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  :المستخلص

الموز مركزاً كبيراً فى يعتبر الموز من أهم محاصيل الفاكهة االستوائية في جميع أنحاء العالم ويحتل 
التجارة العالمية حيث يؤدى دوراً هاماً فى اقتصاد كثير من الدول باإلضافة إلى قيمته الغذائية العالية وإقبال 

 وتتمثل مشكلة البحث في أنه على الرغم من االهتمام المتزايد من قبل المستهلك عليه أكثر من باقى الفاكهة
ومحصول الموز بصفة خاصة وزيادة الطلب .  في مجال الفاكهة بصفة عامةالدولة وزيادة حجم االستثمارات

على الموز الرتفاع قيمته الغذائية والطبية إال أن المساحة المزروعة من محصول الموز اتسمت بالثبات 
نتيجة لما سبق فقد  والنسبي أو أن المساحة المزروعة منه ال تتناسب مع حجم الطلب على ذلك المحصول

ية والتكاليف الفدانية، وأهم بنود التكاليف اإلنتاجدراسة التطورات الحادثة في الطاقة  البحث استهدف
 المتغيرات تأثيرا في استجابة الزراع اكثردراسة  دراسة تطور األسعار المزرعية ولمحصول الموز وكذلك

 لهذا المحصول في فدان وتقدير صافى العائد من ال والتكاليفاإلنتاجلزراعة هذا المحصول ودراسة دوال 
 ومن نتائج تحليل النموذج اللوغاريتمي المتدرج يتبين أن ،)٢٠٢٠-٢٠١١(محافظة سوهاج خالل الفترة 

 لمحصول الموز هي كل من كمية السماد اآلزوتى المزرعي اإلنتاجأكثر العوامل تأثيراً إيجابياً على متوسط 
 عموما باألسعار اإلنتاجتوفير مستلزمات  أوصت الدراسة  وقدوكمية السماد الفوسفاتى وكمية السماد البلدي

المناسبة، وخاصة األسمدة الكيماوية والمبيدات المستخدمة في إنتاج محصول الموز، وكذلك منع االحتكار في 
سوق األسمدة والمبيدات، عن طريق تسهيل وتشجيع وكالء هذه المستلزمات، إتباع التوصيات الفنية المتعلقة 

صناف الحديثة، ميكنة العمليات الزراعية للتقليل من التكاليف، العمل على توافر ثالجات فى أماكن بزراعة األ
  .زراعات الموز

  الكفاءة االقتصادية– ي اإليراد الفدان– التكاليف الفدانية -اإلنتاجدالة : الكلمات المفتاحية 
  

 ةمقدم
تاجه طوال العام، عالوة على قابلية ثماره يتميز الموز عن باقى الفاكهة األخرى بإمكانية توافر إن

للنقل والتداول والتخزين، ومن أشهر الدول المنتجة للموز المكسيك ونيكاراجوا وكوستاريكا وفنزويال 
وكولوبيا واإلكوادور والبرازيل وأرجواى وشيلى وجزر الهند الغربية وخاصة جزيرة چاميكا، وامتدت 

 شماالً وجنوباً، أما عن الدول العربية ٣٠وائية فيما بين خط عرض زراعة الموز الى المنطقة تحت اإلست
 أن معظم إنتاج ٢٠٠٠المنتجة للموز فى قارتى أفريقيا وآسيا، تشير نشرة منظمة األغذية والزراعة عام 

شمال أفريقيا يتركز فى مصر ثم المغرب التى حدث بها توسع كبير فى إنتاج الموز تحت المحميات، ثم كل 
ودان وجزر القمر والصومال أما باقى الدول العربية فى آسيا فأكبر منتج حالياً هو لبنان ومعظم من الس
  .  تحت المحميات ثم اليمن، األردن وعمان ثم الضفة الغربية فى فلسطيناإلنتاج

وتعتبر محافظة سوهاج من بين محافظات الجمهورية المنتجة للموز حيث بلغت مساحتها المزروعة 
من متوسط المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية  % ٢,٧٨ حوالي فدان تمثل ١٩٤٠ حواليمن الموز 

 فدان واحتلت بتلك المساحة المركز الثانى عشر من بين محافظات الجمهورية المنتجة للموز ٦٩٧٧٠والبالغة 
 انتاجية من حيث المساحة المزروعة، كما تحتل المركز الخامس من بين محافظات الجمهورية من حيث

 الكلى اإلنتاج حيث بلغ اإلنتاج طن للفدان واحتلت المركز العاشر من حيث ٢٠,٧٢ حواليالفدان والتى بلغت 
  .م٢٠١٨ طن لعام ٤٠١٩٧ حوالي

 ٢٠٢١مارس  – األولالعدد  –الثالثون الواحد  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٣٨ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
  :مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في أنه على الرغم من االهتمام المتزايد من قبل الدولة وزيادة حجم االستثمارات في 
 الطلب على الموز الرتفاع قيمته الغذائية وزيادةومحصول الموز بصفة خاصة . بصفة عامةمجال الفاكهة 

والطبية إال أن المساحة المزروعة من محصول الموز اتسمت بالثبات النسبى أو أن المساحة المزروعة منه 
مدى كفاءة و. مما يتطلب التعرف على أسباب عدم التناسب. ال تتناسب مع حجم الطلب على ذلك المحصول

  .ية لهذا المحصول في محافظة سوهاج  اإلنتاجاستخدام الموارد 
  

  :الهدف من البحث
  :  نتيجة لما سبق فقد استهدف البحث ما يلى

ية والتكاليف الفدانية، وأهم بنود التكاليف لمحصول الموز في اإلنتاجدراسة التطورات الحادثة في الطاقة  -١
 ).٢٠٢٠-٢٠١١(محافظة سوهاج خالل الفترة 

 دراسة تطور األسعار المزرعية، وتقدير صافى العائد من الفدان من محصول الموز فى محافظة سوهاج -٢
 .خالل فترة الدراسة 

 والتكاليف اإلنتاج المتغيرات تأثيرا في استجابة الزراع لزراعة هذا المحصول ودراسة دوال اكثردراسة  –٣
  ).٢٠٢٠-٢٠١١(لهذا المحصول خالل الفترة من 

 على المشكالت التى تعوق زيادة انتاج محصول الموز في محافظة سوهاج خاصة للتغلب وضع الحلول -٤
  .وأنه من محاصيل الفاكهة التى تجود زراعته في هذه المحافظة

 التى تعظم الربح والكميات التى تدنى التكاليف اإلنتاجدراسة دالة التكاليف الكلية للتعرف على كمية  -٥
قات الدالية لصافى العائد  على موقف المحافظة في إنتاج محصول الموز، وكذلك العالقوفالوبهدف 

  .   والعوامل المؤثرة عليه يالفدان
  

  :األسلوب البحثي ومصادر جمع البيانات 
اعتمد هذا البحث على األسلوب االستقرائي فى التحليل االقتصادي من الناحتين الوصفية والكمية 

ين المتغيرات وذلك بتحليل السالسل الزمنية للظواهر والعالقات االقتصادية المختلفة حيث تم بقياس العالقات ب
استخدام أسلوب االنحدار البسيط لتقدير االتجاه الزمني العام للمتغيرات موضع الدراسة، كما تم استخدام 

المعادالت من حيث اتفاقها مع وقد تم اختيار أفضل . اإلنتاجأسلوبي االنحدار المتعدد والمتدرج لتقدير دوال 
المنطق االقتصادي والنظرية االقتصادية من ناحية، والمعنوية اإلحصائية للنموذج ومعالمه المقدرة وقدرته 

واعتمد هذا البحث على نوعين من البيانات، النوع األول وهو البيانات الثانوية وتم الحصول . على التنبؤ
وزارة الزراعة، وسجالت قسم اإلحصاء الزراعي بمديرية الزراعة عليها من نشرات االقتصاد الزراعي ب

بسوهاج، والنوع الثاني من البيانات وهو البيانات األولية وتم الحصول عليها باختيار عينة عشوائية فى 
  . مزارع ٢٠٠تضم  ٢٠١٩/٢٠٢٠الموسم الزراعي لعام 

  

  :اختيار عينه ومنطقة الدراسة
 من خالل اإلنتاج وكمية اإلنتاجا الكميات المستخدمة من عناصر تضمنت البيانات التى تم جمعه

 بالمقابلة الشخصية كأداة لتجميع تلك البيانات وذلك لعينة عشوائية مكونة Questionnaireاستمارة استبيان 
، وتم االعتماد على استخدام أسلوب ٢٠١٩/٢٠٢٠ استمارة استبيان خالل الموسم الزراعي لعام ٢٠٠من 

دراسة المجتمع األصلي بشرط أن تكون العينة ممثلة تمثيال صحيحاً لهذا المجتمع ، وكان المزارع هو العينة ل
  . وحدة المعاينة األولى للبحث



١٣٩ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
  :مراحل اختيار عينة الدراسة

 تم عمل حصر شامل لزراعات محصول الموز بالمحافظة كمتوسط عام للفترة :اختيار المراكز : أوالً
، و تم اختيار مركزين هما دار السالم، )١(، كما هو موضح بالجدول رقم ٢٠٢٠ الى عام٢٠١٨من عام 

% ٩٣على التوالى أي حوالي % ٢٠,٧٢و % ٧٢,٥٨ حواليوالبلينا حيث تمثل المساحة المزروعة منهما 
  . فدان٣٠٣٠من مساحة المحافظة والتى تبلغ  

تين من كل مركز وبالنسبة لمركز دار تم اختيار قري) ٢( كما يتضح من جدول :اختيار القرى : ثانياً
من مساحة  %  ٢٥السالم فقد تم اختيار قرية أوالد خلف حيث تبلغ نسبة المساحة المزروعة فيه حوالي  

أما مركز البلينا . من مساحة المركز %  ٢٠المركز وأيضا قرية أوالد سالم قبلى حيث تبلغ نسبة المساحة 
من %  ٢٢،  % ٢٠ساحل بحرى حيث تقدر المساحة بهما حوالي  فقد تم اختيار قرية برديس وقرية ال

  . مساحة مركز البلينا على الترتيب
 وذلك باستعمال –تم اختيار المزارعين في كل قرية عشوائياً ) :الزراع(اختيار مفردات العينة : ثالثاً

ة لكل قرية واعتماداً على الموجودة بالجمعيات التعاونية الزراعي)  خدمات٢(الجداول العشوائية من نماذج  
 استمارة استبيان موزعة كما هو ٢٠٠مزارع موز وتم تجميع ٢٠٠النسبة المئوية لكل مركز فقد تم اختيار

