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 دراسة تحليلية لتكاليف وإنتاج البصل الفتيل فى محافظة أسيوط

 د. عاليه محمود حافظ 

 مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث االقتصاد الزراعى 

 مقدمة :

تتمتععم مصععر بميععزة وتععبية وتوافتععية كبيععرة فععى لوتععاص محاصععي  ال  ععر بصعع ة عامععة 
ة لهعه  المحاصعي  ح حيعث تتوافع  والبص  بص ة  اصة بالمقاروة بالعديعد معا العدو  الموت ع

الظروف البيئية والموا ية فى مصر مم احتيا ات تلك المحاصي  ما ظروف بيئية وموا ية 
ح وقد موح هها التواف  مصر أهمية كبيرة لتحت  مكاوة متقدمة بيا الدو  الموت ة والمصعدرة 

ه فعى مكاوعة لهها المحصو  ح ومحصو  البص  المصرى له عديد ما المميعزات التعى ت علع
. وتحتع  محافظعة أتعيو  (1)متميزة بعيا العدو  الموت عة والمصعدرة لعه فعى ااتعوام العالميعة

المرتبععة التادتععة علععى متععتوى ال مهوريععة معععا حيععث المتععاحة المزروعععة بالبصعع  فعععى 
 عل   كمتوتع  % ما ل مالى المتعاحة المزروععة6552اارا ى القديمة حيث تمث  وحو 

كما تحت  المرتبة الثاوية معا حيعث اتوتا يعة ال داويعة ح حيعث تمثع  ( ح 2005-2004ال ترة )
اتوتا ية ال داوية علعى متعتوى ال مهوريعة ح أمعا  متوت  % ما120535وتبة تقدر بحوالى 

بالوتبة لألرا ى ال ديدة فتحت  المرتبة التعابعة معا حيعث المتعاحة المزروععة حيعث تمثع  
بيومعا تاحة المزروعة على متتوى ال مهورية ح % ما ل مالى الم3525وتبة تقدر بحوالى 

اتوتا يعة ال داويعة علعى متعتوى متوت  % ما 115582توتا ية ال داوية وتبة حوالى مثلت ا

متوتعع  و ععف ال تععرة ح هععها وقععد بل ععت  ملععة  مععاالمرتبععة الرابعععة بهععا ال مهوريععة واحتلععت 
را ى ال ديدة على متعتوى المتاحة المزروعة ما البص  ال تي  فى اارا ى القديمة واا

. كما بل ت  ملعة  2005-2004 عامى ل  كمتوت  ألف فداا  85527ال مهورية حوالى 
% معا 5597ف فعداا وبوتعبة تقعدر بحعوالى آال 55094المتاحة فى محافظة أتيو  حعوالى 
 . (4ح  3)متاحة ال مهورية  ل  و ف ال ترة

 المشكلة البحثية :

اصعي  التصعديرية الهامعة فعى ااتعوام العالميعة. لال أا يعتبر محصو  البصع  معا المح 
وقعد ير عم هلعك للعى  ح بعيا االرت عاو واالو  عا  الصادرات المصرية معا البصع  تتعحر ح

ل تلف ظروف ال لب على هعها المحصعو  فعى العدو  المتعتوردة لعه و اقتهعا االتعتيرادية 
لمصععدر فععى ااتععوام القصععوى بات ععافة للععى الموافتععة التععى يوا ههععا محصععو  البصعع  ا

ال ار ية ح وقد ير م أي اً للعى ععدا اتعتقرار الكميعات الموت عة معا البصع  وظعراً ترت عاو 
 1995واو  ا  المتاحة المزروععة فقعد بل عت وتعبة الكميعات المصعدرة للعى الموت عة ععاا 

ثعععا ارت ععععت للعععى حعععوالى  1999% ععععاا 8588% او   عععت للعععى حعععوالى 16599حعععوالى 
2005% فععى عععاا 28546

.  اامععر الععهى يت لعععب دراتععة اقتصععاديات هععها المحصعععو   (2)

ولمكاويات التوتم فى زراعته فى اارا ى القديمة واارا ى ال ديدة فى محافظعة أتعيو  
 والهى يوعكف بدور  على المتتوى القومى .

 الهدف من البحث :

و  البصع  يهدف هها البحث للى دراتة الت ورات الحادثة فعى ال اقعة اتوتا يعة لمحصع 
-1995 عل  ال تعرة )ال تي  فى محافظة أتيو  وفى اارا ى ال ديدة واارا عى القديمعة 

ح كما يهدف للى قياف ك اءة لوتاص هها المحصو  وتحديد الح ا اامثع  العهى يعدوى ( 2005
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التكاليف والح ا الهى يعظا الربح بهدف تو يه مزارعى البص  لتحقي  أقصى اتت ادة معا 
فعى لوتعاص هعها  المتاحعة المحصو  ح وأي اً قياف ك اءة اتت داا الموارد اتوتا يعةلوتاص هها 

دراتة المشكلت التعى يتععر  لهعا المزارععوا فعى وأ يراً المحصو  فى تلك اارا ى ح 
 اارا ى ال ديدة واارا ى القديمة .

 األسلوب البحثى ومصادر البيانات :

والوصعع ى ح حيععث اتععت دمت العديععد مععا اعتمععد البحععث علععى أتععلوب التحليعع  الكمععى  
ح حيث اتت دا أتلوب االوحدار البتي  ح كمعا تعا  واالقتصادية القياتية ااتاليب اتحصائية

فى صورتيه  Multiple Regression Analysisاتت داا أتلوب تحلي  االوحدار المتعدد 
ح  Step-wise Regression analysisاللوغاريتمية وال  ية ح وتحلي  االوحدار المتدرص 

)كما تا اتت داا ا تبعار 
2
فعى تحليع  المشعكلت التعى يتععر  لهعا مزارععى البصع  فعى  (

 اارا ى ال ديدة واارا ى القديمة .

ولتحقي  ما تصبو لليه الدراتةح اعتمدت علعى وعوعيا معا البياوعات ااولعى موهعا بياوعات  
تع لت قتعا اارا عى ال ديعدة  ما وشعرات اتدارة المركزيعة للقتصعاد الزراععى حثاووية 

واارا ى القديمة بمديرية الزراععة بمحافظعة أتعيو  . والثاويعة بياوعات ميداويعة  مععت فعى 
متعددة المراح  ممثلة للمحافظعة وتعا عشوائية تا ا تيار عيوة  حيثو ام محافظة أتيو  . 

 تيع  فعى ا تيار مركزيا ما مراكز المحافظعة وااكثعر متعاحة لزراععة محصعو  البصع  ال
اارا عععى ال ديعععدة وهعععى مراكعععز مو لعععو  ح القوصعععية حيعععث تبلععع  الوتعععبة المئويعععة للرقععععة 

% معا ل معالى 14520% ح 67576فى تلعك اارا عى حعوالى ال تي  المزروعة ما البص  

فععى الموتععا الزراعععى  الرقعععة المزروعععة مععا اارا ععى ال ديععدة بالمحافظععة علععى التععوالى
المراكز التعابقة لتمثيع  اارا عى القديمعة فعى المحافظعة ح ح وتا ا تيار و ف  2006/2007

بهدف ت وب تحثير العوام  اا عرى مثع  الموقعم ودر عة الحعرارة والر وبعة ... الع  . وتعا 
ا تيار قريعة معا كع  مركعز وااكثعر متعاحة لزراععة محصعو  البصع  ال تيع  ح وبلع  ح عا 

 مزارو بك  مركز . 50مزارو بواقم  100العيوة 

 لدراسة نتائج ا

 الطاقة اإلنتاجية لمحصول البصل الفتيل فى محافظة أسيوط

ى محافظععة أتععيو  تععا لعععداد للتعععرف علععى ال اقععة اتوتا يععة لمحصععو  البصعع  ال تيعع  فعع 
للمتعاحات المزروععة ومتوتع  لوتا يعة ال عداا واتوتعاص الكلعى ( والمت ما 1ال دو  رقا )

ك  موها على متتوى ل مالى محافظة أتعيو  االت ا  العاا ل( الهى يت ما 2ال دو  رقا )و
حيععث بععدأت زراعععة  2005-1995واارا ععى ال ديععدة واارا ععى القديمععة  ععل  ال تععرة 

. وكاوعت  1995محصو  البص  فى اارا ى ال ديعدة فعى محافظعة أتعيو  فعى بدايعة ععاا 

 الوتائج كالتالى :
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 داا واتوتاص الكلعى لمحصعو  ت ور المتاحة المزروعة ومتوت  لوتا ية ال(:5جدول رقم )
فععى اارا ععى ال ديععدة واارا ععى  البصعع  ال تيعع  ت مععالى محافظععة أتععيو 

 (.2005-1995القديمة  ل  ال ترة )

