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لبصل الشتوي لمحصول اللمؤشرات اإلنتاجٌة والتصدٌرٌة دراسة 
 المصرى

 **ممدوح السيد محمود، *الشويخداليا حامد ، *ديابياسر عبد الحميد 

 جامعة اسيوط. -كلية الزراعة -قسم االقتصاد-مدرس*

مركز البحوث الزراعية.-معهد بحوث االقتصاد-باحث**
 

التة  يببةل حد الحاصالت الزراعية الغذائيةة أل النضج يعتبر محصول البصل الشتوى كام :قدمةم
حد الحاصةالت التصةديرية الهامةة نًةراً لنوعيتةه أ، هذا فضالً عن كونه عليها المستهلك المصرى
 الشةةتو البصةةل  إنتةةا يخصةة   . هةةذا ووميعةةاد نضةةجه المبكةةر العةةالم المتميةةزف فةة  السةةو  

بتلةةك ر حيةةث يةةتم نضةةج المحصةةول للتصةةدي وأسةةيوطبمحافًةةات بنةة  سةةويي، السيةةوم، سةةوها  
النضةج  متةخخرف األبصالفبراير ومارس مما يمكنه تسادى منافسة  شهر مبكراً خالل  المحافًات

، كنةار وجةزر  وأسةبانيا األمريكيةةالتصةدير والمنتجةة فة  هولنةدا والواليةات المتحةدف  أسةوا ف  
لسةدان خةالل متوسةط فتةرف طةن ل :;.77ف  مصةر حةوال   لهذا المحصول اإلنتاجيةفتبلغ الجدارف 
فبةد بلةغ  مةن محصةول البصةل الشةتوى الكلة  باإلنتةا فيمةا يتعلة   أمةا 0(:600-;==7الدراسة )
 منةه المزروعةةطن خالل متوسط فترف الدراسةة، بينمةا بلةغ متوسةط الرقعةة  ألي 9.70;;حوال  
 ً  877.79ل  االسةتهالك المحلة  فبةد بلةغ فة  المتوسةط حةوا أمةا 0فةدان ألةي >>.9: حوال  سنويا
% من متوسط اجمال  الكمية المنتجة خالل نسس الستةرف، بينمةا بلةغ :>.99يمثل حوال   طن، ألي

طةن، تمثةل  ألةي  ;670.6الخارجيةة خةالل نسةس الستةرف حةوال   لألسوا متوسط كمية صادراته 
من متوسط اجمال  الكمية المنتجة، ف  حين بلغ متوسط قيمةة صةادراته حةوال   %8>.;6حوال  

من متوسط اجمال  قيمة الصةادرات الزراعيةة خةالل  %:7.8تمثل حوال   مليون جنيه ::.779
   0نسس السترف

 :وأهدافهمشكلة البحث 

التةة  تحتةةل مكانةةة  للةةبالد مةةن المحاصةةيل التصةةديرية الهامةةةالمصةةرى  الشةةتو يعتبةةر البصةةل 
ن إفةر، وبةالرمم مةن ذلةك وميعاد نضجه المبكةالعالمية نًراً لنوعيته المتميزف  األسوا متميزف ف  

 مةن متوسةط اجمةال  الكميةة المنتجةة% >8.;6ال تمثل سوى  الكمية المصدرف من هذا المحصول
مةةن  ، فةة  الوقةةت التةة  تمثةةل فيةةه الكميةةة المسةةتهلكة(:600-;==7) خةةالل فتةةرف الدراسةةة منةةه

وهةذا ، % من متوسةط اجمةال  الكميةة المنتجةة خةالل نسةس الستةرف:>.99محلياً حوال   المحصول
لةذا،  0االستهالك المحلة  علة  حسةاب النسةبة المخصصةة للتصةديرمخص  يوضح زيادف نسبة 

 الموسةم وتخسةي  االسةتهالك مةن ناحيةة، والتعةري علة  الةنمط  اإلنتةا ن العمةل علة  زيةادف إف
ها نخيسةةهم فةة  زيةةادف الصةةادرات الزراعيةةة والتةة  مةةن شةة أنيمكةةن  أخةةرىلصةةادراته مةةن ناحيةةة 

   0الزراع  التجار   العجز ف  الميزان المساهمة ف  تخسي

 اإلنتاجيةةة المؤشةةراتبعةة  الضةةو  علةة   إلبةةا إلةة   أساسةةيةن البحةةث يهةةدي بصةةسة إوعليةةه فةة
( وذلةةك مةةن :600-;==7خةةالل الستةةرف ) الشةةتو واالسةةتهالكية والتصةةديرية لمحصةةول البصةةل 

 :يل خالل دراسة وتحليل ما 

علة  مةن المحصةول موضةل الدراسةة الكلة   نتةا واإلتطور الرقعة المزروعة والغلة السدانية  -7
   0الرئيسية إنتاجهمستوى الجمهورية وعل  مستوى محافًات 

   0من البصل الشتوى العوامل االقتصادية المحددف للرقعة المزروعة -6

 0تطور كمية وقيمة صادرات البصل -8   0دالة استهالك محصول البصل الشتوى -7

   0النمط الموسم  لصادرات البصل -9

 ومصادر البٌانات البحثً سلوباأل
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االحصةائ  المعةروي  األسةلوبخاصةة  عل  طريبت  التحليل الوصس  والكمة عتمد البحث أ
، Analysis of varianceتحليةل التبةاين  وأسةلوب، Regression Analysisبتحليل االنحةدار 

ول علة  . كما اعتمد البحث ف  الحصةTime Series Analysisوكذلك تحليل السالسل الزمنية 

بةةوزارف  الزراعةة المركزيةةة لالقتصةةاد  اإلدارفبياناتةةه علةة  النشةةرات االقتصةةادية التةة  تصةةدرها 
للتعبئةة  المركةز الزراعة واستصالح االراض ، وقاعدف بيانات التجارف الخارجية التابعة للجهةاز 

ات المعلومة بيانات األمم المتحدف من خالل منًمة األمذية والزراعة وشبكةو ،  واإلحصا العامة 
  www.fao.org 0وقل منًمة األمذية والزراعة الدولية " االنترنت " خاصة م

 نتائج الدراسة:

 الدراسة إل  العديد من النتائج الت  ترتبط بالجوانب التالية: انتهت

 لمزروعة والغلة الفدانٌة واإلنتاج الكلى:ا ةأوالً: تطور الرقع

بمكةان دراسةة وتحليةل التطةورات المختلسةة لكةل مةن الرقعةة  األهميةةنةه مةن أمما ال شةك فيةه 
هةم أعل  مسةتوى الجمهوريةة و الشتو الكل  لمحصول البصل  واإلنتا  السدانيةالمزروعة والغلة 