  ).٢(موضح بالجدول رقم 
  ٢٠٢٠-٢٠١٨ متوسط الفترة  الحصر الشامل لمحصول الموز في محافظة سوهاج خالل): ١(جدول رقم 

  من اجمالى مساحة المحافظة%   المساحة بالفدان المركز اإلداري
 ٠ ٠ طما
 ٠ ٠ طهطا
 ٠ ٠ جهينة
 ٠,٧١ ٢٢ المراغة
 ٣,٣٢ ١٠٠ سوهاج
 ٠,٩٥ ٢٩ اخميم
 ١,٤٥ ٤٤ ساقلته
 ٠ ٠ المنشاة

 ٠,٠٧ ٢ العسيرات
 ٠,١٨ ٦ جرجا
 ٢٠,٧٤ ٦٢٨ البلينا

 ٧٢,٥٨ ٢١٩٩ دار السالم
 ١٠٠ ٣٠٣٠  إجمالي المحافظة

  .  ٢٠٢٠مديرية الزراعة، سجالت قسم االحصاء، بيانات غير منشورة، محافظة سوهاج  :المصدر
  

 محصول القطن في إلنتاج بين المراكز المختارة النهائيتوزيع مفردات العينة وحجمها ): ٢(جدول رقم 
  ٢٠١٩الزراعي محافظة سوهاج خالل الموسم 

المساحة المزروعة   المركز
  بالفدان

عدد المفردات لكل 
عدد المفردات لكل قرية حسب تركيز   القرى  مركز تقريبا

  المساحة بها بالنسبة لمساحة المركز
  ٦٠  أوالد سالم قبلى  ١٤٠  ٢١٩٩  دار السالم  ٨٠  أوالد خلف
  ٣٠  الساحل بحرى  ٦٠  ٦٢٨  البلينا  ٣٠  برديس

   مفردة٢٠٠    مفردة٢٠٠  ٢٩٢٧  اإلجمالي
   ٢٠١٩عة، سجالت قسم اإلحصاء، بيانات غير منشورة، محافظة سوهاج،مديرية الزرا: جمعت وحسبت من: المصدر

 ٢٠٢١مارس  – األولالعدد  –الثالثون الواحد  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٤٠ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
  نتائج البحث 

  :ية لمحصول الموز على مستوى الجمهوريةاإلنتاجالطاقة : أوال 
 الكلى لمحافظات اإلنتاجية الفدانية وكذلك اإلنتاجتوزيع المساحة المزروعة و) ٣(يبين الجدول رقم 

 فدان ٦٩٧٧٠حواليوعة من محصول الموز على مستوى الجمهورية الجمهورية حيث بلغت المساحة المزر
م ٢٠١٨ طن لعام ١٢٩٢٨١٢ حوالي الكلى اإلنتاج طن للفدان وبلغ ١٨,٥٣ حواليوبمتوسط انتاجية للفدان 

وجاءت محافظة النوبارية كأكبر محافظات الجمهورية في المساحة المزروعة بمحصول الموز بمساحة قدرت 
  . فدان٨١٩٨ حوالي يليها محافظة البحيرة بمساحة بلغت  فدان٢٠١١٣ حواليب

 الكلى لمحصول الموز لمحافظات اإلنتاجية الفدانية واإلنتاجالمساحة المزروعة و): ٣(جدول رقم 
  م٢٠١٨الجمهورية لعام 

  )طن( الكلى اإلنتاج  )فدان/طن(ية الفدانية اإلنتاج  )فدان(المساحة المزروعة   المحافظة
  ١٣٠٤  ١٤,٩٩  ٨٧  اإلسكندرية
  ١٤٩٦٣٣  ١٨,٢٥  ٨١٩٨  البحيرة
  ٣٢١١٩  ١٩,٤٨  ١٦٤٩  الغربية

  ٩٣١٣  ١٨,٨٩  ٤٩٣  كفر الشيخ
  ١٦٧٧٠  ٢١,٣١  ٧٨٧  الدقهلية
  ١٣٦٣  ١١,١٧  ١٢٢  دمياط

  ٥٠١٩٦  ٢٠,٤  ٢٤٦١  الشرقية
  ٣٣٤٥٩  ٢١,٩٤  ١٥٢٥  اإلسماعيلية
  ٧٧  ١١  ٧  السويس
  ١٢٢٩٢٩  ٢٢,٨٥  ٥٣٨١  المنوفية
  ٠  ٠  ٠  القاهرة

  ٣٢٥٤٤  ١٩,٠١  ١٧١٢  يزةالج
  ٣٩٣٠٥  ١٥,٠٧  ٢٦٠٨  بنى سويف

  ١٠٠  ٢٠  ٥  الفيوم
  ٤٨٢٤٦  ١٧,٥١  ٢٧٥٦  المنيا
  ٤٣٥٣٦  ١٩,١٥  ٢٢٧٤  أسيوط
  ٤٠١٩٧  ٢٠,٢  ١٩٤٠  سوهاج

  ١٠٥٧٩٥  ١٦,٥٧  ٦٣٨٦  قنا
  ٧٩٠١٢  ١١,٥٩  ٦٨١٩  األقصر
  ١٤,١٧  ١٩٧٨  ٥٥٠  أسوان

  ٧٧  ١١  ٧  الوادى الجديد
  ٠  ٠  ٠  مطروح
  ٤٠٦٢٨٣  ٢٠,٢  ٢٠١١٣  النوبارية
  ١٢٩٢٨١٢  ١٨,٥٣  ٦٩٧٧٠  اإلجمالي

  .  قطاع الشئون االقتصادية- وزارة الزراعة واستصالح األراضي  :المصدر
  

  :ية لمحصول الموز في محافظة سوهاجاإلنتاجالطاقة : ثانياً
 تتحدد الرقعة المخصصة لزراعة محصول ما بالعديد من العوامل االقتصادية والقانونية والسياسية

والطبيعية، ومن وجهة النظر الفردية تتوقف الرقعة الموجهة لزراعة محصول ما على األربحية النسبية 
   ٠بالمقارنة بالمحاصيل االخرى المنافسة



١٤١ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
 :تطور المساحة الكلية لمحصول الموز في محافظة سوهاج  - أ

. ٢٠٢٠-٢٠١١بدراسة تطور المساحة المزروعة لمحصول الموز في محافظة سوهاج خالل الفترة 
  حوالي، أنها أخذت تتقلب بين الزيادة والنقص، حيث تراوحت بين حد أدنى بلغ )٤(يتضح من الجدول رقم 

من الحد % ٦٦,٥٣، أى بزيادة تعادل ٢٠١٩ عام ٣٠٦٩,٢٢ حوالي، وحد أعلى بلغ ٢٠١٢ فدان عام ١٨٤٣
  . فدان٢٤٩٩,٨٥ حوالي الفترة األدنى، وقد بلغ المتوسط العام للمساحة المزروعة لمحصول الموز خالل تلك

وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام للمساحة المزروعة بمحصول الموز في محافظة سوهاج  خالل 
، أن المساحة المزروعة بمحصول الموز تزايدت )٥(بالجدول رقم ) ١(تلك الفترة، يتضح  من المعادلة رقم 

من متوسط % ٥,٧٩ حوالي بلغ سنويداناً بمعدل زيادة  ف١٠٣,٢٩ حوالي إحصائياً بلغ معنوي سنويبمقدار 
 أى أن ٠,٨٧  حواليكما قدر معامل التحديد ب. المساحة المزروعة من محصول الموز خالل تلك الفترة

من التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة من محصول الموز تفسرها العوامل التى يعكسها  % ٨٧ حوالي
  .عنصر الزمن

  : الفداني إلنتاجاتطور متوسط   - ب
-٢٠١١ الفداني  لمحصول الموز في محافظة سوهاج خالل الفترة اإلنتاجبدراسة تطور متوسط 

، أنها أخذت تتقلب بين الزيادة والنقص، حيث تراوحت بين حد أدنى بلغ )٤(يتضح من الجدول رقم . ٢٠٢٠
 وقد بلغ المتوسط العام  ،٢٠١٦ طنا عام ٢٠,٦٨ حوالي، وحد أعلى بلغ ٢٠١٢ طنا عام ١٨,٠٢ حوالي

  .طناً للفدان٢٠,٠٢ حواليلإلنتاجية الفدانية لمحصول الموز خالل تلك الفترة 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لإلنتاجية الفدانية لمحصول الموز في محافظة سوهاج  خالل تلك 

ية الفدانية  لمحصول الموز اجاإلنت، أن متوسط )٥(بالجدول رقم ) ٢(الفترة كما يتضح من المعادلة رقم 
  .  إحصائياً خالل نفس الفترةمعنوي غير سنويتزايدت بمقدار 

  : الكلىاإلنتاج تطور -ج
). ٢٠٢٠-٢٠١١( الكلى لمحصول الموز في محافظة سوهاج خـالل الفترة اإلنتاجبدارسة تطور 

تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي ، أنه أخذ فى التذبذب بين الزيادة والنقص، حيث )٤(يتضح  من الجدول رقم 
، وقد بلغ المتوسط العام ٢٠١٨ طناً عام ٦٠٨٢٤,٨٨، وحد أعلى بلغ حوالي  ٢٠١٢ طناً عام ٣٣٢١٠,٨٦

  . طنا٤٩١٠٢,٥٥لإلنتاج الكلى لمحصول الموز خالل تلك الفترة حوالي 
في محافظة سوهاج  الكلي من محصول الموز اإلنتاجية واإلنتاجتطور المساحة الكلية و): ٤(جدول رقم 

  )٢٠٢٠ -٢٠١١(خالل الفترة 
  )ألف طن( الكلى اإلنتاج  )طن( الفدانياإلنتاجمتوسط   )فدان(المساحة   السنوات
٣٨٢٤٩,٢٨ ١٨,٦٤ ٢٠٥٢,٠٠  ٢٠١١ 
٣٣٢١٠,٨٦ ١٨,٠٢ ١٨٤٣,٠٠  ٢٠١٢ 
٤٤٤٦٩,٩٢ ١٩,٣٦ ٢٢٩٧,٠٠ ٢٠١٣ 
٤٦٨٤٨,٢٣ ١٩,٩١ ٢٣٥٣,٠٠  ٢٠١٤ 
٣٨٧٨٣,٧٨ ١٩,٤٦ ١٩٩٣,٠٠  ٢٠١٥ 
٥٥٣١٩,٠٠ ٢٠,٦٨ ٢٦٧٥,٠٠  ٢٠١٦ 
٥٣٨٠٦,٨٩ ٢٠,٠١ ٢٦٨٩,٠٠ ٢٠١٧ 
٦٠٨٢٤,٨٨ ٢٠,٤٧ ٢٩٥٩,١٠  ٢٠١٨ 
٥٩٢٣١,٧٠ ١٩,٣٠ ٣٠٦٩,٢٢  ٢٠١٩ 
٦٠٢٨١  ١٩,٨٠٠  ٣٠٦٨,٢٢  ٢٠٢٠  

