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 الملخص العربى
تعد محاصيل البقوليات وخاصةة العةدس مةه  اةم المجموعةات 
الغذائيةة ظرةةرار الرت ةام قيمتلةةا الغذائيةةة وظرةرار قاميتةة  االقتصةةادية 

استخدامات في تغذية اإلظساه  بيه المحاصيل الشتوية لما ل  مه
وخصةةوبة التربةةةن فةةسه المسةةاحة المظ رعةةة مظةة  قةةد تتظةةافس مةة  
مساحات المحاصيل المظافسة لة  فةي ظ ةس الةدورز ال راعيةةن و ه 
التوسةة  فةةي  راعتةة  يةةرتب  ب بيعةةة وظوعيةةة المتغيةةرات االقتصةةادية 
واإلظتاجيةةةةة المةةةةمثرز فةةةةي مسةةةةاحت  وتةةةةمدي  لةةةةي تغيةةةةر اسةةةةتجابة 

بالتوس   و االظخ اض في المساحة المظ رعةن وتختلف  الم ارعيه
درجةةة االسةةتجابة  ياةةا بةةاختسف السياسةةات االقتصةةادية المظ ةةذز 
ودرجةةةة ت اعللةةةا مةةة  بعاةةةلا واسةةةتقراراا علةةةي المةةةدي ال ويةةةل  
وتمثلت المشكلة البحثية في: عج  اإلظتاج المحلةي مةه محصةول 

 يةادز ال جةوز العدس ظتيجةر الظخ اض المساحة الم روعة مظة ن و 
الغذائية بيه اإلظتاج واالستلسك واظخ اض ظسةبة االكت ةاا الةذاتي 
مظةةة ن ومةةةه ثةةةم  يةةةادز العجةةة  فةةةي ميةةة اه المةةةدفوعاتن واسةةةتلدف 
البحةة : دراسةةة  اةةم العوامةةل التةةي تةةمثر علةةي قةةرارات المةة ارعيه 
واسةةةتجابتلم ل راعةةةة محصةةةول العةةةدس فةةةي مصةةةر  وكاظةةةت  اةةةم 

الم روعةةةة مةةةه محصةةةول العةةةدس الظتةةةائا مةةةا يلةةةي  ه المسةةةاحة 
فةداهن  183.3تتظاقص سظويار بمقدار ممكد  حصةائيار بلةح حةوالى 

-2001خةةةةةسل ال تةةةةةرز   %8.33بمعةةةةةدل تظةةةةةاقص بلةةةةةح ظحةةةةةو 
(نومه ظتائا تحليل استجابة دالةة عةرض المحصةول تبةيه 2020

وجةةود عسقةةة عكسةةية مظ قيةةة اقتصةةاديار بةةيه المسةةاحة الم روعةةة 
حةةةالي  ت( والسةةةعر الم رعةةةي للعةةةدس بالعةةةدس بال ةةةداه بالعةةةام ال

(ن 1- ت 4(ن والسةةةةةعر الم رعةةةةةي للقمةةةةة  لةةةةةوس1- ت 1لةةةةةوس
(ن والسةةةعر 1- ت 5والسةةةعر الم رعةةةي لمحصةةةول البرسةةةيم لةةةوس

(ن والسةةةعر الم رعةةةى للحمةةةص 1- ت 6الم رعةةةي للبظجةةةر لةةةوس

(ن 1- ت 8(ن والسةعر الم رعةةى لبةذرز الكتةاه لةةوس1- ت 7لةوس
(ن واةذا 1- ت 10وي لةوسوالسعر الم رعى لمحصول الثوم الشت

يعظي  ه اظخ اض السعر الم رعي للمتغيرات السابقة بمقدار جظي  
 واحةةد يةةمدي  لةةي  يةةادز المسةةاحة الم روعةةة بالعةةدس حاليةةار بظحةةو

فةةةةةةداه   5.2 ن1.98ن 2.1ن 1.9ن 1.117ن 1.005 ن2.129
 علي الترتيب 

دالة  –ظموذج ظيرلوف  -الكلمات الم تاحية: محصول العدس
    مروظة العرض –العرضاستجابة 

  المقدمة
يززززرل العززززدس فززززي مصززززر منزززي عصززززر قززززدماء المصززززريين، 
ويعتبر من أكثر المحاصيل مالئمة للظروف البيئيزة المعاصزر  
فاحتياجاتززا المائيززة والسززمادية قليلززة، وتعززد محاصززيل البقوليززا  
وخاصزززة العزززدس مزززن أعزززم المجموعزززا  التيائيزززة نظزززرا  الرت زززال 

السزززززيما البزززززروتين النبزززززاتي، حيزززززث أن نسزززززبة قيمتهزززززا التيائيزززززة و 
% وعززي نسززبة  28 – 25البززروتين فززي العززدس تتززراو  مززا بززين 

مرت عة باإلضافة لنسبة الكربوعيدرا  الموجود  ونسبة المعزادن 
مثززززل المنجنيززززز والحديززززد وليرعززززا، وعززززي كلهززززا عناصززززر م يززززد  
لإلنسززان، وترفززا مناعززة الجسززم وخاصززة خززالل جائحززة كورونززا، 

إلزززززي أعميتزززززا فزززززي تحسزززززين خزززززوا  التربزززززة وتثبيتزززززا  باإلضزززززافة
لزززتزو  الجززززوح ونززززا يحتززززوح علزززى عقززززد بكتيريززززة مثززززل ال ززززول 

 (. 2020البلدح ليا فإن زراعتا م يد  لألرض)عبد الصادق،

بزين المحاصزيل الشزتوية  ونظرا  لألعمية االقتصادية للعدس
لمززا لززا مززن اسززتخداما  متعززدد  فززي تتييززة اإلنسززان وخصززوبة 

ن مسززاحة المحصززول تتنززاق  وبززالرلم مززن يلززأ نجززد أ التربززة،
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وبززدأ  تتراجززا فززي األونززة اوخيززر ، نتيجززة إقبززال ال ززال  علززى 
زراعززة محاصززيل أخززرح مرت عززة السززعر ومنهززا القمزز  والبصززل 
والثززززوم وليرعززززا.....، وأن المسززززاحة المنزرعززززة مززززن محصززززول 
العززدس قززد تتنززافس مززا مسززاحا  المحاصززيل المنافسززة لززا فززي 

ور  الزراعيززة والتززي مززن أعمهززا ال ززول البلززدح، والقمزز ، ن ززس الززد
والشزززززعير، والبرسزززززيم، وبنجزززززر السزززززكر، والحمززززز ، والطمزززززاطم 
الشزززززتوية، والبصزززززل، والثزززززوم، والكتزززززان وليرعزززززا، وبالتزززززالي فزززززإن 
التوسززززا فززززي مسززززاحة عززززيه المحاصززززيل يقابلهززززا انخ ززززاض فززززي 
مسززاحة محصززول العززدس، ولعززل الرلبززة الملحززة فززي رفززا نسززبة 

اء الززززياتي مززززن محصززززول العززززدس تعززززد الززززدافا الرئيسززززي االكت زززز
للتوسا في زراعتا والتوسا اوفقي لا دون اسزتقطال مسزاحا  
المحاصيل الشتوية عن طريق تحميل المحصول علي أشزجار 
ال اكهززة حديثززة النمززو وخاصززة باوراضززي المستصززلحة حززديثا، 
وبالتزززززالي فزززززإن التوسزززززا فزززززي زراعتزززززا يزززززرتبط بطبيعزززززة ونوعيزززززة 

ا  االقتصادية واإلنتاجية المؤثر  في مساحتا والمحزدد  المتتير 
لززززا والتززززي تززززؤدح إلززززي تتيززززر اسززززتجابة المزززززارعين بالتوسززززا أو 
االنخ ززاض فززي المسززاحة المنزرعززة، وتختلززف درجززة االسززتجابة 
أيضززا بززاختالف السياسززا  االقتصززادية المن ززي  ودرجززة ت اعلهززا 

 ما بعضها واستقرارعا علي المدح الطويل.

 البحثية المشكلة
تتمثل مشكلة البحث في عجز اإلنتاج المحلي من 
محصول العدس نتيجة  النخ اض المساحة المزروعة منا، 
اومر اليح يؤدح إلي زياد  ال جو  التيائية بين اإلنتاج 
واالستهالأ وانخ اض نسبة االكت اء الياتي منا، ويعزى يلأ 

استهالأ للزياد  المضطرد  في أعداد السكان وزياد  متوسط 
ال رد من يلأ المحصول، ومن ثم تزداد الكميا  المستورد  
من العدس لتلبية االحتياجا  االستهالكية المحلية منا وعيا 
يمثل عبء كبير علي موازنة الدولة من النقد اوجنبي، ومن 
ثم زياد  العجز في ميزان المدفوعا ، اومر اليح يستدعي 

قرارا  المزارعين دراسة أعم العوامل التي تؤثر علي 
 واستجابتهم لزراعة محصول العدس في مصر.

  اداف البح 
يهدف عيا البحث بص ة رئيسية إلي دراسة استجابة 
عرض محصول العدس في مصر، ويلأ من خالل مجموعة 

 من اوعداف ال رعية التالية:
دراسة تطور المؤشرا  اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول  -1

 (.2020-2001  )العدس في مصر خالل ال تر 
تحديد أعم المتتيرا  المؤثر  علي استجابة المساحة  -2

 المزروعة من محصول العدس في مصر.
تقدير دوال استجابة العرض باستخدام بعض متتيرا   -3

 المحاصيل المنافسة لمحصول العدس في مصر.
تقدير مرونة العرض ومدح استجابة الزرال للتوسا أو   -4

 دس.االنكماش في زراعة محصول الع

 ال ريقة البحثية ومصادر البياظات
يعتمد عيا البحث علي طريقتي التحليل االقتصادح 
الوص ي، والكمي باإلضافة إلي بعض اوساليب اإلحصائية، 
حيث تم استخدام نمويج التعديل الجزئي الستجابة العرض 
والمعروف بنمويج نيرلوف، ويلأ باستخدام أساليب التحليل 

دار المتعدد واالنحدار المتعدد المرحلي القياسي ومنها االنح
في الصورتين الخطية واللولاريتمية المزدوجة ومعادال  
االتجاه الزمني العام ويلأ بهدف تحديد العالقا  التي تحكم 

 المتتيرا  الرئيسية في الدراسة، والقياس الكمي لها.
 الم اايم الخاصة باستجابة العرض :

عراض بعززض الم ززاعيم يتضززمن عززيا الجزززء مززن البحززث اسززت
الخاصززززة باسززززتجابة العززززرض، باإلضززززافة إلززززي اسززززتعراض أعززززم 
النمززززايج الديناميكيززززة السززززتجابة العززززرض يا  فتززززرا  اإلبطززززاء 

 (.2015 )على،
 :Supply Functionدالة العرض 

عي العالقة بزين مسزتويا  مختل زة مزن أسزعار سزلعة معينزة 
خالل فتر  والكميا  المقابلة التي يرلب المنتجون في عرضها 



 : تحليل اقتصادح الستجابة عرض محصول العدس في مصرأسماء محمد الطوخي بهلول، إيمان رمضان محمد يونس
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زمنيززة معينززة مززا افتززراض بقززاء العوامززل اوخززرى المززؤثر  علززي 
العزززرض ثابتزززة دون تتيزززر، كمزززا أن ميزززل دالزززة العزززرض موجزززب 
وعزززيا يعنززززى أن المنتجززززين يقومززززون بعززززرض كميززززا  أكثززززر مززززن 

 السلعة عند ارت ال اوسعار.
 Supply Elasticity:مروظة العرض 

سززززبي فززززي تشززززير مرونززززة العززززرض إلززززي مقززززدار التتيززززر الن
الكميززا  المعروضززة مززن سززلعة معينززة إلززي التتيززر النسززبي فززي 
يا كانزززز  عززززيه النسززززبة  أسززززعارعا خززززالل فتززززر  زمنيززززة معينززززة. وا 
مساوية للواحد الصحي  يكون العزرض متكزافا المرونزة، بينمزا 
إيا كانزز  أكبززر مززن الواحززد الصززحي  يكززون العززرض مززرن، فززي 

  يكزززون حزززين إيا كانززز  المرونزززة أصزززتر مزززن الواحزززد الصزززحي
العززرض ليززر مززرن. وعلززي يلززأ فززإن مرونززة العززرض السززعرية 
تقزززيس معززززدل االسزززتجابة فززززي الكميززززة المعروضزززة مززززن السززززلعة 

 للتتيرا  في سعرعا فقط.
 :Supply Response Functionدالة استجابة العرض 

البد من التمييز بين دالة العزرض ودالزة اسزتجابة العزرض، 
و اسزززززتجابة العزززززرض فمززززن الشزززززائا اسزززززتخدام تعبيزززززر العزززززرض أ

كمزززرادفين عنزززد مناقشزززة مزززدلول العزززرض دون التمييزززز بينهمزززا. 
حيززث أن دالززة العززرض تعبززر عززن عالقززة اسززتاتيكية بززين كميززة 
السززلعة وسززعرعا بززافتراض ثبززا  العوامززل اوخززرى المززؤثر  علززي 
الكميززة المعروضززة، بينمززا دالززة اسززتجابة العززرض تعززرف ب نهززا 

ة وسززززعرعا ب ززززرض تتيززززر عالقززززة ديناميكيززززة بززززين كميززززة السززززلع
                       العوامزززززززززززززززززززززززززززززززل المزززززززززززززززززززززززززززززززؤثر  علزززززززززززززززززززززززززززززززي العرض)البنزززززززززززززززززززززززززززززززا 

(. أح أن اسززززتجابة العززززرض عالقززززة مرتبطززززة 2000وزخززززارح،
بززالزمن الطويززل وبززيلأ فززإن منحنززي اسززتجابة العززرض يتضززمن 
كزززل مزززن التتيزززر علزززي ن زززس المنحنزززي أو انتقزززال يلزززأ المنحنزززي 

التتيززززر علززززي منحنززززي إلززززي  ب كملززززا، وأن العوامززززل التززززي تززززؤدح
العرض ليس  عي ن زس العوامزل التزي تزؤدح إلزي انتقالزا وعزيا 

 وجود المنافسة الكاملة. يتطلب 
  Supply responseيشززير م هززوم دالززة اسززتجابة العززرض و 

إلزززى تززز ثير بعزززض العوامزززل اوخزززرى الم تزززرض ثباتهزززا فزززي دالزززة 

العرض باإلضافة إلى السعر، وحيث أن استجابة العرض عي 
ديناميكيزززة بزززين الكميزززة المنتجزززة وسزززعرعا فهزززي مرتبطزززة  عالقزززة

(، وبص ة عامة تعتمد استجابة 1996 بالزمن الطويل)شحاتا،
المزززارعين لزيززاد  أو انخ ززاض المسززاحة إلززى توقعززا  المنتجززين 
لألسززززعار حيززززث أن لهززززا أثززززر علززززى المسززززاحة المنزرعززززة، كمززززا 
تشززتمل أيضززا  علززي صززافي العائززد مززن المحصززول والمحاصززيل 

منافسة على ن س الرقعة الزراعية في ن زس العزرو  المزروعزة ال
والتززززي تتضززززمن )البرسززززيم المسززززتديم، والقمزززز ، وبنجززززر السززززكر، 
وال زززززززول البلزززززززدح، والشزززززززعير، والحمززززززز ، والبصزززززززل الشزززززززتوح، 

( ، 2013والطماطم الشتوح، الثوم وليرعزا....( )أحمزد وعيزد ،
وكزززززيلأ تكزززززاليف المحصزززززول والمحاصزززززيل المنافسزززززة، والسزززززعر 
المزرعي للمحصول والمحاصيل المنافسة في صزورعا المطلقزة 
والنسززبية. وأن عززيه العوامززل تززؤثر بطريقززة مباشززر  علززى قززرارا  
المزارعين لزياد  المساحة المزروعة من المحصول الرئيسي أو 
المحاصزززززززيل المنافسززززززززة ويززززززززنعكس يلززززززززأ علززززززززى اإلنتززززززززاج مززززززززن 

 المحصول.   
ول العزدس علزي وتعتمد استجابة المساحة المزروعة لمحص

التزز ثيرا  الت جيليزززة للمتتيزززرا  اإلنتاجيزززة واالقتصزززادية. وقزززد تزززم 
إدخزززال تلزززأ المتتيزززرا  ضزززمن التقزززدير القياسزززي لدالزززة اسزززتجابة 

يلزأ التحليزل  عرض محصول العدس في مصر، وقزد اتبزا فزي
 المراحل األتية:  (Johnston ,1960) اإلحصائي

التززابا وعززو  الحصززول علززى مصزز وفة االرتبززاط بززين المتتيززر -1
والنسزبة بزين سزعر المحصزول  (t)العدس فزي السزنة  مساحة

ويلزأ إليجزاد  (t-1)والمحاصيل المنافسة في السزنة السزابقة 
المتتيرا  التي بينها وبين المتتير التابا ارتباط قوى وعززل 
 المتتيرا  الشارحة التي بينها وبين بعضها ارتباط قوى. 

