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  دراسة اقتصادیة لمحصول البابونج في مصر
  ٢طلعت فوزيشیماء ، *١دمآحسین حسن علي 

  مصر  -جامعة أسوان  - كلیة الزراعة والموارد الطبیعیة ١
  مصر -  جامعة عین شمس - ةكلیة الزراع٢

 
ومستحضرات التجمیل ودخولھا كثیر من  ةاألدوییتزاید الطلب علي النباتات الطبیة والعطریة لما لھا من أھمیة اقتصادیة في صناعة  :الملخص

وبالرغم من ذلك فأن محصول .المجاالت وتعدد االستخدامات وبدء االھتمام بدورھا في المیزان التجاري ومساھمتھا في الصادرات الزراعیة
 واإلنتاجیة واإلنتاجار في المساحة البابونج یحتاج الھتمام أكبر من الزراع والدولة باألراضي القدیمة والجدیدة، حیث التذبذب وعدم االستقر

وبالتالي عدم االستقرار في التصدیر مما یحدث خلل في عملیة استمراریة التصدیر وبالتالي في مساھمة المحصول في المیزان التجاري 
یري وقیاس نسبة عدم ودورھا في حدوث استقرار تصد اإلنتاجيالضوء علي مشكلة عدم االستقرار  بإلقاءالزراعي المصري ولقد قام البحث 

 وإنتاجوھیكل تكالیف  الخارجیة المستوردة للمحصول ومدي تركز التصدیر وكفاءة إنتاج المحصول، األسواقاالستقرار والتعرف علي 
ألف فدان خالل  ٩.٦٨تضح أن متوسط المساحة المزروعة بلغ نحوإو .والتصدیري للمحصول اإلنتاجيوالتعرف علي الموقف  وتصدیر الطن،

كما . طن علي الترتیب خالل الفترة السابقة ألف ٨.٣٦طن،  ٠.٨٤وان متوسط اإلنتاجیة، واإلنتاج الكلي بلغ نحو ) ٢٠١٧-٢٠٠٠(فترة ال
 ١.٠٠٣، ٤.٤٨، ٥.١٢، ٣.٤٠اتضح أن متوسط التكالیف الكلیة، السعر المزرعي، اإلیراد الكلي، صافي العائد لمحصول البابونج بلغ نحو 

وقد تبین تركز المساحة المزروعة من البابونج في األراضي الجدیدة حیث تتركز في . رتیب خالل الفترة السابق اإلشارة إلیھاألف جنیھ علي الت
المساحة المزروعة في  إجمالي٪ من ٨.٢٧فدان مثلت نحو  ٩٣٣، حیث بلغت في متوسطھا نحو وأسیوطمحافظتي الفیوم وبني سویف، 
 وأسیوط وقد مثلت محافظة الفیوم وبني سویف،) ٢٠١٧- ٢٠١٥(فدان في متوسط الفترة  ألف ١١.٢٨لغة نحو األراضي القدیمة والجدیدة والبا

٪ علي الترتیب من إجمالي المساحة المزروعة في األراضي ١٥.١٥٪،  ٤.٦٤٪،  ٨٠.٢١المساحة المزروعة بھم في األراضي الجدیدة نحو 
ألف جنیھ مثلت التكالیف اإلنتاجیة  ٩.٧٥یقیة لطن زھرات البابونج المعد للتصدیر بلغت نحو والتسو اإلنتاجیةالتكالیف  أنتضح اكما  .الجدیدة

٪ من التكالیف ٢.٦٧٪، ٥.٣٥ وكانت أعلي نسبة تكالیف متغیرة تكالیف التقاوي وأجور العمالة البشریة، حیث قدرت بنحو. ٪٧٢.٩٢نحو 
كما تعرض .٢٠١٨/٢٠١٩عینة محصول البابونج بمحافظة الفیوم لموسم  إلجماليالیف والتك اإلنتاجكما تم تقدیر دوال .المتغیرة علي الترتیب

وتصدیر محصول البابونج، حیث اتضح أن العوامل االقتصادیة المسئولة عن إنتاج البابونج والمتمثلة في  إنتاجالبحث لالستقرار االقتصادي في 
 انعكسالمزرعي حیث اختلفت درجات االستقرار االقتصادي فیما بینھا وبالتالي  الفدانیة والسعر واإلنتاجیةالمساحة المزروعة من المحصول 

حیث بلغ  المزروعة،في السعر والمساحة  استقراراالفدانیة أكثر  اإلنتاجیةومن المالحظ أن اإلنتاج، أثر ذلك علي االستقرار االقتصادي في 
، في حین قدر المتوسط الھندسي لمعامل عدم )٢٠١٧-٢٠٠٠(الل الفترة خ ٠.٠٢نحو لإلنتاجیةلمعامل عدم االستقرار  الھندسيالمتوسط 

والذي نجم عنھا أنة . علي الترتیب لنفس الفترة السابق اإلشارة إلیھا ٥.٣٥،٢.٦٧االستقرار لكل من السعر المزرعي والمساحة المزروعة نحو
وقد ثبتت معنویة عدم االستقرار . توسط الفترة السابق اإلشارة إلیھا٪ لم٣.٨٩بلغ المتوسط الھندسي لمعامل عدم االستقرار اإلنتاج المحلي نحو

الفدانیة وتأثیرھم علي عدم استقرار اإلنتاج، كما تبین أن عدم استقرار كل من المساحة المزروعة بالمحصول  واإلنتاجیةفي المساحة المزروعة 
من المحصول حیث زیادة مقدارھا وحدة واحدة في عدم استقرار  اإلنتاجذو أثر إیجابي معنوي علي عدم االستقرار االقتصادي في  واإلنتاجیة

وحدة علي الترتیب ، في حین  ٠.١٠، ٥.٤٦في المحصول بنحو  لإلنتاجزیادة في عدم االستقرار االقتصادي  إليیؤدي  السابقینفي المتغیرین 
حیث یوجد استقرارا اقتصادیا اكبر في السعر المزرعي من  إلنتاجالم یؤثر عدم االستقرار في السعر المزرعي معنویا علي عدم االستقرار في 

ومن الطبیعي أنة یتأثر االستقرار االقتصادي في كمیة وقیمة الصادرات المصریة من محصول البابونج باالستقرار الحادث .نظیرة في المساحة 
المحلي، حیث بلغ المتوسط  اإلنتاجاقتصادي أكثر من  تقراراسوسعر التصدیر حیث یتضح أن أسعار التصدیر ذات  الكلي المحلي، اإلنتاجفي 

أن یكون  ھمما یتوقع مع) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(لمتوسط الفترة  ٣.٨٩ ،٢.٦٠المحلي نحو واإلنتاجالھندسي لمعامل عدم االستقرار في سعر التصدیر 
 استقرارساحة المزروعة من المحصول أكثر تأثیرا علي الفدانیة والم اإلنتاجیةأثر االستقرار في اإلنتاج من عدمھ، حیث یتأثر بدورة بكل من 

 األسواقمن أكبر أھم  األوربيدول االتحاد  أنأما عن التوزیع الجغرافي لصادرات البابونج فقد إتضح . كمیة الصادرات من سعر التصدیر
، یلیھا أسواق )٢٠١٧- ٢٠٠٠( ٪ من صادرات مصر من البابونج المصري لمتوسط الفترة٧٢.٢١للبابونج المصري حیث استوعب نحو 

٪، ٤٢.٢٥وأسواق أفریقیا بأھمیة نسبیة بلغت نحو  أسواق استرالیا ، أسواق الدول العربیة،اآلسیویةالدول  أسواق، األمریكتین أسواق، ألماني
یھا في حین مثلت ٪ من صادرات مصر من البابونج المصري خالل متوسط الفترة السابق اإلشارة إل٠.٠٨٪، ٠.١٦٪، ٢.٠٤٪، ٤.١٪، ١٤.٣

وقدر معامل التركز الجغرافي وفقا  .٪ من المتوسط المصدر لمتوسط الفترة السابق اإلشارة  إلیھا٧.٥٤غیر منتظمة نحو  أخريأسواق دول 
٪، ٤٢.٢٥ ٪ لدول االتحاد األوروبي وقد بلغ التركز للصادرات في ألمانیا لكل من الكمیة والقیمة نحو٧٢.٢١لمعاملي جیني ـ ھیرشمان بنحو 

- ٢٠٠٠( وقد بلغ معدل النمو الصادرات لمحصول البابونج خالل متوسط الفترة. ٪ علي الترتیب خالل الفترة السابق اإلشارة إلیھا٤١.٣
ومما سبق یوصي . ٪١.٨٦معدل النمو في األسعار بنحو  ھ٪ في الوقت الذي قدر فی٢.٧٠٪، وقد بلغ معدل نمو الكمیة بنحو ٥.١١نحو ) ٢٠١٧
  :بما یلي البحث

 .الفدانیة المرتفعة التي تحقق كفاءة إنتاجیة للزراع وخصوصا في األراضي الجدیدة اإلنتاجیةذات  باألصنافاالھتمام التكنولوجي  .١
لتحقیق ربحیة كثر للزراع  األعلىالتصدیریة  واألسعارالقدیمة واستحداث أسواق جدیدة لھا صفة االستقرار  األسواقالمحافظة علي  .٢

 .الزراعي المصريوالمقتصد 
ھمیتھا في صادرات محصول البابونج والتوعیة بأھمیة الطلب المتزاید علیھا وخصوصا من الدول أالزراعة النظیفة و بأسالیبالتوعیة  .٣

 .األوربیة
بالنسبة للتكالیف  ھاالھتمام بالجانب التمویلي للزراع المنتجین للبابونج وذلك النخفاض حجم التمویل المقدم لخدمة الزراع وانخفاض اھمیت .٤

 اإلنتاجیةالتكالیف التسویقیة في الحسبان، حیث لم یزید االئتمان المقدم عن ثلث متطلبات التكالیف  أخذتما  إذا أكثرالمتغیرة والتي ینخفض 
 .المصدرینالذي یجعل المنتجین یقعون تحت سیطرة واحتكار  األمر المتغیرة للفدان،

  .سویقیة لزراع المحصول والسیما في األراضي الجدیدةوضع نشرة إرشادیة فنیة اقتصادیة ت .٥
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  المقدمة

تعتبر قضیة تنمیة الصادرات المصریة والتعرف على 
معوقاتھا ومحددات الطلب علیھا من أھم القضایا التي تھتم بھا 
مصر في وقتنا الحالي لما للصادرات من دور فعال في المساھمة 

ھتمام بالتنمیة االقتصادیة، في تخفیف عجز میزان المدفوعات واال
تعد النباتات الطبیة والعطریة من النباتات التصدیریة الواعدة و

والھامة في األسواق وعلى رأسھا أسواق دول اإلتحاد األوروبي، 
ولكن تواجھ تلك النباتات رغم االھتمام المتطور بھا كثیر من 

یة مشكالت التصدیر ومواجھة الطلب الخارجي والتنافسیة من ناح
وواقع النباتات والعطریة وطبیعتھا من ناحیة أخرى، وفى اآلونة 
األخیرة تالقى النباتات الطبیة والعطریة طلباً أكثر من السنوات 
الماضیة حیث االتجاه نحو استخدام المستخلصات النباتیة في عالج 
كثیر من األمراض، كما تالقى في نفس الوقت شدة من التنافسیة 

لنباتات غیر التقلیدیة في اإلنتاج والتصدیر في حیث مازالت ھذه ا
حاجة إلى اھتمام وتحسن في اإلنتاج التكنولوجي والوراثي وأسالیب 
الزراعة والتعامل معھا لما لھا من حساسیة عالیة فعالة، كما وتھتم 
الدول النامیة بإحداث أفضل تجارة خارجیة حتى یمكن أن توفر من 

ة التنمیة من النمو وخصوصاً زراعات النقد األجنبي ما یَُمِكن عجل
األراضي الجدیدة، ورغم أن ظروف الحیاة المصریة ذات بیئة 
زراعیة مالئمة لمثل ھذه الزروع إال أنھ لم تستغل المیزة النسبیة 
والتنافسیة لتصدیر تلك النباتات واالستغالل األمثل إذ كثیراً ماال 

ثیراً ما یكون نستطیع الوفاء بمتطلبات الحصص التصدیریة، وك
السعر النسبي بالنسبة للمنافسین في زیادة سنویة، وكثیراً مكونات 

  .)١٢(الجودة والمواصفات لیست بنفس النوعیة العالمیة المطلوبة

 اقتصادیة قیمة ذات والعطریة الطبیة النباتات تعتبر كما
 من بھ تتمیز وعالمیا، لما محلیا الطلب علیھا یتزاید حیث عالیة

 وإنتاج األدویة، صناعة في تستخدم حیث متعددة، تاستخداما
 والصابون، والصناعات التجمیل ومستحضرات العطور،
 غیر المحاصیل من والعطریة الطبیة النباتات تعتبر كما الغذائیة،
 أقدم من مصر وتعتبر المصریة، الصادرات في الھامة التقلیدیة

 تحظى حیث لمالعا في والعطریة الطبیة للنباتات المنتجة الدول
 وذلك عالیة وبجودة النباتات تلك وتصدیر إنتاج في نسبیة بمیزة

 البیئة أن حیث المنافسة الدول عن مختلفة مواعید في إلنتاجھا
 .عالیة وبجودة النباتات تلك من الكثیر لزراعة مالئمة المصریة

تعتبر مصر من أھم الدول المالئمة في مناخھا لزراعة العدید من 
الطبیة والعطریة والتي حدث فیھا زیادة في زراعتھا النباتات 

باألراضي الجدیدة عالوة علي األراضي القدیمة حیث یوجد ما 
یقرب من ألفي نوع من النباتات الطبیة والعطریة تزرع في 

، ومن المعلوم أن النباتات الطبیة والعطریة من )٧(مصر
والتي ازداد المحاصیل غیر التقلیدیة ذات االستخدامات المتعددة، 

علیھا الطلب مؤخرا في السوق العالمي الحتوائھا علي الكثیر من 
القلویدات، الجلیكوسیدات، الزیوت الطیارة، المواد المرة 
والملونة، الفیتامینات، والزیوت النباتیة والتي تحتوي علیھا 
بذورھا أو سیقانھا أو أوراقھا أو نوراتھا أو زیوتھا وعجائنھا، 

