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 :مقدمة

النبشتياااان  منتجااااش ماااان ال ألي الزراعاااا عممياااان اجنتااااش   ممااااش   ياااا   ياااا  أن
ش كماتتاثرر بشلددياد مان ال اول والدوامال الةبيديان   ظل الزراعان التجشريان   حيوانين أوال

تصااور ش الدا اااش   التااا  تتااثرر بشلدديااد مااان ال ااول والدوامااال ا جتمشعياان وا  تصااشدين
النشيااابن باااين المنتجاااين الااازراعيين بديااا م الااابد  وليااار م مااان األ اااراد والم سساااش  

 الدشممن داخل وخشر  الزراعن.
ليار  يتميز عان  الذيويدتبر محصول البصل من المحشصيل التصديرين ال شمن 

وتدتبر مصار  .الدشلم    األ شليم المنشخين  مدظم   أن  ينمو    شصيل المح بش  من 
ما    ا  مصار البيبيان والمنشخيان لتوا ا  الظارو  إنتاش  البصال   أحد الباد المتميزة 

 30.19المسشحن المزروعن من البصال حاوال   حيث بمغ    احتيشجش  ذل  المحصول
 0301.22و ةان / ادان02.31ال  حاو  شبمغا وانتاش  كما  بمتوسة انتشجيان   دان أل 

الصاانشعين واأللاارا  الةبياان و  الغااذا ويسااتخدم البصاال  اا   .عماا  الترتياا  الاا  ةاان 
 حيث مصاار  اا التصااديرين  اام المحشصاايل أ أحااد البصاالمحصااول يدتباار كمااش  .ولير ااش

مميااون  019ألاا  ةاان بمغاا   يمت ااش حااوال   312بمغاا  الكمياان المصاادرة مناا  حااوال  
  .(3113-3111) جني  لمتوسة الفترة

  وتدتباار محش ظاان سااو ش  ماان بااين أ اام محش ظااش  الجم ورياان المنتجاان لمبصاال
 تمراالالاا   اادان  2.10حااوال   اليااتويالمزروعن ماان البصاال ت شمسااشح حيااث بمغاا  
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  الجم وريان  لعما  مساتو  بشلبصال المساشحن المزروعان% من متوسة  3.91حوال  
ين من حياث انتشجيان الفادان والتا  كمش تحتل الترتي  ا ول من بين محش ظش  الجم ور 

كماااش بماااا ا نتاااش  الكمااا  مااان البصااال الياااتول  ةااان لمفااادان 01.72بمغااا  حاااوال   
% ماان متوسااة ا نتااش   02.02الاا  ةاان تمراال حااوال   092.31بشلمحش ظاان حااوال 

     (. 3113 – 3111سة الفترة )و الكم  من البصل عم  مستول الجم ورين لمت
 :يةمشكلة البحثال

ماااا  بعضاااا   الزراعاااايالقطااااع  فاااي االقتصاااااديسياساااة الت ااارر فياااا     ل مماااا ال ااا 
دو  تاادخم ماا  الدولااة ممااا يساااعد واختيااار  نااواع الاازروع  ىالمزرعاا ريااة القرار كيجابيااات اإل
إال    هنااا  بعضااا  ماا  ,ماا  و اادة المساا ة  ع عمااى ت قياال  عماى صااافى عا ااد ممكا ازر الا

ممااا  د   لمقاارر لابعل ال اصاازت الزراعيااة,إلغاااا الاادعم اوالتااى لعاام ماا   هم اا  مبياتالسا
واألساامدة والمبياادات وايرهااا, فضااز  عاا   التقاااويمثاام ارتفاااع  سعارمسااتمزمات اإلنتاااج إلااى 

   .ظم ارتفاع األسعار لمسمع والخدمات( فيارتفاع  جور العمالة الزراعية )
 ى انتااجلدي ا ميزة نسبية فا التيم  الم افظات الزراعية  سوهاجولما كانت م افظة 

  مقارنااااة بنظياااار  ماااا  ارتفاااااع صااااافى العا ااااد الفاااادانى مناااافضااااز  عاااا  , البصاااام م صااااوم 
 المساا ة المزروعاة   لاو ظ إال  ن   ,الم اصيم األخر  المنافسة ل  عمى الموارد األرضية

 الزراعاي القاوميالناات   فايمساهمت  سواا  جعم, مما النسبيةتم  الميزة  تناسب معمن  ال ت
 .هذا المجام فيالمبذولة مع الج ود المادية  تناسبت الالصادرات الزراعية  صيمة  في  و

 :الهدف من البحث

دراساة اقتصاادية لم صاوم البصام فاى م افظاة الاى بصافة عاماة  ي دف هذا الب اث
 :سوهاج كما ي دف بصفة خاصة الى

اهام العوامام  لموقوف عماى دراسة استجابة عرل م صوم البصم فى م افظة سوهاج .1
 ثرة عمى انتاج .المؤ 

رع لمماوارد ا)الفيزيقياة(, لمعرفاة ماد  اساتغزم الماز  لمدوام اإلنتاجية  اإل صا يالت ميم  .2
  .االقتصادية المتا ة االستغزم األمثم م  عدم 

دوام التكااااليف اإلنتاجيااااة والعواماااام الماااؤثرة عمااااى صااااافى العا ااااد لاااا اإل صااااا يالت ميااام  .3
الاراه  عا   اإلنتااجيد  ان اراف الوضاع لمعرفاة ما ال اتويلم صوم البصم  ىالمزرع
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األمثم  تى يمك  إعادة توجيا  الماوارد الزراعياة بماا يكفام ال صاوم  اإلنتاجيالمستو  
 عمى المستو  اإلنتاجى األمثم الذ  ي قل تعظيم دخم المزارع.