 التوة

 اارا ى القديمة اارا ى ال ديدة ال ملة

المتاحة 
المزروعة 

 )فداا(

متوت  
لوتا ية 
ال داا 
 ) ا(

 اتوتاص 
 الكلى 

ألف )
  ا(

المتاحة 
 روعةالمز

 )فداا(

متوت  
لوتا ية 
ال داا 
 ) ا(

اتوتاص 
 الكلى 

ألف )
  ا(

المتاحة 
المزروعة 

 )فداا(

متوت  
لوتا ية 
ال داا 
 ) ا(

اتوتاص 
 الكلى 

ألف )
  ا(

1995 3467 7577 26596 200 9500 1580 3267 7570 25516 
1996 4940 6583 33574 218 10510 2520 4722 6568 31554 
1997 4879 13543 65554 392 11553 4552 4487 13560 61502 
1998 5581 13544 75503 623 10529 6541 4958 13584 68562 
1999 6879 13552 93501 572 10534 5591 6307 13581 87510 
2000 5114 13549 68599 416 8530 3545 4698 13595 65554 
2001 4056 13575 55575 267 12500 3520 3789 13587 52.55 
2002 4502 14549 65525 411 11543 4570 4091 14580 60555 
2003 4066 14584 60535 600 11597 7518 3466 15534 53517 
2004 4429 15543 68533 651 15500 9577 3778 15550 58556 
2005 5759 16509 92566 741 15500 11512 5018 16525 81554 

 12711 .5182 7751771 1772 55727 718728 17751 51751 7213781 المتوسط

 :  معت وحتبت ما :  المصدر

وزارة الزراعععة واتتصععلر اارا ععى ح اتدارة المركزيععة للقتصععاد الزراعععى ح  -1
 ح أعداد م تل ة .ح القاهرة وشرات االقتصاد الزراعى واتحصاء 

يريععة الزراعععة بحتععيو  ح تعع لت قتععا وزارة الزراعععة واتتصععلر اارا ععى ح مد -2
 . 2006اارا ى ال ديدة واارا ى القديمة ح 

 

االت ا  العاا لبع  المت يرات االقتصادية لمحصو  البص  ال تي  ت مالى  (:8جدول رقم )
محافظععة أتععيو  وفععى اارا ععى ال ديععدة واارا ععى القديمععة  ععل  ال تععرة 

1995-2005 . 

 المتوت  2ر ف لعاامعادلة اتت ا  ا  المت ير
الت ير 
 التووى

% للت ير 
 التووى

المتاحة 
المزروعة 

 )فداا(

 - - 4879527 05004 0504 هـف 18515+  4770540ص^هـ =  (1)

 8551 39538 462582 0549 **8573 هـف 39538 + 226553ص^هـ =  (2)

 - - 4416545 05007 0506 هـف 21535 – 4543587ص^هـ =  (3)

متوت  
 ية لوتا

ال داا 
 ) ا(

 5570 0575 13515 0571 **21548 هـف 0575+  8550ص^هـ =  (1)

 4522 0550 11584 0560 **13520 هـف 0550+  8537ص^هـ =  (2)

 5580 0577 13528 0569 **19555 هـف 0577+  8556ص^هـ =  (3)

اتوتاص 
ألف الكلى )
  ا(

 5.60 3.59 64.15 0534 *4.57 هـف 3.59+  42.63ص^هـ=  (1)

 13514 0572 5.48 0563 **15539 هـف 0572+  1.18ص^هـ=  (2)

 - - 58.67 0527 3525 هـف 2.87+  41544ص^هـ=  (3)

 ( اارا ى القديمة3)  ( اارا ى ال ديدة2)  محافظة( ل مالى ال1)

اا ح ص^هعـع = تشععير للععى القيمععة التقديريععة لكعع  مععا المتععاحة المزروعععة ح متوتعع  لوتا يععة ال ععد
 11ح ... ح  3ح  2ح  1= تشير للى ترتيب عوصر الزما حيث هـ = هـف  اتوتاص الكلى.

 .0501*( الوموهص معووى عود متتوى )*0505)*( الوموهص معووى عود متتوى =معام  التحديد 2ر

 ( .1: حتبت ما بياوات ال دو  رقا ) المصدر
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 تطور المساحة المزروعة : – 5

محافظة قدرت المتاحة المزروعة ما محصو  البص  ال تي  بحوالى بالوتبة ت مالى ال 
 5759ثا أ هت تتحر ح بيا الزيادة والوقص حتى بل ت حوالى  1995فداا فى عاا  3467

% معا تعوة ااتعاف ح أمعا بالوتعبة 166511وبوتعبة زيعادة تقعدر بوحعو  2005فداا فى ععاا 
زادت للععى  1995فععداا عععاا  200لألرا ععى ال ديععدة قععدرت المتععاحة المزروعععة بحععوالى 

% ما توة ااتعاف ح وقعد 37055وبوتبة زيادة تقدر بحوالى  2005فداا عاا  741حوالى 
زادت للعى  1995فعداا ععاا  3267بل ت المتاحة المزروعة فى اارا عى القديمعة حعوالى 

% معا تعوة ااتعاف . وعوعد 153560وبوتعبة زيعادة تقعدر بحعوالى  2005فداا عاا  5018

الت ا  الععاا للمتعاحة المزروععة لعوحظ أا هوعاك ات عا  ععاا غيعر معوعوى لحصعائياً حتاب ا
وأا هوعاك ات عا  ععاا متزايعد معوعوى احصعائياً فعى  بالمحافظعة ت مالى المتعاحة المزروععة

% مععا المتوتعع  8551فععداا وبوتععبة تقععدر بحععوالى  39538اارا ععى ال ديععدة قععدر بوحععو 
فداا ح  462582فى اارا ى ال ديدة والمقدر بوحو التووى للمتاحة المزروعة ما البص  

ً أمععا بالوتععبة لألرا ععى القديمععة لععوحظ أا هوععاك ات ععا ح   عععاا متوععاقص غيععر معوععوى احصععائيا
 (.2( و  دو  رقا)1 دو  رقا)

 تطور متوسط إنتاجية الفدان : – 8

 قدر متوت  لوتا ية ال داا ما محصو  البصع  ال تيع  علعى متعتوى المحافظعة بحعوالى 
بوتعبة زيعادة قعدرت  2005 عا فعى ععاا  16509زاد للى حوالى  1995 ا فى عاا  7577

% ما توة ااتاف ح أما بالوتبة لألرا ى ال ديدة قدرت متوت  لوتا يعة 207508بحوالى 
بوتبة زيعادة  2005 ا فى عاا  15زادت للى حوالى  1995 ا فى عاا  9ال داا بحوالى 

متوتعع  لوتا يععة ال ععداا فععى اارا ععى  تععاف ح وبلعع % مععا تععوة اا166567لى تقععدر بحععوا
وبوتعبة  2005 عا فعى ععاا  16525زادت للعى وحعو  1995 ا فعى ععاا  757القديمة وحو 

% مععا تععوة ااتععاف ح وعوععد حتععاب االت ععا  العععاا لمتوتعع  211504زيععادة تقععدر بحععوالى 
ح  0550ح  0575و لوتا ية ال داا لوحظ أا هواك ات ا  عاا متزايد معووى لحصعائياً قعدر بوحع

 ا/فععداا ت مععالى المحافظععة واارا ععى ال ديععدة واارا ععى القديمععة علععى الترتيععب  0577
% معا متوتع  لوتا يعة ال عداا والمقعدر بوحعو 5580% ح 4522% ح 557وبوتبة تقدر بوحعو 

 (.2( و  دو  رقا)1ح  دو  رقا) ا / فداا على الترتيب 13528ح  11584ح  13515

 الكلى :تطور اإلنتاج  – 1

 26.96قدر اتوتاص الكلى ما محصعو  البصع  ال تيع  علعى متعتوى المحافظعة بحعوالى  
وبوتعبة زيعادة تقعدر  2005 عا ععاا ألعف  92.66زاد للعى حعوالى  1995 ا فى عاا ألف 

% مععا تععوة ااتععاف ح أمععا بالوتععبة لألرا ععى ال ديععدة قععدر اتوتععاص الكلععى 343.69بحععوالى 
وبوتعبة تقعدر  2005 ا عاا ألف  11.12زاد للى وحو  1995 ا عاا ألف  1.80بحوالى 
ما توة ااتاف ح كما قدر اتوتاص الكلى فى اارا ى القديمعة بحعوالى  %617.78بحوالى 
وبوتعبة زيعادة  2005 عا ععاا ألعف  81.54زاد للعى حعوالى  1995 عا ععاا ألف  25.16

  % ما توة ااتاف . وعود حتاب االت ا  العاا324.09تقدر بوحو 

لإلوتاص الكلى لوحظ أا هواك ات ا  عاا متزايد معوعوى احصعائياً لكع  معا ل معالى المحافظعة 
% ح 5.60 ععا وبوتععبة تقععدر بوحععو ألععف  0572ح  3.59واارا ععى ال ديععدة قععدر بحععوالى 

 ا على التعوالى ح ألف  5.48ح  64.15% ما متوت  اتوتاص الكلى والمقدر بوحو 13.14
لحصائياًح  دو   قديمة فلوحظ أا هواك لت ا  عاا متزايد غير معووىأما بالوتبة لألرا ى ال

 (.2( و  دو  رقا)1رقا)

 بعينة الدراسة : األهمية النسبية لبنود التكاليف الكلية
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 للى اآلتى :( 4( وال دو  رقا )3رقا )تشير البياوات الواردة بال دو   

 مستلزمات اإلنتاج : – 5

لمحصععو  البصعع  ال تيعع  ت مععالى العيوععة علععى متععتوى بل ععت قيمععة متععتلزمات اتوتععاص  
% مععا ل مععالى 47509 ويععه تمثعع  وتععبة تقععدر بوحععو  2223589محافظععة أتععيو  حععوالى 