المتتيززر التززابا وعززو الحصززول علززى مصزز وفة االرتبززاط بززين  -2
والنسزززززززبة بزززززززين تكزززززززاليف  (t)مسزززززززاحة العزززززززدس فزززززززي السزززززززنة 

 .(t-1)المحصول والمحاصيل المنافسة في السنة السابقة 
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 (t)عمززل مصزز وفة ارتبززاط بزززين مسززاحة العززدس فززي السزززنة  -3
والنسززززززبة بززززززين صززززززافي عائززززززد العززززززدس وعائززززززد المحاصززززززيل 

 . (t-1)المنافسة في الدور  الزراعية في السنة السابقة 
 (t)عمزل مصزز وفة االرتبزاط بززين مسزاحة العززدس فزي السززنة  -4

وبين مساحة المحاصيل المنافسة في ن س الزدور  الزراعيزة 
 (t-1)في السنة السابقة 

تززززم اختيززززار أفضززززل التولي ززززا  بززززين المتتيززززر التززززابا وبززززاقي  -5
 المتتيرا  الم سر  )الشارحة( 

 إجراء االنحدار المتعدد للنمويج في صوره المختل ة.  -6

ديزززززد وجزززززود االرتبزززززاط بزززززين المتتيزززززر التزززززابا والمتتيزززززرا  تح -7
المسزززززززتقلة، واسزززززززتخدام طريقزززززززة االنحزززززززدار المتزززززززدرج لعززززززززل 
المتتيزززرا  التيزززر معنويزززة مزززا المتتيزززر التزززابا والتزززي يوجزززد 
ارتباط قوى ما بعضها الزبعض، والتيزر مت قزة مزا المنطزق 

 االقتصادح

ة وقد تم إجراء العديد من المحاوال  في صورتها المطلق
 Stepwiseوالنسبية، وتم استخدام طريقة االنحدار المرحلي 

Regression  جنبا  إلي جنب ما مص وفة االرتباط البسيط
النتقاء أعم المتتيرا  الشارحة. كما تبين أن أفضل النمايج 
عو نمويج االنحدار المتعدد في صورتا الخطية واللولاريتمية 

ية من الناحية المزدوجة للوصول إلي تقديرا  أكثر منطق
 (.2019زكي،  اإلحصائية واالقتصادية

 : (Eliw and El-Shafei,.2019)توصيف الظموذج
 M. Nerlove Modelظموذج ظيرلوف 

وضا مارأ نيرلوف نمويج التعديل الجزئي على أساس 
نمويج كويأ للتوزيا المت خر واليى ي ترض أن المساحة 

فقط بل المزروعة ال تت ثر بالسعر المزرعي السابق 
، والدالة ت خي  وبالمساحة المزروعة في العام السابق أيضا  

 ((James & Richard1971ل التالي: الشك

t+ λ U 1)-(t iλ) A-+ (1 1)-(t i= αλ + Bλ P itA 
 بينما ي خي النمويج المقدر الشكل التالي:

t+ U* )1-(t iA 2B̑+  )1-(t iP 1̑B+  0̑B=  itA 

 حيث أن:

t= U* tU. λ    2̑B - 1/ λ.       λ=  1B̑= B λ.    /0̑Bα =  
 λمعامل االستجابة السنوح )معامل التعديل(، ) λحيث 

تدل على  B λ (P̅/Ā(   تدل على فتر  االستجابة،)1/
المرونة السعرية في المدى القصير، أما المرونة السعرية 
             في المدى الطويل فيتم الحصول عليها من

(B (P̅/Ā.. (Heady and Dillon,1988) 
اعتمد البحث في تحقيق أعدافا علي البيانا  الثانوية التي 
تصدرعا الجها  الحكومية الرسمية أعمها وزار  الزراعة 
واستصال  اوراضي، الجهاز المركزح للتعبئة العامة 
واإلحصاء، باإلضافة إلي االستعانة باوبحاث والدراسا  

 الصلة بموضول البحث. والمراجا والرسائل العلمية يا 

 الظتائا البحثية ومظاقشتلا
 وال: الوا  الرااه قام الممشرات اإلقتصادية لمحصول 

-2001العدس بجملورية مصر العربية خسل ال ترز  
2020:) 

( أن 1توض  بيانا  الجدول)المساحة الم روعة:  -1
متوسط المساحة المزروعة بمحصول العدس قد بلت  

(، كما 2020-2001ان خالل ال تر  )ألف فد 2.2حوالى 
يالحظ أيضا  أن عيه المساحة كان  تتيبيب انخ اضا  

فدان  354وارت اعا ، حيث بلغ حدعا اودنى حوالى 
ألف فدان  5.4، وبلغ حدعا اوقصى حوالى 2019عام

وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام  ،2007عام 
الدراسة،  للمساحة المزروعة لمحصول العدس خالل فتر 

( أن المساحة المزروعة تتناق  2يتبين من جدول )
فدان،  183.3سنويا  بمقدار مؤكد إحصائيا  بلغ حوالى 

من متوسط المساحة  %8.33بمعدل تناق  بلغ نحو 
المزروعة للمحصول خالل فتر  الدراسة، وبلغ معامل 

من التتيرا  في المساحة  %58، أح أن 0.58التحديد 
س ترجا لعامل الزمن والباقي راجا لعوامل المزروعة بالعد

 اخرح لم يتضمنها النمويج المقدر. 



 : تحليل اقتصادح الستجابة عرض محصول العدس في مصرأسماء محمد الطوخي بهلول، إيمان رمضان محمد يونس
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( أن متوسط 1كما يتبين من الجدول) االظتاجية ال داظية:-2 
االنتاجية ال دانية من محصول العدس خالل ال تر  

طن/فدان، وأن  0.83( بلغ نحو 2001-2020)
اعا ، حيث اإلنتاجية ال دانيا كان  تتيبيب انخ اضا  وارت 
طن  0.66تراوح  انتاجية ال دان بين حد أدنى قدره 

طن/فدان  1.02، وحد أقصى قدره 2010لل دان عام 
وبدراسة معادلة االتجاه  خالل فتر  الدراسة، 2018عام 

الزمني العام لإلنتاجية ال دانية  لمحصول العدس خالل 
( أن الظاعر  تتزايد 2فتر  الدراسة، يتبين من جدول )

طن/  0.015يا  بمقدار مؤكد إحصائيا  بلغ حوالى سنو 
من متوسط اإلنتاجية  %1.8فدان، بمعدل تزايد بلغ نحو 

ال دانيا للمحصول خالل فتر  الدراسة، وبلغ معامل 
من التتيرا  في اإلنتاجية  %70، أح أن 0.70التحديد 

ال دانيا بالعدس ترجا لعامل الزمن والباقي راجا لعوامل 
 سا بالدالة. اخرح لير مقي

( أن اإلنتاج 1تشير بيانا  الجدول ) اإلظتاج الكلى: -3
الكلي من محصول العدس يتيبيب انخ اضا  وارت اعا ، 
حيث بلغ متوسط اإلنتاج الكلي من محصول العدس 

( 2020-2001طن خالل فتر  الدراسة ) 1706حوالي 
، 2019طن عام  352حيث تراو  بين حد أدنى قدره 

خالل فتر   2001طن عام 3779ه وحد أقصى قدر 
الدراسة، وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج 

(، 2الكلي للمحصول خالل فتر  الدراسة كما بالجدول)
يتبين أن اإلنتاج الكلي يتناق  سنويا  بمقدار مؤكد 

طن بمعدل تناق  بلغ نحو  113.5إحصائيا بلغ حوالي 
خالل فتر  % من متوسط اإلنتاج للمحصول  6.7

من  %50، أح أن 0.50الدراسة، وبلغ معامل التحديد 
التتيرا  في اإلنتاج للمحصول ترجا لعامل الزمن والباقي 

 راجا عوامل أخرح. 
( إلي تزايد سعر 1تشير بيانا  الجدول ) سعر اقردب:  -5

اوردب من محصول العدس خالل فتر  الدراسة حيث بلغ 

 1211راسة حوالي  متوسط سعر اوردب خالل فتر  الد
 ،2001جنيا عام 299جنيا حيث تراو  بين حد أدني 

وبدراسة معادلة االتجاه الزمني  2020جنيا عام  3265
العام لسعر اوردب من المحصول خالل فتر  الدراسة كما 

(، يتبين أن السعر يتزايد سنويا  بمقدار مؤكد 2بالجدول )
غ نحو جنيا بمعدل تزايد بل 134إحصائيا بلغ حوالي

من متوسط سعر اوردب خالل فتر  الدراسة،  11.1%
من التتيرا   %82، أح أن 0.82وبلغ معامل التحديد 

في سعر االردب ترجا لعامل الزمن والباقي راجا لعوامل 
 أخرح لير مقيسا بالدالة. 

(  أن 1توضززززززز  بيانزززززززا  الجزززززززدول )التكةةةةةةةاليف الكليةةةةةةةة:   -6
بلزززززززغ  متوسزززززززط التكزززززززاليف الكليزززززززة لمحصزززززززول العزززززززدس قزززززززد

(، 2020-2001جنيزززززززا خزززززززالل ال تززززززززر  ) 4467حزززززززوالى 
كمززززززززا يالحززززززززظ أيضززززززززا  أن التكززززززززاليف الكليززززززززة للمحصززززززززول 
تتزايززززززد خززززززالل فتززززززر  الدراسززززززة، حيززززززث بلززززززغ حززززززدعا اودنززززززى 

، وبلززززززززززززغ حززززززززززززدعا 2001جنيززززززززززززا عززززززززززززام  1514حززززززززززززوالى 
 ،2020جنيززززززززززززززززا عززززززززززززززززام  12093اوقصززززززززززززززززى حززززززززززززززززوالى 

 وبدراسززززة معادلزززززة االتجزززززاه الزمنزززززي العزززززام للتكزززززاليف الكليزززززة
لمحصزززززززول العزززززززدس خزززززززالل فتزززززززر  الدراسزززززززة، يتبزززززززين مززززززززن 

( أن التكزززززززززززاليف الكليزززززززززززة لمحصزززززززززززول ال زززززززززززول 2جزززززززززززدول )
البلززززدح تتزايززززد سززززنويا  بمقززززدار مؤكززززد إحصززززائيا  بلززززغ حززززوالى 

مزززززززززن  %11.1جنيززززززززا، بمعززززززززدل تزايززززززززد بلززززززززغ نحززززززززو  494
متوسززززززززززط التكززززززززززاليف الكليززززززززززة للمحصززززززززززول خززززززززززالل فتززززززززززر  

 %80، أح أن 0.80الدراسززززززززة، وبلززززززززغ معامززززززززل التحديززززززززد 
مزززززززن التتيزززززززرا  فزززززززي قيمزززززززة التكزززززززاليف الكليزززززززة لمحصزززززززول 
العزززززززدس ترجززززززززا لعامزززززززل الزززززززززمن والبزززززززاقي راجززززززززا لعوامززززززززل 

 اخرح لير مقيسا بالدالة.  
(  أن 1توضزززز  بيانززززا  الجززززدول ) قيمةةةةة االيةةةةراد الكلةةةةي: -7

متوسزززززززط قيمزززززززة االيزززززززرادا  للمحصزززززززول قزززززززد بلزززززززغ حزززززززوالى 
(، كمززززززززززا 2020-2001جنيززززززززززا خززززززززززالل ال تززززززززززر  ) 7107

ان قيمززززززة االيززززززرادا  للمحصززززززول تتيبززززززيب  يالحززززززظ أيضززززززا  
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انخ اضزززززززا  وارت اعزززززززا ، حيزززززززث بلزززززززغ حزززززززده اودنزززززززى حزززززززوالى 
، وبلزززززززززززغ حزززززززززززده اوقصزززززززززززى 2001جنيزززززززززززا عزززززززززززام  1520
وبدراسززززززة معادلززززززة  ،2020جنيززززززا عززززززام  21925حززززززوالى 

االتجزززززززززاه الزمنزززززززززي العزززززززززام لقيمزززززززززة االيزززززززززرادا  لمحصزززززززززول 
( أن 2العززززدس خززززالل فتززززر  الدراسززززة، يتبززززين مززززن جززززدول )

رادا  لمحصززززول العززززدس تتزايززززد سززززنويا  بمقززززدار قيمززززة االيزززز
جنيززززززززا، بمعززززززززدل  876.4مؤكززززززززد إحصززززززززائيا  بلززززززززغ حززززززززوالى 

متوسززززط قيمززززة االيززززرادا   مززززن %12.23تزايززززد بلززززغ نحززززو 
للمحصزززززول خزززززالل فتزززززر  الدراسزززززة، وبلزززززغ معامزززززل التحديزززززد 

مزززززززززززززززن التتيززززززززززززززززرا  فززززززززززززززززي قيمززززززززززززززززة  %77، أح أن 0.77
االيزززززززززرادا  لمحصزززززززززول العزززززززززدس ترجزززززززززا لعامزززززززززل الززززززززززمن 

 راجا لعوامل اخرح لير مقيسا بالدالة. والباقي

( أن 1توضززززززززز  بيانزززززززززا  الجززززززززززدول )صةةةةةةةةةافي العائةةةةةةةةةةد:  -8
متوسززززززززط صززززززززافي العائززززززززد للمحصززززززززول قززززززززد بلززززززززغ حززززززززوالى 

(، كمزززززززا 2020-2001جنيزززززززا خزززززززالل ال تزززززززر  ) 2639.8
 يالحزززززززززظ أيضزززززززززا  صزززززززززافي العائزززززززززد للمحصزززززززززول يتيبززززززززززيب 
 6انخ اضزززززا  وارت اعزززززا ، حيزززززث بلزززززغ حزززززده اودنزززززى حزززززوالى 

، وبلززززززززززغ حززززززززززده اوقصززززززززززى حززززززززززوالى 2001جنيززززززززززا عززززززززززام 
، وبدراسزززززززة معادلزززززززة االتجزززززززاه 2020جنيزززززززا عزززززززام  9832