تحديد نباط الضعي ف  كل منهةا حتة  ل(، أسيوط) بن  سويي، السيوم، سوها ،  إنتاجهمحافًات 
   0عل  نباط البوف بها والتخكيديمكن معالجتها 

 تطور الرقعة المزروعة: -1

 7;.777و  ;>.67تتراوح الرقعة المزروعة بالبصل الشتو  عل  مسةتوى الجمهوريةة بةين 
و كما هة فدان ألي >>.9:عل  التوال ، بمتوسط بلغ حوال   :600و  >==7 عام فدان ف   ألي

ً  وتخكةةد 0(7رقةةم )موضةةح بالجةةدول  زيةةادف الرقعةةة المزروعةةة بالبصةةل الشةةتوى بحةةوال   إحصةةائيا
سةةنوياً مةةن متوسةةط الًةةاهرف موضةةل  %78.06 سةةنويا اى مةةا يعةةادل نحةةو  فةةدان ألةةي 667.=
  0(6راجل الجدول رقم )الي فدان  >>,9:والمبدر بنحو  الدراسة 

البصل الشةتو  المصةرى علة  مسةتوى تطور الرقعة المزروعة لمحصول  :(1جدول رقم)
المسةاحة  (6002 -7991الجمهورية وأهم محافًات إنتاجةه خةالل الستةرف )

         .باأللي فدان
 السنة

 
 اجمال  الجمهورية المحافًات

 أسيوط سوها  السيوم بن  سويي

7991 3263 6290 7211 .2.1 33260 

7991 .2.6 326. 620. .292 63211 

7999 73206 1.2. 62.. 2237 36216 

6000 73232 .297 .27. .210 33210 

6007 122. .211 32.. 3219 761211 

6006 9212 127. .221 .216 26229 

6003 2202 .226 .293 3211 .9239 

600. .22. 12.9 22.9 .231 .2201 

600. 9211 7320. 922. .210 922.. 

6002 7.271 73263 921. .21. 737213 

 2.211 212. 272. 1201 1213 سطالمتو

 700 1231 .121 70213 732.0 % من اجمال  الجمهورية 

وزارف الزراعةةة واستصةةالح االراضةة ، اإلدارف المركزيةةة لالقتصةةاد الزراعةة ، : المصــردر
  0 6002نشرف االقتصاد الزراع ، أعداد مختلسة، الباهرف، 

ً  يتخكةةدولةةم  العةةام للرقعةةة  الزمنةة وذ  االتجةةا  فةة  نمةة السةةنو معنويةةة التغيةةر  إحصةةائيا
وكمةا هةو موضةح فة  الجةدول رقةم ف  محافًة بن  سةويي  المزروعة من البصل الشتوى 

(6)0  
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 :600و  ;==7 عةام فةدان فة   ألي 77.67و  0=.6بين وف  محافًة السيوم تتراوح 
د (، وقة7فدان، كمةا هةو موضةح بالجةدول رقةم ) ألي ;0.;عل  التوال  بمتوسط بلغ حوال  

ً  تخكةةد فةةدان بمعةةدل تغيةةر بلةةغ  ألةةي 7.087زيةةادف الرقعةةة المزروعةةة سةةنوياً بحةةوال   إحصةةائيا
  0(6% سنوياً من متوسط الًاهرف موضل الدراسة، راجل الجدول رقم )9;.78حوال  

الرقعةةة  أن( 7البيانةةات الموضةةحة بالجةةدول رقةةم ) أًهةةرتفةة  محافًةةة سةةوها   أمةةا
 :600و  ;==7 عام فدان ف   ألي 8>.=و  >>.7ن تتراوح بيالمزروعة بالبصل الشتو  

( زيةةادف المسةةاحة 6فةةدان، ويوضةةح الجةةدول رقةةم ) ألةةي :9.7بلةةغ متوسةةطها حةةوال  حيةةث 
ً مؤكد  سنو المحصول بمبدار  نالمنزرعة م فةدان بنسةبة  ألةي =>>.0 حةوال بلةغ  إحصائيا
  0% من متوسط الًاهرف66.;7بلغت حوال  

 

درف لالتجا  الزمنة  العةام لتطةور الرقعةة المزروعةة لمحصةول النماذ  المب(: 2جدول رقم )
البصل الشتو  المصرى عل  مستوى الجمهوريةة وأهةم محافًةات إنتاجةه 

 )ألي فدان( (6002 -7991خالل السترف )

نموذ  االتجا  الزمن   البيان
 العام

متوسط 
 المتغير

F R التغير السنو 
2 

 معدل % مبدار

+  ..79.5 ^هـ =  الجمهورية
                  هـس 667.=

     

(6.;;)*
 

:9.<< =.667 78.06 ;.:;
*
 0.8= 

+  7>6.: ^هـ =  بن  سويي
هـس 0.8:7

                                          

(7.07;) 

<.<7 - - 7.0< 0.76 

+ 7.777 ^هـ =  السيوم
                       هـس 7.087

      

(8.=7:**)
 

;.0; 7.087 78.;9 68.7:
**
 0.;9 

+ ;;0.6 ^هـ =  سوها 
                      هـس =>>.0

        

(;.87;**)
 

9.7: 0.<<= 7;.66 99.06
**
 0.<; 

+ >>:.8 ^هـ =  أسيوط
                      هـس 0.076

        

(0.77=)
 

8.<: - - 0.76 0.078 

  0(7:جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )المصـدر  
 

ً  يتخكةدلةةم ف أسةيوطمحافًةةة  فة  أمةا فةة  نمةوذ  االتجةةا   السةنو معنويةة التغيةةر  إحصةةائيا
   0( 6العام للرقعة المزروعة من البصل الشتوى، راجل الجدول رقم ) الزمن 

زيادف الرقعة المزروعة بالبصل الشتوى عل  مسةتوى الجمهوريةة،  أنمما سب ، يتضح 
السيوم وسوها  وهذا يسسر ضعي الكميات  محافًت دتها ف  لزيا األول يعزى بالدرجة  إنما

العمل عل  زيادف  الضرور نه من إفلذا،  0الخارجية لألسوا المصدرف من البصل الشتوى 

لزيةادف الكميةة المنتجةة والمتاحةة  وأسةيوطبنة  سةويي   محافًت من  لالمزروعة بكالرقعة 
  0للتصدير

 تطور الغلة الفدانٌة: -2

الغلة السدانية لمحصةول البصةل الشةتو   أن، (3ت المدونة ف  الجدول رقم )تشير البيانا
علة   6006و  ;==7طن ف  عام  7>.76و  >;.70عل  مستوى الجمهورية تتراوح بين 

267 
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ً  وتخكد 0طن  :;.77التوال ، بمتوسط بلغ حوال   الغلة السدانية علة  مسةتوى  زيادف إحصائيا
مةن متوسةط % ;;.7حةوال   بمعدل تغير بلغوياً، طن للسدان سن >0.60الجمهورية بحوال  

  0(8الًاهرف موضل الدراسة راجل الجدول رقم )

تطةةور الغلةةة السدانيةةة لمحصةةول البصةةل الشةةتو  المصةةرى علةة  مسةةتوى  :(3جــدول رقــم )
الغلةة  .(6002 -7991الجمهورية وأهةم محافًةات إنتاجةه خةالل الستةرف )

               السدانية بالطن 

 السنة
 
 

اجمال   المحافًات
 الجمهورية

 
 أسيوط سوها  السيوم بن  سويي

7991 1211 76292 732.. 7322 70211 

7991 1263 76271 7327. 73213 77276 

7999 1292 7722 7.203 7321 70217 

6000 12.7 73267 7.201 7329. 76261 

6007 1261 73293 7.232 73237 70202 

6006 9261 762. 7.229 7..21 76213 

6003 7026. 76297 7.231 7.206 76227 

600. 70227 732.1 7.216 7.299 762. 