التكاليف اتوتا ية الكلية تتوزو بيا قيمة ك  ما التقاوى ح التماد البلدى ح التماد اآلزوتى ح 
المبيعععدات بوتعععبة تقعععدر بحعععوالى التعععماد ال وتععع اتى ح التعععماد البوتاتعععىح التعععماد العععورقى ح 

% مععا ل مععالى 4599% ح 0593% ح 3558%ح 5502% ح 7598% ح 4536% ح 20522)

التكععاليف الكليععة علععى الترتيععب ( كمععا بل ععت قيمععة متععتلزمات اتوتععاص فععى اارا ععى ال ديععدة 
% معا ل معالى التكعاليف اتوتا يعة 49598 ويها تمث  وتبة تقدر بحعوالى  2322500حوالى 

. كمععا بل ععت وتععبة كعع  مععا التقععاوى ح التععماد البلععدى ح التععماد اآلزوتععى ح التععماد  الكليععة
ح % 4557% ح 20548ال وت اتى ح التماد البوتاتعى ح التعماد العورقى ح المبيعدات حعوالى )

%(  علععععععى التععععععوالى . أمععععععا بالوتععععععبة 5562% ح 1503% ح 3580% ح 6501ح % 8548
 ويعه تمثع   2126575تعتلزمات اتوتعاص حعوالى ف ميلالألرا ى القديمة فقد بل  متوتع  تكع

% معا ل معالى التكعاليف الكليعة. وقعد بل عت وتعبة التقعاوى ح التعماد 44521وتبة تقدر بوحعو 

البلدى ح التماد اآلزوتى ح التماد ال وت اتى ح التماد البوتاتى ح التعماد العورقى ح المبيعدات 
% علععى 4537%ح .0.8% ح 3536% ح 4507% ح 7547% ح 4517% ح 19594حعوالى 

الترتيب وهلك ما ل مالى تكاليف لوتاص محصو  البص  ال تي  فى تلعك اارا عى وبدراتعة 
معووية ال روم بيا متوت ات أتعار متتلزمات اتوتعاص فعى اارا عى ال ديعدة واارا عى 
القديمة يت ح أا هواك فروم معووية مؤكدة لحصائياً بيا قيمعة كع  معا التعماد ال وتع اتى ح 

ماد الورقىح المبيعدات ح أمعا بالوتعبة للكميعات المتعت دمة معا عواصعر اتوتعاص يت عح أا الت
الكميعات المتعت دمة معا ااتعمدة البلديعة ح ااتعمدة معا هواك فروم معووية مؤكدة لحصائياً 

 ال وت اتية ح ااتمدة البوتاتية ح ااتمدة الورقية بيا تلك اارا ى .

 العمل المزرعى : – 8

 1194558ة العم  المزرعى لمحصو  البصع  ال تيع  ت معالى العيوعة حعوالى بل ت قيم 
% ما ل مالى التكاليف اتوتا ية الكلية ) حيث تمث  25529 ويه تتاها بوتبة تقدر بحوالى 
% وهلعك معا ل معالى 7521% ح العمع  اآللعى وحعو 18508وتبة تكل ة العمع  البشعرى وحعو 

ة فبل عت قيمعة ـدة واارا عى القديمعـة لألرا عى ال ديعـلوتبعا باـالتكاليف اتوتا ية الكليةح أمع
تقعععدر  ويهعععا علعععى الترتيعععب وبوتعععب  1081578ح  ويهعععا1307538العمععع  المزرععععى وحعععو 

   ل مالي التكاليف اتوتا ية الكلية)حيث تمث  وتبة تكل ة العم  ما %2255% ح 28514بحوالى
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بية ل ععداا البصعع  ال تيعع  ت مععالى العيوععة التكععاليف اتوتا يععة وأهميتهععا الوتعع (:1جدددول رقددم )
واارا ععى ال ديععدة واارا ععى القديمععة بمحافظععة أتععيو   ععل  الموتععا 

 . 2006/2007الزراعى 

 بوود التكاليف اتوتا ية

 اارا ى القديمة اارا ى ال ديدة ل مالى العيوة

 القيمة 

 بال ويه
% 

القيمة 
 بال ويه

% 
 القيمة

 بال ويه 
% 

ت
 ا
ت

ما
ز
تتل

م
ص
وتا

 

 19594 958575 20548 951525 20522 955500 التقاوى

 4517 200575 4557 212525 4536 206500 تماد بلدى

 7547 360500 8548 393575 7598 376588 تماد آزوتى

 4507 195550 6501 279500 5502 237525 تماد فوت اتى

 3536 161575 3580 176550 3558 169513 تماد بوتاتى

 0583 40500 1503 48500 0593 44500 ة ورقيةأتمد

 4537 210500 5562 261525 4599 235563 مبيدات

 77881 8581711 73732 8188722 71723 8881723 اإلجمالى

ى
ع
ر
ز
لم

 ا
 
عم

ال
 

 16503 770573 20517 937513 18508 853593 العم  البشرى

 6547 311505 7597 370525 7521 340565 العم  اآللى

 88712 5225712 82757 5121712 81783 5537712 اإلجمالى

 33527 1600500 21588 1016548 27562 1304549 التكاليف الثابتة )اتي ار( 

 100.00 4808553 100500 4645586 100.00 4722596 ل مالى التكاليف اتوتا ية 

 . 2006/2007اعى عيوة البحث للموتا الزر : معت وحتبت ما قوائا لتتبياا المصدر

 

معووية ال روم بيا متوت ات بع  المت يرات االقتصادية القيمية والكميعة  (:7جدول رقم )
لمحصو  البص  ال تي  لألرا ى ال ديدة والقديمة بمحافظعة أتعيو   عل  

 . 2006/2007الموتا الزراعى 

 المت يرات القيمية
ال رم بيا 
 المتوت يا

 المت يرات الكمية ت المحتوبة
ل رم بيا ا

 المتوت يا
ت 

 المحتوبة

 1508 1525 كمية التقاوى )ك ا/فداا( 0531 7550 قيمة التقاوى ) ويه/فداا(
 3562 **2535 /فداا(3كمية التماد البلدى )ا 0527 11550 قيمة التماد البلدى ) ويه/فداا(

 2501 85500 تماد آزوتى )ك ا/فداا( 1556 33575 قيمة التماد االزوتى ) ويه/فداا(
 3581 **96500 تماد فوت اتى )ك ا/فداا( 5580 **83550 قيمة التماد ال وت اتى ) ويه/فداا(
 2568- **155500 تماد بوتاتى )ك ا/فداا( 1581 14575 قيمة التماد البوتاتى ) ويه/فداا(
 2541 *0580 تماد ورقى )ك ا/فداا( 2550 *8500 قيمة التماد الورقى ) ويه/فداا(

 1571 452 قيمة المبيدات )ك ا/فداا( 2503 *51525 مبيدات ) ويه/فداا(قيمة ال
 12502 **23515 العم  البشرى )ر  /عم /فداا( 9503 **166540 قيمة العم  البشرى ) ويه/فداا(

 7537 **8548 العم  اآللى )تاعة/فداا( 5560 **59520 قيمة العم  اآللى ) ويه/فداا(
    41589- **583552 قيمة اتي ار ) ويه/فداا(

 0501)**( معووى عود متتوى   0505)*( معووى عود متتوى 
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% على الترتيب ح كما تمث  وتبة تكل ة العم  اآللى وحعو 16503% ح 20517البشرى وحو  
التكععاليف اتوتا يععة الكليععة علععى التععوالى . وبدراتععة  % وهلععك مععا ل مععالى6547% ح 7597

اارا عى  بعيامعووية ال روم بيا متوت ات قيمة تكل ة العم  البشعرى وقيمعة العمع  اآللعى 
ال ديدة واارا ى القديمة تبيا أا هواك فروم معووية مؤكدة لحصائياً ح كما تبعيا أا هوعاك 

ى للعمعع  البشععرى والعمعع  اآللععى بععيا فععروم معوويععة مؤكععدة لحصععائياً بععيا المتوتعع  الكمعع
 اارا ى ال ديدة واارا ى القديمة .

 التكاليف الثابتة : – 1

 اتي عار حيعث بل عت القيمعة اتي اريعة لل عداا لمحصعو  البصع  ال تيع  قيمعةوتتمث  فعى  
% 27562 ويها تمث  وتبة تقدر بوحو  1304549فى محافظة أتيو  حوالى  ت مالى العيوة

لتكاليف اتوتا ية الكلية كما بل ت متوت  القيمة اتي ارية لل داا فعى اارا عى ما ل مالى ا
 ويهععا تمثعع  وتععبة تقععدر بحععوالى  1600ح  1016548ال ديععدة واارا ععى القديمععة حععوالى 

% ما ل مالى التكاليف اتوتا ية لل داا على الترتيب وبدراتعة معوويعة 33527% ح 21588

اارا عى القديمعة لمتوتع  القيمعة اتي اريعة تبعيا أا هوعاك ال روم بيا اارا عى ال ديعدة و
 فروم معووية مؤكدة لحصائياً .