كثیر من مستحضرات التجمیل أو الصناعات  والتي تدخل في
، وتأتي )٦(الغذائیة والدوائیة والمبیدات الحشریة وإنتاج العطور

أھمیة البابونج المصري ألھمیتھ من الناحیة اإلنتاجیة والتصدیریة 
لمختلف الدول المستوردة وخصوصا السوق األوربیة ودول 

في  االتحاد األوربي لما لھا من دور كبیر في دخولھا
مستحضرات التجمیل الحتوائھا علي زیوت طیارة، ویعتبر من 

  .)٥(أھم النباتات الطبیة التصدیریة الرئیسیة

  :المشكلة البحثیة

 بالرغم من األھمیة االقتصادیة والتصنیعیة التي یتمتع بھا
ال یحظى باالھتمام الكافي من جانب  محصول البابونج إال أنھ

إلرشاد الزراعي، ومن ثم فإنھ لوحظ المزارعین والدولة ممثلة في ا

تذبذب وعدم استقرار في المساحة المزروعة واإلنتاج وعدم 
استقرار الكمیات المصدرة من ھذا المحصول وحدوث خلل مابین 
المستوي اإلنتاجي الفعلي والمرغوب فیھ اقتصادیا لتحقیق أعلي 

  .عائد ممكن وتصدیر كمیات أكبر من ھذا المحصول

  :أھداف الدراسة
یھدف البحث إلي دراسة أھم المؤشرات اإلنتاجیة 
واالقتصادیة لمحصول البابونج في مصر من خالل دراسة األھداف 

  :الفرعیة اآلتیة
دراسة الوضع اإلنتاجي لمحصول البابونج في األراضي  .١

  .القدیمة والجدیدة
 .التقدیر اإلحصائي لداالت اإلنتاج والتكالیف بالعینة .٢
االقتصادي في إنتاج وتصدیر محصول دراسة مدي االستقرار  .٣

 .البابونج المصري
تقدیر المستوي اإلنتاجي المطلوب لتحقیق كفاءة في الصادرات  .٤

 .من ھذا المحصول
دراسة التوزیع الجغرافي ودرجة التركیز للصادرات المصریة  .٥

 .من البابونج
 .قیاس معدل نمو صادرات مصر من البابونج .٦

  :تالطریقة البحثیة ومصادر البیانا

اعتمد البحث علي البیانات الثانویة المنشورة وغیر 
المنشورة من وزارة الزراعة واستصالح األراضي والجھاز 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الدراسات السابقة في مجال 

كما اعتمد البحث علي  .اإلنتاج وتصدیر النبتات الطبیة والعطریة
بونج بمحافظة الفیوم، وبلغ البیانات األولیة لعینة من منتجي البا

مفردة، وقد تم الحصول علیھا من عینة عشوائیة  ١٠٠عددھا 
للبحث والتي تم اختیارھا من زراع محصول البابونج بمحافظة 

جمع البیانات المطلوبة للبحث  ، وقد تم٢٠١٨/٢٠١٩الفیوم لموسم 
باستخدام استبیان صمم خصیصا لھذا الغرض بما یتفق مع مشكلة 

الھدف، واستخدم أسلوب التحلیل الوصفي والكمي البحث و
للمتغیرات االقتصادیة حیث تم تقدیر دوال اإلنتاج والتكالیف 
وتحدید الحجم األمثل لإلنتاج، باإلضافة إلي تقدیر النماذج االتجاھیة 
للمتغیرات االقتصادیة للمحصول من حیث اإلنتاج، التصدیر، 

م االستقرار لإلنتاج المحلي التكالیف اإلنتاجیة، كما قدر معامل عد
ھیرشمان لحساب درجات التركز - والتصدیر، معامل جیني 

الجغرافي للصادرات، كما استخدم لقیاس الكفاءة اإلنتاجیة 
والتصدیریة المیل الحدي للتصدیر، ومعدل نمو الصادرات، 

  .ومعامل استقرار وعدم استقرار الصادرات
  

 النتائج ومناقشتھا

  :نتاجي لمحصول البابونج المصريالوضع اإل: أوالً 

یحتل البابونج المرتبة الثالثة من حیث األھمیة النسبیة في 
المساحة المزروعة من بین النباتات الطبیة والعطریة علي مستوي 
الجمھوریة، حیث قدرت األھمیة النسبیة للمساحة المزروعة بنحو 

طریة ٪ من جملة المساحة المزروعة بالنباتات الطبیة والع١٤.٩١
وتجود زراعة البابونج في ) ٢٠١٧-٢٠٠٠(خالل متوسط الفترة 

معظم مناطق مصر وتتركز زراعتھ في محافظات الفیوم، بني 
والبابونج نبات عشبي حولي مفترش . سویف، أسیوط والنوباریة

تجود زراعتھ في األراضي الطینیة والصفراء جیدة الصرف 
مبر ویبدأ ویزرع المحصول في أواخر أغسطس وأوائل سبت

مایو، وتستخدم - التزھیر في شھر ینایر، وجمع األزھار من فبرایر 
األزھار كمشروب بدیال عن الشاي، وكدواء إلزالة التقلصات 
بالجھاز الھضمي، وكمنفس وموسع لشعب الجھاز التنفسي، وفاتح 
للشھیة ومنشط للدورة الدمویة، وكمقوي عام ومھدي لحاالت 

اسیة في صناعة بعض الروائح والعطور الكحة، ویستخدم بصفة أس
  .والصابون
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  :التوزیع الجغرافي لمحصول البابونج في مصر. ١

إلى التوزیع الجغرافي إلنتاج ) ١(یشیر الجدول رقم 
محصول البابونج موزعاً على أھم محافظات الجمھوریة، ویتضح 
أن منطقة مصر الوسطي جاءت في المرتبة األولي من حیث 

ألف فدان  ١٢.٠٧ة بمحصول البابونج بنحو المساحة المزروع
٪ من متوسط المساحة المزروعة بمحصول ٩٨.٦١تمثل نحو 

- ٢٠١٥(ألف فدان خالل الفترة  ١٢.٢٤البابونج والبالغة نحو 
، ٠.٧٨بمتوسط إنتاجیة فدانیة، إنتاج كلي بلغ نحو) ٢٠١٧

٪ علي الترتیب ٩٩.٦٣٪، ١٥٢.٩٤طن تمثل نحو  ١١١٣٧.٦٧
السابق اإلشارة إلیھا، وقد جاءت محافظة الفیوم في خالل الفترة 

ألف فدان تمثل نحو  ٩.٧٢المرتبة األولي في مصر الوسطي بنحو 
٪ من منطقة مصر الوسطي والجمھوریة علي ٧٩.٤٢٪، ٨٠.٥٥

الترتیب، یلیھا محافظة بني سویف في المرتبة الثانیة في مصر 
٪ من ١٩.١٨٪، ١٩.٤٥ألف فدان تمثل نحو  ٢.٣٥الوسطي بنحو 

منطقة مصر الوسطي والجمھوریة علي الترتیب، یلیھا في المرتبة 
٪ ١.١٧فدان تمثل نحو  ١٤٢.٦٧الثانیة منطقة مصر العلیا بنحو 

من متوسط المساحة المزروعة بمحصول البابونج بمتوسط إنتاجیة 
٪، ٣٩.٢٢طن تمثل نحو  ٣٠.٣٣، ٠.٢٠فدانیة، إنتاج كلي بلغ نحو

خالل الفترة السابق اإلشارة إلیھا، یلیھا في ٪ علي الترتیب ٠.٢٧
فدان تمثل نحو  ٢٨المرتبة الثالثة منطقة الوجھ البحري بنحو 

٪ من متوسط المساحة المزروعة بمحصول البابونج، ٠.٢٣
طن تمثل  ١١.٣٣، ٠.٨١بمتوسط إنتاجیة فدانیة، إنتاج كلي بلغ نحو

بق اإلشارة ٪ علي الترتیب خالل الفترة السا٠.١٠٪، ١٢٨.٨٢نحو 
.إلیھا

  
  )٢٠١٧-٢٠١٥(التوزیع الجغرافي لمحصول البابونج في أھم المحافظات المنتجة لھ في مصر خالل الفترة  ):١(جدول 

  ٪  المساحة فدان  المحافظة
اإلنتاجیة 
  الفدانیة طن

٪  
اإلنتاج الكلي 

  طن
٪  

 ٠.١٠ ١١.٣٣ ١٥٨.٨٢ ٠.٨١ ٠.٢٣ ٢٨ الشــرقیة

 ٠.١٠ ١١.٣٣ ١٥٨.٨٢ ٠.٨١ ٠.٢٣ ٢٨ متوسط الوجھ البحري

 ٢٤.٠٠ ٢٦٨٢.٦٧ ١٣٧.٢٥ ٠.٧٠ ١٩.١٨ ٢٣٤٧.٦٧ بنى سویف

 ٧٥.٦٣ ٨٤٥٥ ١٧٠.٥٩ ٠.٨٧ ٧٩.٤٢ ٩٧٢١ الفیـــوم

 ٩٩.٦٣ ١١١٣٧.٦٧ ١٥٢.٩٤ ٠.٧٨ ٩٨.٦١ ١٢٠٦٨.٦٧ متوسط مصر الوسطي

 ٠.٢٧ ٣٠.٣٣ ٣٩.٢٢ ٠.٢٠ ١.١٧ ١٤٢.٦٧ أســیوط

 ٠.٢٧ ٣٠.٣٣ ٣٩.٢٢ ٠.٢٠ ١.١٧ ١٤٢.٦٧ متوسط مصر العلیا

 ١٠٠.٠٠ ١١١٧٩.٣٣ ١٠٠.٠٠ ٠.٥١ ١٠٠.٠٠ ١٢٢٣٩.٣٣ اإلجمالي

 جمعت وحسبت من بیانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة، اإلدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد :المصدر
  الزراعي، أعداد مختلفة

  
  :المساحة المزروعة تطور. ٢

أن متوسط المساحة المزروعة ) ٢(تبین من الجدول رقم 
-٢٠٠٠(ألف فدان خالل الفترة  ٩.٦٨بمحصول البابونج بلغ نحو 

، وحد ٢٠٠٠ألف فدان في عام  ٧.٢٠بحد ادني بلغ نحو ) ٢٠١٧
، بزیادة قدرھا ٢٠١٧ألف فدان في عام  ١٥.٠٧أقصى بلغ نحو 

وبتقدیر . ٢٠١٧٪ من عام ١٠٩.٣١ألف فدان، أي نحو  ٧.٨٧نحو
بالجدول رقم ) ١(معادلة االتجاه الزمني العام تبین من المعادلة رقم 

زیادة المساحة المزروعة من محصول البابونج بمقدار معنوي ) ٣(
فدان، بمعدل زیادة سنوي بلغ  ٣٠٥.٣٧إحصائیا بلغ نحو 

٪ من المتوسط العام خالل الفترة السابق اإلشارة إلیھا، ٣.١٥نحو
٪ من ٧٠مما یعني أن نحو  ٠.٧٠امل التحدید نحو وقد بلغ مع

التغیرات الحادثة في المساحة المزروعة بمحصول البابونج تعزي 
  .إلي التغیرات التي یعكسھا عنصر الزمن

  :اإلنتاجیة الفدانیةتطور . ٣

أن متوسط اإلنتاجیة الفدانیة ) ٢(تبین من الجدول رقم 
-٢٠٠٠(الفترة طن  خالل  ٠.٨٤لمحصول البابونج بلغ نحو 

، وحد أقصى ٢٠٠٧طن في عام  ٠.٧٤بحد أدنى بلغ نحو  ) ٢٠١٧
طن،  ٠.٢١، بتناقص بلغ نحو  ٢٠٠٤طن في عام  ٠.٩٥بلغ نحو 
وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني . ٢٠٠٧٪ من عام٢٨.٣٨أي نحو 

زیادة اإلنتاجیة ) ٣(بالجدول رقم ) ٢(العام تبین من المعادلة رقم 
 ٠.٠٠٣البابونج بمقدار معنوي إحصائیا بلغ نحو الفدانیة لمحصول 

٪ من المتوسط العام خالل ٠.٥٠طن، بمعدل زیادة سنوي بلغ نحو
 .٠.٥٥الفترة السابق اإلشارة إلیھا، وقد بلغ معامل التحدید نحو 

  :تطور اإلنتاج الكلي. ٤

إلي أن متوسط اإلنتاج الكلي ) ٢(یشیر الجدول رقم 
-٢٠٠٠(ألف طن خالل الفترة  ٨.٣٦لمحصول البابونج بلغ نحو 

، وحد ٢٠٠١ألف طن في عام  ٥.٥٦بحد أدني بلغ نحو) ٢٠١٧
، بزیادة قدرھا ٢٠١٧ألف طن في عام  ١٤.٢٢أقصى بلغ نحو 

وبتقدیر . ٢٠٠١٪ من عام ١٥٥.٧٦ألف طن، أي نحو  ٨.٦٦نحو 
بالجدول رقم ) ٣(معادلة االتجاه الزمني العام تبین من المعادلة رقم 

ادة اإلنتاج الكلي لمحصول البابونج بمقدار معنوي إحصائیا زی) ٣(
٪ من ٤.٠١طن، بمعدل زیادة سنوي بلغ نحو  ٣٣٤.٦٧بلغ نحو 

المتوسط العام خالل الفترة السابق اإلشارة إلیھا، وقد بلغ معامل 
  .٠.٦٥التحدید نحو 

  :التكالیف الكلیة تطور. ٥

بین أن متوسط ت) ٤(باستقراء البیانات الواردة بالجدول رقم 
ألف  ٣.٤٠التكالیف الكلیة للفدان من محصول البابونج بلغ نحو 

ألف  ٢.٢٠بحد أدني بلغ نحو) ٢٠١٧-٢٠٠٠(جنیھ خالل الفترة 
ألف جنیھ في عام  ٧.٧٣، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠٤جنیھ في عام 

