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التقدير اإلحصائى لمدوال اإل فناا ية واالتستلاكية لمااكلة من وا ع أبحاث ميزافنية األتسرة
في جملورية مصر العربية
مفنى كمال رياض عبد الكريم

قسم اإلقتصاد الزراعي – كمية الزراعة – جامعة عين شمس
تاريخ القبول1026/20/15:

تاريخ التتسميم1026/9/12 :

الممخص
بااالر م ماان ة ميااة الكاكعااة كساامعة لعااا قيمااة ذاأيااة مرتكعااة تص ةن الت ي اراة اصقتصااادية ااي الكت ارً اي ي ارً التااي ت عكسااة ساامبا ااي ت كاااض
مست ياة الد ل لدى اي راد ةدة بطبيعة الحال تلى ت كاض الم كق عمى السمع ال ذاأياة

اصاة الكاكعاة بشاكل ايار اي ريا

حيار مصار

بالتالي تتم ص مشكمة البحث ي التعر عمى مادى اإل ات

الاذد حادث اي الا مط ال اذاأي عماى السامع ال ذاأياة بصاكة عاماة الكاكعاة بصاكة

اصة ي عامي  9002/9009 ،9000/9008ما الساب

 ،ماا اي ةشاكال الاد ال اإل كاقياة الاد ال اصساتع كية لمكاكعاة

ار

اذا اإل ات

بصكة عامة.
قد ةسكرة ال تاأج عما يمي:
 -0ةن كمية اصستع ك الكردد من الكاكعة ة اذة تتجا اا عاماا مت ازيادا ا ل الكتارً ( )9002-9000بمعادل بمان حا  0.280كيما جرام سا يا،
لمت سط  90كجم لمكرد ،التي ت تم

عن تقديراة بحث مي از ية ايسرً لعام ( ،)9002/9009التي قادرة ب حا  25.6كجام لمكارد ،اي حاين

ةن حجم الكج ً من الكاكعة ة ذ تتجا ا عاماا مت ازيادا ا ل كاس الكتارً بمعادل بمان حا  37.2ةلا
الكاكعة حيث ة ذة تتجا ا عاما مت اقصا

ل ترً الدراسة ب سبة بم ة ح  %0.6س يا

طان سا يا ،ةن سابة اإلكتكاا الاذاتي مان
ل كس الكترً.

 -9من التقديراة اإلحصاأية لممر اة اإل كاقية اصستع كية لمكاكعاة سا ا لعاام  ،9000/9008ة لعاام  ،9002/ 9009التاي ت يار الطما
المرن عمى الكاكعة،
الع

ذا عمى الر م من ة مية ير رية بعض ة اع الكاكعة لدى المساتعمك اي الريا

ة الحيار عماى حادا سا ا (كالبرتقال

الم ز ال خ التين) عمى سبيل المثال ليس الحصر ،لكن مر ة الكاكعة ذه ترجع بشكل رأيسي تلاى بعاض ة ا اع الكاكعاة(كالتكاح

المااا ج ) عمااى ساابيل المثااال لاايس الحصاار ،التااي ص ت تما

كثي ا الر بكاال ماان الريا

الحياار ،ظ ا ار لعاارض البيا اااة اإل كاقيااة اصسااتع كية

لمكاكعة ي ص رً مجمعة ي ةبحاث مي از ية ايسرً ليسة تكصيمية ،كا ة تاأج المر ة كما سبق عريه.
 -2بد ارسااة ت اات

اإل كاااق اإل كاااق اصسااتع كي الك ااردد عمااى الكاكعااة ااي جمع ريااة مصاار العربي ااة م ان اقااع بحااث اإل كاااق اصس ااتع ك

لعام( )9002/9009مقار اة بعاام( ،)9000/9008يتباين ت كااض اإل كااق الكاردد عماى الكاكعاة كثيا الر ع اه اي اإل كااق اصساتع كي الكاردد
مه

ل العامين سالكى الذكر ،الذد يبين تثر التي م ي ترتكاع مست ياة ةسعار الكاكعة مع مر ر الزمن ،باإلياا ة تلاى زياادً معادصة

ال م ا السااكا ي

ا مااا يتكااق الم طااق اإلقتصااادد ،ايماار الااذد يبااين ةن اإل كاااض ااي اإل كاااق اصسااتع كي لمكاارد يرجااع تلااى ترتكاااع ااي

مس اات ى ايس ااعار م ااع عام اال الس ااكان ل اايس ارتكاع ااا ااي المس اات ى المعيش ااي لة اارد ،باإلي ااا ة ةيي ااا تل ااى الت يا اراة اصقتص ااادية السياس ااية
اإلجتماعية اي يرً بالمجتمع المصرد.
 -3بتحقياق مساات ياة م تمكاة ماان اإل كااق عمااى السامع ال ذاأيااة عماى مساات ى الكارد حتاى لا كا ااة ب سا
معدصة اصستع ك م عا عمى س
سا

معق لااة ،سا

يا عكس باليار رً عمااى

اإلكتكا الذاتي من الكاكعة ،ع د ت تاراض  %4زياادً اي اإل كااق الكاردد مان السامع ال ذاأياة ،ا ن ذلاك

ياافدد ااي ال عايااة تلااى مساات ياة ةقاال ماان اإلكتكااا الااذاتي م ااه ليصاال تلااى %03.3لعااام  9002يمااا كااان  %95.7قباال الزيااادً .ااي

حااين ت ااه بزيااادً اإل كاااق الكااردد ماان الساامع ال ذاأيااة لتصاال تلااى  %00ساايفدد تلااى ت كاااض ةكثاار ليصاال ل حا  %02.5لعااام  ،9002ااي
حااين ةن زيااادً اإل كاااق الكااردد ماان الساامع ال ذاأيااة ليصاال تلااى  %04ساايفدد تلااى ت كاااض ةكثاار ااي اإلكتكااا الااذاتي ليصاال ب حا %09.8
لعام  .9002ة ي ار ن زيادً اإل كااق الكاردد مان السامع ال ذاأياة ليصال تلاى  %90سايفدد تلاى ت كااض اي سابة اإلكتكاا الاذاتي ليصال
ب ح  %09.2لعام .9002