 معايير الكفاءة االقتصادية :

تا حتاب أربعة معايير للك اءة االقتصادية توتاص محصو  البص  ال تي  بعيوة الدراتعة  
( 5قعا )كمعا هعو مو عح بال عدو  ر 2006/2007 ل  الموتعا الزراععى  بمحافظة أتيو 

تعععا حتعععاب معوويعععة ال عععروم بعععيا متوتععع ات تلعععك المععععايير بعععيا اارا عععى ال ديعععدة  حكمعععا
 (.6واارا ى القديمة  دو  رقا )

 اإليرادات الكلية / التكاليف الكلية : – 5

يو ععح هععها المعيععار الك ععاءة االقتصععادية توتععاص محصععو  البصعع  ال تيعع  علععى متععتوى  
ة واارا ى القديمة حيث بل ت قيمة هها المعيار حوالى ل مالى العيوة وفى اارا ى ال ديد

علعععى التعععوالى ح وهعععو معععا يعوعععى أا مزارععععى البصععع  ال تيععع  بعيوعععة  2586ح  2539ح  2566

وتحقيع  فعائ  ح وأا كع   ويعه يو ع  فعى  االوتا يعة الدراتة لديها المقدرة لت  يعة التكعاليف
 ويهعا علعى الترتيعب ح  1586ح 1539ح  1566لوتاص هها المحصو  يحقع  فعائ  يقعدر بوحعو 

لألرا عى ال ديعدة واارا عى القديمعة هعها المعيعار وبدراتة معووية ال روم بيا متوت ات 
ً لوحظ أا هواك فروق  ( .6لحصائياً ) دو  رقا  مؤكدة معووية ا

 اإليرادات الكلية / التكاليف المتغيرة : – 8

رو ح وفعى هعه  الحالعة تكعوا فى كثير ما ااحياا تكوا اارا ى الزراعيعة ملعك المعزا
مقاروة اتيرادات الكلية ما لوتاص المحصو  أكثر دقة عود مقاروتها بالتكعاليف المت يعرة التعى 

لكع  معا ل معالى  4529ح  3506ح  3567يدفعها المزارو وقد بل ت قيمة هها المعيار حعوالى 

أا معزارعيا العيوعة العيوة واارا ى ال ديدة واارا ى القديمة على الترتيبح وهعها يعوعى 
ا  التكعاليف المت يعرة علعى متعتوى ل معالى العيوعة ـيحققوا ليرادات كلية أكثر معا ثلثعة أمثع

 أربعة   ما أكثر ة ــيدة ويحققوا ليرادات كليدوفى اارا ى ال 
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:  بععع  معععايير الك ععاءة االقتصععادية واتوتا يععة لمحصععو  البصعع  ال تيعع  (1جدددول رقددم )
اارا ععى ال ديععدة واارا ععى القديمععة بمحافظععة أتععيو  ت مععالى العيوععة و

 . 2006/2007 ل  الموتا الزراعى 

 اارا ى القديمة اارا ى ال ديدة ل مالى العيوة المعيار

 17548 15549 16568 متوت  لوتاص ال داا بال ا

 787550 717550 752550 التعر المزرعى بال ويه

 13765550 11114508 12551.70 العائد الكلى لل داا بال ويه

 4808553 4645586 4722594 ا مالى التكاليف الكلية بال ويه

 8956597 6468522 7828576 صافى العائد ال داوى بال ويه

 3208553 3629538 3418595 التكاليف المت يرة لل داا بال ويه

 2586 2539 2566 اتيراد الكلى لل داا / التكاليف الكلية

 4529 3506 3567 ى لل داا / التكاليف المت يرةاتيراد الكل

 1586 1539 1566 صافى العائد لل داا / التكاليف الكلية

 2579 1578 2529 صافى العائد لل داا / التكاليف المت يرة

 . 2006/2007:  معت وحتبت ما قوائا اتتبياا عيوة البحث للموتا الزراعى  المصدر

 

بيا متوت ات بع  معايير الك اءة االقتصعادية واتوتا يعة  معووية ال روم (:1جدول رقم )
لمحصو  البص  ال تي  لألرا ى ال ديدة والقديمة بمحافظة أتعيو   عل  

 . 2006/2007الموتا الزراعى 

 ت المحتوبة ال رم بيا المتوت يا المعيـــار

 4566- **1599- متوت  لوتاص ال داا بال ا

 2580- **70500- التعر المزرعى بال ويه

 3575- **2651542- العائد الكلى لل داا بال ويه

 2544- *162567- ا مالى التكاليف الكلية بال ويه

 3508- **2488575- صافى العائد ال داوى بال ويه

 6594 **420585 التكاليف المت يرة لل داا بال ويه

 3592- **0547- اتيراد الكلى لل داا / التكاليف الكلية

 7563- **1523- اد الكلى لل داا / التكاليف المت يرةاتير

 3592- **0547- صافى العائد لل داا / التكاليف الكلية

 6516- **1501- صافى العائد لل داا / التكاليف المت يرة

 0501)**( معووى عود متتوى   0505)*( معووى عود متتوى 

 . 2006/2007للموتا الزراعى  :  معت وحتبت ما قوائا لتتبياا عيوة البحث المصدر
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القديمعة وبدراتعة معوويعة ال عروم بعيا متوتع ات  اارا ي في أمثا  التكاليف المت يرة
بيا اارا ى ال ديدة واارا ى القديمة يت ح أا هوعاك فعروم معوويعة مؤكعدة  هها المعيار

 ( . 6لحصائياً ) دو  رقا 

 صافى العائد / التكاليف الكلية : – 1

ا المعيار أا ك   ويه ما التكاليف الكلية توتاص محصو  البص  ال تي  يحقع  يو ح هه 
على متتوى ل مالى العيوعة وفعى اارا عى  1586ح  1539ح  1566صافى عائد يبل  حوالى 

وبدراتععة معوويععة ال ععروم بععيا متوتعع ات هععها  ال ديععدة واارا ععى القديمععة علععى الترتيععب .
 لحصائياً . مؤكدة المعيار لوحظ أا هواك فروم معووية

 صافى العائد / التكاليف المتغيرة : – 7

يعتبر هها المعيار هو المقياف الحقيقعى لك عاءة لوتعاص محصعو  البصع  ال تيع  وقعد بل عت  
ت مععالى العيوععة واارا ععى ال ديععدة واارا ععى  2579ح  1578ح  2529قيمععة هععها المعيععار 

بعيا متوتع ات هعها المعيعار بعيا اارا عى وبدراتة معووية ال روم  القديمة على الترتيب .
 ال ديدة واارا ى القديمة لوحظ أا هواك فروم معووية مؤكدة لحصائياً .

ومما تب  يت ح الت وم الوتبى لزراو اارا ى القديمة علعى اارا عى ال ديعدة حيعث  
يعة  ا / فداا على الترتيعب وبدراتعة معوو 15549ح  17548بل ت اتوتا ية ال داوية حوالى 

ال روم بيا متوت  لوتا ية ال داا بيا اارا ى ال ديدة واارا ى القديمة لعوحظ أا هوعاك 
ح وقععد ير ععم هلععك للععى اتتععت ابة الب يئععة ( 6 ععدو  رقععا )فععروم معوويععة مؤكععدة لحصععائياً 

توتا ية اارا ى ال ديدة لعواصر اتوتاص المتعت دمة بهعا وظعراً تو  عا   صعوبتها وقلعة 
اكمة لدى زراعها ما  هة وللعى لرت عاو تكعاليف عواصعر اتوتعاص المتعت دمة ال برات المتر

ما  هة أ رى . وعلى أية حا  يعتبر محصو  البص  ال تي  ما المحاصي  المربحة تواء 
ي وم ك   افى اارا ى ال ديدة أو اارا ى القديمة حيث أا صافى العائد ال داوى لك  موهم

 لمت يرة .ما التكاليف الكلية والتكاليف ا

 دوال تكاليف إنتاج محصول البصل الفتيل فى محافظة أسيوط :

( وال اصعة بتقعدير دوا  التكعاليف 7يتبيا ما اتتعرا  البياوات المدووة بال دو  رقا ) 

اتوتا ية ال داوية ت مالى العيوة فى اارا عى ال ديعدة واارا عى القديمعة لعوحظ أا أوتعب 
اليف المت يعرة وبعيا متوتع  لوتا يعة ال عداا هعى معادلعة معا معادلة تو ح العلقعة بعيا التكع

الدر ة الثالثة فى حالة ل مالى العيوة وفى اارا ى القديمة ح ومعادلة ما الدر ة الثاوية فى 
% 1اارا ى ال ديدة ح هها وقد ثبتت معوويعة هعه  الومعاهص المقعدرة لحصعائياً عوعد متعتوى 

علععى الترتيععب .  وعوععد حتععاب  26552ح 7.21ح  14532حيععث قععدرت قيمععة )ف( بحععوالى 

معام  التحديد لتلك الوماهص والهى يو ح وتبة الت ير الحادث فى العام  التابم وتي ة الت ير 
 على الترتيب . 0557ح  0538ح  0559فى العوام  المتتقلة و د أوه يتاوى 

اهص كما هو مبعيا ولقد أمكا اشتقام دوا  التكاليف الحدية والتكاليف المتوت ة لتلك الوم 
 بو ف ال دو  .
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المقدرة ودوا  التكاليف الحدية والمتوتع ة  دوا  التكاليف اتوتا ية ال داوية (:1جدول رقم )
ت مالى العيوعة واارا عى ال ديعدة واارا عى القديمعة لمحصعو  البصع  