 :الطريقة البحثية ومصادر البيانات

الت ميااام  فااايساااتقرا ية الب ثياااة اعتمااادت الدراساااة عماااى الطريقاااة اال لألهااادافت قيقاااا  
واساتخدام بعال النمااذج اال صاا ية الساتجابة م  الناا يتي  الوصافية والكمياة,  االقتصادي
 مثاام اإل صااا ي دوات الت مياام تاام تطبياال بعاال  كمااا ,مثاام نمااوذج مااار  نيرلااوف العاارل
 .المختمفة االن دار البسيط والمتعدد فى صور  الرياضية  سموب

المن ااااورة  الثانويااااة البياناااااتوعي  ماااا  البيانااااات همااااا ناااا كمااااا اعتماااادت الدراسااااة عمااااى
من ااورة الصااادرة عاا  اإلدارة المركزيااة لزقتصاااد الزراعااي بااوزارة الزراعااة فااي ال صااوم الواير 

والتكاااليف واالسااعار وصااافى عا ااد الفاادا   عمااى بيانااات المسااا ة واإلنتاجيااة واإلنتاااج الكمااى
واالساسااى فااى  مااا المصاادر الثااانى  ,ماا  البصاام عمااى مسااتو  الجم وريااة وم افظااة سااوهاج

الدراساااة الميدانياااة مثااام فاااى البياناااات االولياااة التاااى تااام ال صاااوم عمي اااا مااا  تيهاااذ  الدراساااة ف
 ما  (ال خصاي)عا  طريال االتصاام  تم جمع ا لمجتمع الدراسة م  خزم استمارة استبيا 
م افظاة بيناا والبمط طا  مركزيم  مزرعة  111عينة ع وا ية طبقية متعددة المرا م لعدد 

طااى المجااام الزمنااي لمدراسااة الفتاارة اهااذا وقااد  .(2111 -2119)الزراعاايسااوهاج لمموساام 
(1996- 2119.) 

 :نتشبج الدراسن
محصااول البصاال لالت اادير اجحصااشب  وا  تصااشدي أل اام المتغياارا  اجنتشجياان واج تصااشدين 

 اليتول:
قتصاااادية لم صاااوم اإلنتاجياااة واإل المؤ ااارات  هااام يتضااام  هاااذا الجااازا التعااارف عماااى

( وذلاا  ماا  خاازم تقاادير معااادالت االتجااا  2119 –1996)   خاازم الفتاارة البصاام ال ااتو 
المسا ة المزروعاة وانتاجياة الفادا   الزمني العام لممتغيرات موضع الدراسة, والتي تتمثم في

و  واالنتاج الكمى والتكاليف الكمية واالسعار المزرعية وصافى عا د الفادا  ما  البصام ال ات
 عمى مستو  الجم ورية وم افظة سوهاج. 

 المسشحن المزروعن:تةور  –0
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( إلاى وجاود زياادة 1تجا  الزمني العام الموض ة بالجدوم رقم )إلت ير نتا   نموذج ا
عماى مساتو  الجم ورياة وم افظاة  ال اتو  المسا ة المزروعة بالبصام معنوية إ صا يا في

 5.64, بمعادالت زياادة سانوية بمغات  اوالي الف فدا  1.6,  3.85بمغت  والي  سوهاج 
المساا ة المزروعاة بالبصام عماى مساتو  الجم ورياة وم افظاة م  متوسط  11.24% %,

هااذا وتعكااس قيمااة  عمااى الترتيااب.الااف فاادا   5.34 ,68.21 ااوالي  والتااى بمغااتسااوهاج 
% مااا  73%, 53معامااام الت دياااد    التغيااارات التاااي يعكسااا ا عنصااار الااازم  مسااا ولة عااا 

 المسا ة المزروعة بالبصم عماى مساتو  الجم ورياة وم افظاة ساوهاج رات ال ادثة فيالتغي
 (.  2119 –1996) خزم الفترة عمى الترتيب

 :نتشجين الفدانإتةور  –3
نتاجياة الفادا  ما  إ(    هناا  زياادة معنوياة إ صاا يا فاي 1يتبي  ما  الجادوم رقام ) 

طا   1.37 ,1.26ج بمغات  اوالي البصم ال تو  عمى مستو  الجم ورية وم افظاة ساوها
% ماا  متوسااط انتاجيااة الفاادا  ماا  2.38 %, 2.16ت زيااادة ساانوية بمغاات  ااوالي بمعاادال

 15.53 ,12.12البصاام عمااى مسااتو  الجم وريااة وم افظااة سااوهاج والتااى بمغاات  ااوالي 
يعكساا ا عنصااار  هاااذا وتعكااس قيماااة معاماام الت دياااد    التغياارات التاااي طاا  عماااى الترتيااب.

% ما  التغيارات ال ادثاة فاي انتاجياة الفادا  ما  البصام عماى 93%, 88ع الزم  مس ولة 
   .لمتوسط نفس الفترة السابقة عمى الترتيب مستو  الجم ورية وم افظة سوهاج

 اجنتش  الكم :تةور  –2
 ,الجم ورياة وم افظاة سااوهاج و اإلنتااج الكماى ما  البصام عماى مساتبدراساة تطاور 

 عاماااا   اتجاهاااا   هاااذا المتغيااار اخاااذ(    1جااادوم رقااام ) وضااا ت النتاااا   المت صااام عمي اااا بال
بمعااادالت زياااادة سااانوية  , لاااف طااا 11.64 ,64.19متزايااادا  معناااوي إ صاااا يا بمااا   اااوالي 

اإلنتاااج الكمااى ماا  البصاام عمااى مسااتو  ماا  متوسااط  %13.28 ,% 7.79بمغاات  ااوالي 
 تياب.طا  عماى التر الف  87.65 ,822.93الجم ورية وم افظة سوهاج والذ  بم   والي 

يعكساااا ا عنصااااار الاااازم  مسااااا ولة  هااااذا وتعكااااس قيماااااة معاماااام الت ديااااد    التغيااااارات التااااي
% ماااا  التغياااارات ال ادثااااة فااااي اإلنتاااااج الكمااااى ماااا  البصاااام عمااااى مسااااتو  79%, 67عاااا 

 .الجم ورية وم افظة سوهاج عمى الترتيب
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 :التكشلي  الكمينتةور  –2
ا  اتجاهاااا  متزايااادا  معناااوي (    هنااا1يتضااان مااا  البياناااات الاااواردة مااا  الجااادوم رقااام )

التكاليف الكمية لمفدا  ما  البصام ال اتو  عماى مساتو  الجم ورياة وم افظاة  فى  ا صا يا  
 5.19بمعدالت زيادة سنوية بمغات  اوالي  جني  242.21 ,118.93بمغت  والي  سوهاج
مااا  البصااام عماااى مساااتو  الجم ورياااة  التكااااليف الكمياااة لمفااادا % مااا  متوساااط 7.69 ,% 

هاااذا  عماااى الترتياااب. جنيااا  3151.29 ,2337.83ة ساااوهاج والتاااى بمغااات  اااوالي وم افظااا
, % 87وتعكس قيمة معامم الت ديد    التغيرات التي يعكسا ا عنصار الازم  مسا ولة عا  

 .التكاليف الكمية عمى الترتيب% م  التغيرات ال ادثة في 71
 السدر المزرع   –9

( إلاى وجاود زياادة 1ض ة بالجدوم رقم )ت ير نتا   نموذج اإلتجا  الزمني العام المو 
معنويااة إ صاااا يا فاااي السااعرالمزروعى لمطااا  مااا  البصااام ال ااتو  عماااى مساااتو  الجم ورياااة 