الزمنزززززي العزززززام لصزززززافي العائزززززد لمحصزززززول العزززززدس خزززززالل 
( أن صززززافي العائززززد 2فتززززر  الدراسززززة، يتبززززين مززززن جززززدول )

لمحصززززول العززززدس تتزايززززد سززززنويا  بمقززززدار مؤكززززد إحصززززائيا  
جنيزززززززا ، بمعززززززززدل تزايزززززززد بلزززززززغ نحززززززززو  382بلزززززززغ حزززززززوالى  

متوسزززززط صزززززافي العائزززززد للمحصزززززول خزززززالل  مزززززن 14.5%
، أح أن 0.67فتززززززززر  الدراسزززززززززة، وبلزززززززززغ معامزززززززززل التحديزززززززززد 

مززززززززن التتيززززززززرا  فززززززززي صززززززززافي العائززززززززد لمحصززززززززول  67%
العزززززززدس ترجزززززززا لعامزززززززل الززززززززمن والبزززززززاقي راجزززززززا لعوامزززززززل 

 اخرح لير مقيسا بالدالة.
توضززززز  ظسةةةةةبة االيةةةةةراد الكلةةةةةي الةةةةةي التكةةةةةاليف الكليةةةةةة:  -9

ة االيزززززززراد الكلزززززززي ( أن متوسزززززززط نسزززززززب1بيانزززززززا  الجزززززززدول)
الزززززززززي التكزززززززززاليف الكليزززززززززة للمحصزززززززززول قزززززززززد بلزززززززززغ حزززززززززوالى 

(، كمززززززززا يالحززززززززظ 2020-2001خززززززززالل ال تززززززززر  ) 1.5%
أيضزززززززا  أن نسزززززززبة االيزززززززراد الكلزززززززي الزززززززي التكزززززززاليف الكليزززززززة 
للمحصزززززززول تتيبزززززززيب انخ اضزززززززا  وارت اعزززززززا ، حيزززززززث بلتززززززز  

، وبلتززززز  حزززززدعا 2001عزززززام  %1حزززززدعا اودنزززززى حزززززوالى 
، وبدراسززززززززززززة 2020عززززززززززززام  %2.06اوقصززززززززززززى حززززززززززززوالى 

معادلززززة االتجززززاه الزمنززززي العززززام لنسززززبة االيززززراد الكلززززي الززززي 
التكزززززززززززاليف الكليزززززززززززة لمحصزززززززززززول العزززززززززززدس خزززززززززززالل فتزززززززززززر  

( أن نسززززبة االيززززراد الكلززززي 2الدراسززززة، يتبززززين مززززن جززززدول )
الززززززي التكززززززاليف الكليززززززة لمحصززززززول العززززززدس تتزايززززززد سززززززنويا  

، بمعزززززدل %0.032بمقزززززدار مؤكزززززد إحصزززززائيا  بلزززززغ حزززززوالى 
مزززززززن متوسزززززززط نسزززززززبة االيزززززززراد  %2.14و تزايزززززززد بلزززززززغ نحززززززز

الكلزززززززي الزززززززي التكزززززززاليف الكليزززززززة للمحصزززززززول خزززززززالل فتزززززززر  
 %40، أح أن 0.40الدراسززززززززة، وبلززززززززغ معامززززززززل التحديززززززززد 

مززززززن التتيززززززرا  فززززززي نسززززززبة االيززززززراد الكلززززززي الززززززي التكززززززاليف 
الكليزززززة لمحصزززززول العزززززدس ترجزززززا لعامزززززل الززززززمن والبزززززاقي 

 راجا لعوامل اخرح لير مقيسا بالدالة.

توضزززززز  بيانززززززا  الجززززززدول حةةةةةةدز المظتجةةةةةةة:  ربحيةةةةةةة الو  -10
( أن متوسزززززط أربحيزززززة الوحزززززد  المنتجزززززة للمحصزززززول قزززززد 1)

جنيززززززززززززززا/طن خززززززززززززززالل ال تززززززززززززززر   2914.5بلزززززززززززززغ حززززززززززززززوالى 
(، كمززززززا يالحززززززظ أيضززززززا  أربحيززززززة الوحززززززد  2001-2020)

المنتجزززززة للمحصزززززول يتيبزززززيب انخ اضزززززا  وارت اعزززززا ، حيزززززث 
جنيزززززززززززا/طن عزززززززززززام  8.45بلززززززززززغ حزززززززززززده اودنزززززززززززى حزززززززززززوالى 

 9773.4ه اوقصزززززززززززززززى حزززززززززززززززوالى ، وبلزززززززززززززززغ حزززززززززززززززد2001
، وبدراسززززززززززة معادلززززززززززة االتجززززززززززاه 2020جنيززززززززززا/طن عززززززززززام 

الزمنزززززززززي العزززززززززام وربحيزززززززززة الوحزززززززززد  المنتجزززززززززة لمحصزززززززززول 
( أن 2العززززدس خزززززالل فتززززر  الدراسزززززة، يتبززززين مزززززن جزززززدول )

أربحيززززة الوحززززد  المنتجززززة لمحصززززول العززززدس تتزايززززد سززززنويا  
 382.2بمقززززززززززززززدار مؤكززززززززززززززد إحصززززززززززززززائيا  بلززززززززززززززغ حززززززززززززززوالى  

مزززززن متوسزززززط  %13ايزززززد بلزززززغ نحزززززو جنيزززززا/طن، بمعزززززدل تز 
أربحيزززززززززززة الوحزززززززززززد  المنتجزززززززززززة للمحصزززززززززززول خزززززززززززالل فتزززززززززززر  

 %70، أح أن 0.70الدراسززززززززة، وبلززززززززغ معامززززززززل التحديززززززززد 
مززززززن التتيززززززرا  فززززززي أربحيززززززة الوحززززززد  المنتجززززززة لمحصززززززول 
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 اخرح لير مقيسا بالدالة.العزززززززدس ترجزززززززا لعامزززززززل الززززززززمن والبزززززززاقي راجزززززززا لعوامزززززززل 

تاجيةةةةة و اةةةةم المتغيةةةةرات االقتصةةةةادية لمحصةةةةول العةةةةدس بمصةةةةر خةةةةسل ال تةةةةرز   ت ةةةةور المسةةةةاحة واإلظتةةةةاج واإلظ1جةةةةدول 
 2001-2020 ) 

 البياه     
 
 

 السظوات  

 المساحة
  فداه(

اإلظتاجية 
 ال داظية
  ه/ 
 فداه(

اإلظتاج 
 الكلى
   ه(

السعر 
 الم رعى

  جظ / ردب(

التكاليف 
 الكلية

 جظي / 
 فداه(

اإليراد 
 الكلى

 جظي / 
 فداه(

صافى 
 العائد

 جظي / 
 فداه(

 ظسبة اإليراد
 لى التكاليف 

 الكلية %(

 ربحية 
الوحدز 
 المظتجة
 جظي / 

  ه(

عائد 
الجظي  

 المستثمر
  جظي (

متوس  
تكل ة الوحدز 

 المظتجة
  جظي / ه(

2001 5369 0.71 3779 299 1514 1520 6 1.00 8.45 0.004 2132.4 
2002 4945 0.72 3539 301 1569 1637 68 1.04 94.44 0.043 2179.2 
2003 4151 0.68 2834 340 1609 1754 145 1.09 213.24 0.090 2366.2 
2004 3538 0.74 2618 451 1759 2294 535 1.30 722.97 0.304 2377.0 
2005 2532 0.74 1884 472 1827 2514 687 1.38 928.38 0.376 2468.9 
2006 1515 0.82 1245 507 2097 2820 723 1.34 881.71 0.345 2557.3 
2007 1875 0.82 1537 520 2359 2994 635 1.27 774.39 0.269 2876.8 
2008 1456 0.85 1241 1003 3055 5655 2600 1.85 3058.8 0.851 3594.1 
2009 1908 0.78 1484 1023 3202 5328 2126 1.66 2725.6 0.664 4105.1 
2010 3285 0.66 2178 1033 3254 4594 1340 1.41 030.32  0.412 4930.3 
2011 2523 0.71 1795 1203 3639 5687 2048 1.56 2884.5 0.563 5125.4 
2012 807 0.89 719 1220 3515 7227 3712 2.06 4170.8 1.056 3949.4 
2013 862 0.85 735 1229 3903 6984 3081 1.79 3624.7 0.789 4591.8 
2014 975 0.86 843 1234 4170 7093 2923 1.70 3398.8 0.701 4848.8 
2015 1457 0.86 1250 1254 4416 7162 2746 1.62 3193.0 0.622 5134.9 
2016 1835 0.87 1591 1274 6247 7351 1104 1.18 1268.9 0.177 7180.5 
2017 2510 0.95 2381 2016 8196 11369 3173 1.39 3340.0 0.387 8627.4 
2018 1561 1.02 1585 2759 10014 91805  8045 1.80 7887.3 0.803 9817.6 
2019 354 0.994 352 2824 10900 18166 7266 1.67 7309.9 0.667 10965.8 
2020 528 1.006 531 3265 12093 21925 9832 1.81 9773.4 0.813 12020.9 
 5092.49 0.497 2914.5 1.50 2640 7107 4467 1211 1706 0.83 2199 المتوسط
   من:جمع  وحسبالمصدر: 

المحاصيل  بيانا  وزار  الزراعة واستصال  اوراضي، قطال الشئون االقتصادية، اإلدار  المركزية لالقتصاد الزراعي، نشر  االحصاءا  الزراعية، -1
 الشتوية، أعداد مت رقة.

، نشر  إحصاءا  اوسعار والتكاليف وصافي العائد، وزار  الزراعة واستصال  اوراضي، قطال الشئون االقتصادية ،اإلدار  المركزية لالقتصاد الزراعي -2
 .أعداد مت رقة
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 (2020 -2001خسل ال ترز  العدس في مصر لمحصول لت ور بعض المحددات اإلظتاجية واالقتصادية االتجاه ال مظى العام   معادالت 2جدول 
رقم 

 المعادلة
 المعةةةةةادلة الراارز الظموذج

معامل 
 (2التحديد  ر

( قيمة  ف
 المحسوبة

 متوس ال
 مقدار
 التغير

معدل 
 التغير ٪

 فدان(ألف ) المساحة خطى (1)
 ھس 183.28 – 4123.75=  عز 

          (9.397)**   (-5.03)** 
0.58 25.3** 2199.3 -183.28 -8.33 

 )أردب( اإلنتاجية ال دانية خطى (2)
 ھ س 0.015+ 0.664=  عز 
     (23.23)**    (6.478)** 

0.70 41.962** 0.83 0.015 1.80 

 (ألف أردباإلنتاج الكلى) خطى (3)
 ھ س 113.50 – 2897.78=  عز 

         (9.06)**    (-4.25)** 
0.50 18.07** 1706.1 -113.50 -6.65 

 السعر المزرعى )جنيا/ أدرب( خطى (4)
 ھ س 134.07+ 196.35-=  عز 
     (-1.124(      )9.20)** 

0.82 84.55** 1211.4 134.07 11.07 

 التكاليف الكلية)جنيا/ فدان( خطى (5)
 ھ س 494.07+  720.86-=  عز 

         (-1.02)**   (8.36)** 
0.80 69.96** 4466.9 494.07 11.06 

 )جنيا/ فدان( اإليراد الكلى خطى (6)
 ھ س 876.43+  2095.9-=  عز 

         (-1.55)       (7.77)** 
0.77 60.40** 7106.7 876.43 12.33 

 صافى العائد )جنيا/ أدرب( خطى (7)
 ھ س 382.36+  1375-=  عز 

         (-1.83)       (6.09)** 
0.67 37.06** 2639.8 382.36 14.48 

 % اإليراد الكلي إلى التكاليف الكلية خطى (8)
 ھ س0.032+ 1.16=  عز  

       (10.45) **    (3.43)** 
0.40 11.74** 1.496 0.032 2.14 

 )جنيا/ طن( أربحية الوحد  المنتجة خطى (9)
 ھ س 382.16+  1098.1-=  عز 

       (-1.56(     )6.51)** 
0.70 42.38** 2914.5 382.16 13.11 

 عائد الجنيا المستثمر )جنيا( خطى (10)
 ھ س 0.032+  0.164=  عز  

        (1.48(      )3.41)** 
0.39 11.62** 0.50 0.032 6.4 

(11) 
 

 )جنيا/ طن(متوسط تكل ة الوحد  المنتجة خطى
 ھ س 469.04+  167.6=  عز 

       (0.82(      )9.29)** 
0.83 86.3** 5092.5 469.04 9.2 

 حيث أن: 
 (.2020 – 2001= تشير إلى القيمة التقديرية للظاعر  موضا الدراسة خالل ال تر  ) عز 
 ( .20، ... ،  3، 2، 1تشير إلى الزمن )ع = س 

 .0.01، ** معنوح عند مستوى معنوية  0.05القيمة بين القوسين قيمة )  ( المحسوبة.   * معنوح عند مستوى معنوية 
 ( بالبحث.1المصدر: جمع  وحسب  من بيانا  الجدول )
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توضززززز  بيانزززززا  الجزززززدول   عائةةةةةد الجظيةةةةة  المسةةةةةتثمر: -11
( أن متوسزززززط عائزززززد الجنيزززززا المسزززززتثمر للمحصزززززول قزززززد 1)

-2001جنيزززززززززززا خزززززززززززالل ال تزززززززززززر  ) 0.50بلزززززززززززغ حزززززززززززوالى 
(، كمزززززززا يالحزززززززظ أيضزززززززا  عائزززززززد الجنيزززززززا المسزززززززتثمر 2020

للمحصززززول يتيبززززيب انخ اضززززا  وارت اعززززا ، حيززززث بلززززغ حززززده 
، وبلزززززغ حزززززده 2001جنيزززززا عزززززام  0.004اودنزززززى حزززززوالى 

، وبدراسزززززززة 2020جنيزززززززا عزززززززام  1.06اوقصزززززززى حزززززززوالى 
مسزززززتثمر معادلزززززة االتجزززززاه الزمنزززززي العزززززام لعائزززززد الجنيزززززا ال

لمحصزززززززول العزززززززدس خزززززززالل فتزززززززر  الدراسزززززززة، يتبزززززززين مزززززززن 
( أن عائززززززد الجنيززززززا لمحصززززززول العززززززدس يتزايززززززد 2جززززززدول )

 0.32سزززززززززنويا  بمقزززززززززدار مؤكزززززززززد إحصزززززززززائيا  بلزززززززززغ حزززززززززوالى 
مزززززززن متوسزززززززط  %6.4جنيزززززززا، بمعزززززززدل تزايزززززززد بلزززززززغ نحزززززززو 

عائزززززززززززد الجنيزززززززززززا المسزززززززززززتثمر للمحصزززززززززززول خزززززززززززالل فتزززززززززززر  
 %39، أح أن 0.39الدراسززززززززة، وبلززززززززغ معامززززززززل التحديززززززززد 

مززززززن التتيززززززرا  فززززززي عائززززززد الجنيززززززا المسززززززتثمر لمحصززززززول 
العزززززززدس ترجزززززززا لعامزززززززل الززززززززمن والبزززززززاقي راجزززززززا لعوامزززززززل 

 اخرح لير مقيسا بالدالة.