 . 2006/2007 تي  فى محافظة أتيو   ل  الموتا الزراعى ال

 2ر ف شك  الدالة البياا

    أوالً : دوا  تكاليف اتوتاص
 0544 **14532 3ف 0551+  2ف 12535 – 4457539ت ك =  ل مالى العيوة 

 0538 **7521 2ف 19562ف  +  545539 – 7308559ت ك =  اارا ى ال ديدة
 0559 26552 3ف 052+  2ف 6514 – 3358512ت ك =  اارا ى القديمة

    ةثاوياً : دوا  التكاليف الحدي
   2ف 1553ف +  24570-ت ر =  ل مالى العيوة 

   ف 39524+  545539-ت و =   اارا ى ال ديدة
   2ف 0596ف +  12528-ت ر =   اارا ى القديمة

    ثالثاً : دوا  التكاليف المتوت ة 
 4457539          ل مالى العيوة 

 2ف 0551ف +  12535 -ت ا =   ـــــ  
 ف              

 

 

 

 
 

 7308559           اارا ى ال ديدة
 ف 19562+  545539 -ت ا =    ـــــ   

 ف               

 
 

 

 
 

 3358512           اارا ى القديمة
 2ف 0532ف +  6514 -ت ا =    ــــــ 

 ف               

 

 

 

 
 

 . 2006/2007 معت وحتبت ما قوائا اتتبياا عيوة البحث للموتا الزراعى :  المصدر

 

( أوعه عوعد 8وعود حتاب المشتقات االقتصادية اا رى يت ح ما بياوات ال دو  رقعا ) 

اتوتععاص التععى تمثعع  بدايععة المرحلععة االقتصععادية توتععاص محصععو  البصعع  ال تيعع   كميععةتقععدير 
ح  19530ح  21553بل عت حعوالى قعد ت مالى العيوة واارا ى ال ديدة واارا ى القديمعة 

 ا / فداا على التوالى وبمقاروة هه  الوتائج بتلعك ال اصعة بمتوتع  لوتا يعة ال عداا  21523
 ععا / فععداا علععى و ععف  17548ح  15549ح  16568مععا هععها المحصععو  والمقععدر بحععوالى 

ععا  الترتيب التاب  ح يت عح أا االتعت ل  الزراععى بالوتعبة لهعها المحصعو  معازا  بعيعداً 
مرحلة اتوتاص االقتصعادى ح ممعا يت لعب  عرورة تكثيعف ال هعود واحيعة العمع  علعى زيعادة 

 لوتا ية الوحدة المتاحية لهها المحصو  .

وبتقدير الكميعة معا اتوتعاص التعى تعظعا ااربعار للموعتج الزراععى علعى متعتوى العيوعة ح  
ح  32518ح  31567 بل ععت حععوالىأت ععح أوهععا وفععى اارا ععى ال ديععدة واارا ععى القديمععة 

 ا/فداا على التوالى. ويلحظ أوه ال يو د أى ما المزارعيا بل  الح ا اامث  أو  35574

 الح ا المعظا للربح .
 

 المشتقات االقتصادية لدوا  التكاليف اتوتا ية ال داوية لمحصو  البص  ال تي  . (:2جدول رقم )

 متوت  ال داا  البياا
 ) ا(

  امتوت  تعر ال
 ه() وي

بداية المرحلة 
 االقتصادية ) ا(

الكمية التى تعظا 
 الربح ) ا(

 31567 21553 752550 16568 ل مالى العيوة

 32518 19530 717550 15549 اارا ى ال ديدة

 35574 21523 787550 17548 اارا ى القديمة

 2006/2007 معت وحتبت ما قوائا لتتبياا عيوة البحث للموتا الزراعى  المصدر :
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 دوال اإلنتاج لمحصول البصل الفتيل فى محافظة أسيوط :
تمث  الومعوهص االقتصعادى الريا عى المتعت دا لتقعدير دالعة اتوتعاص فعى الصعورة ااتعية  

أف عع  الومععاهص المتععت دمة لتمثيعع  العلقععة الداليععة لبياوععات محصععو   هععاالتاليععة حيععث ثبععت أو
 اارا ى ال ديدة واارا ى القديمة :البص  ال تي  على متتوى ل مالى العيوة وفى 

1ص =  أ ف  
2ف  1ب

3ف  2ب
4ف  3ب

5ف  4ب
6ف  5ب

7ف  6ب
8ف  7ب

9ف  8ب
 9ب

 حيث :
 بال ا ال تي  متوت  لوتا ية فداا محصو  البص  = ص
 ك االتقاوى بال = 1ف
 العم  البشرى ر   / يوا / فداا = 2ف
 عم  آلى تاعة / فداا = 3ف
 3تماد بلدى ا = 4ف
 تماد آزوتى ك ا =  5ف
 تماد فوت اتى ك ا = 6ف
 تماد بوتاتى ك ا = 7ف
 تماد ورقى لتر =  8ف
 مبيدات لتر = 9ف
 دوال اإلنتاج على مستوى إجمالى العينة : – 5
 1ف 1512ص^ =    

2ف  05530
3ف    05046-

4ف   05064-
 5ف   05004-

6ف  05051
-05065   

               (75415( **)-05838( )-05902( )-05104(  )15524(  )-15690) 
 7ف        

8ف    05025
 9ف       05072-

05060 
            (05711(   )-25525(   **)25327*) 

 **9587ف =   0550=   2-ر  

ويتبيا ما المعادلة معووية الوموهص المقعدر للوحعدار الكامع  لحصعائياً ح هعها ف علً ععا  
( ح المبيععدات 8( ح كميععة التععماد الععورقى )ف1ية لكميععة التقععاوى )فتحكععد المعوويععة اتحصععائ

% معا الت يعرات الحادثعة فعى ال لعة 50( ح وتشير قيمعة معامع  التحديعد للعى أا حعوالى 9)ف

 كمية عواصر اتوتاص المتت دمة .ال داوية لهها المحصو  تعزى للى 
بعالوموهص لعها قعدر ومعوهص وحيث أوه لا يتحكد لحصائياً معووية بعع  العوامع  الت تعيرية  

 اتوحدار المتدرص والتى تبيوه المعادلة التالية :
 1ف 1520ص^ =    

6ف       05542
8ف          05092-

9ف       05086-
 05050    

           (75732(  **)-25646   **)        (-35107(  **)25000 *) 
 **20521ف =    0549=  2-ر  

( ح كميعة التعماد ال وتع اتى 1الومعوهص أوعه ت عما كميعة التقعاوى )فويلحظ ما  عل  هعها 
العوامع  أثعر ( وقعد تحكعدت معوويعة 9( ح كمية المبيدات )ف8(ح كمية التماد الورقى )ف6)ف

% 49المتت دمة لحصائياً وتشير قيمة معام  التحديد للى متئولية تلك العوام  عا حعوالى 
ة للمحصعو  ح وقعد تبعيا أا المرووعة اتوتا يعة لعوصعر ما الت يرات الحادثة فى ال لة ال داويع

التقاوى والمبيدات مو بة وأق  ما الواحد الصحيح ح لها فهعى تعكعف التعحثير اتي عابى لهعه  
% ععا 10علعى حعد  بوتعبة  معوها بزيادة اتعت داا كع ف المد لت على كمية الواتج ال يزيقى

% علععى 0550% ح 5542وتععاص بوحععو متععتوى االتععت داا الحععالى يععؤدى للععى زيععادة كميععة ات

الترتيب . أما بالوتبة للواتج الحدى لتلك المعد لت تبعيا أوعه بزيعادة وحعدات عوصعر اتوتعاص 
لك  معا التقعاوى والمبيعدات بوحعدة واحعدة فعتا اتوتعاص الكلعى معا البصع  ال تيع  يزيعد بوحعو 

التماد الورقى تبيا  ا / فداا . أما بالوتبة لعوصرى التماد ال وت اتى و 05065ح  05837
% 10أا المرووة اتوتا يعة تعالبة حيعث أوعه بزيعادة الكميعات المتعت دمة معا تلعك العواصعر 

% علعى الترتيعب  .  وعوعد حتعاب الوعاتج الحعدى .86%ح 92.يؤدى للى وقص اتوتاص بوحعو
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الكميعة المتعت دمة معا كع  موهمعا بوحعدة واحعدة يعؤدى للعى توعاقص اتوتعاص تبيا بحوه بزيعادة 
 ا / فداا أى أا اتوتاص لتلك العواصر يتا فى مرحلة اتوتعاص غيعر  05119ح  05027حو بو

يتا فى المرحلة الثاويعة معا   ميعها كما أا اتوتاص لتلك العواصر (9) دو  رقا االقتصادية 
دوال اإلنتدداج فددى  – 8 0541حيععث بل ععت المرووععة ات ماليععة حععوالى قععاووا توععاقص ال لععة 

 :األراضى الجديدة 
 1ف 05575ص^ =  

 2ف   05563
 3ف   05137

4ف  05072
 5ف   05004-

6ف    05048
-05029   

                 (55623( **)05939)    (05709(  )-05119( )15390 )(-05818) 
 7ف        

8ف    05021-
 9ف       05092-

05030 
            (-05471(   )-25300(   *)15007) 

 **75001=  ف  0558=   2-ر  

ويتبيا ما المعادلة معووية الوموهص المقدر لإلوحدار الكام  لحصعائياً ح هعها ف علً ععا تحكعد 
( ح وتشععير قيمععة معامعع  8( ح التععماد الععورقى )ف1المعوويععة اتحصععائية لكميععة التقععاوى )ف