الكممات الدالية :الدالة اإلفناا ية– الدالة االتستلاكية– المتغيرات الصورية– المروفنة اإلفناا ية.
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المقدمة

يستعد

تعد الكاكعة من المحاصيل الزراعية العامة ،ذلك

هدف البحث

البحث مدى تمكا ية التعر عمى اإل ت

إلحت اأعا عمى معدصة مرتكعة من الكيتامي اة ايم ح

ح السم ك اصستع كي لممستعمك المصرد ي مطه

المعد ية ايمر الذد يجعمعا مقب لة استع كيا لدى

ال ذاأي عمى معظم السمع ال ذاأية ب اصة الكاكعة ذلك

المستعمك،

ت تاجعا

بالر م من

يمثل

ح

ذه اي مية تص ةن مت سط

300.8

ةل

ل

طن

الكترً( ،2)9002-9000ي حين يبمن حجم اصستع ك
الق مي م عا ب ح

 10449.2ةل

طن

ل الكترً

السالكة الذكر ،ايمر الذد يجعل حجم الكج ً ال ذاأية

م عا يقدر ب ح  0030ال

طن كمت سط ل كس الكترً

بالتالي معدصة م كية من اإلكتكا الذاتي التي تبمن
تقريبا  %96.0كمت سط لمكترً المذك رً ةع ه الذى
يعتبر ةم ار ص يستعان به ،الذد يحتم بالير رً دراسة
جا

م عا بشكل تكصيمي ذلك من اقع بيا اة

الطم

مقطعية لتحرد الدقة ي ال تاأج المست مصة م عا،
المتمثمة ي بح ث مي از ية ايسرً لكترتين المقار ة بي عما
ل دراسة اإل كاق اصستع ك لتمك السمع

ذلك من

محل الدراسة.

بالر م من ة مية الكاكعة كسمعة لعا قيمة

ذاأية

اصستع كية لمكاكعة است راج المر اة من اقع بحثي
اإل كاق

اصستع ك

اي راد ةدة بطبيعة الحال تلى ت كاض الم كق عمى

السمع ال ذاأية

اصة الكاكعة بشكل اير ي ري

حير مصر بالتالي تتم ص مشكمة البحث ي التعر
عمى مدى اإل ت

،9000/9008

لعامي

 9002/9009مقار ة ال تاأج.

الطريقة البحثية ومصادر البيافنات:

تعتمدة الدراسة ي تحميمعا اإلقتصادد عمى ةسالي

التحميل اإلحصاأية ال صكية الكمية ،ذا باإليا ة تلى
ايسالي

القياسية الممثمة ي ةسالي

اإل حدار البسيط،

اإل حدار المرحمي ي تقدير بعض ال ماذج.
اعتمدة الدراسة عمى البيا اة الثا ية الم ش رً

ير

الم ش ا رً ماان مصااادر ا الم تمكااة بصااكة اصااة ةبحاااث
الجعاااز المركاازد لمتعبأااة العامااة اإلحصااا (ةبحاث مي از يااة

ايسرً) ،ايياا تسات دام ق اعاد البيا ااة العالمياة ال اصاة
بشاابكة اإل تر ااة التابعااة لم ظمااة اي ذيااة الز ارعااة(الكااا )،
الصمة بم ي ع الدراسة.

الفنتائج ومفنا شتلا

ةن الت يراة اإلقتصادية ي الكترً اي يرً

التي ت عكسة سمبيا ي ت كاض مست ياة الد ل لدد

أوالا :اتستلاك الااكلة في مصر:

 -2تطور إفنتاج الااكلة في مصر:

تشير المعادلة( )0بالجد ل( )0ةن كمية اإل تاج من

الكاكعة ة ذة تتجا ا متزايدا

ل الكترً(-9000

الذد حدث ي ال مط ال ذاأي عمى

 )9002بمعدل بمن ح  00.2ةل

طن س يا ،قد تثبة

اصة ي

بمن

التحديد()R2

السمع ال ذاأية بصكة عامة الكاكعة بصكة

عامي  9002/9009 ،9000/9008ما السب
ذا اإل ت

من

باإليا ة تلى الدراساة اإلقتصادية الرساأل العممياة ذاة

المشكمة البحثية

مرتكعة تص

ل التقدير اإلحصاأي لمد ال اإل كاقية اإل كاقية

.

ار

مع يته

تحصاأيا،

كما

معامل

 0.44مما يع ي ةن  %44من الت يراة ي كمية اإل تاج
من الكاكعة ترجع لمع امل التي يعكس ةثر ا الزمن ،تشير

قيمة( )Fالمحس بة تلى ص حية ال م ذج المست دم ي
الص رً ال طية.
 -1تطور االتستلاك القومي من الااكله فى مصر
( )0شبكة اإل تر ة التابعة لم ظمة اي دية الزراعة.

( )9الجعاز المركزد لمتعبأة العامة اإلحصا .
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طن س يا ،قد تثبة

اصستع ك ع عا ي اإل تاج ،كما بمن معامل التحدياد()R2

زيادً معدصة

 0.87مما يع ي ةن  %87من الت ياراة اي حجام الكجا ً

التحديد( 0.68 )R2مما يع ي ةن  %68من الت يراة ي

قيمااة( )Fالمحس ا بة تلااى ص ا حية ال م ا ذج المساات دم ااى

كمية اصستع ك الق مي من الكاكعة ترجع لمع امل التي

الص رً ال طية.