توضزززززز  بيانززززززا   متوسةةةةةة  تكل ةةةةةةة الوحةةةةةةدز المظتجةةةةةةة: -12
( أن متوسززززززززززززط تكل ززززززززززززة الوحززززززززززززد  المنتجززززززززززززة 1الجززززززززززززدول )

جنيزززززا/طن خزززززالل  5092.5للمحصزززززول قزززززد بلزززززغ حزززززوالى 
ا يالحزززززززظ أيضزززززززا  متوسزززززززط (، كمززززززز2020-2001ال تزززززززر  )

تكل زززززززة الوحزززززززد  المنتجزززززززة للمحصزززززززول يتيبزززززززيب انخ اضزززززززا  
 2132وارت اعزززززززززا ، حيزززززززززث بلزززززززززغ حزززززززززده اودنزززززززززى حزززززززززوالى 

، وبلزززززززغ حزززززززده اوقصزززززززى حزززززززوالى 2001جنيزززززززا/طن عزززززززام 
، وبدراسززززززززززة معادلززززززززززة 2020جنيززززززززززا/طن عززززززززززام  12021

االتجزززززاه الزمنزززززي العزززززام لمتوسزززززط تكل زززززة الوحزززززد  المنتجزززززة 
الدراسزززززززة، يتبزززززززين مزززززززن  لمحصزززززززول العزززززززدس خزززززززالل فتزززززززر 

( أن متوسزززززززززززززط تكل زززززززززززززة الوحزززززززززززززد  المنتجزززززززززززززة 2جزززززززززززززدول )
لمحصززززول العززززدس تتزايززززد سززززنويا  بمقززززدار مؤكززززد إحصززززائيا  

جنيززززززا/طن، بمعزززززززدل تزايززززززد بلزززززززغ  469.04بلززززززغ حزززززززوالى  

مززززززززن المتوسزززززززط العززززززززام للمحصزززززززول خززززززززالل  %9.2نحزززززززو 
، أح أن 0.83فتزززززززززر  الدراسزززززززززة، وبلزززززززززغ معامزززززززززل التحديزززززززززد 

ط تكل زززززززززززة الوحزززززززززززد  مززززززززززن التتيزززززززززززرا  فزززززززززززي متوسزززززززززز 83%
المنتجززززة لمحصززززول العززززدس ترجززززا لعامززززل الزززززمن والبززززاقي 

 راجا لعوامل اخرح لير مقيسا بالدالة.

ثاظيار: تقدير دوال استجابة عرض محصول العدس للمتغيرات 
االقتصادية واالظتاجية المرتب ة بالمحصول خسل ال ترز 

 2001- 2020:) 
م ( دالة استجابة عرض محصول العدس باستخدا1 

 :المتغيرات في الصورز الخ ية
تم تقدير دوال استجابة العرض باستخدام نمويج نيرلوف 
المعدل واليح اعتمد علي قياس العالقة بين السلوأ 
المستقبلي والماضي للمنتجين، ويلأ باعتبار أن المساحة 

( دالة في تالمزروعة بمحصول الدراسة في العام الحالي ) 
المحصول في العام السابق ب تر  المساحة المزروعة من عيا 

 ( وما كل من:1- ت خير عام واحد ) 
= اإلنتاجية ال دانية للعدس باوردب في العام  (1-) 2س

 (.1-السابق ) 
= السعر المزرعي الجارح وردب العدس بالجنيا  (1-) 3س

  .(1-في العام السابق ) 
في = التكاليف الكلية إلنتاج فدان العدس بالجنيا  (1-) 4س

 (.1-العام السابق ) 
= صافي عائد فدان العدس بالجنيا في العام  (1-) 5س

 (.1-السابق ) 
( إلي دوال استجابة 3تشير النتائج الوارد  بالجدول )

عرض محصول العدس باستخدام نمويج نيرلوف الديناميكي 
( الوارد  بالجدول الميكور 1المعدل، حيث توض  المعادلة )

 نتاجية ال دانية للعدس في العام السابق، استجابة المزارل لإل
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  استجابة عرض محصول العدس  بقار لإلظتاجية ال داظية والسعر الم رعي والتكاليف اإلظتاجية وصافى العائد ال داظى 3جدول 
 ( 2019 - 2001في الصورز الخ ية خسل ال ترز  

رقم 
 المعادلة

 
 المعةةةةادلة 

 

معامل 
التحديد 
 المعدل

 2-ر

 ةقيم
  ف( 

 المروظة
معامل 

االستجابة 
 السظوى

فترز 
االستجابة 

 الكاملة

(1) 
 (1-) 2س 1210.9+   (1-) 1س 0.758+ 1345.18=  عز 

                     (4.18) **            (-0.472 ) 
0.73 22.87** 0.45 1.45 0.69 

(2) 
   (1-) 3س 0.109 – (1-) 1س 0.796+  403.97=  عز  

                     (5.81)**             (-0.402) 
0.72 22.67** 0.056 1.056 0.95 

(3) 
 (1-) 4س 0.089 – (1-) 1س 0.729+  971.52=  عز 

                    (5.18)**               (-1.198) 
0.75 25.08** 0.159 1.159 0.86 

(4) 
 (1-) 5س 0.150 – (1-) 1س 0.670+  904.08=  عز 
                     (4.33)**             (-1.41) 

0.76 26.37** 0.0006 1.0006 0.99 

 حيث:
 = المساحة التقديرية المزروعة بالعدس ألف فدان في العام الحالي ) (. عز 
 (.1 -= المساحة المزروعة بالعدس ألف فدان في العام السابق )  ( 1-) 1س
 (.1 -س باوردب في العام السابق )  = اإلنتاجية ال دانية للعد( 1-) 2س
 ( .1 -= السعر المزرعي الجارح وردب العدس بالجنيا في العام السابق )  ( 1-) 3س
 ( .1 -= التكاليف الكلية إلنتاج فدان العدس بالجنيا في العام السابق )  ( 1-) 4س
 ( .1 -= صافى عائد فدان العدس بالجنيا في العام السابق )  ( 1-) 5س
 . 0.05، * معنوح عند مستوى 0.01* معنوح عند مستوى *

 ( بالملحق.1المصدر: جمع  وحسب  من بيانا  الجدول )

من التتيرا   %73ويوض  معامل التحديد أن نحو 
الحادثة في مساحة العدس ترجا إلي عيا المتتير وباقي 
التتيرا  تعزح إلي عوامل أخرح لير مقيسا بالدالة، ولقد 

 .0.01النمويج إحصائيا  عند مستوح معنوية  ثبت  معنوية
وتوض  النتائج أن زياد  اإلنتاجية ال دانية للعدس في 
العام السابق ب ردب واحد يترتب عليا زياد  المساحة 

فدان ما  1210.9المزروعة بالعدس في العام الحالي بمقدار 
افتراض ثبا  العوامل اوخرى عند مستوح معين، كما بلت  

، وعيا يوض  أن 0.47جابة عرض العدس حوالى مرونة است
 %1زياد  اإلنتاجية ال دانية للعدس في العام السابق بنسبة 

تؤدح إلي زياد  المساحة المزروعة من العدس في العام 
، بينما بلغ معامل االستجابة السنوح حوالي %0.47الحالي

، في حين بلت  ال تر  الالزمة لتحقيق االستجابة 1.45
شهور(  7سنة )أح حوالي  0.69لدح المزارل نحو الكاملة 

 بدءا  من العام التالي للزراعة.
( إلي 3( بن س الجدول)2كما تشير نتائج المعادلة)

استجابة المزارل لسعر محصول العدس في العام السابق، 
من التتيرا   %72حيث يوض  معامل التحديد أن نحو 

تير وباقي الحادثة في مساحة العدس ترجا إلي عيا المت
التتيرا  تعزح إلي عوامل أخرح لير مقيسا بالدالة، ولقد 

 .0.01ثبت  معنوية النمويج إحصائيا  عند مستوح معنوية 
زياد  سعر العدس في العام السابق  وتوض  النتائج أن

يؤدح إلي نق  المساحة المزروعة من العدس  %1بنسبة 
محاصيل  فدان، ويلأ لوجود 0.109في العام الحالي بنسبة 
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أخرح منافسة أكثر ربحية من العدس وعيا ال يت ق ما 
 المنطق االقتصادح.

( 3( المعادلة رقم )3من خالل النتائج الوارد  بالجدول )
يتبين استجابة المزارل للتكاليف الكلية إلنتاج فدان العدس في 

من  %75العام السابق، حيث يوض  معامل التحديد أن نحو
مساحة العدس ترجا إلي عيا المتتير التتيرا  الحادثة في 

وباقي التتيرا  تعزح إلي عوامل أخرح لير مقيسا بالدالة، 
ولقد ثب  معنوية النمويج إحصائيا  عند مستوح معنوية 

0.01. 

كما توض  النتائج أن زياد  التكاليف الكلية إلنتاج فدان 
العدس للعام السابق بجنيا واحد يترتب عليا نق  في 

 0.089زروعة بالعدس في العام الحالي بمقدار المساحة الم
فدان ما افتراض ثبا  العوامل اوخرى عند مستوح معين، 

 0.195كما بلت  مرونة استجابة عرض ال ول البلدح نحو 
وعيا يوض  أن زياد  التكاليف الكلية للعدس في العام السابق 

يؤدح إلي نق  المساحة المزروعة من العدس  %1بنسبة 
، بينما بلغ معامل %50.19الحالي بنسبة  في العام

، في حين بلت  ال تر  الالزمة 1.16االستجابة السنوح حوالي 
سنة )أح  0.86لتحقيق االستجابة الكاملة لدح المزارل نحو 

 شهور( بدءا  من العام التالي للزراعة. 9حوالي 
( إلي 4( والمعادلة رقم )3وتشير البيانا  الوارد  بالجدول)

المزارل لصافي العائد ال داني لمحصول العدس في  استجابة
من  %76العام السابق، حيث يوض  معامل التحديد أن نحو 

التتيرا  الحادثة في مساحة العدس ترجا إلي عيا المتتير 
وباقي التتيرا  تعزح إلي عوامل أخرح لير مقيسا بالدالة، 

 ، كما0.01ولقد ثب  معنوية النمويج إحصائيا  عند مستوح 
توض  النتائج أن زياد  صافي العائد ال داني للعدس للعام 
السابق بجنيا واحد يترتب عليا نق  المساحة المزروعة 

فدان، ما افتراض  0.150بالعدس في العام الحالي بمقدار 
ثبا  العوامل اوخرى المؤثر  عند مستوح معين، وعيا ال 

 يت ق ما المنطق االقتصادح.

محصول العدس في الصورز  دالة استجابة عرض (2  
 اللوغاريتمية:

( يتض  من 4باستعراض البيانا  الوارد  بالجدول)
( أن أعم العوامل المؤثر  علي مساحة محصول 1المعادلة )

العدس عي متوسط إنتاجية ال دان، وثبت  معنوية عيا المتتير 
، ويوض  معامل التحديد أن نحو 0.01إحصائيا  عند مستوح 

  الحادثة في مساحة محصول العدس من التتيرا 60%
ترجا إلي عيا المتتير وباقي التتيرا  تعزح إلي عوامل أخرح 

 لير مقيسا بالدالة.
وتوض  النتائج أن زياد  اإلنتاجية ال دانية للعدس في العام 
السابق ب ردب واحد يترتب عليا زياد  المساحة المزروعة 

ما افتراض فدان،  2.054بالعدس في العام الحالي بمقدار
ثبا  العوامل اوخرى عند مستوح معين، كما بلت  مرونة 

، وعيا يوض  أن 2.05استجابة عرض ال ول البلدح نحو 
 %1زياد  اإلنتاجية ال دانية للعدس في العام السابق بنسبة 

تؤدح إلي زياد  المساحة المزروعة من العدس في العام 
لسنوح حوالي ، بينما بلغ معامل االستجابة ا%2.05الحالي 
، في حين بلت  ال تر  الالزمة لتحقيق االستجابة 3.06

شهور(  3سنة )أح حوالي  0.33الكاملة لدح المزارل حوالى 
 بدءا  من العام التالي للزراعة.

( إلي 4( بالجدول )2كما تشير نتائج المعادلة رقم )
استجابة المزارل لسعر محصول العدس في العام السابق، 

من التتيرا   %59مل التحديد أن نحو حيث يوض  معا
الحادثة في مساحة العدس ترجا إلي عيا المتتير وباقي 
التتيرا  تعزح إلي عوامل أخرح لير مقيسا بالدالة، وثبت  

 .0.01معنوية النمويج إحصائيا  عند مستوح معنوية 

وتوض  النتائج أن زياد  السعر المزرعي إلنتاج فدان 
يا واحد يترتب عليا نق  المساحة العدس للعام السابق بجن

فدان، وعيا  0.26المزروعة بالعدس في العام الحالي بمقدار 
 ال يت ق ما المنطق االقتصادح.
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استجابة عرض محصول العدس  بقار لإلظتاجية ال داظية والسعر الم رعى والتكاليف اإلظتاجية وصافى العائد ال داظى   4جدول 
 (2020 - 2001دوجة خسل ال ترز  في الصورز اللوغاريتمية الم  

 رقم 
 المعادلة

 
 المعةةةادلة         

 

 التحديد معامل
 2-ر المعدل

 قيمة
  ف( 

 المروظة

معامل 
االستجابة 

 السظوي

 فترز
االستجابة  

 الكاملة

(1) 
 (1-) 2لوس 2.054+  (1-) 1لوس 0.482+ 1466=  عزلو 

                         (1.951(            )-1.516 ) 
0.60 12.86**

 2.055 3.055 0.33 

(2) 
   (1-) 3لو س 0.260 – (1-) 1لوس 0.616+ 1.987=  عزلو 

                        (3.102)*           (-1.311) 
0.59 12.22**

 0.260 1.26 0.79 

(3) 
 (1-) 4لوس 0.499 – (1-) 1لوس 0.463+3.472=  عزلو 

                       (2762.)*              (-2.209) 
0.65 15.71**

 0.499 1.499 0.67 

(4) 
 (1-) 5لوس 0.152 – (1-) 1لوس 0.402+2.358=  عزلو 

                       (1.862(           )-2.324) 
0.66 16.29**

 0.152 1.152 0.87 

 حيث أن:
 دان في العام الحالي ) (.= لولاريتم المساحة التقديرية المزروعة بالعدس بال عز لو  
 (.1 -= لولاريتم المساحة المزروعة بالعدس ألف فدان في العام السابق )  ( 1-) 1لو س
 (.1 -= لولاريتم اإلنتاجية ال دانية للعدس باوردب في العام السابق )  ( 1-) 2لو س
 (.1 -السابق )   = لولاريتم السعر المزرعى الجارح وردب العدس بالجنيا في العام( 1-) 3لو س
 (.1 -= لولاريتم التكاليف الكلية إلنتاج فدان العدس بالجنيا فى العام السابق )  ( 1-) 4لو س
 (.1 -= لولاريتم صافى عائد فدان العدس بالجنيا فى العام السابق )  ( 1-) 5لو س

 .0.05، * معنوح عند مستوى 0.01** معنوح عند مستوى  
 ( بالملحق.1انا  الجدول )المصدر: جمع  وحسب  من بي

 
( استجابة 4( بالجدول )3كما يتض  من نتائج المعادلة )

المزارل للتكاليف الكلية إلنتاج فدان محصول العدس في العام 
من  %65السابق، حيث يوض  معامل التحديد أن نحو 

التتيرا  الحادثة في مساحة العدس ترجا إلي عيا المتتير 
عوامل أخرح لير مقيسا بالدالة،  وباقي التتيرا  تعزح إلي

، كما 0.01وقد ثبت  معنوية النمويج إحصائيا  عند مستوح 
توض  النتائج أن زياد  التكاليف الكلية إلنتاج فدان العدس 
للعام السابق بجنيا واحد يترتب عليا نق  المساحة 

فدان، ما  0.499المزروعة بالعدس في العام الحالي بمقدار
امل اوخرى عند مستوح معين، كما بلت  افتراض ثبا  العو 

