعة التقليدية والعضوية وتتأكدت معنويتها٨، ٦تبين أنها بلغت نحو   
 ٤٥٤٤٩ ، ٥٠٩٥٨ ،٧٤٠٩٠ حوالي تبلغ التقليدية   نظم الزراعة للتباين  اقيمة    العينة، كما أن   جماليالكلى لإل 
لمركزى يوسف الـصديق    على الترتيب   ٩١٢٥٩،٨٧٤٠٢ ، ٤٦١٤٤حوالي تبلغالعضوية  لزراعة  ل وبالنسبة

  . العينةجماليوأبشواى وإل
لمركـزى يوسـف    صـافى العائـد     وبدراسة العالقة بين متوسط      صافى العائد متوسط  وبدراسة    -

 ، ١٠,٤ بلغت نحـو المحسوبةt)(قيمة العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية أن       جماليق وأبشواى وإل  الصدي
 المحـسوبة  f)(األحصائية لمتوسط صافى العائد ، وبالنسبة لقيمة      وتتأكدت معنويتها  على الترتيب  ٨,٤،  ٢٦,١

ألحصائية مما يؤكد اليوجـد أخـتالف      ا  لنظم الزراعة التقليدية ولم تتأكدت معنويتها      ١,٤تبين أنها بلغت نحو     
األحـصائية    تتأكدت معنويتها  ٥,٦ العينة، وبالنسبة للعضوية بلغت نحو     جماليإلصافى العائد    لمتوسط   معنوي

 ،٤٦٧٥١ حوالي تبلغ التقليدية حيث    نظم الزراعة لالتباين  قيمة    العينة، كما أن   جماليإلصافى العائد   لمتوسط  
للفـدان  /جنيةعلى  ٨٠٢٩٣، ٦١٥٢١،٩٣٠٦٠ حوالي تبلغالعضوية  اعة  لزروبالنسبة ل  ،   ٣٥٢٦٦ ،٣٩٧٦٧

  . العينةجماليلمركزى يوسف الصديق وأبشواى وإلعلى الترتيب 
   لنظم الزراعة التقليدية لمحصول الشيحالهامة للمتغيرات  المحسوبة)f (قيمة  يوضح)٦ (رقم جدول

  صافى العائد  الكلىإليراد ا   المزرعيالسعر  التكاليف اإلنتاجية  اإلنتاجية  المتغيرات
  ١,٤  ٦  ٥,١  ٥,٢  ٤  إجمالي العينة

  صافى العائد  الكلىاإليراد    المزرعيالسعر  التكاليف اإلنتاجية  اإلنتاجية  المتغيرات  لنظم الزراعة العضوية لمحصول الشيح الهامة للمتغيرات  المحسوبة)f (قيمة يوضح تابع جدول
  ٥,٦  ٨  ١١  ٢,٤  ٩,٩  إجمالي العينة

  المحسوبة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية لمحصول الشيح) t( قيمة
  لمتغيراتا  صافى العائد  الكلىاإليراد    المزرعيالسعر  التكاليف اإلنتاجية  اإلنتاجية

  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية
  ١٠,٤  ١٢,٣  ٣٧  ٨,١  ٣,٥  يوسف الصديق

  ٢٦,١  ٣٣  ٣٨  ٦,٦  ٣,٢  أبشواى
  ٨,٤  ١٠,٤  ٤٢  ٩,٨  ٣,٩  إجمالي العينة

  التباين لمحصول الشيح قيمة يوضح تابع جدول
  المتغيرات  صافى العائد  الكلىاإليراد    المزرعيالسعر  التكاليف اإلنتاجية  اإلنتاجية

  العضوية  التقليدية  العضوية  تقليديةال  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية
  ٦١٢٥١  ٤٦٧٥١  ٤٦١٤٤ ٧٤٠٩٠  ٤٩٢٢٠  ٥٥٠٨٧  ١٢١٦٣  ١٢١٦٣  ٠,٤٦  ٠,١٤٥  يوسف الصديق

  ٩٣٠٦٠  ٣٩٧٦٧  ٩١٢٥٩  ٥٠٩٥٨  ٤٧٦٦٠  ٧٧٦٠  ١٣٦٧٩  ١٠٢٤٧  ٠,٧٣  ٠,٠١١  أبشواى
  ٨٠٢٩٣  ٣٥٢٦٦  ٨٧٤٠٢  ٤٥٤٤٩  ١٢٥١٥  ١٥٩٦٥  ٢٠٢٦٤  ١١٦١٥  ٠,١٢  ٠,١٢  إجمالي العينة
  ٢٠٢٠انات عينة الدراسة بمحافظة الفيوم موسم بي :المصدر

      

يـة  اإلنتاجمتوسـط  تبين من دراسة العالقـة بـين   ) ٧(بالجدول رقم    محصول الكراوية  عن وأما -
 المحـسوبة t)(قيمـة  العينة لنظم الزراعة التقليدية والعـضوية أن  جماليلمركزى أبشواى وأطسا وإل  الفدانية  

يـة الفدانيـة،    اإلنتاجاألحـصائية لمتوسـط      وتتأكدت معنويتها  الترتيب   على ٤,٦ ، ٣,٢ ، ٣,١بلغت نحو نحو  
األحـصائية ممـا يؤكـد      ولم تتأكدت معنويتها   ١,٨،  ١,٧ حوالي المحسوبة تبين أنها بلغت      f)(وبالنسبة لقيمة 

  أن العينـة، كمـا  جماليالفدانية لنظم الزراعة التقليدية والعضوية إل يةاإلنتاج لمتوسط معنوياليوجد أختالف   
ـ العـضوية  لزراعة ل وبالنسبة ، ٠,٠١١، ٠,٠٢، ٠,٠٢حوالي تبلغ التقليدية   نظم الزراعة لالتباين  قيمة    تبلغ

   . العينةجماليلمركزى أبشواى وأطسا وإلللفدان على الترتيب /طن ٠,٠٠٢،  ٠,٠١، ٠,٠١حوالي



٩٠٧ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
لـنظم   يةاإلنتاجاليف  التكوبدراسة العالقة بين متوسط      الكليةية  اإلنتاجالتكاليف  متوسط   اسةروبد -

 وتتأكدت معنويتهـا  على الترتيب   ٥,٦،  ٥,٢ ، ٧,٣ بلغت نحو  المحسوبةt)(قيمةالزراعة التقليدية والعضوية أن     
علـى  ١,٦،  ٢,٦ المحسوبة تبين أنهـا بلغـت نحـو        f)(ية، وبالنسبة لقيمة  اإلنتاجاألحصائية لمتوسط التكاليف    
 جماليية إل اإلنتاجالتكاليف   لمتوسط   معنوي اليوجد أختالف    األحصائية مما يؤكد   الترتيب ولم تتأكدت معنويتها   

 ،وبالنـسبة ٩٣٣٢١، ٩٠٧٠٧، ٩٠١٧٠ حوالي تبلغ التقليدية حيث    نظم الزراعة لالتباين  قيمة   العينة، كما أن  
 جمـالي  لمركزى أبشواى وأطسا وإل  على الترتيب ١٣٩٩٢، ٥٢٣٢٤، ٨٣٩٥١حوالي تبلغالعضوية  لزراعة  ل

  .العينة
لمركـزى   المزرعـي كما بدراسة العالقة بين متوسط الـسعر         المزرعيوسط السعر   مت  وبدراسة -

، ٥٣،  ٣٨ بلغت نحـو   المحسوبةt)(قيمة العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية أن        جماليأبشواى وأطسا وإل  
بـين   المحسوبة ت  f)( ، وبالنسبة لقيمة   المزرعياألحصائية لمتوسط السعر      وتتأكدت معنويتها  على الترتيب ٥٦

لنظم الزراعة   المزرعياألحصائية لمتوسط السعر     على الترتيب وتتأكدت معنويتها   ١١,٢،  ١٦أنها بلغت نحو    
ـ التبـاين   قيمـة     العينـة، كمـا أن     جماليالتقليدية والعضوية إل   ـ  التقليديـة    نظم الزراعـة  ل  حـوالي  تبلغ

ـ العضوية  لزراعة  ل ، وبالنسبة ٣١٤٨٢،١٥٦٥٩،٤٠٩٣٤ علـى  ١٣٤٢٦، ٤٤٦٢٥ ، ٩٣٠٢٢حـوالي  تبلغ
  .جمالي العينةلمركزى أبشواى وأطسا وإلالترتيب 

لمركـزى   الكلـى  اإليرادحيث تبين من دراسة العالقة بين متوسط          الكلى اإليراد متوسط بدراسةو -
، ٧,٩ بلغـت نحـو    المحـسوبة t)(قيمة العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية أن        جماليأبشواى وأطسا وإل  

 المحسوبة تبين   f)(، وبالنسبة لقيمة   الكلى   اإليراداألحصائية لمتوسط    تأكدت معنويتها وتعلى الترتيب   ٤,٨،٤,٧
لـنظم الزراعـة      الكلـى  اإليراداألحصائية لمتوسط    على الترتيب وتتأكدت معنويتها   ٧,٨،  ٣,٦أنها بلغت نحو  

ـ  التقليديـة  نظم الزراعـة لالتباين  قيمة    العينة، كما أن   جماليالتقليدية والعضوية إل    ، ٥٣٩٩٣ حـوالي  تبلغ
ـ العضوية  لزراعة  ل وبالنسبة ،٢٤٧٨٤ ،٣٢٠٥١ علـى الترتيـب    ٨٤٢٩٨ ،٤٤٨١٨،١٠٣٠٧حـوالي  تبلغ

  ٠ العينةجماليلمركزى أبشواى وأطسا وإل
   لنظم الزراعة التقليدية لمحصول الكراويةالهامة للمتغيرات  المحسوبة)f (قيمة  يوضح)٧ (رقم جدول
  صافى العائد  الكلىاإليراد  المزرعيالسعر  يةتاجاإلنالتكاليف   يةاإلنتاج  المتغيرات

  ٣,٢  ٣,٦  ١٦  ٢,٦  ١,٧  إجمالي العينة
  صافى العائد  الكلىاإليراد  المزرعيالسعر  يةاإلنتاجالتكاليف   يةاإلنتاج  المتغيرات  المحسوبة لنظم الزراعة العضوية لمحصول الكراوية) f( قيمة يوضح تابع جدول

  ١١,٨  ٧,٨  ١١,٢  ١,٦  ١,٨ إجمالي العينة
  المحسوبة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية لمحصول الكراوية) t( قيمة قيمة يوضح تابع جدول

  المتغيرات  صافى العائد  الكلىاإليراد  المزرعيالسعر  يةاإلنتاجالتكاليف   يةاإلنتاج
  العضوية  يةالتقليد  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية

  ٤,٤  ٧,٩  ٣٨  ٧,٣  ٣,١  أبشواى
  ٤,٣  ٤,٨  ٥٣  ٥,٢  ٣,٢  أطسا

  ٣,٩  ٤,٧  ٥٦  ٥,٦  ٤,٦  إجمالي العينة
  التباين لمحصول الكراوية قيمة يوضح تابع جدول

  المتغيرات  صافى العائد  الكلىاإليراد  المزرعيالسعر  يةاإلنتاجالتكاليف   يةاإلنتاج
  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  يةالعضو  التقليدية  العضوية  التقليدية