 ٤٩١٠٢,٥٥٤  ١٩,٥٦٥ ٢٤٩٩,٨٥٤ متوسط الفترة
  .، بيانات غير منشورةالزراعي، مديرية الزراعة بسوهاج، سجالت قسم اإلحصاء ي الزراعة وإستصالح األراضوزارة :المصدر
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١٤٢ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
  

وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لإلنتاج الكلى لمحصول الموز في محافظة سوهاج  خالل تلك 
حصول الموز تزايد بمقدار سنوي  الكلى لماإلنتاج، أن )٥(بالجدول رقم ) ٣(الفترة، يتضح  من المعادلة رقم 

 اإلنتاجمن متوسط % ٦,١٦ طنا، بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي  ٣٠٢٧,٨٨معنوي إحصائياً بلغ حوالي 
  .الكلى من محصول الموز خالل تلك الفترة

ية لمحصول الموز في محافظة اإلنتاجمعادالت االتجاه الزمنى العام لتطور بعض المؤشرات ): ٥(جدول رقم 
  ٢٠٢٠-٢٠١١ خالل الفترة سوهاج

رقم 
  معامل التحديد  المتوسط ادلةالمع الظاهرة المعادلة

 )٢ر(
  قيمة

 )ف(
معدل 
 التغير ٪

  المساحة )١(
 )فداناً ( 

  هـ س١٠٣,٧٥ + ١٧٤٢,١٩=  هـ ^ص
)                          ٤,١٥  **٤٠,٣٢  ٠,٨٣  ٢٤٩٩,٨٥**            )٦,٣٥ 

 اإلنتاجمتوسط  )٢(
 )طنا (الفداني

  هـ س٠,١٦+ ١٨,٦٨=  هـ ^ص
)                       ٠,٨٢  ٤,٦٢  ٠,٢٨  ١٩,٥٦         )٢,١٥ 

   الكلىاإلنتاج )٣(
 )طنا( 

 هـ  س٣٠٢٧,٨٨+ ٣٢٤٤٨,٦١=هـ^ص
)                           ٦,١٦  **٣٥,٠٤  ٠,٨١  ٤٩١٠٢,٥٥**         )٥,٩٢ 

  .لمتغير موضع الدراسة تشير إلى القيمة التقديرية ل : ھ^ص: حيث
  ).١٠، ...،٣، ٢، ١=  (تشير إلى متغير الزمن بالسنوات علماً بأن هـ : ه س 
  .      ٠,٠١ عند مستوى معنوية معنوي** 

  ).٤(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

  ):٢٠٢٠-٢٠١١(ية لمحصول الموز بمراكز محافظة سوهاج المنتجة له خالل الفترة اإلنتاجالطاقة : ثانيا 
  :التغير الكمى والنسبى للمساحة المزروعة من الموز بمراكز محافظة سوهاج  - أ

والمتعلقة بمتوسط المساحة المزروعة لمحصول الموز بمراكز محافظة ) ٦(من بيانات الجدول رقم 
 تبين أن متوسط المساحة ٢٠١٨/٢٠٢٠ ، ٢٠١٧/ ٢٠١٥سوهاج المنتجة له خالل متوسط الفترتين 

 فدان بمركز العسيرات، ٣ المحصول موضع الدراسة قد تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي المزروعة من
، في )٢٠١٥/٢٠١٧( فداناً بمركز دار السالم وذلك خالل متوسط الفترة األولى ١٨٤٤وأعالهما بلغ حوالي 

بين ) ٢٠١٨/٢٠٢٠(حين تراوح متوسط المساحة المزروعة من ذات المحصول خالل متوسط الفترة الثانية 
  . فداناً بمركز دار السالم٢١٩٩ فدان بمركز العسيرات، وأعالهما بلغ حوالي ٢حدين أدناهما بلغ حوالي 

وفيما يتعلق بالتغير الكمى فى متوسط المساحة المزروعة من محصول الموز بمراكز محافظة 
 فداناً بمركز ٣٥٥بلغ حوالي سوهاج خالل متوسط الفترتين سالفتى الذكر تبين أنه تراوح بين حدين اعالهما 

عما كان عليه متوسط المساحة المزروعة بالمركز والبالغ حوالي % ١٩,٢٥دار السالم بزيادة  تعادل حوالي 
 فداناً بمركز جرجا بمعدل نقص ١٣ حوالي فداناً خالل الفترة األولى موضع الدراسة، وأدناهما بلغ ١٨٤٤

 فداناً خالل الفترة ١٩مساحة المزروعة بالمركز والبالغ حوالي عما كان عليه متوسط ال% ٦٨,٤٢ حواليبلغ 
األولى موضع الدراسة، وفيما يتعلق بالتغير النسبى فى متوسط المساحة المزروعة من الموز بمراكز محافظة 

، تبين أنه تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي ٢٠١٨/٢٠٢٠ ، ٢٠١٥/٢٠١٧سوهاج خالل متوسط الفترتين 
  .بمركز العسيرات% ٣٣,٣٣ حواليمركز طهطا، وأعالهما بلغ ب % ٦,٠٠-
  :   التحليل المقارن بين المساحات المزروعة من محصول الموز بمراكز محافظة سوهاج-ب

ية للمناطق المنتجة لمحصول الموز بمحافظة سوهاج  تم استخدام اختبار تحليل اإلنتاجلتحديد الكفاءة 
 مزروعة من المحصول بمراكز محافظة سوهاج خالل متوسط الفترتينالتباين بين متوسطات المساحات ال



١٤٣ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
من عدمه بين هذه ) فروق معنوية(للوقوف على مدي وجود اختالفات ) ٢٠١٨/٢٠٢٠ – ٢٠١٥/٢٠١٧(

المحسوبة " ف" تبين أن قيمة ) ٧(المتوسطات في المراكز موضع الدراسة، ومن خالل البيانات بالجدول رقم 
ي أقل من قيمتها الجدولية، مما يدل علي أن الفروق بين متوسطات المساحات  وه١,٤٥٧بلغت حوالي 

  . المزروعة من الموز بمراكز محافظة سوهاج فروقاً غير معنوية
  التغير الكمي والنسبي للمساحة المزروعة من محصول الموز بمراكز محافظة سوهاج ): ٦(جدول رقم 

  )فدان().         ٢٠١٨/٢٠٢٠ ، ٢٠١٧/ ٢٠١٥(خالل متوسط الفترتين 
  ٢٠١٨/٢٠٢٠الفترة   ٢٠١٥/٢٠١٧رة الفت  المراكز متوسط المساحة المزروعة

  التغير الكمى
+  

  التغير النسبى
% 

 ٠ ٠ ٠ ٠ طما
 ٠ ٠ ٠ ٠ طهطا
 ٠ ٠ ٠ ٠ جهينة
١+ ٢٢ ٢٣ المراغة  ٤,٣٥ 
٣- ١٠٠ ١٠٣ سوهاج  -٢,٩١  
٤+ ٢٩ ٢٥ أخميم  ١٦ 
٦+ ٤٤ ٣٨ ساقلته  ١٥,٧٩ 

 ٠ ٠ ٠ ٠  شاهالمن
١- ٢ ٣ العسيرات  -٣٣,٣٣  

١٣- ٦ ١٩ جرجا  -٦,٨٤  
٤- ٦٢٨ ٦٣٢ البلينا  -٠,٦٣  

٣٥٥+ ٢١٩٩ ١٨٤٤ دار السالم  ١٩,٢٥ 
٣٤٣+ ٣٠٣٠ ٢٦٨٧ اإلجمالي  ١٢,٧٦ 

   .غير منشورةة الزراعية، بيانات ، مديرية الزراعة بسوهاج، سجالت الدوراألراضيوزارة الزراعة واستصالح :  المصدر 
  

نتائج تحليل التباين للمساحات المزروعة من محصول الموز بمراكز محافظة سوهاج ): ٧(جدول رقم 
   .٢٠١١/٢٠٢٠خالل متوسط الفترة 

F  متوسط مجموع مربعات
  االنحرافات

مجموع مربعات            
  المصدر  درجات الحرية  االنحرافات

  داخل المراكز  ٢٠ ٢٦١٤٥٦٢١١,٤ ١٣٠٧٢٨١١ ١,٤٥٧  بين المراكز ١ ١٩٠٥٨٤٧٤,٤٥ ١٩٠٥٨٤٧٤
  المجموع ٢١ ٢٨٠٥١٤٦٨٥,٨  

  % .١ عند مستوى معنوية معنوي **
  .، مديرية الزراعة بسوهاج، سجالت الدورة الزراعية، بيانات غير منشورةاألراضيوزارة الزراعة واستصالح  :المصدر

  

  : ية الفدانية من الموز بمراكز محافظة سوهاج اإلنتاجسط التغير الكمى والنسبى لمتو - جـ
ية الفدانية لمحصول الموز بأهم اإلنتاجوالمتعلقة بمتوسط ) ٨(      ومن البيانات بالجدول رقم 

تبين أن متوسط ) ٢٠١٨/٢٠٢٠ ، ٢٠١٧/ ٢٠١٥(مراكز محافظة سوهاج المنتجة له خالل متوسط الفترتين 
 طناً للفدان بمركزى ساقلتة ١٩صول الموز قد تراوحت بين حدين أدناهما بلغ حوالي ية الفدانية من محاإلنتاج

 طناً بمركز دار السالم وذلك خالل متوسط الفترة األولى ٢٠,٤٧والعسيرات ، وأعالهما بلغ حوالي 
 ية الفدانيةاإلنتاجمن متوسط الفترة االولى، في حين تراوح متوسط % ٧,٧٤بزيادة قدرها) ٢٠٠٥/٢٠٠٩(

وأعالهما بلغ حوالي .  طناً للفدان بمركز ساقلتة١٨,٩٠من ذات المحصول بين حدين أدناهما بلغ حوالي 
من % ٦,٧٢بزيادة قدرها ) ٢٠١٨/٢٠٢٠( طناً للفدان بمركز دار السالم  خالل متوسط الفترة الثانية ٢٠,٠١