، وعيا 0.994مرونة استجابة عرض ال ول البلدح نحو 
يوض  أن زياد  التكاليف الكلية إلنتاج فدان العدس في العام 

يؤدح إلي نق  المساحة المزروعة من  %1السابق بنسبة 
، بينما بلغ معامل %0.994العدس في العام الحالي بنسبة 

، في حين بلت  ال تر  1.994ح حوالي االستجابة السنو 
 0.67الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدح المزارل نحو 

 شهور( بدءا  من العام التالي للزراعة. 7سنة )أح حوالي 
( استجابة 4( بالجدول)4كما تبين من نتائج المعادلة رقم )

المزارل لصافي العائد ال داني لمحصول العدس في العام 
من  %66ث يوض  معامل التحديد أن نحو السابق، حي

التتيرا  الحادثة في مساحة العدس ترجا إلي عيا المتتير 
وباقي التتيرا  تعزح إلي عوامل أخرح لير مقيسا في الدالة، 

 .0.01وثبت  معنوية النمويج إحصائيا  عند مستوح معنوية 
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( أن 4( بالمعادلة رقم)4) كما توض  النتائج بالجدول
العائد ال داني للعدس للعام السابق بجنيا واحد  زياد  صافي

يترتب عليا نق  المساحة المزروعة بالعدس في العام 
فدان، وعيا ال يت ق ما المنطق  0.152الحالي بمقدار 

 االقتصادح.
ثالثار: دالة استجابة عرض محصول العدس باستخدام 
اقسعار الم رعية في الصورز الم لقة للمحاصيل 

 صول العدس:المظافسة لمح
( دالة استجابة عرض محصول العدس في الصورز 1 

 الخ ية: 
بالملحق( أسعار أعم المحاصيل  2يتض  من الجدول )

( خالل 1-المنافسة لمحصول العدس في السنة السابقة ) 
(، لتقدير استجابة العرض لمحصول 2020-2001ال تر  )

لمتعدد العدس باستخدام نمويج االنحدار المتعدد واالنحدار ا
 المرحلي في صورتا الخطية كان من خالل:

  عز = المساحة المزروعة بالعدس باولف فدان في السنة 
.) ( 

السعر المزرعي للعدس بالجنيا في العام  = (1-)  1س
 (.1-السابق ) 

= السعر المزرعي لل ول البلدح بالجنيا في العام  (1-)  2س
 (. 1-السابق ) 

ي للشعير بالجنيا في العام = السعر المزرع (1-)  3س
 (.1-السابق ) 

= السعر المزرعي للقم  بالجنيا في العام السابق  (1-)  4س
 (-1.) 

= السعر المزرعي للبرسيم بالجنيا في العام  (1-)  5س
 (.1-السابق ) 

= السعر المزرعي للبنجر بالجنيا في العام  (1-)  6س
 (.1-السابق ) 

حم  بالجنيا في العام = السعر المزرعي لل (1-)  7س
 (.1-السابق ) 

= السعر المزرعي لبير  الكتان بالجنيا في العام  (1-)  8س
 (.1-السابق ) 

= السعر المزرعي للبصل الشتوح بالجنيا في  (1-)  9س
 (.1-العام السابق ) 

= السعر المزرعي للثوم بالجنيا في العام  (1-)  10س
 (.1-السابق ) 

( المعادلة رقم 5ل الوارد  بالجدول)من خالل نتائج التحلي
( تبين وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالعدس 1)

بال دان في العام الحالي ) ( )كمتتير تابا( وكل من السعر 
(، 1-)  3المزرعي للشعير بالجنيا في العام السابق س

-)  4والسعر المزرعي للقم  بالجنيا في العام السابق س
(، والسعر المزرعى 1-)  6مزرعي للبنجر س(، والسعر ال1

 ( وعيا ال يت ق ما المنطق االقتصادح.1-)  10للثوم س
كما يتض  من ن س النمويج وجود عالقة عكسية منطقية 
اقتصاديا  بين المساحة المزروعة من العدس بال دان في العام 
الحالي ) ( )كمتتير تابا( والسعر المزرعي لل ول البلدح 

(، والسعر المزرعي 1-)  2العام السابق س بالجنيا في
(، 1-)  5لمحصول البرسيم بالجنيا في العام السابق س

-)  7والسعر المزرعى للحم  بالجنيا في العام السابق س
(، والسعر المزرعى لبير  الكتان بالجنيا في العام السابق 1
(، والسعر المزرعى لمحصول البصل الشتوح 1-)  8س

(، وعيا يعني أن 1-)  9السابق س بالجنيا في العام
انخ اض السعر المزرعي لل ول البلدح، والبرسيم، وبير  
الكتان، والبصل الشتوح بمقدار جنيا واحد يؤدح إلي زياد  

 ،26.65المساحة المزروعة بالعدس حاليا  بنحو 
 ، ، فدان علي الترتيب3.462،1.227،2.362
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دس باستخدام متغير المساحة م   سعار  ام المحاصيل المظافسة ل  فى السظة تقدير استجابة العرض لمحصول الع  5جدول 
 ( 2020-2001السابقة فى الصورز الخ ية خسل ال ترز  

رقم 
 المعادلة

 المعةةادلة الظموذج

معامل 
التحديد 

 2-ر المعدل

 ف

 
 
 
 االنحدار المتعدد (1)

  (1-) 3س .9147+  (1-) 2س 26.65 – (1-) 1س 3.769+  6053.93=    عز 
                            (0.599(            )-1.981    )    (3.136)*    

        
 (1-) 7س 5.148+  (1-) 6س 3.310+ ( 1-) 5س 3.462 –  (1-) 4س 1.09+ 

     (0.085(        )-1.813(                  )0.126(             )1.769) 
 
 (1-) 10س 0.011+  (1-) 9س 22.36– ( 1-) 8س 1.227 –
  (-0.195(                )-1.159(                )0.014)              

0.86 5.452*
 

(2) 
 

االنحدار المتعدد 
 المرحلي

  ( 1-) 3س 9.595+  ( 1-) 8س 8.381 – 4730.45=    عز 
                         (-4.190)**                   (2.859)* 

0.72 25.194**
 

سزعر أردب ال زول  (1-) 2سزعر أردب العزدس، س (1-) 1حيث:    عز   المتتير التابا وعو المساحة المقزدر  المزروعزة بالعزدس بال زدان فزي السزنة  ، س
عر أردب حمز ،  سز (1-) 7سزعر طزن البنجزر، س (1-) 6سعر البرسيم، س (1-) 5سعر أردب القم ، س (1-) 4سعر أردب الشعير،  س (1-) 3البلدح، س

 سعر طن الثوم. (1-) 10سعر طن البصل، س (1-) 9سعر طن كتان، س (1-) 8س
 القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة ) ( المحسوبة.

 .0.05، * معنوح عند مستوى 0.01** معنوح عند مستوى 
 ( بالملحق.2المصدر: جمع  وحسب  من بيانا  الجدول )

 

من التتيرا   %86أن  ويشير معامل التحديد المعدل إلي
في مساحة العدس الحالية ترجا إلي المتتيرا  الموجود  
بنمويج االستجابة، وترجا النسبة الباقية إلي متتيرا  أخرح 
لم تدخل في النمويج، في حين أن النمويج ككل معنوح عند 

 .0.01مستوح معنويا

وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المرحلي في صورتا 
قدير دالة استجابة عرض العدس خالل ال تر  الخطية لت

( 5( بالجدول )2( واليح تبينا المعادلة رقم)2001-2020)
يتض  من نتائج النمويج أنا معنوح إحصائيا  عند مستوح 

، كما يتض  وجود عالقة عكسية منطقية 0.01معنوية 
اقتصاديا  بين المساحة المزروعة بالعدس في العام الحالي 

ابا( والسعر المزرعي للكتان بالجنيا في العام ) ( )كمتتير ت
(، وعيا يعني أن انخ اض السعر 1-)  8السابق س

المزرعي للكتان جنيا واحد يؤدح إلي زياد  المساحة 

فدان، ويشير معامل  8.381المزروعة بالعدس حاليا  بنحو 
من التتيرا  في المساحة المزروعة  %72التحديد أن حوالي 
التتير في السعر المزرعي للكتان بالجنيا بالعدس ترجا إلي 

( وقد ات ق  إشار  معامل 1-)  8في العام السابق س
 االنحدار المقدر ما المنطق االقتصادح. 

( دالة استجابة عرض محصول العدس في الصورز 2 
 اللوغاريتمية الم دوجة:
بالملحق( أسعار أعم المحاصيل  2يتض  من الجدول )
( خالل 1-س في السنة السابقة ) المنافسة لمحصول العد

(، لتقدير استجابة العرض لمحصول 2020-2001ال تر  )
العدس باستخدام نمويج االنحدار المتعدد واالنحدار المتعدد 

 المرحلي في الصور  اللولاريتمية المزدوجة كان من خالل:
لو  عز = لولاريتم المساحة المقدر  المزروعة بالعدس 

 (.بال دان في السنة ) 
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لولاريتم السعر المزرعي للعدس بالجنيا في  = (1-)  1لوس
 (.1-العام السابق ) 

= لولاريتم السعر المزرعي لل ول البلدح  (1-)  2لوس
 (. 1-بالجنيا في العام السابق ) 

= لولاريتم السعر المزرعي للشعير بالجنيا في  (1-)  3لوس
 (.1-العام السابق ) 

عر المزرعي للقم  بالجنيا في = لولاريتم الس (1-)  4لوس
 (.1-العام السابق ) 

= لولاريتم السعر المزرعي للبرسيم بالجنيا في  (1-)  5لوس
 (.1-العام السابق ) 

= لولاريتم السعر المزرعي للبنجر بالجنيا في  (1-)  6لوس
 (.1-العام السابق ) 

= لولاريتم السعر المزرعي للحم  بالجنيا في  (1-)  7لوس
 (.1-السابق ) العام 

= لولاريتم السعر المزرعي لبير  الكتان بالجنيا  (1-)  8لوس
 (.1-في العام السابق ) 

= لولاريتم السعر المزرعي للبصل الشتوح  (1-)  9لوس
 (.1-بالجنيا في العام السابق ) 

= لولاريتم السعر المزرعي للثوم بالجنيا في  (1-)  10لوس
 (.1-العام السابق ) 

( 1( المعادلة رقم )6الوارد  بالجدول )يتض  من النتائج 
وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالعدس بال دان 
في العام الحالي ) ( )كمتتير تابا( وكل من السعر 

-)  2المزرعي لل ول البلدح بالجنيا في العام السابق لوس
 3وس( والسعر المزرعي للشعير بالجنيا في العام السابق ل1
( وعيا ال 1-)  9(، والسعر المزرعى للبصل لوس1-) 

 يت ق ما المنطق االقتصادح.

ومن خالل نتائج التحليل يتض  من ن س النمويج وجود 
عالقة عكسية منطقية اقتصاديا  بين المساحة المزروعة 
بالعدس بال دان في العام الحالي ) ( )كمتتير تابا( والسعر 

(، 1-)  1العام السابق لوسالمزرعي للعدس بالجنيا في 
-)  4والسعر المزرعي للقم  بالجنيا في العام السابق لوس

(، والسعر المزرعي لمحصول البرسيم بالجنيا في العام 1
(، والسعر المزرعي للبنجر بالجنيا في 1-)  5السابق لوس

(، والسعر المزرعى للحم  1-)  6العام السابق لوس
(، والسعر المزرعى 1-)  7بالجنيا في العام السابق لوس

(، والسعر 1-)  8لبير  الكتان بالجنيا في العام السابق لوس
المزرعى لمحصول الثوم الشتوح بالجنيا في العام السابق 

(، وعيا يعني أن انخ اض السعر المزرعي 1-)  10لوس
للعدس والقم ، والبرسيم، والبنجر، والحم ، والكتان، والثوم 

د يؤدح إلي زياد  المساحة المزروعة الشتوح بمقدار جنيا واح
، 2.1، 1.9، 1.117، 1.005 ،2.129 بالعدس حاليا  بنحو

فدان علي الترتيب، ويشير معامل التحديد  5.2 ،1.98
من التتيرا  في مساحة العدس الحالية  %87المعدل إلي أن 

ترجا إلي المتتيرا  الموجود  بنمويج االستجابة، وترجا 
متتيرا  أخرح لم تدخل في النمويج، في النسبة الباقية إلي 

 .0.05حين أن النمويج ككل معنوح عند مستوح معنويا 

وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المرحلي في صورتا 
اللولاريتمية المزدوجة لتقدير دالة استجابة عرض العدس 

( 2( واليح تبينا المعادلة رقم )2020-2001خالل ال تر  )
من نتائج النمويج أنا معنوح إحصائيا  ( يتض  6بالجدول )

، كما يتض  وجود عالقة عكسية 0.01عند مستوح معنوية 
منطقية اقتصاديا  بين المساحة المزروعة بالعدس في العام 
الحالي ) ( )كمتتير تابا( والسعر المزرعي للكتان بالجنيا 

(، 1-) 8في العام السابق س
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لعدس باستخدام متغير المساحة م   سعار  ام المحاصيل المظافسة ل  فى السظة تقدير استجابة العرض لمحصول ا  6جدول 
 ( 2020-2001السابقة فى الصورز اللوغاريتمية الم دوجة خسل ال ترز  

 رقم
 المعادلة

 المعةةةادلة الظموذج

معامل 
التحديد 
 المعدل

 2-ر

 ف

 
 
 
اإلنحدار  (1)

 المتعدد

  (1-) 3لوس 2.580+  (1-) 2لوس 4.163+  (1-) 1لوس 2.129 – 8672=    عزلو 
                            (-1.007(         )1.285(              )1.529   ) 

        
 (1-) 7لوس 2.1 – (1-) 6لوس 1.885 – ( 1-) 5لوس 1.117 –  (1-) 4لوس1.005 – 
(- 0.683(               )-0.400(             )-0.433        )    (-1.663) 
 
 (1-) 10لوس 0.189 – (1-) 9لوس 0.408+  ( 1-) 8لوس 1.983 –
  (-1.214(                 )0.358    )         (0.354)              

0.87 5.815*
 

 
(2) 

 

اإلنحدار 
المتعدد 
 المرحلى

 ( 1-) 8لوس 0.833 – 5.529=    عزلو 
                            (-5.667)**

 
0.64 32.119**

 

لولزاريتم سزعر أردب العزدس،  (1-) 1حيث:  لو  عز    المتتير التابا وعو لولاريتم المساحة المزروعة المقدر  بالعزدس بزاولف فزدان فزى السزنة   ، لزوس
لولززاريتم  (1-) 5لقمزز ، لززوسلولززاريتم سززعر أردب ا (1-) 4لولززاريتم سززعر أردب الشززعير،  لززوس (1-) 3لولززاريتم سززعر أردب ال ززول البلززدح، لززوس (1-) 2لززوس

 (1-) 9لولزززاريتم سزززعر طزززن كتزززان، لزززوس (1-) 8لولزززاريتم سزززعر أردب حمززز ،  لزززوس (1-) 7لولزززاريتم سزززعر طزززن البنجزززر، لزززوس (1-) 6سزززعر البرسزززيم، لزززوس
 لولاريتم سعر طن الثوم. (1-) 10لولاريتم سعر طن البصل الشتوح، لوس

 .القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة ) ( المحسوبة
 .0.05، * معنوح عند مستوى  0.01** معنوح عند مستوى 

 ( بالملحق.2المصدر: جمع  وحسب  من بيانا  الجدول )
 

وعيا يعني أن انخ اض السعر المزرعي للكتان جنيا واحد 
يؤدح إلي زياد  المساحة المزروعة بالعدس حاليا  بنحو 

من  %64فدان، ويشير معامل التحديد أن حوالي  0.833
تيرا  في المساحة المزروعة بالعدس ترجا إلي التتير في الت

-)  8السعر المزرعي للكتان بالجنيا في العام السابق س
( وقد ات ق  إشار  معامل االنحدار المقدر ما المنطق 1

 االقتصادح.

