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  في مصر دراسة اقتصادية قياسية الستجابة عرض أهم محاصيل الحبوب
  ممتاز ناجي محمد السباعي

 االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس قسم 

  ٩/٨/٢٠١٥ :                         تاريخ القبول      ٢١/٦/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص
المتغيرات االقتصادية األخرى خالل الفترة  ات المزارعين لألسعار المزرعية وبعضاستهدف البحث الحالي تقدير وتحليل استجاب

من خالل التعرف على العوامل األكثر تأثيراً على المساحة المزروعة بأهم محاصيل الحبوب، باإلضافة إلى تقدير درجة ) ٢٠١٣-٢٠٠٠(
 ومرونة العرض لكل منها، وللوصول إلى أهداف الدراسة تم استخدام استجابة المزارعين والفترة الزمنية الالزمة لتحقيق هذه االستجابة

 في صورتيه الخطية واللوغاريتمية لتقدير Step wiseالتحليل اإلحصائي الوصفي والكمي، وذلك بتطبيق أسلوب االنحدار المرحلي المتعدد 
ت الدراسة في تقديرها للدوال موضع الدراسة على ، وقد اعتمدSupply Responseبعض النماذج اإلحصائية لقياس مدي استجابة العرض 

البيانات المنشورة وغير المنشورة من قطاع الشئون االقتصادية التابع لإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصالح 
محددة لدوال االستجابة والتي تمثلت في كل  االقتصادية التوقد أشارت نتائج البحث إلى معنوية التزايد السنوي في قيمة المتغيرا. األراضي

القمح، :(من المساحة المزروعة بالمحصول، اإلنتاجية، السعر المزرعي، التكاليف الفدانية، صافى العائد الفداني لكافة محاصيل الدراسة
احة الذرة الرفيعة الصيفي، وإنتاجية ، وكذا معنوية التناقص السنوي في مس)الشعير، الذرة الشامية الصيفي، األرز الصيفى، الذرة الرفيعة

الفدان من الذرة الرفيعة، وعدم ثبات معنوية التناقص السنوي في إنتاجية القمح، ومساحة الشعير، وإنتاجية الذرة الشامية، ومساحة األرز، 
  .وإنتاجية األرز، األمر الذي يشير إلى استقرار تلك المتغيرات وتأرجحها حول متوسطاتها

     ، )٠,١٣(، ٠,١٢ائج المقدرة من نموذج نيرلوف انخفاض قيمة معامالت المرونة في المدى القصير حيث قدرت بنحو وأوضحت النت
القمح، والشعير، واألرز الصيفى، والذرة الشامية الصيفي، والذرة الرفيعة على الترتيب، وفى المقابل : لكل من) ٠,٠٧(، ٠,٢٠، )٠,٠٤(

وبالتطلع إلى فترة .  لكل منها وعلى نفس الترتيب) ٠,٠٦(، ٠,١٧، )٠,٠٥(  ، )٠,١٧(، ٠,٢١ نحو بلغت المرونة في المدى الطويل
ومنها تبين انخفاض فترة استجابة .  لكل منها على الترتيب٠,٨١ ،٠,٨٥، ١,٣٢، ١,٢٥، ١,٧٨استجابة العرض كانت النتائج كالتالي 

لصيفي مقارنة بالمحاصيل األخرى، وربما يعزى ذلك إلمكانية التوسع في العرض لمحصولي الذرة الشامية الصيفي والذرة الرفيعة ا
وبتقدير دالة استجابة العرض بين المساحة المزروعة بالمحصول . المساحة المزروعة بأي منهما في العروة التالية مباشرة من نفس العام

اً لكل نموذج من نماذج التوزيع المتأخر كمتغيرات مستقلة، موضع الدراسة في العام الحالي كمتغير تابع والمتغيرات موضع الدراسة وفق
تبين من نتائج التحليل االحصائي أن أفضل هذه النماذج بالنسبة لمحصول القمح هو نموذج نيرلوف، ونموذج سولو للشعير، ونموذج 