مع يته تحصاأيا ،ايمر الذد ي ير
الزيادً

ي اصستع ك ع عا ي اإل تاج ،كما بمن معامل

يعكس ةثر ا الزمن،

تشير قيمة( )Fالمحس بة تلى

ص حية ال م ذج المست دم ي الص رً ال طية.
 -3تطور االتستلاك الاردي من الااكلة في مصر:

تشير المعادلة( )2بالجد ل ( )0ةن كمية اصستع ك

الكردد من الكاكعة ة ذ تتجا ا متزايدا

ل الكترً سالكة

من الكاكعة ترجع لمع امل التي يعكس ةثر ا الزمن ،تشير

 -5تطوووور فنتسوووبة اإلكتاوووا
مصر:

الوووياتي مووون الااكلوووة فوووي

تشير المعادلة( )4بالجد ل( )0ةن سبة اإلكتكا

الذاتي من الكاكعة حيث ة ذة تتجا ا مت اقصا

ل ترً

الدراسة ب سبة بم ة ح  %0.6س يا ،قد ثبتة مع يته

الذكر بمعدل بمن ح  0.280كيم جرام س يا ،قد تثبة
مع يته تحصاأيا ،كما بمن معامل التحديد(0.36 )R2

تحصاأيا ،ايمر الذد ي ير زيادً معدصة الزيادً ي
اصستع ك ع عا ي اإل تاج ،كما بمن معامل التحديد()R2

مما يع ي ةن  %36من الت يراة ي كمية اصستع ك

 0.60مما يع ي ةن  %60من الت يراة ي سبة

الكردد من الكاكعة ترجع لمع امل التي يعكس ةثر ا
الزمن ،تشير قيمة( )Fالمحس بة تلى ص حية ال م ذج
المست دم ي الص رً ال طية.

 -4تطور حجم الاجوة من الااكلة في مصر:

اإلكتكا الذاتي من الكاكعة ترجع لمع امل التي يعكس
ةثر ا الزمن ،تشير قيمة( )Fالمحس بة تلى ص حية
ال م ذج المست دم ي الص رً ال طية.

تشير تلى معامل التحديد  * R .تشير تلى مع ية
2

تشااير المعادلااة ( )3بالجااد ل( )0ةن حجاام الكج ا ً ماان

معام ة اإل حدار ع د مست ى(** ،)0.04تشير تلى

الكاكعة ة ذ تتجا اا مت ازيادا ا ل تارً الد ارساة بمعادل بمان

مع ية ع د مست د( F ،)0.00تشير تلى ص حية

حا ا  37.2ةل ا ا

طا اان س ا ا يا ،قا ااد تثبت ا اة مع ي ا اة حجا اام

الكجا ا ً ايم اار ال ااذد ي ي اار زي ااادً مع اادصة الزي ااادً ااي

الشكل الريايي لطبيعة البيا اة المست دمة.

جدول :2اال تجاه الزمفنوي لإلفنتواج واالتسوتلاك القوومي والاوردي مون الااكلوة فوي مصور خوال الاتورة()1023- 1002
(اإلفنتاج -االتستلاك القومي -الاجوة باأللف طن)(،االتستلاك الاردي بالكيموجرام).
المعادلة
المتغير التابع
R2
F
Y 1T=340 +10.3 XT
كمية اإل تاج
0.55
13.6
٭) (3.7٭)(2.1
Y 2T=1142 +58.6 XT
كمية اصستع ك الق مي
0.79
42.3
٭٭)(4.3
**)(6.5
Y 3T=17.1 +0.390 XT
كمية اصستع ك الكردد
0.47
9.8
٭)(2.9)* (3.1
Y 4T=802 +48.3 XT
حجمة الكج ً
0.98
23.1

المتسمتسل

**)(3.2)* (4.8
Y 5T=35.0 – 1.7 XT
سبة اإلكتكا الذتتي
0.71
12.4
*)(3.1)* (-3.5
المصدر :)0( :شبكة اإل تر ة التابعة لم ظمة اي ذية الزراعة العالمية ( :)2( ،)9الجعاز المركزد لمتعبأة العامة اإلحصا .

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

حيث x :مت ير الزمن لمكترً() 9002-9000
القيمة بين ايق اس تشير تلى قيمه المحس بة(ة )
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ثافنيا :التقدير اإلحصائى لمدوال اإلفناا ية واإلفناا ية
االتستلاكية لمااكلة من خال بحث ميزافنية

األتسرة

لعامي()1023/1021( ،)1020/1009

في جملورية مصر العربية:
يت ا ل

ذا الجز التقدير اإلحصاأي لد ال اإل كاق

اإل كاق اصستع كي عمى الكاكعة باست دام ايسس

العممية التي قامة عميعا م ح ياة ت جل لإل كاق
اصستع كي ،يقصد بم ح ى ت جل لسمعة ما م تم
الكمياة التي يقبل المستعمك عمى شراأعا ع د المست ياة
الم تمكة من الد ل مع بقا باقي المت يراة عمى حالعا
د ن ت ير(جيعان رج

لطكى محمد).

ذا تعتبر البيا اة المستقاً من ةبحاث مي از ية ايسرً

مثل بحث اإل كاق اصستع ك لعام  9002/9009من
ةس

البيا اة المست دمة ي ذا ال رض لما تتميز به

عن

ير ا من البيا اة ال اصة بالس سل الزم ية ي

تمكا ية ت تراض ثباة كا ة المت يراة المحددً ل ستع ك
يما عدا مت ير جممة اإل كاق .ع دأذ يمكن قياس درجة
اإلستجابة ي الكمية المستعمكة من الكاكعة بال سبة
لمت يراة ي جممة اإل كاق ،بالتالي تقدير المر اة
اإل كاقية لمسمعة محل الدراسة التي تعر