رابعار: دالة استجابة عرض محصول العدس باستخدام 
اقسعار الم رعية في الصورز الظسبية للمحاصيل 

 لمظافسة لمحصول العدس:ا
( دالة استجابة عرض محصول العدس في الصورز 1 

 الخ ية: 

( النسب 1(، والمعادلة )7توض  نتائج التحليل بالجدول)
السعرية بالنسبة وعم المحاصيل المنافسة، والتي يعتقد أنها 
تؤثر في مساحة العدس في السنة الحالية، حيث تم عمل 

المتتيرا  المستقلة المرتبطة معا ، واستبعاد مص وفة االرتباط 
واختيار أفضل المتتيرا  التي تؤثر علي المتتير التابا، 

(، وتم عمل العديد من 2021لوضعها في النمويج )أحمد،
النمايج المتعدد  وكان أفضلها من وجهة النظر االقتصادية 
واإلحصائية النمويج المقدر. وتبين من عيا النمويج مدح 

ة المزروعة بمحصول العدس إلي النسبة استجابة المساح
العدس/ سعر أردب ال ول البلدح  السعرية لكل من سعر أردب

 3(، سعر أردب العدس/ سعر أردب الشعير س1-)  2س
-)  4(، سعر أردب العدس/ سعر أردب القم  س1-) 
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-)  6(، سعر أردب ال ول البلدح/ سعر طن البنجر س1
(، إي 1-)  10س (، سعر أردب العدس/ سعر طن الثوم1

جاء  اإلشار  مت قة ما المنطق االقتصادح، بمعني أن زياد  
النسبة السعرية لسعر أردب العدس/ سعر أردب ال ول 
البلدح، سعر أردب العدس/ سعر أردب الشعير، سعر أردب 
العدس/ سعر أردب القم ، وسعر أردب العدس/ سعر طن 

دار الوحد  البنجر، وسعر أردب العدس/ سعر طن الثوم، بمق
تؤدح إلي نق  المساحة المزروعة بمحصول العدس بمقدار 

فدان على  303.2،290.4، 116.5، 134.6، 359
 الترتيب.

في حين أن اإلشار  ال تت ق ما المنطق االقتصادح لكل 
 5من النسبة السعرية لسعر أردب العدس/ سعر البرسيم س

دب (، والنسبة السعرية لسعر أردب العدس/ سعر أر 1-) 

(، والنسبة السعرية وردب العدس/ سعر 1-)  7الحم  س
(، والنسبة السعرية وردب العدس / سعر 1-)  8الكتان س
( ، حيث كان الت ثير موجب، بمعني 1-)  9البصل س

وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالعدس وكال  من 
النسبة السعرية لسعر أردب العدس/ سعر البرسيم، والنسبة 

لسعرية لسعر أردب العدس/ سعر أردب الحم ، والنسبة ا
السعرية وردب العدس/ سعر الكتان، والنسبة السعرية وردب 
العدس/ سعر البصل. ليلأ فإن أح تتير بمقدار الوحد  في 
النسبة السعرية لتلأ المحاصيل يؤدح إلي زياد  المساحة 

، 619.9، 187.6المزروعة بمحصول العدس بنحو 
فدان علي التوالي. وعيا ال يت ق ما  169.8، 547.6

 المنطق االقتصادح.

تقدير استجابة العرض لمحصول العدس باستخدام متغيةر المسةاحة مة  اقسةعار الظسةبية قاةم المحاصةيل المظافسةة   7جدول 
 ( 2020-2001ل  في السظة السابقة في الصورز الخ ية خسل ال ترز  

رقم 
 المعادلة

 لةالمعةةةاد الظموذج

معامل 
التحديد 
 المعدل

 2-ر

 ف

 
 
 
 
(1) 

االنحدار 
 المتعدد

  (1-) 4س 116.52– (1-) 3س 134.60 – (1-) 2س 359.02 -969.97=    عز 
                        (-0.666(           )-1.154(              )-2.019 ) 

        
 (1-) 8س 547.55+  (1-) 7س 619.91+ ( 1-) 6س 303.17 –  (1-) 5س 187.55+ 

     (1.690(              )-3.119)*          (0.237(             )2.607)* 
 
  (1-) 10س 290.43– ( 1-) 9س 169.78+ 

      (0.708(           )-1.641                ) 

0.77 3.850*
 

 
(2) 

 

االنحدار 
المتعدد 
 المرحلي

 (1-)  8س 19.913+ ( 1-) 6س 206.09 – 422.80=    عز 
                         (-4.318)**                 (3.228)**

 
0.54 9.890**

 

سزعر أردب العزدس /سزعر أردب ال زول البلزدح،  (1-) 2حيث:    عز    المتتير التابا وعو المسزاحة المزروعزة المقزدر  بالعزدس بال زدان فزي السزنة   ، س
سزززعر أردب العززززدس /سززززعر البرسززززيم،  (1-) 5سزززعر أردب العززززدس /سززززعر أردب القمزززز ، س( 1-) 4الشززززعير،  س سزززعر أردب العززززدس /سززززعر أردب (1-) 3س
سززعر أردب العززدس /سززعر طززن الكتززان،  (1-) 8سززعر أردب العززدس /سززعر أردب الحمزز ،  س (1-) 7سززعر أردب العززدس /سززعر طززن البنجززر، س (1-) 6س
 أردب العدس /سعر طن الثوم. سعر (1-) 10سعر أردب العدس /سعر طن البصل، س (1-) 9س

  القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة ) ( المحسوبة.
 0.05، * معنوح عند مستوى  0.01** معنوح عند مستوى 

 ( بالملحق.3المصدر: جمع  وحسب  من بيانا  الجدول )
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من التتيرا   %77ويشير معامل التحديد إلي أن حوالي 
تتيرا  الموجود  في مساحة العدس الحالية ترجا إلي ال

بنمويج االستجابة السابق، ويرجا باقي التتيرا  إلي عوامل 
أخرح لم تدخل في النمويج، في حين أن النمويج ككل 

 .0.05معنوح عند مستوح معنوية 

وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المرحلي في صورتا 
( يتض  7( بالجدول )2الخطية، واليح تبينا المعادلة رقم )

ائج عيا النمويج أن النسبة السعرية لسعر أردب من نت
(، تت ق ما المنطق 1-)  6العدس/ سعر أردب البنجر س

االقتصادح، حيث كان الت ثير سالب، بمعني وجود عالقة 
عكسية بين المساحة المزروعة بالعدس والنسبة السعرية 
لسعر العدس/ سعر أردب البنجر، ليلأ فإن أح تتير بمقدار 

لنسبة السعرية لسعر أردب العدس/ سعر أردب الوحد  في ا
البنجر وعيا يعنى أن زياد  النسبة السعرية لسعر أردب 
العدس/ سعر طن البنجر بمقدار الوحد  تؤدح إلي نق  

 فدان. 206.1المساحة المزروعة بمحصول العدس بمقدار 
كما اتض  من نتائج عيا النمويج أن النسبة السعرية 

(، لير 1-)  8طن الكتان س لسعر أردب العدس/ سعر
مت قة ما المنطق االقتصادح، حيث كان الت ثير موجب، 
بمعني وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالعدس 
والنسبة السعرية لسعر العدس/ سعر طن الكتان، ليلأ فإن 
أح تتير بمقدار الوحد  في النسبة السعرية لسعر أردب 

زياد  المساحة المزروعة  العدس/ سعر طن الكتان يؤدح إلي
 فدان سنويا .  319.9بالعدس بنحو 

من التتيرا   %54ويشير معامل التحديد إلي أن حوالي 
في مساحة ال ول العدس الحالية ترجا إلي المتتيرا  
بالنمويج وترجا باقي التتيرا  إلي عوامل أخرح لم تدخل في 
النمويج، في حين أن النمويج ككل معنوح عند مستوح 

 .0.01عنويا م
 

( دالة استجابة عرض محصول العدس في الصورز 2 
 اللوغاريتمية الم دوجة:

( والمعادلة رقم 8من خالل دراسة النتائج الوارد  بالجدول )
( النسب السعرية بالنسبة وعم المحاصيل المنافسة، والتي 1)

يعتقد أنها تؤثر في مساحة العدس في السنة الحالية، وتبين 
مويج مدح استجابة المساحة المزروعة بمحصول من عيا الن

العدس إلي النسبة السعرية لكل من سعر أردب العدس/ سعر 
(، سعر أردب العدس/ سعر 1-)  2أردب ال ول البلدح س

(، سعر أردب العدس/ سعر أردب 1-)  3أردب الشعير س
(، سعر أردب العدس/ سعر طن البنجر 1-)  4القم  س

 10دس/ سعر طن الثوم س(، سعر أردب الع1-)  6س
(، إي جاء  اإلشار  مت قة ما المنطق االقتصادح، 1-) 

بمعني أن زياد  النسبة السعرية لسعر أردب العدس/ سعر 
أردب ال ول البلدح، سعر أردب العدس/ سعر أردب الشعير، 
سعر أردب العدس/ سعر أردب القم ، وسعر أردب العدس/ 

عر طن الثوم، سعر طن البنجر، وسعر أردب العدس/ س
بمقدار الوحد  تؤدح إلي نق  المساحة المزروعة بمحصول 

 4.766، 2.250، 1.906، 5.204العدس بمقدار 
 فدان علي التوالي.1.058،

في حين أن اإلشار  ال تت ق ما المنطق االقتصادح لكل 
 5من النسبة السعرية لسعر أردب العدس/ سعر البرسيم س

أردب العدس/ سعر أردب (، والنسبة السعرية لسعر 1-) 
(، والنسبة السعرية وردب العدس/ سعر 1-)  7الحم  س
(، والنسبة السعرية وردب العدس/ سعر 1-)  8الكتان س
(، حيث كان الت ثير موجب، بمعني وجود 1-)  9البصل س

عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالعدس وكال  من النسبة 
برسيم، والنسبة السعرية السعرية لسعر أردب العدس/ سعر ال

لسعر أردب العدس/ سعر أردب الحم ، والنسبة السعرية 
وردب العدس/ سعر الكتان، والنسبة السعرية وردب العدس / 
سعر البصل. ليلأ فإن أح تتير بمقدار الوحد  في النسبة 
السعرية لتلأ المحاصيل يؤدح إلي زياد  المساحة المزروعة 
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 0.323، 4.379، 1.515، 3.225بمحصول العدس بنحو 
فدان علي التوالي ويلأ بعد تعديل أرقام النمويج عن طريق 

 إيجاد معكوس اللولاريتم.
من التتيرا   %76ويشير معامل التحديد إلي أن حوالي 

التي تحدث في مساحة العدس الحالية ترجا إلي التتيرا  
من تلأ  %24الموجود  بنمويج االستجابة السابق، بينما 

را  ترجا إلي متتيرا  أخرح لم تدخل في النمويج، في التتي
 .0.05حين أن النمويج ككل معنوح عند مستوح معنوية 

وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المرحلي في صورتا 
( يتض  8( بالجدول )2الخطية، واليح تبينا المعادلة رقم )

 من نتائج عيا النمويج أن النسبة السعرية لسعر أردب العدس/
(، تت ق ما المنطق 1-)  6سعر أردب البنجر س

االقتصادح، حيث كان الت ثير سالب، بمعني وجود عالقة 
عكسية بين المساحة المزروعة بالعدس والنسبة السعرية لسعر 
العدس/ سعر أردب البنجر، ليلأ فإن أح تتير بمقدار الوحد  
في النسبة السعرية لسعر أردب العدس/ سعر أردب البنجر 

ا يعنى أن زياد  النسبة السعرية لسعر أردب العدس/ سعر وعي
طن البنجر بمقدار الوحد  تؤدح إلي نق  المساحة المزروعة 

 فدان. 2.638بمحصول العدس بمقدار 

تقدير استجابة العرض لمحصول العدس باستخدام متغيةر المسةاحة مة  اقسةعار الظسةبية قاةم المحاصةيل المظافسةة   8جدول 
 ( 2020-2001السابقة فى الصورز اللوغاريتمية الم دوجة خسل ال ترز    ل  فى السظة

رقم 
 المعادلة

 المعةةةادلة الظموذج

معامل 
التحديد 
 المعدل

 2-ر

 ف

 
 
 
االنحدار  (1)

 المتعدد

  (1-) 4لوس 2.250 – (1-) 3لوس 1.906 – (1-) 2لوس 5.204 – 9.121=    عزلو 
                          (-1.267(             )-0.862(               )-2.061  ) 

        
 (1-) 8لوس 4.379+  (1-) 7لوس 1.515+ ( 1-) 6لوس 4.766 –  (1-) 5لوس 3.225+ 

    (1.383(                    )-2.639)*      (1.020(              )2.667)* 
 
  (1-) 10لوس 1.058 – ( 1-) 9لوس 0.323+
  (0.223   )               (-1.951                ) 

0.76 3.535*
 

 
(2) 

 

االنحدار 
المتعدد 
 المرحلي

 ( 1-) 6لوس 2.638 –  4.633=    عزلو 
                        (-3.118)* 

0.35 9.723**
 

لولزاريتم سزعر أردب العزدس /سزعر  (1-) 2سزنة   ، لزوسبالعزدس بال زدان فزى ال المقزدر  حيث:  لو  عز   المتتير التابا وعو لولاريتم المسزاحة المزروعزة
لولززاريتم  (1-) 5لولززاريتم سززعر أردب العززدس /سززعر أردب القمزز ، لززوس (1-) 4لولززاريتم سززعر أردب العززدس /سززعر أردب الشززعير،  لززوس (1-) 3ال ززول، لززوس

لولزززاريتم سززعر أردب العزززدس /سزززعر أردب  (1-) 7لزززوسلولززاريتم سزززعر أردب العزززدس /سززعر طزززن البنجززر،  (1-) 6سززعر أردب العزززدس /سززعر البرسزززيم، لزززوس
لولزاريتم  (1-) 10لولزاريتم سزعر أردب العزدس /سزعر طزن البصزل، لزوس (1-) 9لولاريتم سعر أردب العدس /سعر طن الكتان، لوس (1-) 8الحم ،  لوس

 سعر أردب العدس /سعر طن الثوم.
  القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة )   ( المحسوبة.

 0.05، * معنوح عند مستوى 0.01وح عند مستوى ** معن
 ( بالملحق.3المصدر : جمع  وحسب  من بيانا  الجدول )
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من  %35ويشير معامل التحديد إلي أن حوالي 
التتيرا  في مساحة العدس الحالية ترجا إلي النسبة 

 %65السعرية لسعر العدس/ سعر طن البنجر، بينما ترجا 
ل أخرح لم تدخل في النمويج، من تلأ التتيرا  إلي عوام

في حين أن النمويج ككل معنوح عند مستوح معنويا 
0.01. 