600. 70219 7.23. 7.211 7.211 76232 

6002 70212 7.21. 722.2 72203 76233 

 77212 7.2.7 .7.21 73279 .926 المتوسط

 د الزراعةة ،: وزارف الزراعةةة واستصةةالح االراضةة ، اإلدارف المركزيةةة لالقتصةةاالمصةةـدر
  0 6002نشرف االقتصاد الزراع ، أعداد مختلسة، الباهرف، 

طةةن فةة  عةةام   =;.70و  ;;.;وتتةةراوح الغلةةة السدانيةةة فةة  محافًةةة بنةة  سةةويي بةةين 
ً  وتخكد، طن 68.=لغ متوسطها حوال  عل  التوال  حيث ب 6009و  ;==7 معنويةة  إحصائيا

بزيادف سنوية من البصل الشتوى للغلة السدانية التغير السنوى ف  نموذ  االتجا  الزمن  العام 
سةةنوياً مةةن متوسةةط الًةةاهرف % 8.66طةةن بمعةةدل تغيةةر بلةةغ حةةوال   0=0.7قةةدرف بحةةوال  
  0(8وكما هو موضح ف  الجدول رقم ) موضل الدراسة

لة  ع :600و  ===7 فة  عةام طةن  9>.78و  :.77 وف  محافًة السيوم تتراوح بين
 تخكةةد(، وقةةد 7كمةةا هةةو موضةةح بالجةةدول رقةةم )طةةن،  =77.7 التةةوال  بمتوسةةط بلةةغ حةةوال 

 ً  عةةدل تغيةةر بلةةغ حةةوال مطةةن ب ;0.67 زيةةادف الرقعةةة المزروعةةة سةةنوياً بحةةوال  إحصةةائيا
  0(8سنوياً من متوسط الًاهرف موضل الدراسة، راجل الجدول رقم )% 7>.7

ة السدانيةة الغلة أن( 7البيانات الموضحة بالجةدول رقةم ) أًهرتف  محافًة سوها   أما
حيةةث بلةةغ  :600و  >==7 فةة  عةةام طةةن  :9.:7و 77.79 لبصةةل الشةةتو  تتةةراوح بةةينل

مةةن  ( زيةةادف المسةةاحة المنزرعةةة8، ويوضةةح الجةةدول رقةةم )طةةن 8>.78متوسةةطها حةةوال  
ً المحصول بمبدار سنوى مؤكد  % =6.6 بنسبة بلغت حةوال طن >0.77 بلغ حوال  إحصائيا

  0من متوسط الًاهرف

النماذ  المبدرف لالتجا  الزمن  العام لتطور الغلة السدانية لمحصول البصل : (4جدول رقم )
الشتو  المصرى عل  مسةتوى الجمهوريةة وأهةم محافًةات إنتاجةه خةالل 

 .)طن( .(6002 -7991السترف )
متوسط  نموذ  االتجا  الزمن  العام البيان

 المتغير
 F R2 التغير السنو 

 معدل % مبدار

 هـس >0.60+  77:.70 ^هـ =  الجمهورية
     

                              (6.887)* 
77.;: 0.60< 7.;; 9.=:

*
 0.86 
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 هـس 0=0.7+  707.; ^هـ =  بن  سويي
      

                                (<.:7<)** 
=.68 0.7=0 8.66 ;8.6;

**
 0.=7 

 هـس;0.67+  7>>.77 ^هـ =  السيوم
    

                                  (6.=76)**
 

77.7= 0.67; 7.<7 <.8;
*
 0.97 

 هـس >0.77+ 7>=.76 ^هـ =  سوها 
                

                      (;.=:6)**
 

78.<8 0.77< 6.6= :7.7=
**
 0.<< 

 هـس 7>0.6+  97=.76 ^هـ =  أسيوط
             

                         (6.<7;)*
 

78.97 0.6<7 7.=9 76.96
**
 0.<7 

  0(3وحسبت من بيانات الجدول رقم )جمعت :المصردر 
بمتوسةط  :600و  ;==7فة  عةام   07.:7و  :.77 تتراوح بةين أسيوطوف  محافًة 

ً  تخكةدقةد (، و7كما هةو موضةح بالجةدول رقةم )طن  78.97 بلغ حوال  زيةادف الغلةة  إحصةائيا
طةن بمعةدل تغيةر بلةغ حةوال   7>0.6اً بحةوال  السدانية مةن محصةول البصةل الشةتوى سةنوي

    0(8% سنوياً من متوسط الًاهرف موضل الدراسة، راجل الجدول رقم )9=.7
 اإلنتاج الكلى: تطور  -2

الكلة  لمحصةول البصةل الشةتو  علة   اإلنتةا  أن( 9تشير البيانات الواردف ف  الجدول رقم )
علة   :600و  >==7 ف  عةام  طن ألي 7:68.67و  =6:9.7مستوى الجمهورية تراوح بين 
 وتخكةةد 0(9كمةةا هةةو موضةةح بالجةةدول رقةةم )طةةن  يلةةأ 9.70;; التةةوال ، بمتوسةةط بلةةغ حةةوال 

 ً بمعةدل تغيةر طةن  ألةي 7>.767 لبصةل الشةتوى بحةوال لمحصةول االكل   اإلنتا  زيادف إحصائيا
  0(:سنوياً من متوسط الًاهرف موضل الدراسة راجل الجدول رقم )% 7;.79 بلغ

ً  يتخكدولم  الكلة   لإلنتةا معنوية التغير السنوى ف  نموذ  االتجا  الزمن  العةام  إحصائيا
  0(:وكما هو موضح ف  الجدول رقم ) ف  محافًة بن  سويي من البصل الشتوى

تطةةور اإلنتةةا  الكلةة  لمحصةةول البصةةل الشةةتو  المصةةرى علةة  مسةةتوى : (5جــدول رقــم )
اإلنتةا   (.(6002 -7991ل الستةرف )الجمهورية وأهم محافًات إنتاجه خال

 (الكل  باأللي طن
اجمال   المحافًات السنة

 أسيوط سوها  السيوم بن  سويي الجمهورية

7991 6.277 31226 6.2.0 20290 3.129. 
7991 ..2.0 392.2 62211 212.1 62.239 

7999 703226 1.201 3.231 1120. 3..21. 
6000 773213 2.216 112.. 2.2.. .7.212 
6007 23261 21296 .0219 .02.3 769.2.0 

6006 902.. 112.1 132.6 29267 10.233 

6003 2620. 162.9 1.21. .1263 1.121. 