بمعاااادالت زيااااادة ساااانوية بمغاااات   جنياااا 28.85, 32.97وم افظااااة سااااوهاج  بمغاااات  ااااوالي 
% ماا  متوسااط السااعر المزرعااى لمطاا  ماا  البصاام عمااى مسااتو  8.23 ,% 9.51 ااوالي 

 عمااى الترتيااب. جنياا  351.42 ,346.64 افظااة سااوهاج والااذ  بماا   ااوالي الجم وريااة وم
الاااازم  مسااااا ولة  هااااذا وتعكااااس قيماااااة معاماااام الت ديااااد    التغيااااارات التااااي يعكساااا ا عنصااااار

% م  التغيرات ال ادثة فى السعرالمزروعى لمطا  ما  البصام عماى مساتو  78%, 61ع 
  ورية وم افظة سوهاج عمى الترتيب.الجم
 :لدشبد تةور صش   ا – 7

بدراساااة تطاااور صاااافى عا اااد الفااادا  مااا  البصااام عماااى مساااتو  الجم ورياااة وم افظاااة 
(    هااذا المتغياار اخااذ اتجاهااا  1سااوهاج   وضاا ت النتااا   المت صاام عمي ااا بالجاادوم رقاام )

بمعادالت زيااادة ساانوية  جنياا 227.15, 351.17عاماا  متزاياادا  معناوي إ صااا يا بماا   اوالي 
ماا  متوسااط صااافى عا ااد الفاادا  ماا  البصاام عمااى  %11.38, %  16.97بمغاات  ااوالي 

 عماااى جنيااا  2188.21 ,2163مساااتو  الجم ورياااة وم افظاااة ساااوهاج والاااذ  بمااا   اااوالي 
هذا وتعكس قيمة معامم الت ديد    التغيارات التاي يعكسا ا عنصار الازم  مسا ولة  الترتيب.

تو  % ماا  التغياارات ال ادثااة فااي صااافى عا ااد الفاادا  ماا  البصاام عمااى مساا29 ,%66عاا 
 (.  2119 –1996) خزم الفترة الجم ورية وم افظة سوهاج عمى الترتيب
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وممااا ساابل يتضاان ا  كاام المتغياارات التااى تاام دراساات ا قااد اخااذت اتجاهااا عامااا متزياادا  
,ومعنااو  ا  ماا  المتوسااط بم افظااة  الساانو  ارتفاااع قيمااة التغيااركمااا يتضاان ايضااا   صااا يا  

نتاجيااة الفاادا  ا  تغيرلاات المسااا ة المزروعااة و عمااى مسااتو  الجم وريااة لم  سااوهاج عاا  نظياار 
لمبصام الساعر المزرعاى وصاافى عا اد الفادا    متغيار  ا,اما واإلنتاج الكماى والتكااليف الكمياة

  فتازداد قيماة التغيار السانو  ما  المتوساط عماى مساتو  الجم ورياة بالمقارناة بنظيار  ال تو ,
     بم افظة سوهاج.
 : سو ش لمحصول البصل بمحش ظن  استجشبن الدر 

 ولايس المبااع فعاز , يقصد باستجابة العرل ذل  ال جم م  اإلنتااج الاذ  يقادم لمبياع
فعند بعال األساعار قاد يرااب المزارعاو  فاى تقاديم كمياات  كبار ما  الم صاوم لمبياع عماا 

 .وبااذل  تكااو  اسااتجابة العاارل عبااارة عاا   الااة ديناميكيااة, يراااب المساات مكو  فااى  اارا  ا
ير االنعكاسية لدوام استجابة العرل بمعناى    العوامام التاى تاؤد  وهذا يوضن الطبيعة ا

 إلى زيادة العرل ليست نفس ا التى تؤد  إلى نقص .
وم  ا  ر نماذج التوزيع المتأخر المستخدمة فاى ت ميام اساتجابة عارل الم صاوم 

الاااديناميكى فاااى تقااادير دوام  (Marc Nerlove)موضااع الدراساااة  نماااوذج مااار  نيرلاااوف 
مكانيااة إدخااام العديااد ماا  ا ,ة العاارل نظاارا  لساا ولة تقاادير إسااتجاب لمتغياارات المسااتقمة فااى وا 

   :ويأخذ هذا النموذج الصيغة التاليةعند  ساب معامزت دالة إستجابة العرلتم  الدالة. 
Yt = β^0 + β^1Xt-1+ β^2Xt-1+ µ^t                                                  

 . (t)الم صوم المزروعة الفعمية فى العام ال الى = مسا ة  Yt يث :
x t-1 ( المتغيرات المستقمة فى العام السابل =t-1. ) 

   µt  د الخطأ الع وا ى  = 
تاااام تقاااادير دوام اسااااتجابة العاااارل لم صااااوم البصاااام بم افظااااة سااااوهاج باسااااتخدام 

ضاام ا ماا   يااث النمااوذج الخطااي والموااااريتمي وذلاا  بعااد مقارنااة الاادوام المقاادرة واختيااار  ف
نطقية إ ارة المعاامزت, فضاز  عا  تم اي ا معنويت ا اإل صا ية ومعنوية النموذج ومعنوية 

جاااراا العدياااد ماااا  إألفضاااام النمااااذج تااام , ولموصاااوم ماااع المنطااال االقتصاااادي واأل صاااا ي
وذلا  بعاد عمام مصافوفة  الم اوالت لتقدير العوامم الم ددة لممسا ة المزروعة بالم صوم

ونظااارا  لكبااار عااادد العوامااام المساااتقمة,    جمياااع العوامااام الداخماااة فاااى الدراساااة ,االرتبااااط باااي
ومنعاا  لموقاوع فاى  , اروط االن ادار المتعادد ما  نا ياة بالنسبة لعدد السنوات بما يتناافى ماع
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   م  م اكم القياس االقتصاد , وبصافة خاصاة م اكمة االزدواج الخطاى باي  المتغيارات 
 (Backward)دام  ساموب االن ادار المتعادد لم اذف الخمفاى م  نا ية  خر , فقد تام اساتخ

وجااود بعاال ويتضاام  إدخااام كاام المتغياارات المسااتقمة فااى المعادلااة , وبالتاادري  يااتم إلغاااا 
وذلاا  بفاارل ا  اهاام المتغياارات المسااتقمة التااى يفتاارل ان ااا تااؤثر المتغياارات الغياار معنويااة, 