  . متوسط الفترة االولى
 الفدانية من محصول الموز خالل متوسط الفترتين يةاإلنتاجوفيما يتعلق بالتغير الكمى فى متوسط 

 طنا للفدان بمركز ساقلتة بانخفاض يعادل ٠,١٠ –سالفتى الذكر تبين أنه تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي 
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١٤٤ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
 طن للفدان خالل الفترة ١٩ية الفدانية بالمركز والبالغ حوالي اإلنتاجعما كان عليه متوسط % ٠,٥٢حوالي 

 حوالي طناً للفدان بمركز أخميم بمعدل انخفاض بلغ ٠,٥٧-  حواليدراسة، وأعالهما بلغ األولى موضع ال
 طناً للفدان خالل الفترة ١٩,٣٢ية الفدانية بالمركز والبالغ حوالي اإلنتاجعما كان عليه متوسط  % ٢,٩٥

الموز خالل متوسط ية الفدانية من اإلنتاجاألولى موضع الدراسة، وفيما يتعلق بالتغير النسبى فى متوسط 
بمركز ساقلتة، وأعالهما بلغ % ٠,٥٣الفترتين سالفتى الذكر، تبين أنه تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي 

  .بمركز أخميم% ٢,٩٥حوالي 
 من الموز بمراكز محافظة سوهاج خالل متوسط اإلنتاجالتغير الكمى والنسبى لمتوسط ):٨(جدول رقم 

  ).٢٠١٨/٢٠٢٠ ، ٢٠١٧/ ٢٠١٥(الفترتين 
  ٢٠١٨/٢٠٢٠الفترة   ٢٠١٥/٢٠١٧رة الفت  المراكز   بالطناإلنتاجمتوسط 

  التغير الكمى
+  

  التغير النسبى
% 

 ٠ ٠ ٠ ٠ طما
 ٠ ٠ ٠ ٠ طهطا
 ٠ ٠ ٠ ٠ جهينة
٠,١٣- ١٨,٩٨ ١٩,١١ المراغة  -٠,٦٨  
٠,٣٦- ١٩,٠٠ ١٩,٣٦ سوهاج  -١,٨٥  
٠,٥٧- ١٨,٧٥  ١٩,٣٢ اخميم  -٢,٩٥  
٠,١٠- ١٨,٩٠ ١٩,٠٠ ساقلتة  ٠,٥٣ 
 ٠ ٠ ٠ ٠ المنشاة

 ٠ ٠ ١٩,٠٠ ١٩,٠٠  العسيرات
٠,٢٠- ١٩,١٠ ١٩,٣٠ جرجا  -١,٠٤  
٠,٤٠- ١٩,٤٦ ١٩,٨٦ البلينا  -٢,٠١  

٠,٤٧- ٢٠,٠١ ٢٠,٤٧ دار السالم  -٢,٢٩  
٠,٢٨- ١٩,١٥ ١٩,٤٣  اإلجمالي  -١,٤٤  

  .رة الزراعية ، بيانات غير منشورةرية الزراعة بسوهاج، سجالت الدو، مدياألراضيوزارة الزراعة واستصالح  :المصدر 
  

  :  ية الفدانية من الموز بمراكز محافظة سوهاج اإلنتاج التحليل المقارن بين متوسطات -د
ية للمناطق المنتجة لمحصول الموز بمحافظة سوهاج  تم استخدام اختبار تحليل اإلنتاجلتحديد الكفاءة 

ية الفدانية لمحصول الموز بمراكز محافظة سوهاج خالل متوسط الفترتين اإلنتاجطات التباين بين متوس
من عدمه بين هذه ) فروق معنوية(للوقوف على مدي وجود اختالفات ) ٢٠١٨/٢٠٢٠-٢٠١٥/٢٠١٧(

 "ف" تبين أن قيمة ) ٩(المتوسطات في المراكز موضع الدراسة، ومن خالل البيانات المدونة بالجدول رقم 
 وهي أكبر من قيمتها الجدولية مما يدل على وجود فروق معنوية بين ٢٧,٤٠سوبة بلغت حوالي المح

 الرئيسية بمحافظة سوهاج خالل الفترة اإلنتاجية الفدانية لمحصول الموز بين مراكز اإلنتاجمتوسطات 
  .موضع الدراسة

  

راكز محافظة سوهاج خالل نتائج تحليل التباين لمتوسط إنتاج الفدان من الموز بم): ٩(جدول رقم 
 ).٢٠١٨/٢٠٢٠-٢٠١٥/٢٠١٧(متوسط الفترة 

F  متوسط مجموع  
  مربعات االنحرافات

  مجموع مربعات
  المصدر  درجات الحرية  االنحرافات

  بين المراكز ١ ٣٩,٥٣ ٣٩,٥٣
 **٢٧,٤٠  داخل المراكز ٢٠ ٢٨,٨٥ ١,٤٤
  المجموع ٢١ ٦٨,٣٨ 

  .، مديرية الزراعة بسوهاج، سجالت الدورة الزراعية، بيانات غير منشورةضياألراوزارة الزراعة واستصالح  :درالمص
  



١٤٥ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
   :٢٠١٩/٢٠٢٠ الزراعي محصول الموز بمحافظة سوهاج خالل الموسم اإلنتاج لدوال ياإلحصائالتقدير : ثانياً

 :  الفيزيقي لمحصول الموزاإلنتاجدوال  -١
راسة البحثية وتقدير العالقات الدالية بين كل من خالل البيانات التي أمكن الحصول عليها من عينة الد

كمتغير تابع من ناحية وبين المتغيرات المستقلة العمل " ص"من متوسط إنتاجية الفدان من المحصول بالطن 
" ٣س" كمية األسمدة اآلزوتية بالكيلوجرام" ٢س" ، ساعات العمل اآللى بالساعة  " ١س" يوم/ البشرى رجل

 ٣كمية السماد البلدى م" ٥س" كمية األسمدة البوتاسية بالكيلو جرام" ٤س" ية بالكيلو جرامكمية األسمدة الفوسفات
، كمتغيرات من ناحية " ٩س" ايجار الفدان" ٨س" ، عدد الشتالت بالفسيلة " ٧س" ، كمية المبيدات باللتر " ٦س" 

 لمحصول الموز بعينة مزرعيال اإلنتاجأخرى لمعرفة مدى تأثير كل من تلك العوامل المستقلة على إجمالى 
  :  أمكن الحصول على النتائج التالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ الزراعيالبحث بمحافظة سوهاج خالل الموسم 

والعالقات الدالية ألثر المدخالت ) الفيزيقية(ية اإلنتاجمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي لقياس الدالة 
 لمحصول الموز بمحافظة سوهاج وإستناداً إلى قيم المزرعي اإلنتاجية موضع الدراسة على متوسط اإلنتاج

وأيضاً معنوية معامالت اإلنحدار ومنطقية النتائج المتحصل عليها تبين أن النموذج "  ٢ر"،" ف"كل من 
اللوغاريتمى المزدوج أفضل النماذج المعبرة عن الدالة ، وبفحص معامالت اإلنحدار تبين أن البعض منها 

 ، لذلك تم اإلستعانة بالنموذج اللوغاريتمى المتدرج للوصول إلى أفضل نموذج يمعنو واآلخر غير معنوي
  .يتفق والمنطق اإلقتصادى وفي نفس الوقت يكون معنوياً إحصائياً

ومن نتائج تحليل النموذج اللوغاريتمى المتدرج، يتبين أن أكثر العوامل تأثيراً إيجابياً على متوسط 
كمية " ٤س"كمية السماد الفوسفاتى " ٣س"هي كل من كمية السماد اآلزوتى  لمحصول الموز المزرعي اإلنتاج

فإن متوسط ) كل على حدة % (١، وبزيادة كل من المتغيرات الثالثة سالفة الذكر بنسبة"٦س"السماد البلدى
  .على الترتيب % ٠,٢٢٣، %٠,١٨٦، %٠,٥٧٦ سوف يزيد بنسبةالمزرعي اإلنتاج

من التغيرات % ٧٧وجد أنها تفسر نحو " ٢ر" ومن قيمة معامل التحديدوبقياس أثر المتغيرات السابقة
 ، وبقياس معامل المرونة االجمالية تبين أنه يقدر بنحو المزرعي اإلنتاجذات التأثير اإليجابى علي متوسط 

  مما يدل على أن هناك عوائد على السعة متناقصة، وأن محصول الموز يتم إنتاجه في المرحلة الثانية٠,٩٨
  . من قانون تناقص الغلة وهى المرحلة الرشيدة لإلنتاج

  

  ٦لو س٠,٢٢٣+  ٤لوس٠,١٨٦  + ٣لوس٠,٥٧٦ + ٠,٥٥٧-= هـ ^لوص
)                            ٣,٦٣٥)**          (٣,٧٨)**     (٣,٠٧٨**(  

F= ١٣,١٥٢                                     R2= ٠,٧٧ 
   %.٥ عند مستوى معنوية معنوي *: ، % ١وية  عند مستوى معنمعنوي** : 

  .ستمارة االستبيان لعينة الدراسةجمعت وحسبت من ا: المصدر
  

  :المؤشرات اإلقتصادية لمحصول الموز بمحافظة سوهاج خالل فترة الدراسة: ثانياً
  :المزرعيالسعر  -١

فظة سوهاج  لمحصول الموز فى محاالمزرعيأن متوسط السعر ) ١٠(توضح بيانات الجدول رقم 
 جنيهاً عام ٣٢٤٣,١٠ حوالي جنيهاً للطن خالل فترة الدراسة، وذلك بين حد أدنى بلغ ٣٤٥٨,٣٩ حواليبلغ 

، وبتقدير اإلتجاه الزمنى العام لتطور ٢٠١٦ جنيهاً للطن عام ٣٨٨٢,٥٤ حوالي، وحد أعلى بلغ ٢٠١١
، أن هناك إتجاهاً عاماً )١١(رقم  لمحصول الموز خالل فترة الدراسة، تبين من الجدول المزرعيالسعر 

 حوالي جنيهاً  للطن تمثل ٤١,٠٨ حوالي بلغ ٠,٠١ إحصائياً عند مستوى معنوية معنويمتزايداً سنوياً 
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١٤٦ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
من % ٣٠ المشار إليه، ويفسر معامل التحديد  أن نسبة المزرعي للسعر سنويمن المتوسط ال% ١,١٨

  . مل التى يعكسها الزمن تعزى للعواالمزرعيالتغيرات الحادثة فى السعر 
  :اإليراد الكلى -٢