  ٢٧٧٠٨  ٣٣٣٤٠  ٤٤٨١٨  ٥٣٩٩٣  ٩٣٠٢٢  ٣١٤٨٢  ٨٣٩٥١  ٩٠١٧٠  ٠,٠١  ٠,٠١٩١  أبشواى
  ٢٢٤١٩  ٢٨٨٨١  ١٠٣٠٨  ٣٢٠٥١  ٤٤٦٢٥  ١٥٦٥٩  ٥٢٣٢٤  ٩٠٧٠٧  ٠,٠١  ٠,٠١٥  أطسا

  ٢٨٧٦٦  ١٩٤٣٥  ٨٤٢٩٨  ٢٤٧٨  ١٣٤٢٦  ٤٠٩٣٤  ١٣٩٩٢  ٩٣٣٢١  ٠,٠٠٢  ٠,٠١١  إجمالي العينة
  ٢٠٢٠بيانات عينة الدراسة بمحافظة الفيوم موسم  :المصدر

  

لمركـزى أبـشواى   صافى العائد وتبين بدراسة العالقة بين متوسط   صافى العائد متوسط   بدراسةو -
 ،٤,٣،  ٤,٤ بلغت نحـو نحـو     المحسوبةt)(قيمة العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية أن        جماليوأطسا وإل 

 المحسوبة تبين أنها    f)(األحصائية لمتوسط صافى العائد، وبالنسبة لقيمة      وتتأكدت معنويتها يب  على الترت  ٣,٩
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٩٠٨ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
لنظم الزراعة التقليدية   صافى العائد   األحصائية لمتوسط    على الترتيب وتتأكدت معنويتها   ١١,٨،  ٣,٢بلغت نحو 

ـ  التقليديـة  نظم الزراعةلالتباين  قيمة    العينة، كما أن   جماليوالعضوية إل   ، ٢٨٨٨١، ٣٣٣٤٠ حـوالي  تبلغ
لمركـزى  علـى الترتيـب     ٢٨٧٦٦،   ٢٢٤١٩ ، ٢٧٧٠٨حوالي تبلغالعضوية  لزراعة  ل ، وبالنسبة ١٩٤٣٥

  .جمالي العينةأبشواى وأطسا وإل
يـة  اإلنتاجمتوسـط   تبين من دراسة العالقة بـين       ) ٨(بالجدول رقم    محصول الشمر فى حين أن     -
 المحـسوبة t)(قيمـة لعينة لنظم الزراعة التقليدية والعـضوية أن   اجماليلمركزى أبشواى وأطسا وإل  الفدانية  

ية الفدانيـة ، وبالنـسبة      اإلنتاجاألحصائية لمتوسط    وتتأكدت معنويتها على الترتيب   ٢,٣،٣,٢،  ٣,٣بلغت نحو   
يـة  اإلنتاجاألحصائية لمتوسط  على الترتيب وتتأكدت معنويتها٣,٢ ،   ٧ المحسوبة تبين أنها بلغت نحو     f)(لقيمة

ـ   التقليديـة  نظم الزراعة لالتباين  قيمة    العينة، كما أن   جماليدانية لنظم الزراعة التقليدية والعضوية إل     الف  ت بلغ
على الترتيـب   ٠,٠١، ٠,١٢، ٠,٠٣حوالي تبلغالعضوية  لزراعة  ل ، وبالنسبة ٠,١٦، ٠,٠٢٢، ٠,٢٢ حوالي

  ٠ العينة جماليلمركزى أبشواى وأطسا وإل
حيث تبين بدراسة العالقـة بـين متوسـط التكـاليف            الكليةية  نتاجاإل التكاليف   متوسط بدراسةو -

 العينـة لـنظم الزراعـة التقليديـة والعـضوية أن            جمـالي ية الفدانية لمركزى أبشواى وأطـسا وإل      اإلنتاج
األحـصائية لمتوسـط التكـاليف       وتتأكدت معنويتها على الترتيب    ٤,٧ ،١٣،  ٦  بلغت نحو  المحسوبةt)(قيمة

األحصائية  على الترتيب وتتأكدت معنويتها   ٣،  ٣,٥ المحسوبة تبين أنها بلغت نحو       f)(ة لقيمة ، وبالنسب اإلنتاجية
نظم لالتباين  قيمة    العينة، كما أن   جماليية الفدانية لنظم الزراعة التقليدية والعضوية إل      اإلنتاجلمتوسط التكاليف   

ـ العـضوية   اعة  لزرل وبالنسبة. ٧٥٧٠٤ ، ٨٢١٦٠، ١١٦٢٨ حوالي ت بلغ  التقليدية الزراعة  حـوالي  تبلغ
  ٠ العينةجماليلمركزى أبشواى وأطسا وإلعلى الترتيب ٦١٤٤٩، ٩٤٤٣٠، ٤١٣٣٦

لمركزى أبشواى   المزرعيوبدراسة العالقة بين متوسط السعر       المزرعيمتوسط السعر    وبدراسة -
علـى  ٤٤،  ٦٤،  ٣١ بلغت نحو  المحسوبةt)(قيمة العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية أن        جماليوأطسا وإل 

 المحـسوبة تبـين أنهـا       f)(، وبالنسبة لقيمة   المزرعياألحصائية لمتوسط  السعر      وتتأكدت معنويتها الترتيب  
لـنظم   المزرعـي األحصائية لمتوسـط الـسعر      على الترتيب وتتأكدت معنويتها   ٣٠,٢ ،     ١١١,٨بلغت نحو   

 حـوالي  حوالي ت بلغ  التقليدية نظم الزراعة لاين  التبقيمة    العينة، كما أن   جماليالزراعة التقليدية والعضوية إل   
ـ العضوية  لزراعة  ل ،وبالنسبة٦٥٥٤٩، ٣٦٠٩٨، ١٤٧٠٩ علـى  ١٣٢٤٦، ٢٩٠١٠،٤٠٠٠٠ حـوالي  تبلغ
  ٠ العينة جماليلمركزى أبشواى وأطسا وإلالترتيب 

اى لمركزى أبشو  الكلى   اإليرادتبين أن بدراسة العالقة بين متوسط         الكلى اإليرادمتوسط   بدراسة و -
، ٢,٨،  ٢,٦ بلغـت نحـو    المحـسوبة t)(قيمـة  العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية أن        جماليوأطسا وإل 

 المحسوبة تبين أنها    f)(، وبالنسبة لقيمة   الكلى   اإليراداألحصائية لمتوسط     وتتأكدت معنويتها  على الترتيب ٢,٩
 معنـوي مما يؤكـد اليوجـد أخـتالف      األحصائية   على  الترتيب ولم تتأكدت معنويتها     ٠,٠٥،  ١,٢بلغت نحو 
ـ التباين  قيمة    العينة، كما أن   جماليلنظم الزراعة التقليدية والعضوية إل     الكلى   اإليرادلمتوسط    نظم الزراعـة  ل
ـ العـضوية   لزراعـة   ل ، وبالنسبة ٥٩٩٩٤،٤٩٦١٩،  ٣٦٧٥٦حوالي تبلغالتقليدية    ، ٩٧٦٥٥حـوالي  تبلغ
  ٠ العينة جماليسا وإللمركزى أبشواى وأطعلى الترتيب  ٣١٦٧٦ ،٧٥٥١٦

 لمركزى أبشواى وأطـسا     صافى العائد كما بدراسة العالقة لمتوسط       صافى العائد  متوسط بدراسةو -
علـى  ١,٢ ،٠,٨٢، ٠,٨٤ بلغت نحـو المحسوبةt)(قيمة العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية أن       جماليوإل

، وبالنـسبة   صافى العائد    لمتوسط   معنويختالف  األحصائية مما يؤكد اليوجد أ     ولم تتأكدت معنويتها  الترتيب  
األحصائية مما يؤكد اليوجـد   على الترتيب لم تتأكدت معنويتها    ١,١،  ٢ المحسوبة تبين أنها بلغت نحو     f)(لقيمة

التبـاين  قيمة    العينة، كما أن   جماليلنظم الزراعة التقليدية والعضوية إل    صافى العائد    لمتوسط   معنويأختالف  



٩٠٩ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
ـ العـضوية   لزراعـة   ل ،وبالنسبة٦٤٩٩٩، ٦٨٨٠٩، ٣٢٢٩٦حوالي تبلغتقليدية حيث    ال نظم الزراعة ل  تبلغ

  ٠ العينةجماليلمركزى أبشواى وأطسا وإلعلى الترتيب ٤١٠٤٦، ١١٠٧٢،٥٨١٨٧ حوالي
   لنظم الزراعة التقليدية لمحصول الشمرالهامة للمتغيرات  المحسوبة)f (قيمة  يوضح)٨ (رقم جدول

  صافى العائد  الكلىاإليراد  المزرعيالسعر  تكاليف اإلنتاجيةال  اإلنتاجية  المتغيرات
  ٢  ١,٢  ١١١,٨  ٣,٥  ٧  إجمالي العينة

  صافى العائد  الكلىاإليراد  المزرعيالسعر  التكاليف اإلنتاجية  اإلنتاجية  المتغيرات  المحسوبة لنظم الزراعة العضوية لمحصول الشمر) f( قيمة يوضح تابع جدول
  ١,١  ٠,٥  ٣٠,٢  ٣  ٣,٢ إجمالي العينة

  المحسوبة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية لمحصول الشمر) t( قيمة يوضح تابع جدول
  المتغيرات  صافى العائد  الكلىاإليراد  المزرعيالسعر  التكاليف اإلنتاجية  اإلنتاجية

  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية
  ٠,٨٤  ٢,٦  ٣١  ٦  ٣,٣  أبشواى
  ٠,٨٢  ٢,٨  ٦٤  ١٣  ٢,٣  أطسا

  ١,٢  ٢,٩  ٤٤  ٤,٧  ٣,٢  إجمالي العينة
  التباين لمحصول الشمر قيمة يوضح تابع جدول

  المتغيرات  صافى العائد  الكلىاإليراد  المزرعيالسعر  التكاليف اإلنتاجية  اإلنتاجية
  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية  العضوية  ليديةالتق  العضوية  التقليدية  العضوية  التقليدية

  ١١٠٧٢  ٣٢٢٩٦  ٩٧٦٥٥  ٣٦٧٥٦  ٢٩٠١٠  ١٤٧٠٩  ٤١٢٢٦  ١١٦٢٨  ٠,٠٣  ٠,٢٢  أبشواى
  ٥٨١٨٧  ٦٨٨٠٩  ٧٥٥١٦  ٥٩٩٩٤  ٤٠٠٠٠  ٣٦٠٩٨  ٩٤٤٣٠  ٨٢٤٦٠  ٠,١٢  ٠,٠٢٢  أطسا

  ٤١٠٤٦  ٦٤٩٩٩  ٣١٦٧٦  ٤٩٦١٩  ١٣٢٤٦  ٦٥٥٤٩  ٦١٤٤٩  ٧٥٧٠٤  ٠,٠١  ٠,١٦  إجمالي العينة
  ٢٠٢٠بيانات عينة الدراسة بمحافظة الفيوم موسم  :لمصدرا
  

 المؤشرات االقتصادية والهوامش والكفاءة التسويقية لنظم الزراعـة التقليديـة والعـضوية ألهـم               -رابعاً
  .النباتات الطبية والعطرية بعينة الدراسة بالفيوم