 (2119 –1996) زم الفتارةعمى مسا ة م صوم البصم ال اتو  فاى م افظاة ساوهاج خا
لساااااعر طاااااا   النسااااابة الساااااعرية تتمثااااام فاااااى ,(2يتضااااان مااااا  بياناااااات الجااااادوم رقااااام ) اكمااااا

/ساعر طا  البرسايم المستديمالنسبة السعرية لساعر طا  ,( 1-)ت1س القمن/سعرط  البصم
-)ت3/ساعر طا  البصام سالفاوم البمد النسابة الساعرية لساعر طا   ,(1-)ت2البصم س

ونسااابة  ,(1-)ت4/ساااعر طااا  البصااام سالطمااااطم ال تو طااا   ( النسااابة الساااعرية لساااعر1
نساابة صااافى عا ااد فاادا   ,(1-)ت5صااافى عا ااد فاادا  القمن/صااافى عا ااد فاادا  البصاام س

ونساابة صااافى عا ااد فاادا  الفااوم , (1-)ت6البرساايم المستديم/صااافى عا ااد فاادا  البصاام س
 نساااااابة صااااااافى عا ااااااد فاااااادا  الطماااااااطم ,(1-)ت7البمد /صااااااافى عا ااااااد فاااااادا  البصاااااام س
وذلاا  باعتبااار ا  الم اصاايم السااابقة ماا   ,(1-)ت8ال تو /صااافى عا ااد فاادا  البصاام س

 ا تام االعتمااد عماى الساعركما, اهم الم اصيم المنافسة لمبصم ال تو  فى م افظة ساوهاج
بينمااا يعتباار صااافى العا ااد م صاامة لزياارادات والتكاااليف  االولااى ةي اام الماازارع بالدرجاا الناا 
 .معا  

ديرات المت صاااام عمي ااااا مااااد  اسااااتجابة المسااااا ة المزروعااااة  يااااث يتضاااان ماااا  التقاااا
ونسابة , (1-)ت1بالبصم لمتغير فى النسبة السعرية لسعر ط  القمن/ساعر طا  البصام س

( والنسااابة الساااعرية 1-)ت3صاااافى عا اااد فااادا  الفاااوم البمد /صاااافى عا اااد فااادا  البصااام س
ماع المنطال  (, إذ جااات اإل اارة متم اية1-)ت4لسعر ط  الطماطم/سعر ط  البصم س

االقتصاااد , بمعنااى    زيااادة المتغياارات المسااتقمة بمقاادار الو اادة تااؤد  إلااى نقاا  المسااا ة 
وهااذا يؤكااد  عمااى الترتيااب. :4.18, :1.32, :2.72زروعااة بم صااوم البصاام بمقاادار الم

   م اصااايم القمااان والفاااوم البماااد  والطمااااطم فاااى م افظاااة ساااوهاج  مااا   هااام الم اصااايم 
فااى  ااي  جاااات اإل ااارة اياار متم ااية مااع , روعااة بم صااوم البصاامالمنافسااة لممسااا ة المز 

المنطاااال االقتصاااااد  لكاااام ماااا  النساااابة السااااعرية لسااااعر طاااا  م صااااوم البرساااايم المسااااتديم 
( بالنسااابة لساااعر طااا  البصااام, ونسااابة صاااافى عا اااد الفااادا  لم صاااوم الطمااااطم 1-)ت2س
ى وجااود ( بالنساابة لصااافى عا ااد فاادا  البصاام  يااث كااا  التااأثير موجااب  بمعناا1-)ت8س
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عزقاااة طردياااة باااي  المساااا ة المزروعاااة بالبصااام والنسااابة الساااعرية لم صاااوم الفاااوم البماااد  
 ونسبة صافى عا د م صوم الطماطم, كما يتضن م  المعادلة التالية:

 8لوس 2.44+  4لوس 4.18- 3لوس 1.319 – 2لوس 7.51+  1لوس 2.72 – 4.89=  الوص
(-2.58*)       (2.63(       *)-3.29   *) (-2.19   *)    (3.74**) 

 *.47ف =             0750=   2-ر                 07.4=  2ر
 

: مااا  التغيااارات فاااى مساااا ة 58.4وي اااير معامااام الت دياااد المعااادم إلاااى     اااوالى 
رجاااع بااااقى تالبصااام ال الياااة ترجاااع إلاااى المتغيااارات الموجاااودة بنماااوذج االساااتجابة الساااابل, و 

تاادخم فااى النمااوذج.  كمااا تعباار قيمااة )ف( الم سااوبة عاا  التغياارات إلااى عواماام  خاار  لاام 
 صز ية النموذج المستخدم ومزامت  لطبيعة البيانات اإل صا ية لمظاهرة م م الدراسة.

 :للدوال اإلنتاجية ) الفيزيقية ( لمحصول البصل بمحافظة سوهاج اإلحصائيالتحليل  

وتقاادير , راسااة الب ثيااة مكاا  ال صااوم عمي ااا ماا  عينااة الد التاايماا  خاازم البيانااات 
العزقات الدالية بي  كم م  كمية إنتاج المزرعة م  البصم باالط  ص ص كمتغيار تاابع ما  

جممة المسا ة المزروعاة بالبصام بالفادا  ص المستقمة التى تمثمت فى  وبي  المتغيرات ,نا ية
كميااااااة األساااااامدة األزوتيااااااة و  ص ,2ص س بااااااالمتر المكعااااااب العضااااااويص وكميااااااة السااااااماد  1س
وكمياااة المبيااادات  ص ,4كمياااة األسااامدة الفوسااافاتية باااالكيمو جااارام ص س وص ,3الكيموجرام ص سبااا

جماالى العمالاة المساتأجرة رجام ٍوا   ص ,6جمالى العمالة العا مية رجم/يوم ص سا  و ص 5بالمتر ص س
ص و يضااااااااا  معنويااااااااة معااااااااامزت 2واسااااااااتنادا  إلااااااااى قاااااااايم كاااااااام ماااااااا  صفص وصر ص7/ يااااااااوم صس

ذج االمت صااام عمي اااا تباااي     النماااوذج المواااااريتمى  فضااام النمااااالن دارومنطقياااة النتاااا   
 معناااااااويوبف ااااااا  معاااااااامزت االن ااااااادار تباااااااي     الااااااابعل من اااااااا . المعبااااااارة عااااااا  الدالاااااااة

( Step –Wise) لاااذل  تااام االساااتعانة باااالنموذج المواااااريتمى المتااادرج ,معناااويواآلخراير 
يكاااو  معناااوي  وفاااى نفاااس الوقااات االقتصااااديلموصاااوم إلاااى  فضااام نماااوذج يتفااال والمنطااال 