 حوالي، أن متوسط اإليراد الكلى للفدان  لمحصول الموز قد بلغ )١٠(تشير بيانات الجدول رقم 
 جنيهاً للفدان عام ٥٩٨٥٥,٢٣ حوالي جنيهاً للفدان خالل فترة الدراسة، وذلك بين حد أدنى بلغ ٦١٩١٤,١٢

   .٢٠١٦يهاً للفدان عام  جن٨٠٢٩٠,١٠ حوالي، وحد أعلى بلغ ٢٠١٢
وبتقدير اإلتجاه الزمنى العام لتطور االيراد الكلى لمحصول الموز بمحافظة سوهاج خالل فترة 

  ).١١( إحصائياً كما هو موضح بالجدول رقم معنويالدراسة تبين انه غير 
  :التكاليف الكلية -٣

 محافظة سوهاج بلغ حده أن متوسط التكاليف الكلية لمحصول الموز فى) ١٠(تبين من الجدول رقم 
 جنيهاً للفدان عام ٤٢٨٩٩ حوالي، بينما بلغ الحد األقصى ٢٠١٣ جنيهاً للفدان عام ٣٠٨٦٩ حوالياألدنى 
 ويعزى ارتفاع التكاليف فى السنوات األخيرة إلى  جنيهاً للفدان،٣٧٤٥٣,٠٦ حوالي، بمتوسط قدر ب٢٠٢٠

  .قاوي وغيرها مثل األسمدة والتاإلنتاجارتفاع أسعار مستلزمات 
وبتقدير اإلتجاه الزمنى العام لتطور التكاليف الكلية لمحصول الموز بمحافظة سوهاج خالل فترة 

 إحصائياً معنوي، أن التكاليف الكلية أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً )١١(الدراسة، تبين من الجدول رقم 
من المتوسط المشار إليه، ويفسر معامل % ٢,٩٧  جنيهاً للفدان، أى ما يعادل١١١٤,٤ حوالي بلغ ٠,٠١عند 

  .تعزى للعوامل التى يعكسها الزمنمن التغيرات الحادثة فى التكاليف الكلية بالمحافظة % ٥٠التحديد أن نسبة 
  :صافى العائد -٤

أن متوسط صافى العائد الفدانى لمحصول الموز فى ) ١٠(يتضح من إستعراض بيانات الجدول رقم 
 حوالي جنيهاً للفدان خالل فترة الدراسة، وذلك بين حد أدنى بلغ ٢٩٣٤١,٥٣ حواليغ محافظة سوهاج بل

  .م٢٠٢٠ جنيهاً للفدان فى عام ٢٩٢٠٦,٦٦ حوالي، وحد أعلى بلغ ٢٠١١ جنيهاً للفدان عام ٢٣٦٠٨,٨٨
 وبتقدير اإلتجاه الزمنى العام لتطور صافى العائد لمحصول الموز خالل فترة الدراسة تبين انه غير

  ).١١( إحصائياً كما هو موضح بالجدول رقم معنوي
تطور بعض المؤشرات االقتصادية لمحصول الموز  في محافظة سوهاج خالل الفترة ): ١٠(جدول رقم 

  بالجنيه)                              ٢٠٢٠-٢٠١١(
صافى العائد على   الفدانصافى عائد التكاليف الكلية للفدان اإليراد الكلى للفدان  المزرعيالسعر  السنوات

 الجنيه المستثمر
٠,٦٤ ٢٣٦٠٨,٨٨ ٣٦٨٤٢,٥٠ ٦٠٤٥١,٣٨ ٣٢٤٣,١٠ ٢٠١١ 
٠,٦٦ ٢٣٨٥٦,٢٣ ٣٥٩٩٩,٠٠ ٥٩٨٥٥,٢٣ ٣٣٢١,٦٠  ٢٠١٢ 
٠,٩٧ ٢٤٤٠٢,٨٠ ٣٠٨٦٩,٠٠ ٦٤٦٦,٢٤ ٣٣٤٤,٠٠ ٢٠١٣ 
١,١٢ ٣٥١٩٧,١٠ ٣١٤٧٩,٥٠ ٦٦٦٧٦,٦٠ ٣٣٤٨,٩٠ ٢٠١٤ 
١,٠٦ ٣٣٣٤٨,٥٢ ٣١٥٨٩,٥ ٦٤٩٣٨,٠٢ ٣٣٣٧,٠٠ ٢٠١٥ 
٠,٩٣ ٣٨٦٠١,١٠ ٤١٦٨٩,٠ ٨٠٢٩٠,١٠ ٣٨٨٢,٥٤  ٢٠١٦ 
٠,٧٣ ٢٩١٩٥,٧٠ ٤٠٢٣٥,١٢ ٦٩٤٣٠,٧٠ ٣٤٦٩,٨٢  ٢٠١٧ 
٠,٦٩ ٢٨١٠٢,٩٩ ٤٠٥٧٩,٥ ٦٨٦٨٢,٩٩ ٣٣٥٥,٣١ ٢٠١٨ 
٠,٦٦ ٢٧٨٩٥,٢٨ ٤٢٣٤٨,٥ ٧٠٢٤٤,٢٨ ٣٦٣٩,٦٣ ٢٠١٩ 
٠,٦٨ ٢٩٢٠٦,٦٦ ٤٢٨٩٩,٠ ٧٢١٠٥,٦٦ ٣٦٤١,٦٩ ٢٠٢٠ 
 ٠,٨١ ٢٩٣٤١,٥٢٦ ٣٧٤٥٣,٠٦٢ ٦١٩١٤,١٢ ٣٤٥٨,٣٥٩  المتوسط
 اإلدارة المركزية لالقتصاد ، بيانات غير منشورة،الزراعيمديرية الزراعة بسوهاج، سجالت قسم اإلحصاء :  المصدر

  .لفة، القاهرةالزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مخت



١٤٧ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
  :صافى العائد على الجنيه المستثمر -٥

أن متوسط صافى العائد على الجنيه المستثمر ) ١٠(يتضح من إستعراض بيانات الجدول رقم 
 جنيهاً خالل فترة الدراسة، وذلك بين حد أدنى بلغ ٠,٨١ حواليلمحصول الموز فى محافظة سوهاج بلغ 

   . ٢٠١٥ جنيهاً فى عام ١,٠٦ حواليلغ ، وحد أعلى ب٢٠١١ جنيهاً عام ٠,٦٤ حوالي
وبتقدير اإلتجاه الزمنى العام لتطور العائد على الجنيه المستثمر لمحصول الموز بمحافظة سوهاج 

  ).١١( إحصائياً كما هو موضح بالجدول رقم معنويخالل فترة الدراسة تبين انه غير 
  

ل بمحافظة سوهاج خاللمحصول الموز ادية المتغيرات اإلقتصاالتجاه الزمني العام لتطور ) :١١(جدول 
  ٢٠٢٠-٢٠١١الفترة 

معدل التغير  المتوسط R2 F معادلة االتجاه الزمنى العام البيان
  %سنويال

  المزرعيالسعر 
 )جنيه(

 هـ٨ص
   هـ س٤١,٠٨+٣٢٣٢,٤١=   

      )١,١٨ ٣٤٥٨,٣٥  ٥,١  ٠,٣٨ )٢,٢٣ 

 االيراد الكلى
  فدان/جنيه

 هـ٨ص
   هـ س٣١٠٤,٩ +٤٤٨٣٧,١٢=  

      )٥,٠١ ٦١٩١٤,١٢ ٢,١٧ ٠,٢١ )١,٤٧  

  التكاليف الكلية
  فدان/جنيه

 هـ٨ص
   هـس١١١٤,٣٨ + ٣١٣٢٣,٩٣=  

      )٢,٩٧ ٣٧٤٥٣,٠٦ ٧,٩٩ ٠,٥٠ )٢,٨٢  

  صافى العائد
  فدان/جنيه

 هـ٨ص
   هـ س٥١١,٥٣+٢٦٥٢٨,١٠=  

  )١,٧٤ ٢٩٣٤١,٥٢ ٠,٨٤ ٠,٩         )٠,٩١  

صافى العائد على 
  الجنيه المستثمر

 هـ٨ص
   هـ س٠,٠١٤-٠,٨٩٢=  

    )-١,٧٢ ٠,٨١ ٠,٤٥ ٠,١٣ )٠,٦٧  

تشير الى ترتيب متغير :  ه ، و ســـ ه تشير الى القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة فى السنة: ـه ٨ ص:حيث 
  ). ٠,٠١(معنوي عند مستوى معنوية : **تشير الى قيمة معامل التحديد،:  ٢، ر)١١،...،٣ ،٢، ١  = (ـــهالزمن، حيث 

  ). ١٠( حسبت من بيانات الجدول : المصدر
  

  : ية لمحصول الموز فى محافظة سوهاجاإلنتاجبنود التكاليف : ثالثاً
ية لمحصول الموز فى محافظة اإلنتاجبنود التكاليف والتى تبين ) ١٢(  وفقاً للمؤشرات المبينة بجدول 

 جنيها للفدان وان ٤١٩٤٩الكلية للفدان بلغت أن اجمالى التكاليف ) ٢٠٢٠-٢٠١٨( كمتوسط للفترة سوهاج
  .  جنيها للفدان١٢٠٩٥ جنيهاً للفدان واجور العمال ٥٧٤٠قيمة االسمدة الكيماوية بلغ 

التقدير اإلحصائي لدالة التكاليف الكلية الفدانية لمحصول الموز في محافظة سوهاج خالل الموسم : ثالثاً
  :٢٠١٩/٢٠٢٠ الزراعي

ية لمحصول الموز بمحافظة سوهاج للموسم اإلنتاجحصائى لداالت التكاليف من خالل التقدير اإل
 اإلنتاج، تبين من عينة الدراسة أن العالقة بين التكاليف الكلية من ناحية، ومتوسط ٢٠١٩/٢٠٢٠ الزراعي

  : من ناحية أخرى هي معادلة من الدرجة الثانية والتى تأكد إحصائياً معنويتها وهى كالتالي
  ٢ ص٢٣,٦١+  ص ٤٦٨,١٨ – ٢٤٦٩,١٦= ك .ت

)                                  - ٣,٢٧٨)                (١,٦٩٨(**  
  *٥,٦٩=                    ف٠,٧٨= ٢             ر

  

ية لمحصول الموز اإلنتاجومن هذه الدالة أمكن تقدير كمية الناتج التى تعمل على تدنية التكاليف 
والتي قدرت ) بمساواة دالة التكاليف الحدية بدالة التكاليف المتوسطة(فترة الدراسة بمحافظة سوهاج خالل 
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١٤٨ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
طناً للفدان وقد تحقق عند بعض الزراع ولم يتحقق فى البعض األخر، كما تم تقدير متوسط ١٩,٨٣ حواليب