الزراعـة  لـنظم   لفدانيـة   ية ا اإلنتاجمتوسط  أن  ) ٩( الجدول رقم    وبدراسة محصول الشيح يوضح    -
متوسـط تكلفـة    أن  كما  للفدان على الترتيب،    / طن٣,٨ ،   ٤,٢حوالي العينة بلغت    جماليإلوالعضوية   التقليدية

 العينة،  جماليللطن على الترتيب إل   /جنية٤٤٦٧ ،   ٣٦٠٩حواليبلغت  والعضوية   الزراعة التقليدية  لنظم   الطن
 جمـالي إل٪٢٣,٨للطن بنسبة زيـادة بنحـو     /جنية٨٥٨ة بنحو   بزيادة للزراعة العضوية عن نظيرىتها التقليدي     

للطـن،  /جنيـة ١,٠٢٧ ، ٠,٦٨٤ حـوالي والعضوية  للزراعة التقليدية وبلغ متوسط معدل صافى العائد ،العينة
 جمـالي ٪إل٥٠,٢للطن بنسبة زيـادة بنحـو   /جنية٠,٣٤٣بزيادة للزراعة العضوية عن نظيرتها التقليدية بنحو        

 ،  ١,٥١٨حـوالي والعضوية بلـغ     الزراعة التقليدية لنظم  ط أربحية الجنية فى السنة      متوسالعينة، فى حين أن     
والعضوية  الزراعة التقليدية لنظم  متوسط أربحية الجنية فى الشهر       العينة، كما أن     جماليللطن إل /جنية١,٠١٣

 اعة التقليديـة  الزرلنظم  كما بلغ متوسط سعر الجملة       العينة،   جماليللطن إل /جنية٠,١٦٩ ،   ٠,٢٥٣ حواليبلغ  
بزيـادة للزراعـة العـضوية عـن التقليديـة بنحـو             للطن،/ جنية ٤٠٠٨٥،  ٣١٣٧٥حواليبلغ  والعضوية  

 الزراعة التقليديـة  لنظم  ، وبلغ متوسط سعر التجزئة       العينة جمالي٪إل٢٧,٨للطن بنسبة زيادة بنحو   /جنية٨٧١٠
للطن /جنية٩٦٥٠ن التقليدية بنحو  بزيادة للزراعة العضوية ع   ،  للطن/جنية٤٤٩٣٠ ، ٣٥٢٨٠ حواليوالعضوية  

 والعضوية الزراعة التقليدية لنظم  ، فى حين أن متوسط نصيب المنتج           العينة جمالي٪إل٥٥,٧بنسبة زيادة بنحو  
بلـغ   الزراعة التقليديـة والعـضوية    لنظم   وأن متوسط نصيب الجملة         العينة، جماليإل٪٧٦،٪٧٢حواليبلغ  

 والعـضوية    الزراعـة التقليديـة   لـنظم   سط نصيب التجزئـة       ، وبلغ متو   العينة جماليإل٪١٢،٪١٧ حوالي
 حـوالي  والعضوية   الزراعة التقليدية لنظم   كما بلغ متوسط نصيب الوسطاء          العينة، جماليإل٪١١،٪١١حوالي

الزراعـة التقليديـة    لـنظم   )  المطلق،النـسبى =المنتج-جملة( متوسط    فى حين أن    العينة، جماليإل٪٢٤،٪٢٨
-جملـة ( متوسـط    ، كما أن   العينة جماليإل٪١٥،٪١٩بنسبة للطن/جنية٥٩٧٤ ،   ٦٠١٠ حواليبلغ   والعضوية

للطـن  /جنيـة ٤٨٤٥ ، ٣٩٠٥حـوالي التقليديـة والعـضوية بلـغ       الزراعـة   لنظم  )  المطلق،النسبى=تجزئة
 الزراعـة التقليديـة   لـنظم   ) المطلق،النـسبى =المنتج-تجزئة( متوسط   ، وبلغ  العينة جماليإل٪١٢،٪١٣وبنسبة

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٩١٠ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
، كمـا أن متوسـط الكفـاءة         العينة جمالي إل ٪٢٤،٪٢٨للطن وبنسبة /جنية١٠٨١٩ ،   ٩٩١٥حواليوالعضوية  
   ٠ العينةجماليإل٪٧٤،٪٧١والعضوية بلغت حوالي الزراعة التقليديةلنظم التسويقية 
وتجدر اإلشارة بأن أثناء عملية التجفيف لمحصول الشيح وجود تغيرات فـى وزن المحـصول طـول           -

طـن جـاف    ١ طن أخضر، وهذة الكمية تعطـى        ٥،٤ية الفدانية بلغت حوالي     اإلنتاجن  فترة التجفيف حيث تبين أ    
 طن أخضر، وهذة الكميـة      ٤،٣,٥ية الفدانية بلغت حوالي     اإلنتاجللزراعة التقليدية ، وبالنسبة للزراعة العضوية أن        

  .طن جاف١تعطى 
لجملة والتجزئة والوسطاء من أوجه المقارنة المؤشرات االقتصادية ونصيب المنتج وتاجر ا) ٩(ول رقم جد

  الشيحلمحصول  جنية المستهلك والهوامش والكفاءة التسويقية لنظم الزراعة التقليدية والعضوية
 يوسف الصديق أبشواى إجمالي العينة

 المؤشرات التقليدى العضوى التقليدى العضوى التقليدى العضوى
  )للفدان/بالطن   ( متوسط اإلنتاجية الفدانية-١  ٤,٥  ٤,٢  ٤,٣  ٤  ٤,٢  ٣,٨

  )المتوسط للفدان(المنتج   اإليراد الكلى -٢  ٢٦٣٩٣ ٣٦٦٢٨ ٢٤٩٤٦ ٣٧٤٢٢ ٢٥٣٦٦ ٣٤١١٢
  )المتوسط للفدان( تكلفة الطن   -٣  ٣٥٩٣  ٤٢٤٨  ٣٩٦٣٩  ٤٠٣٥  ٣٦٠٩  ٤٤٦٧
  )المتوسط للفدان  ( الكلية  اإلنتاجيةالتكاليف -٤  ١٦٠٩٠ ١٧٧٧١ ١٥٥٩٠ ١٧٢٧١ ١٥٠٩٠ ١٦٩٠١
  )المتوسط للفدان    (صافى العائد -٥ ١٠٣٠٣ ١٨٨٥٧ ٩٣٥٦ ٢٠١٧١ ١٠٢٧٦ ١٧٢١١
  )المتوسط للفدان   (معدل صافى العائد للتكاليف -٦ ٠,٦٣٨ ١,٠٧٠ ٠,٦٠٢ ١,١٧٥ ٠,٦٨٤ ١,٠٢٧
  )المتوسط للفدان    (اربحية الجنية فى السنة -٧ ١,٦٢١ ٠,٩٦١ ١,٧٣٥ ٠,٨٧٦ ١,٥١٨ ١,٠١٣
  )المتوسط للفدان    (اربحية الجنية فى الشهر -٨ ٠,٢٧٠ ٠,١٦٠ ٠,٢٨٩ ٠,١٤٦ ٠,٢٥٣ ٠,١٦٩
  )المتوسط للطن(      سعر الجملة -٩ ٣١٥٧٥ ٤١٩٢٥ ٣١٥١٠ ٤٢٠٩٥ ٣١٣٧٥ ٤٠٠٨٥
  )المتوسط للطن      (سعر التجزئة  -١٠ ٣٥٣٧٥ ٤٦٠٥٠ ٣٥٤٠٠ ٤٥٦٦٥ ٣٥٢٨٠ ٤٤٩٣٠

  )المتوسط للطن)(ة المستهلكتوزيع جني ()١٠٠*١/٣(نصيب المنتج -١١ ٧٤ ٨٠ ٧٠ ٨٢ ٧٢ ٧٦
  )المتوسط للطن    ()١٠٠*١/٣-٢(نصيب تاجر الحملة -١٢ ١٥ ١١ ١٨ ١٠ ١٧ ١٢
 )المتوسط للطن   ()١٠٠*٢/٣-٣(نصيب التجزئة  -١٣ ١١ ٩ ١١ ٨ ١١ ١١
 )المتوسط للطن    (نصيب الوسطاء  -١٤ ٢٦ ٢٠ ٣٠ ١٨ ٢٨ ٢٤

٥١١٣ ٥٢٩٧ ٦٥٦٥ ٤٦٥٣ ٦٠١٠ ٥٩٧٤ 
١٦ ١٣ ٢١ ١١ ١٩ ١٥ 

  )الهامش التسويقى المطلق ( منتجال–جملة  -١٥
  )المتوسط للطن(٪             )النسبى

٣٨٧٠ ٤١٢٥ ٣٨٩٠ ٣٥٧٠ ٣٩٠٥ ٤٨٤٥ 
١٢ ١٠ ١٢ ٩ ١٣ ١٢ 

  )الهامش التسويقى المطلق ( تجزئة - جملة -١٦
  )المتوسط للطن(٪            ) النسبى(

٨٩٨٣ ٩٤٢٢ ١٠٤٥٥ ٨٢٢٣ ٩٩١٥ ١٠٨١٩ 
٢٦ ٢٠ ٣٠ ١٨ ٢٨ ٢٤ 

 )الهامش التسويقى المطلق ( المنتج - زئةتج -١٤
 )المتوسط للطن(٪           )النسبى(

 )المتوسط للطن(التكاليف التسويقية      -١٨  ٥٩٦٥  ٦٤٠٦  ٥٩٤٠  ٥٨٠١  ٦٢٢٥  ٦٠٧١
 )المتوسط للطن        (الكفاءة التسويقية-١٩ ٧٣ ٧٤ ٧٢ ٧٥ ٧١ ٧٤

  )١٠٠ )*نتاجيةالتكاليف اإل+١٨ ( /١٨ -١٠٠(
  ٢٠٢٠بيانات عينة الدراسة بمحافظة الفيوم موسم  :المصدر

  

 الزراعة التقليدية لنظم  ية الفدانية   اإلنتاجأن متوسط   ) ١٠( بالجدول رقم    ة وأما عن محصول الكراوي    -
متوسط تكلفـة   تبين أن    كما    العينة ،  جماليللفدان على الترتيب إل   / طن٠,٩٨،  ١,٠٩ حواليبلغت  والعضوية  

للطن، بزيادة للزراعة العضوية    /جنية١٥٢٣٠،  ١٢٥٥٤ حوالي بلغت    والعضوية الزراعة التقليدية  لنظم   الطن
 وبلغ متوسط معدل صافى العائد     العينة،   جمالي٪إل٢١,٣للطن بنسبة زيادة بنحو   /جنية٢٦٧٦عن التقليدية بنحو    

زراعة العضوية عن التقليدية بنحـو  للطن، بزيادة لل  /جنية٠,٤١٤ ،   ٠,٣٧٥حوالي والعضوية   للزراعة التقليدية 
لنظم متوسط أربحية الجنية فى السنة       العينة، فى حين أن      جمالي٪إل١٠,٤للطن بنسبة زيادة بنحو   /جنية٠,٠٣٩

بزيادة للزراعة العضوية عن التقليديـة      ،  للطن/جنية٢,٨٨٣،  ٢,١٣٠حواليبلغت   والعضوية الزراعة التقليدية 
متوسط أربحية الجنية فـى الـشهر        العينة، كما أن     جمالي٪إل٣٥,٤بنحوللطن بنسبة زيادة    /جنية٠,٧٥٣بنحو  
 كما بلغ متوسـط      العينة، جماليللطن إل /جنية٠,٤٨١ ،   ٠,٤٨٤حواليوالعضوية بلغت    الزراعة التقليدية لنظم  