 % ما الت يرات الحادثة فعى ال لعة ال داويعة لهعها المحصعو  تععزى58التحديد للى أا حوالى 

 كمية عواصر اتوتاص المتت دمة.للى 

وحيث أوه لا يتحكد لحصائياً معووية بعع  العوامع  الت تعيرية بعالوموهص لعها قعدر ومعوهص  
 االوحدار المتدرص والتى تبيوه المعادلة :

 1ف 05970ص^ =    
8ف        05574

-05098   
                  (65500(    **)-25851  **) 

 **28534=  ف  0558=   2-ر  
( ح 1ويلحظ ما  ل  هها الوموهص تحكد المعووية اتحصائية لكميعة التقعاوى المتعت دمة )ف

% ح وتشععير قيمععة معامعع  التحديععد للععى متععئولية تلععك 1( عوععد متععتوى 8التععماد الععورقى )ف
% ما الت يرات الحادثة فى ال لة ال داوية للمحصو  وقدرت مرووعة 58العوام  عا حوالى 

على الترتيب . وقعد تبعيا أا المرووعة اتوتا يعة  0.098-ح  05574ك  موها بحوالى اتوتاص ل

لعوصر التقاوى مو بة وأق  ما الواحد الصحيح لها فهى تعكف التحثير اتي عابى علعى كميعة 
% يعؤدى للعى زيعادة كميعة 10أى أوه بزيعادة الكميعة المتعت دمة معا التقعاوى الواتج ال يزيقى 

ح وقد تبيا ما الواتج الحعدى لهعها العوصعر أا زيعادة لتعت داا عوصعر % 5574اتوتاص بوحو 
 عا . وأا اتوتعاص لهعها  050784التقاوى بوحدة واحدة يعؤدى للعى زيعادة كميعة الوعاتج بوحعو 

أمعا بالوتعبة للتعماد العورقى العوصر يتا فى المرحلة الثاوية ما مراح  قاووا تواقص ال لة . 
% يعؤدى للعى 10 هبزيعادة الكميعة المتعت دمة موع هبة حيعث أوعتبيا أا المرووة اتوتا يعة تعال

الكميعة المتعت دمة بوحعدة % كما تبيا ما الواتج الحدى أوه بزيعادة 0598وقص اتوتاص بوحو 
ة غير  ا وأا اتوتاص يتا فى المرحلة الثالث 05104واحدة يؤدى للى تواقص اتوتاص بحوالى 

أى أا  0547ووة ات مالية لهعها الومعوهص حعوالى ( وقد بل ت المر9االقتصادية )  دو  رقا 

 اتوتاص يتا فى المرحلة الثاوية ما قاووا تواقص ال لة .

 دوال اإلنتاج فى األراضى القديمة : – 1
 1ف 05234-ص^ =    

 2ف 05246
 3ف 05275

4ف  05059
 5ف   05127-

 6ف    05020
05178   

                 (25902**) (45060( **)05818 )(-15229 )(05163(  )1586) 
 7ف        

 8ف    05143
 9ف    05054

05129 
             (1581(   )15565(     )35911**) 

 **9531ف =   0566=   2-ر  
المؤشرات االقتصادية المشتقة ما الدوا  اتوتا ية لمحصو  البص  ال تي   (:3جدول رقم )

 ديدة واارا ى القديمة بمحافظة على متتوى ل مالى العيوة واارا ى ال
 أتيو  .
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 البياا

 العوام  المؤثرة فى لوتاص المحصو 

 اارا ى القديمة اارا ى ال ديدة ل مالى العيوة

 التقاوى
التماد 
 اآلزوتى

التماد 
 الورقى

 التقاوى المبيدات
التماد 
 الورقى

 التقاوى
العم  
 البشرى

 المبيدات

 9ف 2ف 1ف 8ف 1ف 9ف 8ف 5ف 1ف

 05542 المرووة -1
-

05092 
-

05086 
05050 05574 

-
05098 

05257 05251 05097 

الواتج  -2
 المتوت 

15544 05293 1538 15300 15366 15061 15988 05165 0599 

الواتج  -3
 الحدى

05837 
-

05027 
-

05119 
05065 05784 

-
05104 

05511 05084 05096 

قيمة  -4
 الواتج الحدى

629584 
-

20532 
-

89555 
48591 562552 

-
78526 

402541 66515 7556 

المرحلة  -5
 االقتصادية

 الثاوية الثاوية الثاوية الثالثة الثاوية الثاوية الثالثة الثالثة الثاوية

:  مععععت وحتعععبت معععا بياوعععات قعععوائا اتعععتباا عيوعععة البحعععث للموتعععا الزراععععى  المصعععدر
2006/2007 . 

ص المقععدر لإلوحععدار الكامعع  لحصععائياً ح هععها التععابقة معوويععة الومععوه ويتبععيا مععا المعادلععة
( ح المبيعدات 2( ح العم  البشرى )ف1ف لً عا تحكد المعووية االحصائية لكمية التقاوى )ف

% معا الت يعرات الحادثعة فعى ال لعة 66( ح وتشير قيمعة معامع  التحديعد للعى أا حعوالى 9)ف
 .  دمة كمية عواصر اتوتاص المتتال داوية لهها المحصو  تعزى للى 

 وقد تا تقدير وموهص االوحدار المتدرص وتبوته المعادلة التالية : 
 1ف 05625ص^ =    

 2ف      05257
 9ف   05251

05097  
                  (35268(   *)35817(    *)35133*) 

 **23529ف =   0563=   2-ر  
( ح 1تقعاوى المتعت دمة )فويلحظ ما  ل  هها الوموهص تحكد المعووية اتحصائية لكميعة ال

( ح وتشععير قيمععة معامعع  التحديععد للععى متععئولية تلععك 9( ح المبيععدات )ف2العمعع  البشععرى )ف
% ما الت يرات الحادثة فى ال لة ال داوية للمحصو  وقدرت مرووعة 63العوام  عا حوالى 

تلعك وتعكف المرووعة اتوتا يعة ل على التوالى .  05097ح  05251ح  05257اتوتاص بحوالى 

العواصر التحثير اتي ابى على كمية اتوتاص حيث أا بزيادة الوحدات المتت دمة ما ك  معا 
% ح 2557وتعبة فعتا اتوتعاص الكلعى يزيعد ب% 10وتعبة التقاوى ح العم  البشرى ح المبيدات ب

لك  موهما على التوالى ح كمعا تعكعف المرووعة اتوتا يعة لتلعك العواصعر % 0597% ح 2551

ها يتا فى مرحلة اتوتاص الثاوية حيث أا المرووة اتوتا ية لك  موها مو بة وأق  أا اتت دام
أى أا اتوتععاص يععتا فععى المرحلععة  0561وقععد بل ععت المرووععة ات ماليععة للومععوهص  مععا الواحععد .

ح 05084ح  05511كمععا تبععيا أا الوععاتج الحععدى لكعع  موهمععا قععدر بوحععو  الثاويععة االقتصععادية .
 ( .9يب ح  دو  رقا ) ا على الترت 05096

وبالر وو للى وتائج قياف دوا  التكاليف اتوتا ية ال اصة بالمحصو  والتعاب  هكرهعا  
لوحظ أا متوت  اتوتاص لهها المحصو  لا يص  بععد للعى كع  معا متعتوى متوتع  اتوتعاص 
المقدر عوعد بدايعة المرحلعة االقتصعادية أو متعتوى متوتع  اتوتعاص العهى يحقع  أقصعى ربعح 

موتج ح وعليه لزيادة لوتا ية ال داا ح ي ب لعادة التوازا بيا المعوارد الم تل عة المتعت دمة لل
فععى العمليععة اتوتا يععة ح حيععث تبععيا أا هوععاك لتععرافاً فععى الكميععات المتععت دمة مععا بععع  

 العواصر اتوتا ية .

 فظة أسيوط:واألراضى القديمة بمحاأهم المشاكل التى تواجه مزارعى البصل باألراضى الجديدة 

البص  بعيوة  ىباتت داا اتتمارة االتتبياا أمكا حصر أها المشاك  التى توا ه مزارع
. وباتت داا أتلوب مربعم كعاى  2006/2007البحث بمحافظة أتيو  فى الموتا الزراعى 
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(
2
بح عه آراء المعزارعيا والوتععائج التعى يتوقععم  تال تبعار معدى موافقععة الوتعائج التعى  مععع (

( والتعى تشعير 10ها وظرياً ح أمكا التوص  للى الوتائج المدووعة بال عدو  رقعا )الحصو  علي

 للى :

ترتيععب ااهميععة الوتععبية للمشععاك  التععى توا ععه مزارعععى البصعع  ال تيعع   (:52جدددول رقددم )
باارا عععععى ال ديعععععدة واارا عععععى القديمعععععة فعععععى الموتعععععا الزراععععععى 

2006/2007 . 

