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 التباين المكاني للمحاصيل الزيتية بمحافظة المنيا:

 الجغرافيا الزراعية دراسة في

 (1)سيد رمضان سيد عبدالعال د.

 الملخص:

المحاصجي  الييتيجة    نتجا  إل ةالمكاني اتتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على التباين
هججذه المحاصججي  بججيظ تحافظججات   إنتججا نهججا تتسججه بةهميججة نسججبية فجج    أخاصججة  ،بمحافظججة المنيججا

فج  البنيجاا االقتصجادل المصج ل      ه المحاصجي  كما تتجلى األهمية االقتصادية لهجذ  ،الجمهورية
المحلج  تجظ الييجوت النباتيجة يتيايجد االسجتهجة نتيججة ت يج           نتا خاصة ف  ظ  العجي ف  اإل

 اهجدافها عجدد  أهذه الدراسة لتحقيق  انتهجتيقد  ،النمط االستهجك  يالييادة السكانية المستم ة
ة الج  افية للموضوع يتحايلجة الوصجو    يذلك يفقا لمتطلبات الدراسة يالمعالج ،تظ المناهج

يبنجاء علجى تجا سجبق فقجد تمجت        ؛يهجذا يعطجى عمقجا أكبج  فج  التحليج  المكجان         ،إلى نتائج دقيقة
االقتصجادية  المعالجة التحليلية للدراسة تظ خج  التط ق ألهميجة المحاصجي  الييتيجة يكتاءتهجا     

يكجذلك دراسجة    ،لمحاصي  الييتيجة البعد التاريخ  لتطور تساحة اياستع اض  ،بمحافظة المنيا
هججذه المحاصججي  علججى   المكانيججة لتو يجج  اتالتباينجج إبجج ا فضججج عججظ تحايلججة   ،هججاعواتجج  تو ن

دراسججة المالججكجت الم تبطججة بالمحاصججي  الييتيججة  جانجج   إلججىهججذا  ،تسججتوم ت اكججي المحافظججة
 .يتحايلة تقديه اقت احات لحلها بالمنيا

 ،التججو ظ اليراعجج   ،الييججوت النباتيججة  ،التجججوة الييتيججة  ،المحاصججي  الييتيججة  الكلمججات الدالججة  
 .تحافظة المنيا

Spaital Varation of Oil Corps in Minya Governorate 

A Study in Agricultural Geography 

Abstract: 

     The presnt study highlights spatial variations of oil corps in Minya 
governorate. Minya Governorate is characterized by its partial production of 
these corps, despite of their economic significance in the Egyptian economic 
architecture, in the sense that the local production of these vegetable oils is 
domestic and consumption is increasing as a result of changing consumption 
pattern and continuous population growth.  

      The study  adopts a number of approaches to achive its goals in 
accordance with the geographical treatment of the subject and the 
requirement of the study in order to reach accurate results in addition to 
deepen the spatial analysis. From the above, the analytical treatment of 
the current study shows the importance of the oil corps and their 
economic efficiency in Minya governorate. The analytical treatment 
also sheds light on the historical dimention of oil corps development 
while the spatial varations of these corps distribution on all the levels of 
the governorate solve all problems of the oil corps and offer 
suggestions to solve them. 

Key Words: Oil Corps - Oil Gap – Vegetable Oil-Agricultural 
endowment- Minya Governorate 

                                                 
 تص  . –جاتعة بن  سويف  –معلوتات الج  افية بكلية اآلداب تدرس الج  افيا االقتصادية ينظه ال(1)
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 المقدمة:

فج  العجاله بعجد الحبجوب      المنتججة  تعد المحاصي  الييتية ثان  أهه المحاصجي   
بسجب  النمجو السجكان ،     بجا  اد العالم   اإلنتا ، يييداد هذا سنة الماضية 25ف  ا  

ادة اسجتخدام الييجوت   ي يادة استخدام هذه المحاصي  فج  إنتجا  الوقجود الحيجول، ي يج     
تتجلجى األهميجة   ، ي(Popovic, R., 2016,p p:74-75) اإلنسجاا النباتية ف  ت ذيجة  

 األنالجطة تظ خجج  أهميتهجا البجار ة فج       ()ف  تص   للمحاصي  الييتيةاالقتصادية 
فه  تظ المحاصي  اإلسجت اتيجية ييج  التقليديجة تتعجددة االسجتخدام حيج         ،الصناعية

فججج   األخججج مجانججج  االسجججتعماالت   إلجججىا لل جججذاء يللييجججوت  رئيسجججي  تمثججج  تصجججدرا  
 المهمجة يبناء عليه فه  تظ المحاصي   ،الصناعات ال ذائية يصناعة الدياء ييي ها

المحلجج  تججظ  نتججا فجج  البنيججاا االقتصججادل المصجج ل خاصججة فجج  ظجج  العجججي فجج  اإل   
دة السجكانية  الييوت النباتية يتيايد االسجتهجة نتيججة ت يج  الجنمط االسجتهجك  يالييجا      

يقجد انعكجذ ذلجك علجى تتوسجط نصجي         ،سجنوي ا  ٪1.2المستم ة الت  تص  إلى نحجو 
 م2017كججه عجام    24 إلجى كججه   32الت د تظ الييت ف  تص  يالذل انختض تظ 

(http://gate.ahram.org.eg/News/1974008.aspx)   12 إلججىبعجججي يصجج 
اصجي  أي  يجوت الطعجام    يف  ظ  هذا الوضج  تقجوم الديلجة باسجتي اد هجذه المح      ،كجه

بلج  عجام   الييجوت ال ذائيجة يالجذل     إنتجا  ؛ نظ ا للعجي فج   لسد التجوة ال ذائية الييتية
 ,Asmaa H. Shalaby, 2015)تججظ قيمججة االسججتهجة   ٪97 م نحججو2013

p:1579)، سجوء   ،تليوا  جظ سجنويا   2.6ستي اد تا يق ب تظ ايته  يف  ضوء ذلك
فجو  الصجويا   خاصة تظ تحصجو    ،وت تنهاتظ الييوت أي البذير الستخجص اليي

صبحت تالجكلة  يعليه فقد أ ؛تليوا  ظ سنويا 2 إلىالت  يص  حجه المستورد تنها 
تججوفي  الييججوت ال ذائيججة للمسججتهلك المصجج ل أحججد أكبجج  التحججديات االقتصججادية فجج         

لجف فجداا   أ 993يعجة تجظ   ير، خاصة ف  ظ  ت اج  المساحات المراع القطاع الي
 ,Asmaa H. Shalaby, 2015)م2010لجف فجداا عجام    أ 280إلجى م 1990عجام  

p:1578) م.2014فداا عام  ألف 232 إلى، ثه 

 إنتججا يبنججاء علججى تججا سججبق تسججتهدف هججذه الدراسججة إلقججاء الضججوء علججى       
هجذه   إنتجا  ها تتسه بةهمية نسبية فج   نخاصة أ ،المحاصي  الييتية بمحافظة المنيا

ت  المحافظة ف  تقدتة تحافظجات  ؛ حي  تةالمحاصي  بيظ تحافظات الجمهورية
كما تحتج  المكانجة الثالثجة فج       ،التو  الصويا إنتا الجمهورية تظ حي  تساحة ي

تسججتوم تحافظججات   علججى التججو  السججودان   إنتججا السمسججه يالسادسججة فجج     إنتججا 
فجج  المكانججة الثالثججة بججيظ تحافظججات      تججةت يه تججظ أنهججا   يعلججى الجج   ،الجمهوريججة

                                                 
أيضح قطاع الالئوا االقتصادية بو ارة اليراعة المص ية أا إنتا  الييوت يستخلص تظ أربعة  )*(

 تحاصي  ه   التو  الصويا، يالتو  السودان ، يالسمسه يعباد الالمذ.  

http://gate.ahram.org.eg/News/1860901.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1860901.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1860901.aspx


  سيد رمضان سيد عبد العال/  د                                                                      2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

ا هججذه الدراسججة لججظ  إال أ ،الجمهوريججة تججظ حيجج  تسججاحة عبججاد الالججمذ الصججيت    
دراسججته؛ نظجج ا لت كييهججا علججى المحاصججي  المنتجججة للييججوت يعججدم   إلججىتتطجج ق 

ال بمحجافظت  التيجوم   إذ ال يجيرع إ  ، راعة عبجاد الالجمذ الييتج  بمحافظجة المنيجا     
يتكمجججظ أهميجججة هجججذه   ،(135، ص 2015ارة اليراعجججة، سجججبتمب   )ي يسجججوها 

التو  السججودان  احتجواء بججذيرها علجى نسجبة كبيج ة تججظ الييجت، فج       المحاصجي  فج   
تججا أ ،٪52-45تحتججول بججذيره علججى نسججبة ت تتعججة تججظ الييججت تتجج اي  تججا بججيظ     

ف  حيظ فو  الصويا تحتجول بجذيره    ،٪60-35 ال تحصو  السمسه فتقدر بحو
إضافة ، (Ehab Moreed Sharabi, 2014, p153)ت ي ٪26-13على نحو 

 ,Ramesh B)تظ الب يتيظ عجال  الججودة   ٪42 - 40إل  أنه يوف  حوال  تظ 

2017,p:183)،  ي  الييتيججججة فجججج  صججججناعة الصججججابوا   كمججججا تسججججتخدم المحاصجججج
اسجتخ ا  الييجت فتسجتخدم فج  صجناعة      بقايا البجذير المتبقيجة بعجد     أتاصباغ، ياأل

يتجظ هجذا العج ض تجةت       .(320، ص2007)الجبورل،واناتلحيلعلف الكس  ك
المحاصجي    إنتجا  هميجة تنطقجة الدراسجة فج      أهمية يحيوية هجذه الدراسجة نظج ا أل   

يذلجك   ،كما ت ج  أهميجة الموضجوع إلجى أنجه تجظ الموضجوعات الحيويجة        ،ةيالييت
اليراع  المسئو  عجظ تجوفي  الييجوت     االقتصادلأهه قطاعات البنياا  تظ  ألنه
 اتية بدال عظ االستي اد. النب

إظهجار الجوانج  الج  افيجة     إلجى يف  ضوء تا سبق تهدف هذه الدراسجة   
 نتجا  إل يالوقوف على الوض  الحال بمحافظة المنيا المتعلقة بالمحاصي  الييتية 

التج  تتمثج  فج  تحصجو  فجو  الصجويا       أهه المحاصجي  الييتيجة بمنطقجة الدراسجة     
نظج ا   ته دراسجة تحصجو  عبجاد الالجمذ العجادل     لظ ي -يالسمسه يالتو  السودان 

حيجج  تحتجج  المحافظججة تكانججة تتقدتججة بججيظ تحافظججات الصججعيد   ،-سججابقاذكجج   ألنججه
كالججف  إلججىكمجا تهججدف الدراسجة    .الججثج  تلججك المحاصجي   إنتجا  يالجمهوريجة فجج   
تجظ أجج  العمج  علجى     يسجب  تسجويقها   المحاصي  الييتية  إنتا النقاب عظ  بيعة 
التبججايظ كمججا تهججدف الدراسججة إلججى التعجج ف علججى     ،لتجججوة الييتيججة تنميتهججا لتقليجج  ا 

هجه  أ إبج ا  ي ،المحاصجي  الييتيجة علجى تسجتوم ت اكجي المحافظجة       نتا المكان  إل
يالتعج ف علجى المالجكجت التج       ،الق م الت  تتو ظ بها  راعة هجذه المحاصجي   

أججج  ت تججظ يتحايلججة تقججديه تقت حججا يججة يالتسججويقية بهججا  نتاجتواجججه العمليججات اإل 
هجداف  كج  هجذه األ   ،تثج  يتحايلجة اسجتثمارها بالجك  جيجد     است جلها االست ج  األ

 تةت  ف  إ ار تناهج الج  افيا اليراعية.
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 المشكلة البحثية وفرضياتها:

عججظ سجج ا  جابججة هججذه الدراسججة تججظ خججج  اإل البحثيججة لمالججكلة الصججي ت   
بمحافظجة المنيجا بجيظ    المحاصي  الييتية  نتا النسبية إل األهميةهو  تا ه  رئيذ 

يكيجف يمكجظ تنميتهجاا خاصجة فج  ظج  يججود فججوة بجيظ           ،تحافظات الجمهوريجة 
المحلج  يعججي عجظ الوفجاء      نتجا  ، فاإلياسجتهجة المحاصجي  الييتيجة بمصج      إنتا 

حجججه الججواردات تججظ الييججوت  يت تجج  عليججه  يججادة تمججا  ،بالمتطلبججات االسججتهجكية
 خاصججة فجج  ظجج  ،ا التجججارل بالسججل يهججذا بججديره يججنعكذ علججى الميججيا ،النباتيججة

جنبج  للقيجام بعمليجات اسجتي اد السجل  ال ئيسجية       تحم  الديلة ع ء تجوفي  النقجد األ  
م تجظ  يجت   2012فقجد بل جت قيمجة ياردات تصج  عجام       يالقيام بعمليجات التنميجة،  

تليوا ديالر، فيما قدرت ياردات  يجت فجو  الصجويا     453.6ديار الالمذ نحو
سجيد،  )تليوا ديالر 50.8ياردات  يت الذرة فبل ت  اأتتليوا ديالر،  235.7
ليه هو تنوع يتعدد يتما تجدر اإلشارة إ (،137-135، ص ص 2014تاجدة ، 

 السجابق  لإلجابجة عجظ التسجا     ف  ضوء ذلك ييتصادر استي اد الييوت النباتية. 
لتعج ف علج  األبعجاد الج  افيجة للمحاصجي  الييتيجة       ييي ه تظ التسا الت يمكظ ا

 نطقة الدراسة.ف  ت

يعنجججد صجججياية تالجججكلة هجججذه الدراسجججة كجججاا هنجججاة بعجججض المسجججلمات أي   
يتجظ هجذه المسجلمات     ،االفت اضات الت  يضعها الباح  عظ توضجوع  الدراسجة  

ياختجفججات  اياالفت اضججات التجج  يمكججظ اعتمادهججا فجج  هججذا البحجج  أا هنججاة تباينجج 
مقوتجات  ذلجك أا ال  أضجف إلجى   ،تكانية للمحاصي  الييتية بم اكي تحافظة المنيجا 

كما  ،هذه المحاصي  بها إنتا ثي  كبي  على  راعة يالطبيعية بالمحافظة ذات تة
المحاصجججي  الييتيجججة يسجججوق خجججار  نطجججاق     إنتجججا يلججج  تتتججج ض الدراسجججة أا أ 

يفج  نتجذ السججياق تتتج ض الدراسجة عجدم يجججود تكاتج  بجيظ صججناعة         ،المحافظجة 
 افظة.المنتجات الييتية ي راعة هذه المحاصي  بالمح

 :وأساليبها منهجية الدراسة

يذلجججك يفقجججا  ،تجججظ المنجججاهج اعجججدد أهجججدافهاهجججذه الدراسجججة لتحقيجججق   انتهججججت 
لمتطلبججات الدراسججة ي بيعججة الموضججوع يالمعالجججة الج  افيججة للموضججوع يتحايلججة      

يفج  ضجوء    ،عمقجا أكبج  فج  التحليج  المكجان       يهذا يعط  ،الوصو  إلى نتائج دقيقة
كج    إنتجا  التجاريخ  الجذل اخجتص بدراسجة تطجور تسجاحة ي      ذلك فقجد اسجتخدم المجنهج    

– Costتحلي  تكلتة العائجد  الدراسة  استخدتتكما  ،تحصو  تظ المحاصي  الييتية

Benefit Analysis   يالعوائججد يقيججاس  التكججاليفيالججذل يعتمججد علججى الموائمججة بججيظ
ة اإلجماليج تظ ناحيجة يالعوائجد    يف لاظ التكبي التجوةالم ديد الذل يتوقف حجمه على 

 عوائجججججد صجججججافيةقصجججججى ا المجججججنهج يحقجججججق أخججججج م، يتطبيجججججق هجججججذ تجججججظ ناحيجججججة أ



  سيد رمضان سيد عبد العال/  د                                                                      2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 -االقتصججادل تججنهج التحليجج  ت الدراسججةكمججا انتهججج ،(255، ص 2006تصججيلح ،)
 Socio/Economic Compositve Analysis االجتمججججججاع  الم كجججججج 

فج  تحايلجة لتتسجي  االختجفجات المكانيجة للظجاه ات        (227، ص 2006تصيلح ،)
التحلي  السبب  يقياس العجقة السجببية بجيظ الظجاه ات،     هذا المنهج يعتمدي ح قيد الب

تحديجد المالجكلة البحثيجة ييضج  التج يض التج  تعبج  عجظ  بيعجة          يبهذه الط يقة يجته  
 العجقات بيظ هذه المالكلة يالمت ي ات الم ث ة فيها. 

  تجه الحصجو  عليهجا تجظ     يقد اعتمدت الدراسة على بعجض البيانجات التج    
المنيا يت كي المعلوتات بديواا محافظة حصائية بمدي ية اليراعة بلمصادر اإلا

تصجدر عجظ قطجاع الالجئوا االقتصجادية       التج  يعجدد تجظ النالج ات     ،عام المحافظة
الدراسججات المختلتججة المتصججلة بموضجج     إلججىإضججافة  ،بججو ارة اليراعججة ييي هججا  

هجا تجظ خجج  اسجتمارة     جان  بيانات الدراسة الميدانية الت  تجه جمع  إلى ،الدراسة
 ج ض بمجا يتتجق تج  تالجكلة      صجممت خصيصجا لهجذا ال    -(1تلحجق )  - ()استبياا

 spss v17يتحليلها تظ خج  ب ناتج  يته تت ي  هذه البيانات ،هدافهاالدراسة يأ

ذلجك اسجتخدام عجدد     إلىضف أ ،ال سوم البيانية إنتا الذل يتيح   Excelيب ناتج
تة فجج  الج  افيججا اليراعيججة يالتجج  تسججهه فجج   حصججائية المسججتخداإل األسججالي تججظ 

تالجار  دليج  االن  األسجالي  يتجظ هجذه    ،تحلي  العجقجات االرتبا يجة بجيظ المت يج ات    
Arc gis10.3كمججا تججه اسججتخدام ب نججاتج   ،لجج يتعاتجج  التججو ظ اليراعجج  ... إ

يقد أسهمت  ،خ ائط لموضوع الدراسة بالك  علم  سليه إنتا لتحلي  البيانات ي
السابقة ف  تتسي  التو يعات الج  افية يالمكانيجة للمحاصجي     األسالي المناهج ي

 الييتية بمحافظة المنيا.

 الدراسات السابقة:

بالمحاصججي  الييتيججة فجج  تصجج  تججا بججيظ   اهتمججتتنوعججت الدراسججات التجج   
 إلجى فمجظ الدراسجات الج  افيجة التج  تط قجت       ،دراسات ج  افية ييي  ج  افيجة 

 ربيجججججججج  عبججججججججدال حمظ راسججججججججات اسججججججججتهلهاثججججججججج  د المحاصججججججججي  الييتيججججججججة
المحاصي  الييتية يتصجنيعها فج  تصج       إنتا يعنوانها  ،(1996عبدال حمظ،)

 إنتجا   فج  يقد تنايلت دراسجة العواتج  المج ث ة     ،دراسة ف  الج  افيا االقتصادية
كمججا  ،المحاصججي  الييتيججة  إنتججا يكججذلك دراسججة   ،تصجج  فجج المحاصججي  الييتيججة  

                                                 
ة المحاصي  الييتية بم اكي المحافظة،  بقت هذه االستمارة يفقا لألهمية النسبية لمساح(*)

يبناء عليه ته اختيار ثج  ت اكي)المنيا يسمالوط يابوق قاص( هذا إل  جان  ت كي بن  
استمارة  50استمارة بواق   200تيار للق ب المكان  تظ تح  إقاتة الباح ، يقد ته تطبيق 

 180رات الصحيحة م،  يقد كاا عدد االستما2018بك  ت كي، يذلك خج  شه  سبتمب  
 .استمارة
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كمجا   ،تصج  يتطورهجا يتصجنيتها    فج  لييجوت النباتيجة   تط قت إلى نالةة صناعة ا
 ،تصج   فج  لصناعة الييوت النباتيجة   الج  اف ضت هذه الدراسة التو ي  استع 

 ،تصج    ياسجتهجة الييجوت النباتيجة فج     إنتجا   األخيج  خي ا تنايلت ف  فصجلها  يأ
 تج  يختلجف  يهجذا األ  ،يتظ المجحظ هنا أا هذه الدراسة ت كجي علجى تصج  ككج     

أل  ،المحاصجي  الييتيجة بمحافظجة المنيجا    توضجوع   نهجا تعجالج  حيج  إ ا دراستن عظ
بهجدف رسجه صجورة ياضجحة      يالت كيي على تنطقة ص ي ة نسبيا الدقة إلىتمي  

المحاصي  الييتية خاصجة   إنتا ف   لها يأهميتها النسبيةعظ الخصائص المميية 
أهجه   إلجى ة شجار حافظجة تج  اإل  نها تظه  التبايظ المكان  علجى تسجتوم ت اكجي الم   أ

 .تتو ظ بها هذه المحاصي  الت الق م 

شجججحاته أحمجججد، ) أحمجججد سجججة الثانيجججة فهجج  دراسجججة شجججحاته سججيد  الدرا أتججا   
فج    الييتيجة ث  المنجا  علجى بعجض المحاصجي      يجاءت تحت عنواا أ ،( 1997،

ية المحاصي  إنتاجعلى نمو ي المناخيةيقد اهتمت بمع فة تةثي  الظ يف  ،تص 
يذلك خج   ،عباد الالمذ( ،السمسه ،فو  الصويا ،  السودان تث  )التو الييتية

قججام بهججا التجج  الثالثججة الدراسججة  فجج  حججيظ أام. 1991-1980التتجج ة الواقعججة بججيظ 
قد تنايلت أحد المحاصي  الييتية يهجو   ،(1998)جما  الديظ، يفيق جما  الديظ

ة الضجوء  لقت هذه الدراسيقد أ ،تحصو  عباد الالمذ الييت  ف  تحافظة التيوم
ت الالمذ الييت  يالت يج ات التج   ج أ    على األهمية االقتصادية لمحصو  عباد

جانج    إلجى هجذا   ،ث  العواتج  الج  افيجة علجى  راعتجه    يأ ،ه بالمحافظةإنتاجعلى 
 لتلججك المالججكجت  يقججد قججدتت الدراسججة حلججوال    ،المالججكجت التجج  تواجججه  راعتججه   