للطن ، بزيادة للزراعـة العـضوية عـن        /جنية٢٦٣٨٧ ،   ٢٤١٨٧حوالي الزراعة التقليدية لنظم  سعر الجملة   
لـنظم  كما بلغ متوسط سعر التجزئـة        العينة،   جمالي٪إل٩,١للطن بنسبة زيادة بنحو   /جنية٢٢٠٠بنحو  التقليدية  

للطن، بزيادة للزراعة العضوية عـن التقليديـة        /جنية٣٠٥٨٧ ،   ٢٧٧٨٠ حواليوالعضوية   الزراعة التقليدية 
لـنظم  لمنـتج     فى حين أن متوسط نـصيب ا       العينة، جمالي٪إل١٠,١للطن بنسبة زيادة بنحو   /جنية٢٨٠٧بنحو  



٩١١ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
الزراعة لنظم   وأن متوسط نصيب الجملة         العينة، جماليإل٪٦٨،  ٪٦٨حواليبلغ   والعضوية الزراعة التقليدية 

الزراعـة  لـنظم   وبلغ متوسط نـصيب التجزئـة     العينة،جمالي إل٪١٨، ٪١٩حواليبلغ   والعضوية التقليدية
الزراعـة  لـنظم  متوسط نـصيب الوسـطاء    كما بلغ   العينة ،جماليإل٪١٤، ٪١٣حوالي والعضوية  التقليدية
) المطلق،النـسبى =المنـتج -جملة( متوسط    فى حين أن    العينة ،  جمالي إل ٪٣٢،٪٣٢حواليوالعضوية   التقليدية
 جمـالي  إل ٪٢١،٪٢٢للطن وبنسبة نحـو   /جنية٥٤٨٥ ،   ٥٤٢٣حواليبلغت   والعضوية الزراعة التقليدية لنظم  
 ،  ٣٥٩٣حـوالي بلغ  الزراعة التقليدية والعضوية    لنظم  ) لنسبىالمطلق،ا=تجزئة-جملة( متوسط    كما أن  العينة،
لـنظم  ) المطلق،النسبى=المنتج-تجزئة( متوسط  وبلغ العينة، جماليإل٪١٥،  ٪١٤للطن وبنسبة نحو  /جنية٤٢٠٠

  العينـة، جمـالي إل٪٣٢ ،٪٣٢للطن وبنسبة نحو/جنية٩٦٨٥ ، ٩٠١٦ حواليبلغ   والعضوية الزراعة التقليدية 
للطن ، بزيـادة    /جنية٥٥٥٠ ،   ٥١٢٧حوالي والعضوية   الزراعة التقليدية لنظم  ليف التسويقية   وبلغ متوسط التكا  

 كمـا أن متوسـط    العينة،جمالي٪إل٨,٣للطن بنسبة زيادة بنحو /جنية٤٢٣للزراعة العضوية عن التقليدية بنحو    
  . العينةجماليإل٪٧٣، ٪٧٣بلغت نحووالعضوية  الزراعة التقليديةلنظم الكفاءة التسويقية 

أوجه المقارنة المؤشرات االقتصادية ونصيب المنتج وتاجر الجملة والتجزئة والوسطاء ) ١٠(جدول رقم 
   الكراويةلمحصول من جنية المستهلك والهوامش والكفاءة التسويقية لنظم الزراعة التقليدية والعضوية

 أبشواى أطسا إجمالي العينة
 المؤشرات التقليدية  العضوية يةالتقليد ةيالعضو ةيالتقليد ةيالعضو
  )للفدان/بالطن( متوسط اإلنتاجية الفدانية  -١  ١,٢  ١,١  ١,١٢  ١,٢٧  ١,٠٩  ٠,٩٨

  )المتوسط للفدان(المنتج   اإليراد الكلى -٢ ١٩٤٩١ ٢٢٩٤٤ ١٩٠٢٢ ٢١٥٦١ ١٨٧٦١ ٢٠٩٠١
  )المتوسط للفدان( تكلفة الطن   -٣  ١١٢٠٧  ١٣٠٩٣  ١٢٠٠٩  ١٤١٦٩  ١٢٥٥٤  ١٥٢٣٠
  )المتوسط للفدان(   الكلية  اإلنتاجيةالتكاليف-٤ ١٢٨٩٢ ١٤٢٦٧ ١٣٣٦٦ ١٤٥٢٧ ١٣٦٧٣ ١٤٨٨٤
  )المتوسط للفدان    (صافى العائد-٥ ٦٥٩٩ ٨٦٧٧ ٥٦٥٥ ٧٠٣٤ ٥٠٩١ ٦٠١٧
  )المتوسط للفدان(   معدل صافى العائد للتكاليف-٦ ٠,٥١١ ٠,٦٠٨ ٠,٤٢٦ ٠,٤٨٧ ٠,٣٧٥ ٠,٤١٤
  )المتوسط للفدان(    اربحية الجنية فى السنة-٧ ٢,١٣٠ ١,٦٨٨ ٢,٥٦٨ ٢,١٢٣ ٢,٩٠٦ ٢,٨٨٣
  )المتوسط للفدان    (اربحية الجنية فى الشهر-٨ ٠,٣٥٥ ٠,٢٨١ ٠,٤٢٨ ٠,٣٥٤ ٠,٤٨٤ ٠,٤٨١
  )المتوسط للطن(      سعر الجملة-٩ ٢٤٧٨٧ ٢٨١٠٠ ٢٣٣٠٠ ٢٦٧٤٧ ٢٤١٨٧ ٢٦٣٨٧
  )المتوسط للطن (     سعر التجزئة -١٠ ٢٨٧٣٣ ٣٢١٥٣ ٢٦٥٤٠ ٣١٢٦٧ ٢٧٧٨٠ ٣٠٥٨٧

  )المتوسط للطن()توزيع جنية المستهلك ()١٠٠*١/٣(نصيب المنتج-١١ ٦٨ ٧١ ٧٢ ٦٩ ٦٨ ٦٨
  )المتوسط للطن(    )١٠٠*١/٣-٢(نصيب تاجر الحملة-١٢ ١٩ ١٦ ١٦ ١٧ ١٩ ١٨
 )المتوسط للطن   ()١٠٠*٢/٣-٣(نصيب التجزئة -١٣ ١٤ ١٣ ١٢ ١٤ ١٣ ١٤
 )المتوسط للطن    (وسطاء نصيب ال-١٤ ٣٢ ٢٩ ٢٨ ٣١ ٣٢ ٣٢

٥٢٩٥ ١٥١٥٦ ٤٢٧٩ ٥١٨٥ ٥٤٢٣ ٥٤٨٥ 
٢٢ ١٨ ١٨ ١٩ ٢٢ ٢١ 

 )الهامش التسويقى المطلق ( المنتج–جملة -١٥
  )المتوسط للطن             (٪)النسبى

٣٩٤٧ ٤٠٥٣ ٣٢٤٠ ٤٥٢٠ ٣٥٩٣ ٤٢٠٠ 
١٥ ١٣ ١٣ ١٧ ١٤ ١٥ 

  )الهامش التسويقى المطلق ( تجزئة--جملة-١٦
  )ط للطنالمتوس            (٪) النسبى(

٩٢٤٢ ٩٢٠٩ ٩٥١٩ ٩٧٠٥ ٩٠١٦ ٩٦٨٥ 
٣٢ ٢٩ ٢٨ ٣١ ٣٢ ٣٢ 

 )الهامش التسويقى المطلق ( المنتج-تجزئة-١٤
 )المتوسط للطن           (٪)النسبى(

 )المتوسط للطن      (التكاليف التسويقية-١٨  ٥١٦٣  ٥١٠٠  ٥٢٨٣  ٥٤٤٤  ٥١٢٧  ٥٥٥٠
 )المتوسط للطن(        ءة التسويقيةالكفا-١٩ ٧١ ٧٤ ٧٢ ٧٣ ٧٣ ٧٣

  )١٠٠ )*التكاليف اإلنتاجية+١٨ ( /١٨ -١٠٠(
  .٢٠٢٠بيانات عينة الدراسة بمحافظة الفيوم موسم  :المصدر

  

الزراعـة  لـنظم   ية الفدانيـة    اإلنتاج متوسط   تبين أن ) ١١( بالجدول رقم    ر فى حين محصول الشم    -
متوسط تكلفـة     كما أن  ،  العينة جماليللفدان على الترتيب إل   / طن١,١٣،  ١,٢حواليبلغت   والعضوية التقليدية

للطن، بزيادة للزراعة العضوية    /جنية١٣٣٧٠،  ١١٨١٧،حوالي بلغت   الزراعة التقليدية والعضوية   لنظم   الطن
 وبلغ متوسط معدل صافى العائد     العينة،   جمالي٪إل١٣,١للطن بنسبة زيادة بنحو   /جنية١٥٥٣بنحو   عن التقليدية 

للطن بزيادة للزراعة العضوية عن التقليديـة       /جنية٠,٤١٤ ،   ٠,٣٨١ حوالي راعة التقليدية والعضوية  الزلنظم  
لـنظم  متوسط أربحية الجنية فى السنة      العينة، كما أن     جمالي٪إل٨,٧للطن بنسبة زيادة بنحو   /جنية٠,٠٣٣بنحو  

متوسط أربحيـة   ينة، كما أن     الع جماليللطن إل /جنية٢,٤٤٧،  ٣,٦٣١حواليوالعضوية بلغت    الزراعة التقليدية 
 كمـا بلـغ      العينة، جماليللطن إل /جنية٠,٤٦٢ ،   ٠,٦٠٥حواليبلغت   الزراعة التقليدية لنظم  الجنية فى الشهر    
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٩١٢ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
للطن بزيادة للزراعة العضوية عن     /جنية٢٥٦٨٧ ،   ٢٣٧٣٣حوالي الزراعة التقليدية لنظم  متوسط سعر الجملة    

لـنظم  كما بلغ متوسط سعر التجزئـة        العينة،   جمالي٪إل٨,٢بنحوللطن بنسبة زيادة    /جنية١٩٥٣التقليدية بنحو   
للطن، ويتضح زيادة نظم الزراعة العـضوية       /جنية٣٠٠٦٧ ،   ٢٧١٨٧حوالي والعضوية بلغ    الزراعة التقليدية 

فى حـين أن متوسـط نـصيب     العينة، جمالي٪إل١٠,٥للطن بنسبة زيادة بنحو  /جنية٢٨٨٠عن التقليدية بنحو    
 وأن متوسط نـصيب الجملـة         العينة، جماليإل٪٧٠،٪٧٠حواليوالعضوية بلغ    ة التقليدية الزراعلنظم  المنتج    

لـنظم  وبلغ متوسط نصيب التجزئـة         العينة، جماليإل٪١٦،٪١٧حواليبلغ   والعضوية الزراعة التقليدية لنظم  
الزراعة  لنظم كما بلغ متوسط نصيب الوسطاء          العينة، جماليإل٪١٤،٪١٣حواليوالعضوية   الزراعة التقليدية 