 مكاا  التوصاام الااى , ويفساار تاااثير العواماام المسااتقمة السااابقة عمااى العاماام التااابعإ صااا يا  
يتبااي      كثاار العواماام تااأثيرا  عمااى متوسااط  (  يااث3النتااا   التااى يوضاا  ا الجاادوم رقاام )

ص وكميااة األساامدة العضااوية 1بماازارع البصاام هااى المسااا ة المزروعااة صس ىالمزرعاااإلنتاااج 
 .ص6ص و جم العمالة العا مية ص س3ية األسمدة األزوتية صسص وكم2صس
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بمحش ظن سو ش    البصل الدا ش  الدالين اجنتشجين )الفيزي ين( لمزارع :2جدول ر م 
 3113عشم 

 2ر ف المعــــــــــــادلة البيان

 خطى
 كامل

 –4س  07004+3س 07002+   2س0706+  1س13710+2710-= هــــــــــــ  ص
   5س 07001

        (.730(    **)2740   *)   (17.2 )     (0723)        (0701(     
 .س07032+  6س 07032+            

 (0702)        (172.                          ) 

13.0     ** 07.. 

 لوغاريتمى
 

 كامل

 .070 -3لــــوس 0716+ 2لــــوس  07003+ 1لــــوس 0706+ 17.0 =هــــ  لـــوص
 4لوس
       (.75.    **)  (2700(       *)1741 )     (-171.          ) 
   2لو س 07012+    6لوس 0701 -  5لوس 0702+             

     (074.     )   (-2712*)           (170. ) 
 

16227.     ** 
 

07.. 

لوغاريتمى 
 متدرج

ــوس 0722+ 2لــو س 07004+ 1لــوس 0704+1756=  هــ  لــوص  0702  -  3ل
   6سلو 

         (.721    **)  (3711(       *)2700*)        (-3701*) 
                   

31476     ** 07.0 

 %.1معنوية العند مستو   معنوي ** ,%5معنوية العند مستو   معنوي *
  سبت م  قوا م استبيا  العينة الب ثية .         :المصدر

 
 % 1ة األولااى سااالفة الااذكر بنساابةبزيااادة كاام ماا  المتغياارات الثزثاا كمااا يتبااي   ناا   

% 1.114% و 1.84يزيااااااد بنساااااابة  ىالمزرعاااااا)كاااااام عمااااااى  اااااادة( فاااااا   متوسااااااط اإلنتاااااااج 
بانفس النسابة فا   متوساط  العاا ميبينما بزيادة متغيرعنصر العمام  عمى الترتيب, %1.22و

 .% 1.12يقم بنسبة  ىالمزرعاإلنتاج 
متوسااط اإلنتاااج  فاايياار % ماا  التغ98 ااوالى هااذا وتعكااس قيمااة معاماام الت ديااد   

المساا ة المزروعاة وكمياة األسامدة العضاوية وكمياة األسامدة  ترجع الى التغير فى المزرعى
 .  األزوتية و جم العمالة العا مية

 1.144وبقياااس معاماام المرونااة اإلجماليااة لمنمااوذج المقاادر تبااي   ناا  يقاادر ب ااوالى  
   عمى السعة. متزايدة مما يدم عمى    هنا  عوا د

هناااا  فرصاااة لزياااادة كااام مااا  المساااا ة المزروعاااة واألسااامدة  ضااان مماااا سااابل ا ويت
. بينماا عماى بتم  المزارع موضع الدراساة المزرعىالعضوية واألزوتية لزيادة متوسط اإلنتاج 

, وذلاا  نتيجااة طبيعيااة العااا مياسااتخدام العماام  فاايهنااا  إساارافا     الجانااب اآلخاار يتضاان 
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 الااذيفة عامااة وم صااوم البصاام بصاافة خاصااة خاصااة لماازارع الم اصاايم الخضاارية بصاا
 ظاام قزميااة فااي المصااريالريااف  فاايالعاممااة  األيااديي تاااج إلااى  عااداد ليساات بالقميمااة ماا  

يعااانى من ااا قطاااع الزراعااة بصاافة عامااة وفااى  التاايفضااز  عاا  البطالااة  ,المزرعيااةال يااازات 
 الريف بصفة خاصة.  

يتضاان  ناا  عنااد زيااادة  1.144 وماا  قيمااة معاماام المرونااة اإلجمااالي والمقاادر ب ااوالى
ص و كمية األسمدة األزوتياة 2ص وكمية األسمدة العضوية صس1كم م  المسا ة المزروعة صس

 المزرعااىاإلنتاااج  فاايفاا   معاادم الزيااادة % 1 ص  بنساابة6العمالااة العا ميااة ص سو جاام ص 3صس
 ,عماااى مساااتو  العيناااة الب ثياااة طناااا  1.89ماااا يعاااادم  اااوالى   ي, % 1.144يقااادر ب اااوالى 

تعااادم  ,طنااا   21.33العينااة الب ثيااة  ااوالى ) يااث بماا  متوسااط إنتاااج  طنااا  لمفاادا  1.71و
 .فدانا  لمعينة الب ثية( 1.25ظم متوسط مسا ة بم   والى  فيطنا  لمفدا   16.26 والى 

   :عينن الدراسن   البصل  لمزارع  اجنتشجيندالن التكشلي  
اإليجاار(  بادو )المتغيرةالمزرعياةالتكااليف  إجمااليباي   االن دارياةعند تقدير العزقة 
 جام اإلنتااج الكماى كمتغيار مساتقم لمازارع البصام بم افظاة باي  و , م  نا ية كمتغيار تاابع

التربيعيااة كمااا هااو مبااي  تبااي      فضاام تمثياام ل ااا الصااورة الرياضااية  2119سااوهاج عااام 
 .(4بالجدوم رقم )

, وتبماا  قيمااة 1.11  عنااد مسااتو  يمعنااو ويتبااي  ماا  قيمااة ص ف ص    النمااوذج المقاادر 
ماااا يعناااى     جااام اإلنتااااج يفسااار ماااا يقااارب مااا  وهاااو  1.99 اااوالى  ص2صرمعامااام الت دياااد 

 إلاىترجاع فقاط  %1و   ن او ياةتكااليف اإلنتاجال جمماة فايت ادث  التي% م  التغيرات 99
 هذا النموذج. فيعوامم  خر  اير مقيسة 