 ة التيوم .تكانية النهوض بهذا المحصو  بمحافظياقت احات إل

يقد تمت المعالجة التحليلية للدراسة تظ خج  التط ق لعدد تظ المحاير  
فجج  تقججدتتها التعجج ف علججى يضجج  تحافظججة المنيججا فجج  خ يطججة المحاصججي      يججةت 

الييتية على المستوم القوت ، يذلك تظ خج  دراسجة تكانجة المحاصجي  الييتيجة     
يظ المحاصجي  الصجيتية   بج  كانتجه يتبالمنيا تقارنة بباق  المحافظجات بالجمهوريجة،   

التعججج ف علجججى الكتجججاءة االقتصجججادية لهجججذا المحصجججو      إلجججىضجججافة بالمحافظجججة، إ
المحججور الثججان  فيسججتع ض تطججور تسججاحة المحاصججي  الييتيججة      أتججابالمحافظججة، 

التو يججج  الج  افججج   إلجججى بمنطقجججة الدراسجججة، فججج  حجججيظ يتطججج ق المحجججور الثالججج  
لك تظ خج  دراسجة التبجايظ الج  افج     يتستويات الت كي للمحاصي  الييتية، يذ

المحججور ال ابجج  فيبجج      أتججالهججذه المحاصججي  علججى تسججتوم ت اكججي المحافظججة،      
يفج  المحجور الخجاتذ     العوات  الم ث ة  راعجة المحاصجي  الييتيجة بالمحافظجة ،    

 خي  يته دراسة المالكجت الم تبطة بالمحاصي  الييتية بالمنيا.ياأل
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 الدراسة:العالقات المكانية لمنطقة 

جانج  تدينجة المنيجا     إلجى  ()داريةكوا تحافظة المنيا تظ تسعة ت كي إتت 
جياء الصح ايية جان  األ إلىدارية يتمتد هذه الوحدات اإل ،-(1شك ) -الجديدة

، يهذا الحيي يمتد بجيظ  2كه 32279الت  تتب  المحافظة على تساحة تقدر بنحو 
 - 5 28َ   40يبيظ خط   و   ،شماال  5 28َ  45 – 5 27َ  40 دائ ت  ع ض

ا، يهججذا االتتججداد جعلهججا تقجج  ضججمظ نطججاق المنججا  الصججح ايل    ،شجج ق 5 32َ  37
، حيج  يتسجه بارتتجاع درججة الحج ارة يالجتجاف الالجديد.        بسماته المع يفةالجاف 

 إلىييظه  النطاق اليراع  بالمحافظة عل  هيئة ش يط  ول  يمتد تظ الالما  
، ييبلج  اتسجاع هجذا السجه        التيضج  بجوادل النيج    داخج  الالج يط السجهل   الجنوب 
كه ش ق الني  أتام ت كي بنج  تجيار    4فيما ال يييد عظ كه ي ب الني ،  15.3
الجانج    إلجى ث ا بالهضبة الال قية، يظه  تظ ذلك أا نه  الني  يجنح بمج اه تتة

ا تعظجه السجه  التيضج  ي بجه، تمجا يالجك  ت بججة       الالج ق  تنجه يقجد يجتسجه تارك ج     
 .ة خصبةفيضي

ياليراعج    السجكان  يالعم انج   يف  ضوء ذلجك يجحجظ يججود الت كجي       
بالموق  الج  افج  ي بوي افيجة المكجاا التج       تتةث ا بالجان  ال  ب  لنه  الني ، 

المحاصججي   ثجج  علججىتمججا أسججمحت بمجج ير ال يججا  القادتججة تججظ الالججما  ال  بجج     
  النيج  فج  تلطيجف    سجهه يججود نهج   كمجا أ  ب ي  يتجايو، الييتية خاصة ف  شهور أ

درجة الح ارة خاصة ف  المنا ق اليراعية الق يبة تنه، فضج عظ سهولة تدها 
 كجه(،  241توقج  المحافظجة تجظ القجاه ة )    كما أا ق ب  بالمياه الج تة لليراعة،

كجججه( سجججاعد علجججى عمليجججة تسجججويق المنتججججات اليراعيجججة يتنهجججا    125سجججيوط )يأ
ة الطج ق يالمواصججت التج  تمج      المحاصي  الييتية، خاصة ف  ظ  يجود شبك

جانج  شجبكة الطج ق     إلجى بمنطقة الدراسة يت بطها بالمحافظجات المججايرة، هجذا    
الداخليججة التجج  تعججد الالجج اييظ ال ئيسججية لح كججة المنتجججات اليراعيججة، يتججظ أتثلججة    

سيوط الصح ايل ال  ب ،ي  يق أ –الط ق ال ئيسة بالمحافظة   يق القاه ة 
أسججواا،  -يالط يججق اليراعجج  القججاه ة  يل الالجج ق ،الصججح ا أسججيوط –القججاه ة 

ياالنتقجا    راسجة تمجا يسجاعد علجى سجهولة الوصجو       يهذه الط ق تمج  بمنطقجة الد  
فج  نقج  المنتججات اليراعيجة يتنهجا       ة  بالجمهورية تما كجاا لهجا األثج    تنطق ةألي

 المحاصي  تح  الدراسة.

 

 

                                                 
 العدية، ت ايه، بن  تيار، تطال، سمالوط، المنيا، ابوق قاص، تلول، دي تواس.  (*)
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 م2017لمحافظة المنيا عام  اإلداري( التقسيم 1شكل )
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 محافظة المنيا في خريطة المحاصيل الزيتية على المستوى القومي: وال:أ

تب   تكانة  راعة المحاصي  الييتية بمحافظة المنيا تظ خج  تقارنتها  
يكذلك دراسجة تكانجة هجذه المحاصجي  بجيظ       ،المحاصي  الييتية بالجمهورية بباق 

نسجبتها فج  اليتجام    المحاصي  المختلتة داخ  المحافظجة تجظ خجج  التعج ف علجى      
الكتججاءة االقتصججادية لتلججك المحاصججي      إبجج ا يمكججظ جانجج  ذلججك   إلججى ،المججيريع

 يذلك على النحو التال   ،بمنطقة الدراسة

 مكانة المحاصيل الزيتية بمحافظة المنيا مقارنة بالجمهورية: -1

مجاط تكانيجة تميجي تنطقجة     ت المكانية للظاه ات الج  افية أنتت   العجقا 
خج  دراسة تساحة ه، يذلك تظ إب ا  إلىالدراسة  تا تسعىها، يهذا ديا يي 

لتع ف على األهمية النسبية ي  الييتية على تستوم الجمهورية لالمحاص إنتا ي
 ،لمحافظججة المنيججا بججيظ تحافظججات  الجمهوريججة التجج  تتججو ظ بهججا هججذه المحاصججي   

 ،ت تيبا تنا ليجا  تعتمد على ت تي  المحافظات الت يذلك باستخدام   يقة ال ت  
المحاصجي  الييتيجة تقارنجة ببجاق       إنتجا  يضح أهمية تنطقة الدراسة فج   يالذل أ

  (2( يالالك )1تحافظات الجمهورية، جدي  )

المحاصيل الزيتية بالمنيا مقارنة بالجمهورية  إنتاجمساحة و إجمالي( 1جدول)
 بالطن نتاجالمساحة بالفدان واإل2014عام 

 المحصو 
 الجمهورية إجمال  اتحافظة المني

 جمال نسبة المنيا إل
 الجمهورية

ت تي  تحافظة 
 المنيا

 نتا اإل المساحة نتا اإل المساحة نتا اإل المساحة نتا اإل المساحة

التو  
 الصويا

23509 32903 28522 39872 82.4 82.5 1 1 

 3 5 10.2 8.6 38760 67201 3965 5747 السمسه

التو  
 السودان 

5247 6731 136479 183438 3.8 3.7 6 6 

 - - 16.6 14.9 262070 232202 43599 34503 اإلجمال 

 .2014تلحوظة  يضه الجدي  المحاصي  الييتية الصيتية يالنيلية توسه 
المصدر  ي ارة اليراعة، قطجاع الالجئوا االقتصجادية، نالج ة اإلحصجاءات اليراعيجة، سجبتمب         

 .136 -127، ص ص 2015

ات المحاصججي  الييتيججة تحجج  الدراسججة علججى تسججتوم   تسججاح إجمججال بلجج   
أل  ، ظ ألف 262ها إنتاجبل   ،فداا ألف 232.2م نحو 2014الجمهورية عام 

يكاا نصي  تحافظة المنيا ف  نتذ العام نحو  ، ظ/ فداا 1.12 إنتا بمتوسط 
 ، ظ/فداا 1.26 إنتا  ظ بمتوسط  ألف 43.6تقداره  إنتا ب ،فداا ألف 34.5
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هجججذه المحاصجججي   إنتجججا تسجججاحة  ي إجمجججال تجججظ  ٪16.6 ،٪14.9كمجججا شجججكلت 
 إقليهورنت تحافظة المنيا بيظ تحافظات ذا تا قيتيداد هذه النس  إ ،بالجمهورية

بصجورة تنتج دة   كمجا أا دراسجة كج  تحصجو       ،تص  الوسطى الت  تق  ضجمنها 
يف  نتذ الوقت تب   تكانة  ،المحافظة بصورة أكث  يضوحا سوف تب   تكانة

 حصو  بالمحافظة.ك  ت

ذ بل جت تسجاحته   إ ،تو نت  راعة تحصو  فو  الصويا ف  تحافظة المنيجا 
المسجاحة   إجمجال  تجظ   ٪82.4يهج  بجذلك تالجك      ،فجداا  23509م نحو 2014عام 

تصج    إقليهتقارنة بيتيداد هذه النسبة  ،فداا 28522بحوال   يالمقدرةبالجمهورية 
 ألجف  32.9المحافظة فج  نتجذ العجام     إنتا يقد بل   ،٪88الوسطى حي  تقدر بنحو 

 إنتججا تججظ  ٪82.5المحافظججة  إنتججا يقججد شججك   ، ظ/فججداا 1.39 ججظ أل بمتوسججط 
يبهججذا  ،تصجج  الوسججطى  إقلججيه إنتججا تججظ  ٪88.6الجمهوريججة تججظ التججو  الصججويا ي  

ي  علجى تسجتوم تحافظجات الجمهوريججة    يجحجظ أا تحافظجة المنيجا تحتج  الم كجي األ     
تليهجا فج  المكانجة الثانيجة تحافظجة       ،  التجو  الصجويا  تحصجو  إنتجا  تظ حي  تساحة ي
 إنتججا يب ،( فججداا علججى الت تيجج  1198) ،(3158بمسججاحة ) أسججيوطبنجج  سججويف ثججه 

 (  ظ على الت تي .1797)،(4196)

 

 2014المحاصيل الزيتية بالمنيا مقارنة بالجمهورية عام  إنتاجمساحة و (2شكل)
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سججتوم تحافظججات  بجج  علججى ت ت  تحافظججة المنيججا فجج  الم كججي ال ا  تججةكمججا  
عجد كج  تجظ النوباريجة     ب ،فجداا(  5747) السمسه  الصجيت   الجمهورية ف  تساحة

المكانجة الخاتسجة بعجد     إلجى ال أنها تت اج  إ ،سماعيلية على الت تي يالال قية ياإل
بمحافظجججة بنججج  سجججويف بالموسجججه النيل )الصجججيت      الميريعجججةإضجججافة المسجججاحة  

فيمججا يجج تبط   أتججا ،فججداا(6441يف )بنجج  سججو  إجمججال المتججةخ ( حيجج  سيصجج    
 ظ( تتجاي ة كجج تجظ اإلسجماعيلية     3965ثال  )نها تحت  الت تي  الفإ نتا باإل

 0.690بمحافظجججة المنيجججا )   األراضججج  يجججة  إنتاجيبنججج  سجججويف يذلجججك الرتتجججاع    
 ال ( على التو٪10.2)،(٪8.6ا تحافظة المنيا تالك  نحو )يبهذا فإ ، ظ/فداا(

يتالججك  تحافظججة المنيججا تجج   ،لسمسججه بالجمهوريججةتحصججو  ا إنتججا تججظ تسججاحة ي
تحصجو  السمسجه بالجمهوريجة      إنتجا  المحافظات السابقة أكث  تظ ثلث  تسجاحة ي 

 (.٪65.2( ي)٪64.3أل )

عججة بمحصججو  التججو  السججودان  بمحافظججة المنيججا   ييربل ججت المسججاحة الم 
يفجج  ضججوء ذلججك  ، ظ/فججداا 1.283 ججظ بمتوسججط  6731فججداا حققججت  5247

حافظة المكانة السادسة على تستوم تحافظات الجمهورية تجظ تسجاحة   حققت الم
بعجد   ،( علجى الت تيج   ٪3.7) ،(٪3.8ه بنسج  ) إنتاجتحصو  التو  السودان  ي

علججى يالبحيجج ة  ،سججماعيليةياإل ،الججوادل الجديججدي ،الالجج قيةي ،كجج  تججظ النوباريججة 
 ،بنجج  سججويف  ،علججى تسججتوم تحافظججات تصجج  الوسججطى)الجيية    أتججا  ،الت تيجج 

 التو  السودان . إنتا يلى تظ حي  تساحة يالمنيا( فقد تبوأت المكانة األ ،لتيوما

 المزروعاة مكانة المحاصيل الزيتية بالنسبة للمحاصيل الصيفية والمسااحة   -2
 بالمحافظة:

 526.4م نحجو  2016ع بمحافظة المنيجا عجام   ييراليتام الم إجمال بل   
 ألجف  427.2بالسجه  التيضج )  اعج   راض  داخ  اليتجام الير داا تا بيظ أف ألف

 ألججف 99.2جديججدة تستصججلحة ) أراضجج ضجج  خججار  هججذا اليتججام أل ارفججداا( يأ
فداا( ش ق يي ب نه  الني ، يقد تنوعجت المحاصجي  التج  تجيرع بهجذا اليتجام       

يجة هجذه المحاصجي  يتجدم     إنتاجتبعا للعواتج  الج  افيجة المختلتجة التج  تج ث  فج        
اليتججام   إجمججال تججظ   ٪10.4اصججي  الصججيتية  تجئمتهججا لليراعججة، يتالججك  المح  

، يقجججد تباينجججت تسجججاحة هجججذه  ٪7.7فيمجججا تالجججك  المحاصجججي  الييتيجججة   ،المجججيريع
يالت  تضه تساحات كبي ة تخصصة  الميريعةالمحاصي  نظ ا لكب  المساحة 

شجججار المثمجج ة تججظ المججوالح يالعنجج  تو عججة علججى ت اكججي المحافظججة     األ نتججا إل
 الميريعججةلمحاصججي  الييتيججة تقارنججة بالمسججاحات تسججاحة ا إلججىالتسجج . يبججالنظ  
يتبججيظ أهميججة هججذه المحاصججي  حيجج     -(3( يشججك  )2جججدي ) -بالموسججه الصججيت 
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المحاصجي  الصجيتية يالتج  تتمثج  فج  الجذرة ال فيعجة         إجمجال  تجظ   ٪74.1تال   
 جان  المحاصي  الييتية تح  الدراسة.  إلىيعباد الالمذ العادل يالبانكه 

محاصاايل الزيتيااة مقارنااة بالمحاصاايل الصاايفية والزمااام      ( مساااحة ال2جاادول)
 م2016بمحافظة المنيا عام  المزروع

 الميريعتظ اليتام  ٪ تظ المحاصي  الصيتية ٪ المساحة المحصو 

 4.6 44.3 24257 التو  الصويا

 1.2 11.5 6301 السمسه

 1.9 18.3 10043 التو  السودان 

 7.7 74.1 40601 جملة المحاصي  الييتية

 0.1 1.2 674 عباد الالمذ العادل

 2.5 23.6 12926 ذرة رفيعة

 0.1 1.1 580 بانكه

 10.4 100.0 54781 جملة المحاصي  الصيتية

 100.0 - 526474 الميريعاليتام  إجمال 

تدي ية اليراعة بمحافظجة   -  2018ت كي المعلوتات بديواا عام تحافظة المنيا  -1المصدر 

 .2018اء، المنيا، قسه اإلحص

 

 ( مساحة المحاصيل الزيتية مقارنة بالمحاصيل الصيفية3شكل)
 م2016بمحافظة المنيا عام  
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ي  بججيظ المحاصججي  الصججيتية تججظ  أ تحصججو  التججو  الصججويا الت تيجج  األ يقججد تبججو
 ٪44.3فجداا أل   24257حيج  بل جت    ؛م2016حي  المساحة الميريعة عجام  

تساحة المحاصجي  الييتيجة    إجمال تظ  ٪59.7تظ تساحة المحاصي  الصيتية ي
نجججا   إلججىتججظ فججو  الصججويا  الميريعججةيي ججج   يججادة المسججاحة  ،تحجج  الدراسججة

الت بات الت  يستخدم ف  تحسظ خواصها ي يادة خصوبتها تظ  راعته ف  كثي  
تثج  صجناعة    أنجه يجدخ  فج  العديجد تجظ الصجناعات       إلجى  إضجافة ف  نتذ الوقجت،  

ية يالخمي ة، كما يسجتخدم فج  صجناعة السجمظ     الحلوم يصناعة المضادات الحيو
الصناع  يالصابوا، كما يصن  تنه لبظ فو  الصويا، كمجا يسجتخدم كبجدي  جيجد     

تكونججججججات  إلجججججى للحجججججوم الحمججججج اء، كمججججججا يضجججججاف بججججج يتيظ فججججججو  الصجججججويا      
 .     (206 -205، ص ص 2012الم ايرل،)الخبي

بنصجي   لمنيجا  بمحافظجة ا  الذرة ال فيعة فقد جاءت ف  الم كي الثان  أتا  
هجججا تحصجججو  التجججو     تج ،تسجججاحة المحاصجججي  الصجججيتية    إجمجججال  تجججظ   23.6٪

فيمجا لجه تتججاي  المسجاحات      ،(٪11.5( ثجه تحصجو  السمسجه)   ٪18.3السودان )
تججظ تسججاحة  ٪2.5المخصصججة ليراعججة كجج  تججظ عبججاد الالججمذ العججادل يالبججانكه  

لمسججاحات  التو يجج  المكججان  إلججىالمحاصججي  الصججيتية بمحافظججة المنيججا. يبججالنظ   
علجى تسجتوم الم اكجي يتضجح يججود       الميريعالمحاصي  الييتية بالنسبة لليتام 

ت نسجبتها أكثج  تجظ    حيج  شجكل   ؛خ ت ف  نس  هذه المحاصي  تظ ت كي آلتتاي
 ،(٪13.8تطججججججال)ي ،(٪14.7وق قججججججاص)فجججججج  كجججججج  تججججججظ ت كججججججي أب    10٪
 ٪5فيما انختضت ف  باق  الم اكي عجظ   ،(٪10.8سمالوط)ي ،(٪13.1المنيا)ي

يب يه  ،بالم كي الميريعتساحة اليتام  إجمال ( تظ ٪6.7باستثناء دي تواس)
ا  راعة المحاصي  الييتيجة تحظجى بةهميجة كبيج ة بجيظ المحاصجي        هذا التبايظ فإ

، فقد أظه ت الدراسة الت  أج يت بم كجي تلجول عجظ    الميريعة بمحافظة المنيا
الصجويا يتتجوق    ت ش  تنافسية المحاصي  تج  بعضجها الجبعض أا تحصجو  فجو      

؛ نظجج ا الرتتججاع العائججد تججظ  راعتهججا يخبجج ة المجججيارعيظ       علججى قصجج  السججك    
يهجججذا يعنججج  ضجججمنا أنجججه اقتصجججاديا أكثججج    ،يتجئمجججة  راعتهجججا بمنطقجججة الدراسجججة 

 .(Abou-Salama,  2017, p p: 72-73)فائدة
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 الكفاءة االقتصادية للمحاصيل الزيتية بمحافظة المنيا: -3

تظ العوات  الت  تساعد الميارع يالديلة على ( )ايعد صاف  عائد التدا
كما أا  يادة هذا العائد تعكجذ ارتتجاع تعاتج  الكتجاءة      ،يةنتاجاتخاذ الق ارات اإل

اف  يتبجيظ تتجايت صج    (4يالالجك  ) ( 3يباستع اض بيانات الججدي )  ،االقتصادية
ا ا  صاف  عائد فداا التو  الصجوي إ حي  ،خ عائد التداا تظ تحصو   يت  آل

جنيججه/  633.5بمتوسججط ربحيججة بلجج   ،جنيه/فججداا 2534م نحججو 2016بلجج  عججام 
؛ يذلجك نظج ا النختجاض    تتوسط تنختض تقارنة بالمحاصي  األخ مشه  يهو 

نيجه(  ج 3530جنيه( يارتتاع المجموع الكل  للتكجاليف )  6064قيمة المحصو )
ا كيجد يتة ،ربعجة شجهور  أ إلجى رض الذل يصج   يكذلك  و  تكو  المحصو  باأل

 3878م نحججو 2012أا صججاف  عائججد التججداا بلجج  عججام  إلججى اإلشججارةلججذلك يمكججظ 
 ,Ehab Moreed Sharabi, 2014)جنيه/فججداا علججى تسججتوم الجمهوريججة

p167)، تحصو  السمسه فمتوسط ربحية الجنيه المنتق ف  الاله  يبل  نحو  أتا
 ،ا(جنيه/فجدا  4182ارتتجاع صجاف  العائجد تنجه)    ييعود ذلك إلى  ،جنيه 1045.5
يجة  إنتاجبمتوسجط   ،يجوم  120-105تجدة تتج اي  بجيظ     بجاألرض بقجاءه   إلجى إضافة 
ذ يصجج  ا؛ إللتججداا ت تتعجج اإلجمججال يجج اد  ججظ يهججذا يجعجج  اإل  5.32 إلججىتصجج  
يهججو تججا يعكججذ أهميججه هججذا المحصججو  بالنسججبة    ،م2016جنيججه عججام  7602إلججى

المحاصجي   تما يالج  على  يجادة ال قعجة الميريعجة تجظ هجذه       ،للميارع يالديلة
ل تلية المستصلحة الت  يجود بهجا، يتبج   األهميجة    ا األراض بالمحافظة خاصة 

فبججذيره تسججتعم  فجج  تختلججف    االقتصججادية للسمسججه بسججب  اسججتعماالته المتعججددة،   
الييجوت   أنجواع الذل يعد تظ أفضج   المعجنات، فضج عظ احتوائها على الييت، 