دراسة والبالغ وذلك بمساواة دالة التكاليف الحدية بمتوسط سعر الطن بمنطقة ال( الذى يعظم الربح اإلنتاج
 طناً للفدان ولم يتحقق هذا القدر عند أى من الزراع، ٢٣,٠٢ حواليوالذي قدر ب)  جنيها  للطن٤٥٠٠ حوالي

 بمعنى أن هناك عوائد ٠,٧٥ حواليية لمحصول الموز خالل فترة الدراسة اإلنتاجوبلغت مرونة التكاليف 
  . الغير إقتصادية من قانون تناقص الغلة يتم فى المرحلةاإلنتاجعلى السعة متزايدة مما يبين أن 

  

  )٢٠٢٠-٢٠١٨( كمتوسط للفترة ية لمحصول الموز فى محافظة سوهاجاإلنتاجبنود التكاليف  ):١٢(جدول 
 الموز الوحدة  البيان

 -  :يةاإلنتاجبنود التكاليف 
  ١٢٠٩٥,٠٠ بالجنيه أجور عمال
 ٣٨١٠,٠٠ بالجنيه أجور آالت

 ٥٧٤٠,٠٠ بالجنيه قيمة األسمدة الكيماوية
 ١٣٠٠,٠٠ بالجنيه قيمة األسمدة البلدية

 ٢٦٥٨,٣٣ بالجنيه قيمة المبيدات
 ٣١١٦,٦٧ بالجنيه مهمات مستهلكة

 ٢٤٨٠,٠٠ بالجنيه شبكات رى
 -  جازورينا

 -  :مصاريف عمومية وتشمل
  ٣١٢ بالجنيه )بما فيها االيجار% (١مصاريف إدارية . أ

 ٣١٢٠,٠٠ بالجنيه )دون االيجارب% (١٠ سنوياستهالك . ب
 ٧٣١٧,٠٠ بالجنيه اإليجار

 ٣٤٦٣٢,٠٠ بالجنيه إجمالى التكاليف بدون إيجار
 ٤١٩٤٩,٠٠ بالجنيه التكاليف الكلية باإليجار

 ٢٨٣٩٨,٣١ بالجنيه  صافى العائد الفدانى-٥
 االقتصادية، نشرة تكاليف إنتاج أهم ، قطاع الشئوناألراضيجمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح : المصدر

  ٠حاصالت الفاكهة، أعداد مختلفة
  

  :العالقة الدالية لصافي العائد الفداني لمحصول الموز فى محافظة سوهاج: رابعاً
من محصول الموز كمتغير تابع من ناحية، " ر"لقياس العالقة الدالية القائمة بين صافي الدخل الفداني 

، وتكلفة إنتاج الفدان الكلية منه "٢س"ومتوسط سعر بيع الوحدة منه " ١س"ج الفدان وبين كل من متوسط إنتا
كمتغيرات مستقلة من ناحية أخري لمحصول الموز فى محافظة سوهاج من خالل التقدير اإلحصائي " ٣س"

 ، تبين أن هذه٢٠١٩/٢٠٢٠ الزراعيية لمحصول الموز بمحافظة سوهاج للموسم اإلنتاجلداالت التكاليف 
ية الفدانية يترتب عليها اإلنتاجفي متوسط % ١٠العالقة معنوية إحصائيا، وأنه عند حدوث زيادة مقدراها 

، في حين تؤدي الزيادة في %١٥,٢زيادة في متوسط صافي الدخل الفداني من محصول الموز بحوالي 
، وعلي %٣,٣إلي زيادة في متوسط صافي الدخل الفداني بحوالي % ١٠متوسط سعر المحصول بمقدار

تؤدى إلى انخفاض متوسط % ١٠العكس من ذلك فإن زيادة متوسط تكلفة إنتاج الفدان من المحصول بمقدار
  .لمحصول الموز فى محافظة سوهاج خالل فترة الدراسة سالفة الذكر % ٠,١٨صافي الدخل الفداني بحوالي 

  ٣ س١,٧٩ – ٢ س٣٣,٣٠ + ١ س١٥٢,٥٣ + ٤٠٧٧,٦٣ -= ر
               )                 ٢,٨٨٧-)**             (٢,٧١٢)**              (٢,١٧٤**(  

             F = ٩,٢٦**        R2 = ٠,٧٦   



١٤٩ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
  

تبين أن هذه المتغيرات الثالث لها تأثيراً على متوسط صافى العائد الفدانى ) R2(ومن معامل التحديد 
ية الفدانية ومتوسط اإلنتاجية وآثر كل من متوسط ، األمر الذي يبرز أهم%٧٦ حواليمن المحصول قدر ب

سعر الطن من المحصول علي متوسط صافي الدخل الفداني منه مما يستلزم األمر معه زيادة الجهود المتعلقة 
 الكلي منه، بل أيضا لزيادة اإلنتاجية الفدانية من المحصول موضع الدراسة، ليس فقط لزيادة اإلنتاجبتحسين 

ومن ثم زيادة دخولهم وتحقيق مستوي معيشي أفضل مما يحفزهم على زراعة مثل هذا أرباح الزراع، 
  .المحصول الهام

 الكفاءة االقتصادية لمحصول الموز فى محافظة سوهاج
   يتناول هذا الجزء من البحث استخدام بعض المعايير والمؤشرات االقتصادية للتعرف على مدى تحقيق 

-٢٠١٨(لمستخدمة فى إنتاج محصول الموز فى محافظة سوهاج خالل الفترة الكفاءة االقتصادية للموارد ا
صافى العائد الفدانى، النسبة المئوية للربح، ربحية الجنيه المنفق، متوسط تكلفة إنتاج الطن من : مثل) ٢٠٢٠

، الهامش الكلى منسوباً إلى بعض )الفائض الحدى(المحصول، صافى عائد الطن المنتج، الهامش الكلى
 ككل، تكاليف المزرعيتكاليف العمل البشرى، تكاليف العمل اآللى، تكاليف العمل : ية مثلاإلنتاجمدخالت ال

نتائج )١٣(األسمدة الكيماوية، تكاليف المبيدات المستخدمة، ثم أخيراً إلى التكاليف المتغيرة ويعرض جدول 
  :تقدير هذه المؤشرات 

  : صافى االيراد الفدانى-١
 من المعايير الشاملة المستخدمة فى قياس الكفاءة االقتصادية، إلنتاج محصول ما، إذ يعبر        هو معيار

أن صافى ) ١٣( الكلية، ويتبين من جدول المزرعي اإلنتاج الكلية مطروحاً منها قيمة تكاليف اإلنتاجعن قيمة 
  .  جنيها٢٨٣٩٨,٣ً حواليااليراد الفدانى بلغ 

   : النسبة المئوية للربح-٢
دانى ثم يضرب خارج القسمة فى    لتقدير هذا المقياس يتم قسمة صافى العائد الفدانى على العائد الف   

  %.٤٠,٣٧ بلغت نحو  الموزإجمالي، هذا ووفقاً لهذا المعيار تبين أن النسبة المئوية لربح ١٠٠
  : ربحية الجنيه المنفق-٣

ية ويحسب من قسمة صافى اإلنتاجنفق فى العملية       يفيد هذا المقياس فى التعرف على ربح الجنيه الم
 الكلية للمحصول، وكلما أرتفع قيمة هذا المقياس المزرعي اإلنتاجاإليراد الفدانى لمحصول ما على تكاليف 

كلما دل ذلك على زيادة ربحية الجنيه المنفق فى إنتاج المحصول وكلما زاد توفر الكفاءة االقتصادية فى 
 حوالي لهذا المعيار يتبين من الجدول المذكور سالفا أن ربحية الجنيه المنفق للموز بلغت ، هذا ووفقاًاإلنتاج
  . جنيهاً ٠,٦٧

  :  متوسط تكلفة إنتاج الطن-٤
 المزرعية اإلنتاجيعد هذا المقياس من المعايير الشاملة للكفاءة االقتصادية ويحسب بقسمة قيمة تكاليف       

أن متوسط تكلفة الطن لمحصول ) ١٣(الفدان، ويتبين من مؤشرات الجدول رقم الكلية للفدان على إنتاجية 
  .  جنيهاً للطن٢١١٢,٢٣الموز بلغت 

 :  صافى العائد للطن-٥
      هذا المقياس من المقاييس الهامة الشاملة للكفاءة االقتصادية ويحسب بقسمة صافى العائد الفدانى على 

أن قيمة صافى العائد لطن الموز ) ١٣(لهذا المعيار يتبين من الجدول رقم ية الفدانية، ووفقاً اإلنتاجمتوسط 
  . جنيها١٤٣٠ً  حواليبلغ 

  

 ٢٠٢١مارس  – األولالعدد  –الثالثون الواحد  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٥٠ دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج محصول الموز في محافظة سوهاج
  :الهامش الكلى -٦

      الهامش الكلى هو العائد فوق التكاليف المتغيرة أو ما يعرف بالفائض الحدى وهو من المعايير الشاملة 
 المتغيرة للفدان من قيمة العائد الكلى للفدان، المزرعي تاجاإلنللكفاءة االقتصادية ويحسب بطرح قيمة تكاليف 

  . جنيهاً للفدان٣٥٧١٥,٣١ حواليأن الهامش الكلى للموز بلغ ) ١٣(ووفقاً لهذا المعيار يتبين من الجدول رقم 
 : تكلفة العمل البشرى/ الهامش الكلى-٧

 بقسمة الهامش الكلى للفدان على تكلفة       هذا المقياس من مقاييس الكفاءة االقتصادية الجزئية، ويحسب
وفقاً لهذا المعيار إن الهامش الكلى للجنيه ) ١٣(ويتبين من جدول . العمل البشرى للفدان إلنتاج محصول ما

  . جنيها٢,٩٥ً حواليالمنفق على العمل البشرى المستخدمة فى إنتاج الموز بلغ 
 : تكلفة العمل اآللى/ الهامش الكلى-٨

هذا المقياس من معايير الكفاءة االقتصادية الجزئية، ويحسب بقسمة الفائض الحدى للفدان على        يعد 
أن الهامش الكلى للجنيه المنفق على العمل ) ١٣(تكلفة العمل اآللى للفدان، ووفقاً لهذا المعيار يتبين من جدول 