لا  بمسااواة التكااليف ال دياة بمتوساط تعظام الاربن )وذ التايوعند  ساب كمية الناات  
( وقسامة الناات  عماى جني اا  711بمغات  اوالى  والتايسعر الط  م  البصام بمنطقاة الب اث 

, تباي  فادانا   1.25موضع الدراسة والباال   اوالى  المزارععة بو المتوسط العام لممسا ة المزر 
لقااادر مااا  الناااات  لااام طناااا  لمفااادا , وتجااادر اإل اااارة هناااا    هاااذا ا 26.8 ن اااا قااادرت ب اااوالى 

 .مزرعة م  المزارع موضع الدراسة  ي فييت قل 
تادنى التكااليف )وذلا  بمسااواة التكااليف  التايوبالمثم  مكا  تقادير الكمياة ما  الناات  

طناا  لمفادا , وتجادر اإل اارة  يضاا   24.8قادرت ب اوالى  والتايال دية بالتكاليف المتوساطة( 
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 إنتاجياااةزارع موضاااع الدراساااة , كماااا قااادر متوساااط المااا جمياااع فااايت قااال لااام ت   هاااذ  الكمياااة 
 , طنا  لمفدا  16.26ب والى  العينة الب ثيةبالفدا  لممزارع 

جني ا  لمفادا . وب سااب   جني ا   5116 ب والى  اإلجماليةالمتغيرة ومتوسط التكاليف 
وسااط معامام مرونااة التكاااليف اإلنتاجياة ل ااذ  الدالااة وذلا  ) بقساامة التكاااليف ال دياة عمااى مت

ما   تنات  فاى المر ماة األولاى , مما يدم عمى    هذ  المازارع1.97التكاليف ( قدر ب والى 
   هناا    ي ما  التكااليف المتوساطة, قامتكو  في ا التكاليف ال دية   والتيمرا م اإلنتاج 
 زراعة البصم بالعينة الب ثية. فياستخدام الموارد االقتصادية المستغمة  فيفرصة لمتوسع 

بمحش ظن سو ش   تكشلي  إنتش  محصول البصل جممن لالدا ش  الدالين  :2ر م جدول 
 . 3113عشم 

 الصورة
 الرياضية

 2ر ف المعااااااادلة

 التربيعية
 
 

 التكعيبية

 2   1.33  + 333.88+ 321.11= هات. 
           (17.23  **)  (1.99)* 

 

 3   1.12 - 2   2.16   + 281.9+ 914.14=  هات. 

                    (6.16     **) (1.43       )(-1.23) 

2691** 
 
 
 
1813** 
 

1.99 
 
 
 
1.99 

  = جممااة  هاا , هدةلممزرعاة ما  البصاام فاى الم اا = القيماة التقديرياة لمتكاااليف االنتاجياة  هاات.  : ياث
 .111... , ,3, 2, 1ها =  , إنتاج المزرعة م  البصم بالط  فى الم اهد  ها

 %.1معنوية العند مستو   معنوي **% , 5معنوية الند مستو  ع معنوي *
 :  سبت م  قوا م استبيا  العينة الب ثية.المصدر

 

   :لمحصول البصل بمحش ظن سو ش  المزرع الدا ش  الدالين لصش   الدشبد  
 إجماااااليم صااااوم عبااااارة عاااا  الفاااارل بااااي   ألي المزرعااااىلمااااا كااااا  صااااافى العا ااااد 

 إجمااليم  بيع الم صوم )الر يسى + الثانو ( م  نا ياة وباي   ااإليرادات المت صم عمي 
 و بمعنااى  ,التكاااليف والنفقااات التااى تاام إنفاق ااا عمااى إنتاااج هااذا الم صااوم ماا  نا يااة  خاار 

اإلنتاج وسعر بيع الو دة من  م  نا ياة وباي   إجماليآخر هو عبارة ع  م صمة لكم م  
  ية  خر .إنتاج  و سعارها م  نا فيالموارد الداخمة 
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وفى م اولة لقياس العزقة الدالية القا ماة باي  كام ما  صاافى العا اد المزرعاى ص ص 
ص 1صس المزرعاىما  نا ياة, وباي  كام ما  المتغيارات المساتقمة متوساط اإلنتااج  كمتغير تابع

 ص م  م صوم البصام3صومتوسط تكمفة إنتاج المزرعة صس2ومتوسط سعر الط  المباع صس
يتبااي   ناا  بزيااادة كاام و  ,(5رقاام ) مبالجاادو وضااع الدراسااة وكمااا هااو مبااي  بالف ااات ال يازيااة م

% يؤد  ذلا  إلاى زياادة 1 م  متوسط اإلنتاج ومتوسط سعر الط  لم صوم البصم بنسبة
% عماااى الترتياااب. بينماااا بزياااادة 1.17% , 1.18منااا  بنسااابة  المزرعاااىفاااى صاااافى العا اااد 
إلااى خفاال متوسااط صااافى العا ااد % يااؤد  1لمم صااوم بنساابة المزرعيااة متوسااط التكاااليف 
وب ساااااب معاماااام المرونااااة  .% وذلاااا  عمااااى مسااااتو  العينااااة الب ثيااااة1.54الفاااادانى بنساااابة 

م المتغيارات مماا يادم عماى  نا  بزياادة كا 1.24اإلجمالية ل ذ  الدالة يز ظ  ن  يبم   والى 
 .%1.24بنسبة  المزرعىصافى العا د  يدز ي% 1سالفة الذكر بنسبة 

بمحش ظن  جنتش  محصول البصل المزرع ا ش  الدالين لصش   الدشبد : الد9جدول ر م 
 3113سو ش   عشم 
 2ر ف المع      ادلة     

  3س 1722- 2س 11741+  1س.6075.+  6407.3.-=  ه ص

(1.760  **)  (670. **)(- 10702**) 
100.     ** 07.0 

= متوساط إنتااج  1هاا , س الم ااهدة فايلبصام ما  ا المزرعى= القيمة التقديرية لصافى العا د  ها يث:  
 فااايجمماااة التكااااليف الكمياااة لممزرعاااة بالجنيااا   3= متوساااط ساااعر الطااا  بالجنيااا , س 2س ,المزرعاااة باااالط 

 .% 1معنوية العند مستو   معنوي ** ,111 ..., ,3, 2, 1ها =  ,هاالم اهدة 
 :  سبت م  قوا م استبيا  العينة الب ثية . المصدر

 

ستعرال معامزت المرونة الفردياة لممتغيارات ساالفة الاذكر يمكا  القاوم مما سبل وبا
نااا  يمكااا  مااا  خااازم لقاااو  العااارل والطماااب, إال  بأنااا  عماااى الااارام مااا     الساااعر يخضاااع 