 األحمججاضتججظ  ٪85قجج ب تججظ النباتيجة، علججى الجج يه تججظ أنهججا تحتججول علججى تججا ي 
كمججا تسججتخدم ، (Sevgi Kolayli, 2011 ,p: 348) ييجج  المالججبعة ةالدهنيجج

صجج   )م ك ذاء لحيوانات الماشيةدالت  تستخ الكبسةتخلتات البذير ف  صناعة 
 .(207، ص 2015على حمية،

  

                                                 
التكجاليف الكليجة، أتجا ربحيجة التجداا فج  الالجه            –يحس  صاف  العائجد   اإليج اد الكلج      (*)

    صاف  العائد التدان  / تدة تك  المحصو  ف  األرض بالاله .
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 م2016( المؤشرات االقتصادية للمحاصيل الزيتية بالمنيا خالل عام  3جدول )

 المحصو 
تدة تك  
المحصو  
 باليوم

تتوسط 
 إنتا 
 التداا

تتوسط 
 األسعار

)قيمة  اإلي اد
 المحصو (

المجموع 
الكل  
 للتكاليف

صاف  
العائد جنيه 
 /فداا

ربحية التداا 
ف  الاله  
 بالجنيه

 633.5 2534 3530 6064 4261 1.423 120 – 90 فو  صويا

 1045.5 4182 3420 7602 1429 5.32 120-105 السمسه

فو  
 سودان 

140 16.28 660 10745 4333 6412 1282 

 المصدر 
 .2018تتوسط اإلنتا ، تدي ية اليراعة بمحافظة المنيا، قسه اإلحصاء،  -1
 ي ارة اليراعجججة، قطجججاع الالجججئوا االقتصجججادية، نالججج ة إحصجججاءات تسجججتليتات اإلنتججججا          -2

 .389، ص 2015اليراع ، تايو 
 .داا تظ حساب الباح يصاف  العائد يربحية الت اإلي اد-3

يتبوأ تحصو  التو  السجودان  ت كجي الصجدارة بجيظ المحاصجي  الييتيجة       
علججى  ،جنيججه 1282حيجج  يبلج    ؛بمحافظجة المنيججا تجظ حيجج  تعيجار ربحيججة التجداا    

ال أا ارتتاع إ ،خمسه شهور إلىيالت  تص   األرضال يه تظ  و  تكوثه ف  
اع قيمججة الحصججيلة النهائيججة  سججهه فجج  ارتتجج  ججظ( قججد أ 16.28يججة )نتاجتتوسججط اإل

يهجذا انعكجذ بجديره علجى      ،م2016جنيجه عجام    10745للمحصو  يالت  بل جت  
جنيه/فججداا( خاصججة فجج  ظجج  قيمججة تكججاليف       6412صججاف  العائججد تججظ التججداا )   

يعلججى الجج يه تججظ ارتتججاع صججاف     ،ي اداتبججاإلجنيججه( تقارنججة  4333تنختضججة)
تنجه تتبجايظ    الميريعجة لمساحات العائد يربحية التداا تظ هذا المحصو  إال أا ا

يجة  نتاج(؛ نظج ا لتذبجذب اإل  2017 -2012ارتتاعا يانختاضا خجج  التتج ة تجظ )   
، يهنججا خجج تججظ عججام آل األسججعارذلك تبججايظ يكججيانختججاض قيمججة توريججد المحصججو  

يمكظ اإلشارة إل  أا تقل  أسجعار المنتججات اليراعيجة هجو ثجان  أكبج  المخجا          
يخاصة بالنسبة للميارعيظ؛ الا لديهه أق  إتكانيجات   بالنسبة لألعما  اليراعية،

ذلجك المالجكجت    إلجى  أضجف  ،(Popovic, R., 2016, p 75)إلدارة المخجا   
يريجه كج  ذلجك    . ي التججار تواجه الميارعيظ تجظ قبج  المجورديظ أ    الت التسويقية 

 فمحصجججو  التجججو  السجججودان  يعجججد تصجججدر لييجججت الطعجججام الجيجججد، يالجججذل يتسجججه     
ال ذائيجججججة، يينجججججاه بالتيتاتينجججججات، يالك بوهيجججججدرات، يتضجججججاد  بارتتجججججاع قيمتجججججه

  .  (Nagesh Y., 2018 , p: 293)لألكسدة

المحاصجي  الييتيججة   نتججا يتضجح تجظ نتججائج الكتجاءة االقتصججادية السجابقة إل    
بمحافظججة المنيججا أا تحصججو  التججو  السججودان  يتتججوق علججى المحاصججي  الييتيججة      

 تحصو  فو  الصويا.  ثه ،صو  السمسهتحيليه  المناظ ة له بمنطقة الدراسة،
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 م2016( المؤشرات االقتصادية للمحاصيل الزيتية بالمنيا خالل عام  4شكل )

 :بمنطقة الدراسة : تطور زراعة المحاصيل الزيتيةثانيًا

للكالف عظ انعكاسات البعد اليتن  التطجورل للمحاصجي  الييتيجة يمكجظ     
تسججاحتها يذلججك خججج  التتجج ة تججظ   دراسججة المحاصججي  المتيايججدة يالمت اجعججة فجج  

جانججج   تقارنجججة المسجججاحات التججج  تالججج لها هجججذه      إلجججىم(، هجججذا 2018 -2012)
المحاصجججي  بجججيظ عجججاتيظ تختلتجججيظ يتتباعجججديظ علجججى تسجججتوم الوحجججدات ت اكجججي  

أسججباب اتجاهججات   إبجج ا المحافظججة، يفجج  نهايججة هججذا الجججيء تججظ الدراسججة يمكججظ    
أا تحافظة المنيجا تحتج  تكانجة تهمجة      إلى التنويه ار يمكظ التطور، يف  هذا اإل

بججججيظ المحافظججججات المنتجججججة للمحاصججججي  الييتيججججة بمصجججج ، فقججججد  ادت المسججججاحة  
التجو  السجودان ( تجظ    يالسمسجه،  يالميريعة تظ هذه المحاصي )التو  الصجويا،  

م بييجججادة قجججدرها 2018فججداا عجججام   35654  إلجججىم 2001فججداا عجججام   25396
، يريجججه هجججذه ٪2.4ييجججادة السجججنوية م، فيمجججا بل جججت ال2001عجججظ عجججام  40.4٪

خجج ، ييظهجج  ذلججك تججظ تتبجج  أنهججا تتبججايظ تججظ تحصججو  آل إال ة،اإلجماليججللمسججاحة 
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 الميريعجججة( حيجج  يتضججح أا المسججاحات    5( يالالججك  ) 5(ي)4أرقججام الجججدي  )  
بالمحاصي  الييتية تتبايظ هبو ا يصعودا ف  ك  تظ تحصو  السمسجه يالتجو    

خجذ فج    حصو  فو  الصويا الجذل ية   تساحة تت  يختلف فإال أا األ السودان ،
 االرتتاع ت  تبايظ تحديد جدا يذلك خج  التت ة المذكورة.

 المحاصيل المتزايدة:-1

(  يجادة تسجاحة تحصجو  فجو  الصجويا      5( يالالجك  ) 4يتضح تظ الججدي  )      
فججداا عججام  9863تججظ بدايججة القجج ا الواحججد يالعالجج يظ، فقججد  ادت المسججاحة تججظ   

، يقججد ٪40.6م، بييججادة تقججدارها 2012فججداا عججام  13866حججو م إلججى ن2001
فجداا  23971م إلجى  2018أخذت هذه المساحة ف  اال دياد إلى أا يصلت عجام  

، يهججذه ٪12.1م يبمعججد   يججادة سججنوية 2012عججظ عججام  ٪72.9بمعججد   يججادة 
يجج ب  المستصججلحة األراضجج الييججادة ت ججج  إلججى إضججافة تسججاحات جديججدة تججظ     

هتمججام بهججذا المحصججو  علججى  االالدراسججة، هججذا إلججى جانجج    يشجج ق النيجج  بمنطقججة
حسجاب تسججاحة المحاصجي  التقليديججة داخج  اليتججام القجديه )السججه  التيضج (. يقججد      

بل جت   حيج  ؛ 2014ة ف  تسجاحة هجذا المحصجو  عجام     كانت بداية الييادة الكبي 
تعت ف  العاتيظ التالييظ، لكظ س عاا تا انختضت فداا ارت ألف 23.5المساحة 

 م.2018ي2017عات   قلي الك  ب

( تطور مساحة الفول الصويا بمحافظة المنيا خالل الفترة 4جدول رقم )
 م2018 – 2012

 السنة
 تساحة التو  الصويا

 ٪تعد  الت ي  فداا

2012 13866 - 

2013 18424 32.9 

2014 23509 69.5 

2015 24996 80.3 

2016 24257 74.9 

2017 23188 67.2 

2018 23971 72.9 

تلحوظة / له يصدر أل بياا عظ تتوسط إنتاجية التداا ياإلنتجا   تجظ المحاصجي  الييتيجة بعجد      
 م.2016عام  

تعجد  الت يج  تجظ     –2، 2018، تدي ية اليراعة بمحافظة المنيا، قسجه اإلحصجاء   -1المصدر  
 حساب الباح 
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بالمحاصجججي  الييتيجججة  الميريعجججةيظهججج  جليجججا تمجججا سجججبق أا المسجججاحات 
ث ة بمنافسة هذه المحاصجي  للمحاصجي    تتة آلخ يا تتتايت تظ عام فظة المنبمحا

يأهمهججا الججذرة ال فيعججة يعبججاد الالججمذ يكججذلك تنافسججه هججذه         األخجج مالصججيتية 
تظ  إضافتهاث ها بالمساحات الت  ته جان  تة إلىالمحاصي  بعضها لبعض، هذا 

بالجمهوريججة،  األراضجج  باستصججج المسججتحدثة نتيجججة اهتمججام الديلججة   األراضجج 
ضججمظ تالجج يع   -سججه  المنيججا  –يتنهججا المنججا ق المستصججلحة بمحافظججة المنيججا     

بمحصجو  فجو     الميريعجة المليوا فداا، كمجا يتبجيظ تجظ الدراسجة أا المسجاحات      
تجظ تسجاحة المحاصجي  تحج  الدراسجة خجج  التتج ة         األكب الصويا يمث  الجان  

 المذكورة.

 

 منيا ية ومعدل تغيرها بمحافظة الالزيت( تطور مساحة المحاصيل 5شكل )
 (2018-2012خالل الفترة )

 

 



  سيد رمضان سيد عبد العال/  د                                                                      2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 المحاصيل المتراجعة:  -2

 يقصد بالمحاصي  المت اجعة، المحاصي  الييتية الت  ت اجعت تساحتها 
ي خجججج  التتججج ة التطوريجججة يتجججظ هجججذه   أ األخيججج ةبصجججورة عاتجججة فججج  السجججنوات  

تهما خججج  التتجج ة  المحاصججي  السمسججه يالتججو  السججودان ، فقججد ت اجعججت تسججاح      
م(، يذلك لحسجاب المحاصجي  المتيايجدة)التو  الصجويا(، ييمكجظ      2012-2018)

( 5التع ف على  بيعة ت اج  تساحة هذه المحاصي  تظ خج  دراسة الجدي  )
 (. 5يالالك  )

( تطور مساحة محصولي السمسم والفول السوداني بمحافظة المنيا 5جدول )
 م2018 – 2012خالل الفترة 

 ةالسن
 التو  السودان  السمسه

 ٪تعد  الت ي  فداا ٪تعد  الت ي  فداا

2012 6740 - 13697 - 

2013 5564 (- )17.4 10890 (- )20.5 

2014 5747 (- )14.7 5247 (- )61.7 

2015 9803 45.4 8514 (- )37.8 

2016 6301 (- )6.5 10043 (- )26.7 

2017 4828 (- )28.4 6094 (- )55.5 

2018 4656 (- )30.9 7027 (- )48.7 

تلحوظة / له يصدر أل بياا عظ تتوسط إنتاجية التداا ياإلنتجا   تجظ المحاصجي  الييتيجة بعجد      
 م، .2016عام  

تعجد  الت يج  تجظ     –2  ،2018تدي ية اليراعة بمحافظة المنيا، قسه اإلحصاء،  -1المصدر  
 حساب الباح .   

لسمسججه بججالهبوط بالججك  عججام  بمحصججو  ا الميريعججةاتسججمت المسججاحات   
،  فقجد انختضجت تجظ    -م2015باستثناء عجام  -م( 2018 – 2001خج  التت ة ) 

فداا عام  4656 إلىم ثه 2012فداا عام  6740 إلىم 2001فداا عام  8538
علجججى الت تيججج  عجججظ عجججام     ٪45.5ي ٪21م، أل بمعجججد  انختجججاض بلججج    2018
فجداا   9803ه إذ بلج   م فقجد يصج  إلجى أعلجى ارتتجاع لج      2015عام  أتام، 2001

م يذلجك إلقبجا  المجيارعيظ علجى  راعتجه،      2012عظ عام  ٪45.4بمعد   يادة 
يأهمهججا المقجج رات السججمادية للمسججاحات   نتججا نظجج ا لتججوفي  جميجج  تسججتليتات اإل 

م هججو أقجج  األعججوام خججج  التتجج ة     2018المسججتهدف  راعتهججا، يلقججد كججاا عججام     
ا لمنافسجة المحاصجي  الييتيجة    المذكورة ف  تساحة تحصو  السمسه، يذلجك نظج   

بدرججة   يتجةث  حصجو   خاصة تحصو  التو  السودان ، كمجا أا هجذا الم   األخ م



  سيد رمضان سيد عبد العال/  د                                                                      2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

حججه   إلجى  إضجافة سجعار السجوق، يصجناعة الحلويجات يالطحينجة،      كبي ة بتقلبجات أ 
 المستورد تنها تظ الخار .

تظ تحصو  التو  السجودان  فقجد شجهدت تذبجذبا      الميريعةالمساحة  أتا   
عججام  -تتجج ةفقججد بل ججت تسججاحته فجج  بدايججة هججذه ال    فتجج ة الدراسججة؛   ياضججحا خججج 

 13697 إلججىأا يصججلت  إلججىخججذت فجج  االرتتججاع فججداا أ 6995نحججو  -م2001
أا هججذه المسججاحة سجج عاا تججا    إال، ٪95.8م بييججادة تقججدارها  2012فججداا عججام  

 إلجى نختاض بدرجة أكب  ت ف  االم، يقد ظل2013عام  20.5انختضت بمعد  
عظ عام  ٪61.7نختضت فيه بمعد   الذل ا م 2014فداا عام  5247أا بل ت 
اهتمام  إلىنختاض يي ج  هذا اال العام السابق له، ٪51.8م، يبانختاض 2012

المججيارعيظ بيراعججة التججو  الصججويا يالتجج   ادت تسججاحة فجج  نتججذ العججام بمقججدار  
 خجذت أيسايل تق يبجا االنختجاض فج  تحصجول  السمسجه يالتجو  السجودان ، يقجد         

التاليجة   األعجوام اضجا فج    تساحة تحصو  التو  السودان  تتذبذبة ارتتاعجا يانخت 
ح يجة   إلجى سواق، ييعود ذلجك إلجى اتججاه الديلجة     بةسعار المحصو  ف  األ تتةث ة
 الص ف.  أسعاريتح ي   نتا اإل

 2012يتيااااة بمرالااااز المحافظااااة عااااامي  مقارنااااة مساااااحة المحاصاااايل الز  -3
 م:2016و

تجظ الحقجائق    اإلنتجا  التطوريجة بجيظ المسجاحة يكميجة     تعد دراسجة العجقجة    
التجج  تعبجج  يتقججاس بهججا الظججاه ات الج  افيججة، كمججا تبجج   تججظ خجلهمججا األهميججة     
النسبية للظاه ات تح  الدراسة، يبدراسة الصورة التطورية للمحاصي  الييتية 
يظ بمحافظة المنيا خج  العاتيظ المذكوريظ، يتبيظ تنوع المحاصي  المنتجة يتبجا 

( 2بالمحافظة، يهذا تا يظهج  تجظ المجحجق )    آلخ ها تظ ت كي إنتاجتساحتها ي
 ( يذلك على النحو التال  3ي)

بالمحاصججي  الييتيججة تباينججا تمججاثج فجج     الميريعججةصججاح  تبججايظ المسججاحات   -1
ية هذه إنتاجشبه ثبات ف   أيها؛ نظ ا الرتبا هما تعا ف  ظ  تبايظ  تيف إنتاج

لتبججايظ ظهجج  بصججورة ياضججحة فجج  تو يجج  تحصججول  التججو     المحاصججي ، يهججذا ا
السججودان  يالسمسججه سججواء علججى تسججتوم ت اكججي المحافظججة يتتججايت تسججاحتها         

هججا خججج  عججات  المقارنججة يالججذل يتضججح تججظ خججج  تعججد  الت يجج ، يكججذلك  إنتاجي
الحجا  علججى تسججتوم كجج  تحصججو  بالنسجبة للمتوسججط العججام للمحافظججة ككجج ، كمججا   

بك  تحصو  تظ تحاصي   نتا ياإل الميريعةبيظ المساحة  يتبايظ تعد  الت ي 
 . الدراسة
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يته تظ عام إلى آخ ، فقد بل جت  إنتاجتساحة تحصو  التو  الصويا ي تتباين -2
 جججظ،  ألجججف 21.4تقجججداره  إنتجججا فجججداا ب 13866م نحجججو 2012ه عجججام تسجججاحت
نحجو  قجدر ب  إنتا فداا ب 24257 إلى ظ/ فداا، فيما ارتت   1.54 إنتا بمتوسط 
تجججظ المسجججاحة   ٪61.1ي ٪74.9م، أل بمعجججد   يجججادة  2016 جججظ عجججام  34.5
بجججيظ العجججاتيظ  علجججى الت تيججج ، يقجججد شجججهد هجججذا المعجججد  تباينجججا ياضجججحا  نتجججا ياإل

فو  الصويا على تستوم ت اكي تحافظة المنيا، فقد ارتت  المذكوريظ لمحصو  
(، ٪194.9هجججججججذا المعجججججججد  عجججججججظ تتوسجججججججط المحافظجججججججة بم اكجججججججي العجججججججدية ) 

(، فيمججججا ٪115.9بنجججج  تججججيار) ي(، ٪123.9سججججمالوط)ي (،٪156.1تطججججال)ي
فقججد  نتججا فيمججا يجج تبط باإل أتججا، انختضججت بججاق  الم اكججي عججظ تتوسججط المحافظججة  

لم كججي تلججول ارتتاعججا فجج  تعججد  الت يجج  عججظ      إضججافةشججهدت الم اكججي السججابقة  
 تتوسط المحافظة.

، نتجا  يهنا يجحظ أا هناة اختجفا ف  نس  الت ي  تا بيظ المساحة ياإل
إلججى أا هججذا المعججد  ال يعنجج  أا تلججك الم اكججي هجج  األكبجج  فجج  المسججاحة     إضججافة
كبج   عجظ أ  أتجا  ، لكظ تعب  عظ المقارنة تا بيظ العاتيظ المجذكوريظ فقجط،  نتا ياإل

م 2016م ي2012عججات   بمحصججو  فججو  الصججويا خججج   الميريعججةالمسججاحات 
د جججاء تعججد  الت يجج  ، يقججنتججا ق قججاص، يكججذلك الحججا  فجج  اإل بججوفكانججت بم كججي أ

دنى عظ أ أتاهذا الم كي على الت تي . ب نتا تظ المساحة ياإل 45.8٪، 50.6٪
فكجاا بم كجي    و  الصجويا بجيظ العجاتيظ المجذكوريظ    فج  إنتجا  تعد  لت يج  تسجاحة ي  

بالنسبة  ٪13باستثناء ت كي تلول الذل بل   –لكليهما  ٪13.4ت اية حي  بل  
 . -للمساحة فقط

 إنتا م تذبذبا ياضحا لمساحة ي2016ي 2012 ي  بيظ عات  شهد تعد  الت -3
بكج    نتجا  اإل لتجةث  تحصو  السمسه على تستوم ت اكجي المحافظجة؛ يذلجك تبعجا     

يجة، يقججد حقجق تعجد  الت يج  العججام بالمحافظجة ت يج ا سججالبا،       نتاجتجظ المسجاحة ياإل  
هجذا المحصجو  خجج  العجاتيظ المجذكوريظ، حيج         إنتا حي  انختضت تساحة ي

(. يقد شهد هذا المعجد  اختجفجا تجظ ت كجي     ٪0.3-( ي)٪6.5-ل  على التوال  )ب
بمنطقججة الدراسججة، حيجج  كججاا تعججد  ن يجج  المسججاحة توجبججا بجميجج  ت اكججي    آلخجج 

 (، يالمنيجججا٪37.3-) (، سجججمالوط٪57.1-المحافظجججة باسجججتثناء ت اكجججي العجججدية ) 
لوط فقجط حيج    بم كجي سجما   إالفله يجنختض   نتا فيما ي تبط باإل أتا(، 16.8٪-)

فججداا عججام   2576تججظ  الميريعججة(، يذلججك النختججاض المسججاحة   ٪18.1-بلجج  )
م، يريه هذا االنختجاض فج  تعجد  الت يج      2016فداا عام  1873 إلىم 2012

على  األيلىنه ظ  يحت  المكانة أ إالبم كي سمالوط،  نتا بك  تظ المساحة ياإل
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 إنتجا    تظ تساحة يعلى التوال ٪31.6ي ٪29.7تستوم المحافظة حي  شك  
 م.2016المحافظة عام 

ه خجج  التتج ة تجظ    إنتاجحقق تحصو  التو  السودان  ت اجعا ف  تساحته ي -4
 إلجى م 2012فجداا عجام    ألجف  13.6م، فقد انختضت المساحة تظ 2012-2016
، ف  حجيظ بلج  هجذا    ٪26.7م، أل بمعد  انختاض بل  2016فداا عام  ألف 10

عجدم   إلجى هذا المحصو ؛ ييعود هجذا الت اجج     نتا إل بالنسبة ٪19.4(-المعد  )
 إلى إضافةم بم كيل العدية يت اية، هذا 2016 راعة التو  السودان  توسه 

الت اججج  الكبيجج  فجج  تسججاحة هججذا المحصججو  بم كججي سججمالوط حيجج  انختضججت        
م، أل بمعد  2016فداا عام  2663 إلىم 2012فداا عام  6712تساحته تظ 
جان  ت اج  المساحات بم كيل تطال يتلول،  إلىهذا  ،٪60.3انختاض بل  

علما باا ت اج  المساحات بالم اكي الثج  السابقة كاا لحساب تحصو  التو  
 الصويا بنتذ الم كي.