الزراعـة  لـنظم   ) المطلق،النـسبى =المنتج-جملة( متوسط   فى حين أن  ،٪٣٠،٪٣٠حواليوالعضوية   التقليدية
 متوسـط    كما أن   العينة، جماليإل٪١٩،٪٢٠للطن وبنسبة /جنية٤٩١٢ ،   ٤٧٠٤ حواليبلغ   والعضوية التقليدية

للطـن  /جنيـة ٤٠٨٠ ، ٣٤٥٣،ليحـوا بلغ   والعضوية الزراعة التقليدية لنظم  ) المطلق،النسبى=تجزئة-جملة(
 الزراعـة التقليديـة   لـنظم   ) المطلق،النسبى=المنتج-تجزئة( متوسط    وبلغ ،، العينة جمالي٪إل١٥،٪١٥وبنسبة،

 وبلغ متوسـط التكـاليف       العينة، جماليإل٪٣٠،٪٣٠للطن وبنسبة /جنية٨٩٩٢ ،   ٨١٥٧ حواليبلغ   والعضوية
للطن بزيادة للزراعة العضوية عـن      /جنية٥٧٩٥ ،   ٥٣٨١حواليوالعضوية   الزراعة التقليدية لنظم  التسويقية  

لـنظم  كما أن متوسط الكفاءة التـسويقية        العينة،   جمالي٪إل٦,٧للطن بنسبة زيادة بنحو   /جنية٣٨٦التقليدية بنحو 
  ٠ العينة جماليعلى الترتيب إل٪٧٤، ٪٧١بلغت نحو والعضوية الزراعة التقليدية

قتصادية ونصيب المنتج وتاجر الجملة والتجزئة والوسطاء أوجه المقارنة المؤشرات اال) ١١(جداول رقم 
   الشمرلمحصول من جنية المستهلك والهوامش والكفاءة التسويقية لنظم الزراعة التقليدية والعضوية

 أبشواى أطسا إجمالي العينة
 المؤشرات التقليدية العضوية التقليدية العضوية التقليدية العضوية
  )للفدان/بالطن(ية الفدانية   اإلنتاجمتوسط  -١  ١,٤  ١,٢  ١,٣  ١,١٦  ١,٢  ١,١٣

  )المتوسط للفدان(المنتج   الكلى اإليراد --٢ ١٩٧٩٥ ٢١٨٩٣ ١٩٤٩١ ٢١٤٥٨ ١٩٠٢٩ ٢١٠٧٥
  )المتوسط للفدان( تكلفة الطن   -٣  ٩٥٠٣  ١٢١٩٢  ١٠٦٣٧  ١٢٧٧٢  ١١٨١٧  ١٣٣٧٠
  )المتوسط للفدان(  لية  الكيةاإلنتاج التكاليف-٤ ١٢٩٧١ ١٤٣٧٠ ١٣٣٤٧ ١٤٦٨٧ ١٣٨٤٤ ١٤٩٥٢
  )المتوسط للفدان    (صافى العائد-٥ ٦٨٢٤ ٧٥٢٤ ٦١٤٤ ٦٧٧١ ٥١٨٥ ٦١٢٣
  )المتوسط للفدان(   معدل صافى العائد للتكاليف-٦ ٠,٥٣٤ ٠,٥٢٨ ٠,٤٦٧ ٠,٤٧٠ ٠,٣٨١ ٠,٤١٤
  )المتوسط للفدان(    اربحية الجنية فى السنة-٧ ٢,٢٣٤ ٢,٣١٣ ٢,٧٥٦ ٢,٤٢٦ ٣,٦٣١ ٢,٧٧٤
  )المتوسط للفدان    (اربحية الجنية فى الشهر-٨ ٠,٣٧٤ ٠,٣٨٦ ٠,٤٥٩ ٠,٤٠٤ ٠,٦٠٥ ٠,٤٦٢
  )المتوسط للطن(      سعر الجملة-٩ ٢٤٨٠٠ ٢٥٨٦٠ ٢٤٣٩٣ ٢٦١٢٧ ٢٣٧٣٣ ٢٥٩٨٧
  )المتوسط للطن      (سعر التجزئة -١٠ ٢٨٤٦٠ ٢٩٥١٣ ٢٧٩٨٠ ٢٩٩٨٧ ٢٧١٨٧ ٣٠٠٦٧

  )المتوسط للطن()توزيع جنية المستهلك ()١٠٠*١/٣(نصيب المنتج-١١ ٦٩ ٧٤  ٦٩ ٧١ ٧٠ ٧٠
  )المتوسط للطن(    )١٠٠*١/٣-٢(نصيب تاجر الحملة-١٢ ١٨ ١٤ ١٨ ١٦ ١٧ ١٦
 )المتوسط للطن   ()١٠٠*٢/٣-٣(نصيب التجزئة -١٣ ١٣ ١٢ ١٣ ١٣ ١٣ ١٤
 )المتوسط للطن    (نصيب الوسطاء -١٤ ٣١ ٢٦ ٣١ ٢٩ ٣٠ ٣٠

٥٠٠٥ ٣٩٦٧ ٤٩٠٢ ٤٦٦٩ ٤٧٠٤ ٤٩١٢ 
٢٠ ١٦ ٢٠ ١٨ ٢٠ ١٩ 

 )الهامش التسويقى المطلق ( المنتج–جملة -١٥
  ()المتوسط للطن             (٪)النسبى

٣٦٦٠ ٣٦٥٣ ٣٥٨٧ ٣٨٦٠ ٣٤٥٣ ٤٠٨٠ 
١٤ ١٣ ١٤ ١٥ ١٥ ١٥ 

  )الهامش التسويقى المطلق ( تجزئة--جملة-١٦
  )المتوسط للطن            (٪) النسبى(

٨٦٦٥ ٧٦٢٠ ٨٤٨٩ ٨٥٢٩ ٨١٥٧ ٨٩٩٢ 
٣١ ٢٦ ٣١ ٢٩ ٣٠ ٣٠ 

 )الهامش التسويقى المطلق ( المنتج-تجزئة-١٤
 )المتوسط للطن           (٪)النسبى(

 )المتوسط للطن      (التكاليف التسويقية-١٨  ٥٩٣٢  ٥٢٠١  ٥٧٥٥  ٥٢٦٥  ٥٣٨١  ٥٧٩٥
 )المتوسط للطن(        الكفاءة التسويقية-١٩ ٦٩ ٧٣ ٧٠ ٧٤ ٧١ ٧٤

  )١٠٠ )*يةاإلنتاجالتكاليف +١٨ ( /١٨ -١٠٠(
  ٢٠٢٠ عينة الدراسة بمحافظة الفيوم موسم بيانات :المصدر

  

  ٠ألهم النباتات الطبية والعطرية بعينة الدراسة بالفيومتقدير الهوامش والكفاءة التسويقية : خامساٌ -
ءة التـسويقية   ويتناول هذا الجزء أستخدام أسلوب األنحدار المتدرج المرحلى لتقدير الهوامش والكفـا           

  .ألهم النباتات الطبية والعطرية بعينة الدراسة



٩١٣ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
 ألهم النباتات الطبية  العوامل المؤثرة على الهوامش التسويقية لنظم الزراعة التقليدية والعضوية    -أ

وبدراسة الهوامش التـسويقية    ٠  بعينة الدراسة بالفيوم   المتدرج المرحلى بإستخدام أسلوب األنحدار    والعطرية  
على مستوى المزرعة ومستوى المستهلك وهى تمثـل عائـد    سعر ألهم النباتات الطبية   التنشأ من تباين    والتى  

والعطريـة ويمكـن توصـيف     ألهم النباتات الطبيـة  الوحدات االقتصادية التى تعمل خالل المسلك التسويقى        
  -:محددات الهوامش التسويقية فى األتى 

والتى ترتبط بصورة مباشرة بالكمية  والعطرية ات الطبيةألهم النبات) ه١س(الكمية المسوقة بالطن  -
المنتجه حيث أن تسويق الكميات الكبيرة يختلف عن تسويق الكميات المحدودة ، حيث بلغ متوسط الكمية 

للفدان على الترتيب /طن٣,٨ ، ٤,٢المسوقة لمحصول الشيح لنظم الزراعة التقليدية والعضوية حوالي
ين بالنسبة لمحصول الكراوية أن الكمية المسوقة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية  العينة ، كما تبجماليإل

 العينة ، فى حين لمحصول الشمر أن الكمية جماليللفدان على الترتيب إل/طن٠,٩٨ ، ١,٠٩حوالي  
 ٠  العينةجماليللفدان على الترتيب إل/طن١,١٣ ، ١,٢المسوقة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية حوالي 

 وترتبط بصورة مباشرة بتكاليف التحويل المكانى و تشكل شطراٌ كبيراٌ )ه٢س(مسافة النقل بالكيلومتر  -
نسبياٌ فى الهوامش التسويقية، حيث بلغ متوسط النقل بالكيلومتر لمحصول الشيح لنظم الزراعة التقليدية 

 بالنسبة لمحصول الكراوية أن  العينة ، كما تبينجماليكيلومترعلى الترتيب إل١٠، ١٤والعضوية حوالي
 جمالي كيلومترعلى الترتيب إل١٠، ١٠النقل بالكيلومتر لنظم الزراعة التقليدية والعضوية بلغ حوالي 

 العينة لنظم الزراعة التقليدية والعضوية بلغ جماليالعينة ، فى حين لمحصول الشمر أن مسافة النقل إل
 ٠العينة  جماليكيلو متر على الترتيب إل٨ ، ١٢حوالي

 حيث أن كل وسيط يعبر عن وحدة اقتصادية بذاتها هدفها معظمة الربح إى يبحث )ه٣س(عدد الوسطاء  -
عن تعظيم العائد وتدنية التكاليف وبناء على ذلك فتعدد الوسطاء قد يترتب عليه زيادة الهوامش التسويقية ، 

وسيط على ٤، ٣ية والعضوية حواليحيث بلغ متوسط عدد الوسطاء لمحصول الشيح لنظم الزراعة التقليد
 العينة ، كما تبين بالنسبة لمحصول الكراوية أن عدد الوسطاء لنظم الزراعة التقليدية جماليالترتيب إل

 العينة ، فى حين لمحصول الشمر أن عدد جمالي وسيط على الترتيب إل٤،٥والعضوية بلغ حوالي
 ٠ العينةجماليوسيط على الترتيب إل٤، ٥لي الوسطاء لنظم الزراعة التقليدية والعضوية بلغ حوا

وترتبط بصورة مباشرة بالميعاد الذى يتم فيه عملية البيع ، فغالبا ما يكون السعر ) ه٤س(ميعاد البيع  -
مرتفع بدرجة اكبر عند نهاية موسم الزراعة و قد تم التعبير عن ميعاد البيع بمتغير أنتقالى يإخذ القيمة 

عند البيع ) اثنين(  والقيمة والعطرية ألهم النباتات الطبية اإلنتاج و نهاية موسم عند البيع فى أول) واحد(
، حيث بلغ متوسط ميعاد البيع لمحصول الشيح لنظم الزراعة التقليدية والعضوية حوالي اإلنتاجفى موسم 

عة التقليدية  العينة ، و بالنسبة لمحصول الكراوية أن ميعاد البيع لنظم الزراجماليعلى الترتيب إل٠،١
 العينة ، فى حين لمحصول الشمر أن ميعاد البيع لنظم جماليعلى الترتيب إل٠،١والعضوية بلغ حوالي 