 عا  طريالالبصام ال فااظ عماى مساتو  ساعر مناساب لممازارع  لمنتجايالجمعيات االت ادية 
 وكيفاا   كماا  ياة الفدانياة اإلنتاجت ساي   همياة  كماا تبارز .اإلنتاجياة والتساويقية تنظيم العممياات

  جمعا  تاىالم صاوم العممياات الزراعياة المختمفاة مناذ زراعاة  فاياألساليب العممياة  تباعاب
قااد  الااذيالعماام  تر اايد عنصااركمااا ال يغفاام جانااب  .الن ااا يإلااى المساات م  وصااول  و تااى 
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 فايتانعكس آثاار   الاذيليف خفال التكاا وبالتااليالتقميام ما  النفقاات  فايإلى  اد ماا يساهم 
 م  الم صوم وت قيل الرفاهية لممنتجي . المزرعىالن اية عمى زيادة صافى العا د 

 التوصياتالملخص و

يتمياز عا  ايار  ما   الاذييعتبر م صوم البصام ما  الم اصايم التصاديرية ال اماة 
مصاار   ااد وتعتباار  العااالم , فااياألقاااليم المناخيااة  معظاام فااي ناا  ينمااو  فاايالم اصاايم  باااقي

المسااااا ة المزروعااااة ماااا  البصاااام  ااااوالى   يااااث بمغاااات إنتاااااج البصاااام, فاااايالاااابزد المتمياااازة 
 / لمفاااادا طاااا 13.27     ااااوالى ابمتوسااااط انتاجيااااة وانتاااااج كمااااى بمغاااا ,فاااادا   لااااف 91.15

. ويسااااتخدم البصاااام فااااى الغااااذاا واألااااارال الطبيااااة الااااف طاااا  عمااااى الترتيااااب 1211.43و
 البصم   د  هام الم اصايم التصاديرية فاى مصار,يعتبر م صوم كما والصناعية وايرها, 

مميااو   175 لااف طاا  بمغاات قيمت ااا  ااوالى  278بمغاات الكميااة المصاادرة مناا   ااوالى   يااث
   .(2119-2117) جني  لمتوسط الفترة

 يااث  ,وتعتباار م افظااة سااوهاج ماا  بااي   هاام م افظااات الجم وريااة المنتجااة لمبصاام
 9.57تمثام  اوالى  الاف فادا  8.71لى  اوا ال اتويالمزروعة ما  البصام ت امساا  بمغات 

كمااا ت تاام الترتيااب  ,% ماا  متوسااط المسااا ة المزروعااة بالبصاام عمااى مسااتو  الجم وريااة
 17.68االوم ماا  بااي  م افظااات الجم وريااة ماا   يااث انتاجيااة الفاادا  والتااى بمغاات  ااوالى 

 الااف 158.91كمااا بماا  االنتاااج الكمااى ماا  البصاام ال ااتو  بالم افظااة  ااوالى ,طاا  لمفاادا 
% م  متوسط االنتاج الكمى م  البصم عمى مستو  الجم ورياة  13.13ط  تمثم  والى 
 .(2119 – 2117لمتوسط الفترة )

فاااى القطااااع  االقتصااااديلسياساااة الت ااارر إذا كاااا  وتكمااا  الم اااكمة الب ثياااة فاااى انااا  
 فأيضااا  ل ااا ,الاازروعواختيااار  نااواع  المزرعااىبعضااا  ماا  اإليجابيااات ك ريااة القاارار  الزراعااي

 لغاا الادعم المقارر لابعل ال اصازت الزراعياة مماا  د  إلاى ارتفااع كبعضا  م  السمبيات 
ل ااا  التااي سااعار مسااتمزمات اإلنتاااج ولمااا كاناات م افظااة سااوهاج ماا  الم افظااات الزراعيااة 

م صاوم البصام فضاز  عا  ارتفااع صاافى العا اد الفادانى منا  مقارناة ميزة نسبية فى انتااج 
األخاااار  المنافساااة لااا  عماااى المااااوارد األرضاااية, إال  نااا  لااااو ظ     بنظيااار  مااا  الم اصااايم 
 ا  تكاااااو   ال تتناساااااب ماااااع تمااااا  الميااااازة النسااااابية, مماااااا  د  إلاااااى المساااااا ة المزروعاااااة منااااا 

 صاايمة الصااادرات الزراعيااة م اادودة وال  فااي  و الزراعااي القااوميفااى النااات   مساااهمت  سااواا  
بصاافة عامااة  ي اادف هااذا الب ااثلااذا  جااام.هااذا الم فاايتتناسااب مااع الج ااود الماديااة المبذولااة 
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 الى دراساة اقتصاادية لم صاوم البصام فاى م افظاة ساوهاج كماا ي ادف بصافة خاصاة الاى
 )الفيزيقيااة(, لاادوام اإلنتاجيااة كمااا ي اادف الااى تقديرا, دراسااة اسااتجابة عاارل هااذا الم صااوم

طريقاااااة ت قيقاااااا لألهاااااداف الب ثياااااة اعتمااااادت الدراساااااة عماااااى الو ,وام التكااااااليف اإلنتاجياااااة ود
تاام تطبياال بعاال  وقاادماا  النااا يتي  الوصاافية والكميااة,  االقتصاااديالت مياام  فااياالسااتقرا ية 

هاااذا الب اااث بصاااورة  فااايتااام االعتمااااد  كمااااية. اإل صاااا والنمااااذج  القياساااي  دوات الت ميااام
ا اام بماا  عينااة ع ااوا ية طبقيااة متعااددة المر ل ساسااية عمااى الدراسااة الميدانيااة لمجتمااع الدراسااة 

كماااا تااام , 2119م افظاااة ساااوهاج عاااام بوالبميناااا ط طاااا   مزرعاااة مااا  مركاااز  111 هاعااادد
االسااتعانة باابعل المراجااع والمصااادر الر يسااية والرساامية لم صااوم عمااى البيانااات التااى ل ااا 

 صمة وموضوع الدراسة.
تبااي  ماا  دراسااة الااداالت اإلنتاجيااة )الفيزيقيااة( يوماا  خاازم النتااا   المت صاام عمي ااا 

 المزرعاااىى المتااادرج     كثااار العوامااام تاااأثيرا  عماااى متوساااط اإلنتااااج مااا  النماااوذج المواااااريتم
كاز ما   المساا ة المزروعاة وكمياة األسامدة العضاوية و كمياة األسامدة  هايبمزارع البصم 