يقد صاح  ت اج  تساحات التو  السودان  بم كيل تطال يسجمالوط  
، فجج  ( علججى الت تيجج  ٪54(،)٪52.4بلجج  تقججداره )  نتججا ت اجعججا تمججاثج فجج  اإل 

تججظ حيجج   ٪630.2ي ٪572.2المقابجج  فقججد حقججق ت كججي تلججول  يججادة تقججدارها  
بدرججة أكبج     نتجا  هذا المحصو  على الت تي ، ييعود ارتتجاع اإل  إنتا تساحة ي

 ظ/فججداا. يلججيذ  8.8يججة التججداا يالتجج  بل ججت إنتاجتججظ المسججاحة نظجج ا الرتتججاع 
تقدتججة، لكججظ يعنجج  تعنججى ارتتججاع تعججد  الت يجج  بم كججي تلججول انججه يحتجج  تكانججة ت  
م 2016ا عجام  إنتاجج الييادة تا بيظ عات  الدراسة، لكجظ أكبج  الم اكجي تسجاحة ي    

 تتمث  بم كي المنيا يليه دي تواس ف  المكانة الثانية.  

 للمحاصيل الزيتية: التوزيع الجغرافي ومستويات الترلز :ًالثثا

 التباين الجغرافي للمحاصيل الزيتية: -1

ميريعججة بالمحاصججي  الييتيججة علججى تسججتوم ت اكججي  تتبججايظ المسججاحات ال 
الت   األراض تتبايظ داخ  هذه الم اكي نتسها سواء ف   أنهاتحافظة المنيا، كما 

 األراضجج  -التجج  تقجج  خارجججه  األراضجج تقجج  داخجج  اليتام)السججه  التيضجج ( أي  
السجه  التيضج ، أل تجظ     أراض ، حتى أا هذا التبايظ يظه  داخ  -المستصلحة
تتجو ظ فيهجا هجذه اليراعجات بدرججة       القج م  م حيج  أا هنجاة بعجض    ق ية ألخج 

يججة نتاجأكبجج  تججظ يي هججا، كجج  هججذا التبججايظ فجج  المسججاحات اليراعيججة يالقججدرة اإل    
يفج  هجذا الصجدد     ،اإلداريجة النهجائ  علجى تسجتوم الوحجدات      نتا ينعكذ على اإل

بجايظ  يمكظ التع ف على التو ي  الج  اف  لتلك المحاصي  تجظ خجج  دراسجة الت   
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المكجججان  لكججج  تحصجججو  علجججى حجججدة يالتعججج ف علجججى أهميتهجججا النسجججبية بم اكجججي    
 المحافظة، يذلك على النحو التال   

 التوزيع الجغرافي لمحصول الفول الصويا: -أ

يعججد تحصججو  فججو  الصججويا أهججه تحصججو   يتجج  بعججد  يججت النخيجج  تججظ  
 تجججظ بكججج  تنهمجججا  ٪30حيججج  اإلنتجججا  يالتججججارة العالميجججة، حيججج  يسجججهه بنحجججو     

(Knežević ,M ,2012, p p: 320-321)  يف  نتذ السياق يجحجظ انتالجار ، 

محصجججو  بجميججج  ت اكجججي المحافظجججة  يلهجججذا بلججج  دليججج  االنتالجججار  هجججذا ال  راعجججة
،يريجه  ٪1(؛ نظ ا الا جميج  ت اكجي المحافظجة تييجد فيهجا المسجاحة عجظ        100)

لهجا تسجاحة   هذا االنتالار إال أا نسبه تتباينة بهجذه الم اكجي، التج  تكجوا فج  تجم     
 1.4يجة بلج    إنتاج ظ أل بمتوسط  ألف 34.5فداا، تنتج  ألف 24.3تقدر بنحو 

السججه   بةراضجج تججظ التججو  الصججويا  الميريعججة ظ/فججداا، يقججد شججكلت المسججاحة 
تسججاحة المحصججو  بالمحافظججة فيمججا كانججت النسججبة     إجمججال تججظ  ٪98.9التيضجج 
تججه استصجججحها  المستصججلحة، يذلججك لصجج   المسججاحات التجج    األراضجج الباقيججة ب
( 6( يالالجك  ) 6الت  تق  داخ  اليتام القجديه. يتجظ الججدي  )    األراض تقارنة ب

 تتضح الحقائق التالية 

يعد ت كي ابوق قاص تظ اكبج  الم اكجي تو نجا فج   راعتجه حيج  ججاء فج            -1
، ٪63.1يالت  بل جت   نتا النسبية للمساحة ياإل األهميةتظ حي   األيلىالمكانة 

ه بالمحافظة إنتاجتساحة التو  الصويا ي إجمال تظ  ٪33.3ي  ٪29.8حقق  إذ
م على الت تي ، ييعود ذلك الرتتاع المساحات الميريعة ف  اليتام 2016عام 

االستصج  يالت   أراض تظ  إليهجان  المساحات المضافة  إلىالقديه بالم كي 
 نتجا  اإل  ظ/فداا، يهجذا انعكجذ علجى   1.3ية بل  إنتاجفداا بمتوسط  200بل ت 

يتعججد قجج م التك يججة، بنجج  عبيججد ياليتججام التججاب  لمدينججة         ، ججظ 260الججذل بلجج   
 تتو ظ بها  راعة التو  الصويا. الت ابوق قاص تظ أهه الب ر 

جاء ت كي سمالوط ف  المكانة الثانية ف   راعة التجو  الصجويا حيج  بل جت      -2
السجه    بةراضج   تنه الميريعة، يذلك لييادة المساحات ٪40.4أهميته النسبية 

فجججداا يأسجججهه ارتتجججاع   4857يالتججج  بل جججت  -داخججج  اليتجججام أراضججج  -التيضججج 
 إجمججال تججظ  ٪20.4يالججذل شججك   نتججا  يججادة اإل إلججى ظ/فججداا( 1.4يتهججا )إنتاج
الواقعة ف   تام تدينة سمالوط، يقج م البيهجو،    األراض يتعد  ،المحافظة إنتا 

ا المحصجججو  بم كجججي تنجججا ق ت كجججي  راعجججة هجججذ أهجججهيقلوصجججنا يال يضجججة تجججظ 
 سمالوط.
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 محصول فول الصويا  إنتاجمساحة و إجمالي( 6جدول)
 م2016بمحافظة المنيا عام 

    ظنتا ياإل نتا المساحة  فداا يتتوسط اإل

 الم كي

 اإلجمال  خار  اليتام داخ  اليتام
األهمية 
 النسبية

 تساحة
تتوسط 
 إنتا 

 تساحة إنتا 
تتوسط 
 إنتا 

 ال تبة ٪ ٪ إنتا  ٪ تساحة إنتا 

 9 2.5 1.1 377 1.4 348 - - - 377 1.084 348 العدية

 8 4.1 1.7 584 2.4 584 - - - 584 1 584 ت اية

 5 14.7 6.1 2094 8.6 2094 73 1 73 2021 1 2021 بن  تيار

 3 38.6 18.8 6476 19.8 4797 - - - 6476 1.350 4797 تطال

 2 40.4 20.4 7043 20.0 4857 - - - 7043 1.450 4857 سمالوط

 4 25.6 12.7 4377 12.9 3127 - - - 4377 1.400 3127 المنيا

 1 63.1 33.3 11514 29.8 7234 260 1.3 200 11254 1.6 7034 ابوق قاص

 6 6.5 3.7 1265 2.8 680 - - - 1265 1.86 680 تلول

 7 4.5 2.3 804 2.2 536 - - - 804 1.5 536 دي تواس

 - - 100 34534 100 24257 333 1.21 273 34201 1.42 23984 اإلجمال 

النس  ياألهميجة النسجبية    - 2018المصدر   تدي ية اليراعة بمحافظة المنيا، قسه اإلحصاء، 
 تظ حساب الباح .

تبوأ ت كجي تطجال الت تيج  الثالج  بجيظ ت اكجي المحافظجة تجظ حيج  األهميجة            -3
الصجويا بالمحافظجة، تمججا    ا  التججو إنتج تججظ تسجاحة ي  ٪38.6النسجبية حيج  شجك     

تقج  كلهجا    الميريعجة ي كد على ت كي المحصو  بالم كي، علمجا بجةا المسجاحات    
 1.350يجة  إنتاجفجداا بمتوسجط    4797اليتام القجديه يالتج  بل جت     أراض داخ  

 جظ، يتت كجي  راعجة هجذا      6476 إلجى  نتا  ظ/فداا، يهذا ساعد على بلوغ اإل
طججال يعججدد تججظ القجج م أهمهججا ابججوعيل، التابعججة لمدينججة ت األراضجج المحصججو  ب

 يالكتور يسيلة ال  بية.
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 م2016( مساحة وإنتاج الفول الصويا بمحافظة المنيا عام 6شكل )
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بججةكث  تججظ ثلثجج  تسججاحة التججو      تسججتةث يجحججظ أا الم اكججي الججثج  السججابقة    -4
تججا  إذا( علججى الت تيجج . تييججد هججذه النسجج  ٪72.5( ي)٪69.6ه )إنتاجججالصججويا ي
ت كي المنيجا الجذل يحتج  الت تيج  ال ابج  فج  األهميجة         إنتا لها تساحة ي أضيتت

(، يتتجو ظ  1.1( بمعاتج  تجو ظ )  ٪12.7(، )٪12.9النسبية لهجذا المحصجو  )  
هذه المساحات ف  ق م بنج  أحمجد يالمنصجورة، يدتالجي ، ي تجام تدينجة المنيجا.        

تسجاحة   ربجاع أتالجك  أكثج  تجظ ثجثجة      األيلى األرب تما سبق يتضح أا الم اكي 
 فو  الصويا بالمحافظة. إنتا ي

تالجك  الم اكججي الخمججذ الباقيجة بمحافظججة المنيججا بجاق  النسجج  تججظ المسججاحات      -5
، كما يق  تعات  تو نها عظ الواحجد الصجحيح،   نتا بتو  الصويا ياإل الميريعة

ت كججي  يأخيجج ايهجج  علججى التججوال  بنجج  تججيار، يتلججول، يدي تججواس، يت ايججة    
، يتظ أهه تنجا ق الت كجي بهجذه الم اكجي     ٪2.5بنسبة  األخي ةنة العدية ف  المكا

ق م ابوج  ، يالحسنية ينيلة عم  بم كي بن  تجيار، يكجذلك قج م المعصج ة     
أهجه تنجا ق ت كجي دي تجواس فتتمثج        أتايال يضة ي بندر تلول بم كي تلول، 

  ف  ق م تانوف، يال حمانية، يبن  ح ام يبن  ساله، يأتا بم كي ت ايجة فتجات  
قجج م تج يججه، الالججي   ياد،عبججاد شججارينة، أبججا الوقججف فجج  تقدتججة قجج م الم كججي    

ظ  راعجججة هجججذا   راعجججة للتجججو  الصجججويا، يعجججظ ت كجججي العجججدية فجججاهه بججج ر تجججو  
 المحصو  تتمث  ف  ق م سجقوس، يباا العله، يالسايل يصتانيه.

يمكظ تصنيف ت اكجي تحافظجة المنيجا علج  أسجاس نسجبة       تظ هذا التحلي  
 ثج  فئات تو يعية  إلىالصويا بها تحصو  فو  

يتتمثج    ٪50يه  الم اكي الت  تييد أهميتهجا النسجبية عجظ     األيلىالتئة  -

 (.٪63.1ف  ت كي ابوق قاص فقط )

٪(  يهج   50  <25التئجة الثانيجة فهج  الم اكجي التج  تتج اي  أهميتهجا بجيظ )          -

 (.  ٪25.6(، يالمنيا ) ٪38.6٪(، يتطال )40.4ت اكي سمالوط )

  يتضجه ت اكجي   ٪25ة الثالثجة يهج  الم اكجي التج  تقج  أهميتهجا عجظ        التئ -

( ٪4.1(، ت ايجة) ٪4.5( دي تجواس) ٪6.5(، تلول)٪14.7بن  تيار)

 (. ٪2.5) يالعدية

 التوزيع الجغرافي لمحصول السمسم: -ب

(، يذلجك الا  88.9بل  دلي  االنتالار لمحصو  السمسه بمحافظة المنيجا) 
فجداا   6301 إجمجال  فجداا تجظ    42إذ بل ت ، ٪1ت كي تطال تق  تساحته عظ 

 ظ/فجججداا.  5.3 جججظ أل بمتوسجججط  ألجججف 33.5 إلجججىهجججا إنتاجبالمحافظجججة يصججج  
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التج  تتبج     األراضج  يتتو ع  راعة السمسه بكج  ت اكجي المحافظجة خاصجة فج       
المستصججلحة  لألراضجج اليتججام القججديه) السججه  التيضجج (، يكججذلك الحججا  بالنسججبة   

فجج  الم اكججي الججثج    تججةت ت ايججة يتطججال التجج   باسججتثناء ت اكججي بنجج  تججيار، ي 
تججظ حيجج  األهميججة النسججبية لهججذا المحصججو  بالمحافظججة، يهججذا يعنجج  أا   األخيجج ة

ه بم اكجي المحافظجة، تبعجا    إنتاجج هناة تباينا يتتايت ف  تو ي  تسجاحة السمسجه ي  
الظ يف الج  افية يالعوات  التسويقية، يهذا تا يظهج  تجظ خجج  تحليج       لتةثي 
 (   7( يالالك )7)الجدي 

 إلججىتججيداد األهميججة النسججبية لمحصججو  السمسججه بم كججي سججمالوط حيجج  تصجج    -1
 إنتجا  تسجاحة ي  إجمجال  علجى التجوال  تجظ     ٪31.6ي ٪29.7، أل بواق  61.3٪

 األراضج  ب الميريعجة ييجحجظ هنجا ارتتجاع المسجاحة      ،هذا المحصو  بالمحافظة
سه بم كي متساحة الستظ  ٪66.7فداا أل  1250 إل المستصلحة حي  تص  

سججمالوط، ييعججود ذلججك لمجئمججة الت بججة الصججت اء ليراعججة هججذا المحصججو ، يبنججاء  
عظ أهه المنا ق يالق م الت   أتا ظ،  5.5إلىية التداا لتص  إنتاجعليه ت تت  

ليتجام   إضجافة تتو ظ بها  راعة السمسه فتتمث  ف  العييمة، ي  فجا، يداقجوف،   
 تدينة سمالوط.

 محصول السمسم  إنتاجمساحة و إجمالي( 7جدول)
 م2016بمحافظة المنيا عام 

    ظنتا ياإل نتا المساحة  فداا يتتوسط اإل

 الم كي
 اإلجمال  خار  اليتام داخ  اليتام

األهمية 
 النسبية

 تساحة
تتوسط 
 إنتا 

 تساحة إنتا 
تتوسط 
 إنتا 

 ال تبة ٪ ٪ إنتا  ٪ تساحة إنتا 

 5 20.6 10.9 3654 9.7 609 810 6 135 2844 6 474 العدية

 8 8.2 3.5 1176 4.7 294 - - - 1176 4 294 ت اية

 7 9.2 4.9 1644 4.3 274 - - - 1644 6 274 بن  تيار

 9 1.4 0.7 231 0.7 42 - - - 231 5.5 42 تطال

 1 61.3 31.6 10613 29.7 1873 6875 5.5 1250 3738 6 623 سمالوط

 2 32.2 17.7 5941 14.5 914 2275 6.5 350 3666 6.5 564 المنيا

 3 28.6 15.0 5032 13.6 855 1200 6 200 3832 5.85 655 ابوق قاص

 4 25.5 10.1 3375 15.4 972 162 3 54 3213 3.5 918 تلول

 6 13 5.6 1872 7.4 468 1200 4 300 672 4 168 دي تواس

 - - 100 33538 100 6301 12522 5.47 2289 21016 5.23 4012 اإلجمال 

النسج  ياألهميجة النسجبية     - 2018المصدر  تدي ية اليراعة بمحافظة المنيا، قسه اإلحصجاء،  
 تظ حساب الباح .
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تسججاحة السمسججه   إجمججال تججظ  ٪17.7ي ٪14.5ت كججي المنيججا بنحججو   اسججتةث  -2
ه، لججذا جججاء فجج  الت تيجج  الثججان  تججظ حيجج  األهميججة النسججبية بالمحافظججة         إنتاجججي

الوض  يختلف عظ ت كي سمالوط حي  تييد  أا إال(، 1.2يبمعات  تو ظ بل  )
المستصجلحة يالتج  تبلج      األراضج  المساحات الميريعة داخ  اليتام القديه عظ 

 ظ/فداا، يتعد ق م ص.ال  بية، ي و  الخي ،  6.5ية إنتاجفداا بطاقة  350
يادتو ي وة تظ أهه المنجا ق التج  تهجته بيراعجة هجذا المحصجو  نظج ا لسجهولة         

 المنتج لمصان  الحلويات يالطحينة بالمنا ق الصناعية ش ق الني . تص يف

فجداا   855بل ت المساحات الميريعة بمحصو  السمسه بم كي ابوق قاص  -3
 ٪15ي ٪13.6 ظ/فداا، يقد شجك  ذلجك    5.9 ظ أل بمتوسط  5032 إنتا يب
 فج  الم تبجة   تجةت  ه بالمحافظجة، تمجا جعلهجا    إنتاجتساحة المحصو  ي إجمال تظ 

(، يبمعاتجج  ٪28.6الثالثججة بججيظ ت اكججي المحافظججة تججظ حيجج  األهميججة النسججبية)       
القديمجة يالمستصجلحة علجى     األراض (، يتته عملية اليراعة داخ  1.3التو ظ)

 السواء، يتظ أهه تنا ق  راعته بالم كي ق م بلنصوة،  ايية حاته يصنيه.

بية لم اكججي جججاء ت كججي تلججول فجج  الت تيجج  ال ابجج  تججظ حيجج  األهميججة النسجج      -4
(، يييرع ٪25.5تحافظة المنيا ف   راعة تحصو  السمسه حي  بل ت نسبته)

هجججذا المحصجججو  بدرججججة رئيسجججية بةراضججج  اليتجججام القجججديه بقججج م تونجججا الجبججج ،    
السججججواهجة يابالججججادات، أتججججا األراضجججج  المستصججججلحة فججججج تتعججججدم المسججججاحات    

م كججي م. يكججذلك الحججا  ب2016فججداا عججام  54المخصصججة لهججذا المحصججو  بهججا 
العججدية التجج  تصجج  تسججاحة األراضجج  المستصججلحة المخصصججة ليراعججة السمسججه  

فججداا باألراضجج  القديمججة داخجج  اليتججام، يهجج  بهججذا    474فججداا تقابجج   135الجج 
تججظ المسججاحة الميريعججة بالمحافظججة تججظ هججذا المحصججو  بمعاتجج       ٪9.7تالججك  
(، ٪20.6)(، لذا تةت  ف  الت تي  الخاتذ تظ حي  األهمية النسبية0.9تو ظ )

 يتظ أهه تنا ق  راعته قطاع ي ب، الالي  تسعود يالقايات.
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 م2016( مساحة وإنتاج السمسم بمحافظة المنيا عام 7شكل )
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، ٪82.9تظ التحليج  السجابق يتضجح أا الم اكجي الخمجذ السجابقة تسجتحوذ علجى         
بجاق  الم اكججي فتتججو ع بججاق    أتججاه، إنتاجججتسججاحة السمسجه ي  إجمججال تجظ   85.3٪
حات بهججا يلكججظ بنسجج  بسججيطة، يتججظ أهججه المنججا ق بهججذه الم اكججي نيلججة         المسججا

البججدرتاا يالبججدرتاا بم كججي دي تججواس، يقجج م البهنسججا، يابججو ججج   يحماضججة   
أهججه تنججا ق ت كججي ت ايججة فيتمثجج  فجج  قجج م تج يججة،      أتججابم كججي بنجج  تججيار،  

التح يجج ،  اييججة الجججدات  يعيبججة شججارينة، كمججا تعججد ق يججة ابجججا  الحطجج  أهججه    
 م بم كي تطال  راعة لمحصو  السمسه.الق 

 ثج  فئات لمحصو  السمسه، تتمث  ف   كما يب   تظ التحلي  أا هناة

يتتمثججج  فججج  ت كجججي سجججمالوط فقجججط   ٪50ت اكجججي تييجججد أهميتهجججا النسجججبية عجججظ   -
(61.3٪.) 

٪(،  32.3٪(  يهج  ت اكجي المنيجا )   50  <25ت اكي تت اي  أهميتهجا بجيظ )    -
 (. ٪25.5تلول )(، ي ٪28.6يابوق قاص )

(،دي تجواس  ٪20.6  يتضه ت اكجي العجدية)  ٪25ت اكي الت  تق  أهميتها عظ  -
 (. ٪1.4( يتطال)٪8.2(، ت اية)٪9.2(، بن  تيار)13٪) 

 التوزيع الجغرافي لمحصول الفول السوداني : -ج

بل  عدد الم اكي الت  تقوم بيراعة تحصو  التجو  السجودان  بمحافظجة    
تس ، كما أا عدد الم اكجي التج     إجمال   ت اكي فقط تظ م سب2016المنيا عام 

هو ت كي تطال فقط، يبناء  ٪1بهذا المحصو  عظ  الميريعةتق  بها المساحة 
أا هنجاة تذبجذب فج      إلج   اإلشجارة (، يقد سبقت 66.7عليه يبل  تعد  االنتالار )

م(، كمجا تتتجايت المسجاحة    2016 – 2012خجج  التتج ة )   الميريعجة المساحات 
 األراضجج  أيداخجج  اليتججام القججديه   األراضجج سججواء ب آلخجج تججظ ت كججي  نتججا إليا

المستصلحة يالت  يجود بها هذا المحصو ، يلذا تتتوق على المحاصجي  الييتيجة   
حيججج  تمثججج   األراضججج بالمحافظجججة فججج  المسجججاحات التججج  تجججيرع بهجججذه  األخججج م
لهججججذا  األراضجججج ، ييعججججود ذلججججك إلججججى أا ارتتججججاع درجججججة تجئمججججة هججججذه 60.2٪

تظ المحاصي  االستهجكية الت  يمكظ أا تسجتهلك   أنهالمحصو ،هذا فضج عظ ا
عججظ أهججه ت اكججي  راعتججه فججيمكظ التعجج ف  أتججابعيججدا عججظ األيجج اض التصججنيعية، 

 ( 8( يالالك )8عليها تظ الجدي )
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 محصول الفول السوداني  إنتاجمساحة و إجمالي( 8جدول)
 م2016بمحافظة المنيا عام 

    ظنتا ياإل نتا توسط اإلالمساحة  فداا يت

 الم كي

 اإلجمال  خار  اليتام داخ  اليتام
األهمية 
 النسبية

 تساحة
تتوسط 
 إنتا 

 تساحة إنتا 
تتوسط 
 إنتا 

 ال تبة ٪ ٪ إنتا  ٪ تساحة إنتا 

 - - - - - - - - - - - - العدية

 - - - - - - - - - - - - ت اية

 6 2.7 1.0 1710 1.7 167 120 15 8 1590 10 159 بن  تيار

 7 0.5 0.2 260 0.3 26 - - - 260 10 26 تطال

 2 54.8 28.3 46284 26.5 2663 28050 17 1650 18234 18 1013 سمالوط

 1 90.3 46.5 75976 43.8 4396 22392 18 1244 53584 17 3152 المنيا

 5 2.9 1.0 1716 1.9 195 1233 8.5 145 483 9.66 50 ابوق قاص

 4 12.8 5.5 8936 7.3 733 1820 13 140 7116 12 593 تلول

 3 36.1 17.5 28634 18.6 1863 7700 11 700 20934 18 1163 دي تواس

 - - 100 163516 100 10043 61315 15.8 3887 102201 16.6 6156 اإلجمال 

بية النس  ياألهميجة النسج   - 2018المصدر   تدي ية اليراعة بمحافظة المنيا، قسه اإلحصاء، 
 تظ حساب الباح .