بمعدل زیادة بلغ نحو . ألف جنیھ ٥.٥٣، بزیادة قدرھا نحو ٢٠١٧
وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام . ٢٠٠٤٪ من عام ٢٥١.٣٦

زیادة التكالیف الكلیة ) ٥(بالجدول رقم ) ١(تبین من المعادلة رقم 
جنیھ،  ١٨٣.٤٠لمحصول البابونج بمقدار معنوي إحصائیا بلغ نحو 

٪ من المتوسط العام خالل الفترة ٥.٣٩بمعدل زیادة سنوي بلغ نحو 
  .٠.٥٧ل التحدید نحوالسابق اإلشارة  إلیھا، وقد بلغ معام
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  )٢٠١٧- ٢٠٠٠(واإلنتاج الكلي لمحصول البابونج في مصر خالل الفترة  تطور المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة ):٢(جدول 

  السنوات
  المساحة المزروعة

  )فدان(
  اإلنتاجیة الفدانیة

  )طن(
  اإلنتاج الكلى

  )طن(

٥٧٤٥  ٠.٨٠  ٧١٩٨  ٢٠٠٠  

٥٥٦٢  ٠.٧٦  ٧٣٢٣  ٢٠٠١  

٥٩٨٤  ٠.٧٩  ٧٥٤٩  ٢٠٠٢  

٦٣٤٧  ٠.٨٣  ٧٦٢١  ٢٠٠٣  

٩٣٥٩  ٠.٩٥  ٩٨١٣  ٢٠٠٤  

٧٩٣٥  ٠.٨٤  ٩٤٨٣  ٢٠٠٥  

٦٠٣٥  ٠.٨٣  ٧٣٠٤  ٢٠٠٦  

٧٣١٥  ٠.٧٤  ٨٧٩٣  ٢٠٠٧  

٧٥٨٨  ٠.٨٢  ٩٣٠٤  ٢٠٠٨  

٩٧٠٠  ٠.٨٤ ١١٥٠٢  ٢٠٠٩  

٨٨٢٨  ٠.٨٧  ١٠١٨٤  ٢٠١٠  

٨٦١٢ ٠.٨٦ ١٠٠٣٨  ٢٠١١ 

١٠٠٠٤ ٠.٨٧ ١١٥٤٩  ٢٠١٢ 

٧٤٧٥  ٠.٨٥  ٨٧٦٣  ٢٠١٣  

٩٦٤٢  ٠.٨٧  ١١٠٩٩  ٢٠١٤  

٧٥٥٥  ٠.٨٤  ٨٩٨٦  ٢٠١٥  

١٢٦٦١ ٠.٨٦ ١٢٦٦١  ٢٠١٦ 

١٤٢٢٠ ٠.٨٨ ١٥٠٧١  ٢٠١٧ 

  ٨٣٦٤.٨٣  ٠.٨٤  ٩٦٨٠.٠٦  المتوسط

   ة وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة، اإلدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلف :المصدر

  
تاج الكلي لمحصول البابونج في مصر خالل معادالت االتجاه الزمني العام لتطور المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة واإلن: )٣(جدول 

  )٢٠١٧- ٢٠٠٠(الفترة 

  المتوسط R2 F  المعادالت  البیان  م
معدل الزیادة أو 

  النقص ٪

١  
 المساحة المزروعة

  بالفدان
Ŷ= 6779.05 + 305.37x 

(9.99)** (4.87)** 
٣.١٥  ٩٦٨٠.٠٦  ٢٣.٧٦  ٠.٧٠  

٢  
  اإلنتاجیة الفدانیة

  بالطن
Ŷ= 0.80 + 0.003x 
(7.12)**   (2.01)*  

٠.٥٠  ٠.٨٤  ٤.١٤  ٠.٥٥  

٣  
  اإلنتاج الكلي

  بالطن
Ŷ= 5185.51 + 334.67x 

(6.75)**    (4.71)**  
٤.٠١  ٩٣٦٤.٩٣  ٢٢.٢٣  ٠.٦٥  

  ) ١٨، .............، ٣، ٢، ١(متغیر الزمن =  X                       ، الرقم التقدیري للظاھرة موضع البحث=  Ŷ حیث تشیر 
              R2   =،معامل التحدید         = F   ،القیمة التي بین القوسین تعبر عن قیمة ( ) =         قیمة معنویة النموذج(T) المحسوبة   

 غیر معنویة - ،  ٠.٠٥مستوى معنویة ( *)                                            ٠.٠١مستوى معنویة  ( **)               
 ).٢(من الجداول رقم  جمعت وحسبت :المصدر

 



13 An Economic Study of the Chamomile Crop in Egypt 

 
تطور جملة التكالیف اإلنتاجیة الفدانیة والسعر المزرعى واإلیراد الكلى وصافى العائد الفدانى ونسبة العائد للتكالیف وأربحیة  ):٤(جدول 

  )٢٠١٧-٢٠٠٠(الجنیھ المستثمر وأربحیة الطن المنتج لمحصول البابونج في مصر خالل الفترة 

  السنوات
  جملة التكالیف

  فدان/جنیھ

السعر 
  المزرعى

  طن/جنیھ

  اإلیراد الكلى
  فدان/جنیھ

صافى العائد 
  فدان/الفدانى جنیھ

  نسبة العائد
 للتكالیف

أربحیة 
  الجنیھ

 المستثمر

أربحیة الطن 
  المنتج

١٣٦.٢٥ ٠.٠٤ ١٠٣.٧٥ ١٠٩ ٣٠١٩  ٣٨٦٨ ٢٩١٠  ٢٠٠٠ 

١٥٥.٢٦ ٠.٠٤ ١٠٤.٠٤ ١١٨ ٣٠٤٠  ٣٨٤٠ ٢٩٢٢  ٢٠٠١ 

١١٥٣.١٦ ٠.٣٦ ١٣٥.٨٨ ٩١١ ٣٤٥٠  ٣٨٥٠ ٢٥٣٩  ٢٠٠٢ 

٢٠١٣.٢٥ ٠.٦٤ ١٦٣.٨٠ ١٦٧١ ٤٢٩٠  ٤١٧٥ ٢٦١٩  ٢٠٠٣ 

٢٢٠٥.٢٦ ٠.٩٥ ١٩٥.٣١ ٢٠٩٥ ٤٢٩٣ ٤٥٠٠ ٢١٩٨  ٢٠٠٤ 

٢٥٤٤.٠٥ ٠.٩٧ ١٩٦.٩٢ ٢١٣٧ ٤٣٤٢ ٥١٨٨ ٢٢٠٥  ٢٠٠٥ 

٢١٦٧.٤٧ ٠.٧٠ ١٧٠.٠٣ ١٧٩٩ ٤٣٦٨ ٥٢٨٢ ٢٥٦٩  ٢٠٠٦ 

١١٧٧.٠٣ ٠.٣٤ ١٣٣.٦٧ ٨٧١ ٣٤٥٨ ٤١٥٦ ٢٥٨٧  ٢٠٠٧ 

٩٢١.٩٥ ٠.٢٧ ١٢٦.٨٦ ٧٥٦ ٣٥٧١ ٤٣٦٧ ٢٨١٥  ٢٠٠٨ 

٩٠١.١٩  ٠.٢٧  ١٤٦.٢٦  ٧٥٧  ٤١٤٨  ٤٩٢٠  ٢٨٣٦  ٢٠٠٩  

٨٧١.٢٦  ٠.٢٦  ١٥٢.٨٥  ٧٥٨  ٤٥٣٢  ٥٢٢٧  ٢٩٦٥  ٢٠١٠  

١٢٤١.٨٦ ٠.٣٠ ١٣٠.٥٠  ١٠٦٨ ٤٥٧٠  ٥٣٢٦ ٣٥٠٢  ٢٠١١ 

١٠١٦.٠٩ ٠.٢٣ ١٢٢.٩٢  ٨٨٤ ٤٧٤١  ٥٤٦٢ ٣٨٥٧  ٢٠١٢ 

٨٠٩.٤١ ٠.١٧ ١١٧.٠٠ ٦٨٨ ٤٧٣٤ ٥٤٨٥ ٤٠٤٦  ٢٠١٣ 

٧٦٤.٣٧ ٠.١٦ ١١٦.١٠ ٦٦٥ ٤٧٩٥ ٥٥٠٥ ٤١٣٠  ٢٠١٤ 

٦٨٤.٥٢ ٠.١٤ ١١٣.٩٠ ٥٧٥ ٤٧١٢ ٥٥٢٤ ٤١٣٧  ٢٠١٥ 

٥٥٥.٨١ ٠.١٠ ١١٠.٧٢  ٤٧٨ ٥١٤٥  ٥٥٣٨ ٤٦٤٧  ٢٠١٦ 

١٩٥٩.٠٩ ٠.٢٢ ١٢٢.٣٠  ١٧٢٤ ٩٤٥٤  ٩٩٥٢ ٧٧٣٠  ٢٠١٧ 

 ١١٩٦.٣٠ ٠.٣٠ ١٣١.٧٧  ١٠٠٣.٥٦  ٤٤٨١.٢٢  ٥١٢٠.٧٨  ٣٤٠٠.٧٨  المتوسط

  ةوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة، اإلدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد مختلف: المصدر

  
  :السعر المزرعي تطور. ٦

تبین أن متوسط السعر ) ٤(الجدول رقم  باستعراض
ألف جنیھ خالل الفترة  ٥.١٢المزرعي لطن البابونج بلغ نحو 

ألف جنیھ في عام  ٣.٨٤بحد ادني بلغ نحو ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(
، ٢٠١٧ألف جنیھ في عام  ٩.٩٥، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠١

بمعدل زیادة بلغ نحو . ألف جنیھ ٦.١١بزیادة قدرھا نحو 
وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام . ٢٠٠١٪ من عام١٥٩.١١

ر المزرعي زیادة السع) ٥(بالجدول رقم ) ٢(تبین من المعادلة رقم 
جنیھ،  ١٨٥.٨١لمحصول البابونج بمقدار معنوي إحصائیاً بلغ نحو 

٪ من المتوسط العام خالل الفترة ٣.٦٣بمعدل زیادة سنوي بلغ نحو
 .٠.٥٣السابق اإلشارة  إلیھا، وقد بلغ معامل التحدید نحو

 :اإلیراد الكلي تطور .٧
أن متوسط اإلیراد الكلي ) ٤(تبین من الجدول رقم 

-٢٠٠٠(ألف جنیھ خالل الفترة  ٤.٤٨لبابونج بلغ نحو لمحصول ا
، وحد ٢٠٠٠ألف جنیھ في عام  ٣.٠٢بحد ادني بلغ نحو) ٢٠١٧

، بزیادة قدرھا نحو ٢٠١٧ألف جنیھ في عام  ٩.٤٥أقصى بلغ نحو 
. ٢٠٠٠٪ من عام ٢١٢.٩١بمعدل زیادة بلغ نحو . ألف جنیھ ٦.٤٣

) ٣(ن المعادلة رقم وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام تبین م
زیادة اإلیراد الكلي لمحصول البابونج بمقدار ) ٥(بالجدول رقم 

جنیھ، بمعدل زیادة سنوي بلغ  ١١٨.٨٢معنوي إحصائیاً بلغ نحو 
٪ من المتوسط العام خالل الفترة السابق اإلشارة  إلیھا، ٤.٠٦نحو

  .٠.٦٨وقد بلغ معامل التحدید نحو

  :صافي العائد تطور. ٨
أن متوسط صافي العائد ) ٤(الجدول رقم تبین من 

ألف جنیھ خالل الفترة  ١.٠٠٣لمحصول البابونج بلغ نحو 
، ٢٠٠٠جنیھ في عام  ١٠٩بحد أدني بلغ نحو ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(

، بزیادة قدرھا ٢٠٠٥جنیھ في عام  ٢.١٣٧وحد أقصى بلغ نحو 
٪ من عام ١٨٦٠.٥٥ألف جنیھ، بمعدل زیادة بلغ نحو  ٢.٠٣نحو 

قدیر معادلة االتجاه الزمني العام تبین من المعادلة رقم وبت. ٢٠٠٠
زیادة صافي العائد لمحصول البابونج بمقدار ) ٥(بالجدول رقم ) ٤(

جنیھ وھو ما یشیر إلي الثبات  ٨.٢٦غیر معنوي إحصائیا بلغ نحو 
النسبي لصافي العائد الفداني لمحصول البابونج حول المتوسط 

  .الحسابي خالل فترة البحث

  :أربحیة الجنیھ المستثمر. ٩

ویتم الحصول على ھذا المعیار بقسمة صافي العائد الفدانى 
على إجمالي التكالیف للفدان شاملة اإلیجار واألجور وغیرھا، 
ویعكس زیادة ھذا المعیار ارتفاع ربحیة الجنیھ المنفق، ارتفاع 

أن متوسط ) ٤(معامل الكفاءة االقتصادیة، وتبین من الجدول رقم 
ربحیة الجنیھ المستثمر في الموسم لمحصول البابونج بلغ نحو أ

 ).٢٠١٧-٢٠٠٠(جنیھا خالل متوسط الفترة  ٠.٣٠

  :نسبة إجمالي اإلیراد الكلى إلى التكالیف الكلیة. ١٠

وھذا المقیاس عبارة عن النسبة بین قیمة اإلنتاج إلى تكلفة 
ھذا المعیار  عناصر اإلنتاج المستخدمة في العملیة اإلنتاجیة، أي أن

یتناول شطري العملیة اإلنتاجیة في صورتھا النقدیة وھذا المقیاس 
یتیح المقارنة بین الوحدات اإلنتاجیة المختلفة وكذلك بین األنماط 

جنیھا خالل  ١٣١.٧٧المزرعیة، ولقد بلغت ھذه النسبة نحو 
  ).٤(كما في الجدول رقم ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(متوسط الفترة 

   :منتج من محصول البابونجأربحیة الطن ال. ١١

وھذا المقیاس عبارة قسمة صافي العائد الفداني علي 
جنیھا للطن خالل  ١١٩٦.٣٠إنتاجیة الفدان بالطن وقد بلغت نحو 

  ).٤(كما في الجدول رقم ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(متوسط الفترة 