600. .923. 77.2.. 706226 2.223 29.231 
600. 7022.3 711230 7.6272 902.0 7796 
6002 723233 792239 796296 96201 726.263 
 11.230 10210 19260 9.237 16269 المتوسط

 700 9273 70266 76269 70227 % من اجمال  الجمهورية 

وزارف الزراعةةةة واستصةةةالح االراضةةة ، اإلدارف المركزيةةةة لالقتصةةةاد الزراعةةة ، نشةةةرف  :المصـــردر
  0 6002االقتصاد الزراع ، أعداد مختلسة، الباهرف، 

و  ;==7  عةةام  فةةطةةن  ألةةي =7.:=7و  6:.;7 وفةة  محافًةةة السيةةوم تتةةراوح بةةين
% مةةن اجمةةال  =76.6بنسةةبة طةةن  ألةةي 9.77= علةة  التةةوال  بمتوسةةط بلةةغ حةةوال  :600
ً  تخكةةد(، وقةةد 9، كمةةا هةةو موضةةح بالجةةدول رقةةم )الكلةة  بالجمهوريةةة اإلنتةةا  زيةةادف  إحصةةائيا
سةنوياً مةن % 7=.:7 بمعدل تغير بلغ حةوال طن  ألي777.:7 سنوياً بحوال الكل   اإلنتا 

  0(:موضل الدراسة، راجل الجدول رقم )متوسط الًاهرف 

269 



 Diab 
 
Y. A. A.,  et al.,  (2007) 

3 

الكلة   اإلنتةا  أن( 9البيانات الموضحة بالجدول رقةم ) أًهرتف  محافًة سوها   أما
و  ;==7 عةةام فةة  طةةن  ألةةي 6=.6=7و  69.90 البصةةل الشةةتو  تةةراوح بةةينلمحصةةول 

 اإلنتةا % مةن اجمةال  70.66بنسةبة  طةن ألةي 60.=; حيث بلةغ متوسةطها حةوال  :600
مةةن المحصةةول بمبةةدار الكلةة   اإلنتةةا ( زيةةادف :، ويوضةةح الجةةدول رقةةم )بالجمهوريةةةالكلةة  
ً مؤكةةد  سةةنو  % مةةن ;67.0بنسةةبة بلغةةت حةةوال  طةةن  ألةةي :>:.:7 بلةةغ حةةوال  إحصةةائيا

  0متوسط الًاهرف

النماذ  المبدرف لالتجا  الزمن  العام لتطور اإلنتا  الكل  لمحصول البصل (: 6جدول رقم )
ل  مسةتوى الجمهوريةة وأهةم محافًةات إنتاجةه خةالل الشتو  المصرى ع

 )ألي طن( 0(6002 -7991السترف )

متوسط  نموذ  االتجا  الزمن  العام البيان
 المتغير

 F R2 التغير السنو 

 %معدل مبدار

 هـس 7>.767+  =709.77 ^هـ =   الجمهورية
                          

     (7.;:;)**
 

;;9.70 767.<7 79.75 78.7=
*
 0.:8 

 هـس 8;.;+ =:>.=7 ^هـ =  بن  سويي
                         

      (7.=9<)** 
<6.6= - - 7.<7 0.76 

 هـس 777.:7+  0=:.: ^هـ =   السيوم
                         

        (9.79=)**
 

=9.77 7:.777 7:.=7 6:.:7
**
 0.;: 

 هـس :>:.:7+  ;9.= - ^هـ =   سوها 
                           
  (;.8<7)**

 
;=.60 7:.:<: 67.0; 99.=;

**
 0.<; 

 هـس =9=.7+  =0.06: ^هـ =  أسيوط
                          
 (7.6=6)

 
;0.<0 - - 7.:; 0.7; 

  0(7من بيانات الجدول رقم )جمعت وحسبت :المصردر

ً  يتخكدولم   لإلنتةا التجا  الزمنة  العةام معنوية التغير السنوى ف  نموذ  ا إحصائيا
   0( :، راجل الجدول رقم )ف  محافًة اسيوط من البصل الشتوىالكل  

الكل  مةن البصةل  اإلنتا ه بالرمم من زيادف معدل النمو السنوى ف  نأمما سب ، يتضح 
لةذا، فةان  0ادف صغيرف ال تحبة  فةائ  للتصةديرزي أنها إالالشتوى عل  مستوى الجمهورية 

طلب ضرورف العمل عل  زيةادف الرقعةة المزروعةة بالبصةل الشةتوى وملتةه السدانيةة يت األمر
علةة  مسةةتوى الجمهوريةةة بصةةسة عامةةة وعلةة  مسةةتوى محافًةةات انتاجةةة الرئيسةةية بصةةسة 

  0الخارجية لألسوا خاصة، حت  يمكن تحبي  زيادف ف  كمياته المصدرف 

 ثانٌاً: العوامل االقتصادٌة المحددة للرقعة المزروعة:

يتحبةة  عةةن طريةة  زيةةادف الرقعةةة  أنمةةن البصةةل يمكةةن الكلةة   اإلنتةةا ن زيةةادف ألنًةةراً 
االثنةةين معةةاً، ولمةةا كانةةت الرقعةةة المزروعةةة بالبصةةل  أوزيةةادف الغلةةة السدانيةةة  أوالمزروعةةة 

علةة   أوالشةةتوى والغلةةة السدانيةةة دون المسةةتوى المطلةةوب سةةوا  علةة  مسةةتوى الجمهوريةةة 
العوامةل  بعة عل  التعري يتطلب ضرورف  األمرن إلرئيسية، فا إنتاجهمستوى محافًات 

علة  الرقعةة المزروعةة ومةدى اسةتجابة الرقعةة المزروعةة  التة  يمكةن ان تةؤثراالقتصادية 
، صاف  العائد وسعر التصدير اإلنتاجيةالسعر المزرع ، التكاليي بها) للتغيرات الت  تحدث

ولم يثبت معنوية  لتلك العوامل وذ  الخط  الكاملالنم قد تم تبدير معالمو0(ف  السنة الساببة
زيادف السةعر المزرعة   أنمن تلك المتغيرات، وباستخدام نموذ  االنحدار المتدر  تبين  أ 