تحصججو  التججو   إنتججا تججظ حيجج  تسجاحة ي  األيلججى المكانجة تبجوأ ت كججي المنيججا   -1
( ، يقجد شجكلت   ٪46.5(،)٪43.8السودان  بالمحافظة فقد حققت علجى التجوال  )  

بمحصجو    الميريعةالمساحة  إجمال تظ  ٪71.7اليتام القديه  أراض تساحة 
المستصجلحة   األراضج  سجبة الباقيجة فتمثلهجا    الن أتجا التو  السودان  بم كجي المنيجا،   
 ظ/فجججداا( عجججظ المتوسجججط العجججام  18يجججة بهجججا )نتاجالتجججى ارتتججج  بهجججا تتوسجججط اإل
 ظ/فداا(، يتعد ق م ص.ال  بيجة، ي جو     16.2للمحافظة تظ هذا المحصو )

 ا للتو  السودان .إنتاجالخي ، يههيا يادتو تظ أهه ق م الم كي 

 األهميةف  المكانة الثانية يالثالثة تظ حي  جاء ت كيل سمالوط يدي تواس  -2
النسجججججججبية لمحصجججججججو  التجججججججو  السجججججججودان  حيججججججج  بل جججججججت علجججججججى التجججججججوال       

ه ف  قج م العييمجة، ال يبج     إنتاجتنا ق  أهه(، يقد تمثلت 36.1٪(،)54.8٪)
(، يكججذلك نيلججة  1.6يدايد يوسججف بم كججي سججمالوط الججذل بلجج  تعاتجج  تو نججه )    

، يتظ المجحجظ ارتتجاع المسجاحات    دي تواسبم كي  البدرتاا، يدلجا يالبدرتاا
 1650المستصلحة بم كي سمالوط يالت  بل جت تسجاحتها    األراض ب الميريعة

 األتج  داخج  اليتجام القجديه، لكجظ      باألراض  الميريعةفداا تتجاي ة المساحات 
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يتهججا إنتاجفججداا كمججا اا   700تختلججف بم كججي دي تججواس حيجج  تصجج  تسججاحتها    
  ظ/فداا(.   17ارنة بم كي سمالوط ) ظ/فداا( تق 11تنختضة )

تسجاحة   إجمجال  تظ  ٪92.3ي ٪88.9السابقة  األيلىشكلت الم اكي الثج   -3
بججاق  النسجج  فيمثلهججا بججاق     أتججالمحافظججة، اه بإنتاجججتحصججو  التججو  السججودان  ي 

الم اكجي المنتجججة يالتجج  تمثلجت أهججه تنججا ق  راعتهجا بقجج م درية، يتونججا الجبجج     
ي ايية حاته، يالسلطاا حسظ يالب يا بم كي ابوق قاص،  يشبيكة بم كي تلول،

ف  ت كي بن  تيار فاهه الب ر اليراعيجة تتمثج  فج  قج م الحسجنية، يالالجي         أتا
ي تطججال فهجج  ق يججة الالججي  حسججظ يق يججة  أتججا أهججه تنججا ق ت كجج فضجج  يالبهنسججا،

فئجات تجظ ت اكجي     أرب ابجا  الحط . ف  نتذ السياق السابق يمكظ التمييي بيظ 
 م، ييمكظ توضحها على النحو التال  2016 ظ هذا المحصو  عام تو

(، 5 90.3يتتمثج  فج  ت كجي المنيجا )     ٪50ت اكي تييجد أهميتهجا النسجبية عجظ      -
 . (٪54.8يت كي سمالوط )

 ٪(.36.1٪(  يه  ت اكي دي تواس )50 <25ت اكي تت اي  أهميتها بيظ )  -

(، ٪12.8ي يتلجججول )  يتضجججه ت اكججج ٪25ت اكجججي التججج  تقججج  أهميتهجججا عجججظ     -
 (. ٪0.5(، يتطال)٪2.7(، بن  تيار)٪2.9يابوق قاص )

نسجبية يتتمثج  فج      أهميةت اكي ال تيرع التو  السودان  يبالتال  ال توجد لها  -
 ت كيل العدية يت اية.
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 م2016( مساحة وإنتاج الفول السوداني بمحافظة المنيا عام 8شكل )
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 :نتاجاإل مإقليالجغرافي و التوطن -2

تتبايظ المسجاحات الميريعجة بالمحاصجي  الييتيجة علجى تسجتوم ت اكجي تحافظجة         
فج  نطجاق يسجط المحافظجة      ا  يت كيهيصاالمح أنه يجحظ تو ظ هذه إالالمنيا، 

يتسه بالم كيية، يهذا تا  إنتا  إقليهبالق ب تظ عاصمة المحافظة؛ تما اب   لنا 
محاصججي  الييتيججة تحجج  الدراسججة   ال ()اتضججح تججظ خججج  دراسججة تعاتجج  تججو ظ    

 .بم اكي المحافظة

 م2016( معامل توطن المحاصيل الزيتية بمحافظة المنيا عام 9جدول)

 تعات  تو ظ التو  السودان  تعات  تو ظ السمسه تعات  تو ظ التو  الصويا الم كي

 0.00 0.9 0.1 العدية

 0.00 0.4 0.2 ت اية

 0.15 0.4 0.8 بن  تيار

 0.04 0.1 3.0 تطال

 1.62 1.8 1.2 سمالوط

 3.58 1.2 1.1 المنيا

 0.18 1.3 2.8 ابوق قاص

 0.59 1.2 0.2 تلول

 2.31 0.9 0.3 دي تواس

 المصدر   تعات  التو ظ تظ حساب الباح  اعتمادا على بيانات الجداي  السابقة)(،)(،)(.

(، ت كججي المحاصججي  الييتيججة الججثج   9( يالالججك  )9يتبججيظ تججظ الجججدي ) 
منطقجة الدراسجة فج  سجتة ت اكجي يتوسجطها ت كجي المنيجا، فهجو يعجد بمثابجة نقطججة            ب

ت كيية لهذه المحاصي ، حي  تتو ظ هذه المحاصي  بم كيل تطال يسمالوط 
شججما  ت كججي المنيججا، يالجج  الجنججوب تنججه  تتججو ظ بم اكججي ابوق قججاص يتلججول،     

 فضج عظ ت كي دي تواس الذل يتو ظ به تحصو  التو  السودان .

تما سبق أا هناة ثج  ت اكي ال يتو ظ بها المحاصي  الييتيجة،  ه  يظ
يهذه الم اكي ه  الم اكي الالمالية للمحافظة تمثلة ف  العجدية، يت ايجة، يبنج     

                                                 
ت  التو ظ إلى قياس درجة نصي  أل يحدة تكانية تظ النالاط االقتصادل، يهدف تعا (*)

يإذا كاا الناتج ياحد الصحيح أي أكث  د  ذلك على التخصص ف  النالاط تح  الدراسة، 
 يينعدم التو ظ عندتا يكوا اق  تظ الواحد الصحيح. 

÷   الم كي(تعات  التو ظ  )تساحة المحصو  بالم كي/ تساحة االراض  اليراعية بنتذ 
راج   تحمد    )تساحة المحصو  بالمحافظة/ تساحة األراض  اليراعية بنتذ المحافظة(

 79(، الج  افيا اليراعية، دار المع فة الجاتعية، اإلسكندرية، ص ص1999خميذ الييكة)
–85. 



  سيد رمضان سيد عبد العال/  د                                                                      2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

تيار، حي  يق  تعات  تو نها عظ الواحد الصحيح بالمحاصي  الييتيجة بمنطقجة   
يت ايجة يصج    الدراسة، تبج   الصجورة أكثج  عنجدتا يجحجظ أا ت كجيل العجدية        

تعاتجج  تو نهمججا صججت  بمحصججو  التججو  السججودان  حيجج  ال لججه يججته  راعججة هججذا   
م، ال يقتص  انختاض تعات  التجو ظ علجى الم اكجي    2016المحصو  بهما عام 

 .آلخ تتبايظ تظ تحصو   أخ مالسابقة فقد ب  يق  ف  ت اكي 

يججيداد تعاتجج  تججو ظ  تحصججو  التججو  الصججويا عججظ الواحججد الصججحيح         
(، ت كججي 1.2(، ت كججي سججمالوط )2.8(، ت كججي ابوق قججاص)3تطججال )بم اكججي 
هججذا المحصججو ،  إنتججا  إقلججيهالسججابقة يسججط  األربجج (، يتقجج  الم اكججي 1.1المنيججا )

يي ججج  ذلججك للموقجج  المتوسججط لهججذه الم اكججي بالمحافظججة، تمججا يحقججق لهججا سججهولة  
فقججد  بججاق  الم اكججي أتججا، نتججا أي تججوفي  تسججتليتات اإل لألسججواقالوصججو  سججواء 

انختججض تعاتجج  تو نهججا عججظ الواحججد الصججحيح يجججاء ت كججي العججدية فجج  الم كججي  
 (.0.1بمعات  ) األخي 

أتججا عججظ إقلججيه إنتججا  تحصججو  السمسججه فيتمثجج  بججةرب  ت اكججي تبججدأ تججظ       
سمالوط شماال إل  تلول جنوبا، يقد ارتت  تعات   تو ظ السمسه بهذه الم اكجي  

(، 1.8ى التوال   ت كجي سجمالوط )  عظ الواحد الصحيح، حي  جاءت ت تيبها عل
( بك  تظ ت كيل المنيا 1.2(، فيما بل  تعات  التو ظ )1.3ت كي ابوق قاص )

يتلول، يهذا يوضح أنها تعد ت كي لت كي هذا المحصو ، ييعجود ذلجك لسجهولة    
تصجج يف اإلنتججا  بحاضجج ة المحافظججة، خاصججة فجج  ظجج  يجججود تنطقججة صججناعية    

تا  الحلوم يالطحينة تما يتطل  كميات كبيج ة تجظ   بمدينة المنيا الجديدة تقوم بإن
هذا المحصو ، أتا أق  الم اكي تو نا لمحصو  السمسه فكاا ت كي تطجال، إذ  

 (.0.1بل  تعاتله )

تمث  إقليه إنتا  تحصو  التو  السودان  بمحافظة المنيا بجثج  ت اكجي   
هجججججججج  المنيججججججججا يسججججججججمالوط يدي تججججججججواس، يقججججججججد بلجججججججج  تعاتجججججججج  تو نهججججججججا    

( علججى الت تيجج ، أتججا بججاق  الم اكججي فججانختض تعاتجج    1.62(،)2.31(،)3.58)
تو نهجا عجظ الواحججد الصجحيح، فيمججا لجه يظهجج  تجو ظ بم كججيل العجدية يت ايججة،       

 م.  2016نظ ا لعدم  راعة هذا المحصو  عام 
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 م2016( معامل توطن المحاصيل الزيتية بمحافظة المنيا عام 9شكل )

 :بمحافظة المنيا المحاصيل الزيتيةزراعة  المؤثرة فيعوامل ال :ثالثًا

يتطل  دراسة المحاصي  اليراعية الكالجف عجظ الخصجائص التج  تسجهه       
العوات  الج  افيجة التج  تج ث     ف  التبايظ المكان  لها، يعليه يمكظ التع ف على 

يهججذه العواتجج  تتعججددة ييتبججايظ  ،تججو ظ المحاصججي  الييتيججة بمنطقججة الدراسججةفجج  
؛ نظ ا الختجف ظ يف آلخ ، يتظ تحصو  آلخ ا تظ تكا عدتهتةثي ها تظ 

، 2007الجبورل، )يتتطلبات اليراعة لك  تحصو ، السيما المحاصي  الييتية
 ف   هذه العوات  تتمث ، ي(323ص 

 :والتسميد التربة -1

تالججك   ،2كجه  1772اليراعيججة بمحافظجة المنيجا    األراضج  بل جت تسجاحة    
يأيلججج  هجججذه   ،2كجججه 32279 تسجججاحة المحافظجججة البال جججة   إجمجججال تجججظ  5.5٪

يالتجج  تتنججوع تججا بججيظ  ،الدرجججة الثانيججة يالثالثججة يال ابعججة أراضجج هجج   األراضجج 
فجج   األراضجج يتتبججايظ هججذه   ،رتليججة يجي يججة  يأراضجج  ينيججة خصججبة   أراضجج 

 ،يالصجج ف ،الت بججة الطينيججة السججوداء جيججدة التهويججة   فةراضجج  ،تنججا ق تواجججدها
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السجه  التيضج  يج ب نهج       أججياء ايلج    يال نية بالعناص  الكيميائية تنتال  ف 
اليراعية للمحافظة  األراض تظ  ٪70يه  تمث  حوال   ،الني  بمنطقة الدراسة

 أنهجا كمجا   ،بيظ نه  الني  ش قا  يبح  يوسجف ي بجا    تا األراض يتق  تعظه هذه 
يهججذه  ،بنجج  تججيار يت ايججة ،تطججال ،تججيداد بم اكججي المحافظججة الالججمالية سججمالوط

تمجا اسجتدعى تنتيجذ شجبكات      ،تالجكلة ارتتجاع المجاء األرضج      تعان  تظ األراض 
 الص ف الم ط  ف  أيل  تنا ق انتالارها.

بجالظهي    األي الت بة ال تليجة بمنطقجة الدراسجة فتنتالج  فج  نطجاقيظ         أتا
يت بجة هجذا النطجاق ذات     ،ال ج ب تجظ بحج  يوسجف     إلج  أل  ،الصح ايل ال  ب 

كمجا توججد    ،حص  ف  بعض المنجا ق يختلط بها نسبة تظ اليلط يال ،قوام ختيف
كمجا فج  تنطقجة     ،٪4 -1بها نسبة تظ األتج  تت اي  نسبة األتج  بهجا تجا بجيظ    

أل فجج   ،النطججاق الثججان  فيقجج   بججالظهي  الصججح ايل الالجج ق   أتججا ،يجج ب العججدية
الت بة ال تلية الجي ية السطحية  أراض حي  تنتال   ،الجان  الال ق  لنه  الني 

يي لج  علجى ت بجة هججذا     ،السجيو  تجظ سججتو  الهضجبة الالج قية     التج  ج فتهجا تيجاه   
أراضج  جي يججة يفجج  بعججض   أنهججاأل  ،النطجاق ارتتججاع نسججبة ك بونجات الكالسججيوم  
السابقة تنتال  بمنطقجة الدراسجة    لألراض المنا ق أراض  جي ية تلحية. إضافة 

أراض      الني  يه  أراض   ينية ختيتة تق  علج  ضجتت   نهج  النيج  تجظ      
حية الال قية يال  بية يه  ت بجة تييجد بهجا نسجبة ال تجا  عجظ الطجيظ يتسجم          النا

 أراض   ميية.

المنجججا ق المستصجججلحة بمنطقجججة الدراسجججة تجججظ    األراضججج يتعجججد تعظجججه  
يجئجه  راعجة التجو      األراضج  فهجذا النجوع تجظ     ،الدرجة الثالثة يال ابعة أراض 

تهوية عالية تتجوف  فج    يذلك ألا هذه المحاصي  تحتا  إل   ،السودان  يالسمسه
فه  ذات نسيج ختيف  ،(286، ص 2003)الدي ، األراض تث  هذا النوع تظ 

فجج  حججيظ ال  ،(114ص  ،1999 )الييكة،تجججود بهججا  راعججة تحاصججي  السمسججه 
؛ نظج ا لكجوا هجذا المحصجو  تجظ      الملحيجة يالقلويجة   األراض تصلح  راعته ف  

بليتجججججه علجججججى تحمججججج  المحاصجججججي  التججججج  ال تتحمججججج  الملوحجججججة، بجججججال يه تجججججظ قا
كما ثبجت نججا   راعجة التجو  السجودان       ، (342، ص 2007،الجبورل)الجتاف
بقجججج م االستصججججج  بالمحافظججججة يتنهججججا ق يتجججج  االنتصججججار       األراضجججج بهججججذه 
تحصجو  التجو  الصجويا  فتججود  راعتجه       أتا ،(35، ص2004إسحاق،)يالوفاء
 تليججة ال ياألراضجج  ،الطينيججة الخصججبة جيججده الصجج ف   األراضجج  كجج  تججظ   فجج 

 الملحية أي سيئة الص ف. األراض نه يتجن  أ إال ،الصت اء يالجي ية
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ت تبط عملية التسجميد بطبيعجة الت بجة ياحتياجاتهجا تجظ العناصج  ال ذائيجة        
تلجك المحاصجي     إنتجا  تمجا يجنعكذ بجديره علجى تكجاليف       ،الج تة لكج  تحصجو   

يفج    ،ة تسجميد الت بجة  بعمليج  نتجا  حججه اإل  يتةث كذلك  ،احتياجاتهاالت  تتبايظ ف  
يبجالنظ    ،ضوء ذلك يتحجدد العائجد االقتصجادل تجظ  راعجة المسجاحات اليراعيجة       

فقججد أثبتججت الدراسججات أنهججا تسججتجي  بالججك  تلحججو  إلجج    المحاصججي  الييتيججة  إلجج 
 ، أتجا فيمجا يج تبط بمنطقجة    (Nagesh Y., 2018 , p: 294)المتجوا ا التسجميد  

تبعجا لطبيعجة كج      األسجمدة احتياجاتهجا تجظ    هناة اختجف فيما بينهجا فج    أايتبيظ ف
 األرضيتبعجا لم احج  النمجو المختلتجة للنبجات يحتجى فج  فتج ة إعجداد           ،تحصو 
 أراضج  جانج   بيعجة الت بجة التج  تجيرع بهجا سجواء ت بجات          إلج  هجذا   ،اليراعية

يبمكجججظ التعججج ف علجججى   ،المستصجججلحة األراضججج الت بجججات ب أيالسجججه  التيضججج  
 (. 10المحاصي  تظ خج  الجدي  )المق رات السمادية لهذه 

 )لجم/فدان( 2014( المقررات السمادية للمحاصيل الزيتية عام 10جدول )

 السمسه فو  سودان  فو  صويا نوع السماد 

 قديمة أراض 

 15 30 30 (Nلسماد النيت يجين  )ا يتا

 22.5 22.5 22.5 (p2O5التوستور ) أكسيدخاتذ 

 K2O 24 0 0)البوتاسيه ) أكسيد

 جديدة أراض 

 20 45 45 (Nلسماد النيت يجين  )ا يت ا

 30 30 30 (p2O5التوستور ) أكسيدخاتذ 

 K2O 24 24 24)البوتاسيوم ) أكسيد

 نتججا المصججدر  ي ارة اليراعججة، قطججاع الالججئوا االقتصججادية، نالجج ة إحصججاءات تسججتليتات اإل  

 .28، ص 2015اليراع ، تايو 

الت  ستيرع بمحصو  التجو  الصجويا بدايجة      األراضتبدأ عملية تسميد 
لليراعة أل خج  عملية الح   حي   يضجاف السجماد    األرضتظ عملية إعداد 

 األراضجج كجه/فججداا فجج    200 - 150التوسججتات  يالججذل يتجج اي  تعدلججه بججيظ     
يه  تضاف علجى   ،ال تلية ف  ي ب يش ق تنطقة الدراسة األراض الجديدة ي

بمعجد    (k2o)كما يضجاف سجماد البوتاسجيوم     ،ية النموعمل أثناءتظ ت حلة  أكث 
القديمجة أي المستصجلحة ييجته ذلجك علجى تج تيظ        األراضج  كجه /فداا سواء ب 24

 األسجمدة  أتجا  ،األيلجى  الدفعجة يجوم تجظ    15المحايجاه يالثانيجة بعجد     ريجه عند  األيلى
 ،حتاظا على المحصجو   -ال يسمح ب ي ها-اال يتية فه  تضاف بمقادي  تحددة 

 20تجيداد إلجى    ،كجه/فجداا  15القديمجة بنحجو   األراضج  فتقدر الكميات المطلوبة ب
  أل سجماد أ يتج  ييج  المقجنظ     إضافةيي ج  عدم  ،الجديدة األراض كجه/فداا ب

للتو  الصويا؛ نظ ا الا إضافة األسمدة اآل يتية فج  حالجة نججا  التلقجيح يوقجف      
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ف  حا   أتا ،نتا يد تظ تكاليف اإلكما يعتب  هذا إس افا  يي ،نالاط العقد البكت ية
كجه/للتداا يجته تقسجيمها علجى تج تيظ تضجاف قبج          50 إضافةعدم التلقيح يمكظ 

جانجج  العناصجج  السججابقة يحتججا  فججو  الصججويا إلججى الحديججد  إلجج  ،التججاليتيظ الجج بتيظ
 يالينك يالمنجنيي. 