Adam and Fawzy, 2020 14 

 
یة والسعر المزرعى واإلیراد الكلى وصافى العائد الفدانى معادالت االتجاه الزمني العام لكل من جملة التكالیف اإلنتاجیة الفدان: )٥(جدول 

  )٢٠١٧- ٢٠٠٠(لمحصول البابونج في مصر خالل الفترة 

  المتوسط R2 F  المعادالت  المتغیرات  م
معدل الزیادة أو 

  النقص ٪

١  
  جملة التكالیف

  فدان/ جنیھ
Ŷ= 1663.44 + 183.40x 

(3.82)**  (4.56)**  
٥.٣٩  ٣٤٠٠.٧٨  ٢٠.٨٠  ٠.٥٧  

٢  
  لسعر المزرعىا

  طن/ جنیھ
Ŷ=3355.58 + 185.81x 

(7.03)**   (4.22)**  
٣.٦٣  ٥١٢٠.٧٨  ١٧.٧٧  ٠.٥٣  

٣ 
  اإلیراد الكلى

  فدان/ جنیھ
Ŷ=2748.42 + 118.82x 

(5.40)**  (3.87)**  
٤.٠٦  ٤٤٨١.٢٢  ١٤.٩٧  ٠.٦٨  

٤  
  صافى العائد الفدانى

  فدان/ جنیھ
Ŷ=1082.05 + 8.26x 

(3.45)** (0.29)- 
١٠٠٣.٥٦  ٠.٠٨  ٠.٢٤ -  

  ) ١٨، .............، ٣، ٢، ١(متغیر الزمن =  X       ،                          الرقم التقدیري للظاھرة موضع البحث=  Ŷحیث تشیر 
             R2  =       ،معامل التحدید            = F        ،ر عن قیمة القیمة التي بین القوسین تعب( ) =     قیمة معنویة النموذج(T) المحسوبة                      

 غیر معنویة - ،  ٠.٠٥مستوى معنویة ( *)                                                     ٠.٠١مستوى معنویة  ( **)              
  )٤(جمعت وحسبت من الجدول رقم  :المصدر

  
  :ضي الجدیدةالوضع اإلنتاجي لمحصول البابونج في األرا: ثانیاً 

  :تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة. ١

یعتبر محصول البابونج من أھم الحاصالت الطبیة 
والعطریة التصدیریة حیث تصدر زھور البابونج بعد التجفیف أو 
زیوت البابونج بعد التصنیع من الزھرة ویعتبر ضمن الحاصالت 

 ٤٥ الشتویة حیث یزرع المشتل خالل شھر أغسطس ویمكث قرابة
یوما یزرع بعدھا في األراضي المستدیمة من سبتمبر حتى أوائل 
أكتوبر ویجمع المحصول في شھر فبرایر حتى مایو ولقد بدأت 
األراضي الجدیدة للمساھمة الفعالة في إنتاج ھذا المحصول 

بیین المساحة المزروعة من البابونج ) ٦(للتصدیر والجدول رقم 
في محافظتي الفیوم وبني سویف في األراضي الجدیدة حیث تتركز 

وھي ذات األراضي القدیمة التي تتركز زراعتھ فیھا للمحصول 
علي مستوي الجمھوریة في األراضي القدیمة والجدیدة باإلضافة 

فدان مثلت  ٩٣٣إلي محافظة أسیوط، حیث بلغت في متوسطھا نحو 
٪ من أجمالي المساحة المزروعة في األراضي القدیمة ٨.٢٧نحو 
ألف فدان في متوسط الفترة  ١١.٢٨دیدة والبالغة نحو والج

وقد مثلت محافظة الفیوم وبني سویف المساحة ) ٢٠١٧- ٢٠١٥(
٪ علي ٤.٦٤٪، ٨٠.٢١المزروعة بھما في األراضي الجدیدة نحو 

الترتیب من إجمالي المساحة المزروعة في األراضي الجدیدة، مما 
في محافظة الفیوم یؤكد علي ضرورة االھتمام بالبحث المیداني 

وأھمیتھا في زراعة المحصول في األراضي القدیمة والجدیدة، وأن 
طن في  ٠.١٤إنتاجیة المحصول في األراضي الجدیدة بلغت نحو

وھي منخفضة بالنسبة إلنتاجیة ) ٢٠١٧-٢٠١٥(متوسط الفترة 
طن، كما بلغ متوسط اإلنتاج  ٠.٨٨األراضي القدیمة والبالغة نحو 

ألف  طن من المحصول في األراضي الجدیدة  ١.٤٦الكلي نحو 
  .خالل نفس الفترة السابق اإلشارة  إلیھا

  
تطور المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة واإلنتاج الكلي لمحصول البابونج في أھم محافظات ومناطق األراضي الجدیدة خالل  ):٦(جدول 

  )٢٠١٧- ٢٠١٥(الفترة 

  البیان
  المساحة المزروعة

  فدان
٪  

  اإلنتاجیة الفدانیة
  فدان/طن 

٪  
  اإلنتاج الكلي

  طن
٪  

 ٩٥.٦٣ ١٤٠٠.٦٧ ١٦٩.٧٧ ٠.٢٤ ٨٠.٢١ ٧٤٨.٣٣  الفیوم

 ٢.٤٤ ٣٥.٦٧ ١٩٠.٧٠ ٠.٢٧ ٤.٦٤ ٤٣.٣٣  بني سویف

 ١.٩٣ ٢٨.٣٣ ٤٦.٥١ ٠.٠٧ ١٥.١٥ ١٤١.٣٣  أسیوط

 ١٠٠.٠٠ ١٤٦٤.٦٧ ١٠٠.٠٠ ٠.١٤ ١٠٠.٠٠ ٩٣٣.٠٠  جملة األراضي الجدیدة

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة، اإلدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد : معت وحسبت من بیاناتج: المصدر
  الزراعي، أعداد مختلفة

  
ھیكل التكالیف اإلنتاجیة والتسویقیة التصدیریة للطن من . ٢

  :البابونج المصري المزروع في األراضي الجدیدة

والذي ) ٧(تقراء البیانات الواردة بالجدول رقم ومن اس
یوضح التكالیف اإلنتاجیة لطن زھرات البابونج المجھز للتصدیر 
والطن الخام العشبي من البابونج وإنتاجیة الفدان منھ واألھمیة 
النسبیة لمكونات بنود التكالیف تبین أن التكالیف اإلنتاجیة 

ألف جنیھ للطن  ٩.٧٥و والتسویقیة حتى میناء التصدیر بلغت نح
٪، ٧٢.٩٢مثلت منھا التكالیف اإلنتاجیة نحو  ٢٠١٧في موسم 

التقاوي، األسمدة الكیماویة، "مثلت مستلزمات اإلنتاج المتاجر فیھ 
المبیدات، الوقود الالزم للعمل اآللي، وعوامل اإلنتاج غیر المتاجر 

ة الممثلة األسمدة البلدیة، وعوامل اإلنتاج والخدمات الزراعی"فیھا 
في أجور وعمال بشریة، اآلالت والمعدات الزراعیة، وإیجار 

٪، ١٣.٦٦٪، ٤٩.٥١األراضي، ومصروفات أخري نحو 
٪ من التكالیف اإلنتاجیة علي الترتیب، وكانت اعلي بنود ٥٦.٩٦

مستلزمات اإلنتاج المتاجر فیھا التقاوي واألسمدة بأھمیة نسبیة 
لي التكالیف اإلنتاجیة، في ٪ من إجما١٣.٣٦٪، ٢٣.٢١بلغت نحو 
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٪، ٣٠.٢٤حین مثل إیجار األرض، وأجور العمالة البشریة نحو 

٪ من إجمالي التكالیف اإلنتاجیة كأھم متغیرات عوامل ٢٩.٢٥
  .اإلنتاج والخدمات الزراعیة

وتبین أن أھم مكونات التكالیف التسویقیة بھدف التصدیر 
لنقل من المزرعة متمثلة في الصنادیق البالستیكیة، وتكالیف ا

لمحطات الفرز ومنھا لمیناء التصدیر بأھمیة نسبیة بلغت نحو 
 ٢.٣٥٪ من التكالیف التسویقیة المقدرة بنحو ٢٩.٣٦٪، ٣١.٤٩

كما تبین من الجدول أن التكالیف اإلنتاجیة . ألف جنیھ للطن
والتسویقیة لمتوسط إنتاج الفدان من محصول البابونج والمقدرة 

. ألف جنیھ لمتوسط إنتاج الفدان علي الترتیب ١.٣٢، ٥.١٣بنحو 
  .طن البابونج الخام ٠.٩والمقدر بنحو 

ومن تحلیل البیانات یتضح أن األراضي الجدیدة والتي 
یعتبر إنتاجھا بصفة عامة نظیفا في إنتاج الطبیة والعطریة علي 
وجھة الخصوص في حاجة ماسة للتمویل لتحقیق ھذا اإلنتاج 

تاجھ، حیث تمثل التكالیف المتغیرة للفدان نحو الرتفاع تكالیف إن
ألف جنیھ في الوقت الذي ال یمنح الفدان سوي ثلث ھذا  ٣.٤٠

٪ من التكالیف المتغیرة ١٠٠المبلغ رغم أن المنح یتم علي أساس 
واألمر الذي یمكن القول معھ ضرورة أن یعید البنك الزراعي 

الالزمة لزراعة  المصري النظر في التقدیرات للتكالیف المتغیرة
النباتات الطبیة والعطریة في األراضي الجدیدة حتى یكون المنح 
مناسبا للتكالیف المطلوبة فیھا، وذلك لكي ال یقع المنتج من الخریجین 

  .والمنتفعین في تلك األراضي تحت احتكاریة المصدرین ووساطتھم

  
  )٢٠١٧- ٢٠١٦(فدان من البابونج المصري المخصص للتصدیر باأللف جنیھ لعامي متوسط التكالیف اإلنتاجیة والتسویقیة إلنتاج ال ):٧(جدول 

  بنود التكالیف اإلنتاجیة والتسویقیة
للطن المجھز من 
نوارات البابونج 

  )ألف جنیھ(للتصدیر 
٪  

للطن الخام 
  )ألف جنیھ(

٪  
  للفدان 

  )ألف جنیھ(
٪  

 ٧٥.٣٣ ٥.١٣ ١٠٠ ٦.١٨ ١٠٠ ٧.١١  التكالیف اإلنتاجیة

 ٤١.٢٦ ٢.٨١ ٥٠.٤٩ ٣.١٢ ٤٩.٥١ ٣.٥٢  تلزمات اإلنتاج المتاجر فیھامس. ١

 ٢١.٥٩ ١.٤٧ ٤٠.٣٨ ١.٢٦ ٢٣.٢١ ١.٦٥  التقاوي

 ٩.٨٤ ٠.٦٧ ٦٥.٠٨ ٠.٨٢ ١٣.٣٦ ٠.٩٥  األسمدة الكیماویة

 ١٠.١٣ ٠.٦٩ ١٠٢.٤٤ ٠.٨٤ ١.٣٤ ٠.٠٩٥  المبیدات

 ٣.٨٢ ٠.٢٦ ٢٩.٧٦ ٠.٢٥ ٤.٨١ ٠.٣٤٢  الوقود والزیوت للعمل اآللي

        مستلزمات اإلنتاج غیر متاجر فیھا. ٢

 ٩.١٠ ٠.٦٢ ١٢.١٤ ٠.٧٥ ١٣.٦٦ ٠.٩٧١  األسمدة البلدیة

 ٠.٠٠  ٧٤٦.٦٧ ٥.٦ ٥٦.٩٦ ٤.٠٥  عوامل اإلنتاج والخدمات الزراعیة

 ١٣.٥١ ٠.٩٢ ٢٥.٨٩ ١.٤٥ ٢٩.٢٥ ٢.٠٨  أجور عمالة البشریة

 ٨.٢٢ ٠.٥٦ ٣٨.٦٢ ٠.٥٦ ٩.٥٦ ٠.٦٨  إیجار اآلالت والمعدات زراعیة

 ١٧.٧٧ ١.٢١ ٣٩٤.٦٤ ٢.٢١ ٣٠.٢٤ ٢.١٥  إیجار األراضي

 ١.٣٤ ٠.٠٩١ ٣.٦٢ ٠.٠٨ ١.٣٥ ٠.٠٩٦  مصروفات أخري

 ١٩.٣٨ ١.٣٢ ١٧.٣١ ١.٠٧ ٣٣.٠٥ ٢.٣٥  التكالیف التسویقیة للتصدیر

 ٨.٢٤ ٠.٥٦ ٧.٤٤ ٠.٤٦ ٩.٠٠ ٠.٧٤  مستلزمات تسویقیة بھدف التصدیر

 ٥.٢٩ ٠.٣٦ ١١٣.٠٤ ٠.٥٢ ٥.٠٦ ٠.٣٦  بالمزرعةتكالیف تجفیف وتجھیز وفرز 

 ٣.٥٢ ٠.٢٤ ٧٨.٨٥ ٠.٤١ ٦.٨٩ ٠.٦٩  تكالیف النقل للمحطات

 ١.٣٢ ٠.٠٩ ٦٣.٤١ ٠.٢٦ ٣.٩٤ ٠.٢٨  رسوم فحص وتخلیص جمارك

 ١.٠٣ ٠.٠٧ ٣٠.٧٧ ٠.٠٨ ١.٣٤ ٠.٠٩٥  رسوم تحمیل

 ١٠٠.٠٠ ٦.٨١  ٨.١٤  ٩.٧٥  )إنتاج+ تسویقیة (إجمالي التكالیف الفعلیة 

  زھرات بابونج صافي للتصدیر المجفف/طن ٠.٦٣طن بابونج عشبي،  ونحو  ٠.٩نحو ) ٢٠١٧- ٢٠١٦(متوسط إنتاج الفدان عامي 
  مع المصدرین والمزارعین (RRA)جمعت وحسبت من اللقاء الریفي السریع  :المصدر

 
  :الدراسة المیدانیة: ثالثاً 

  :اختیار العینة. ١
تم اختیار محافظة الفیوم علي من دراسة التوزیع الجغرافي 

أساس أنھا اكبر محافظة إلنتاج البابونج المصري من ناحیة المساحة 
ألف فدان، تمثل  ٩.٧٢حیث بلغ متوسط المساحة المزروعة بھا نحو