ا ن هةذأوفةدان  ألةي 2906.الرقعةة المزروعةة بمبةدار  فبمبدار وحدف واحدف يؤدى إل  زياد
عةة المزروعةة مةن المحصةول فة  الرق% من التغيرات الحادثةة فة  =:العامل يسسر حوال  

   0العام التال 

270 



Assiut J. of Agric. Sci., 38 (4)  (265-277) 

 

2 

من محصول البصل الشتو   العوامل االقتصادية المحددف للرقعة المزروعة: (7جدول رقم )
 0(:600 – 0==7خالل السترف ) 

الرقعة  السنة
 المزروعة

 )ألي فدان(

السعر 
 المزرع 

 )جنيه طن(

التكاليي 
)جنيه   اإلنتاجية
 طن(

   العائد   صاف 

 ه طن()جني

   سعر التصدير

 

 )جنيه طن(

7991 3.129. 6.1291 7;07 769<.< .7121 

7991 62.239 61.26 6776.9 =0;.8 .662.1 

7999 3..21. 7192.3 670:.: 790.:7 30.263 

6000 .7.212 309222 660:.8 7<;.;: 367211 

6007 769.2. 379219 67<=.7 9:;.7= 313201 

6006 10.233 63.276 660:.8 :68.86 1..22. 

6003 1.121. 3.623. 67;0 :90.=9 27.211 

600. 29.231 31.2.1 68<: 7;79.9< 23.2.7 

600. 7796 390217 6:76 76=<.<7 .9221 

6002 726.263 .1021 6;=7 77<0.< 2932.6. 

 ::.977 777.263 6760.76 61.261 9.70;; المتوسط

 : دررالمص

نشةةرف اضةة ، اإلدارف المركزيةةة لالقتصةةاد الزراعةة ، وزارف الزراعةةة واستصةةالح االر -7
  0 6002االقتصاد الزراع ، أعداد مختلسة، الباهرف، 

   0 6002البنك االهل  المصرى، النشرف االقتصادية، أعداد مختلسة، الباهرف،  -6

خالل الستةرف ) البصل الشتو  المزروعة من محصول الرقعة دالة استجابة (: 8جدول رقم )
7==0 – 600:)0  

  F     R2 الدالة النموذ 

 االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار
 الكامل  الخط

   8س0.979 – 7س 0.7:7– 6س 08>.0– 7س 97:.77+ =6=.=7>-= هـ ^
                                             (6.809(          **)- 7.787 (         )-0.<80      )  (- 0.:09                )

        
 

8.67 0.;; 

 نحةةةةةةةةةةةةةةةةةةداراال
 المتدر 

  7س 06=.9+ 98.;767 - ^هـ =           
                                                                    (8.777            *)

 
7<.:7

**
 0.:= 

 %  9معنو  عند  * % و7معنو  عند   **

 سةعر المزرعةة ،ال( 7المزروعةةة، )سرقعةة إلة  البيمةة التبديريةةة لل " هــر" ص^حيةث تشةير 
، وتشةير األرقةام بةين سةعر التصةدير( 8، )سصةاف  العائةد( 7، )سالتكاليي اإلنتاجيةة( 6)س

حسةةبت مةةن  :دررالمصــالمحسةةوبة  "ت"البوسةةين  )  ( أسةةسل معةةامالت االنحةةدار إلةة  قيمةةة 
  0( ;الجدول رقم )بيانات 

 :الشتويثالثاً: دالة استهالك البصل 

)  المرتبطةة بهةا هةم المتغيةرات االقتصةاديةأالبصةل والكميةة المسةتهلكة مةن باستعرا  
، سعر التجزئة، نصةيب السةرد السةنوى مةن البصةل  و كميةة صةادرات البصةل( اإلنتا كمية 
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االنحةةدار الخطةة   تبةةدير نمةةوذ  يتضةةح مةةن (70و 9كمةةا هةةو موضةةح بالجةةدولين رقةةم )و
 أن إذلالسةتهالك،  علة السمنطة  االقتصةادى والواقةل النتائج تتسة  وال أن للمتغيرات المتدر 

 إذالكمية المستهلكة من البصل الشتوى تتناسب طردياً مل متوسط نصيب السرد السنوى منةه 
مةن البصةل الشةتوى يةؤدى إلة  زيةادف  السنو زيادف متوسط نصيب السرد من االستهالك  أن

% 11هذا العامل يسسر حةوال   أن أتضحطن، كما  ألي .60233الكمية المستهلكة بمبدار 
نه يجةب االهتمةام بالعوامةل المةؤثرف علة  إلذا، ف 0من التغيرات الحادثة ف  الكمية المستهلكة

، والعمةل علة  تسعيةل دور كةل اإلنتةا االستهالك جنباً إل  جنةب مةل العوامةل المةؤثرف علة  
  0منها بما يحب  زيادف السائ  للتصدير ومن ثم زيادف كمية وقيمة صادرات البصل

 :الشتويوقٌمة صادرات البصل  رابعاً: تطور كمٌة

خاصةة بةةين الحاصةالت الزراعيةةة المتميةزف فةة   أهميةةةتحتةل صةادرات البصةةل الشةتوى 
النضج األبصال المتخخرف وميعاد نضجه المبكر، مما يمكنه من تسادى منافسة  العالم السو  
 التصةدير يتطلةب ضةرورف االهتمةام بهةذا المحصةول  األمةرن إلذا، ف 0التصدير أسوا ف  

الهام والعمل عل  زيادف الكمية المصةدرف منةه بمةا يسةهم فة  حصةيلة الصةادرات الزراعيةة، 
 0لهةا الحةال لصةادرات البصةل الشةتوى لتبيةيم الوضةل  والنبةد  الكم التطور  عند دراسةو

 أنإلةة   وتشةةير نتةةائج الدراسةةة (76و 77) الجةةدولينب امكةةن الحصةةول علةة  النتةةائج المدونةةة
طةن خةالل  ألةي 670261 بصةل خةالل فتةرف الدراسةة بلةغ حةوال متوسط كمية صادرات ال

% مةةن متوسةةط الكميةةة المنتجةةة والتةة  تبلةةغ حةةوال  .6121فتةةرف الدراسةةة، تمثةةل حةةوال  
 طن خالل نسس السترف، بينما بلغ متوسط قيمة صادراته  ألي 11.230

ات وأهةةم المتغيةةر الشةةتوى المصةةرى الكميةةة المسةةتهلكة مةةن البصةةل تطةةور (:9جــدول رقــم )
 (.:600-;==7خالل السترف )االقتصادية المرتبطة به 

 كمية االستهالك السنة
 ألي طن

 كمية اإلنتا 
 ألي طن

 سعر التجزئة
 طن/ جنيه

نصيب السرد السنو  
 من البصل  كجم

كمية صادرات 
 ألي طن البصل

7991 333279 3.129. 72612.0 7.2.0 70329. 