ي ذه الحالة

"بالمر اة اإل كاقية" "المر اة اإل كاقية اصستع كية"
ذا

قد تم تست دام الص رً الريايية الم اريتمية

المزد جة لتقدير الع قة اإل كاقية اإل كاقية اصستع كية،
تقدير المر اة اإل كاقية عمى الكاكعة ي كل من ري

حير مصر ب ست دام بيا اة بحث اإل كاق اصستع ك
لعام  9002/9009مقار ة بعام 9000./9008
 :2التقدير اإلحصائي لمدوال اإلفناا ية واإلفناا ية
االتستلاكية عمى الااكلة في ريف وحضر مصر من

وا ع بحث ميزافنية األتسرة لعام(:)1020/1009

أ -الدالة اإلفناا ية عمى الااكلة من وا ع بحث ميزافنية
األتسرة لعام(:)1020/1009
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بدراسة الع قة بين تجمالي اإل كاق الس د لمكرد عمى
السمع ال ذاأية مت سط ت كاق الكرد الس د عمى الكاكعة

الحير ب ست دام الص رً الم اريتمية

ي الري

المزد جة التى ةعطة ة يل ال تاأج من الص ر الريايية
اي رى ي التعبير عن طبيعة الع قة.
تشير ال تاأج الم يحة بجد ل( )9تلى ة مية
الع امل التي يعكسعا تجمالي اإل كاق الس د لمكرد ي

تكسير الت يراة التي ت تابة مت سط اإل كاق الكردد عمى
الكاكعة ي الري

الحير ال اصة ببحث مي از ية

ايسرً بالعي ة لعام( )9000/9008حيث ثبتة المع ية
اإلحصاأية لمع امل التي يشرحعا تجمالي

اإل كاق

الس د ،ذلك ع د مست ياة المع ية المأل ة ،كما يشير
معامل التحديد تلى ةن ح الي  %85 ،%89من الت ير
ي اإل كاق الكردد عمى الكاكعة ترجع تلى الت يراة ي
الحير عمى

اإل كاق الكمي الس د لمكرد ي الري

الترتي  .كما ثبتة مع ية قيمة  Fالمحس بة

ما

يع ى م أمة ال م ذج الريايي لمص رً الم اريتمية
المزد جة المست دمة لدراسة الدالة اإل كاقية عمى الكاكعة.
الحير،

بتقدير المر ة اإل كاقية لمكاكعة ي الري
تبين ة عا بم ة ح 0.3 ،0.2عمى الترتي ،

يع ي ةن الكاكعة من السمع التى الطم
ص ت تم

كثي ار لكل من الري

كالعصاأر ة

الكاكعة المص عة

عميعا مرن حيث

الحير،

ةن ذه السمعة لعا بداأل قد تك ن

ما

ما يع ي

ي ص ر م تمكة
اصة لذ ى الد ل

المرتكعة بال سبة لم مط ال ذاأي س ا بالري

ة الحير.

ب-الدالة اإلفناا ية االتستلاكية لمااكلة من وا وع بحوث
ميزافنية األتسرة لعام(:)1020/1009

بدراسة الع قة بين تجمالي اإل كاق الس د لمكرد عمى

السمع ال ذاأية مت سط اصستع ك الكردد الس د عمى
الكاكعة ي الري

الحير ب ست دام الص رً الم اريتمية

المزد جة حيث ةعطيا ة يل ال تاأج ي التعبير عن
طبيعة الع قة.
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جوودول  :1التقوودير اإلحصووائي لوودوال اإلفناوواق واإلفناوواق االتسووتلاكي عمووى الااكل وة فووي مصوور موون خووال بحووث اإلفناوواق
واالتستلاك لعام()1020/1009
F
115.6
120.4
198.6
209.8
532.6
532.2
المصدر :جمعة

R2
0.86

المعادلة

الفنطاق
الري

اتسم المعادلة
الدالة اإل كاقية

Ln Y1i = 5.5 + 1.4 lnxi
**)(8.3)**(10.7
الدالة اصستع كية
Ln Y2j = -6.7 + 1.4 lnxi
الري
0.86
* *)(-9.5)**(10.9
الدالة اإل كاقية
Ln Y3i = 5.2 + 1.3lnxi
الحير
0.92
**)(11.3)** (14.7
الدالة اصستع كية
Ln Y4j = -6.7 + 1.3lnxi
الحير
0.92
**)(9.4)**(14.5
الدالة اإل كاقية
Ln Y5i = 5.6 + 1.4lnxi
الجمع رية
0.96
**)(12.5)**(23.1
الدالة اصستع كية
Ln Y6j = -6.7 + 1.4lnxi
الجمع رية
0.97
**)(-17.6)**( 23.1
حسبة من بيا اة الجعاز المركزد لمتعبأة اإلحصا بحث اإل كاق اصستع ك عام .9000/9008

حيث:
( )Ŷ iالقيمااة التقديريااة لمت سااط اإل كاااق الكااردد الس ا د بالج ي اه ااي ري ا
بااايل

ج يااه عمااى م تما

ة حياار مصاار عمااى الكاكعااة = x ،تجمااالي اإل كاااق الكااردد الس ا د

الساامع ال ذاأيااة )Ŷ j( ،القيمااة التقديريااة لمت سااط اإل كاااق اصسااتع كي الكااردد السا د بااالكيم جرام ااي ريا

ة حياار

مصر عمى الكاكعة.