٪ من جملة المساحة المزروعة علي مستوي ٧٩.٤٢نحو 
-  ٢٠١٥(ألف فدان خالل الفترة  ١٢.٢٤الجمھوریة والبالغ نحو 

طن وإنتاج كلي بلغ نحو  ٠.٨٧وإنتاجیة فدانیة بلغت نحو ) ٢٠١٧
ومن دراسة األھمیة النسبیة ) ١(ألف طن كما في الجدول رقم  ٨.٤٦

أن أھم مركزیین ) ٨(لمراكز محافظة الفیوم تبین من الجدول رقم 
٪، ٤٩.٢٠ھما إبشوي وإطسا لزراعة المحصول بنسبة بلغت نحو 

ألف فدان في  ٧.٥٢غة نحو٪ من مساحة المحافظة والبال٤٦.٥٤
٪ من جملة اإلنتاج ٤٧.١١٪، ٥٠.٤٠، ونحو ٢٠١٨/٢٠١٩موسم 

ومن ثم اختیر المركزین . ٢٠١٨/٢٠١٩الكلي للمحافظة في موسم 
إلجراء العینة العشوائیة من زراع المحصول علي مختلف قري 
المركزین المدروسین التي حددت حسب المتوسط الھندسي، 

 ٦٠مساحة بقري مركزي العینة فكانت نحو واالنحراف المعیاري لل
  .مفردة من مركز إطسا ٤٠مفردة من مركز إبشوي، 
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  ٢٠١٨/٢٠١٩األھمیة النسبیة للمساحة واإلنتاج الكلي واإلنتاجیة الفدانیة لمراكز محافظة الفیوم في لموسم  ):٨(جدول 

  المركز
  المساحة

  باأللف فدان
٪  

اإلنتاج الكلي باأللف 
  طن

٪  
الفدانیة اإلنتاجیة 

  بالطن
٪  

 ١٠٢.٤٤ ٠.٨٤ ٥٠.٤٠ ٣.١٠٨ ٤٩.٢٠ ٣.٧  إبشوي

 ١٠١.٢٢ ٠.٨٣ ٤٧.١١ ٢.٩٠٥ ٤٦.٥٤ ٣.٥  إطسا

 ٩٨.٧٨ ٠.٨١ ٢.٧٦ ٠.١٧٠١ ٢.٧٩ ٠.٢١  الفیوم

 ٩٧.٥٦ ٠.٨ ١.٤٣ ٠.٠٨٨ ١.٤٦ ٠.١١  سنورس

 ١٠٠.٠٠ ٠.٨٢ ١٠٠.٠٠ ٦.١٦٦٤ ١٠٠.٠٠ ٧.٥٢  اإلجمالي

  اإلدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، مدریة الزراعة بالفیومجمعت وحسبت من بیانات  :المصدر 

 
  :توصیف متغیرات العینة. ٢

توصیف متغیرات العینة حیث ) ٩(تبین من الجدول رقم 
مفردة في جملة العینة نظرا ألن الفئات  ١٠٠بلغ عدد المفردات 

الحیازیة لم تكن معنویة لذا تم استخدام جملة العینة لدوال اإلنتاج 
لتكالیف، وتبین أیضا أن متوسط إنتاج الفدان بالعینة بلغ وا

 ٠.٨٢طن للفدان، ومتوسط اإلنتاجیة الفدانیة بلغ نحو  ١.٩٩نحو

شتلة للفدان، ومتوسط  ٣٣٢١طن، ومتوسط كمیة التقاوي بلغ نحو 
للفدان ، متوسط كمیة السماد  ٣م٦٤٠كمیة السماد البلدي بلغ حوالي 

للفدان، وبلغ متوسط كمیة السماد كجم  ٥٣٥الفوسفاتي بلغ نحو
كجم للفدان، وبلغ متوسط كمیة السماد األزوتي  ٧٩٣البوتاسي نحو

 ٩٥كجم للفدان، وبلغ متوسط العمالة البشریة حوالي  ٦٩٠نحو
  .٢٠١٨/٢٠١٩یوم  لجملة العینة وذلك خالل موسم /رجل

  
    ٢٠١٨/٢٠١٩الفیوم في موسم  توصیف متغیرات العینة لمحصول البابونج في محافظة ):٩(جدول      

  إجمالي العینة  المتغیرات

  ١٠٠  عدد المشاھدات

 ٤.٧١  )ألف فدان(متوسط المساحة المزروعة بالمحصول بالعینة 

 ٠.٨٢  )طن(متوسط إنتاجیة البابونج بالعینة 

 ١.٩٩ )طن(متوسط إنتاج الفدان بالعینة 

 ٣٣٢١  )شتلة(متوسط كمیة التقاوي للفدان 

 ٦٤٠  )٣م(ة األسمدة البلدیة للفدان متوسط كمی

 ٥٣٥  )كجم(متوسط كمیة األسمدة الفوسفاتیة 

 ٧٩٣  )كجم(متوسط كمیة األسمدة البوتاسیة 

 ٦٩٠  متوسط كمیة األسمدة األزوتیة كجم

  ٩٥  )یوم/رجل عمل(متوسط العمالة البشریة للفدان 

  ٢٠١٨/٢٠١٩جمعت وحسبت من بیانات العینة لموسم  :المصدر

 
التقدیر اإلحصائي لداالت اإلنتاج والتكالیف لمحصول البابونج  .٣

 :بالعینة

  :داالت اإلنتاج. أ

تم تقسیم دالة اإلنتاج إلي فئات حیازیة ولكن لم تثبت 
المعنویة اإلحصائیة لتك الفئات لذا تم التقدیر علي مستوي إجمالي 

تاج ومن وقد تبین من العالقة بین اإلنتاج الكلي وعناصر اإلن. العینة
تقدیر تلك العالقة بمختلف الصور اإلحصائیة فكانت اللوغارتمیة 
المزدوجة أفضلھا من وجھة النظر االقتصادیة واإلحصائیة، حیت 
تبین من المعادلة التالیة ھناك عالقة موجبة بین اإلنتاج الكلي وكل 

، )X2(، العمل اآللي بالساعة )X1(یوم /من العمالة البشریة رجل
كیلو (، كمیة السماد األزوتي )X3) (كیلو جرام(كمیة التقاوي 

حیث زیادة اإلنتاج بمقدار ) X5) (بالجرام(، المبیدات )X4) (جرام
٪ لتلك المتغیرات تؤدي إلي زیادة في اإلنتاج الكلي بنحو ١

٪ علي الترتیب، وأن زیادة ٠.٣١٪، ٠.١٣٪، ٠.٢٥٪، ٠.٣٩
ي تأتي بنتائج عكسیة علي اإلنتاج ٪ في كمیة السماد األزوت١قدرھا 

٪، وقد ثبتت المعنویة ٠.٠٥الكلي حیث تؤدي إلي انخفاضھ بنحو
اإلحصائیة لجمیع المعلمات المقدرة، وقد بلغت المرونة اإلجمالیة 

  .٠.٨٩، في حین بلغ معامل التحدید نحو ١.١٣

  

LNY=0.099+0.39lnx1+0.25lnx2+0.13lnx3-0.05lnx4+0.31lnx5 
(3.11)    (4.39)      (3.11)      (7.83)     (2.71)     (3.02) 

R-2 = 0.89                                     F= 87.56 

  إلي القیمة التقدیریة لكمیات اإلنتاج بالطن، LNYحیث تشیر 
lnx1  =یوم/العمل البشري رجل      ، Lnx2  = ،العمل اآللي بالساعة    lnx3 =یلو جرام،   كمیة التقاوي بالك      
 lnx4 =كمیة السماد األزوتي بالكیلو جرام                                    ،Lnx5  =كمیة المبیدات بالجرام.  

٢٠١٨/٢٠١٩محافظة الفیوم في موسم حسبت من بیانات العینة ب :المصدر
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  :داالت التكالیف. ب

كما قدرت دوال التكالیف اإلنتاجیة وكانت الصورة 
یبیة أفضلھا من وجھة النظر االقتصادیة واإلحصائیة، وتبین التكع

من المعادلة التالیة والتي توضح العالقة بین التكالیف اإلنتاجیة 
٪، ١واإلنتاج الكلي وقد ثبتت المعنویة اإلحصائیة عند مستوي 

٪ من التغیرات في التكالیف ٨٥ویشیر معامل التحدید إلي أن تحو 
یرات في حجم اإلنتاج الكلي لمحصول اإلنتاجیة تعزي إلي التغ

البابونج ومن المعادلة یمكن الحصول علي الحجم الذي یدني 

التكالیف من خالل مساواة التكالیف الحدیة بالتكالیف المتوسطة، 
طن للفدان، وقد بلغ الحجم لمعظم األرباح  ٠.٩٣حیث بلغ نحو

نحو ) رالسع(والناتج من مساواة التكالیف الحدیة باإلیراد الحدي 
طن وبمقارنة ذلك باإلنتاجیة الفدانیة للمحصول والبالغة نحو  ١.٠٥
طن یتبین أن جمیع مزارعي العینة ومنتجون المحصول لم  ٠.٩٤

یصلوا إلي ذلك الحجم لذا البد من تكثیف عناصر اإلنتاج للوصول 
إلي الحجم األمثل لإلنتاج والذي یعظم اإلنتاج ویدني التكالیف، وقد 

  .٠.٢٥ونة نحو بلغت المر

TC =2.68+57.8y-0.12y2+0.0069y3 
(3.11) (4.02) (-2.99) (3.86) 

R-2 =0.85         F =42.91 
٢٠١٨/٢٠١٩بمحافظة الفیوم لموسم  حسبت من بیانات العینة :المصدر  

  
االستقرار االقتصادي في إنتاج وتصدیر محصول البابونج : رابعاً 

  :المصري

قتصادي لمحصول البابونج في یمكن تناول االستقرار اال
جزئیین حیث یتناول األول االستقرار االقتصادي لإلنتاج والثاني 
االستقرار االقتصادي للتصدیر ومن استقراء بیانات الواردة 

تبین أن العوامل االقتصادیة المسئولة عن إنتاج ) ١٠(بالجدول رقم 
نتاجیة البابونج والمتمثلة في المساحة المزروعة من المحصول واإل

الفدانیة والسعر المزرعي حیث اختلفت درجات االستقرار 
االقتصادي فیما بینھا وبالتالي انعكس أثر ذلك علي االستقرار 
االقتصادي في اإلنتاج، ومن المالحظ أن اإلنتاجیة الفدانیة أكثر 
استقرارا من السعر والمساحة المزروعة، حیث بلغ المتوسط 

خالل الفترة  ٠.٠٢رار لإلنتاجیة نحوالھندسي لمعامل عدم االستق
، في حین قدر المتوسط الھندسي لمعامل عدم )٢٠١٧- ٢٠٠٠(

االستقرار لكل من السعر المزرعي والمساحة المزروعة نحو 
. علي الترتیب خالل الفترة السابق اإلشارة إلیھا ٢.٦٧،  ٥.٣٥

والذي نجم عنھا أنھ بلغ المتوسط الھندسي لمعامل عدم االستقرار 

وقد . لمتوسط الفترة السابق اإلشارة إلیھا ٣.٨٩اإلنتاج المحلي نحو 
ثبتت معنویة عدم االستقرار في المساحة المزروعة واإلنتاجیة 
الفدانیة وتأثیرھم علي عدم استقرار اإلنتاج حیث تبین ذلك من 

أن عدم استقرار كل من ) ١١(بالجدول رقم ) ١(المعادلة رقم 
صول واإلنتاجیة ذو أثر إیجابي معنوي المساحة المزروعة بالمح

علي عدم االستقرار االقتصادي في اإلنتاج من المحصول حیث 
زیادة مقدارھا وحدة واحدة في عدم استقرار في المتغیرین السابقین 
یؤدي إلي زیادة في عدم االستقرار االقتصادي لإلنتاج في 

 وحدة علي الترتیب، في حین لم ٠.١٠،  ٥.٦٤المحصول بنحو 
یؤثر عدم االستقرار في السعر المزرعي معنویا علي عدم 
االستقرار في اإلنتاج حیث یوجد استقرار اقتصادیا اكبر في السعر 

 stepwiseالمزرعي من نظیرة في المساحة وبإجراء تحلیل 
لمعامالت عدم االستقرار للمتغیرات المدروسة تبین أن عدم 

االستقرار في المساحة  االستقرار في اإلنتاج مرجعة األصلي لعدم
  ).١١(من الجدول رقم ) ٢(واإلنتاجیة كما یتضح من المعادلة رقم 

  
تطور معامالت عدم االستقرار في كل من المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة واإلنتاج المحلي والسعر المزرعي وكمیة  ):١٠(جدول 