7991 ..1293 62.239 72.0200 79271 7.0..6 

7999 .61232 3..21. 72162.0 66272 70.219 

6000 .7.2. .7.212 7170200 67263 7.1219 

6007 ..92.9 769.2.0 716.200 71271 722232 

6006 .07232 10.233 71792.9 7.29. 73122 

6003 3962.. 1.121. 71.726. 7.237 36026 

600. .022.. 29.231 7117200 7.2.2 36922 

600. .37..9 7796 79612.0 72263 30027 

6002 .6.27. 726.263 67012.0 7.2.1 3.0217 

 670261 71239 7192271 11.230 .3327. المتوسط

وزارف الزراعة واستصالح االراض ، اإلدارف المركزية لالقتصةاد الزراعة ،  .7: المصردر
  0 6002نشرف االقتصاد الزراع ، أعداد مختلسة، الباهرف، 

   0 6002ك االهل  المصرى، النشرف االقتصادية، أعداد مختلسة، الباهرف، البن. 6
  0(:600– 0==7خالل السترف) المصرى دالة استهالك محصول البصل الشتو ( :11جدول رقم )

  F     R2 الدالة النموذ 

االنحدار 
   الخط

 الكامل 

  8س  0.077 – 7س87:.68+ 6س 0.777+ 7س ;0.00+ ;687.00 -= هـ^ 
                                                  (7.796(         **)7.<<=    )                (79.;8=    **)      (- 0.<=7)     

 
77<.07

**
 0.== 

االنحدار 
 المتدر 

  7س60.799+  076.=; ^هـ =           
                                                           (;.<;8       *)

 
:7.==<

**
 0.<< 

 %  9معنو  عند  * % و7معنو  عند   ** 
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( كميةةة 7حيةةث تشةةير "  ^هةةـ " إلةة  البيمةةة التبديريةةة للكميةةة المسةةتهلكة مةةن البصةةل، )س
( كميةةةة 8( نصةةةيب السةةةرد السةةةنو  مةةةن البصةةةل، )س7( سةةةعر التجزئةةةة، )س6اإلنتةةةا ، )س

 "ت")  ( أسسل معامالت االنحدار إل  قيمة   صادرات البصل، وتشير األرقام بين البوسين 
  0المحسوبة 

  1( 9الجدول رقم )حسبت من بيانات  :المصردر
صةةادرات % مةةن متوسةةط قيمةةة ال32.2مليةةون جنيةةه، تمثةةل حةةوال   77.222حةةوال  

ً  تخكةدفة  حةين الزراعية خالل نسةس الستةرف،  زيةادف كةالً مةن كميةة وقيمةة محصةول  إحصةائيا
يمةثالن حةوال  ون جنيةه يمل .66213طن و  ألي 692001 اً بحوال البصل المصدر سنوي

هناك زيادف  أن أتضحالكمية والبيمة المصدرف، بينما  متوسط % من .7922% و 73219
ً سنوية مؤكدف  مليةون جنيةه، 2302721ف  قيمة الصادرات الزراعية تبدر بحةوال   إحصائيا
  0فترف الدراسة% من متوسط قيمة الصادرات خالل 71216تمثل حوال  

ً نه بالرمم من الزيادف السنوية المؤكدف أمما سب  يتضح  ف  كالً من كمية وقيمةة  إحصائيا
مةن  إالالةذى لةن يتحبة   األمرمةا زالةت دون المسةتوى المطلةوب، أنهةا إالصادرات البصةل 

واالسةةتهالك  واإلنتةةا خةةالل تسعيةةل دور العوامةةل المةةؤثرف علةة  كةةل مةةن الرقعةةة المزروعةةة 
ً  إليهةةا  والمشةةار المحلةة  أهةةمولكةةن لةةيس علةة  حسةةاب محصةةول البمةةح الةةذى يعةةد مةةن  أنسةةا

     0المحاصيل المنافسة للبصل الشتوى
الشةةتوى  تطةةور الكميةةات المصةةدرف والبيمةةة النبديةةة لصةةادرات البصةةل(: 11) جــدول رقــم

 ( :600-;==7) سترفالخالل  المصرى
 الكمية  السنوات 

 األلي طن((
 البيمة 
 يه()المليون جن

 قيمة الصادرات 
 )المليون جنيه( الزراعية

7991 70329. .32.3 760020 

7991 7.02.6 232.9 720020 

7999 70.219 36269 600020 

6000 7.1219 .12.1 719020 

6007 722232 23213 710020 

6006 73122 70622 610020 

6003 36026 79126 .70020 

600. 36922 60927 .10020 

600. 30027 71927 260020 

6002 3.0217 671292 2713202 

 33.1237 77.222 670261 المتوسط

 : جمعت وحسبت من:المصردر
، أعةةداد النشةةرف السةةنوية للتجةةارف الخارجيةةةالجهةاز المركةةز  للتعبئةةة العامةةة واإلحصةةا ،  -7

  0 :600مختلسة، الباهرف، 
، بيانات ميةر ف بيانات التجارف الخارجيةقاعدالجهاز المركز  للتعبئة العامة واإلحصا ،  -6

  :600منشورف، الباهرف،  
كمية وقيمة صادرات البصل النماذ  المبدرف لالتجا  الزمن  العام لتطور (: 11جدول رقم )

   0( :600-;==7خالل فترف )المصرى 
متوسط  نموذ  االتجا  الزمن  العام البيان

 الًاهرف
 لي طنأ

 F R2 التغير السنو 

 %المعدل لمبدارا

كمية صادرات 
 البصل

 طن( ألي)

                                                  هـس >00.=6+  >6;.90=  هـ ^
(9.87<)

**
 

670.6; 6=.00< 77.;= 6=.7:
**
 0.;< 

قيمة صادرات 
 البصل 

 )مليون جنيه( 

 هـس78;.66+  7>7.= -=  هـ ^
                        (9.=9;) 

**
 

779.:: 66.;78 7=.:9 79.8<
**
 0.<7 
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الصادرات  قيمة
 الزراعية 
 )مليون جنيه(

 هـس;:70.7:+76:.>77 -= هـ ^
                          (;.990)

**
 

778;.77 :70.7:; 7<.<6 9;
**
 0.<; 

 %  9معنو  عند  * % و7معنو  عند   **   
إلة   "هـر" سلمتغيةرات ، وتشةير إلة  البيمةة التبديريةة لتطةور ا " هـر" ص^حيث تشير 
)  ، وتشةير األرقةام بةين البوسةين  70، .....، 7،  6،  7=  الزمن ، حيث هـ  رترتيب عنص

الجـدول حسبت من بيانات  در:رالمص 0المحسوبة  "ت"أسسل معامالت االنحدار إل  قيمة  (
  0 (11رقم )