تشير ال تاأج الم يحة بجد ل( )9تلى ة مية
الع امل التي يعكسعا تجمالي اإل كاق الس د لمكرد ي

تكسير الت يراة التي ت تابة اصستع ك
الكاكعة ي الري

الكردد .من

 :1التقووووودير اإلحصوووووائي لمووووودوال اإلفناا يوووووة واإل فناا يوووووة
االتستلاكية عمى الااكلة في ريف وحضر مصر من

وا ع بحث ميزافنية األتسرة لعدد (:)1023/1021

الحير ال اصة ببحث مي از ية

أ-الدالة اإلفناا ية عمى الااكلة من وا وع بحوث ميزافنيوة

اإلحصاأية لمع امل التي يشرحعا تجمالي اإل كاق الس د

بدراسة الع قة بين تجمالي اإل كاق الس د لمكرد عمى

ايسرً بالعي ة لعام ( )9000/9008حيث ثبتة المع ية
ذلك ع د مست ياة المع ية المأل ة ،كما يشير معامل

التحديد تلى ةن ح الي  %89 ،%75من الت ير ي
اصستع ك الكردد عمى الكاكعة ترجع تلى الت يراة ي
اإل كاق الكمي الس د لمكرد ي الري

الحير عمى

الترتي  .كما ثبتة مع ية قيمة  Fالمحس بة

ما

يع ى م أمة ال م ذج الريايي لمص رً الم اريتمية

األتسرة لعدد(:)1023/1021

السمع ال ذاأية مت سط تص كاق الكردد الس د عمى
الكاكعة ي الري

الحير ب ست دام الص رً الم اريتمية

المزد جة التى ةعطة ة يل ال تاأج من الص ر الريايية
اي رى ي التعبير عن طبيعة الع قة.
تشير ال تاأج الم يحة بجد ل( )2تلى ة مية

الع امل التي يعكسعا تجمالي اإل كاق الس د لمكرد ي

المزد جة لدراسة الدالة اإل كاقية اصستع كية عمى

تكسير الت يراة التي ت تابة مت سط اإل كاق الكردد عمى

بتقدير المر ة اإل كاقية اصستع كية الكاكعة ي

ايسرً بالعي ة لعام( )9002/9009حيث ثبتة المع ية

الكاكعة.
الري

الحير ،حيث تبين ةن المر ة المقدرً بكل من

الري

الحير بم ة ح  0.2 ،0.3عمى الترتي ،
ما يتكق مع ال تاأج السابقة.

الكاكعة ي الري

الحير ال اصة ببحث مي از ية

اإلحصاأية لمع امل التي يشرحعا تجمالي اإل كاق الس د،
ذلك ع د مست ياة المع ية المأل ة.
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جوودول  :3التقوودير اإلحصووائي لوودوال اإلفناوواق واإلفناوواق االتسووتلاكي عمووى الااكلووة فووي مصوور موون خووال بحووث اإلفناوواق
واالتستلاك لعام()1020/1009

ال طاق
الري

R2
0.90

اسم المعادلة
الدالة اإل كاقية

المعادلة

F
Ln Y1i = 5.3 + 1.3lnxi
164.3
** )(10.3)**(12.8
الدالة اصستع كية
Ln Y2j = -6.8 + 1.3ln xi
الري
0.90
164.0
**)(-9.5)**(12.7
الدالة اإل كاقية
Ln Y3i = 5.3 + 1.3lnxi
الحير
0.96
553.9
* *)(15.5) (23.5
الدالة اصستع كية
Ln Y4j = -6.7 + 1.3lnxi
الحير
0.97
553.0
* *)(17.4)**(23.5
الدالة اإل كاقية
Ln Y5i = 4.4 + 1.2lnxi
الجمع رية
0.93
256.3
* *)(8.4)**(16.0
الدالة اصستع كية
Ln Y6j = -5.8 + 1.2lnxi
الجمع رية
0.93
256.0
**)(-11.2)**(16.0
المصدر :جمعة حسبة من بيا اة الجعاز المركزد لمتعبأة اإلحصا بحث اإل كاق اصستع ك عام .9002/9009
حيث:
( )Ŷ iالقيمااة التقديريااة لمت سااط اإل كاااق الكااردد الس ا د بالج ي اه ااي ري ا
ج يه عمى م تم

بايل

الكاكعة.

قيمة  Fالمحس بة

ة حياار مصاار عمااى الكاكعااة = x ،تجمااالي اإل كاااق الكااردد الس ا د

السمع ال ذاأية )Ŷ j( ،القيمة التقديرية لمت سط اإل كاق اصستع كي الكاردد السا د باالكجم اي ريا

ة حيار مصار عماى

ما يع ى م أمة ال م ذج الريايي لمص ر الم ارتيميه المزد جة المست دمة لدراسة الدالة اإل كاقية عمى الكاكعة.

كما يشير معامل التحديد تلى ةن ح الي  %85 ،80من

تشير ال تاأج الم يحة بجد ل( )2تلى ة مية الع امل التي

الت ير ي اإل كاق الكردد عمى الكاكعة ترجع تلى الت يراة

يعكسعا تجمالي اإل كاق الس د لمكرد ي تكسير الت يراة

ي اإل كاق الكمي الس د لمكرد ي الري
الترتي  .كما ثبتة المع ية.

الحير عمى

التي ت تابة اصستع ك
الحير

ال اصة

الكردد من الكاكعة ي الري
ببحث

مي از ية

ايسرً

بالعي ة

بتقدير المر ة اإل كاقية لمكاكعة ي الري

الحير،

لعام( )9002/9009حيث ثبتة المع ية اإلحصاأية

تبين ة عا بم ة ح 0.2 ،0.2عمى الترتي ،

ما يع ي

لمع امل التي يشرحعا تجمالي اإل كاق الس د ذلك ع د

ةن الكاكعة من السمع ذاة الطم
لكل من الري

الحير،

المرن حيث ص ت تم

مست ياة المع ية المأل ة ،كما يشير معامل التحديد تلى

ما يتكق مع ال تاأج

ةن ح الي %86 ،%80من الت ير ي اصستع ك الكردد

المتحصل عميعا من تقدير الد ال اإل كاقية لبحث اإل كاق

اصستع ك لعام(.)9000/ 9008

ب-الدالووة اإلفناا يووة االتسووتلاكية لمااكلووة موون وا ووع بحووث
ميزافنية األتسرة لعام(:)1023\1021

بدراسة الع قة بين تجمالي اإل كاق الس د لمكرد عمى

السمع ال ذاأية مت سط اصستع ك الكردد الس د عمى
الكاكعة ي الري

الحير ب ست دام الص رً الم اريتمية

المزد جة حيث ةعطيا ة يل ال تاأج ي التعبير عن طبيعة
الع قة.