 ٠ العينةجماليعلى الترتيب إل٠،١الزراعة التقليدية بلغ حوالي
 المتدرج المرحلى حدارنستخدام األبإ )١٢( بالجدول رقم وبدراسة الهوامش التسويقية لمحصول الشيح -

الهوامش التسويقية هى أن أهم العوامـل الـمؤثرة علي والتي تتبين   العينةجماليإل الزراعة التقليدية لنظم
حيث أوضحت  ،)٤س(، ميعاد البيع )٣س(، عدد الوسطاء )٢س (مسافة النقل، )١س(الكمية المسوقة 

 أنة هذا يعنيو ،وعدد الوسطاء الهوامش التسويقية وكال من مسافة النقلين  بوجـود عالقـة موجـبة
من عدد الوسطاء ) وسيط (واحدة بزيـادة وحدة و ، مسافة النقل من )كيلومتر(واحدة بزيـادة وحدة 

٪ من ٩٠ بنحو وقدر معامل التحديدطن،/جنيه٦٢,٣ ،٥٣,٨حواليالهوامش التسويقية ب إلى زيـادة ىيؤد
 إلي معنوية ٨٢,١٣نحو والبالغة )ف( وتشير قيمة امل،و العالهوامش التسويقية ترجع لتلك ىالتغيرات ف
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٩١٤ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
وجـود عالقـة موجـبة بين  تبين  العينةجماليإل لزراعة العضويةوبالنسبة ل٪،  ١النموذج عند مستوى 

من ) طن(  واحدة أنة بزيـادة وحدةهذا يعنىو، وميعاد البيع الكمية المسوقة  الهوامش التسويقية وكال من
الهوامش التسويقية  إلى زيـادة ىيؤدمن ميعاد البيع  واحدة بزيـادة وحدة ، والكمية المسوقة

الهوامش التسويقية ترجع  ى٪ من التغيرات ف٧٤ بنحو وقدر معامل التحديدطن،/جنيه٥٠,٤، ٢٠,٤حواليب
 ٠٪١ إلى معنوية النموذج عند مستوى ٢٤,٦نحووالبالغة ) ف( وتشير قيمة امل،و العلتلك

لنظم  المتدرج المرحلى حدارنستخدام األإبوذلك  )١٢ ( كما بالجدول رقموأما عن محصول الكراوية -
الهوامش التسويقية هي أن أهم العوامـل الـمؤثرة علي والتي تتبين   العينةجماليإل الزراعة التقليدية
حيث أوضحت  ،)٤س(، ميعاد البيع )٣س(، عدد الوسطاء )٢س (مسافة النقل، )١س(الكمية المسوقة 

 أنة هذا يعنىو، وعدد الوسطاء هوامش التسويقية وكال من مسافة النقلالوجـود عالقـة موجـبة بين 
عدد الوسطاء من ) وسيط ( واحدة بزيـادة وحدة و، مسافة النقلمن ) كيلومتر(واحدة بزيـادة وحدة 

٪من ٨٥ بنحو وقدر معامل التحديدطن،/جنيه٤٠,٢، ٤٩,٣حواليالهوامش التسويقية ب إلى زيـادة ىيؤد
 إلى معنوية ٤١,٣نحووالبالغة ) ف( وتشير قيمة امل،و العوامش التسويقية ترجع لتلكالهالتغيرات في 

وجـود عالقـة موجـبة بين  تبين  العينةجماليإل للزراعة العضويةوبالنسبة ٪، ١النموذج عند مستوى
من ) طوسي(واحدة  أنة بزيـادة وحدة هذا يعنىو وميعاد البيع، عدد الوسطاء الهوامش التسويقية وكال من

 ،٤٠,١ حواليالهوامش التسويقية ب إلى زيـادة ىيؤدمن ميعاد البيع واحدة بزيـادة وحدة ، وعدد الوسطاء
 امل،و العالهوامش التسويقية ترجع لتلك٪من التغيرات في ٦٥ بنحو وقدر معامل التحديدطن،/جنيه ٤٤,٤

  ٠٪١ إلي معنوية النموذج عند مستوى ٩,٧نحووالبالغة ) ف(وتشير قيمة 
 ألهم النباتات  العوامل المؤثرة على الهوامش التسويقية لنظم الزراعة التقليدية والعضوية)١٢( جدول

   بعينة الدراسة بالفيومالمتدرج المرحلىبإستخدام أسلوب األنحدار الطبية والعطرية  
الصورة   المحصول

  نظام  العينة  الرياضية
  R2  F  المعادلة  الزراعة

  ه٣س٦٢,٣+ه٢س٥٣,٩+ ٦٠٦٦,٩ =هـ^ص  التقليدية
                  ) ٨٢,١٣  ٠,٩٠                            **)٣,٦٤(      **)٣,٣٣**  

  الخطية  الشيح
إجمالي 

نة عي
  ه٤ س٥٠,٥+ه١س٢٠,١+٣٧٣٦,٩=هـ^ص  العضوية  الدراسة

                   )٢٤,٦  ٠,٧٤                            *)٢,٩ (      **) ٦,٣**  

  ه     ٣س٤٠,٢ +ه٢س ٤٩,٣+٧٨٤١,٨=هـ^ص  التقليدية
                    )٤١,٣  ٠,٨٥                            *) ٢,٤(     **) ٣,٩**  

  الخطية  الكراوية
إجمالي 
عينة 
  ه٤ س٤٤,٤+ه٣س٤٠,١+١٢٠٥٣,٢ =هـ^ص  العضوية  الدراسة

                      )٩,٧  ٠,٦٥                           **) ٣,٢(      **) ٣,١**  

  ه٤س٤٨,٥+ه٣س٤٨,٨ +ه٢س٣٥,٥+٦٤٨٥,٥=هـ^ص  التقليدية
                )١٧,٩  ٠,٨٣                                            **) ٤,٨  (   **)  ٤,٩(     **) ٣,٩**  

  الخطية  الشمر
إجمالي 
عينة 
  ه٢ س٢٩,٣+ه١س٧٠,٥+٣٠٧٢,٤ =هـ^ص  العضوية  الدراسة

                   )٤٠,٣  ٠,٨٧                           *) ٢,٣(        **) ٤,٢**  
   في المشاهد هـ  للهوامش التسويقية ألهم النباتات الطبية والعطريةالقيمة التقديرية = هـ^ص:  أن حيث

  .هد هــفي المشابالطن   الكمية المسوقة من أهم النباتات الطبية والعطرية=هـ١س  
    في المشاهد هـ مسافة النقل بالكيلومتر =هـ٢س  

   معامل التحديد ٢ر.       في المشاهد هـ ميعاد البيع =هـ٤س     في المشاهد هـ عدد الوسطاء =هـ٣س
   . المحسوبة) ف (قيمة= ف       ،   المحسوبة )ت  ( تشير إلي قيمة  أسفل المتغيراتالقيمة بين األقواس

  .٠,٠١معنوي عند مستوي * * ،       ٠,٠٥مستوي معنوي عند  *
   )٢٠٢٠(ن للموسم الزراعي اجمعت وحسبت من استمارة االستبي :المصدر

  

لنظم  المتدرج المرحلى حدارنستخدام األإبوذلك  )١٢( كما بالجدول رقم فى حين أن محصول الشمر -
الهوامش التسويقية هى الـمؤثرة علي أن أهم العوامـل والتى تتبين   العينةجماليإل الزراعة التقليدية



٩١٥ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
حيث أوضحت  ،)٤س(، ميعاد البيع )٣س(، عدد الوسطاء )٢س (مسافة النقل، )١س(الكمية المسوقة 

 أنة هذا يعنيو، وعدد الوسطاء الهوامش التسويقية وكال من مسافة النقلوجـود عالقـة موجـبة بين 
، من عدد الوسطاء) وسيط(واحدة زيـادة وحدة بمسافة النقل، ومن ) كيلومتر(واحدة بزيـادة وحدة 

، ٤٨,٨ ،٣٥,٥الهوامش التسويقية بحوالي إلى زيـادة ىيؤدواحدة من من ميعاد البيع بزيـادة وحدة و
 امل،و العالهوامش التسويقية ترجع لتلك٪من التغيرات في ٨٣ بنحو وقدر معامل التحديدطن،/جنيه٤٨,٥

 لزراعة العضوية وبالنسبة ل٪،١ معنوية النموذج عند مستويإلي١٧,٩نحووالبالغة ) ف(وتشير قيمة 
الكمية المسوقة، ومسافة  الهوامش التسويقية وكال منوجـود عالقـة موجـبة بين  تبين  العينةجماليإل

من ) كيلومتر( بزيـادة وحدة الكمية المسوقة، ومن ) طن(واحدة  أنة بزيـادة وحدة هذا يعنىوالنقل 
 وقدر معامل التحديدطن،/جنيه٢٩,٣ ،٧٠,٥حواليالهوامش التسويقية بلى زيـادة  إىيؤدمسافة النقل 

 ٤٠,٣نحووالبالغة ) ف( وتشير قيمة امل،و العالهوامش التسويقية ترجع لتلك ى٪من التغيرات ف٨٧بنحو
  .٪١إلى معنوية النموذج عند مستوى 

 ألهم النباتات الطبية ية والعضويةالعوامل المؤثرة على الكفاءة التسويقية لنظم الزراعة التقليد -ب
  ٠ بعينة الدراسة بالفيومالمتدرج المرحلىبإستخدام أسلوب األنحدار والعطرية 

على الكفاءة التسويقية ويمكن توصيف محـددات الكفـاءة          ويتناول هذا الجزء دراسة العوامل التى تؤثر      
وترتبط بـصورة مباشـرة      لطبية والعطرية ألهم النباتات ا   )ه١س(بالطن   المنتج سعر -:التسويقية فى األتى    

المنـتج لمحـصول الـشيح لـنظم الزراعـة التقليديـة والعـضوية         بالكمية المنتجه، حيث بلغ متوسط سعر  
 ، كما تبين بالنسبة لمحصول الكراوية أن سعر        العينة جمالي إل للطن على الترتيب  / جنية٨٩٨٤ ،   ٦٠٤٨حوالي

 ،   العينة جمالي إل للطن على الترتيب  / جنية٢١٣٤٣ ،   ١٧١٦٤حواليالمنتج لنظم الزراعة التقليدية والعضوية      
/  جنيـة ١٧١٣٩ ، ١٦٠٢٥ لنظم الزراعة التقليدية والعضوية حواليسعر المنتجفى حين لمحصول الشمر أن     

  . العينةجمالي إلللطن على الترتيب
ءة التسويقية ، حيث بلـغ      فى الكفا   والتى تؤثر  اإلنتاج وترتبط بصورة مباشرة بتكاليف      )ه٢س( تكلفة الطن    -

للطـن  / جنية٤٤٦٧،  ٣٦٠٩متوسط تكلفة الطن لمحصول الشيح لنظم الزراعة التقليدية والعضوية حوالي         
 ، كما تبين بالنسبة لمحصول الكراوية أن تكلفة الطن لنظم الزراعة التقليديـة               العينة جمالي إل على الترتيب 

 ، فى حين لمحصول الـشمر        العينة جمالي إل يبللطن على الترت  / جنية١٥٢٣٠،  ١٢٥٥٤والعضوية حوالي 
  ٠ العينةجمالي إلللطن على الترتيب/جنية١٣٣٧٠، ١١٨١٧أن تكلفة الطن لنظم الزراعة التقليدية حوالي 