  )٢٠١٧- ٢٠٠٠(ة الصادرات والسعر التصدیري لمحصول البابونج خالل الفتر

  السنوات
المساحة 
  المزروعة

اإلنتاجیة 
  الفدانیة

  كمیة الصادرات  السعر المزرعي  اإلنتاج المحلي
السعر 

  التصدیري

٧.٦٠ ١٥.٠٩ ٩.٢٢ ٤.٠٧ ٠.٠١ ١.٦  ٢٠٠٠ 
٢٧.٩٦ ١٣.٣٦ ٣.٠٣ ٥.٠٠ ٠.٠٦ ٠.٩٠  ٢٠٠١ 
٢٨.٦٤ ٤.٧٦ ١.٦١ ٣.٣٢ ٠.٠٢ ١.٩  ٢٠٠٢ 
٣٣.٦ ١٥.٨١ ١.٨٦ ٢.٧٢ ٠.٠٢ ٤.٧٤  ٢٠٠٣ 
٤٤.٦٥ ١٨.١٥ ٥.٠٣ ٣٦.٤٥ ٠.١٧ ١٨.١٤  ٢٠٠٤ 
١٠.٧٩ ٧.٣٧ ١٦.٠٥ ١٠.٣١ ٠.٠٣ ١٠.١٢  ٢٠٠٥ 
٦.٩٦ ٥.١٢ ١٣.٤٤ ١٩.٨٣ ٠.٠١ ١٨.٠٩  ٢٠٠٦ 
٣.٤٧ ٣.١٣ ١٤.١٧ ٦.٩٧ ٠.١٠ ٤.٦٥  ٢٠٠٧ 
٠.٣٩ ١.٠٨ ١٢.٩٧ ٧.٤٤ ٠.٠١ ٢.٣٤  ٢٠٠٨ 
٢.٥٨ ٠.٥١ ٥.٦٣ ١٣.٦٩ ٠.٠١ ١٦.٩٨  ٢٠٠٩ 
٥.٣٢ ١.٩٤ ٣.١٩ ٠.٤٤ ٠.٤٤ ٠.٤٥  ٢٠١٠ 
٧.٧٤ ٣.٢٤ ٦.٦٤ ٦.٤١ ٠.٠٣ ٣.٨٨  ٢٠١١ 
٤.٠٧ ٤.٦٥ ٥.٣٦ ٤.٩١ ٠.٠٤ ٧.٤٤  ٢٠١٢ 
٠.٩٦ ٢.١٢ ٧.٩٢ ٢٤.٢٧ ٠.٠١ ٢٠.٧٣  ٢٠١٣ 
٢.٠٥ ٠.٢٠ ١٠.٣٨ ٥.٥٢ ٠.٠٣ ٢.٢٩  ٢٠١٤ 
٤.٦٧ ٢.١٥ ١٢.٧١ ٢٨.٣٢ ٠.٠١ ٢٢.٩٧  ٢٠١٥ 
١.٦٤ ٣.٧٦ ١٤.٩٩ ١٦.٤٢ ٠.٠١ ٥.٧٧  ٢٠١٦ 
٣.٥٥ ٦.٨٨ ٤٨.٥٣ ٢٦.٨٦ ٠.٠٣ ٢٢.٧٧  ٢٠١٧ 

 ١٠.٩٢ ٦.٠٧ ١٠.٦٠ ١٢.٣٩ ٠.٠١ ٩.٢١  المتوسط

 ٢.٦٠ ١.٥٩ ٥.٣٥ ٣.٨٩ ٠.٠٢ ٢.٦٧  المتوسط الھندسي
  )١٣، ٤، ١(جمعت وحسبت من بیانات الجداول  :المصدر
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تحسب ھذه المعادلة بطریقة النسبة المئویة  :معادلة عدم االستقرار

ق تلك الطریقة وفقا للخطوات لمتوسطات االنحراف حیث یتم تطبی
  :التالیة
تقدیر معادالت االتجاه الزمني العام لكمیة أو قیمة أو سعر  .١

صادرات المحصول خالل الفترة المراد حساب درجة 
  .استقرار صادرات المحصول لھا

حساب القیمة التقدیریة لكمیة أو قیمة أو سعر المحصول  .٢
 .خالل نفس الفترة

حرافات المئویة للقیم المقدرة عن حساب النسبة المئویة لالن .٣
  :وذلك وفقا للمعادلة ١٠٠× القیمة األصلیة ÷ القیم الحقیقیة 

  ١٠٠×  │Ŷ │–Ƴ= معادلة عدم االستقرار
                    Ŷ   

القیمة التقدیریة، =  Ŷھي القیمة الفعلیة للمتغیر التابع،  Ƴحیث 
ار الصادرات عندما وفقا للمقیاس السابق تعتبر الحالة المثلي الستقر

  .یكون معامل عدم االستقرار مساویا للصفر

ومن الطبیعي أنة یتأثر االستقرار االقتصادي في كمیة 
وقیمة الصادرات المصریة من محصول البابونج باالستقرار 
الحادث في اإلنتاج الكلي المحلي، وسعر التصدیر حیث یتضح من 

قرار اقتصادي أكثر أن أسعار التصدیر ذات است) ١٠(الجدول رقم 
من اإلنتاج المحلي، حیث بلغ المتوسط الھندسي لمعامل عدم 

 ٢.٦٠،٣.٨٩االستقرار في سعر التصدیر واإلنتاج المحلي نحو
مما یتوقع معھ أن یكون أثر ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(لمتوسط الفترة 

االستقرار في اإلنتاج من عدمھ، حیث یتأثر بدورة بكل من 
حة المزروعة من المحصول أكثر تأثیرا اإلنتاجیة الفدانیة والمسا

  .علي استقرار كمیة الصادرات من سعر التصدیر
  
  )٢٠١٧- ٢٠٠٠(العوامل المؤثرة علي عدم االستقرار في إنتاج البابونج المصري خالل الفترة : )١١(جدول  

  المعادالت R2معامل التحدید المعدل   للنموذج  Fقیم  نوع التحلیل  م

١  Linear Region  ٠.٨٣  ٤٠.٢١  
Y= -1.17+1.11x1+5.64x2+0.10x3 

(0.42)  (6.27)   (3.21)  (0.25) 

٢  Stepwise  ٠.٧٩  ٥٩.٥٦  
Y= 1.94+1.13x1+0.66x2 

(1.08)(7.72)(3.96)  

 دان،  عدم االستقرار في المساحة المزروعة باأللف ف=   x1                عدم االستقرار في اإلنتاج الكلي باأللف طن، = Y       :حیث
             x2  =فدان،      /عدم االستقرار في اإلنتاجیة طن                   x3  =طن/عدم االستقرار في السعر المزرعي ألف جنیھ  

  )١٠(جمعت وحسبت من الجدول رقم  :المصدر

      
) ١٢(بالجدول رقم ) ٢، ١(ومن بیانات المعادلتین رقم 

ة علي عدم استقرار الصادرات والتي توضح أثر العوامل المؤثر
تبین معنویة التأثیر لعدم استقرار اإلنتاج علي عدم استقرار 

٪ في عدم ١الصادرات من محصول البابونج حیث زیادة قدرھا 
االستقرار في اإلنتاج والذي یأتي من مصادرة األولیة یؤدي إلي 

٪ وحده في عدم استقرار الصادرات مع ثبوت معنویة ٠.٢٣نحو 
عالقة إحصائیا ولم تثبیت معنویة عدم استقرار سعر التصدیر تلك ال

علي عدم االستقرار في كمیة الصادرات في حین تبین وجود 
  .استقرار في أسعار التصدیر

  
  

  )٢٠١٧- ٢٠٠٠(العوامل المؤثرة علي عدم استقرار الصادرات من البابونج المصري خالل الفترة  ):١٢(جدول 

  المعادالت R2معامل التحدید المعدل   وذجللنم  Fقیم  نوع التحلیل  م

١  
Linear   
Region  

٠.٣٥  ٤.١٧  
Y=2.16+0.34x1+0.02x2 

(1.43)  (4.89) (2.42) 

٢  Stepwise  ٠.٣٣  ٦.٩  
Y= 2.40+0.23x2 

(2.15)(5.09)  

  سعار التصدیر باأللف جنیھمعامل عدم االستقرار في أ=   x1عدم االستقرار في كمیة الصادرات باأللف طن،                = Y:   حیث
          x2  = معامل عدم االستقرار في اإلنتاج المحلي باأللف طن  
  )١٠(جمعت وحسبت من الجدول رقم  :المصدر

  
المستوي اإلنتاجي المطلوب لتحقیق كفاءة في الصادرات : خامساً 

  :من محصول البابونج

ات یوجد قصور في كثیر من العوامل المحددة إلنتاج النبات
الطبیة والعطریة ولدراسة المستوي اإلنتاجي المفضل أو المرغوب 
فیھ استخدمت العوامل المؤثرة مثل إنتاج الفترة السابقة باأللف طن 

)xt-1( المساحة المزروعة باأللف فدان ،)x1( السعر المزرعي ،
في تقدیر المستوي ) x2(طن /باأللف جنیھ  )١(الفعلي المركب

  :وكانت أفضل النماذج المقدرة. البابونجالمرغوب فیھ إلنتاج 

                                                             
١

حسب السعر المزرعي المركب علي أساس طریقة األوزان التحكیمیة 
)Arbitrary weights (  

Xp = 0.3x1p-0.7xt-1p      
السعر =  x1p  السعر المزرعي المركب علي أساس السنة، Xp :حیث

 رعي في السنة السابقةالسعر المز=  xt-1p       المزرعي للسنة الحالیة،

Ŷ= -0.81-0. 24xt-1+0.82x1+0.06x2 

(1.81)  (-0.23)   (7.99)    (0.35) 
R-2 =0.87       F = 32.41 

المستوي اإلنتاجي المرغوب فیھ لتحقیق كمیة صادرات = Ŷ :حیث
  اإلنتاج في السنة السابقة باأللف طن، = xt-1مناسبة باأللف طن، 

x1  =لمستوي الفعلي للمساحة المزروعة،  اx2 = السعر المزرعي
  المركب

ألف طن  ٨.٣٦وقدر مستوي اإلنتاج المرغوب فیھ بنحو 
وأوضحت النتائج  عدم معنویة الفروق بین اإلنتاج المرغوب فیھ 

ألف طن لمتوسط  ٠.٢٤واإلنتاج الفعلي حیث یوجد فجوة بنحو 
تاج الفعلي متوسط حیث قارب متوسط اإلن) ٢٠١٧-٢٠٠٠(الفترة 

اإلنتاج المرغوب فیھ، ومن ثم اإلنتاج الكلي یعد مناسبا جدا 
إلمكانیة التصدیر إال إذا أخذ في الحسبان إمكانیة التوسع في 
الحصص التصدیریة غیر المقیدة علي البابونج المصري الممكن أن 
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ینجم عن التوسع في الزراعات باألراضي الجدیدة وخصوصا 

بني سویف، كما ھو موضح سابقا ومن ثم یمكن محافظة الفیوم و
تحقیق مستوي إنتاجي أعلي یحسن استخدام الموارد المستخدمة في 

  . اإلنتاج وخصوصا أن المنتجون في المرحلة االقتصادیة األولي

  :كمیة الصادرات من محصول البابونج تطور .١

أن متوسط كمیة الصادرات من ) ١٣(تبین من الجدول رقم 
-٢٠٠٠(ألف طن خالل الفترة  ٣.٨٧نج بلغ نحو محصول البابو

، وحد ٢٠٠١ألف طن في عام  ٢.٠١بحد ادني بلغ نحو ) ٢٠١٧
، بزیادة قدرھا ٢٠١٧ألف طن في عام  ٥.١٤أقصى بلغ نحو 

وبتقدیر . ٢٠٠١٪ من عام ١٥٥.٧٢ألف طن، أي نحو  ٣.١٣نحو
رقم  بالجدول) ١(معادلة االتجاه الزمني العام تبین من المعادلة رقم 

زیادة الكمیة المصدرة من محصول البابونج بمقدار معنوي ) ١٤(
ألف طن، بمعدل زیادة سنوي بلغ  ٠.٢٠إحصائیا بلغ نحو 

٪ من المتوسط العام خالل الفترة السابق اإلشارة إلیھا، ٥.٠٦نحو
  .٠.٩٥وقد بلغ معامل التحدید نحو 

  :قیمة الصادرات من محصول البابونج تطور .٢

أن متوسط قیمة الصادرات من ) ١٣(رقم  تبین من الجدول
ملیون جنیھ خالل الفترة  ٣٢.٠٧محصول البابونج بلغ نحو 

ملیون جنیھ في عام  ٨.٠٨بحد ادني بلغ نحو ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(
، ٢٠١٧ملیون جنیھ في عام  ٥٣.٠٤، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠١

٪ من عام ٥٥٦.٤٤ملیون جنیھ، أي نحو  ٤٤.٩٦بزیادة قدرھا نحو
بتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام تبین من المعادلة رقم و. ٢٠٠١

زیادة قیمة الصادرات من محصول ) ١٤(بالجدول رقم ) ٢(
ملیون جنیھ، بمعدل  ٢.٧٠البابونج بمقدار معنوي إحصائیا بلغ نحو 

٪ من المتوسط العام خالل الفترة السابق ٨.٤٣زیادة سنوي بلغ نحو
  .٠.٩٢التحدید نحو اإلشارة إلیھا، وقد بلغ معامل 

  
  )٢٠١٧-٢٠٠٠(كمیة وقیمة الصادرات وسعر التصدیر للطن من محصول البابونج خالل الفترة  ):١٣(جدول  

  سعر التصدیر باأللف جنیھ  قیمة الصادرات بالملیون جنیھ  كمیة الصادرات باأللف طن  السنوات

٤.٨٦ ١١.٨٦ ٢.٤٤  ٢٠٠٠ 

٤.٠٢ ٨.٠٨ ٢.٠١  ٢٠٠١ 

٤.٢١ ١٠.١٠ ٢.٤  ٢٠٠٢ 

٨.٣١ ١٩.٠٣ ٢.٢٩  ٢٠٠٣ 

٩.٤٦ ٣٢.٦٤ ٣.٤٥  ٢٠٠٤ 

٦.١٢ ١٧.٦٩ ٢.٨٩  ٢٠٠٥ 

٦.٦٨ ٢١.٠٤ ٣.١٥  ٢٠٠٦ 

٧.٢٤ ٢٤.٦٩ ٣.٤١  ٢٠٠٧ 

٧.٧٩ ٢٨.٦٧ ٣.٦٨  ٢٠٠٨ 

٨.٣٥ ٣٢.٩٠ ٣.٩٤  ٢٠٠٩ 

٨.٩١ ٣٧.٤٢ ٤.٢  ٢٠١٠ 

٩.٤٦ ٤٢.١٩ ٤.٤٦  ٢٠١١ 

٩.٤٧ ٤٤.٧٩ ٤.٧٣  ٢٠١٢ 

٩.٥١ ٤٥.٨٤ ٤.٨٢  ٢٠١٣ 

٩.٥٤ ٤٦.٩٤ ٤.٩٢  ٢٠١٤ 

٩.٥٩ ٤٨.٠٥ ٥.٠١  ٢٠١٥ 

١٠.٢١ ٥٢.٢٨ ٥.١٢  ٢٠١٦ 

١٠.٣٢ ٥٣.٠٤ ٥.١٤  ٢٠١٧ 

 ٨.٠٠٢ ٣٢.٠٧ ٣.٨٧  المتوسط

 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنویة للتجارة الخارجیة، أعداد متفرقة :المصدر