313

عمى الكاكعة ترجع تلى الت يراة ي اإل كاق الكمي الس د
لمكرد ي الري

قيمة  Fالمحس بة

الحير عمى الترتي  .كما ثبتة مع ية
ما يع ي م أمة ال م ذج الريايي

لمص رً الم اريتمية المزد جة لدراسة الدالة اإل كاقية
اصستع كية عمى الكاكعة.

بتقدير المر ة اإل كاقية اصستع كية من الكاكعة ي

الري

الحير ،حيث تبين ةن المر ة المقدرً بكل من

الري

 0.2 ،0.2عمى الترتي ،

الحير بم ة ح

يتير من ذلك ة ه كما بال تاأج المتحصل عميعا من

)Vol. 61, No. 5, pp. 813-822, 2016 (Arabic

تقديراة الد ال اصستع كية

Alex. J. Agric. Sci.

الكاكعة لبحث اإل كاق

اصستع ك لعام (.)9000/9008

مما سبق من التقديراة اإلحصاأية لممر اة اإل كاقية

اصستع كية لمكاكعة س ا لعام 9009 ،9000/9008
 9002/التي ت ير الطم

ذا

المرن عمى الكاكعة،

 :yiمت سط اإل كاق ة اصستع ك الكردد عمى السمعة
 :X iتجمالي اإل كاق الس د لمكرد عمى السمع ال ذاأية

 :Diمت ير ا تقالي يعكس ت ت

الكترً الزم ية حيث يأ ذ

القيمة( )0لعام ( ،)9002/9009القيمة(صكر) لعام
(.)9000/9008

عمى الر م من ة مية ير رية بعض ة اع الكاكعة لدى

ع د تعادً تقدير الدالة اإل كاقية لمكاكعة بعد تيا ة

ة الحير عمى حدا س ا (كالبرتقال

الكترً الزم ية

المستعمك ي الري

الم ز ال خ التين) عمى سبيل المثال ليس

الع

المت ير اص تقالي الذد يعبر عن ت ت

كا ة ال تاأج كما بالجد ل ( ،)3بالتع يض عن قيمة

الحصر ،لكن مر ة الكاكعة ذه ترجع بشكل رأيسي تلى

المت ير اص تقالي بالقيمة ( )0لعام ( ،)9002/9009القيمة

بعض ة اع الكاكعة (كالتكاح الما ج ) عمى سبيل المثال

(صكر) لعام ( ،)9000/9008تبين ةن:

ليس الحصر التى ص ت تم

الحير،

كثي الر بكل من الري

ظ ار لعرض البيا اة اإل كاقية اصستع كية

لمكاكعة ي ص رً مجمعة ليسة تكصيمية ،كا ة تاأج
المر ة كما سبق عريه.
ثالثا :مقارفنة فنتائج التقدير اإلحصائي لمدوال اإلفناا ية

واإلفناا ية االتستلاكية عمى الااكلة في جملورية

مصر العربية لعام( )1023/1021مقارفنة بعام

(:)1020\1009

 -2دراتسة اختاف اإلفنااق الاردي عمى الااكلة في
جملورية مصر العربية من وا ع بحث اإلفنااق

بطبيعااة الحااال ا ن الجااز الثابااة ااي المعادلااة يتياامن
ت ااأثير ع ااام( ،)9000/9008كم ااا ةن ت ااأثير ت اات
الزم يا ااة ت ما ااا ي ا ا عكس ا ااي قيما ااة الث ابا ااة،

الكتا ارً

ا ا ما ااا يظعا اار

التت اااقص الح ااادث ااي س اابة اإل ك اااق عم ااى الكاكع ااة تل ااى

حا ا الي  %0.34ااي ع ااام ( )9002/9009ع ااه ااي ع ااام
( ،)9000/9008الا ااذى قا ااد يرجا ااع تلا ااى ارتكا اااع مسا اات ياة
ايسا ا ا ا ا ا ااعار ما ا ا ا ا ا اان عا ا ا ا ا ا ااام ( )9000/9008تلا ا ا ا ا ا ااى عا ا ا ا ا ا ااام
(.)9002/9009
 -1دراتسووووة إخووووتاف اإلفناوووواق االتسووووتلاكي الاووووردي عمووووى

واالتستلاك لعام ( )1023/1021مقارفنة بعام

الااكلووة فووي جملوريووة مصوور العربيووة م ون وا ووع بحووث

لما كان اإل كاق الكمى لمكرد يفثر ي ت كاقه عمى م تم

(:)1020/1009

(:)1020/1009
السمع ال دماة،

العامل الرأيسي المحدد لطبيعة

الع قة بين ذا اإل كاق الكمي ذلك اإل كاق ة اصستع ك
الجزأي ،اعتمادا عمى ذه الكريياة ايساسية ،تم صيا ة
ال ماذج الريايية المعبرً عن الد ال اإل كاقية اإل كاقية
اصستع كية التي ت ير ت ت
حيث:

)(1

Ln y i = -5.0 + 1.3 ln x i
Ln y i= -6.45 + 1.3 ln x i

()0

الكترً الزم ية كالتالي:

ln yi = a + b1ln x i + b2 Di + U i

ع ااد تع ااادً تق اادير الدال ااة اصتكاقي ااة اصس ااتع كية لمكاكع ااة بع ااد
تيااا ة المت ياار اص تقااالي الااذد يعباار عاان ا اات