 حيث تعبر عن السعر الذى يحصل عليه المستهلك، حيث بلغ متوسط سعر التجزئـة              )ه٣س(سعر التجزئة    -
للطن علـى الترتيـب     / جنية٤٤٩٣٠،  ٣٥٢٨٠ة والعضوية حوالي    لمحصول الشيح لنظم الزراعة التقليدي    

 العينة ، كما تبين بالنسبة لمحصول الكراوية أن سعر التجزئة لنظم الزراعة التقليدية والعـضوية                جماليإل
 العينة ، فى حين لمحصول الـشمر أن سـعر           جماليللطن على الترتيب إل   / جنية٣٠٥٨٧،  ٢٧٧٨٠حوالي

 جمـالي للطن على الترتيـب إل    /جنية٣٠٠٦٧،  ٢٧١٨٧تقليدية والعضوية حوالي،    التجزئة لنظم الزراعة ال   
  ٠العينة

 لتقـدير الكفـاءة     المتدرج المرحلى  حدارنستخدام األ إبوذلك  ) ١٣( بالجدول رقم    وبدراسة محصول الشيح   -
ـ  أن أهم العوامــل الــمؤثر     والتي تتبين    عينة الدراسة    جماليإل الزراعة التقليدية لنظم  التسويقية    ىة عل

حيـث أوضـحت    ) ٣س(التجزئـة    ، سعر  )٢س (تكلفة الطن ،   )١س( الكفاءة التسويقية هى سعر المنتج      
 أنـة   هـذا يعنـى    و ،تكلفة الطـن  و ،سعر المنتج  وجـود عالقـة موجـبة بين الكفاءة التسويقية وكل من       

فـاءة التـسويقية    الك إلى زيــادة     ى يؤد سعر المنتج، وتكلفة الطن   من  ) للطن/جنية( واحدةبزيـادة وحدة   
 ترجع لتلـك   الكفاءة التسويقية    ى من التغيرات ف   ٪٩٦ معامل التحديد بنحو     قدرو،  ٠,٠٠٣ ، ٠,٠٠١بحوالي

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٩١٦ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
لزراعـة  وبالنسبة ل  ،  ٪١ى مستو عند معنوية النموذج    ى إل ٢٦١,٨نحووالبالغة  ) ف(امل، وتشير قيمة    والع

هـذا   و كلفة الطن ، وسعر التجزئة    ت وجـود عالقـة موجـبة بين      حيث أوضحت   العينة جماليإل العضوية
الكفـاءة   إلى زيــادة     ى يؤد تكلفة الطن ، وسعر التجزئة    من  ) للطن/جنية(واحدة   أنة بزيـادة وحدة     يعني

 الكفـاءة التـسويقية     ى من التغيرات ف   ٪٩٨ معامل التحديد بنحو     قدرو،  ٠,٠٠١ ، ٠,٠٠١حواليالتسويقية ب 
  ٠ ٪١ ى مستوعند معنوية النموذج ى إل١٠٧٨,٨نحو والبالغة) ف(امل، وتشير قيمة والع ترجع لتلك

 لتقدير الكفـاءة    المتدرج المرحلى  حدارنستخدام األ إبوذلك  ) ١٣( بالجدول رقم    واما عن محصول الكراوية    -
الكفـاءة  أن أهم العوامـل الــمؤثرة علـي        والتي تتبين     العينة جماليإل الزراعة التقليدية لنظم  التسويقية  

حيـث أوضـحت وجــود      ،) ٣س(التجزئة   ،سعر )٢س (تكلفة الطن ، )١س( لمنتج  التسويقية هي سعر ا   
 أنة بزيـادة وحدة    هذا يعني  و ،تكلفة الطن   و  سعر المنتج،  عالقـة موجـبة بين الكفاءة التسويقية وكل من      

 ٠,٠٠٢الكفـاءة التـسويقية بحـوالي     يؤدي إلى زيـادة    ) للطن/جنية(سعر المنتج وتكلفة الطن     من  واحدة  
امل، وتـشير   والع ترجع لتلك  الكفاءة التسويقية    ى من التغيرات ف   ٪٩٧ معامل التحديد بنحو     قدرو،  ٠,٠٠١،

 جماليإل لزراعة العضوية وبالنسبة ل  ،٪١ ى مستو عند معنوية النموذج    ى إل ٢٤٢,٤نحووالبالغة  ) ف(قيمة  
أنـة بزيــادة     هذا يعني وتكلفة الطن   و سعر المنتج،  وجـود عالقـة موجـبة بين      حيث أوضحت  العينة
الكفـاءة التـسويقية   يـؤدي إلـى زيــادة    تكلفـة الطـن   و سعر المنـتج، من ) للطن/جنية(واحدة  وحدة  
 ترجع لتلـك   الكفاءة التسويقية    ى من التغيرات ف   ٪٩١ معامل التحديد بنحو     قدرو،  ٠,٠٠١، ٠,٠٠٤بحوالي

  ٠ ٪١ ى مستوعند معنوية النموذج ى إل٧٠,٣نحووالبالغة ) ف(امل، وتشير قيمة والع
 ألهم النباتات الطبية  العوامل المؤثرة على الكفاءة التسويقية لنظم الزراعة التقليدية والعضوية)١٣( جدول

   بعينة الدراسة بالفيومالمتدرج المرحلىبإستخدام أسلوب األنحدار والعطرية 
الصورة   المحصول

  نظام  العينة  الرياضية
  R2  F  المعادلة  الزراعة

  ه٢ س٠,٠٠٣+ه١ س٠,٠٠١+٥٢,٨=هـ^ص  التقليدية
                  )٢٦١,٨  ٠,٩٦                            **)٨,١(       **)٣,٢**  

  الخطية  الشيح
 إجمالي
عينة 
  ه٣س٠,٠٠١+ه٢س٠,٠٠١ + ٢٢,٨=هـ^ص  العضوية  الدراسة

  )١٠٨٧,٨  ٠,٩٨                            **)٧,٢(       **)٣,٣**  

  ه٢س٠,٠٠١+ه١ س٠,٠٠٢+٣١,٥٢ =هـ^ص  التقليدية
)٢٤٢,٤  ٠,٩٧                            *)٢,٧٧(       **)٣,٧٤**  

  طيةالخ  الكراوية
إجمالي 
عينة 
  ه٢ س٠,٠٠١ +ه١ س٠,٠٠٤+ ٣٢,٥٦=هـ^ص  العضوية  الدراسة

    )٧٠,٣  ٠,٩١                            *)٢,٤٧(       **)٥,٢٧**  

  ه٢س٠,٠٠٢ +٤٨,٤٦=هـ^ص  التقليدية
)٧٩,٦  ٠,٩١   **)١٢,٣**  

  الخطية  الشمر
جمالي إ

عينة 
  ه٣س٠,٠٠١+ه١س٠,٠٠٢+١٧,٩٤ =هـ^ص  العضوية  الدراسة

     )١٦٧  ٠,٩٦                            *)٢,٩(    **)٨,٢**  
   في المشاهد هـ للكفاءة التسويقية ألهم النباتات الطبية والعطريةالقيمة التقديرية  = هـ^ص: أن يثح

  .  في المشاهد هــبالطن  أهم النباتات الطبية والعطريةسعر المنتج  =هـ١س       
   في المشاهد هـسعر التجزئة  =هـ٣س   في المشاهد هـ تكلفة الطن =هـ٢س       
   ، المحسوبة )ت  ( تشير إلي قيمة  أسفل المتغيراتالقيمة بين األقواس        معامل التحديد ٢ر

   . المحسوبة) ف (قيمة= ف 
  .٠,٠١معنوي عند مستوي * * ،        ٠,٠٥معنوي عند مستوي *

   )٢٠٢٠(ن للموسم الزراعي اجمعت وحسبت من استمارة االستبي :المصدر
  

 لتقـدير   المتدرج المرحلـى   حدارنستخدام األ إبوذلك  ) ١٣( كما بالجدول رقم     وفى حين أن محصول الشمر     -
أن أهم العوامــل الــمؤثرة علـي        والتى تتبين     العينة جماليإل الزراعة التقليدية نظم  لالكفاءة التسويقية   

 حيـث أوضـحت     ،) ٣س(التجزئة   ، سعر  )٢س (تكلفة الطن ،   )١س( الكفاءة التسويقية هى سعر المنتج      



٩١٧ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
واحـدة   أنـة بزيــادة وحـدة        هذا يعني  و ،تكلفة الطن   ووجـود عالقـة موجـبة بين الكفاءة التسويقية       

 معامـل التحديـد   قـدر و ،٠,٠٠٢الكفاءة التسويقية بحوالي يؤدي إلى زيـادة    تكلفة الطن  من   )للطن/نيةج(
ـ ٧٩,٧نحووالبالغة ) ف(، وتشير قيمة    املالع ترجع لتلك  الكفاءة التسويقية    ى من التغيرات ف   ٪٩١بنحو  ى إل

ـ   العينة جماليإل لزراعة العضوية  وبالنسبة ل  ،٪١ ى مستو عندمعنوية النموذج     وجــود   ث أوضـحت  حي
مـن  ) للطن/جنية(واحدة   أنة بزيـادة وحدة     هذا يعني و وسعر التجزئة  سعر المنتج، عالقـة موجـبة بين    

 معامـل   قـدر و،  ٠,٠٠١ ، ٠,٠٠٢الكفاءة التسويقية بحوالي   إلى زيـادة    ىيؤد سعر التجزئة و سعر المنتج، 
والبالغـة  ) ف(امل، وتـشير قيمـة      ولع ا ترجع لتلك  الكفاءة التسويقية    ى من التغيرات ف   ٪٩٦التحديد بنحو   

  ٠٪١ ى مستوعند معنوية النموذج ى إل١٦٧نحو
  . أنتاج وتسويق أهم النباتات الطبية والعطرية بعينة الدراسة بالفيومتواجهالمشاكل التى  -سادسا

ـ        -١: يةاإلنتاج المشاكل   - ر مقاومـة لإلمـراض ومخصـصة        عدم وجود أصناف ذات إنتاجية عالية وغي
قلـة دور اإلشـاد      -٣لزراعي مثل األسمدة والمبيـدات،       ا اإلنتاجأرتفاع أسعار مستلزمات     -٢ .للتصدير
عدم وجود نظام الزراعة التعاقديـة نحـو الزراعـة          -٤ فى اداء مهامه نحو توجية المزارعين ،       الزراعي

ألداء العمليات  اإليدى العاملة المدربة     نقص-٦فيها،  النقص الشديد   قلة مياة الرى و   -٥التقليدية والعضوية،   
نات ارتفاع سعر الفائدة وزيادة الـضم     أعدم كفاية وتأخر صرف القروض و     -٧وأرتفاع تكاليفها،   الزراعية  
 تعرض النباتات الطبية والعطريـة      -٩إنتاجية المحصول،    يقلل مما االمراض أنتشار  -٨، المطلوبة

  ٠لالحوال الجوية المتقلبة مما يؤدي إلنخفاض إنتاجية المحصول 
 - ٢ أرتفاع تكلفة العمليات التسويقية مثل عمليـة الجمـع والتخـزين والنقـل،     -١ -:التسويقيةلمشاكل  ا -

-٣أستنفاذ أقفاص التجفيف بسبب تعرضها ألشعة الشمس بشكل مباشر لنظم الزراعة التقليدية والعضوية،              
 بدائيـة المناشـر التـى       عملية التجفيف التى تتم فى فصل الشتاء يواجه فيها المنتجين لمعاناه كبيرة مـن             