زثاااة األولاااى األزوتيااة و جااام العمالاااة العا مياااة. كماااا يتباااي   ناا  بزياااادة كااام مااا  المتغيااارات الث
سااوف يزيااد بنساابة  المزرعااىفاا   متوسااط اإلنتاااج % )كاام عمااى  اادة( 1سااالفة الااذكر بنساابة 

بينمااا بزيااادة متغياار عنصاار العماام العااا مى , % عمااى الترتيااب1.22% و1.114% و1.84
%. وبقياااس معاماام  1.12سااوف يقاام بنساابة  المزرعااىباانفس النساابة فاا   متوسااط اإلنتاااج 

ى    هنااا  ممااا ياادم عماا 1.144قاادر تبااي   ناا  يقاادر ب ااوالى المروناة اإلجماليااة لمنمااوذج الم
 عمى السعة. متزايدةعوا د 

تعظااام الاااربن   التااايومااا  نتاااا   داالت التكااااليف اإلنتاجياااة وعناااد  سااااب كمياااة الناااات  
تاادنى التكاااليف  التاايطنااا  لمفاادا , بينمااا قاادرت كميااة النااات   26.8تبااي   ن ااا قاادرت ب ااوالى 

  ي فاايلاام يت قاال  وتجاادر اإل ااارة هنااا    هااذا القاادر ماا  النااات  طنااا  لمفاادا . 24.8ب ااوالى 
 مزرعة م  المزارع موضع الدراسة.

طنااا  لمفاادا ,  16.26الفاادا  لماازارع العينااة الب ثيااة ب ااوالى  إنتاجيااةكمااا قاادر متوسااط 
ومااا  معامااام مروناااة التكااااليف , لمفااادا  جني اااا   5116ب اااوالى  المتغيااارةومتوساااط التكااااليف 

 األولاىالمر ماة  فايالمازارع تنات     هاذ   يتباي  1.97اإلنتاجية ل ذ  الدالة والمقدر ب اوالى 
 .م  التكاليف المتوسطة اقمتكو  في ا التكاليف ال دية  والتيم  مرا م اإلنتاج 
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وكاام مااا  متوسااط اإلنتااااج  ىالمزرعاااوعنااد دراسااة العزقاااة الداليااة باااي  صااافى العا ااد 
يتباي   نا  البصام بعيناة الدراساة  لم صاوم ةالمزرعياومتوسط التكاليف ومتوسط سعر الط  

% يااؤد  1ط سااعر الطاا  لم صااوم البصاام بنساابة بزيااادة كاام ماا  متوسااط اإلنتاااج ومتوساا
 ,% عمااى الترتيااب1.17, %1.18صااافى العا ااد المزرعااى مناا  بنساابة  فاايذلاا  إلااى زيااادة 

%  ياااؤد  إلااى خفاال متوساااط 1لمم صااوم بنساابة المزرعيةبينمااا بزيااادة متوسااط التكااااليف 
إلجمالياااة ل اااذ  الدالاااة معامااام المروناااة اوب سااااب  %.1.54صاااافى العا اااد الفااادانى بنسااابة 

م المتغياارات سااالفة الااذكر بنساابة ممااا ياادم عمااى    زيااادة كاا 1.24بماا   ااوالى يز ااظ  ناا  
 %.1.24بنسبة  المزرعىلى زيادة صافى العا د إ% يؤد  1

 :بمش يم و   الن شين توص  الدراسن 
سااااتخدام هااااذا هنااااا  اسااااراف فااااى اا   تر اااايد اسااااتخدام العمالااااة  يااااث اثبتاااات الدراسااااة .1

 .العنصر
بكمياااات كافياااة وب الاااة جيااادة و ساااعار مناسااابة لاااد   تاااوفير مساااتمزمات اإلنتااااج الزراعاااي .2

ث اثبتات الدراساة  يا ,بالمراكزالزراعياة التعااو ادارات واال تماا  الزراعاي و  بنو  التنمياة
 .والمبيدات م  اهم العناصر التى تؤثر عمى جممة االيراد المزرعىا  قيمة األسمدة 

مااع تكمفااة واهميااة هااذا  لمطاا  ماا  البصاام يتناسااب عادمماام عمااى ال فاااظ عمااى سااعر الع .3
 يث اثبتت الدراسة ا  سعر الط  م  البصم ما  اهام العوامام التاى تاؤثر الم صوم, 

وبالتااااالى عمااااى المسااااا ة التااااى سااااوف تاااازرع ماااا  هااااذا  عمااااى صااااافى العا ااااد المزرعااااى 
   الم صوم فى االعوام القادمة.
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 المراجع

العوامااام االقتصاااادية واالجتماعياااة الم اااددة , زياااد  باااو , السااايد م ماااد الن صااازح عماااى صااا
مجمااة   ,لصااافى الاادخم الفاادانى ماا   هاام ال اصاازت ال قميااة بم افظااة سااوهاج

 .2111( , 3العدد ) ,(25, المجمد )المنصورة لمب وث الزراعية

م صاااوم التقااادير اإل صاااا ى لاااداالت قيماااة إنتااااج وآخااارو ,  باااو المجاااد عماااى عباااد المجياااد 
, المجماااد (1), مجماااة  سااايوط لمعماااوم الزراعياااة, العااادد البصااام بم افظاااة ساااوهاج
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An economic study  was carried out on  the winter onion 

crop in Sohag Governorate. The  study examined the supply 

response of this crop; and the analytical statistic of the production 

function and cost function. The  effective factors on the farm net 

profits were also considered , to know the deviation of the current 

production compared with the optimal production. 

The result of this study will able to redirect the agricultural 

resources to get the best productive level that can achieve great 

farming profits. Production function data showed that the most 

effective factors on the average of farming production concerning 

the onion farms are: cultivated area, amount of organic and 

nitrogen fertilizers, and the size of the family workers. The amount 

of production which increased profits was about 2363 ton/feddan, 

while that decreased the costs was estimated by about 2363 

ton/feddan. This was not achieved in any studied farm. It was 

estimated that average production of the feddan  in the research 

sample farms was about 03623 ton/feddan.  

The relation between the net farm return, and average price 

of the ton, average production, average cost of onions crop related 

to the study sample, showed that increase both the average 

production and the average price of the ton of the onions crop with 

the rate of 01 led to an increase in the farm net return by the rate 

of 06231, 26231 respectively. Whereas, if the average cost of the 

crop increased by 01, the net average return decreased by 26131. 

         It could be recommended that: we should provide production 

prerequisites thorough the societies and the credit banks to put 

and end monopoly and working  hard to keep an appropriate price 

for onion coping with the cost production. 

           

 