ليراعججة تحصججو  السمسججه   األرضعمليججة تجهيججي   أثنججاءيقججوم المججيارعيظ  
 فجججججداا/3م 15 -10تجججججا بجججججيظ  إضجججججافةالسجججججماد البلجججججدل حيججججج  يجججججته   فةبإضجججججا

(http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q)
يذلججججججك قبجججججج  إعججججججداد 

التوسججتاتية  األسججمدة إضججافةفيججته  األرضتجهيججي  أثنججاء  أتججا ،األرض لليراعججة
 لألراضجج كجه/فججداا  22.5المستصججلحة ي  باألراضجج كجججه /فججداا   30بمعججد  

ي ي  تظ  أييحدد  أالمحصو  السابق عليه ف  اليراعة يمكظ القديمة علما باا ا
كمججا يضججاف سججماد    ،كجججه  بعججد البقوليججات   10  إضججافةحيجج  يججته   ،هججذا المعججد  
المستصجلحة   األراضج  كججه /فجداا علجى دفعتجيظ ب     24بمعجد    (k2o)البوتاسيوم 

فقججط ديا القديمججة التجج  يضججاف لهججا بمعججد  تجج ة ياحججدة  فجج  حججا  اليراعججة بعججد    
 األراضج  فقج    إلج  ييعود هذا االختجف ف  عمليجة التسجميد    ،ي  النجيليةالمحاص

)النيت يجينة(  اال يتية باألسمدةيفيما ي تبط  ،المستصلحة ال تلية لهذه العناص 
القديمججججة  األراضجججج يختلججججف بججججيظ  فججججاألت  ،التجججج  يحتاجهججججا تحصججججو  السمسججججه

 إضججافتههيججته   كجججه 30 إلجج القديمججة  باألراضجج يحتججا  التججداا  إذ ،يالمستصججلحة
 األراضج   أتجا  ،قبج  ريجه المحايجاه يالثانيجة عنجد بجدأ التيهيج         األيلجى على دفعتيظ 

كميات اكب  تجظ التسجميد اال يتج  حيج  يقجدر تعجد  تجا         إل المستصلحة فتحتا  
يريججه ذلججك ينصججح بعججدم اإلسجج اف فجج  اسججتخدام       ،كجه/فججداا 45 إلجج تحتاجججه 
 ،ضج ل علجى حسجاب نقجص المحصجو      اال يتية حتى ال ييداد النمو الخ األسمدة

جان  تا سبق يتطل  تحصو  السمسه يججود بعجض العناصج  بالت بجة تثج         إل 
أتججا فجج    ،القديمججة األراضجج يالنحججاس يالحديججد يذلججك فجج      ،يالينججك ،المنجنيججي
 .كب يتاتتا سبق ال إل المستصلحة ال تلية فيضاف  األراض 

للت بججة يالمجججددة يعججد تحصججو  التججو  السججودان  تججظ المحاصججي  المصججلحة  
فلقجد قجدرت    ،لخصوبتها فهو يساعد على  يادة نسبة المادة العضوية بها بعد  راعته

)أحمججد، 2.61   إلجج ارتتعججت بعججد الحصججاد  1.51هججذه المججادة قبجج   راعتججه بحججوال   
يريجه ذلجك فجاا هجذا المحصجو  ال يختلجف كثيج ا عجظ          ،(.342، ص 1997شحاته،

عملية التسميد يالعناصج  الج تجة لجه     إل اجة ف  تدم ح األخ مالمحاصي  الييتية 
 األرضفتج  ت حلجة إعجداد     ،نتجا  الكتما  عملية النمو بالك  جيد يسهه ف   يجادة اإل 

 تججججظ السججججماد البلججججدل 3م20-15تججججا بججججيظ  إضججججافةالحجججج   يججججته  يأثنججججاءلليراعججججة 
(http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc)، قبججج  ريجججه  أتجججا
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القديمجججة  األراضججج اال يتيجججة ب األسجججمدةكجه/فجججداا تجججظ   30 ةإضجججافالمحايجججاه فيجججته  
يهذا التبايظ يحجد  ايضجا فج  تعجد       ،الجديدة المستصلحة باألراض كجه/فداا 45ي

القديمججة بنحججو   األراضجج التوسججتاتية حيجج  يقججدر تعججد  تججا تحتاجججه     األسججمدة إضججافة
 المستصلحة. األراض كجه للتداا ب 30ف  حيظ يبل   ،كجه/فداا 22.5

 :المناخية الموائمات -2

المحاصججي  الييتيججة ك ي هججا تججظ المحاصججي  بعججدد تججظ العناصجج         تتججةث  
 أيفهذه العناص  تحجدد نججا     ،المناخية أهمها درجة الح ارة يال  وبة يال يا 

يعليجه   ،اإليججاب ي يتهجا بالسجل  أ  إنتاجكمجا تج ث  علجى     ،صجي  فال   راعجة المحا 
أا المنجا  ال يعمج  يحجده تنتصجج عجظ       إلج   اإلشجارة ، يهنجا يجج    نتجا  يتبايظ اإل

، ب  يج ث  بالتضجاف  تعهجا كوحجدة ياحجدة ، فهجو يج ث         األخ مالعوات  الطبيعية 
بصورة تباش ة على النبات، يبصجورة ييج  تباشج ة فج  الت بجة أي فج  العواتج         

يفيمججا يلجج  دراسججة تتصججيلية  ،(324، ص 2007)الجبورل،البيولوجيججة المختلتججة
   يه  -(10( يشك  )11جدي  )- ابق ذك ها،للعناص  المناخية الس

 درجة الح ارة   -أ

ت ث  درجة الح ارة ف  اختيار المحاصي  الميريعجة تجظ حيج  تواسجه     
تحصو  فو   إل يبالنظ   ،يتهإنتاجاليراعة يتيعاد نضج المحاصي  يتستوم 

 ،نهاية تايو إل الصويا يتبيظ أفض  توعد ليراعته يكوا  بداية تظ شه  اب ي  
يهجج  درجججات   ،م5 12-10ذلججك فجج  ظجج  درجججة حجج ارة تعتدلججة تتجج اي  بججيظ     ي

تحصجو  فجو  الصجويا التج  يحقجق النبجات عنجدها أعظجه          إلنبجات الح ارة المثلجى  
يهجذا يعنج  أا    ،يأفض  نمو حي  تص  سج عة نمجو النبجات أقصجاها أي أفضجلها     

 ثي هجا لتةيي  تناسبة لهذا المحصو ؛ نظ ا  يالم تتعةالمنختضة  الح ارةدرجة 
تحصجو  السمسجه  فيحتجا       أتجا  ،على كمية يقيمة الييت الناتج تظ فو  الصويا

يبنجاء  عليجه تتج اي      ،يحتجى حصجاده   اإلنبجات لدرجة حج ارة ت تتعجة  يلجة فتج ة     
يبنجاء عليجه ال يتحمج  تحصجو       ،م5 30 – 25المثلى لنموه بيظ  الح ارةدرجة 

ضججوء ذلججك فةفضجج  توعججد يفجج   ،السمسججه البجج يدة خججج  ت احجج  نمججوه المختلتججة
ية المحصجو   إنتاجيهذا ينعكذ على  ،ليراعته يكوا خج  شه ل اب ي  يتايو

 30-25يفيما يخص درجة الح ارة المثلى للتو  السودان  فتت اي  بيظ  ،إيجابا
يهجذا يعنج  اا انسج       ،م5 14-12ينبت ف  درججة حج ارة    أانه يمكظ أ إال ،م5

 ،تنتصججف تججايو إلجج ا تججظ تنتصججف اب يجج  تيعججاد ليراعججة التججو  السججودان  يكججو
يفج    ،التجداا يانختجاض نوعيتهجا    إنتجا  يالتةخي  اي التبكي  عظ ذلجك يقلج  تعجد     

يجة التجداا يبجيظ    إنتاجضوء ذلجك تبجيظ يججود عجقجة ارتبجاط توجبجه بجيظ تتوسجط         
فيمجا كانجت العجقجة عكسجية      ،درجة الح ارة لمحصول  السمسه يالتو  السودان 
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. يتجظ دراسجة   (359ي  343، ص 1997أحمد،شحاته،)ويالمحصو  التو  الص
المتوسطات الاله ية لدرجات الح ارة )ججدي  ( يجحجظ أا تتوسجطات درججات     

حي  أا الحد  ،الح ارة بمنطقة الدراسة تناسبة ليراعة تعظه المحاصي  الييتية
 ،م خجج  شجه  ينجاي    5 6.2األدنى لدرجة الح ارة ف  المحافظة ال ينختض عظ 

( فج  جميج    أيسطذشهور السنة ح ارة) شه   بةعلىسط درجة ح ارة أتا تتو
يبهجذا فجةا جميج  أرججاء تنطقجة       ،م5 38.4أجياء تنطقة الدراسة ال ي تتج  عجظ   

تمجا يجئجه نمجو تعظجه      ،ا تتجانس ا تناخي ا ف  درججات الحج ارة  إقليمالدراسة تمث  
 الت  تحتا  إلى جو دافئ يشمذ سا عة. ،المحاصي  الييتية

 ( متوسط المعدالت الشهرية لبعض العناصر الجوية 11)جدول
 2015بمحطة المنيا 

 شه 
درجة الح ارة 

 العظمى
درجة الح ارة 
 الص  م

 ٪ال  وبة النسبية
س عة 
 ال يا 

 2.4 60 6.2 19.8 يناي 

 2.7 60 7.2 21.3 فب اي 

 3.2 60 11.6 25.9 تارس

 3.4 47 12.8 28.7 اب ي 

 3.7 42 19.2 34.8 تايو

 3.9 46 21.2 35.3 يونيو

 3.1 50 22.9 36.8 يوليو

 2.8 51 25.4 38.4 أيسطذ

 3.1 46 23.5 37.8 سبتمب 

 2.9 58 20.2 32.1 أكتوب 

 2.5 67 14.1 26.1 نوفمب 

 2.2 69 8.6 20.7 ديسمب 

 3 54.7 16.1 29.8 المتوسط السنول

السجنول لجمهوريجة    اإلحصجائ  كتجاب  ، الياإلحصجاء المصدر  الجها  الم كيل للتعبئة العاتجة  
 .1-1، الج  افيا يالمنا ، جدي  2017تص  الع بية 
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 ( العناصر المناخية المؤثرة بالمحاصيل الزيتية 10شكل)
 م2015بمحافظة المنيا عام 

 ال  وبة  -ب

ا ت  درجات الح ارة، فتييد نسجبة  ا عكسي تتناس  ال  وبة النسبية تناسب 
تججظ  ت الحج ارة، يتججنختض بييادتهجا، يهجذا تجا يتضجح     ال  وبجة بانختجاض درججا   

ت تت  ال  وبجة النسجبية بمنطقجة الدراسجة     ( حي  10( يالالك )11خج  الجدي )
فتصج    ياضجحة فج  أشجه  ال بيج  يالصجيف      بصجورة خج  شهور الالتاء، يتقج   

(؛ ييعود ذلك للت ي ات ٪42(، تايو)٪47إل  أدنى تستوياتها خج  شه  اب ي )
الة عدم االستق ار الناتجة عظ ت ير المنختضات الخماسينية، يهجذه  التجائية يح
ه  الت  تيرع بها المحاصي  الييتية، يف   -فصل  ال بي  يالصيف –التت ات 

 بيعججة العجقججة العكسججية بججيظ تتوسججط إنتاجيججة التججداا      ضججوء ذلججك، يبنججاء علججى    
وبججة يجج دل أل أا  يججادة ال  -للمحاصججي  الييتيججة يبججيظ نسججبة لل  وبججة النسججبية  

، فجإا ال  وبجة النسجبية ال    -النختاض إنتجا  المحاصجي  الييتيجة يالعكجذ صجحيح     
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يظهجج  تةثي هججا بدرجججة كبيجج ة يياضججحة علجج  المحاصججي  الييتيججة تحجج  الدراسججة  
بمحافظججة المنيججا، إال فجج  بعججض الحججاالت التجج   تسججقط  فيهججا أ هججار بعججض هججذه      

، كما ت ث  ال  وبة علج   المحاصي  نتيجة النختاض الالديد ف  ال  وبة النسبية
انتالار األت اض الخاصجة بالمحاصجي  إذ ارتتعجت نسجبتها بدرججة كبيج ة، فنبجات        

،يلكججظ إذا ٪65-60فجو  الصجويا يحتججا  إلجى نسججبة ر وبجة تعتدلجة تتجج اي  بجيظ       
ارتتعت نسبة ال  وبة عظ ذلك، فإا هذا يساعد على انتالار األتج اض الخاصجة   

إلى توت النبات يت ي  لوا الساق ياأليراق به تث  البياض الييب  الذل ي دل 
تججظ اللججوا األصججت  إلجج  البنتسججج ، يبنججاء عليججه يتضجج   راعتججه فجج  الهججوات        

(، يفجج  ضججوء تججا سججبق فججةا تججةثي    355، ص 1997أحمد،شججحاته،الصح ايية)
ال  وبججة النسججبية علججى فججو  الصججويا قججد يكججوا ايجابيججا أي سججلبيا، يهججذا التججةثي         

ال  وبة النسبية الصباحية، ف  حيظ ت ث  ال  وبة ف  االيجاب  يكوا تظ خج  
 .(Ramesh B, 2017, P 185)المساء سلبا على الي قات

 ال يا   - 

تتعجج ض تنطقججة الدراسججة لل يججا  الالججمالية يالالججمالية ال  بيججة يالالججمالية  
الالججج قية التججج  تجججيداد نسجججبتها فججج  فصججج  ال بيججج ؛ يذلجججك لمججج ير المنختضجججات     

يال يججا  السججابقة باتجاهاتهججا الثجثججة تجج ث   ،تعهججا ال يججا الخماسججينية التجج  تجججذب 
على المحاصي  الييتيجة بمنطقجة الدراسجة خاصجة أا المتوسجط السجنول لسج عتها        

سجج عة لهججا بمحافظججة المنيججا خججج       أقصججىيتصجج   ،عقججدة/ سججاعة  3يصجج  إلججى  
 ،-جججدي  ()-عقججدة / سججاعة علججى الت تيجج   3.9ي 3.7 إلجج شججه ل تججايو ييونيججو 

س عة  إل   ف  ارتتاع قيه تعد  س عة ال يا  بالاله يظ السابقيظ يي ج  السب
لناتججججة عجججظ عمليجججات التصجججعيد الحججج ارل نتيججججة التسججججخيظ       اال يجججا  المحليجججة   

علمججا بججةا التتجج ات السججابقة هجج    ،(68، ص 2011عججويذ، اسججماء ،)األراضجج 
ة تما يييجد تجظ اثج  هجذه ال يجا  علجى تلجك        يفت ة نضج  يحصاد المحاصي  الييت

  حاصي .الم

المحاصججي  الييتيججة بمحافظججة المنيججا تججةث ا كبيجج ا ب يججا  الخماسججيظ   تتججةث 
الت  ته  على المحافظة ف  شه ل تجارس يأب يج  ييكجوا اتجاههجا جنجوب  ثجه       

 ،جنوب  ي ب  عنجدتا تسجتم  ح كجة المجنختض الججول نحجو الالج ق        إل يتحو  
ماء عججويذ، اسجج ) عقججدة 50-30تصجج  سجج عتها تججظ   ،يهجج  ريججا  حججارة تت بججة  

ضجججار علججج  ايلججج  هجججذه     تجججةثي لجججذا تكجججوا ذات   ،(69- 68، ص ص 2011،
تما يصيبها بالضج ر حيج  تج دل     ،-تنمو ف  هذا الاله  أنهاخاصة -المحاصي  
كما تعم  عل  كس  سيقاا هذه النباتات يتميق  ،تساقط أ هاره إل هذه  ال يا  

با علججى  أيراقهججا بجج  ياقتجعهججا تججظ جججذيرها فجج  فتجج ة النضججج تمججا يججنعكذ سججل      
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يلذلك يلجة الميارعوا إل  إقاتة تصدات ال يا  تظ األشجار  ،اإلنتاجيةضعف 
 ،المختلتة يخاصة أشجار الكافور يالكا يرينا لقدرتها عل  تقايتة نالاط ال يا 

يججة التججداا  إنتاجيالججي  تججا سججبق إلججى يجججود عجقججة عكسججية قويججة بججيظ  تتوسججط         
يالتجو  السجودان (    ،السمسجه  ،وياللمحاصي  الييتيجة بمحافظجة المنيجا ) فجو  الصج     

 يبيظ تتوسط س عة ال يا  .

عناص  المنجا  فج  المحاصجي  الييتيجة تجظ       تةثي يتضح تما سبق  تدم 
علجى كميجة الييجت فج  البجذير       التجةثي  تجظ حيج     أيحي  تحديد تواعيد اليراعة 

يتججظ هججذا المنطلججق البججد تججظ تججوفي  قاعججدة  ،نتججا يبالتججال  انعكاسججه علججى قيمججة اإل
اليراعج  بالمحافظجة    اإلرشجاد انات تناخية لمنطقة الدراسة تقجدم للقجائميظ علجى    بي

تظ أج  توعية الميارعيظ بالمواعيد المناسبة لليراعة يتظ أج  تتجادل يتجنج    
 الظاه ات المناخية الضارة بالمحاصي  الييتية. 

 ترلز السكان:  -3

ة الييجوت، يبنجاء   اسجتهج إنتجا  ي  يعد عدد السجكاا تجظ المحجددات المهمجة لحججه      
تليججوا  5.5 عججددههبلجج  عليججه يمكججظ التعجج ف علججى سججكاا تحافظججة المنيججا يالتجج   

م، يتتبايظ نسبة ه الء 2017الجمهورية عام  إجمال تظ  ٪5.8نسمة، يالكلوا 
، تلججول ٪17، فهجج  تصجج  أعجهججا فجج  ت كججي المنيججا    آلخجج السججكاا تججظ ت كججي  

سابقة تجا يقج ب تجظ نصجف     ، يتمث  الم اكي الثج  ال٪14.5، سمالوط 16.9٪
(، يتججظ المجحججظ أا هججذه الم اكججي تقجج  فجج  تنتصججف   ٪48.4سججكاا المحافظججة )

 أتجا المحافظة، كما أا هذه الم اكي تمث  ت كي ثقج  يت كجي للمحاصجي  الييتيجة،     
 396012باق  الم اكي فتمث  النسبة الباقية، كمجا بلج  عجدد العجاتليظ بالمحافظجة      

علججى ال يججف  اسججتحواذ، يهججذا يالججي  إلججى ٪57.6عاتجج  يالججك  العججاتليظ بججال يف 
 إنتجا  ييختلف تتوسط نصي  الت د تظ تسجاحة ي ، نصي  ال باس به تظ العمالة

  .المحاصي  الييتية بمنطقة الدراسة
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( توزيع السكان ومتوسط نصيب الفرد من المحاصيل الزيتية 12جدول)
 م2016بمحافظة المنيا عام 

 الم كي
 مساحةال السكاا

 (تت  ت ب )
 نتا اإل

 ) ظ(
 تتوسط نصي  الت د

 كجه تت  ت ب  ٪ عدد

 14 14.3 4031 4019400 5.1 280217 العدية

 3 6.2 1760 3687600 10.8 593259 ت اية

 9 16.7 5448 10647000 11.6 635679 بن  تيار

 22 64.3 6967 20433000 5.8 317865 تطال

 80 49.6 63940 39450600 14.5 795985 سمالوط

 92 37.9 86294 35435400 17 935318 المنيا

 30 57.8 18262 34792800 10.9 601517 ابوق قاص

 15 10.8 13576 10017000 16.9 927386 تلول

 76 29.4 31310 12041400 7.5 409869 دي تواس

 42 31 231588 170524200 100 5497095 اإلجمال 

 2018، اإلحصاءا، قسه تدي ية اليراعة بمحافظة المني -1المصدر 
 .2017، األي ، تعداد تحافظة المنيا، الجدي  ياإلحصاءالعاتة الم كيل للتعبئة الجها   -2

 تتوسط نصي  الت د تظ حساب الباح  -3

أا تتوسط نصي  التج د   (11يالالك  ) (12يظه  تظ الجدي  السابق )
 42 د ، فيمجا بلج    /فج 2م 31تظ تساحة المحاصي  الييتية بمحافظة المنيا قد بل  

، سججواء آلخجج ، يقججد تبججايظ هججذا المتوسججط تججظ ت كججي  نتججا كجه/فجج د تججظ حيجج  اإل
العجقجة بجيظ    إلج  انختاضا عظ المتوسجط العجام للمحافظجة؛ يهجذا يعجود       أيارتتاعا 

 هذا التبايظ على النحو التال   إب ا عدد سكاا يكج تنهما، ييمكظ 

متوسجط العجام فج  نحجو     ارتت  تتوسجط نصجي  التج د تجظ المسجاحة عجظ ال       -
سججمالوط يالمنيججا، فقججد شججكلت     ابوق قججاص، تطججال،  ت اكججي هجج   أربجج 

( علجججججججى الت تيججججججج ، يهجججججججذا  37.9٪(،)49.6٪(،)57.8٪(،)64.3٪)
بم كييجة الموقج  حيج  تقج  فج  تنتصجف المحافظجة، كمجا          تتةث الم اكي 

تظ أعداد سكاا المحافظة، يهجذه يالجي  إلجى     ٪48.2تالك  تجتمعه  أنها
فقجد أشجارت   ة بيظ ت كي السكاا يالمحاصجي  تحج  الدراسجة،    تدم العجق

يقابلججه  يجججادة فججج    ٪1احججدل الدراسجججات إلججج  أا  يججادة النمجججو السجججكان    
، يهذا يجد  علجى التجةثي  االيججاب      ٪0.016استي اد  يت الطعام بنسبة 

تنجا ق الت كجي    أا ، خاصجة (Asghar A, 2017, p:146)فيمجا بينهمجا  
 أيسججواء بط يقججة تباشجج ة  نتججا لتصجج يف اإل أسججواقالسججكاا تعججد بمثابججة 
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ييجج  تباشجج ة، خاصججة أا المحاصججي  الييتيججة يمكججظ اسججتهجكها بط يقججة   
عمليجات صججناعية عليهجا، كمججا هجو الحججا  فج  التججو       إججج اءتباشج ة قبج    

 .، كما توف  تنا ق ت كي السكاا أيدل عاتله رخيصةالسودان 
وسجججط العجججام انختجججض تتوسجججط نصجججي  التججج د بمحافظجججة المنيجججا عجججظ المت  -

قد جاء  ت كيل ت اية يتلجول فج  تكانجة    يللمساحة ف  باق  الم اكي، 
/فجج د؛ 2م11حيجج  لججه يتعججدم تتوسججط نصججي  التجج د بهمججا عججظ     تتججةخ ة

تججظ سججكاا   ٪16.9يي ججج  ذلججك الرتتججاع عججدد السججكاا بم كججي تلججول)    
المحاصججي   إجمججال تججظ  ٪5.9)الميريعججةعججظ المسججاحات  ( المحافظججة
 إجمجال  تظ  ٪10.8السكاا) أعداداية فت تت  به ت كي ت  أتاالييتية(، 

المحافظججة(، فجج  حججيظ تججنختض بججه المسججاحة؛ نظجج ا لعججدم  راعججة التججو    
 م.2016السودان  عام 

المحاصجي  الييتيجة عجظ     إنتجا  له يختلف كثي ا تتوسط نصي  الت د تجظ   -
كجه/ف د)المتوسجججط العجججام  42ارتتججج  هجججذا المتوسجججط عجججظ   إذالمسجججاحة، 

 (،كجه/فجج د 80سجمالوط)  (،كجه/فج د  92تججظ المنيجا) للمحافظجة( فج  كج     
، يي ججج  ذلججك لييججادة المسججاحات الميريعججة    كجه/فجج د( 76دي تججواس)

بكجج  تججظ المحاصججي  الثجثججة  نتججا اإل إجمججال ي نتججا يارتتججاع تتوسججط اإل
فيما ي تبط ببجاق  ت اكجي الدراسجة فقجد انختضجت عجظ        أتاتح  الدراسة. 