  .جنيها٩,٣٧ً حوالياآللى في إنتاج الموز 
 : المزرعيعمل إجمالى ال/ الهامش الكلى-٩

    هذا المعيار من المقاييس الجزئية للكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول ما، ويحسب هذا المعيار بقسمة 
تكاليف العمل (المزرعي المتغيرة على تكاليف العمل المزرعي اإلنتاجالهامش الكلى أى العائد فوق تكاليف 

ر إلي أن الهامش الكلى للجنيه المنفق على تكلفة العمل ، وتشير نتائج الجدول سالف الذك)البشرى واآللى معاً
  . جنيهاً للفدان٢,٢٤  حوالي بلغ إلنتاج الموز المزرعي
بعض معايير ومؤشرات الكفاءة االقتصادية الجزئية والشاملة لمحصول الموز لمتوسط الفترة ):١٣(جدول 

)٢٠٢٠-٢٠١٨(  
  المحصول

 الموز الوحدة معايير اقتصادية
 ١٩,٨٦ بالطن الفدانيةية اإلنتاج
 ٣٥٦٩,٠٠ ج للطن المزرعيالسعر 

  ٧٠٣٤٧,٣١ بالجنيه إيراد الفدان
 ٣٤٦٣٢,٠٠ ج للفدان التكاليف المتغيرة
 ٧٣١٧,٠٠ ج للفدان التكاليف الثابتة
 ٤١٩٤٩,٠٠ ج للفدان اإلنتاجإجمالى تكاليف 

 ٢٨٣٩٨,٣ ج للفدان )الربح(صافى اإليراد الفدانى
  ٤٠,٣٧  %   للربحالنسبة المئوية

 ٠,٦٧ بالجنيه ربحية الجنيه المنفق
 ٢١١٢,٢٣ بالجنيه متوسط تكلفة الطن
 ١٤٣٠ بالجنيه صافى العائد للطن

 ١٧٤٣,٨٠ بالجنيه التكاليف المتغيرة إلنتاج الطن
 ٣٥٧١٥,٣١ فدان/ج )الهامش الكلى(العائد فوق التكاليف المتغيرة 

 ٢,٩٥ بالجنيه تكلفة العمل البشرى/ الهامش الكلى
 ٩,٣٧ بالجنيه تكلفة العمل اآللى/ الهامش الكلى
 ٢,٢٤ بالجنيه المزرعيإجمالى العمل / الهامش الكلى
 ٦,٢٢ بالجنيه أسمدة كيماوية/ الهامش الكلى
 ١٣,٣ بالجنيه المبيدات/ الهامش الكلى
 ١,٠٣ بالجنيه التكاليف المتغيرة/ الهامش الكلى

 ، نشرة الزراعي، اإلدارة المركزية لالقتصاد األراضيبيانات وزارة الزراعة واستصالح جمعت وحسبت من : المصدر
 ٠، ونشرة  تكاليف أهم حاصالت الفاكهة، أعداد مختلفةالزراعياالقتصاد 
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  :األسمدة الكيماوية/ الهامش الكلى-١٠

الهامش الكلى على تكاليف األسمدة         هذا المعيار من المقاييس الجزئية للكفاءة االقتصادية، ويقدر بقسمة 
أن الهامش الكلى للجنيه المنفق ) ١٣(، ويتبين من جدول المزرعي اإلنتاجالكيماوية المستخدمة فى عمليات 

  .جنيها٦,٢٢ً حواليعلى تكاليف األسمدة الكيماوية المستخدمة فى إنتاج الموز 
 : المبيدات/ الهامش الكلى-١١

 من المعايير الجزئية للكفاءة االقتصادية ويحسب بقسمة الهامش الكلى على        يعد هذا المعيار أيضاً
تكاليف المبيدات المستخدمة فى إنتاج محصول ما، ووفقاً لهذا المعيار فقد بلغ الهامش الكلى للجنيه المنفق 

  .جنيها١٣,٣ً حواليعلى المبيدات المستخدمة فى إنتاج الموز 
 : غيرةالتكاليف المت/ الهامش الكلى-١٢

      يعتبر هذا المقياس من مقاييس الكفاءة االقتصادية الشاملة، ويحسب بقسمة الهامش الكلى على تكاليف 
 اإلنتاجأن الهامش الكلى للجنية المنفق على تكاليف ) ١٣( المتغيرة، ويتبين من جدول المزرعي اإلنتاج

  . جنيهاً للفدان١,٠٣ حواليالمتغيرة فى إنتاج الموز 
  :ية لمحصول الموز في محافظة سوهاجاإلنتاجت المشكال

ية والتسويقية التي اإلنتاجمما ال شك فيه أن القطاع الزراعي في مصر يواجه بالعديد من المشكالت 
المحصول بالشكل المطلوب، لذا سوف يتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على طبيعة  تحول دون تقدم هذا

 اإلسترشاد بها في إمكانية ع محصول الموز في محافظة سوهاج بهدفية التي تواجه زرااإلنتاجالمشكالت 
وضع الحلول العلمية المناسبة لحل أو التخفيف من حدة هذه المشكالت، هذا وقد أمكن حصر هذه المشكالت 

 إرتفاع أجور العمالة البشرية ،  انتشار األمراض واآلفات الزراعيةفى إرتفاع أسعار األسمدة الكيماوية،
 ارتفاع ،عدم توفر الثالجات المعدة لتخزين الموز ية الفدانية، ، نقص الوسائل اإلرشادية، اإلنتاجض إنخفا

  . واخيراً مشكلة الري تفتت وتشتت الحيازة المزرعية، االسمدة البوتاسية
إلى أراء واتجاهات الزراع حول أهم المشكالت التي تواجه ) ١٤(وتشير النتائج الواردة بالجدول

 ، ولقد تبين من نتائج ٢٠١٩/٢٠٢٠ الزراعيوذلك خالل الموسم صول الموز في محافظة سوهاج ع محزرا
ية لمحصول الموز بمحافظة سوهاج خالل الموسم اإلنتاجالتحليل في هذه الحالة مقارنة تراتيب المشكالت 

مدة كانت من والتى تشير الى أن مشكلة ارتفاع االس) ١٤( وكما هو مبين في الجدول٢٠١٩/٢٠٢٠الزراعي 
أهم المشاكل التى تواجه زراع محصول الموز  في محافظة سوهاج يليها مشكلة إرتفاع أجور العمالة البشرية  

  .الخ
ية لمحصول الموز فى عينة اإلنتاجأراء وإتجاهات الزراع حول أهم المشكالت  ):١٤( جدول

   ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ الدراسة بمحافظة سوهاج خالل موسم
 %  عدد  %  عدد ةياإلنتاجالمشكالت  غير موجودة  موجودة

 ٠ ٠  ١٠٠ ٢٠٠ إرتفاع أسعار األسمدة الكيماوية
 ٧٥ ١٥٠  ٢٥ ٥٠ انتشار األمراض واآلفات الزراعية

 ١٠ ٢٠  ٩٠ ١٨٠ إرتفاع أجور العمالة البشرية
  ١٥ ٣٠  ٨٥ ١٧٠  ية الفدانيةاإلنتاجإنخفاض 

 ٥٠ ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  نقص الوسائل اإلرشادية
 ٣٠ ٢١٠  ٧٠  ١٤٠ الجات المعدة لتخزين الموزعدم توفر الث

 ١٢,٥ ٢٥  ٨٧,٥ ١٧٥ ارتفاع االسمدة البوتاسية
 ٥٣,٥ ٨٧  ٥٦,٥ ١١٣ تفتت وتشتت الحيازة المزرعية

 ٢٥ ٥٠  ٧٥ ١٥٠ مشكالت الري
 ١٠٠  \\\\٢٠٠٢  ١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالي

  .٢٠١٩/٢٠٢٠حسبت من قوائم إستبيان العينة البحثية خالل الموسم الزراعي  :المصدر
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  الملخص

يعتبر الموز من أهم محاصيل الفاكهة اإلستوائية فى جميع أنحاء العالم ويحتل الموز مركزاً كبيراً فى 
التجارة العالمية حيث يؤدى دوراً هاماً فى اقتصاد كثير من الدول باإلضافة إلى قيمته الغذائية العالية وإقبال 

لما يتميز به من حالوة الطعم والنكهة المميزة للموز ويتميز المستهلك عليه أكثر من باقى الفاكهة األخرى 
عن باقى الفاكهة األخرى بإمكانية توافره باألسواق طوال العام عالوة على قابلية ثماره للنقل والتداول 

  .والتخزين
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام للمساحة المزروعة بمحصول الموز في محافظة سوهاج  خالل 

 حوالي إحصائياً بلغ معنوي سنويالفترة، يتضح  أن المساحة المزروعة بمحصول الموز تزايدت بمقدار تلك 
 الفداني لمحصول الموز في محافظة سوهاج خالل الفترة اإلنتاج فداناً وبدراسة تطور متوسط ١٠٣,٢٩

جية الفدانية لمحصول أنها أخذت تتقلب بين الزيادة والنقص وقد بلغ المتوسط العام لإلنتا) ٢٠٢٠-٢٠١١(
 الكلى لمحصول الموز في محافظة اإلنتاجطناً للفدان وبدارسة تطور ٢٠,٠٢ حواليالموز خالل تلك الفترة 

سوهاج خـالل الفترة خالل نفس الفترة فقد بلغ المتوسط العام لإلنتاج الكلى لمحصول الموز خالل تلك الفترة 
  . طنا٤٩١٠٢,٥٥ حوالي

ذج اللوغاريتمى المتدرج يتبين أن أكثر العوامل تأثيراً إيجابياً على متوسط ومن نتائج تحليل النمو
كمية " ٤س"كمية السماد الفوسفاتى " ٣س" لمحصول الموز هي كل من كمية السماد اآلزوتى المزرعي اإلنتاج

متوسط فإن ) كل على حدة % (١، وبزيادة كل من المتغيرات الثالثة سالفة الذكر بنسبة"٦س"السماد البلدى
  .على الترتيب % ٠,٢٢٣، %٠,١٨٦، %٠,٥٧٦ سوف يزيد بنسبةالمزرعي اإلنتاج

         وبدراسة المؤشرات اإلقتصادية لمحصول الموز بمحافظة سوهاج خالل فترة الدراسة تبين أن 
 جنيهاً للطن خالل فترة ٣٤٥٨,٣٩ حوالي لمحصول الموز فى محافظة سوهاج بلغ المزرعيمتوسط السعر 

 جنيهاً للفدان خالل فترة ٦١٩١٤,١٢ حواليللفدان  لمحصول الموز قد بلغ  اسة وكذلك اإليراد الكلىالدر
 جنيهاً للفدان وأن ٣٧٤٥٣,٠٦الدراسة وأن متوسط التكاليف الكلية لمحصول الموز فى محافظة سوهاج بلغ 