  
ة الصادرات وسعر التصدیر للطن من محصول البابونج في مصر خالل الفترة معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كمیة وقیم ):١٤(جدول 

)٢٠١٧- ٢٠٠٠(  

  المتوسط R2 F  المعادالت  البیان  م
معدل الزیادة أو 

  النقص ٪

١  
  كمیة الصادرات

  ألف طن
Ŷ=1.92+0.20x 

(15.50)** (17.11)** 
٥.٠٦  ٣.٨٧  ٢٩٢.٨٠  ٠.٩٥  

٢  
قیمة الصادرات 

  بالملیون جنیھ
Ŷ=6.38+2.70x 

(3.01)** (13.81)**  
٨.٤٣  ٣٢.٠٧  ١٩٠.٨١  ٠.٩٢  

٣  
  سعر التصدیر
  باأللف جنیھ

Ŷ=9.84+0.32x 
(8.88)** (6.27)**  

٤.٠٣  ٨.٠٠٢  ٣٩.٣٦  ٠.٧١  

  )١٨، .............، ٣، ٢، ١(متغیر الزمن =  X،                             الرقم التقدیري للظاھرة موضع البحث= Ŷ حیث تشیر  
              R2  =             ،معامل التحدید = F      ،القیمة التي بین القوسین تعبر عن قیمة ( ) =        قیمة معنویة النموذج(T) المحسوبة                         

 غیر معنویة -،  ٠.٠٥مستوى معنویة ( *)                                                  ٠.٠١مستوى معنویة  ( **)              
  )١٣(جمعت وحسبت من الجداول رقم  :المصدر
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  :سعر الصادرات من محصول البابونج تطور. ٣ 

أن متوسط سعر الصادرات من ) ١٣(تبین من الجدول رقم 
-٢٠٠٠(ألف جنیھ خالل الفترة  ٨.٠٠٢محصول البابونج بلغ نحو 

وحد ، ٢٠٠١ألف جنیھ في عام  ٤.٠٢بحد ادني بلغ نحو ) ٢٠١٧
، بزیادة قدرھا ٢٠١٧ألف جنیھ في عام  ١٠.٣٢أقصى بلغ نحو 

وبتقدیر . ٢٠٠١٪ من عام ١٥٦.٧٢ألف جنیھ، أي نحو  ٦.٣نحو 
بالجدول رقم ) ٣(معادلة االتجاه الزمني العام تبین من المعادلة رقم 

زیادة سعر الصادرات من محصول البابونج بمقدار معنوي ) ١٤(
جنیھ، بمعدل زیادة سنوي بلغ  ألف ٠.٣٢إحصائیا بلغ نحو 

٪ من المتوسط العام خالل الفترة السابق اإلشارة إلیھا، ٤.٠٣نحو
  .٠.٧١وقد بلغ معامل التحدید نحو 

التوزیع الجغرافي ودرجة التركز للصادرات المصریة من : سادساً 
 :البابونج

إتضح أن ) ١٦، ١٥( (من استقراء بیانات الجدول رقم 
من أكبر أھم األسواق للبابونج المصري حیث دول االتحاد األوربي 

٪ من صادرات مصر من البابونج المصري ٧٢.٢١استوعب نحو 
، یلیھا أسواق ألمانیا، أسواق )٢٠١٧- ٢٠٠٠(لمتوسط الفترة 

األمریكتین، أسواق الدول اآلسیویة، أسواق الدول العربیة، أسواق 
٪، ٤٢.٢٥استرالیا وأسواق أفریقیا بأھمیة نسبیة بلغت نحو 

٪ من صادرات مصر ٠.٠٨٪، ٠.١٦٪، ٢.٠٤٪، ٤.١٪، ١٤.٣
في ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(من البابونج المصري خالل متوسط الفترة 

٪ من ٨.٦١حین مثلت أسواق دول إخري غیر منتظمة نحو 
  .المتوسط المصدر لمتوسط الفترة

- وقدر معامل التركز الجغرافي وفقا لمعاملي جیني 
تحاد األوروبي حیث أوضح ٪ لدول اال٧٢.٢١ھیرشمان بنحو 

Michaely  ھیرشمان یوضح تركز  - وآخرون أن معامل جیني
٪، أو متساویا ٤٠في الصادرات أو غیرھا حالة زیادة الرقم عن 

معھ علي األقل ودونھ ال یمكن القول بأن ھناك تركز، ومن ھنا 
یتضح أن التركز للصادرات في الكمیة والقیمة حدث في دول 

المختلفة ویتم التركز في ألمانیا علي وجھ االتحاد األوربي 
الخصوص حیث بلغ معامل التركز لكمیة وقیمتھا أللمانیا 

في حین قدر لدول االتحاد .٪ علي الترتیب٤١.٠٣٪، ٤٢.٢٥

٪ لكمیة وقیمة ٧٠.٢٣٪، ٧٢.٢١األوربي في إجمالیھا بنحو 
وبالرغم من أن تركز األسعار یفوق في .الصادرات علي الترتیب

ري دول االتحاد األوربي إال أن الكمیات الكبیرة من األھمیة دول أخ
ارتفاع قیمة الصادرات رغم انخفاض سعرھا عن نظائرھا للدول 

كما تركز األسعار في أقصي نسبة لھا في دول . والتكتالت األخرى
األمریكتین التي تحتل المركز الثاني في كمیة وقیمة الصادرات إال 

المصدرة لالتحاد األوروبي، وتفتح األسواق إنھا ال تقارن بالكمیات 
أمام الصادرات المصریة من أسواق أفریقیا وأسواق استرالیا 
والدول العربیة حیث یجب االھتمام باألسواق الجدیدة باإلضافة إلي 

كما أوضحت المعادالت المبینة . المحافظة علي األسواق القدیمة
ریة عدم االستقرار للتطور الزمني في كمیة وقیمة الصادرات المص

وعدم المعنویة لمعظم األسواق وأھمھا حتى في التكتالت والدول 
التي تأخذ أعلي رقم تركز جغرافي، ومن ثم دعي ذلك لدراسة 

  .االستقرار في الصادرات المصریة ومسببات عدم االستقرار

  :معدل نمو صادرات محصول البابونج: سابعا

البابونج خالل  وبتقدیر معدل النمو الصادرات لمحصول
، وذلك بقسمة مقدار التغیر في قیمة )٢٠١٧- ٢٠٠٠(متوسط الفترة 

صادرات البابونج علي متوسط كمیة صادرات البابونج خالل الفترة 
مضروبا في المائة، تبین أن قیمتھ بلغت نحو ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(

٪ ویعد ھذا معدال بسیطا في نمو قیمة الصادرات من ٥.١١
٪ في الوقت الذي ٢.٧٠نمو الكمیة بنحو  المحصول وقد بلغ معدل

٪ وھما مرجعي النمو ١.٨٦قدر فیھ معدل النمو في األسعار بنحو 
في القیمة في حین تختلف معدالت نمو قیمة الصادرات من تكتل 
إلي آخر حیث یتضح أن األسواق القدیمة تنمو فیھا الصادرات 

المستحدثة  بمعدالت أبطأ في القیمة والكمیة واألسعار عن نظیرتھا
ولكن من المالحظ أن تأخذ كمیات اقل بكثیر حیث تستحوذ األسواق 

٪ من ٧٣.١٨التقلیدیة ،أسواق االتحاد األوربي علي أكثر من 
الصادرات المصریة العالمیة للمحصول والتي تسیر معدالت النمو 
فیھا ببطء عن نظیرتھا مثل الدول األفریقیة واآلسیویة وغیرھا 

إال علي باقي النسبة، لذا فإنھ یجب المحافظة علي  والتي ال تستحوذ
األسواق القدیمة وخلق مجاالت تسویقیة أكثر فیھا مع االستمرار في 

  .فتح األبواب أمام األسواق الحدیثة للمحصول

 
لمیة والدول المستوردة ھیرشملن لتركز كمیة وقیمة وأسعار الصادرات من البابونج المصري ألھم التكتالت العا- معامل جیني  ):١٥(جدول 

  )٢٠١٧- ٢٠٠٠(خالل متوسط الفترة 

  التكتالت
  معامل التركز الجغرافي

  لألسعار  للقیمة  للكمیة

  ٩٧.٢٨  ٧٠.٢٣  ٧٢.٢١  االتحاد األوربي

  ٩٦.٩  ٤١.٠٣  ٤٢.٢٥  ألمانیا

  ١٢٦.١٨  ١٩.٣  ١٤.٣  دول األمریكتین

  ١٣٧  ٤.٨  ٤.١  الدول اآلسیویة

  ٦٩.٢٦  ١.٧١  ٢.٠٤  الدول العربیة

  ١٠٧  ٠.١٨  ٠.١٦  أسواق استرالیا

  ٨٦.٠٥  ٠.٠٩  ٠.٠٨  الدول األفریقیة

  )االنترنت(، شبكة المعلومات جمعت وحسبت من بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بیانات التجارة الخارجیة :المصدر

  
  :الملخص والتوصیات

لما لھا من یتزاید الطلب علي النباتات الطبیة والعطریة 
أھمیة اقتصادیة في صناعة األدویة ومستحضرات التجمیل 
ودخولھا كثیر من المجاالت وتعدد االستخدامات وبدء االھتمام 
بدورھا في المیزان التجاري ومساھمتھا في الصادرات 

وبالرغم من ذلك فأن محصول البابونج یحتاج الھتمام .الزراعیة
لقدیمة والجدیدة، حیث التذبذب أكبر من الزراع والدولة باألراضي ا

وعدم االستقرار في المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة وبالتالي عدم 

االستقرار في التصدیر مما یحدث خلل في عملیة استمراریة 
التصدیر وبالتالي في مساھمة المحصول في المیزان التجاري 
الزراعي المصري ولقد قام البحث بإلقاء الضوء علي مشكلة عدم 

تقرار اإلنتاجي ودورھا في حدوث استقرار تصدیري وقیاس االس
نسبة عدم االستقرار والتعرف علي األسواق الخارجیة المستوردة 
للمحصول ومدي تركز التصدیر وكفاءة إنتاج المحصول، وھیكل 
تكالیف وإنتاج وتصدیر الطن، والتعرف علي الموقف اإلنتاجي 

احة المزروعة بلغ وإتضح أن متوسط المس. والتصدیري للمحصول
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وان متوسط ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(ألف فدان خالل الفترة  ٩.٦٨نحو

ألف طن علي  ٨.٣٦طن،  ٠.٨٤اإلنتاجیة، واإلنتاج الكلي بلغ نحو 
كما اتضح أن متوسط التكالیف الكلیة، . الترتیب خالل الفترة السابقة

السعر المزرعي، اإلیراد الكلي، صافي العائد لمحصول البابونج 
ألف جنیھ علي الترتیب  ١.٠٠٣، ٤.٤٨، ٥.١٢، ٣.٤٠ بلغ نحو

وقد تبین تركز المساحة . خالل الفترة السابق اإلشارة إلیھا
المزروعة من البابونج في األراضي الجدیدة حیث تتركز في 

محافظتي الفیوم وبني سویف، وأسیوط، حیث بلغت في متوسطھا 
لمزروعة ٪ من إجمالي المساحة ا٨.٢٧فدان مثلت نحو  ٩٣٣نحو 

ألف فدان في  ١١.٢٨في األراضي القدیمة والجدیدة والبالغة نحو 
وقد مثلت محافظة الفیوم وبني ) ٢٠١٧- ٢٠١٥(متوسط الفترة 

سویف، وأسیوط المساحة المزروعة بھم في األراضي الجدیدة نحو 
٪ علي الترتیب من إجمالي المساحة ١٥.١٥٪،  ٤.٦٤٪،  ٨٠.٢١

  .دةالمزروعة في األراضي الجدی
  

  )٢٠١٧-٢٠٠٠(أھم المعالم اإلحصائیة لتطور كمیة وقیمة صادرات مصر ألھم التكتالت والدول من البابونج خالل الفترة  ):١٦(جدول 

  Ῡ  A B  R-2  t  البیان
معدل 
التغیر 
  السنوي

معامل 
  االختالف

C.V 

  كمیة الصادرات بالطن

  ٠.٥٨٢١ ٥.٨١-   ٠.١٥٦  ٠.١٠٩  ٠.١١١-   ١.٧٧٤  ١.٩١  أسواق االتحاد األوربي
  ٠.١١٣٣ ٠.١٢  ٠.٠٤٤  ٠.١٢٤  ٠.٠٠٠٤٦  ٠.٣٧٢  ٠.٣٧٣  أسواق األمریكتین
  ٠.١١١٢ ٣٧.٣٦  ٣.٢٥  ٠.٤٨١  ٠.٠٣٤  ٠.٠٧٥  ٠.٠٩١  األسواق اآلسیویة

  ٠.٠٣٨١ ١٠.٧٠  ٢.٣١  ٠.٣٨  ٠.٠٠٧٦  ٠.٠٣١  ٠.٠٧١  أسواق الدول العربیة
  ٠.٠٠٤٨ ١٠.٠٠  ١.٣١  ٠.٠٦٣  ٠.٠٠٠٥  ٠.٠٠٢٨  ٠.٠٠٥  أسواق استرالیا

  ٠.٠٠٣٤ ٢٠.٨٣  ٠.٠٥٣٩  ٠.٢١٥  ٠.٠٠٠٥  -٠.٠٠١٤  ٠.٠٠٢٤  أسواق الدول األفریقیة
  ٠.٢٢٩ ٠.٢٩-  ٠.٠٣٣  ٠.١٨٧  ٠.٠٠٠٧٥٧-   ٠.٢٧٣  ٠.٢٦٥  أخري