  أا اق  نصي  للت د كاا بم كيل العام بالمحافظة، يي نتا تتوسط اإل
  كجه/ف د(.  9كجه/ف د( يبن  تيار) 3ت اية)
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( متوسط نصيب الفرد من مساحة وإنتاج المحاصيل الزيتية 11شكل )
 م2016بمحافظة المنيا عام 

 :نتاجتكاليف اإل -4

تكلتجة   إجمال ت تبط ربحية المحاصي  الييتية يصاف  عائد التداا على 
تمثجج  بعججدا  اقتصججاديا لتلججك المحاصججي ، تمججا يججدف  المججيارعيظ         يالتجج    نتججا  اإل

المحاصجي  الييتيجة تحج      إلج  للمتاضلة بينهجا لتحقيجق أكبج  عائجد تنهجا، يبجالنظ        
 أجججور أيالدراسججة يجحججظ تنججوع العناصجج  التجج  تسججتخدم فجج  العمليججة اليراعيججة      

ح ، كمجا هجو توضج   آلخج  يالت  تتبجايظ تكلتتهجا تجظ تحصجو       نتا يتستليتات اإل
 (.13بالجدي )
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 2014الفدان من المحاصيل الزيتية عام  إنتاج( متوسط تكاليف 13جدول )

 البنود
 فو  الصويا السمسه التو  السودان 

 ٪ جنيه/فداا ٪ جنيه/فداا ٪ جنيه/فداا

تكاليف 
العمليات 
 اليراعية

يتستليتات 
 نتا اإل

 األراض تحضي  
 اليراعية

305 7 260 7.6 343 9.7 

 6.5 228 5.8 199 11.4 492 التقايل

 11.8 418 9.8 335 10.3 445 ال ل

 13.7 483 15.2 520 13.6 590 التسميد

 1.4 49 7.1 242 4.5 197 خدتة المحصو 

 7.4 260 2.3 79 3.7 159 اآلفاتتقايتة 

 7 247 7.6 259 9.2 397 الحصاد

 3.2 114 5.4 184 3.4 147 نق  المحصو 

 5.5 193 5.5 187 6.3 273 تصاريف اخ م

 66.1 2335 66.2 2265 69.4 3005 جملة تكاليف العمليات اليراعية

 33.9 1195 33.8 1155 30.6 1328 اإليجار

 100 3530 100 3420 100 4333 باإليجارالتكاليف  إجمال 

المصججججدر  ي ارة اليراعججججة، قطججججاع الالججججئوا االقتصججججادية، نالجججج ة إحصججججاءات    
 .380، ص 2015ليراع ، تايو ا نتا تستليتات اإل

التكججاليف تججظ تحصججو   إجمججال ( يتضججح تبججايظ 13تججظ تحليجج  الجججدي )  
 إجمجال  بلج    إذ، فقد تصدر تحصو  التو  السودان  هذه المحاصجي   آلخ  يت  

، نتا جنيه، تو عت على العمليات اليراعية يتستليتات اإل 4333تكلتة التداا 
تجظ   ٪30.6جنيه يه  بذلك تالجك    1328 يالت  بل ت اإليجاريةللقيمة  إضافة
، فقجد تتايتجت فج     ٪69.4العمليات اليراعية يالتج  تالجك     أتاالتكاليف،  إجمال 

ليراعججة التججو  السججودان  يالتقججايل   األرضتو يعهججا تججا بججيظ عمليججات تحضججي    
 األيلجى ف  المكانة  األسمدةيالحصاد ييي ها، يقد جاءت قيمة  ياألسمدةيال ل 

التكججاليف ينحججو   إجمججال تججظ  ٪13.6اختصججت بنحججو   إذ، تججا نبججيظ تكججاليف اإل 
تجججظ جملجججة تكجججاليف العلميجججات اليراعيجججة نتسجججها ديا احتسجججاب القيمجججة      19.6٪

تججظ  ٪10.3، ٪11.4االيجاريججة، تجهججا قيمججة التقججايل يعمليججات الجج ل بنسجج      
التكجاليف، يبهجذا فججاا العناصج  الجثج  السجابقة تمثجج  تجتمعجة نحجو ثلجج          إجمجال  
 األنالجطة لجذلك هنجاة بعجض     إضجافة التجو  السجودان ،    إنتجا  تكاليف   إجمالقيمة 

 إعجداد يتتمثج  فج  عمليجات     نتجا  تكلتجة اإل  إجمجال  تظ  ٪10الت  تق  نسبتها عظ 
 ينق  لمحصو  ييي ها. اآلفاتلليراعة يالحصاد يتقايتة  األرض
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 3420التججداا  إنتججا يفيمججا يجج تبط بمحصججو  السمسججه فقججد بل ججت تكلتججة     
للقيمجة االيجاريجة    ٪33.8ي ٪66.2ت بيظ عمليات  راعيجة شجكلت   جنيه، تو ع

، ي بيع  أا آلخ تباينت تظ عنص   نتا تكاليف يتستليتات اإل أا إالللتداا، 
(؛ نظجج ا الرتتججاع قيمتهججا فجج    ٪15.2) األيلججىالمكانججة  األسججمدةتتصججدر عمليججة  

يججدا التوسججتاتية يتحد األسججمدةخاصججة تججظ  إليهججايحاجججة هججذا المحصججو   األسججواق
 أتجا كجه/فجداا،   45 إلج  الجديدة الت  تحتا  كميات كبي ة تنها تصج    األراض ب

فقججد كانججت الت يقججات فيمججا بينهججا    نتججا بججاق  العمليججات اليراعيججة يتسججتليتات اإل  
 نتجا  تكلتجة اإل  إجمجال  تجظ   ٪7 – 5ضئيلة جدا حي  ت ايحت ف  ايلبها تا بيظ 

حجد   إلج   يتالجابه لصجويا يجحجظ انجه    التجو  ا  إنتجا  تكاليف  إل ة. يبالنظ  اإلجمالي
التججداا تجظ التججو  الصججويا   إنتجا  كبيج  تجج  تحصجو  السمسججه، حيج  بل ججت تكلتججة    

جنيجه، فيمجا بل جت القيمجة      2335جنيه، بل ت تكاليف العمليات اليراعيجة   3530
علججى الت تيجج ، يكمججا هججو  ٪33.9ي ٪66.1بنسججبة  ألجنيججه،  1195االيجاريججة 

( تلتهجا قيمجة   ٪13.7)األيلجى  المكانجة   سجمدة األبمحصو  السمسه تصجدرت قيمجة   
(، ٪9.7لعمليات اليراعجة )  األرض(، ثه عمليات تجهيي ٪11.8عمليات ال ل)

التكاليف له تيد  إجمال باق  العمليات اليراعية فقد شكلت نس  تحديدة تظ  أتا
 .٪7.4ف  أل تنها عظ 

ة تججظ المحاصججي  الييتيجج إنتججا يتبججيظ تججظ العجج ض السججابق تبججايظ تكججاليف  
يضججوحا  أكثجج علججى أا الصججورة تكججوا   التةكيججدنججه يججج   أ إال، آلخجج تحصججو  
تججه  -صججاف  عائججد التججداا إلجج حتججى يمكججظ الوصججو   اإليجج اداتقيمججة  إلجج بججالنظ  

، تمججا يكججوا دافجج  للمججيارعيظ للمتاضججلة بججيظ أل تججظ هججذه        -التعجج ض لججه سججلتا  
 المحاصي  ليراعتها.  

أا تسججتوم الججدخ  يعججد تججظ   فجج  نهايججة هججذا الجججيء يمكججظ اإلشججارة إلجج       
المحددات الت  ت ث  فج  المحاصجي  الييتيجة يذلجك تجظ خجج  التجةثي  علجى حججه          
االستهجة، فارتتاع تسجتوم الجدخ  يج دل لت يج  أنمجاط االسجتهجة تجظ الييجوت         
التقليدية إل  الييوت التاخ ة ، باإلضافة إل  تقارنة المستهلك بيظ سع  الييجوت  

، كمججا تعتبجج  التنوعججات ة فجج  السججمنة الصناع )المسججلى(يالسججل  البديلججة لهججا تمثلجج
االجتماعيججة يالثقافيججة يالعججادات يالظجج يف االقتصججادية تججظ العواتجج  التعالججة فجج    
تالكي  هيك  االستهجة بم ير الوقت، باإلضافة إلجى ذلجك شججعت عواتج  تثج       
التعلججيه يالصججحة ييي هججا علججى اسججتهجة بعججض الججدهوا تجج  الحججد تججظ اسججتهجة  

 تنها. الضارةخ م خاصة أنواع أ
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 المشكالت المرتبطة بالمحاصيل الزيتية بمحافظة المنيا:: خامسًا

 :نتاجمشكالت اإل -1

تظ عينجة الدراسجة أا عجدم تجواف   األصجناف الجيجدة        ٪68تا يق ب تظ  أشار
يضجط  المجيارعيظ     إذ ،نتجا  ف  انختاض كمية اإل أسهه ،تظ بذير المحاصي  الييتية

فج  تحججت    أي هه راعجة األصجناف ال ديئجة التج  تكجوا تخينجة لجدي       إل  اإلقبجا  علج    
يهججذا يقلجج  تججظ إيجج اد هججذه      ،المسججتليتات اليراعيججة بعيججدا عججظ الجمعيججات اليراعيججة     

يالمبيججدات الج تججة لعمليججة    ياألسججمدة ،التقججايل أسججعارالمحاصججي . كمججا يعججد ارتتججاع    
فقجد يصج     ،اسجة ايضجا  اليراعة تظ أهه تا يواجه  راعة المحاصجي  الييتيجة تحج  الدر   

كمجا أا عجدم    ،جنيجه  200 إلج  التوسجتاتية بالسجوق السجوداء     األسمدةكجه تظ  50سع  
 إلج  يجدف  المجيارعيظ    ،تواف  المبيدات المسجئولة عجظ تقايتجة أتج اض هجذه المحاصجي       

يتمجا يتجاقه تجظ حججه المالجكلة       ، راعتجه ياسجتبداله بيراعجات أخج ل    عظ الكثي   إقجع
أل عدم يجود دعه حكجوت   ،يالمبيدات ف  الجمعيات اليراعية ةاألسمدهو عدم تواف  
 ،نتجا  تمجا يجنعكذ علجى ارتتجاع تكلتجة اإل      ،الخاص بهذه المحاصجي   نتا لمستليتات اإل

، آلخج  على  راعتجه تجظ قبج  المجيارعيظ تجظ عجام        اإلقبا يبالتال  ي ث  ف  انختاض 
ية سججتتةث  بييججادة الطلجج  يفجج  هججذا اإل ججار فججةا توقعججات اإلنتججا  فجج  التتجج ات المسججتقبل  

، يالت يج ات فج  أنمجاط االسجتهجة، تمجا      (Popovic, 2016,p 75) يالييادة السكانية
  يييجججججد تجججججظ صجججججعوبة تضجججججييق التججججججوة الييتيجججججة التججججج  تجججججيداد يوتجججججا بعجججججد يجججججوم      

(Abou-Salama,2017 p 64)       يف  ضوء ذلجك فجةا  يجادة اإلنتجا  المحلج  يسجهه ،
يهذا يجته  تجظ خجج   يجادة المسجاحات الميريعجة       ف  الت ل  على هذه التجوة الييتية، 

بالمحاصي  الييتية خاصة باألراض  المستصلحة، أي عجظ   يجق اسجتبدا  األصجناف     
 .(Asghar A, 2017, p: 147)القديمة باألصناف المحسنة يراثيا

 :مشكالت العمالة -2

تالجكجت التج  تواججه     أههالعمالة اليراعية تظ  أجورتعد تالكلة ارتتاع  
تمجظ شجملتهه الدراسجة أا المالجكجت       ٪60يقجد أكجد    ،عة المحاصي  الييتية را

 ،فجج   راعججة المحاصججي  الييتيججة  تججةثي اتججظ أهججه المالججكجت   بججاألجورالم تبطججة 
 ،خاصة ف  تحصو  التو  السودان  الذل ت تت  قيمة اج  العاتج  اليراعج  بجه   

السمسجه  تحصجو  التجو  الصجويا يتحصجو       أتجا جنيجه/ يجوم؛    100 إل تص   إذ
؛ األجوريي ج  ارتتاع قيمة  ،هماجنيه/يوم بك  تن 90بل  تتوسط اج  العات  يف

 أاخاصجججة  ،العمالجججة المدربجججة ذات الخبججج ة  إلججج نظججج ا لحاججججة هجججذه المحاصجججي   
االعتناء الالديد تظ حي  إ الة الحالائ  بصجتة   إل المحاصي  الييتية ف  حاجة 

المحاصجي  يحتجا  إلج  سجبعة      ذلجك أا التجداا الواحجد تجظ هجذه      إل  أضف ،ديرية
 يحاججة المحاصجي    خاصجة فج  ظج  صجعوبة اسجتخدام الميكنجة اليراعيجة،        ،أف اد
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ك  هذا ينعكذ علجى قيمجة التكجاليف النهائيجة     ، عمليات خدتة تستم ة إل الييتية 
 يبالتال  صاف  العائد تظ التداا.

 مشكالت التسويق: -3

تب را ذلك بض يرة  تا نيعتقد بعض االقتصادييظ أا التسويق يسبق اإل 
، ص 2010شججلب ، ) نتججاجتع فججة كيتيججة تصجج يف المنججتج قبجج  اتخججاذ القجج ار اإل 

 ألسججلوبالمحاصجي  الييتيجة    أسججعار ، يفج  نتجذ السججياق يجحجظ خضجوع     (127
 :Knežević , 2012, p)فالسجوق تالج ي ة بالعجقجة بينهمجا     ،الع ض يالطل 

فجج  عمليتجج  البيجج   األفجج اديبط يقججة الم سسججات )المصججان (  تتججةث فهجج   ،(322
يف  ضجوء ذلجك يعتمجد عجدد كبيج  تجظ  راع المحاصجي  الييتيجة علجى           ،يالال اء
تورديظ لمصان   أيتجار جملة  أيهه عظ   يق التعاقد ت  ش كات إنتاجتسويق 
ييجته تجظ    ،الحلويجات كمجا فج  تحصجو  السمسجه      إنتجا  تصجان    أيالييجوت   إنتا 

تمجا يسجاعد    ،جيء تظ قيمة المحصو  تقدتاخج  هذا النوع تظ التسويق تسديد 
يهججذا النججوع تججظ التسججويق )التسججويق   ،المججيارع علججى القيججام بالعمليججات اليراعيججة 

يفيها يضمظ  ،التعاقدل( يخض  لعمليات قانونية يلتيم فيها الط فيظ ببنود التعاقد
المججورد تواصججتات  أيكمججا يضججمظ المصجن    ،المجيارع الحصججو  علججى تسجتحقاته  

لكظ المالكلة تب   حيظ يقوم الميارع بتوريد المحصجو  حيج     ،و جيدة للمحص
 التجةخ  ال يته استجم المحصو  لتقد احد المواصجتات المطلوبجة، هجذا فضجج عجظ      

، تمجا يسجب    أل المما لة ف  دف  باق  ثمجظ المحصجو    ف  سداد قيمة المحصو 
 داخجج خاصججة فجج  حججا  االلتججيام بمصجج يفات    للمججيارعيظكثيجج  تججظ المالججكجت  

يقججد اتضججح تججظ  يجججود تسججتحقات ت تبطججة بججالق يض لججدم البنججوة،     أي األسجج ة
 ،الدراسة الميدانية أا المساحات اليراعية الص ي ة يالت  تقج  عجظ نصجف فجداا    

تجار  إل يلكظ يته بيعها  ،عقود ت  المصان  تباش ة إب ام تيارعيهاال يستطي  
المحاصجي  الييتيجة    توريجد  يأسجعار كمجا أا عمليجة التسجويق     ،تجورديظ  أيتحلييظ 
 نقج  التكجاليف   المجيارعيظ ، يتحمج   الييوت بالمصان  إنتا توقف خطوط ب تتةث 

 .أي المصان  األسواق إل الم تتعة 

تظ  أخ إلى جان  تا سبق ت تبط بعملية تسويق المحاصي  الييتية عدد  
است شججادية للبيجج  خججج  تواسججه جمجج     أسججعارالمالججكجت تتمثجج  فجج  عججدم يجججود   

تما يجع  الميارع ع ضه لجال  التجار يالمورديظ الذيظ يتجعبجوا  المحصو  
خاصة ف  ظ  يياب ال قابة علجى   ، ييست لوا حاجة الميارعيظ للبي ،باألسعار
ضجف إلجى ذلجك ييجاب دير     أ .األسواقيسيط ة قلة تظ تجار الجملة ف  األسعار 
لتسجويق  ا أسجالي  اليراع  ف  عملية التسويق، حي  يجهج  المجيارعيظ    اإلرشاد

 أيالجيد خاصة ف  حا  التصجدي ، يفج  هجذا السجياق ال تتجواف  لجدل المجيارعيظ        
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تمجا يتقجد ججيء     تسجويقه  أيحتى التجار العبوات المناسبة لعملية جمج  المحصجو    
تظ قيمة المحصو ، كما أا قيام بعض الميارعيظ بتخييظ المحصجو  تجظ اجج     

التخجييظ المناسجبة،    أتجاكظ  تستقبج يواجه تالكلة عجدم تجواف    أسعارهضماا رف  
يكجججذلك عجججدم درايجججتهه بجججالط ق الجيجججدة للتخجججييظ يهجججذا ايضجججا يقلججج  تجججظ قيمجججة     

 المحصو .

تحصجول  السمسجه    إنتا جيء تظ يته تص يف انه  إل  اإلشارةالبد تظ  
 ،يالتو  السودان  داخ  المحافظة يالمحافظات الق يبجة خاصجة القجاه ة يالجيجية    

التجيئة بالمحافظجات   بةسواقالمحصوليظ يبيعهه  حي  يقوم التجار بال اء هذيظ
)المقلجى( يتصجان  الطحينجة  يالحلويجات صج ي ة       التسجلية السابقة خاصة تحجت 

تحصو  التو  الصويا فيدخ  ف   أتا ،تظ عينة الدراسة ٪35الحجه يهذا يمث  
 نتجا  الييجوت ي يجادة التججوة بجيظ اإل     إنتجا  ك  هجذا يج ث  علجى     ،تجارة البقوليات

 ستهجة.ياال

 :أخرىمشكالت  -4

المحاصي  الييتيجة بمحافظجة    إنتا الت  ت ث  ف   األخ متظ المالكجت  
اليراعجج  بالجمعيججات اليراعيججة بججالق م   اإلرشججادعججدم االهتمججام تججظ قبجج   المنيججا، 

تما يت ة الميارع السجتخدام الطج ق التقليديجة فج  اليراعجة       ،بالمحاصي  الييتية
المحاصجي  الييتيجة    تتجةث  كمجا   ة هجذه المحاصجي .  اعتمادا علجى خب تجه فج   راعج    

تمجا   ،انختاض تنسوب الميجاه بجالت ع الممتجدة لقج م الخج يجيظ بم كجي سجمالوط       ب
يقججد دفجج  ذلججك المججيارعيظ لجج ل      ،فججداا 500يججنجه عنججه فقججداا تججا يقجج ب تججظ     

يهجذا   ،تثج  تصج ف السجنقورية    األراضج  بهذه  الق يبةتظ المصارف  أراضيهه
حيج  تتجةث  المحاصجي  بالجك  رئيسج        ية التجداا، إنتاجاض كله ينعكذ على انخت

تما يعن  أا إدارة المياه أصبحت قضية حاسمة  بتواف  المياه يكتاءة نظام ال ل 
أي تحجديدة تصجادر، يالحتجا      خاصة ف  المنا ق القاحلة يتنا ق شجبه قاحلجة ،  

يتيجة،  تجظ أجج  ال جذاء يالتنميجة ال     أيلوية تظ خج  تحسيظ نظه الج ل   عليها هو
 ،(El-hadidy,2014, p: 433- 434)اءل ذ  انتاإفج   حاسمة فمتطلبات الميجاه  

، يكجذلك انتالجار    ياألتج اض  اآلفاتكما تواجه المحاصي  الييتية تالكلة انتالار 
المبيدات اليراعية يعدم فاعليتها نتيجة  أسعارالحالائ ، ييصاح  ذلك ارتتاع 

 إلج  يبالتجال  يج دل    نتجا  ليف اإلعمليات ال  ، ك  هذا ينعكذ على ارتتاع تكجا 
خاصة فج  ظج  ضجعف القجدرة      الميارعيظ عظ  راعة المحاصي  الييتية إحجام

 . المالية للميارعيظ
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 النتائج والتوصيات:

توصلت هذه الدراسجة إلج  عجدد تجظ النتجائج، يمكجظ تجظ خجلهجا الخج ي           
اصجي   المح إنتجا  بعدة بتوصجيات، يمكجظ فج  حجا  تطبيقهجا أا تعمج  علجى تنميجة         

الييتية بمنطقة الدراسة، يف  هذا السياق فقد أظهج ت الدراسجة عجدد تجظ النقجاط،      
 على النحو التال   

تحافظججة المنيججا بميججية نسججبية فجج   راعججة المحاصججي  الييتيججة بججيظ          تتسججما -1
 إنتجا  تسجاحة  ي  إجمال تظ  ٪16.6، ٪14.9شكلت  تحافظات الجمهورية فقد 