خامسار: تقدير دالة استجابة عرض محصول العدس 
باستخدام بعض متغيرات المحاصيل المظافسة لمحصول 

 (:2020-2001العدس خسل ال ترز  
( دالة استجابة عرض محصول العدس في الصورز 1 

م دوجة للمتغيرات الخاصة بالمساحة اللوغاريتمية ال
 قام المحاصيل المظافسة لمحصول العدس:

بالملحق( مساحا  أعم  4يتض  من الجدول )
المحاصيل المنافسة لمحصول العدس في السنة السابقة 

(، لتقدير استجابة 2020-2001( خالل ال تر  )1-) 
العرض لمحصول العدس باستخدام نمويج االنحدار المتعدد 

نحدار المتعدد المرحلي في الصور  اللولاريتمية واال
 المزدوجة كان من خالل:

لو  عز = لولاريتم المساحة المزروعة المقدر  بالعدس  
 بال دان في السنة ) ( .

= لولاريتم المساحة المزروعة بالعدس  (1-)  1لوس 
 (.1-بال دان في العام السابق ) 

وعة بال ول البلدح = لولاريتم المساحة المزر  (1-)  2لوس 
 (. 1-بال دان في العام السابق ) 

= لولاريتم المساحة المزروعة بالقم  بال دان  (1-)  3لوس 
 (.1-في العام السابق ) 

= لولاريتم المساحة المزروعة بالبنجر  (1-)  4لوس 
 (.1-بال دان في العام السابق ) 

= لولاريتم المساحة المزروعة بالبصل  (1-)  5لوس 
 (.1-شتوح بال دان في العام السابق ) ال

= لولاريتم المساحة المزروعة بالطماطم  (1-)  6لوس
 (.1-الشتوح بال دان في العام السابق ) 

( المعادلة 9ويتض  من نتائج التحليل الوارد  بالجدول )
( وجود عالقة عكسية منطقية  احصائيا واقتصاديا  1رقم )

ل دان في العام الحالي بين المساحة المزروعة بالعدس با
لو ) ( )كمتتير تابا( والمساحة المزروعة بالطماطم 

( وعيا يعني 1-)  6الشتوح بال دان في العام السابق لوس
أن انخ اض المساحة المزروعة بالطماطم الشتوية في العام 
السابق بمقدار الوحد  يؤدح إلي زياد  المساحة المزروعة 

يشير معامل التحديد ، و  0.120بالعدس حاليا  بنحو 
من التتيرا  في مساحة العدس  %70المعدل إلي أن 

الحالية ترجا إلي المتتيرا  الموجود  بنمويج االستجابة، 
وترجا النسبة الباقية إلي متتيرا  أخرح لم تدخل في 
النمويج، في حين أن النمويج ككل معنوح عند 

 .0.01مستوح
حلي في وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المر 

صورتا اللولاريتمية المزدوجة لتقدير دالة استجابة عرض 
( واليح تبينا المعادلة 2020-2001العدس خالل ال تر  )

( يتض  من نتائج النمويج أنا معنوح 9( بالجدول )2رقم )
، كما يتض  وجود 0.01إحصائيا  عند مستوح معنوية 

ة عالقة طردية منطقية اقتصاديا  بين المساحة المزروع
بالعدس في العام الحالي ) ( )كمتتير تابا( والمساحة 

(، وعيا 1-) 1المزروعة بالعدس في العام السابق س
يعني أن زياد  المساحة المزروعة بالعدس في العام السابق 
يؤدح إلي زياد  المساحة المزروعة بالعدس حاليا  بنحو 

من  %55فدان، ويشير معامل التحديد أن حوالي  0.768
را  في المساحة المزروعة بالعدس ترجا إلي التتير التتي

-)  1في المساحة المزروعة بالعدس في العام السابق س
( وقد ات ق  إشار  معامل االنحدار المقدر ما المنطق 1

 االقتصادح.
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ظافسة ل  فةي السةظة السةابقة فةي الصةورز اللوغاريتميةة تقدير استجابة العرض لمحصول العدس باستخدام متغير المساحة م  بعض متغيرات قام المحاصيل الم  9جدول 
 ( 2020-2001الم دوجة خسل ال ترز  

 
 المتغير

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 المعادلة

 المعةةةةادلة الظموذج
معامل التحديد 

 ف 2-ر المعدل

 
 
 

المساحة 
المزروعة 

 بال دان

 
 
 
(1) 

 االنحدار المتعدد

  (1-) 3لوس 3.859+  (1-) 2لوس 0.802+  (1-) 1لوس 0.408+  24.28 -=   عزلو 
                           (1.5(                   )1.12(                     )1.66   ) 

        
  (1-) 6لوس 0.309 – ( 1-) 5لوس 0.120 –  (1-) 4لوس0.136 – 
  (- 0.169(             )-0.105(                     )-1.962 )*                     

0.70 5.196** 

 
(2) 

االنحدار المتعدد 
 المرحلي

 ( 1-) 1لوس 0.768+  0.715=    عزلو 
                           (4.67)** 

0.55 21.84** 

 
 
 

التكاليف 
الكلية 
 بالجنيا

 
 
 
(3) 

 االنحدار المتعدد

  (1-) 3لوس 5.25+  (1-) 2لوس5.40 - (1-) 1لوس 0.452+  1.482=    عزلو 
                        (0.109(                   )-1.705(                     )0.924   ) 

        
 (1-) 6لوس 7.22+ ( 1-) 5لوس 5.095 –  (1-) 4لوس2.175 – 

   (-1.14(                )1.69-(           )1.90)              

0.68 4.51** 

 
(4) 

االنحدار المتعدد 
 المرحلي

 ( 1-) 2لوس 0.803 – 6.075=    عزلو 
                             (-4.80)** 

0.56 23.03** 

 
 

صافي 
العائد 

بالجنيا/فدا
 ن

 
 
 
(5) 

 االنحدار المتعدد

  (1-) 3لوس 0.363+  (1-) 2لوس 0.641 - (1-) 1لوس 1.124 – 6.70=    عزلو 
                      (-1.090(                )-2.60(            )1.112   ) 

        
 (1-) 6لوس 0.871 – ( 1-) 5لوس 0.570+   (1-) 4لوس0.246 – 
 (-0.755(                    )1.70(                )1.981-) *             

0.79 8.119** 

 
(6) 

االنحدار المتعدد 
 المرحلي

 ( 1-) 6لوس 0.778 – 6.359=    عزلو 
                         (-5.163)**   

0.60 26.66** 

( = لولاريتم 1-)  2(،  لوس1-( = لولاريتم المساحة المزروعة بالعدس بال دان في العام السابق ) 1-)  1حيث: لو  عز = لولاريتم المساحة المزروعة المقدر  بالعدس بال دان في السنة ) (، لوس
( = لولاريتم المساحة المزروعة أو التكاليف الكلية أوصافي العائد للقم  بال دان في العام 1-)  3(، لوس1-أوصافي العائد لل ول البلدح بال دان في العام السابق ) المساحة المزروعة أو التكاليف الكلية 

( = لولاريتم المساحة المزروعة أو التكاليف الكلية 1-)  5(، لوس1-العام السابق )  ( = لولاريتم المساحة المزروعة أو التكاليف الكلية أوصافي العائد للبنجر بال دان في1-)  4(، لوس1-السابق ) 
 (.1-( = لولاريتم المساحة المزروعة أو التكاليف الكلية أوصافي العائد للطماطم الشتوح في العام السابق ) 1-)  6(، لوس1-أوصافي العائد للبصل الشتوح بال دان في العام السابق ) 

 ين القوسين تعبر عن قيمة ) ( المحسوبة.القيمة ب 
 .0.05، * معنوح عند مستوى 0.01** معنوح عند مستوى 

 ( بالملحق.4المصدر: جمع  وحسب  من بيانا  الجدول )
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( دالة استجابة عرض محصول العدس في الصورز 2 
اللوغاريتمية الم دوجة للمتغيرات الخاصة بالتكاليف 

 سة لمحصول العدس:الكلية قام المحاصيل المظاف
بالملحق( التكاليف الكلية وعم  4يتض  من الجدول )

-المحاصيل المنافسة لمحصول العدس في السنة السابقة ) 
(، لتقدير استجابة العرض 2020-2001( خالل ال تر  )1

لمحصول العدس باستخدام نمويج االنحدار المتعدد 
ية المزدوجة واالنحدار المتعدد المرحلي في الصور  اللولاريتم

 كان من خالل:
لو  عز = لولاريتم المساحة المزروعة المقدر  بالعدس 

 بال دان في السنة ) (.
= لولاريتم التكاليف الكلية للعدس بالجنيا في  (1-)  1لوس

 (.1-العام السابق ) 
= لولاريتم التكاليف الكلية لل ول البلدح بالجنيا  (1-)  2لوس

 (. 1-في العام السابق ) 
= لولاريتم التكاليف الكلية للقم  بالجنيا في  (1-)  3وسل

 (.1-العام السابق ) 
= لولاريتم التكاليف الكلية للبنجر بالجنيا في  (1-)  4لوس

 (.1-العام السابق ) 
= لولاريتم التكاليف الكلية للبصل الشتوح  (1-)  5لوس

 (.1-بالجنيا في العام السابق ) 
تكاليف الكلية للطماطم الشتوح في = لولاريتم ال (1-)  6لوس

 (.1-العام السابق ) 
( المعادلة 9يتض  من نتائج التحليل الوارد  بالجدول )

( أنا لم تثب  وجود عالقة معنوية منطقية احصائيا 3رقم )
واقتصاديا  بين المساحة المزروعة بالعدس بال دان في العام 

ية وعم الحالي لو  ) (  )كمتتير تابا( والتكاليف الكل
المحاصيل المنافسة لمحصول العدس، ويشير معامل التحديد 

من التتيرا  في مساحة العدس الحالية  %68المعدل إلي أن 
ترجا إلي المتتيرا  الموجود  بنمويج االستجابة، وترجا 

النسبة الباقية إلي متتيرا  أخرح لم تدخل في النمويج، في 
 .0.01عنويا حين أن النمويج ككل معنوح عند مستوح م

وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المرحلي في صورتا 
اللولاريتمية المزدوجة لتقدير دالة استجابة عرض العدس 

( 4( واليح تبينا المعادلة رقم )2020-2001خالل ال تر  )
( يتض  من نتائج النمويج أنا معنوح إحصائيا  9بالجدول )

عالقة عكسية  ، كما يتض  وجود0.01عند مستوح معنوية 
منطقية اقتصاديا  بين المساحة المزروعة بالعدس في العام 
الحالي ) ( )كمتتير تابا( والتكاليف الكلية لل ول البلدح في 

(، وعيا يعني أن انخ اض التكاليف 1-) 2العام السابق س
الكلية لل ول البلدح في العام السابق يؤدح إلي زياد  المساحة 

فدان، ويشير معامل  0.803 بنحو المزروعة بالعدس حاليا  
من التتيرا  في المساحة المزروعة  %56التحديد أن حوالي 

بالعدس ترجا إلي التتير في التكاليف الكلية لل ول البلدح في 
( وقد ات ق  إشار  معامل االنحدار 1-)  2العام السابق س

 المقدر ما المنطق االقتصادح.

في الصورز ( دالة استجابة عرض محصول العدس 3 
اللوغاريتمية الم دوجة للمتغيرات الخاصة بصافي العائد 

 قام المحاصيل المظافسة لمحصول العدس:
بالملحق( صافي العائد وعم  4يتض  من الجدول )

-المحاصيل المنافسة لمحصول العدس في السنة السابقة ) 
(، لتقدير استجابة العرض 2020-2001( خالل ال تر  )1

باستخدام نمويج االنحدار المتعدد واالنحدار لمحصول العدس 
المتعدد المرحلي في الصور  اللولاريتمية المزدوجة كان من 

 خالل:
لو  عز = لولاريتم المساحة المزروعة المقدر  بالعدس 

 بال دان في السنة ) (.
= لولاريتم صافي العائد للعدس بالجنيا في  (1-)  1لوس

 (.1-العام السابق ) 
= لولاريتم صافي العائد لل ول البلدح بالجنيا  (1-)  2لوس

 (. 1-في العام السابق ) 
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= لولاريتم صافي العائد للقم  بالجنيا في العام  (1-)  3لوس
 (.1-السابق ) 

= لولاريتم صافي العائد للبنجر بالجنيا في  (1-)  4لوس
 (.1-العام السابق ) 

وح بالجنيا = لولاريتم صافي العائد للبصل الشت (1-)  5لوس
 (.1-في العام السابق ) 

= لولاريتم صافي العائد للطماطم الشتوح  (1-)  6لوس
 (.1-بالجنيا في العام السابق ) 

( المعادلة 9يتض  من نتائج التحليل الوارد  بالجدول )
( وجود عالقة عكسية منطقية  احصائيا واقتصاديا  5رقم )

العام الحالي بين المساحة المزروعة بالعدس بال دان في 
لو  ) ( )كمتتير تابا( وكال من صافي العائد لل ول 

( وعيا يعني 1-)  2البلدح بالجنيا في العام السابق لوس
أن انخ اض صافي العائد لل ول البلدح في العام السابق 
بمقدار جنيا يؤدح إلي زياد  المساحة المزروعة بالعدس 

اطم الشتوح فدان، وصافي العائد للطم 0.641حاليا  بنحو 
( وعيا يعني أن 1-)  6بالجنيا في العام السابق لوس

انخ اض صافي العائد للطماطم الشتوية في العام السابق 
بمقدار جنيا يؤدح إلي زياد  المساحة المزروعة بالعدس 

فدان ، ويشير معامل التحديد المعدل إلي  0.871حاليا  بنحو 
ية ترجا إلي من التتيرا  في مساحة العدس الحال %79أن 

المتتيرا  الموجود  بنمويج االستجابة، ويرجا باقي التتيرا  
إلي متتيرا  أخرح لم تدخل في النمويج، في حين أن 

 .0.01النمويج ككل معنوح عند مستوح معنويا 
وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المرحلي في صورتا 

دس اللولاريتمية المزدوجة لتقدير دالة استجابة عرض الع
( 6( واليح تبينا المعادلة رقم )2020-2001خالل ال تر  )

( يتض  من نتائج النمويج أنا معنوح إحصائيا  9بالجدول )
، كما يتض  وجود عالقة عكسية 0.01عند مستوح معنوية 

منطقية اقتصاديا  بين المساحة المزروعة بالعدس في العام 
م الشتوية الحالي ) ( )كمتتير تابا( وصافي العائد للطماط

(، وعيا يعني أن انخ اض 1-) 6في العام السابق س
اصافي العائد للطماطم الشتوية في العام السابق يؤدح إلي 

فدان،  0.803زياد  المساحة المزروعة بالعدس حاليا  بنحو 
من التتيرا  في  %60ويشير معامل التحديد أن حوالي 

في العائد المساحة المزروعة بالعدس ترجا إلي التتير في صا
( وقد ات ق  1-)  6للطماطم الشتوية في العام السابق س

 إشار  معامل االنحدار المقدر ما المنطق االقتصادح. 

 التوصيات
العمل علي زياد  المساحة المزروعة من العدس عن  -1

طريق التوسا أفقيا  في اوراضي المستصلحة حديثا لقلة 
 احتياجاتا لماء الرح.

ول العدس بين االشجار حديثة العمل علي تحميل محص -2
النمو لقلة احتياجا للتسميد وونا م يد لتثبي  اوزو  
بالتربة، وبالتالي الحد من منافسة المحصول للمحاصيل 

 الشتوية اوخرى علي الرقعة المزروعة.
ت عيل نظام الزراعة التعاقدية حتى يضمن المزارل تسويق  -3

تم في محصولا بسعر عادل وتحقيق عامش رب ، كما ي
محصول القم ، وبالتالي تح يز المزارعين على زراعة 

 المحصول.   

توفير الحماية للمزارل المحلى عن طريق منا استيراد  -4
المحصول من الخارج في موسم الحصاد، ومنا تصدير 

 العدس للخارج.