 النمط الموسمً لصادرات البصل:خامساً: 
ألسةةعار للكميةةات ولصةةادرات البصةةل تبةةدير الةةدليل الموسةةم  يعنةة  الةةنمط الموسةةم  

 0الشهرية المصدرف 
 (:2006-2001لكمٌة صادرات مصر من البصل بالطن خالل الفترة ) الشهريالتطور  -1

 6002-6007التصدير الشهرية خالل الستةرف  لكمياتوتشير تبديرات الدليل الموسم  
قةدر بحةوال   إذ، وأكتةوبربتمبر ونةوفمبر وسة أمسةطسإل  بلومه أدن  ما يمكةن فة  شةهور 

مةا يمكةن فة   أقصة % ف  كل منهم علة  التةوال ، وبلومةه .1% و10% و11% و 17
% 701% و777% و.71% و 796قدر بحوال   إذبريل ويناير وفبراير أمايو و شهور

ن تعًةيم حصةيلة الصةادرات مةن البصةل يبتضة  إف  كل منهم علة  التةوال ، وبنةا  عليةه فة
والتة  تتناسةب مةل مواعيةد نضةج العةروف    فة  الشةهور األربعةة سةالسة الةذكرصديرتركيز ت
  0(73راجل الجدول رقم ) ،الشتو 

  0( :600 – 6007التطور الشهر  لكميات صادرات مصر من البصل بالطن خالل السترف )(:11جدول رقم )
 لسنوات  
 

 الشهور

 متوسط :600 6009 6008 6007 6006 6007
 الشهور

 الرقم
البياس  
 الموسم 

7 6.639 602.3 7611. 3631922 7.31729 616..2. 66610233 777 
6 72611 107. 30133 7.2.122 67.79 3171122 67.17212 701 
7 77001 7229. 6631. 6377022 7.10021 6929627 7912.297 99 
8 61713 ...60 .3032 39.9221 6361.2. .301923 329.22.1 71. 
9 72700 .2112 13767 3.19.2. 79.1.22 3992121 3139621 796 
: 70717 69033 7..3. 7169226 .011226 7..7929 67797211 702 
; 91.1 .7021 71021 7307721 79.9722 7231723 67727277 702 
< 9.61 7.106 71137 112.23 602.129 7606121 7.772291 17 
= 1119 77.17 736.. 7106027 3096629 927..5 7.3.3221 11 
70 136. 7319. 79117 6022927 3.2..29 272323 7102.2.. 1. 
77 76031 716.. 63.96 7666127 71123 77.3.29 720.72. 10 
76 7712. 796.0 30779 63.6.21 60.212. 7.1.72. 79992261 700 

  .6231962 623011 61779.21 6.902226 360661 693.30 7223.1 االجمال 
 700 .6799720 67963201 63.36291 .67.1121 6221.221 .62...6 73123271 وسطالمت

قاعةةدف بيانةةات  جمعةةت وحسةةبت مةةن: الجهةةاز المركةةز  للتعبئةةة العامةةة واإلحصةةا ،: المصــدر
       0 6002التجارف الخارجية، بيانات مير منشورف، الباهرف، 

 (:2006-2001خالل الفترة ) التطور الشهري ألسعار صادرات مصر من البصل بالطن -2
(، أن تبةديرات الةدليل الموسةم  ألسةعار التصةدير .7يتبين من نتائج بيانات الجدول رقةم )

( إلة  بلومةه الحةةد األدنة  فة  شةةهور سةبتمبر وأكتةةوبر 6002-6007الشةهرية خةالل الستةةرف )
% فةة  .1222% و.1.27% و11270% و .1726وأمسةةطس ونةةوفمبر إذ قةةدر بحةةوال  

ومةةارس   ومةةايو   أبريةةل  شةةهور  فةة  يمكةةن  مةةا  أقصةة    وبلومةةه  لةة  التةةوال ،كةةل مةةنهم ع
 ويونيو

 

التطور الشهر  ألسعار صادرات مصر من البصل )جنيه/طن( خالل (: 11جدول رقم )
  0( :600 – 6007السترف )

الرقم  متوسط :600 6009 6008 6007 6006 6007 السنوات 
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 الشهور

البياس   الشهور
 الموسم 

7 6<=.= 7;=.= 896.8 :6; 9<8.;; :7:.:0 8=9.70 <=.<7 

6 77<.; 779.7 880.= :9;.7 :7:.<0 ;0=.;8 97=.;= =8.77 

7 76:.8 7;7.< 9=<.7 ;97 ;6=.97 <0<.7< 9=<.60 70<.97 

8 7:9.6 779.; <08.6 =<6.: ==6.8< 776;.67 ;:;.=0 77=.76 

9 80:.< 889.8 :69 ;;0.: ;;6.0= <8<.=7 :88.<0 77:.== 

: 7=;.7 797.6 99<.8 :<7.= :<8.07 ;97.96 9;7.0: 707.:7 

; 797.7 70<.: 9<;.6 8<<.8 9;0.0: :66.7= 8<;.=: <<.97 

< 66=.7 789.= 9=:.6 877.8 99<.=7 :7=.06 8:7.;= <8.79 

= 76=.8 77<.< 80<.6 800.< 879.;7 8:7.6: 7=6.;0 ;7.69 

70 799.= 7::.6 8:8.8 877 8;9.=9 90=.87 870.8< ;<.70 

77 77:.7 7<9.= 8:;.= 968 99=.67 :77.<< 8;;.97 <:.:8 

76 7::.7 7<;.7 :97.; 960.7 :99.=; ;69.<< 997.7; 700 

 700 ;977.7 ==.06; :=.;7: >08.7: ;998.9 7:7.79 8.=77 المتوسط

 عةةدف بيانةةاتقا جمعةةت وحسةةبت مةةن: الجهةةاز المركةةز  للتعبئةةة العامةةة واإلحصةةا ،: المصــدر
  0 6002التجارف الخارجية، بيانات مير منشورف، الباهرف، 

 

%فةةةة  كةةةل مةةةةنهم علةةةة  703227و .70123و  772219% و73926قةةةدر بحةةةةوال   إذ
شةةهر الطلةةب المتزايةةد تتسةة  مةةل الواقةةل االنتةةاج  للبصةةل المصةةرى وذلةةك فةة  أن أالتةةوال ، و
شةةهر أادرات نسةةبياً خةةالل حيةةث تةةنخس  الصةة األوربيةةة األسةةوا العربيةةة بعكةةس  األسةةوا 
  0ف  فبراير ومارس الجمرك  اإلعسا 

 الملخص:
حةد الحاصةالت الزراعيةة أكامةل النضةج يعتبةر محصول البصةل الشةتوى  أنمما الشك 