  .جورجينسون لألرز الصيفي والذرة الشامية الصيفي والذرة الرفيعة
قتصادية سالفة الذكر على المساحة المزروعة بكل محصول تبين أنها اختلفت من محصول آلخر، إال أن وبدراسة أثر المتغيرات اال

أكثرها تأثيراً تمثل في السعر المزرعي العام السابق، تكلفة الفدان العام السابق، صافى عائد الفدان العام السابق، المساحة المزروعة من 
ستجابة العرض للمحاصيل موضع الدراسة في الصورة النسبية أوضحت نتائج التحليل االحصائى أن وبتقدير دالة ا. المحصول العام السابق

نسبة صافي عائد المحصول إلى صافي عائد المحصول : أهم العوامل المؤثرة على المساحة المنزرعة بالمحصول في العام الحالي تمثلت في
ل إلى تكاليف المحصول المنافس في العام السابق، ونسبة سعر المحصول لسعر المنافس في السنة السابقة، وكذلك نسبة تكاليف المحصو

كما تبين أن أكثر المتغيرات االقتصادية ذات التأثير الالحق على عرض المحاصيل موضع الدراسة هي . المحصول المنافس في العام السابق
  .تكاليف اإلنتاج سواء للمحصول نفسه أو المحاصيل المنافسة في الدورة

استجابة العرض، مصفوفة االرتباط، نماذج التوزيع المتأخر، المرونة في المدى القصير، المرونة في المدى  :كلمات دليلية
 .الطويل، فترة استجابة العرض
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  المقدمة
اتسم القطاع الزراعي المصري خالل فترة زمنية       
طويلة بتدخل الدولة في تحديد المساحة المزروعة مـن         

لفة وبالتالي التحكم في عرض المنتجات      المحاصيل المخت 
الزراعية، األمر الذي أدى إلى وجـود نـوعين مـن           
التركيب المحصولي أحدهما تسعى الدولة لفرضه وتجد       
فيه تعظيماً ألهداف المجتمع من توفير السلع الغذائيـة          
والتصديرية الهامة، والثاني يطبقه المـزارع لتعظـيم        

صيل الخضر والفاكهة   أرباحه ويدفعه للتوجه إلنتاج محا    
واألعالف، وقد ترتب على هذه الـسياسات إضـعاف         
الحوافز وتدني مستويات األداء في القطـاع الزراعـي         
وتضييق نسبي لمجال االستجابة السعرية الذي تفرضـه        

. النظرية االقتصادية في ظل ظروف المنافـسة الحـره        
وتعتبر مصر من أهم الدول المستوردة الصافية للغذاء،        

شير االحصاءات المتاحة إلى أن إنتاج الحبـوب        حيث ت 
 مليون طن، في حين بلغ المتاح       ٢٣في مصر بلغ نحو     

 مليون طن، األمر الذي يشير إلـى        ٤٠لالستهالك نحو   
 مليون طن، تقـدر     ١٧وجود فجوة  بلغت كميتها نحو       

 مليار دوالر، وبلغت نـسبة االكتفـاء        ٤,٣قيمتها بنحو   
ـ  % ٥٧,٥الذاتي نحو    -٢٠١١(ط للفتـرة    وذلك كمتوس

، لذا تحاول الدولة جاهدة  تقليل هذه الفجوة         )٢) (٢٠١٣
وذلك بزيادة اإلنتاج الزراعي من محاصيل الحبوب إما        
بالتوسع األفقي عن طريق زيادة المساحة المزروعة، أو        
بالتوسع الرأسـي عـن طريـق اسـتنباط الـسالالت           
واألصناف الجديدة  ذات اإلنتاجية العالية بمـا يـؤدي          

رتفاع نسبة االكتفاء الذاتي منها، وبعد تطبيق سياسـة         ال
اإلصالح االقتصادي اتجهت السياسة الزراعية الحاليـة       
إلى التوسع في إنتاج محاصيل الحبـوب لـسد الفجـوة       
الغذائية منها، من خالل قيام الدولة باإلعالن عن بعض         
مستويات األسعار مقدماً قبل بدء موسم الزراعة حتـى         