الكت ارً الزم يااة

كا ااة ال ت اااأج كم ااا بالج ااد ل( ،)3ب ااالتع يض ع اان قيم ااة المت ي اار
اص تقالي بالقيمة ( )0لعاام ( ،)9002/9009القيماة (صاكر) لعاام
( ،)9000/9008تبين ةن:
Ln y i = - 6.1 + 1.3ln x i
Ln y i= - 6.36 + 1.3ln x i

بطبيع ااة الح ااال ا ا ن الج ااز الثاب ااة ااي المعادل ااة يتي اامن

محمد كامل ريحان ،ةحمد ر يق قاسم (دكاترً) ،الطرق الكمية ي

العم م اص قتصادية

اإلفنااق واالتستلاك لعام ( )1023/1021مقارفنة بعوام

اإلدارية ،الجز

اجتماعي ،مطبعة دبي.0879 ،

الثا ي ،تحصا

تقتصادد

تأثير عام ( ،)9000/9008كماا ةن تاأثير ا ات

الكتارً الزم ياة

ت ماا يا عكس اي قيمااة الث اباة ،ا ماا يظعاار الت ااقص ااي ساابة
اإل كااق اصسااتع كي لمكاارد عمااى الكاكعااة تلااى حا الي  %0.95ااي
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ع ا ااام ( )9002/9009ع ا ااه ا ااي ع ا ااام ( ،)9000\9008ا ااذا

اصستع كي لمكرد ي جمع رية مصار العربياة لبحاث اإل كااق

ي ي اار ا ك اااض اإل ك اااق الك ااردد عم ااى الكاكع ااة كثيا ا الر ع ااه ااي

اصستع ك لعام .9002

اإل كاااق اصسااتع كي الكااردد م ااه ا ل العااامين السااابق ذكر ااا،
الاذد يبااين تثار التيا م اي ارتكاااع مسات ياة ةسااعار الكاكعاة مااع

ي ياار الجااد ل( )4ال تاااأج المت صاال تليعااا ال اتجااة

ل سا

م تمكااة ماان اإل كاااق الكااردد عمااى الساامع ال ذاأيااة ةثاار

مر ر الزمن ،باإليا ة تلى زيادً معدصة ال ما الساكا ي ا ماا

ااذه السااي اري اة عمااى مت سااط اصسااتع ك الكااردد القا مي

يتكااق الم طااق اصقتصااادد ،ايماار الااذد يبااين ةن اص كاااض ااي

م عا عمى حجم الكج ً ال ذاأياة مان الكاكعاة سابة اصكتكاا

اإل كاااق اصسااتع كي لمكاارد الم ياار ةع ا ه يرجااع تلااى ارتكاااع ااي

الااذاتي م عااا .يتياار ماان الجااد ل( )4ة ااه بتحقيااق مساات ياة

المعيشا ااي لة ا اراد ،باإليا ااا ة ةييا ااا تلا ااى الت ي ا اراة اصقتصا ااادية

حت ااى لا ا كا ااة ب سا ا

يا ا عكس بالي اار رً

السياسية اصجتماعية اي يرً الحادثة بالمجتمع المصرد.

عمااى معاادصة اصسااتع ك م عااا عمااى سا

رابعووا :اتسووتخدام فنتووائج الدراتسووة فووي محوواوالت وضووع بع وض

من الكاكعة ،ع د ا تراض  %4زيادً ي اإل كاق الكردد من

مساات د ايسااعار مااع عاماال السااكان لاايس ارتكاااع ااي المساات د

التسياتسات االتستلاك ية لمحاصيل الااكلة:

تن تج ا ار ةد سياسااة اقتصااادية قااد تاافثر بشااكل كبياار

عمى تاأج المت يراة ال اصة باصستع ك ،اي م من ات اذ
الق ا ارار بشا ااأن سياسا ااة ما ااا ا ا ا تبا ااار تج ا ا ار تما ااك السياسا ااة
لم ص ا ا ل تلا ااى الق ا ارار الم اس ا ا

بت كيا ااذ ة عا اادم ت كيا ااذ تما ااك

السياسا ااة ،ما ااث تذا كا ا ااة السياسا ااة اصقتصا ااادية تما ااك ا ااي
تحقيااق قاادر معااين ماان اإل كاااق عمااى الساامع ال ذاأيااة لاايكن
 %04 ،%00 ،%4ة يا ا ار  %90عم ااى الترتيا ا
سبة اصكتكا الذاتي المت قاع اي يا

م ااا ااي

تااأج مر اة اإل كااق

م تمكااة ماان اإل كاااق عمااى الساامع ال ذاأيااة عمااى مساات ى الكاارد
معق ل ااة ،سا ا

السا اامع ال ذاأيا ااة ،ا ا ن ذلا ااك س ا ا

اصكتكااا الااذاتي

يا اافدد ا ااي ال عايا ااة تلا ااى

مست ياة ةقال مان اصكتكاا الاذاتي م اه ليصال تلاى %03.3
لعااام  9002عمااا كااان  %95.7قباال الزيااادً .ااي حااين ة ااه
بزيااادً اإل كاااق الكااردد ماان الساامع ال ذاأيااة لتصاال تلااى %00

سا اايفدد تلا ااى ا كا اااض ةكثا اار ليصا اال ب ح ا ا  %02.5لعا ااام
 .9002ا ااي ح ا ااين ةن زي ا ااادً اإل ك ا اااق الك ا ااردد م ا اان الس ا اامع
ال ذاأيااة ليص ال تلااى  %04ساايفدد تلااى ا كاااض ةكثاار ااي
اصكتكااا الااذاتي ليصاال ب ح ا  %09.8لعااام  .9002ة ي ا ار
ااان زي ااادً اإل ك اااق الك ااردد م اان الس اامع ال ذاأي ااة ليص اال تل ااى

 %90سيفدد تلى ا كاض ي سبة اصكتكا الذاتي ليصل
ب ح  %09.2لعام .9002

جدول :4إختاف اإلفنااق واإلفنااق االتستلاكي الاردي عمى الااكلة في جملورية مصر العربية من وا ع بحث اإلفنااق
واالتستلاك لعام( )1023/1021مقارفنة بعام()1020/1009
المعادلة
R2
F