ترتيب 
 المشكلة

 المشكلة

 اارا ى القديمة اارا ى ال ديدة

 %
 موافقيا

% غير 
 موافقيا

2 
 %

 موافقيا
% غير 
 موافقيا

2 

 **30542 5526 94574 **34511 2563 97537 ارت او تكاليف اتوتاص 1
 1568 60553 39547 0511 52563 47537 عدا ك اية التلف الزراعية 2
عدا لع اء التلف فعى الوقعت  3

 المواتب
31558 68542 5518* 34521 65579 3579* 

ارت ععععاو تعععععر ال ائععععدة علععععى  4
 القرو 

 ص ر 50500 50500 0511 52563 47537

 **6574 28595 71505 **23568 10553 89547 وقص اايدى العاملة 5
 0511 47537 52563 **30542 5526 94574 ارت او أ ور العما  6
وقعععص ال بعععرة فعععى العمليعععات  7

 الزراعية ال اصة بالمحصو 
78595 21505 12574** 10553 89547 23568** 

ارت عععععاو وتعععععبة ال اقعععععد أثوعععععاء  8
 عمليات الوق  والت زيا

31558 68542 5518* 57589 42511 1568 

عععدا تعععوافر أصعععواف التقعععاوى  9
المحتععععععععوة فععععععععى المواعيععععععععد 

 المواتبة

39547 60553 1568 47537 52563 0511 

ععععدا اوتظعععاا مواوبعععات العععرى  10
 وارت او تكاليف الرى

78595 21505 12574** 68542 31558 5518* 

اتعععععت ل  الت عععععار لظعععععروف  11
العععععععزراو والشعععععععراء بتععععععععر 

 مو   

57589 42511 1568 23568 76532 10553** 

بععععد ااتععععوام وعععععدا و ععععود  12
 رم ممهعدة ولرت عاو تكعاليف 

 الوق  والت زيا

89547 10553 23568** - - - 

 0542 55526 44574 **30542 5526 94574 قلة المعلومات التتويقية 13
 عععف التربععة واحتيا هععا للععى  14

 أتمدة وم صبات
52563 47537 0511 5526 94574 30542** 

 2563 36584 63516 *5518 68542 31558 عدا ك اية ميا  الرى 15
ارت ععععاو وتععععبة اامععععلر فععععى  16

 التربة
52563 47537 0511 34521 65579 3579* 

 0501)**( معووى عود متتوى   .0.0)*( معووى عود متتوى 

 .2006/2007البحث للموتا الزراعى :  معت وحتبت ما قواا اتتبياا عيوة  المصدر

بالوتبة لألرا ى ال ديدة تعتبر مشكلت لرت او تكاليف اتوتاص ح وقعص اايعدى العاملعة  
ح ععدا  ح وقعص ال بعرة فعى العمليعات الزراعيعة ال اصعة بالمحصعو ح لرت او أ عور العمعا  

اوتظععاا مواوبععات الععرى ولرت ععاو تكععاليف الععرى ح بعععد ااتععوام وعععدا و ععود  ععرم ممهععدة 
ولرت او تكاليف الوق  والت زيا ح قلة المعلومعات التتعويقية معا أهعا المشعكلت التعى توا عه 
مزارعى البص  فى اارا ى ال ديدة حيث أا هواك فروم معووية عود المتتوى االحتمالى 

% ح 97537كععد علععى و ععود تلععك المشععكلت حععوالى أالمععزارعيا حيععث % بععيا ل ابععات 1
% معععا ل معععالى ععععدد 94574% ح 89547ح  %78595ح  %78595ح  94547ح 89547%

)المزارعيا بالعيوة على التوالى وقدرت قيمة مربم كاى 
2
 23568ح  34511لها بحعوالى  (

ا ععععى القديمععععة تحكععععد . أمععععا بالوتععععبة لألر 30542ح  23568ح 12574ح  12574ح  30542ح 

عاملععة ح عععدا لوتظععاا لحصععائياً و ععود مشععكلت لرت ععاو تكععاليف اتوتععاص ح وقععص اايععدى ال
% ح 94574ولرت ععاو تكععاليف الععرى حيععث أكععد علععى و ععود تلععك المشععكلت مواوبععات الععرى  260 
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)% ما ل مالى عدد المعزارعيا بالعيوعة وقعدرت قيمعة مربعم كعاى 68542% ح 71505
2
) 

 على الترتيب . 5518ح  6.74ح  30542بحوالى 

 الملخص :

البحث للى دراتة الت ورات الحادثة فى ال اقة اتوتا ية لمحصو  البص  ال تي  هدف ي 
كمعا يهعدف العي تقعدير الك عاءة  فى اارا ى ال ديدة واارا ى القديمة فعى محافظعة أتعيو 

وعلععى  القديمععةاالوتا يععة و االقتصععادية لهععها المحصععو  فععي االرا ععي ال ديععدة و االرا ععي 
متعتوى ل مععالى العيوععة فععى محافظعة أتععيو  وهلععك مععا  عل  تقععدير دوا  التكععاليف لمقاروععة 
الح ا المحق  بالح ا اامث  واالقتصادى لإلوتاص والهى يدوى التكاليف والح عا العهى يعظعا 
الععربح كمععا يهععدف للععى قيععاف ك ععاءة اتععت داا المععوارد اتوتا يععة فععى تلععك اارا ععى ودراتععة 

لت التععى يتعععر  لهععا المععزارعيا وهلععك باالعتمععاد علععى بياوععات ميداويععة لعيوععة مععا المشععك
 . 2006/2007مزارعى البص  ال تي   ل  الموتا الزراعى 

وبتحليععع  بياوعععات الدراتعععة باتعععت داا ال عععرم االحصعععائية المواتعععبة ووفقعععاً لألهعععداف  
 المو وعة تا التوص  للى بع  الوتائج الهامة كما يلى :

ما تقلب المتاحات المزروعة ما محصو  البص  ال تي  على متتوى محافظة بالرغا  
% ح كمععععا زادت المتععععاحات 166511أتععععيو  لال أا المتععععاحات الموزرعععععة زادت بوتععععبة 

% علعى 153560% ح 37055المزروععة فعى اارا عى ال ديعدة واارا عى القديمعة بوتعبة 
% ح 166567 % ح207508بحعوالى الترتيب ح كما زاد متوت  لوتا يعة ال عداا بوتعب تقعدر 

 . 2005-1995% على التوالى  ل  ال ترة 211504

عود تقدير االت عا  الععاا للبياوعات المتعت دمة لعوحظ أا هوعاك ات عا  ععاا متزايعد معوعوى  
فداا وهواك ات عا   39538لحصائياً للمتاحات المزروعة فى اارا ى ال ديدة قدر بحوالى 

ياً للمتعاحات المزروععة علعى متعتوى المحافظعة وأا هوعاك عاا متزايد غير معوعوى احصعائ
ات ا  عاا متواقص غير معووى احصائياً فى اارا ى القديمة ح أما بالوتبة لمتوت  لوتا يعة 
ال داا لوحظ أا هوعاك ات عا  ععاا متزايعد معوعوى احصعائياً لكع  معا ل معالى المحافظعة وفعى 

 ععا / فععداا علععى  0577ح  0550ح  .0.7اارا ععى ال ديععدة واارا ععى القديمععة قععدر بوحععو 
 . 2005-1995 ل  ال ترة الترتيب 

أظهععرت الدراتععة أا بوععد التكععاليف الثابتععة والمتمثعع  فععى عوصععر اتي ععار يحتعع  المرتبععة  
ااولى ما ل مالى التكعاليف اتوتا يعة يليعه قيمعة التقعاوى ح قيمعة العمع  البشعرى وهلعك علعى 

ل ديععدة واارا ععى القديمععة بوتععب قععدرت بحععوالى متععتوى ل مععالى العيوععة وفععى اارا ععى ا
% ح 20522% لعوصععر اتي ععار علععى الترتيععب ح حععوالى 33527% ح 21588% ح 27562
% لقيمعععة العمععع  16503% ح 20517%ح 18508% لقيمعععة التقعععاوى ح 19594% ح 20548

 . 2006/2007 ل  الموتا الزراعى البشرى على التوالى 

وتعع ات أتعععار متععتلزمات اتوتععاص والعمعع  المزرعععى بدراتععة معوويععة ال ععروم بععيا مت 
واتي ار بعيا اارا عى ال ديعدة واارا عى القديمعة لعوحظ أا هوعاك فعروم معوويعة مؤكعدة 
احصائياً بيا أتعار التماد ال وت اتى ح التماد الورقى ح قيمة المبيدات ح قيمة العم  البشرى 

يععة ال ععروم بععيا متوتعع ات الكميععات ح قيمععة العمعع  اآللععى ح قيمععة اتي ععار. وبدراتععة معوو
المتت دمة ما عواصر اتوتاص الم تل ة لوحظ أا هواك فعروم معوويعة مؤكعدة لحصعائياً بعيا 
الكميععات المتععت دمة مععا التععماد البلععدى ح التععماد ال وتعع اتى ح التععماد البوتاتععى ح التععماد 

 261 القديمة.را ى ال ديدة واارا ى الورقى ح العم  البشرى ح العم  اآللى بيا اا
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بالوتعبة لمعععايير الك عاءة االقتصععادية فقععد بل عت قيمععة معيععار اتيعرادات الكليععة / التكععاليف  
 2586ح  2539ح  2566الكلية ت مالى العيوة واارا ى ال ديدة واارا عى القديمعة حعوالى 

 ح 3567على الترتيب ح كما بل ت قيمة معيعار اتيعرادات الكليعة / التكعاليف المت يعرة حعوالى 
على و ف الترتيب التاب  هكر  ح وبل ت قيمة معيار صافى العائد / التكاليف  4529ح  3506

لك  ما ل مالى العيوة ح اارا ى ال ديعدة واارا عى  1586ح  1539ح  1566الكلية حوالى 
 2529القديمة على التوالى ح بيوما بل ت قيمة معيار صافى العائد/ التكعاليف المت يعرة حعوالى 

وبدراتعه معوويعه ال عروم بعيا متوتع ات تلعك المععايير بعيا على الترتيب . 2579ح  1578ح 

االرا ي ال ديد  واالرا ي القديمه لوحظ اا هواك فروم معوويه مؤكد  احصائيا بيا تلعك 
 المعايير.