 القرارات اإلنتاجية المناسبة لهم     ذعين اتخا يتسنى للمزار 
  . استجابة لألسعار

  
  

  مشكلة وهدف البحث
رغم العقبات التي تحول دون تحقيـق االكتفـاء         
الذاتي من الحبوب إال أن األمل مازال قائماً في تقليـل           
حجم الفجوة الغذائية منها خالل الفترة القادمة وذلك من         

ها تـشجيع   خالل إتباع سياسـات زراعيـة مـن شـأن         
المزارعين على زيـادة االنتـاج وتحفيـزهم لزيـادة          
االنتاجية، لذا أصبح من األهمية بمكان التعـرف علـى          
مدى استجابة عـرض محاصـيل الحبـوب الرئيـسية         
للتغيرات السعرية، لما لذلك مـن أهميـة فـي اتخـاذ            
القرارات الخاصة بالسياسات الزراعيـة التـي تتعلـق         

لمزرعية، مما يساعد علـى     بنواحي اإلنتاج واألسعار ا   
تحسين ورفع الكفاءة التـسويقية وتحقيـق االسـتقرار         
السعري والمتمثلة في مـدي اسـتجابة عـرض تلـك           

لذا استهدف البحث الحالي تقـدير وتحليـل        . المحاصيل
استجابات المـزارعين لألسـعار المزرعيـة وبعـض         

-٢٠٠٠(المتغيرات االقتصادية األخرى خـالل الفتـرة   
التعرف على العوامل األكثر تـأثيراً      من خالل   ) ٢٠١٣

على المساحة المزروعة بتلك المحاصيل، باإلضافة إلى       
تقدير درجة استجابة المزارعين والفترة الزمنية الالزمة       

  . لتحقيق هذه االستجابة ومرونة العرض لكل منها
  الطريقة البحثية ومصادر البيانات

ليل لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوبي التح
اإلحصائي الوصفي والكمي، وذلك بتطبيق أسلوب 

 في صورتيه Step wiseاالنحدار المرحلي المتعدد 
الخطية واللوغاريتمية مع تفضيل الصورة الخطية 
العتبارها من أفضل الدوال عند التقدير في حالة 
استخدام المتغيرات التابعة كمتغيرات مستقلة بفترات 

طية تجعل معامل إبطاء، حيث أن الصور غير الخ
معامل االستجابة السنوي في نموذج نيرلوف (التعديل

ولتقدير ). أكبر من الواحد الصحيح وهذا غير منطقي
بعض النماذج اإلحصائية لقياس مدي استجابة العرض 

Supply Response تم استخدام المساحة المزروعة ،
بالمحصول فى العام الحالي كمتغير تابع وكالً من 

مزروعة بالمحصول في العام السابق والسعر المساحة ال
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المزرعى للمحصول في العام السابق واإلنتاجية في 
العام السابق وصافى العائد الفدانى في العام السابق 
والتكاليف الفدانية في العام السابق، ومتوسط األسعار 
المزرعية للمحاصيل البديلة أو المنافسة لألعوام الثالثة 

ت مستقلة وذلك بعد عمل مصفوفة كمتغيرا) السابقة
 للتعرف على مشكلة Correlation matrixاالرتباط 

 بين  Malti collinearlyاالرتباط الخطى المتعدد
المتغيرات موضع الدراسة، مع مراعاة عدم ارتباط 
األخطاء العشوائية مع بعضها ومع أحد المتغيرات 

للتأكد وذلك .  Auto Correlation )ارتباط ذاتي(المستقلة 
 من التأثير المعنوي لهذه المتغيرات على المتغير التابع

، وأخيراً )وذلك قبل الخوض في قياس دوال االستجابة(
دوال استجابة العرض للمحاصيل موضع  تقدير