تججا قورنججت  إذتججيداد هججذه النسجج   ي،  م2014عججام  هججذه المحاصججي  بالجمهوريججة 
تو نت  راعة تحصجو   يقد تبيظ تظ الدراسة ، تص  الوسطى إقليهبمحافظات 

المسججاحة بالجمهوريججة  إجمججال تججظ  ٪82.4شجك   حيجج  محافظججة بالفجو  الصججويا  
 إنتجا  تجظ   ٪82.5المحافظجة   إنتجا  شك   ، كماتص  الوسطى إقليهب ٪88ينحو 

تصج  الوسجطى، يبهجذا يجحجظ أا تحافظجة       إقليه إنتا تظ  ٪88.6الجمهورية ي
على تستوم تحافظات الجمهوريجة تجظ حيج  تسجاحة      األي المنيا تحت  الم كي 

تحافظجة المنيججا فج  الم كجي ال ابجج      ججاءت كمجا  تحصجو  التجو  الصججويا،    إنتجا  ي
، بعجد كج  تجظ    مهورية ف  تسجاحة  السمسجه  الصجيت    على تستوم تحافظات الج

التجو  السجودان    تحصجو    أتجا علجى الت تيج ،    ياإلسجماعيلية  النوبارية يالالج قية 
سجججة علجججى تسجججتوم تحافظجججات حقجججق المحافظجججة المكانجججة السادفمحافظجججة المنيجججا الب

المكانججة  تبججوأتفقججد  علججى تسججتوم تحافظججات تصجج  الوسججطى    أتججا، الجمهوريججة
 التو  السودان . إنتا تظ حي  تساحة ي األيلى

يتهجا يبالتجال    إنتاجمنطقجة الدراسجة يكجذلك    تتبايظ تساحة المحاصي  الييتيجة ب  -2
م، يهجذا التبججايظ يتتجايت تجظ تحصججو     2018 -2012خجج  التتجج ة تجظ    نتجا  اإل

بمحصجو  التجو     الميريعةخج  التت ة المذكور، فقد ت اجعت المساحات  آلخ 
لجنتذ التتج ة بمحصجو      ٪30.9( -، ف  حيظ بل  )٪48.7( -السودان  بمعد  )

و  التججو  الصججويا بمحصجج الميريعججة  ارتتعججت المسججاحات السمسججه، يفجج  المقابجج
 .٪72.9حي  شكلت 

 راعجة المحاصجي  الييتيجة بمنطقجة الدراسجة بكج  تجظ الت بجة يعمليجة           تجةث ت  -3
 إضجافة التسميد يالظ يف المناخيجة خاصجة درججة الحج ارة يال  وبجة يال يجا ،       

ة المنججا ق أا ت بجج إلجج  اإلشججارة. يفجج  هججذا السججياق يمكججظ   نتججا تكججاليف اإل إلجج 
التججج  تجئجججه  راعجججة هجججذه    األنجججواع أفضججج المستصجججلحة بمنطقجججة الدراسجججة تجججظ   

يذلك ألا هذه المحاصي  تحتا  إل  تهوية عالية تتوف  ف  تث  هذا  ،المحاصي 
عناص  المنا  فت ث  ف  تحديد تواعيد اليراعة يكمية  أتا، األراض النوع تظ 

، يفيمججا يجج تبط بتكججاليف نتججا اإلالييججت فجج  البججذير يبالتججال  انعكاسججه علججى قيمججة  
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، فقججد تصججدر تحصججو  التججو     آلخجج فهجج  تتبججايظ تججظ تحصججو   يتجج       نتججا اإل
 .المحاصي  هذهالسودان  

تتايتجججت الصججججورة التو يعيججججة للمسججججاحات الميريعججججة بكجججج  تحصججججو  تججججظ   -4
المحاصجي  تحجج  الدراسجة بم اكججي المحافظجة، يقججد افج   ذلججك تبجايظ ت اكججي ثقجج       

يجة  نتاجك  تحصو ، يقجد انعكجذ ذلجك علجى الطاقجة اإل      يتعاتجت تو ظ  راعة
النسجبية علجى تسجتوم المحافظجة،      األهميةالختجف  أدللك  ت كي، يهذا بديره 

ت كجي المحاصجي  الييتيجة فج  خمجذ ت اكجي        إلج   اإلشارةيمكظ  اإل اريف  هذا 
يسجمالوط  فقجد ت كجي فجو  الصجويا فج  ابوق قجاص،       تظ ت اكي المحافظة التسج ،  

النسبية لمحصو  السمسه على التوال   األهميةى الت تي ، كما  ادت يتطال عل
يالمنيججا يابوق قججاص، فجج  حججيظ جججاءت ت اكججي المنيججا، يسججمالوط      ،فجج  سججمالوط 

النسججبية لمحصججو  التججو    األهميججةفجج   األيلججىكججي الججثج  يدي تججواس فجج  الم ا
 .، ف  حيظ ال ييرع هذا المحصو  بم كيل العدية يت ايةالسودان 

ياجهت  راعة المحاصي   الت الدراسة الميدانية عدد تظ المالكجت    تأب -5
عجدم   أهمهجا يجة،  نتاجتالجكجت تج تبط بالعمليجة اإل    إلج  الييتية، يالت  تجه تصجنيتها   

العمالججة اليراعيججة  أجججورتالججكجت ارتتججاع  إلجج  إضججافةالجيججدة،  األصججنافتججواف  
عمليجة   تجةث  راسجة علجى   بالمحاصي  الييتية، كما أكد ايلج  المجيارعيظ بعينجة الد   

هجججذه المحاصجججي  بعمليتججج  البيججج    تتجججةث اليراعجججة بالمالجججكجت التسجججويقية، حيججج   
اليراعجج  بالجمعيججات اليراعيججة بمنطقججة   اإلرشججادلججذلك ييججاب  أضججفيالالجج اء، 

كمججا  الدراسججة، تمججا يتجج ة المججيارعيظ السججتخدام  جج ق تقليديججة فجج  اليراعججة،         
التج  تجيرع المحاصجي      راضج  األتع ضت تنطقة الدراسة لتقداا تسجاحات تجظ   

   الييتية بالق م المستصلحة بسب  عدم تواف  المياه الج تة لليراعة.

 التوصيات: 

 بالمحافظججة، المحاصججي  الييتيججة ب الميريعججةالعمجج  علججى  يججادة المسججاحات     -1
خاصة ف  تنا ق الظهي  الصح ايل الال ق  يال  ب  بها؛ نظ ا لمجئمة ت بجة  

لصججح ايية الصججت اء ( يتناخهججا لعمليججات اليراعججة تمججا   هججذه المنججا ق )الت بججة ا 
 نتججا الييتيججة بججيظ اإل  يذلك للت لجج  علججى التجججوة  يججة.نتاجيججنعكذ علججى  يججادة اإل  
السججتخجص الييججوت صجج ي ة )تعاص (تصججان   إنالججاءياالسججتهجة، كمججا يمكججظ 

المحافظة، خاصجة فج  الم اكجي التج  تتجو ظ       بالق ب تظ حقو  اليراعة بم اكي
كمجا تقتج      ،يهذا يهه ف  عمليجة التصجني  اليراعج  بجال يف     حاصي بها هذه الم
داخج  المنجا ق الصجناعية بم كجي      األق على  تصان  كبي ة الحجه إقاتةالدراسة 

 المنيا الذل يتوسط ت اكي المحافظة يتتو ظ به هذه المحاصي .
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سججواء بمنطقججة الدراسججة ضجج يرة القيججام بإدخججا  ي راعججة المحاصججي  الييتيججة   -2
 ،فجو  الصجويا   راعجة   يتهأصناف تع يفة تحلية أي أصناف جديدة؛ حي   كانت

 ،نبات الكانوالعباد الالمذ الييت  ي راعة كما يمكظ  ،التو  السودان  ،السمسه
ح ايية يتعطججى الصجج األراضجج يهججذه المحاصججي  تجججود  راعتهججا فجج   ،يالقج  ه 

 عائد ت تت  تظ الييوت.

ض يرة تطبيق تعايي  الجودة للمحاصي  الييتيجة يتالججي  المجيارعيظ علجى      -3
تججا تججه   إذاخاصججة  ،ى تتسججنى لهججذه المحاصججي  المنافسججة  يذلججك حتجج  ،االلتججيام بهججا 

 يهذا يحقق كتاءة تصدي ية جيدة.  ،تصنيعها يتوجيهها للتصدي 

تسججهي  المحاصججي  الييتيججة تججظ قبجج  الديلججة، ي   تقججديه الججدعه الججج م ليراعججة    -4
العمج   المحاصجي  ي هجذه  الميارعيظ للتوس  ف   راعجة   يإق اضعمليات تموي  

تالججي    إلج   إضجافة الج تجة لعمليجة اليراعجة، هجذا      ياألسمدةعلى توفي  التقايل 
خاصة تظ قب  الالباب تما  بهذه المحاصي االستثمار ف  المال يعات الم تبطة 

يكوا االسجتثمار فج  شجك  صجورة      أايمكظ  اإل ار  ، يف  هذا يتيح ف ص عم
  .عمليات تسويقية تظ أج  التصدي  أي لهذه المحاصي  تصنيعية

تجظ أجج     ،اليراع  بالمحافظة اإلرشادتقديه الدعه التن  للميارعيظ تظ قب   -6
  المالجكجت التج    ية التداا تظ خج  الوسائ  الحديثة يالعم  على حإنتاج يادة 

بالمحاصججي  الم تبطججة  باألبحججا ذلججك ضجج يرة االهتمججام   إلجج  أضججفتججواجههه، 
تظ تجود  راعتها بمنطقة الدراسة يهذا  أصنافالييتية، يذلك تظ أج  استنباط 

 ها.إنتاجالتوس  ف   راعتها ي يادة شانه 

تججظ قبجج  الجمعيججات اليراعيججة بججالق م للمججيارعيظ       إرشججاديةتقججديه خججدتات   -7
 ضماا جودة عالية ف  اليراعة يالتخييظ يالتسويق. يالمورديظ تظ أج 

عنهججا تسججبقا لتالجججي    اإلعجججاعادلججة للمحاصججي  الييتيججة يججته    أسججعارتحديججد  -8
المججورديظ يالمصججان  بسجج عة تسججديد تسججتحقات  يإلججيام راعججة هججذه المحاصججي ، 

  .قب  الجهات المختصة تظ الميارعيظ يهذا يتاتا تظ خج  يجود دير رقاب 

  

http://gate.ahram.org.eg/News/1581258.aspx
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 ن  سويفجاتعة ب

 كلية اآلداب   

 قسه الج  افيا ينظه 

 المعلوتات الج  افية

 استمارة استبيان(1ملحق )

لمحاصيل الزيتية بمحافظة المنيا: دراسة في الجغرافيا لالتباين المكاني 
 الزراعية

 البيانات ل  ض البح  العلم  فقط()

 :نتاجأواًل: معلومات خاصة باإل

 ................................................       الحالي: اإلقامةمحل  -

أتججج  )   (   يقججج أ ييكتججج  )     (  ت هججج  تتوسجججط )    (   الحالاااة التعليمياااة:  -
 ت ه  فوق تتوسط)    (  جاتع  )     (

 يعة عملك الحالي؟ما هي طب -

)    (    تيارع )     (      توظف )    (     عات  يوتية )    (    لألرضتالك 
 )     ( اذلرها ...........أخرى

 أسباب زراعة المحاصيل الزيتية.  -

 )   ( الت بةصجحية         العائد تظ  راعتها )       (    

 ...... م)     (    ............خأ             الخب ة ف   راعتها )     (      

 نعه  )   ( ال )    (    هل تحصل على تسهيالت خدمية لالقروض؟  -

  ما هي مصدرها: ،نعه اإلجابةكانت  إذا  

 (  ـ تصان      )      (    ـ بنك االئتماا اليراع  )   ( ـ التجار    )  

 ....ــ أخ م )     ( اذك ها  ......... 
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 المساحة المزروعة من المحاصيل الزيتية: -

 المحصو 
المساحة 
 بالتداا

عدد ت ات اليراعة 
 بالعام

 نتا كمية اإل
 )كجه(

 بالمالاركة ايجار تلك

       التو  الصويا

       السمسه

التو  
 السودان 

      

 فدان من المحاصيل الزيتية )بالجنيه(:  إنتاجتكلفة -

 النق  ال  بلة الحصاد ال ل األسمدة التقايل العمالة ت بةتجهيي ال المحصو 

         التو  الصويا

         السمسه

         التو  السودان 

 : معلومات خاصة بالتسويق:ثانيًا

)   (    أخججج مداخججج  المحافظجججة )    (  تحافظجججات      ؟ نتااااجيساااول اإل أيااان  -
 خار  الجمهورية )    ( اذك ها .........

 نعه  )   ( ال )    ( هل تتعاقد مع شرلات صناعية لبيع المحصول؟ -

 .................................................  ما هي: ،نعه اإلجابةكانت  إذا

(    (   نقج  خجاص بالالج كة )      نق  خجاص )     يتا ه  يسيلة النق  المستخدتة 
 أخ م )   ( ..............

  ......................... جنيه.د التداا السنولتا قيمة عائ

  :نتاااااااااااااااجليااااااااااااااف يااااااااااااااتم تصااااااااااااااريف اإل ،ال اإلجابججججججججججججججةكانججججججججججججججت  إذا
................................................. 

  :: المعوقات التي تواجه المحاصيل الزيتيةثانيًا

 ( ال )        ( نعه  )      :               نتاجهل توجد معوقات خاصة باإل-  

 ما هي تلك المعوقات؟ ف  حالة اإلجابة بنعه 

 (        العمالة) أسعار(   ارتتاع  نقص العمالة)   (     ية )  نتاجضعف القدرة اإل

 ( ..............(   أخ م)   )      األسمدة أسعارارتتاع  
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 :نتاجات اإلما هي اقتراحاتكم لحل عقب -

  ................................................................أ ـ......................

 ...................................................................................ب ـ 

 .....................................................................................  ـ

 ....................................................................................د ـ 

 نعه  )       ( ال )        (                ؟هل توجد معوقات خاصة بالتسويق-

 . ما هي تلك المعوقات؟ف  حالة اإلجابة بنعه

 )           (األسعارتذبذب             )          (    عدم تص يف المنتج 

 ..( ........      أخ م)    )          (     األسعارالتجار ف   أيتحكه المصان  

 لحل العقبات  الخاصة بالتسويق: ما هي اقتراحك -

  ................................................................أ ـ......................

 ...................................................................................ب ـ 

 .....................................................................................  ـ

 ....................................................................................د ـ 

 (( ال )   نعه  )       مرتبطة بالمحاصيل الزيتية؟ أخريقات هل توجد معو-

 ما هي تلك المعوقات؟ ف  حالة اإلجابة بنعه.

  ................................................................أ ـ......................

 ...................................................................................ب ـ 

 .....................................................................................  ـ

 ....................................................................................د ـ 

 ما هي اقتراحك لالرتقاء بالمحاصيل الزيتية وتنميتها بالمحافظة: -

  ................................................................أ ـ......................

 ...................................................................................ب ـ 

 .....................................................................................  ـ

 ....................................................................................د ـ 

 شكـــرا علـي حســن تعاونـكـــم
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 ( 2ملحق )
 تطور مساحة المحاصيل الزيتية بمرالز محافظة المنيا

 م2016و 2012عامي 

 الوحـــــــــــــــــــدة / فداا

 تجاسه المن
 التو  السودان  السمسه التو  الصويا

2012 2016 
تعد  
 ٪الت ي 

2012 2016 
تعد  
 ٪الت ي 

2012 2016 
تعد  
 ٪الت ي 

 100( -) 0 160 57.1( -) 609 1420 194.9 348 118 العدية

 100( -) 0 160 30.7 294 225 13.4 584 515 ت اية

 34.7 167 124 87.7 274 146 115.9 2094 970 بن  تيار

 35( -) 26 40 75 42 24 156.1 4797 1873 تطال

 60.3( -) 2663 6712 27.3( -) 1873 2576 123.9 4857 2169 سمالوط

 12.6 4396 3904 16.8( -) 914 1098 26.9 3127 2464 المنيا

 572.4 195 29 292.2 855 218 50.6 7234 4802 ابوق قاص

 0.1( -) 733 734 21.2 972 802 13 680 602 تلول

 1.6 1863 1834 102.6 468 231 51.8 536 353 دي تواس

 26.7( -) 10043 13697 6.5( -) 6301 6740 74.9 24257 13866 اإلجمال 

تظ المحاصي    نتا ية التداا ياإلإنتاجتلحوظة / له يصدر أل بياا عظ تتوسط 
 . ،م2016الييتية بعد عام  

 المصدر 

 2018 ،اإلحصاءقسه  ،منياتدي ية اليراعة بمحافظة ال -1

 تعد  الت ي  تظ حساب الباح  .    – 2
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 المحاصيل الزيتية بمرالز محافظة المنيا  إنتاج( تطور 3ملحق )
 م2016و 2012عامي 

 الوحـــــــــــــــــــدة /  ــــــظ

 اسه المنتج

 التو  السودان  السمسه التو  الصويا

2012 2016 
تعد  
 ٪الت ي 

2012 2016 
تعد  
 ٪الت ي 

2012 2016 
تعد  
 ٪الت ي 

 100( -) 0 2817 54.4( -) 3654 8013 154.7 377 148 العدية

 100( -) 0 2667 25.4 1176 938 13.4 584 515 ت اية

 3.4 1710 1653 125.2 1644 730 78.5 2094 1173 بن  تيار

 52.7( -) 260 550 216.4 231 73 138.7 6476 2713 تطال

 54( -) 46284 100680 18.1( -) 10613 12957 110 7043 3354 سمالوط

 29.7 75976 58560 0 5941 5943 4.5 4377 4188 المنيا

 630.2 1716 235 384.8 5032 1038 45.8 11514 7898 ابوق قاص

 18.2 8936 7563 12.4 3375 3003 71.4 1265 738 تلول

 1.3 28634 28262 98.5 1872 943 13.9 804 706 دي تواس

 19.4( -) 163516 202986 0.3( -) 33538 33636 61.1 34534 21433 اإلجمال 

تظ المحاصي    نتا ية التداا ياإلإنتاجتلحوظة / له يصدر أل بياا عظ تتوسط 
 م .2016الييتية بعد عام  

 المصدر  

 .2018 ،اإلحصاءقسه  ،تدي ية اليراعة بمحافظة المنيا -1

 .   تعد  الت ي  تظ حساب الباح  - 2

  



  سيد رمضان سيد عبد العال/  د                                                                      2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

  المراجعالمصادر و

 : المصادر:أوال

الجها  الم كيل للتعبئة العاتجة ياإلحصجاء، الكتجاب اإلحصجائ  السجنول       .1
 .1-1، الج  افيا يالمنا ، جدي  2017لجمهورية تص  الع بية 

 2018تدي ية اليراعة بمحافظة المنيا، قسه اإلحصاء،  .2
 2018واا عام تحافظة المنيا ت كي المعلوتات بدي

ي ارة اليراعجججججة، قطجججججاع الالجججججئوا االقتصجججججادية، نالججججج ة اإلحصجججججاءات   .3
 .2015اليراعية، سبتمب  

ي ارة اليراعة، قطاع الالئوا االقتصادية، نال ة إحصجاءات تسجتليتات    .4
 .2015اإلنتا  اليراع ، تايو 

 ثانيا: المراجع العربية:

بعجض المحاصجي  الييتيجة،    ( اث  المنجا  علجى   1997أحمد، شحاتة سيد،) .1
 ، الجيء األي .29المجلة الج  افية الع بية، العدد 

( تحافظججة المنيججا  دراسججة فجج  التنميججة المسججتداتة،   2004إسججحاق، نبيجج  ) .2
 رسالة دكتوراه تقدتة إل  كلية اآلداب جاتعة أسيوط.

(، العواتجج  الطبيعيججة يديرهججا فجج  تبججايظ   2007الجبججورل، سجججم سججاله )  .3
الييتية ف  قضاء ال تيثة  دراسة ف  ج  افية اليراعة،  إنتا  المحاصي 

 .8تجلة البحو  الج  افية، كلية الت بية للبنات بالكوفة، ع 
( ، ج  افيجججة اليراعجججة، الطبعجججة 2003الجججدي ، تحمجججد تحمجججود إبججج اهيه) .4

 التاسعة، تكتبة األنجلو المص ية، القاه ة.
ار المع فجججة (، الج  افيجججا اليراعيجججة، د1999الييكجججة، تحمجججد خمجججيذ )  .5

 الجاتعية، اإلسكندرية.
(، دراسججة اقتصججادية لمحصججو  فججو     2012الم ججايرل، صججالح تحمججد )   .6

الصجججويا فججج  جمهوريجججة تصججج  الع بيجججة، تجلجججة كليجججة اليراعجججة جاتعجججة    
 .3المنصورة، العدد 

( إنتججا  عبججاد الالججمذ الييتجج  فجج     1998جمججا  الججديظ، يفيججق تحمججد ،)    .7
يجة اليراعجة، المجلجة الج  افيجة     تحافظة التيوم  دراسة تحليلية فج  ج  اف 

 ، الجيء األي .30الع بية، العدد 
( التبايظ المكان  لمحصجول  السمسجه يالخجظ    2015حمية، صج  على ) .8

، تجلجة أبحجا  البصج ة، تججج    2014 - 2004فج  تحافظجة تيسجاا للمججدة    
 .4، ع 40
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(، التو يج  الج  افج  الحجال  ياألتثج      2014سيد، تاجدة على يآخ يا) .9
ص  تظ بعجض الييجوت النباتيجة، تجلجة كليجة اليراعجة جاتعجة        لواردات ت
 .5ع  45أسيوط، تج

(، دراسة اقتصادية إلنتجا  يتسجويق   2010شلب ، حسام الديظ يآخ يا) .10
تحصججو  السمسججه فجج  تحافظججة قنججا، تجلججة االقتصججاد اليراعجج  يالعلججوم     

 االجتماعية، العدد األي .
ة يتصججنيعها فجج  ( إنتججا  المحاصججي  الييتيجج 1996عبججدال حمظ، ربيجج  ،) .11

تصجج   دراسججة فجج  الج  افيججا االقتصججادية، رسججالة دكتججوراه تقدتججة لكليججة   
 جاتعة اليقا يق. –اآلداب 

( المنا  الحضج ل لمدينجة المنيجا  دراسجة     2011تحمد ،) أسماءعويذ،  .12
 جاتعة المنيا. -اآلدابف  المنا  التطبيق ، رسالة تاجستي  تقدتة لكلية 
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