 جنيهاً للفدان ٢٩٣٤١,٥٣ حواليمتوسط صافى العائد الفدانى لمحصول الموز فى محافظة سوهاج بلغ 
 ٠,٨١ حواليوكذلك متوسط صافى العائد على الجنيه المستثمر لمحصول الموز فى محافظة سوهاج بلغ 

  .جنيهاً خالل فترة الدراسة
ية لمحصول الموز بمحافظة سوهاج اإلنتاجأمكن تقدير كمية الناتج التى تعمل على تدنية التكاليف 

 طناً للفدان وقد تحقق عند بعض الزراع ولم يتحقق عند ١٩,٨٣ حواليخالل فترة الدراسة والتي قدرت ب
 طناً للفدان ولم ٢٣,٠٢ حوالي الذى يعظم الربح والذي قدر باإلنتاجالبعض األخر، كما تم تقدير متوسط 

ية لتلك السنوات لمحصول الموز خالل اإلنتاجيتحقق هذا القدر عند أي من الزراع، وبلغت مرونة التكاليف 
 يتم فى المرحلة اإلنتاج بمعنى أن هناك عوائد على السعة متناقصة مما يؤكد أن ٠,٧٥ حوالياسة فترة الدر

  .   الغير إقتصادية من قانون تناقص الغلة
وتم دراسة المعايير والمؤشرات االقتصادية للتعرف على مدى تحقيق الكفاءة االقتصادية للموارد 

صافى العائد : مثل) ٢٠٢٠-٢٠١٨( سوهاج خالل الفترة المستخدمة فى إنتاج محصول الموز فى محافظة
الفدانى، النسبة المئوية للربح، ربحية الجنيه المنفق، متوسط تكلفة إنتاج الطن من المحصول، صافى عائد 

: ية مثلاإلنتاج، الهامش الكلى منسوباً إلى بعض المدخالت )الفائض الحدى(الطن المنتج، الهامش الكلى
 ككل، تكاليف األسمدة الكيماوية، المزرعيرى، تكاليف العامل اآللى، تكاليف العمل تكاليف العمل البش

  . تكاليف المبيدات المستخدمة، ثم أخيراً إلى التكاليف المتغيرة
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تم إلقاء الضوء إلى أراء واتجاهات الزراع حول أهم المشكالت التي تواجه زراع محصول الموز في 

 ، ولقد تبين من نتائج التحليل في هذه الحالة ٢٠١٩/٢٠٢٠ الزراعيمحافظة سوهاج وذلك خالل الموسم 
ية لمحصول الموز بمحافظة سوهاج أن مشكلة ارتفاع االسمدة كانت من اإلنتاجومقارنة تراتيب المشكالت 

  . كلة إرتفاع أجور العمالة البشريةأهم المشاكل التى تواجه زراع محصول الموز في محافظة سوهاج يليها مش
  : صياتالتو
  عموما باألسعار المناسبة، وخاصة األسمدة الكيماوية والمبيدات المستخدمة في اإلنتاجتوفير مستلزمات 

إنتاج محصول الموز، وكذلك منع االحتكار في سوق األسمدة والمبيدات، عن طريق تسهيل وتشجيع 
  .وكالء هذه المستلزمات

 لحديثة إتباع التوصيات الفنية المتعلقة بزراعة األصناف ا. 
  ميكنة العمليات الزراعية للتقليل من التكاليف. 
 العمل على توافر ثالجات فى أماكن زراعات الموز. 
  اإلهتمام بالبرامج والندوات اإلرشادية المتعلقة بزراعة محصول الموز بهدف رفع كفاءة الموارد

  . ية المستخدمة فى زراعة المحصولاإلنتاج
 العمل على زيادة الكميات ، واإلنتاج التوليفة المثلى من عناصر العمل على التوصل إلى استخدام

 اإلنتاجالمصدرة من الفاكهة وعدم االقتصار على تصدير الفائض من االستهالك المحلى، والتركيز على 
  .بهدف التصدير

 ورة االهتمام بالخدمات التسويقية المختلفة وذلك لضمان الوفاء بالمواصفات التصديرية المطلوبة، وضر
 . بالتصدير، حتى يتسنى تحسين موقفها التنافسي في األسواق الخارجيةاإلنتاجربط 

  استخدام طرق الرى الحديثة عن طريق عمل شبكات الرى وذلك لتوفير كميات المياه المهدرة لهذا
 .المحصول

  

  : المراجع
  :المراجع العلمية: أوال 

 اقتصاديات إنتاج محصول الموز في محافظة "واخرون،) دكتور(ابراهيم محمد عبد العزيز الحنفى  )١(
 .، المؤتمر الرابع والعشرون لإلقتصاديين الزراعيينالزراعي، الجمعية المصرية لإلقتصاد "القليوبية

 القديمة األراضيدراسة تحليلية إلنتاج الموز فى " ،)دكاترة(أحمد محمود إمام، خالد السيد عبد الموالى  )٢(
، المجلد الخامس الزراعيالمجلة المصرية لإلقتصاد " مياه الرىفى ظل محدودية موردى األرض و

 .٢٠١٥والعشرون ، العدد األول 
 الجديدة بمحافظة األراضيدراسة  اقتصاديات إنتاج الموز في "، )دكتور(محمد ابراهيم محمد رأفت،  )٣(

 .٢٠١٧، ١٢دد ، الع٤ جامعة المنصورة، مجلد -مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية " الشرقية
رسالة " اقتصاديات إنتاج واستهالك محصول الموز في محافظة قنا ، "  وليد محمود محمد محمود ،  )٤(

 .٢٠٠٨زراعي، كلية الزراعة، جامعة المنيا، ماجستير، قسم االقتصاد ال
 :والدوريات النشرات :ثانياً

.  المركزية لالقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة )١(
 .نشرة اإلحصاءات الزراعية،  أعداد مختلفة

وزارة الزراعة و استصالح األراضي، مديرية الزراعة بسوهاج ، سجالت اإلحصاء الزراعي ، بيانات  )٢(
  .٢٠١٩غير منشورة ، 
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Summary 
Bananas are considered one of the most important tropical fruits crops in all 

parts of the world. Bananas occupy a major position in global trade. as they play an 
important role in the economy of many countries in addition to their high nutritional 
value and consumer demand for them more than other fruits because of their sweet 
taste and distinctive flavor of bananas. As for the rest of the other fruit. due to its 
availability in the market throughout the year. in addition to its ability to transport. 
trade and store. 

 

By estimating the general time trend equation for the area planted with the 
banana crop in Sohag Governorate during that period. it becomes clear that the area 
planted with the banana crop increased by a statistically significant annual amount of 
about 103.29 acres. It fluctuates between increase and decrease. The general average 
productivity of the banana crop during that period reached about 20.02 tons per 
feddan. By studying the development of the total production of the banana crop in 
Sohag Governorate during the same period during the same period. the general 
average of the total production of the banana crop during that period was about 49 
102.55 tons. 

 

From the results of the analysis of the logarithmic gradient model. it becomes 
evident that the most positive factors affecting the average agricultural production of 
banana crop are the amount of nitrogen fertilizer "Q3" the amount of phosphate 
fertilizer "Q4" the amount of municipal fertilizer "Q6". and by increasing each of the 
three aforementioned variables by 1%. Separately) the average farm production will 
increase by 0.576%. 0.186% and 0.223%. respectively. 

 

By studying the economic indicators of the banana crop in Sohag Governorate 
during the study period. it was found that the average farm price of the banana crop in 
Sohag governorate amounted to about 3458.39 pounds per ton during the study 
period. as well as the total revenue per acre of the banana crop amounted to about 
61914.12 pounds per acre during the study period and that the average costs The total 
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yield of bananas in Sohag governorate amounted to 37453.06 pounds per acre and the 
average net return per feddan of the banana crop in Sohag governorate was about 
29341.53 pounds per acre. as well as the average net return on the invested pound for 
banana crop in Sohag governorate amounted to about 0.81 pounds during the study 
period. 

 

It was possible to estimate the amount of the product that works to reduce the 
production costs of the banana crop in Sohag Governorate during the study period. 
which was estimated at about 19.83 tons per acre. and it was achieved by some 
farmers and it was not achieved by others. and the average production that maximizes 
profit was estimated at about 23.02 Tons per acre and this amount was not achieved 
by any of the farmers. and the elasticity of production costs for those years for banana 
harvest during the study period was about 0.75. meaning that there are diminishing 
returns to capacity. which confirms that production takes place in the non-economic 
stage of the law of diminishing returns. 

 

Economic criteria and indicators were studied to identify the extent to which 
the economic efficiency of the resources used in the production of the banana crop in 
Sohag Governorate was achieved during the period (2018-2020) such as: net per 
feddan return. percentage of profit. profit of the pound spent. average cost of 
producing a ton of crop. net return The produced ton. the total margin (marginal 
surplus). the total margin is attributed to some productive inputs such as: human labor 
costs. machine labor costs. farm labor costs as a whole. chemical fertilizer costs. 
pesticide costs used. and finally to variable costs. 

 

The light was shed on the farmers ’opinions and trends about the most 
important problems facing banana growers in Sohag Governorate during the 
2019/2020 agricultural season. The results of the analysis in this case and the 
comparison of the rankings of the production problems of the banana crop in Sohag 
Governorate showed that the problem of high fertilizer was one of the most important 
problems. Facing banana growers in Sohag governorate. followed by the problem of 
high human labor wages. 
 

Recommendations: 
• Providing production requirements in general at reasonable prices. especially the 

chemical fertilizers and pesticides used in the production of the banana crop. as well 
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as preventing monopoly in the fertilizer and pesticide market. by facilitating and 
encouraging the agents of these requirements. 

• Follow the technical recommendations related to the cultivation of modern varieties. 
• Automating agricultural operations to reduce costs. 
• Work on the availability of refrigerators in the places of banana cultivation. 
Paying attention to the extension programs and seminars related to banana 

cultivation. with the aim of raising the efficiency of the productive resources used in 
planting the crop. 

• Work to reach the use of the optimal combination of production components. and 
work to increase the exported quantities of fruits and not only export the surplus of 
domestic consumption. and focus on production for export. 

• Paying attention to the various marketing services in order to ensure that the 
required export specifications are met. and the necessity to link production with 
export. in order to improve its competitive position in foreign markets. 

• The use of modern irrigation methods through the work of irrigation networks in 
order to save the quantities of wasted water for this crop. 
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