زراعة اوصناف عالية اإلنتاجية ومقاومة لألمراض  -5
ر اإلرشاد الزراعي والمعتمد  من وزار  الزراعة وت عيل دو 

 بتشجيا المزارعين على زراعة تلأ اوصناف.

عدم اإلسراف في استخدام اوسمد  والمبيدا  حتي يمكن  -6
 التقليل من التكاليف وعدم اإلضرار باإلنتاج الكلي.

 المراج 

(. دراسة اقتصادية 2020عبد الصادق، أحمد حسن أبو شامة )
ة المصرية الستجابة عرض محصول العدس في مصر، المجل
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 المسحق

في مصر  العدس المتغيرات االقتصادية الممثرز في استجابة عرض المساحة الم روعة مه محصول  1جدول 
 (2020-2001ال ترز   الم لقة خسلفي الصورز 

 
العدسمساحة  السظة  

  فداه( ت
عدس مساحة ال
  فداه(

(1-ت    

 ظتاجية ال داه 
فداه(/ ردب   

(1- ت  

 العدسسعر 
(1- جظي ( ت  

 تكاليفال
 للعدس الكلية

(1- جظي ( ت  

صافي عائد 
فداه 

  جظي (العدس
(1- ت  

2001 5369 4767 0.7 1843 1466 16-  
2002 4945 5369 0.71 1809 1514 6 
2003 4151 4945 0.72 1872 1569 68 
2004 3538 4151 0.68 2112 0916  145 
2005 2532 3538 0.74 2820 1759 535 
2006 1515 2532 0.74 2957 1827 687 
2007 1875 1515 0.82 3439 2097 723 
2008 1456 1875 0.82 3250 2359 635 
2009 1908 1456 0.85 6270 3055 2600 
2010 3285 1908 0.78 6396 3202 2126 
2011 2523 3285 0.66 6457 3254 1340 
2012 807 2523 0.71 7523 3639 2048 
2013 862 807 0.89 7622 3515 3712 
2014 975 862 0.85 7679 3903 3081 
2015 1457 975 0.86 7712 4170 2923 
2016 1835 1457 0.86 7843 4416 2746 
2017 2510 1835 0.87 7963 6247 1104 
2018 1561 2510 0.95 11544 8196 3173 
2019 354 1561 1.02 2759 10014 8045 
2020 528 354 0.994 2824 10900 7266 
نشر   ،اإلدار  المركزية لالقتصاد الزراعي، بيانا  وزار  الزراعة واستصال  اوراضي، قطال الشئون االقتصادية -1المصدر:

 المحاصيل الشتوية، أعداد مت رقة. االحصاءا  الزراعية،
إحصاءا  اوسعار  ، نشر اإلدار  المركزية لالقتصاد الزراعي، راضي، قطال الشئون االقتصاديةوزار  الزراعة واستصال  او -2

 .، أعداد مت رقةوالتكاليف وصافي العائد

في مصر  محصول العدسعرض المساحة الم روعة مه  الممثرز في استجابة  سعار  ام المحاصيل  2جدول 
 (2020-2001في الصورز الم لقة خسل ال ترز  

 
 

 السظة

سعر 
 ردب 
 العدس

(1- ت  

سعر 
ال ول 
البلدي 
  جظي (

(1- ت  

سعر 
  ردب

الشعير 
(1- ت  

سعر 
  ردب
 القم 

(1- ت  

سعر حشة 
فداه 

البرسيم 
المستديم 

(1- ت  

سعر 
 ه 
 البظجر

(1- ت  

سعر  ردب 
الحمص 

(1- ت  

سعر 
 ردب 
بذرز 
الكتاه 

(1- ت  

سعر  ه 
البصل 
الشتوي 

(1- ت  

سعر  ه 
 الثوم

(1- ت  

2001 295 195 82 104 812 100 344 169 217 382 
2002 299 194 84 105 868 100 346 169 223 388 
2003 301 197 86 108 904 110 351 172.4 228.4 650 
2004 340 218 90 114 984 110 358 178 230 488 
2005 451 326 104 150 1026 158 371 350.6 315 506 
2006 472 331 111 168 1148 601  383 437 296 655 
2007 507 347 123 169 1209 171 434 467 480 1031 
2008 520 353 149 173 1227 188 454 480 603 1068 
2009 1003 581 254 383 1819 231 560 623 659 1109 
2010 1023 573 281 242 2074 317 543 662 707 1316 
2011 1033 575 297 272 2176 263 561 674 755 2789 
2012 1203 596 304 352 3006 355 615 758 840 2210 
2013 1220 717 395 378 3570 364 822 801 858 1452 
2014 1229 730 415 387 3655 387 838 838 876 1515 
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في  محصول العدسعرض المساحة الم روعة مه  الممثرز في استجابة  سعار  ام المحاصيل  2جدول تاب  
 (2020-2001ز الم لقة خسل ال ترز  مصر في الصور 

 
 

 السظة

سعر 
 ردب 
 العدس

(1- ت  

سعر 
ال ول 
البلدي 
  جظي (

(1- ت  

سعر 
  ردب

الشعير 
(1- ت  

سعر 
  ردب
 القم 

(1- ت  

سعر حشة 
فداه 

البرسيم 
المستديم 

(1- ت  

سعر 
 ه 
 البظجر

(1- ت  

سعر  ردب 
الحمص 

(1- ت  

 سعر
  ردب 
بذرز  

الكتاه 
(1- ت  

سعر  ه 
البصل 

لشتوي ا
(1- ت  

سعر  ه 
 الثوم

(1- ت  
2015 1234 740 432 411 3716 370 841 848 959 1709 
2016 1254 805 483 413 3866 379 949 870 1041 1779 
2017 1274 817 492 416 3971 379 960 878 1052 2785 
2018 2016 1286 631 490 4629 490 2172 1087 1932 2962 
2019 2759 1787 771 564 5288 600 3384 1296 1998 2979 
2020 2824 1878 798 661 5669 625 3625 1589 2039 3059 
نشر   ،اإلدار  المركزية لالقتصاد الزراعي، بيانا  وزار  الزراعة واستصال  اوراضي، قطال الشئون االقتصادية -1:المصدر

 المحاصيل الشتوية، أعداد مت رقة. االحصاءا  الزراعية،
إحصاءا  اوسعار  ، نشر اإلدار  المركزية لالقتصاد الزراعي،   الزراعة واستصال  اوراضي، قطال الشئون االقتصاديةوزار  -2

 .، أعداد مت رقةوالتكاليف وصافي العائد

في مصر  عدس سعار  ام المحاصيل الممثرز في استجابة عرض المساحة الم روعة مه محصول ال  3 جدول
 (2020-2001ل ال ترز  في الصورز الظسبية خس 

 السظة
 
 

سعر 
العدس/ 

سعر  ردب 
ال ول 
 البلدي

(1- ت  

سعر 
العدس/ 
سعر 
  ردب

 الشعير 
(1- ت  

سعر 
العدس/ 
 سعر  ردب
 القم  

(1- ت  

سعر العدس 
سعر  /

حشة فداه 
البرسيم 
 المستديم

(1- ت  

سعر 
العدس/ 
سعر  ه 
 البظجر 

(1- ت  

سعر 
العدس/ 
سعر 
 ردب 
 الحمص 

(1- ت  

سعر 
س/ العد
 ه سعر 

بذرز 
 الكتاه 

(1- ت  

سعر 
العدس/ 
سعر  ه 
البصل 
 الشتوي

  (1- ت

سعر 
العدس / 
سعر  ه 

 الثوم
  (1- ت

2001 1.51 3.60 2.84 0.36 2.95 0.86 1.75 1.36 0.77 
2002 1.54 3.56 2.85 0.34 2.99 0.86 1.77 1.34 0.77 
2003 1.53 3.5 2.79 0.33 2.74 0.86 1.75 1.32 0.46 
2004 1.56 3.78 2.98 0.35 3.09 0.95 1.91 1.48 0.70 
2005 1.38 4.34 3.01 0.44 2.85 1.22 1.29 1.43 0.89 
2006 1.43 4.25 2.81 0.41 2.95 1.23 1.08 1.59 0.72 
2007 1.46 4.12 3.00 0.42 2.96 1.17 1.09 1.06 0.49 
2008 1.47 3.49 3.01 0.42 2.77 1.15 1.08 0.86 0.49 
2009 1.73 3.95 2.62 0.55 4.34 1.79 1.61 1.52 0.90 
2010 1.79 3.64 4.23 0.49 3.22 1.88 1.55 1.45 0.78 
2011 1.80 3.48 3.80 0.47 3.93 1.84 1.53 1.37 0.37 
2012 2.02 3.96 3.42 0.40 3.39 1.96 1.59 1.43 0.54 
2013 1.70 3.09 3.23 0.34 3.36 1.48 1.52 1.42 0.84 
2014 .681  2.96 3.18 0.34 3.18 1.47 1.47 1.40 0.81 
2015 1.67 2.86 3.00 0.33 3.33 1.47 1.46 1.29 0.72 
2016 1.56 2.60 3.04 0.32 3.31 1.32 1.44 1.20 0.70 
2017 1.56 2.59 3.06 0.32 3.36 1.33 1.45 1.21 0.46 
2018 1.57 3.19 4.11 0.44 4.12 0.93 1.85 1.04 0.68 
2019 541.  3.58 4.89 0.52 4.60 0.82 2.13 1.38 0.93 
2020 1.50 3.54 4.27 0.50 4.52 0.78 1.78 1.38 0.92 
    نشر   ،اإلدار  المركزية لالقتصاد الزراعي، بيانا  وزار  الزراعة واستصال  اوراضي، قطال الشئون االقتصادية -1:المصدر

 مت رقة.المحاصيل الشتوية، أعداد  االحصاءا  الزراعية،
إحصاءا  اوسعار  ، نشر اإلدار  المركزية لالقتصاد الزراعي، وزار  الزراعة واستصال  اوراضي، قطال الشئون االقتصادية -2

 .، أعداد مت رقةوالتكاليف وصافي العائد
 ( بالملحق.2وحسب  من بيانا  الجدول ) جمع  -3
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 (2020-2001في مصر خسل ال ترز   العدس ز في استجابة عرض المساحة الم روعة مه محصولالممثر المظافسة و  المتغيرات االقتصادية ام   4جدول 

ةالسظ  

 صافي العائد ال داظي  جظي /فداه( التكاليف االظتاجية  جظي /فداه(  المساحة الم روعة بال داه 

ة حمسا
 العدس

(1- ت  

مساحة 
ال ول 
 البلدي

(1- ت  

مساحة 
 القم 

(1- ت  

مساحة 
بظجر 
 السكر

(1- ت  

مساحة 
 البصل

(1- ت  

مساحة 
ال ما م 
 الشتوي

(1- ت  

تكاليف 
كلية 
 العدس

(1- ت  

تكاليف 
كلية 
ال ول 
 البلدي

(1- ت  

تكاليف 
كلية 
 القم 

(1- ت  

تكاليف 
كلية 
بظجر 
 السكر

(1- ت  

تكاليف 
كلية 
 البصل

(1- ت  

تكاليف 
كلية 

ال ما م 
 الشتوي

(1- ت  

صافي 
عائد 
 العدس

(1- ت  
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2001 4767 270524 2463265 135623 85655 17722 1466 1333 1510 1423 2206 2602 -16  444 907 731 295 3385 
2002 5369 333693 2341795 142638 77476 81577  1514 1288 1523 1520 2189 2633 6 510 896 480 471 3282 
2003 4945 302845 2450428 153801 85476 17278 1569 1367 1558 1558 2206 2703 68 493 672 712 518 3300 
2004 4151 252558 2506178 131323 74221 17908 1609 1476 1715 1665 2370 2870 145 573 926 1365 1063 3404 
2005 3538 240854 2605483 140982 94836 198375 1759 1763 1904 1857 2486 3134 535 1306 1666 1755 1655 5931 
2006 2532 198172 2985286 167327 118454 214623 1827 1938 1981 1856 2632 3298 687 1310 1956 1722 1204 6132 
2007 1515 175353 3063701 186396 86638 209092 2097 2017 2143 1886 2791 3270 723 1381 1863 2489 3380 7831 
2008 1875 211972 2715529 248308 110591 200293 2359 2291 2444 1959 2827 3389 635 1215 1769 2578 5287 6957 
2009 1456 170106 2920384 257667 125794 217887 3055 3290 3145 2073 3040 3901 2600 2376 9515  4230 6100 10065 
2010 1908 205997 3147028 264596 142335 225243 3202 3522 3459 2697 3290 4056 2126 2179 2190 3051 6390 8039 
2011 3285 183687 3022611 385686 154861 204416 3254 3568 3680 3003 3438 4205 1340 1565 1977 4729 7069 10871 
2012 2523 131428 4530488  361896 151722 208189 3639 4093 4069 3457 3637 4312 2048 1474 3884 4628 8394 19714 
2013 807 97906 3160660 423756 145372 208068 3515 4502 4427 4092 3612 4551 3712 2605 4356 4959 8740 17793 
2014 862 104917 3377876 460488 135956 201686 3903 4743 4808 4393 3767 4887 3081 2543 4272 4170 9441 17565 
2015 975 89707 3393000 504299 169482 195500 4170 4830 5271 4869 4090 5297 2923 2529 4047 3838 10422 17118 
2016 1457 81934 3468864 554941 196968 187135 4416 5183 5627 5316 4397 5743 2746 2524 3941 1810 10815 17318 
2017 1835 83356 3353151 559744 164432 185377 6247 6782 7054 6853 6762 8267 1104 853 2573 4796 8375 19542 
2018 2510 85008 2921715 492708 157577 168878 8196 8348 9019 6813 9362 9265 3173 3600 3796 5414 20416 25500 
2019 1561 82181 3156835 605252 185305 110717  10014 9478 10631 9075 10949 10705 8045 6984 2124 5024 18368 21033 
2020 354 69814 3134947 517900 190628 185211 10900 10441 11326 10261 12463 11871 7266 7077 3586 7731 18069 22154 
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ABSTRACT 

An Economic Analysis of Supply Response for the Lentil Crop in Egypt 

Asmaa M. El-Tokhy Bahloul and Eman R. Mohamed Younes 

Legume crops especially lentil is among the most 

important food groups due to their high nutritional 

value and due to their economic importance among 

winter crops. The cultivated area of it may compete 

with the areas of competing crops in the same 

agricultural cycle, and the expansion of its cultivation is 

related to the nature and quality of the economic and 

productive variables. The research problem was 

represented in the local production deficit of the lentil 

crop as a result of the decrease in the cultivated area of 

it, and then the increase in the deficit in the balance of 

payments. The aim of the research to study the most 

important factors that affect farmers' decisions and their 

response to cultivating lentil. The most important 

results that the cultivated area of the lentil crop is 

decreasing annually by a statistically amount about 

183.3feddans during the period (2001-2020). From the 

results of the response supply function, it was found that 

there is an economically logical inverse relationship 

between the cultivated area of lentil in the current year 

and the agricultural price of lentil, the agricultural price 

of, the agricultural price of alfalfa crop, the price of 

beet, the price of chickpea, the price of flaxseed and the 

price of the garlic crop. This means that a decrease in 

the agricultural price of the previous variables by one 

pound leads to an increase in the area currently planted 

with lentil about 2.129, 1.005, 1.117, 1.9, 2.1, 1.98, 5.2 

feddans, respectively. 

Keywords: lentil yield - Nerlov model - supply 

response function - supply elasticity 

 

 

 

 

 

 