  ٠.٧١٩ ٢.٧٠  ٠.٩٨  ٠.٣٦  ٠.٠٧٠٤  ٢.٢٥  ٢.٦١  إجمالي كمیة الصادرات

  القیمة باأللف جنیھ

  ٥٦٤٥.٨ ٢.٦٦  ٠.٥٦  ٠.٠٧٩  ٢٩٦.٤٨  ٩٣٩٧.٥٦  ١١١٦٦.٤  أسواق االتحاد األوربي
  ١٠٤٠.١٦ ٦.٢٩  ٢.٣١  ٠.٢٩  ١٨٦.٤  ١٨١٩.٧٦  ٢٩٦٤.٣  أسواق األمریكتین
  ١١٣٠.٣ ٣٢.٥٤  ٢.٩٤  ٠.٥١  ٢٣٤.٩٨  -٦٩٩.٧  ٧٢٢.١٣  األسواق اآلسیویة

  ١٥٤.٥٢ ١١.٨٥  ٢.٦٥  ٠.٤٩  ٣٢.١٤  ٨٤.١٤  ٢٧١.٣١  أسواق الدول العربیة
  ٢٠.٠٦ ٤.٨١-  ٠.٧٩  ٠.٠٦٦  -١.٤٦٧  ٣٨.٨  ٣٠.٥٣  أسواق استرالیا

  ١٦.٨١ ٣٣.١١  ٣.٣١  ٠.٦٩  ٤.٧٧١  -٢٣.٩٩  ١٤.٤١  أسواق الدول األفریقیة
  ٧٤٧٤.١١ ٥.١١  ١.٢٧  ٠.٠٤٣  ٨١٩.٤٢  ١١١٦٢.٨  ١٦٠٢٩.٩  إجمالي القیمة للعالم

  أسعار تصدیر الطن بالجنیھ

  ١٦٥٧.١٨ ١.٣٠  ٠.٥٨  ٠.٠٨٦  ٧٨.٤٤  ٥٥٧١.٦  ٦٠٣٥.٦  أسواق االتحاد األوربي
  ٣١١٨.٦ ٦.٩٤  ٢.٤٥  ٠.٣١٢  ٥٧٦.١٥  ٤٨٤٥.١٥  ٨٢٩٩.٤  أسواق األمریكتین
  ٢٧٤٥.٥ ٢.١٦-  ٠.٦١٢  ٠.٠٦٩  ١٦٣.٦١-  ٨٥٥٢.٧  ٧٥٧٧.٨  األسواق اآلسیویة

  ١٨٦٢.١٥ ٢.٢٨-  ٠.٦١٥  ٠.٠٦٨  ١١٣.٣١-  ٥٦٦.٩  ٤٩٧٤.٢٧  أسواق الدول العربیة
  ٤٣١٣.٦ ١٣.٢٤-  ٤.٨١  ٠.٧٦  ١٠٥٠.٨-  ١٣٨٩٨  ٧٩٣٩.٢٣  أسواق استرالیا

  ٦٧٧٩٩ ٢٩.٢٢  ١٩٠  ٠.٣٣  ١٥٩٥.٣  ٦٥٠٥.٠٦  ٥٤٥٩.٠٥  أسواق الدول األفریقیة

  ١٧٢٢.٨ ١.٨٦  ٠.٦٩  ٠.٠٦٧  ١١٦.٧١  ٥٥٩٨.٧  ٦٢٧٨.٣  اإلجمالي

 )االنترنت(شبكة المعلومات  جمعت وحسبت من بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بیانات التجارة الخارجیة، :المصدر

  
یة والتسویقیة لطن زھرات كما اتضح أن التكالیف اإلنتاج

ألف جنیھ مثلت التكالیف  ٩.٧٥البابونج المعد للتصدیر بلغت نحو 
وكانت أعلي نسبة تكالیف متغیرة تكالیف . ٪٧٢.٩٢اإلنتاجیة نحو 

٪ ٢.٦٧٪، ٥.٣٥التقاوي وأجور العمالة البشریة، حیث قدرت بنحو
اج كما تم تقدیر دوال اإلنت.من التكالیف المتغیرة علي الترتیب

والتكالیف إلجمالي عینة محصول البابونج بمحافظة الفیوم لموسم 
كما تعرض البحث لالستقرار االقتصادي في إنتاج .٢٠١٨/٢٠١٩

وتصدیر محصول البابونج، حیث اتضح أن العوامل االقتصادیة 
المسئولة عن إنتاج البابونج والمتمثلة في المساحة المزروعة من 

ة والسعر المزرعي حیث اختلفت المحصول واإلنتاجیة الفدانی
درجات االستقرار االقتصادي فیما بینھا وبالتالي انعكس أثر ذلك 
علي االستقرار االقتصادي في اإلنتاج، ومن المالحظ أن اإلنتاجیة 
الفدانیة أكثر استقرارا في السعر والمساحة المزروعة، حیث بلغ 

خالل  ٠.٠٢حوالمتوسط الھندسي لمعامل عدم االستقرار لإلنتاجیة ن
، في حین قدر المتوسط الھندسي لمعامل )٢٠١٧- ٢٠٠٠(الفترة 

عدم االستقرار لكل من السعر المزرعي والمساحة المزروعة 

. علي الترتیب لنفس الفترة السابق اإلشارة إلیھا ٥.٣٥،٢.٦٧نحو
والذي نجم عنھا أنة بلغ المتوسط الھندسي لمعامل عدم االستقرار 

. ٪ لمتوسط الفترة السابق اإلشارة إلیھا٣.٨٩اإلنتاج المحلي نحو
وقد ثبتت معنویة عدم االستقرار في المساحة المزروعة واإلنتاجیة 
الفدانیة وتأثیرھم علي عدم استقرار اإلنتاج، كما تبین أن عدم 
استقرار كل من المساحة المزروعة بالمحصول واإلنتاجیة ذو أثر 

صادي في اإلنتاج من إیجابي معنوي علي عدم االستقرار االقت
المحصول حیث زیادة مقدارھا وحدة واحدة في عدم استقرار في 
المتغیرین السابقین یؤدي إلي زیادة في عدم االستقرار االقتصادي 

وحدة علي الترتیب ، في  ٠.١٠، ٥.٤٦لإلنتاج في المحصول بنحو 
حین لم یؤثر عدم االستقرار في السعر المزرعي معنویا علي عدم 

رار في اإلنتاج حیث یوجد استقرارا اقتصادیا اكبر في السعر االستق
ومن الطبیعي أنة یتأثر االستقرار .المزرعي من نظیرة في المساحة 

االقتصادي في كمیة وقیمة الصادرات المصریة من محصول 
البابونج باالستقرار الحادث في اإلنتاج الكلي المحلي، وسعر 

ر ذات استقرار اقتصادي التصدیر حیث یتضح أن أسعار التصدی
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أكثر من اإلنتاج المحلي، حیث بلغ المتوسط الھندسي لمعامل عدم 

 ٣.٨٩، ٢.٦٠االستقرار في سعر التصدیر واإلنتاج المحلي نحو
مما یتوقع معھ أن یكون أثر ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(لمتوسط الفترة 

االستقرار في اإلنتاج من عدمھ، حیث یتأثر بدورة بكل من 
نیة والمساحة المزروعة من المحصول أكثر تأثیرا اإلنتاجیة الفدا

أما عن التوزیع . علي استقرار كمیة الصادرات من سعر التصدیر
الجغرافي لصادرات البابونج فقد إتضح أن دول االتحاد األوربي 
من أكبر أھم األسواق للبابونج المصري حیث استوعب نحو 

ط الفترة ٪ من صادرات مصر من البابونج المصري لمتوس٧٢.٢١
، یلیھا أسواق ألماني، أسواق األمریكتین، أسواق )٢٠١٧- ٢٠٠٠(

أسواق استرالیا وأسواق  الدول اآلسیویة، أسواق الدول العربیة،
٪، ٤.١٪، ١٤.٣٪، ٤٢.٢٥أفریقیا بأھمیة نسبیة بلغت نحو 

٪ من صادرات مصر من البابونج ٠.٠٨٪، ٠.١٦٪، ٢.٠٤
شارة إلیھا في حین مثلت المصري خالل متوسط الفترة السابق اإل

٪ من المتوسط المصدر ٧.٥٤أسواق دول أخري غیر منتظمة نحو 
وقدر معامل التركز الجغرافي . لمتوسط الفترة السابق اإلشارة  إلیھا

٪ لدول االتحاد ٧٢.٢١وفقا لمعاملي جیني ـ ھیرشمان بنحو 
األوروبي وقد بلغ التركز للصادرات في ألمانیا لكل من الكمیة 

٪ علي الترتیب خالل الفترة السابق ٤١.٣٪، ٤٢.٢٥قیمة نحو وال
وقد بلغ معدل النمو الصادرات لمحصول البابونج . اإلشارة إلیھا

٪، وقد بلغ معدل ٥.١١نحو ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(خالل متوسط الفترة 
٪ في الوقت الذي قدر فیھ معدل النمو في ٢.٧٠نمو الكمیة بنحو 

  :صي البحث بما یليومما سبق یو. ٪١.٨٦األسعار بنحو 

االھتمام التكنولوجي باألصناف ذات اإلنتاجیة الفدانیة المرتفعة  .١
التي تحقق كفاءة إنتاجیة للزراع وخصوصا في األراضي 

 .الجدیدة
المحافظة علي األسواق القدیمة واستحداث أسواق جدیدة لھا  .٢

صفة االستقرار واألسعار التصدیریة األعلى لتحقیق ربحیة 
 .المقتصد الزراعي المصريكثر للزراع و

التوعیة بأسالیب الزراعة النظیفة وأھمیتھا في صادرات  .٣
محصول البابونج والتوعیة بأھمیة الطلب المتزاید علیھا 

 .وخصوصا من الدول األوربیة
االھتمام بالجانب التمویلي للزراع المنتجین للبابونج وذلك  .٤

اھمیتھ  النخفاض حجم التمویل المقدم لخدمة الزراع وانخفاض
بالنسبة للتكالیف المتغیرة والتي ینخفض أكثر إذا ما أخذت 
التكالیف التسویقیة في الحسبان، حیث لم یزید االئتمان المقدم 
عن ثلث متطلبات التكالیف اإلنتاجیة المتغیرة للفدان، األمر 

 .الذي یجعل المنتجین یقعون تحت سیطرة واحتكار المصدرین
تصادیة تسویقیة لزراع المحصول وضع نشرة إرشادیة فنیة اق .٥

  .والسیما في األراضي الجدیدة
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Abstract: The demand for medicinal and aromatic plants is notably increasing due to their economic importance in the 

pharmaceutical and cosmetic industries. Therefore, medicinal and aromatic plants have got significant share in 

agricultural exports. Nevertheless, the chamomile crop needs greater attention by the farmers and policy makers toward 

the fluctuation and instability in the harvested area, production and productivity, and consequently instability in exports, 

imbalance in maintaining the sustainability of exports, and thus an imbalance in Egyptian agricultural trade balance. 

The research sheds spot light on: the problem of theproduction instability and its impact on export stability, as well as 

measuring instability; Identify the foreign import markets; the extent of export market positioning; the efficiency of 

crop production and the cost structure of production. The results indicated that the average cultivated area reached about 

9.68 thousand feddans during the period (2000-2017) and that the average productivity and total production amounted 

to about 0.84 tons and 8.36 thousand tons, respectively, during the previous period. It also turned out that the average 

total costs, farm price, total revenue, net return of the chamomile crop amounted to about 3.40, 5.12, 4.48 and 1.003 

thousand pounds, respectively. The cultivated area of chamomile is concentrated in the new lands, Fayoum, Beni Suef 

and Assiut governorates, as it averaged about 933 feddans, representing about 8.27% of the total cultivated area in the 

old and new lands, amounting to 11.28 thousand feddans as the average of the period of (2015-2017). The cultivated 

areas in the new lands in the governorates of Fayoum, Beni Suef, and Assiut represented 80.21%, 4.64%, and 15.15%, 

respectively, of the total cultivated area in the new lands. It also turned out that the production and marketing costs for a 

ton of chamomile flowers prepared for export amounted by 9.75 thousand pounds, representing  about 72.92% of the 

production costs. The highest percentage of variable costs items was from the share of seeds and human labor wages, as 

it was estimated by 5.35%, 2.67% of the total variable cost respectively. The results of the Production and costs 

functions showed that the cultivated area, the yield per feddan, and the farm price, are the most important factors. As 

the levels of economic stability differed between those factors, their effects on the economic stability in production 

were also fluctuated. The instability of productivity was about 0.02 during the period (2000-2017), while the geometric 

mean for the instability factor for both the farm price and the cultivated area was estimated at 5.35, and 2.67, 

respectively for the mentioned period. The instability of the cultivated area and the productivity have  significant effect 

on the instability of chamomile crop production, asthe instability of both the cultivated area and the yield has adirect 

effect on the economic instability of the production, where the increase of one unit in instability in the previous two 

variables may leadto an increase in the economic instability of production by about 5.46, 0.10 units, respectively.On the 

other hands, instability in the farm price did not significantly affect the instability in production. Economic stability in 

the quantity and value of Egyptian exports of chamomile crop affected by the stability domestic production, and the 

export price.It is clear that export prices have more economic stability than domestic production, where the geometric 

mean of the coefficient of instability in the export price and domestic production reached about 2.60, 3.89 on average 

for the the period (2000-2017).  A variety of crops has more impact on the stability of the quantity of exports than the 

export price. As for the geographical distribution of chamomile exports, it became clear that the European Union 

countries is one of the most important markets for Egyptian chamomile, as it absorbed about 72.21% of Egyptian 

exports of Egyptian chamomile for the average period (2000-2017), followed by German markets, the Americas 

markets, Asian countries markets, Arabian countries markets, Australian and African markets with relative importance 

amounted to about 42.25%, 14.3%, 4.1%, 2.04%, 0.16% and 0.08% of Egypt's exports from the Egyptian chamomile 

during the mentioned period.The markets of other countries were irregular in terms of imports. The geographical 

positioningcoefficient was estimated, according to the Gini-Hirschmann coefficients, at about 72.21% for the European 

Union countries. In Germany, both quantity and value reached 42.25% and 41.3%, respectively, during the 

aforementioned period. The growth rate of exports of chamomile crops during the average period (2000-2017) reached 

5.11%, and the rate of growth of the quantity was about 2.70%, while the rate of growth in prices was estimated at 

1.86%. 
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