 الرئيسةةحةد الحاصةالت التصةديرية أالغذائية الضرورية الهامة ف  مصر، فضالً عةن كونةه 
ن إعةاد نضةةجه المبكةةر، وبةالرمم مةةن ذلةةك فةةنًةراً لنوعيتةةه المتميةةزف فة  السةةو  العةةالم  ومي

الل فتةةرف % مةةن متوسةةط الكميةةة المنتجةةة خةة612.1الكميةةة المصةةدرف منةةه ال تمثةةل سةةوى 
 اإلنتاجية المؤشراتالضو  عل   إلبا ن البحث استهدي إلذا، ف 0(6002-7991الدراسة )

الرقعةة واالستهالكية والتصديرية لمحصول البصل الشتوى من خالل دراسة وتحليل تطةور 
الكل  عل  مستوى الجمهوريةة وعلة  مسةتوى محافًةات  واإلنتا المزروعة والغلة السدانية 

 وتلك المؤثرف علة  الكميةة المسةتهلكة لإلنتا  فالرئيسية، والعوامل االقتصادية المحدد إنتاجه
تبةةدير الةةنمط  وأخيةةراً محليةةاً، هةةذا فضةةالً عةةن تطةةور كميةةة وقيمةةة صةةادراته،  مةةن المحصةةول

   0المصرى لصادرات البصل  الموسم
 ى:ما ٌل أهمهاوقد انتهى البحث إلى العدٌد من النتائج لعل من 

الكلة  مةن البصةل  واإلنتةا بالرمم من زيادف كل مةن الرقعةة المزروعةة والغلةة السدانيةة  -7
ً هنةةاك نبةة  ميةةر مؤكةةد  أن إالالشةةتوى علةة  مسةةتوى الجمهوريةةة،  فةة  الرقعةةة  إحصةةائيا

  0سيوطأبن  سويي و كل  ف  محافًت ال واإلنتا المزروعة 

السعر المزرع  ف  السنة الساببة له دور مؤثر ف  تحديد الرقعة المزروعة من البصةل  -6
  0الشتوى

 إعةالممةا تةم  إذاالمزروعةة  المسةاحةيلعةب دور هةام فة  تبةدير  أنسعر التصدير يمكن  -3
  0نبديا به وشعورهم باالستسادف منه  المزارعين

العوامةةل المةةؤثرف علةة  كميةةة  أهةةميعتبةةر  بةةالكجم مةةن البصةةل  السةةنو نصةةيب السةةرد  -.
% مةةن التغيةةرات 11مسةةئولة عةةن حةوال   أنهةامةةن البصةل، حيةةث تبةةين  السةةنو االسةتهالك 

  0الحادثة ف  الكمية المستهلكة
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 إالبالرمم من زيادف كمية وقيمة صادرات محصول البصل الشتوى خالل فترف الدراسة  -.
  0المطلوبما زالت دون المستوى  أنها

 :ٌلًوبناء على ما تقدم فان الدراسة توصى بما 

ضرورف إنشا  قاعدف بيانات مشتركة بين وزارف الزراعة واستصالح االراض  ووزارف  -7
التجةةارف والصةةناعة تتةةوافر بهةةا كافةةة المعلومةةات التسةةويبية للطلةةب علةة  السةةلل والمنتجةةات 

رار االنتةاج  والتسةويب  والمنتجةين المصرية، وتوفير تلك المعلومات للباحثين ومتخةذ  البة
  0المنًومة التصديرية أطرايوالمصدرين وكافة 

 اإلنتاجيةةلمةد المةزارعين بالمعلومةات  والتسةويب االنتةاح   اإلرشةادتسعيل وتنشيط دور  -6
  0والتسويبية وخاصة للسلل التصديرية

رات من التصدير ف  شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو من شخنه تعًيم حصيلة الصاد -3
   0هذا المحصول خاصة ف  األسوا  العربية

 ع:رالمراج

   0 6002البنك االهل  المصرى، النشرف االقتصادية، أعداد مختلسة، الباهرف،  -7

الجهاز المركز  للتعبئة العامة واإلحصا ، قاعدف بيانات التجارف الخارجية، بيانات مير  -6
  0 6002منشورف، الباهرف،  

 راسةةة اقتصةةادية قياسةةية لمحصةةول البصةةل فةة  مصةةر، رسةةالةداليةةا حامةةد الشةةويخ، د -3
  0 7999، أسيوطماجستير، قسم االقتصاد الزراع ، كلية الزراعة، جامعة 

مصطس  شبارف )دكتور(، دراسة اقتصادية عن العوامل المؤثرف عل  الطلةب  هان دمحم   -.
 6003، .دد ، العة.6الخارج  للبصل المصرى،مجلة المنصورف للعلوم الزراعية، المجلد 

0  

وزارف الزراعةةة واستصةةالح االراضةة ، اإلدارف المركزيةةة لالقتصةةاد الزراعةة ، نشةةرف  -.
  6002االقتصاد الزراع ، أعداد مختلسة، الباهرف، 

، التجارف الخارجية ألهةم الحاصةالت الزراعيةة فة  دياب ياسر عبد الحميد عبد الراض  -2
  0 7999الزراعة، جامعة أسيوط، مصر، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراع ، كلية 
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Summary: There is no doubt that the winter onions crop is considered as 

one of the necessary and important agricultural food crop in Egypt. 

Moreover it is considered as one of the important exporting crop due to its 

unique type in the world market and its early maturing. Unfortunately, the 

exported quantities represent 27.48% only of the average produced quantity 

during the period of study (1997-2006). 

Therefore, the present study aims to shed light on the production, 

consumption and export indicators of the winter onion crop through the 

study of the cultivated area, production per feddan and the gross production 

over the country and over its main producing governorate. A study of the 

economical factors which determine the production and those which affect 

the locally consumed quantity has been carried out.  

Results of the study concluded that: 

1- In spite of increasing the cultivated area, production per fadden and 

gross production of winter onion all over the country, there exist a 

fluctuations statistically undefined in each of them over the country and its 

main producing governorate except Beni Suif and Assuit Governorates. 

2-  The farm price has an effecting role in the allocated cultivated area of 

winter onion in the next year.     

3- Exporting price can play an important role in the allocation of the 

cultivated area if the farmers are informed about its usefulness.  

4- Annual consumption per capita is considered the main important factor 

on the annual consumed quantity. 

5- Although the exported quantity is statistically assured increased, it is 

still under the required level.   

6- In spite of the exporting in March, April, May, June, maximizing the 

proceeds of export, while the exporting quantities reached the utmost in 

May, April, July, and February.    

The study recommend to set up a joint – database between the Ministry 

of Agriculture & Land Reclamation and the Ministry of Industry and Trade 

to make all marketing information  of the demand of Egyptian commodities 

and products available and provide it to researchers , production, and 

marketing decision makers, exporters and all the other interested bodies. To 

activate the role of both agricultural and marketing extension to provide the 

producers with the production and marketing information especially the 

exporting crops.      
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