تتعرض للرطوبة واالمطاروبالتالى تهالك المناشر بأستمرار الزمن مما يودى التالف النـورات الزهريـة              
لبعض النباتات الطبية والعطرية وتعرضها لالصابة بالتعفن والفطريات وبالتالى ألنخفاض جودتهـا وقـد              

ن أهم العمليات التسويقية والتي تتطلب إليدى        تمثل عملية التجهيز م    -٤يؤدى ذلك الى خسارة المحصول،      
عاملة المؤهلة وبصفة مستمرة خاصة أثناء الموسم مما يزيد الطلب عليها لتلك الفترات وبالتـالى ارتفـاع                 

  يتطلب االمر لقيام المزراعين لتسويق محصولهم  ضرورة وجود شهادة للبيع تـصل قيمتهـا       -٥تكاليفها،  
ائها حتى يتم البيع للتاجرولتجنب ذلك يلجاء المنتجين للوسطاء المحليين          جنية وعلى المنتج شر   ١٠٠٠-٨٠٠

يوجد عدد قليل من التجار يؤدى للتحكم واالحتكار مما يؤدى لحصول المنتج            -٦وبالتالى التحكم باالسعار،    
عدم وجود معلومات عن االسعار للمنتجين اال مـن خـالل التجـار الـذين     -٧على أسعار غير مجزية ،  

   ٠ المحصوليشترون
 ٠بعينة الدراسة والعطرية الطبية النباتات ألهمية والتسويقية اإلنتاجالحلول المقترحة للمعوقات  -
 التجـار  جـشع  مـن  المنتجـين  حمايـة -٣مناسبة،   فائدة بإسعار قروض توفير -٢ ،الرى مياة توفير -١

 الزراعـي  دوراالرشـاد  يـل تفع-  ٥للمنتجين ونشر مميزاته،   التعاقدية الزراعة نظام تطبيق -٤ والوسطاء،
 أصناف وأستنباط مناسبة بأسعار اإلنتاج توفيرمستلزمات-٦للمنتيجين والمسوقين  ،      التدربية الدورات وأقامة
 اإلنتـاج بإحتياجات السوق وتشجيع     والعطرية الطبية النباتات  ألهم اإلنتاجربط  -٧عالية،     أنتاجية ذات جديدة

 الطبيـة  النباتـات  ر البنية األساسية والخدمات العامة للتسويق ألهـم       التوسع فى توفي  -٨من أجل التصدير ،     
باألسواق  والعطرية الطبية توفير قاعدة معلومات عن األسعار والكميات المتاحة من النباتات        -٩والعطرية ،     

 ٠الرئيسية
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٩١٨ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
  :التوصيات

ـ               ع الكفـاءة  فى ضوء النتائج البحثية التى تم التوصل اليها يوصى البحث بعدة توصـيات بهـدف رف
 التقليديـة  الزراعـة  لـنظم  والعطرية الطبية النباتات ية واإلقتصادية والتسويقية لمنتجى ومسوقى أهم     اإلنتاج

    ٠والعضوية بمحافظة الفيوم
 أنشاء جهات مؤسسية واتحادات للمعنيين بالنباتات الطبية والعطرية وبإشراف مديرية الزراعة والجهـات              -١

مل على إنشاء مصانع متكاملة بالفيوم لتجهيز النباتات الطبيـة والعطريـة بغـرض              الع-٢،      البحثية بالفيوم 
 بـسعر مناسـب     الزراعـي  اإلنتـاج توفير مستلزمات   - ٣ ،   العالميالتصدير بالمواصفات المطلوبة للسوق     

 بدوره فى توجية المـزارعين بطـرق        الزراعي قيام االرشاد    -٤للمزارعين من الجهات المسئولة والبحثية،      
زراعة العضوية السليمة وكيفية القيام بعملية مقاومة االفات لضمان المنتج السليم الصالح للتصدير لألسـواق       ال

 إنشاء منافذ توزيع تابعة للتعاونيات أو الجمعيات للمستثمرين الزراعيين أوشـباب الخـريجين              -٥العالمية،    
وكذلك يقل فيه عدد المراحل التـسويقية       حتى يمكن التوصل لمسلك تسويقى مختصر مما يقل فيه عدد التجار            

 والعطريـة  الطبية النباتات  العمل على زيادة إنتاجية الفدان ألهم      - ٦وبالتالى قلة نسبة الفاقد أثناء التسويق،         
 الطبيـة  النباتـات   تطبيق نظام الزراعـة التعاقديـة ألهـم        -٧وذلك بإستنباط أصناف ذات إنتاجية عالية،           

  ٠ارعين من جشع التجار والوسطاءلحماية المز والعطرية
  :الملخص

تعتبر النباتات الطبية والعطرية من المحاصيل الزراعية الهامة فى  مصر من حيث مـساهمتها فـى                 
 والقومى ، ولوحظ  إنخفاض المساحة المزروعة بنظم الزراعة التقليدية والعضوية وخاصـة              الزراعيالناتج  

ية وإنخفـاض الـوعى بأهميـة    اإلنتاجضئيل نظراً ألرتفاع التكاليف      منها   اإلنتاجفى محافظة الفيوم وما زال      
، محافظـة الفيـوم  والتـسويقية ب قتـصادية  الكفـاءة األ الهوامش و  المنتجات العضوية، ويهدف البحث لدراسة    

وأعتمدت الطريقة البحثية بإستخدام تحليل التباين وبعض مؤشرات األقتصادية والتسويقية وتقـدير الهـوامش              
 محاصـيل الـشيح،   تـضم والتـى  ن اسـتبي ستمارة األأتم تجميع التسويقية، ولتوصيف عينة الدراسة    والكفاءة  

  .للمساحة المزروعة بالفيوم والكراوية، والشمر
، والكراويـة، والـشمر       ل الشيح يصامحلالكلية  ية  اإلنتاج التكاليف   بتقدير المحسوبة t بتحليل قيم و -

ـ حيـث    أحصائيامعنوية   ذات   أنها الزراعة التقليدية والعضوية     لنظم  علـى   ٤,٧،  ٥,٦ ،   ٩,٨ حـوالي  تبلغ
 المحـسوبة fبتحليل قيم وبالنسبة  العينة، جماليية إلاإلنتاج لمتوسط التكاليف  معنويالترتيب أى يوجد أختالف     

 أحـصائيا معنويـة   أنها ذات   لزراعة التقليدية   ، والكراوية، والشمر ل   ل الشيح يصامحية ل اإلنتاج التكاليف   بتقدير
 جمـالي ية إلاإلنتاج لمتوسط التكاليف معنويعلى الترتيب أى يوجد أختالف     ٥,٢،٣,٦،٣,٥ حوالي تبلغحيث  

علـى الترتيـب أى    ٢,٤،١,٦،٢ حـوالي  تبلغحيث   أحصائيامعنوية  غير    العضوية لزراعةالعينة، وبالنسبة ل  
  ٠ العينةجماليية إلاإلنتاج لمتوسط التكاليف معنوياليوجد أختالف 

متوسـط الهـوامش التـسويقية       أن   لمحصول الـشيح   نتائج الهوامش والكفاءة التسويقية   وبدراسة   -
كما أن متوسـط الكفـاءة التـسويقية        للفدان،  /جنية١٠٨١٩،  ٩٩١٥ حوالي بلغت   لزراعة التقليدية والعضوية  ل

سـط  أن متو  العينة، وأما عن محصول الكراوية       جماليإل٪٧٤،٪٧١والعضوية بلغت حوالي   تقليديةالللزراعة  
 كمـا أن متوسـط الكفـاءة        للفـدان ،  /جنية٩٦٨٥،  ٩٠١٦حواليبلغ   التقليدية والعضوية الهوامش التسويقية     

أن متوسط الهوامش التـسويقية  ، فى حين محصول الشمر      ٪٧٣،  ٪٧٣بلغت نحو  والعضوية لتقليديةاالتسويقية  
 التقليديـة كفـاءة التـسويقية   كمـا أن متوسـط ال   للفدان ،/جنية٨٩٩٢ ، ٨١٥٧حواليبلغ   والعضوية لتقليديةا

 وتوصل البحث لمجموعة من التوصيات أهمها إنشاء مصانع         ، العينة جمالي إل ٪٧٤،٪٧١والعضوية بلغت نحو  



٩١٩ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
، العـالمي متكاملة بالفيوم لتجهيز النباتات الطبية والعطرية بغرض التصدير بالمواصفات المطلوبـة للـسوق              

لمزارعين من الجهات المسئولة والبحثيـة، تطبيـق نظـام           بسعر مناسب ل   الزراعي اإلنتاجتوفير مستلزمات   
  ٠لحماية المزارعين من جشع التجار والوسطاء والعطرية الطبية النباتات الزراعة التعاقدية ألهم
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Summary 
Medicinal and aromatic plants are considered one of the important agricultural 

crops in Egypt in terms of their contribution to agricultural and national production. 
and it was noted that the area cultivated with traditional and organic farming systems 
has decreased. especially in Fayoum  Governorate. and production from them is still 
small due to the high production costs and the low awareness of the importance of 
organic products. The research aims to study the margins. And the economic and 
marketing efficiency in Fayoum governorate. and the research method was adopted 
using variance analysis and some economic and marketing indicators. estimating 
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٩٢٠ قتصاديات نظم الزراعة التقليدية والعضوية ألهم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيومأ
margins and marketing efficiency. To characterize the study sample. the 
questionnaire form was collected. which includes wormwood. caraway. and fennel 
crops for the area cultivated in Fayoum.  

- By analyzing the t-values calculated by estimating the total production costs 
of wormwood. caraway. and fennel crops for traditional and organic farming systems. 
they are statistically significant. reaching about 9.8. 5.6. and 4.7 respectively. i.e. 
there is a real difference in the average production costs for the total sample. and for 
By analyzing the f-values calculated by estimating the total production costs of 
wormwood. caraway. and fennel crops for traditional agriculture. they were 
statistically significant. reaching about 5.2. 3.6. and 3.5 respectively. i.e. there is a 
real difference for the average production costs of the total sample. and for organic 
agriculture is not significant. Statistically. it amounted to about 2.4. 1.6. and 2 
respectively. i.e. there is no real difference for the average production costs of the 
total sample. 

- And by studying the results of the margins and the marketing efficiency of 
the wormwood crop. the average marketing margins for traditional and organic 
agriculture amounted to about 9915. 10819 pounds / feddan. and the average 
marketing efficiency of traditional and organic agriculture was about 71%. 74% for 
the total sample. and as for the caraway crop. the average of the traditional and 
organic marketing margins It reached about 9.016.9685 pounds / acre. and the 
average traditional and organic marketing efficiency was about 73%. 73%. while the 
fennel crop averaged about 8157.8992 pounds / feddan. and the average traditional 
and organic marketing efficiency was about 71%. 74%. % Of the total sample. and 
the research reached a set of recommendations. the most important of which is the 
establishment of integrated factories in Fayoum to supply medicinal and aromatic 
plants for the purpose of exporting with the specifications required for the global 
market. the provision of agricultural production requirements at a reasonable price to 
farmers from the responsible and research authorities. the application of the contract 
farming system for the most important medicinal and aromatic plants to protect 
farmers from the greed of traders The mediators are. 
Key Words: Total revenue--Net return--Marketing margins-Marketing efficiency.    
                                                                                                                                                                               