اتسم المعادلة
الدالة اإل كاقية

lnYi = - 5.0 + 1.3lnxi– 1.45 D
0.98
128.2
**)(-12.3)**(26.9)**(-46.8
الدالة اإل كاقية اصستع
lnYj = - 6.1 + 1.3lnxi– 0.26D
0.93
255.3
**)(-15.7)** (22.2)** (-7.1
المصدر :جمعة حسبة من بيا اة الجعاز المركزد لمتعبأة اإلحصا بحث اإل كاق اصستع ك لعام 9002/9009 ،9000/9008

كية

حيث:
(( )Ŷ iالقيماة التقديرياة لإل كااق الكاردد السا د بالج ياة إلجماالي جمع رياة مصار العربياة عماى الكاكعاة = x ،تجماالي اإل كااق الكاردد السا د
بايل

ج يه عماى م تما

السامع ال ذاأياة )Ŷ j( ،القيماة التقديرياة لإل كااق اصساتع كي الكاردد السا د باالكجم إلجماالي جمع رياة مصار العربياة عماى

الكاكعة :D ،مت ير ا تقالي يعبر عن الزمن ،حيث يأ ذ القيمة ( احد) لعام ( )9002/9009القيمة (صكر) لعام (.)9000/9008
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جدول  :5أهم الفنتائج المتحصل عميلا من إج ار بعض التسياتسات االتستلاكية .من وا ع فنتائج تقديرات المروفنة االتستلاكية
لمحاصيل الااكلة فى مصر من خال بحث اإلفنااق واالتستلاك لعام ()1023/1021

متوتسط كمية حجم اإلفنتاج حجم الاجوة
متستويات
االتستلاك من من الااكلة الغيائية من
إفتراضية
الااكلة
(الاعمى
لإل فنااق الاردي الااكلة لمارد
عمى التسمع (الاعمية) بالكجم باأللف طن (الاعمية)
باأللف طن
() 1
( )2
الغيائية
() 3
-1335.9
490.0
36.7
5%
-1335.9
490.0
36.7
10%
-1335.9
490.0
36.7
15%
-1335.9
490.0
36.7
20%

فنتسبة
اإلكتاا
الياتي من
الااكلة
(الاعمية)
() 4
26.8%
26.8%
26.8%
26.8%

متوتسط كمية
االتستلاك من
الااكلة لمارد
(المتو عة)
بالكجم
() 5
38.9
41.1
43.3
45.5

كمية االتستلاك حجم الاجوة فنتسبة اإلكتاا
الياتي من
الغيائية من
القومي من
الااكلة
الااكلة (المتو عة) الااكلة
(المتو عة)
(المتو عة)
باإللف طن
() 8
باأللف طن
() 6
() 7
14.4%
-2918.2
3408.2
13.6%
-6519.1
3600.9
12.9%
-10312.8
3793.7
12.3%
-14299.2
3986.4

المصدر )0( :الجعاز المركزى لمتعبأة العامة اإلحصا  ،بحث اإل كاق اصستع ك لعام (.)9002/9009
( )9شبكة اص ترة التابعة لم ظمة اي ذية الزراعة (الكا ).
( )7( ،)6( ،)5( ،)4من اقع تاأج تقديراة المر ة اصتكاقية اصستع كية بالدراسة.

ا شداد محمد ،دراسة مقارة لإل كاق اصستع كي عمى

المراجع

جيعان رج
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ي مصر ،رسالة دكت راه ،قسم اصقتصاد
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ABSTRACT
Despite the importance of the highly nutritional value of fruit, the real share of expenditure allocated for
food in general and for fruit in particular in both urban and rural areas is decreasing due to declined real per
capita income. The present study tries to find out parameters of changes in food consumption patterns
including fruit consumption share between 2009/10 and 2012/13. Expenditure and consumption functions were
statistically estimated based on family budgets data.
Major study’s findings are summarized as follows:
1. While time series analysis showed increased time trend for per capita fruit consumption between 2001 and
2013 at a rate of about 0.390 kg per year and per capita consumption of 20 kg/year on average, family
budget data of 2009/10 and 2012/13 showed the opposite, a declining per capita consumption for fruit at
36.7 kg and consequently increased size of production gap fruit at about 48.3 thousand tons per year, and
a decreased self-sufficiency of fruit at a rate of about 1.7% annually during the same period. These results
may be due to the use of monetary but not real values of per capita income as in the case of using family
budget data.
2. The estimates of income elasticities of spending and consuming fruit based on both family budgets of
2009/2010 and 2012/2013 are relatively high, showing flexibility of demand for fruit in general. This is
may be due to aggregation of fruit data by both family budgets, as some fruits are normal such as
oranges, grapes, and bananas and some others are flexible such as apples and mangoes.
3. Data evaluation of both family budgets of 2009/10 and 2012/13 showed lower per capita spending on fruit
than ten years before. This is may be due to declined real per capita income because of increased
inflation, increased population rates and socio-political and socio-economic changes since the events of
2011 in Egypt.
4. A sensitivity analysis was made to study the effects of increasing individual consumption expenditures in 4
scenarios by 5%, 10%, 15%, and 20% on fruit self-sufficiency. Increasing individual expenditure on fruit
by 5% will lead to increase total fruit consumption and consequently decrease of fruit gap. Thus 5%
increase in per capita fruit expenditure will lead to reduce fruit self-sufficiency by 14.4%. Similarly,
increasing per capita fruit expenditure by 10%, 15%, and 20% will lead to reducing self-sufficiency by
13.6%, 12.9%, and 12.3% respectively.
Key words: Expenditure Function- Consumption Function – Dummy Variables – Expenditure elasticity.
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