تا تقدير دوا  التكاليف المت يرة فى المدى القصير حيث ت وقت اارا عى القديمعة علعى  
 ا / فداا  15549ح  17548ى متوت  لوتا ية ال داا حيث قدرت بوحو اارا ى ال ديدة ف

على الترتيب . وبدراتة معووية ال روم بيوها لوحظ أا هواك فروم معووية مؤكدة لحصعائياً 
ح وعود تقدير ح ا اتوتاص االقتصادى والح ا المعظا للربح لوحظ أا أى ما الزراو تواء 

 ديدة لا يص  بعد للى الح ا اامثع  أو الح عا المعظعا فى اارا ى القديمة أو اارا ى ال
 للربح .

توصلت الدراتة للى أا أها العوام  المعؤثرة علعى لوتعاص محصعو  البصع  ال تيع  علعى  
متتوى ل مالى العيوة هى كمية التقاوى ح كمية المبيدات فهعى تعكعف التعحثير اتي عابى علعى 

المرحلة اتوتا ية الثاويعة ح أمعا عوصعرى التعماد كمية الواتج ال يزيقى وأا اتت دامها يتا فى 
ال وت اتى ح التماد الورقى فزيادة الكميات المتت دمة ما ك  موها يؤدى للى تواقص اتوتاص 
وأا اتععت داا كعع  موهمععا يععتا فععى المرحلععة اتوتا يععة الثالثععة ح أمععا بالوتععبة لألرا ععى ال ديععدة 

تاص هى كميعة التقعاوى المتعت دمة وهعى هات العواصر المؤثرة على كمية اتوفلوحظ أا أها 
تععحثير مو ععب علععى اتوتععاص ويععتا اتععت دامها فععى مرحلععة اتوتععاص الثاويععةح أمععا عوصععر التععماد 
الورقى فزيادة الكمية المتت دمة موه بوحدة واحدة يؤدى للى توعاقص اتوتعاص وأا اتعت دامه 

را ععى القديمععة فكاوععت العوامعع  يععتا فععى المرحلععة الثالثععة غيععر االقتصععادية ح أمععا بالوتععبة لأل
المععؤثرة هععى كميععة التقععاوى ح العمعع  البشععرى ح المبيععدات وتعكععف المرووععة اتوتا يععة لتلععك 
العواصععر التععحثير اتي ععابى علععى كميععة اتوتععاص وأا اتععت دامها يععتا فععى المرحلععة الثاويععة مععا 

 ح .اتوتاص حيث أا المرووة اتوتا ية لك  موها مو بة وأق  ما الواحد الصحي

مزارعععى البصعع  فععى اارا ععى ال ديععدة  وا هععتعوععد حصععر أهععا المشععكلت التععى   
واارا عععى القديمعععة بالوتعععبة لألرا عععى ال ديعععدة تعتبعععر أهعععا المشعععكلت التعععى يععععاوى موهعععا 
المزارعوا هى ح ارت او تكاليف اتوتاصح وقص اايدى العاملة ح لرت او أ ور العما  ح عدا 

و تكاليف الرىح بعد ااتوام وعدا و ود  رم ممهدة ولرت او لوتظاا مواوبات الرى وارت ا
مؤكععدة تكععاليف الوقعع  والت ععزيا ح قلععة المعلومععات التتععويقية حيععث أا هوععاك فععروم معوويععة 

 ً )بععيا ل ابععات المععزارعيا حيععث قععدرت قيمععة مربععم كععاى  لحصععائيا
2
ح  34511بحععوالى  (

الترتيععععععب أمععععععا بالوتععععععبة علععععععى  30542ح  23568ح  12574ح  12574ح  30542ح  23568

لألرا ععى القديمععة تحكععد لحصععائياً و ععود مشععكلت لرت ععاو تكععاليف اتوتععاص ح وقععص اايععدى 
حيعث قعدرت قيمعة مربعم كعاى ح  عدا لوتظاا مواوبات الرى وارت عاو تكعاليف العرى العاملة ح

(
2
 على التوالى .  5518ح 6574ح  30542بحوالى  (

 ليها يمكا التوصية باآلتى :وبواء على الوتائج التى تا التوص  ل

ت عي  دور  هاز اترشاد الزراعى وتوعية الزراو بالمقررات التمادية المثلعى حتعى ال  -1
 تكوا هواك م االة فى اتت دامها .

262 
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 فر  رقابة على ت ارة ااتمدة والمبيدات ودعا متتلزمات اتوتاص . -2

حمايعة الععزراو مععا لوشعاء شععركات لتتعوي  الموت ععات الزراعيععة فعى اارا ععى ال ديععدة ل -3
 اتت ل  الت ار.

 تقديا الدعا المادى والعيوى لمزارعى اارا ى ال ديدة . -4

العمعع  علععى تيتععير القععرو  اللزمععة للععزراو وب اصععة مزارعععى اارا ععى ال ديععدة  -5
 تعر ال ائدة وتيتير ات راءات وال ماوات اللزمة لعملية اتقرا  .   ي وت

وا   ال ديدة وتوفير المواصلت اللزمة للوصو  للعى االهتماا بالبوية ااتاتية فى الم -6
 وزيادة المتاحات المزروعة بها .يها تلك الموا   حتى يته  اال ترام لل

التوعية لدى الموا ويا بعدا ت زيا كميات كبيرة ما البص  ال تي  حيث أا  عزء كبيعر  -7
 موه ي تد بالت زيا .

ارا عى ال ديعدة واارا عى القديمعة تش يم المزارعيا على زراعة البص  ال تي  فى ا -8
 حيث أا له أهمية كبيرة فى التصدير .

 المراجع :

دمحم دمحم حتا الشاويش )دكتور( ح دراتة اقتصادية لتكاليف وأتعار البص  الشتوى فعى  -1
محافظة ال ربية ح الم لة المصرية للقتصاد الزراعى ح الم لد التادف عشر ح العدد الثالث 

 .2006ح تبتمبر 

اء شداد دمحم عبد الل يف )دكتور( ح التوزيعم اامثع  لصعادرات البصع  المصعرى فعى هو -2
ااتوام ال ار يعة ح الم لعة المصعرية للقتصعاد الزراععى ح الم لعد التعادف عشعر ح الععدد 

 . 2006الثالث ح تبتمبر 

وزارة الزراعة واتتصلر اارا ى ح اتدارة المركزية للقتصاد الزراععى ح وشعرات  -3
 ح أعداد م تل ة .حالقاهرة  اد الزراعى واتحصاءاالقتص

وزارة الزراععععة واتتصعععلر اارا عععى ح مديريعععة الزراععععة بحتعععيو  ح تععع لت قتعععا  -4
 . 2006اارا ى ال ديدة واارا ى القديمة ح 
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Analytical Study of the Cost and Production of 

Onions in Assiut Governorate 

Alia M. Hafez 

Agricultural Research Center, Agric. Econ. Research Institute 

Summary: The main objectives of this study were to determine the 

factors that influence the productivity of the onion crop and to identify 

the problems that face the farmers in the old and new lands. 

The data of the present study have been collected through the 

personal questionnaire to a sample of the producers of onion crop. 

Besides, the study included some published data during the 1995-2005 

period.  

The results of this study showed that there was an increase per year 

in yield which amounted to 0.75%, 50.0%, 0.77% ton for the total 

sample, new land and old land respectively. 

The gross return was 12551.70, 11114.08, 13765.50 pounds per 

feddan for total sample, new land and old land, respectively. 

The total cost was 4722.94, 4645.86, 4808.53 pounds per feddan 

for total sample, new lands and old lands, respectively. 

The net return was 7828.76, 6468.22, 8956.97 pounds per feddan 

for total sample, new land and old land, respectively. 

The study indicated that: seeds, phosphatic fertilizer, foliage 

fertilizer, and insecticides are the factors that influence the 

productivity of the feddan of the onion crop in the total sample. In the 

new land: seeds and foliage fertilizer are the factors that influenced the 

productivity per feddan, whereas in the old land: seeds, labor, and 

insecticides are the factors that influenced productivity. 

The study also pointed out the agreement of the farmers of the old 

and new lands that there is a problem regarding the rise of the prices 

of the production needs and shortage of labor, and also the shortage of 

irrigation water. 

The farmers of the new land suffered from the rise of the 

reclamation costs. 

In view of the previous results the study recommends the 

following: 

1. Imposing control on the trade of the insecticides and fertilizers 

manures and supporting the needs of production. 

2. Increasing the efficiency of the role of the guidance organizations 

in the new land in order to provide the farmers with know-how of 

reclamation. 

3. Establishing companies to market the agricultural production in the 

new land to protect the farmers from exploitation by merchants. 

4. Expanding onion cultivation in the old and new lands. 
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