وقد اعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة . الدراسة
وغير المنشورة من قطاع الشئون االقتصادية التابع 

ركزية لالقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة لإلدارة الم
  .واستصالح األراضي
  : االطار النظري للبحث

نظراً لتعدد المفاهيم واألساليب المستخدمة لدراسة      
استجابة عرض الحاصالت الزراعية، والتي يتوقف كل       
منها على طبيعة التقديرات المرغوب الحصول عليهـا        

العـرض  والهدف منها، حيث تعتبر دراسات اسـتجابة        
للحاصالت الزراعية من الدراسات التي يعتمـد عليهـا         
واضعي السياسات الزراعية ومتخذي القـرارات فـي        
التخطيط للقطاع الزراعي عند وضـع خطـط التنميـة          

وبناء على ذلك تم االستعانة ببعض نمـاذج        . الزراعية
التوزيع المتأخر المستخدمة في تحليل استجابة العرض       

وألمون، ونيرلـوف المعـدل،     كنموذج فيشر، وكويك،    
وسولو، وجورجينسون، وكيدهى، وفيما يلـي توضـيح        

  :موجز لكل نموذج من هذه النماذج
 A. Fisher Model:   نموذج ايرفنج فيشر) ١(

أن تأثير العامل المستقل على      يفترض هذا النموذج  
العامل التابع ليس كامل التأثير في الفترة الحالية، ولكن         

اً خالل عدة فتـرات زمنيـة، أي أن         تأثيره يكون موزع  

المتغيرات المستقلة يظهر تأثيرها بشكل قوي في الفترة        
 ثم تتناقص بعد ذلك فـي صـورة متواليـة           (t)الحالية  

حسابية حتى تصل بمرور الزمن إلى الـصفر، ويأخـذ          
  :النموذج الشكل التالي

Ait = α  + B1Pit+ B2Pi(t-1) + B3Pi(t-2) +……..+ BnPi(t-n-1) 
+ Ut 

كما يمكن تجميع الفترات المختلفة للسعر وعمـل        
متوسط مرجح لها على هيئة متغير مستقل واحد ويأخذ         

  :النموذج المقدر الشكل التالي
Ait = α̑ + B̑ Pitm + Ut   

   Koyck Model:     نموذج كويك) ٢(
حيث افترض كويك أن معامالت االنحدار تتناقص       

غيرات المـستقلة   في شكل متوالية هندسية، كما أن المت      
والمتأخرة زمنياً جميعها موجبة وتتناقص هندسـياً مـع        

  :الزمن ويأخذ النموذج الصيغة اآلتية
Ait = α (1-λ) + β P i(t-1) + λ Ai(t-1) +  [Ut – λ Ut-1] 

  :بينما يأخذ النموذج المقدر الشكل التالي
Ait = B̑0+ B̑1 P i(t-1) + B̑2 Ai(t-1) + U*

t 

  حيث أن 
α = B̑0 / (1-λ),    B = B̑1,      λ= B̑2,       U*

t = Ut – λ 
Ut-1 

 تـدل   (λ/1) معامل االستجابة السنوي، و      λحيث  
B̑1(P على فترة االستجابة، و ̅/Ā)     تدل علـى المرونـة

السعرية في المدى القصير، أما المرونة السعرية فـي         
المدى الطويل فيتم الحصول عليهـا بقـسمة المرونـة          

  .(λ-1)على المعامل  ى القصيرالسعرية في المد
  S. Almon Model:  نموذج ألمون) ٣(

وهذا النموذج هو صورة أكثر تعميمـاً لنمـوذج         
شيرلي فيشر للتوزيع المحدود المتأخر، حيث أوضحت       

أن نموذج كويـك يفتـرض أوزانـاً متناقـصة          المون  
كمتوالية هندسية، بمعني أن معامالت االنحدار تكـون        

ناقص هندسياً مع الزمن، بجانـب      ذات قيمة موجبة وتت   
أنها تعكس استجابة الظاهرة موضع الدراسة للمتغيرات       
االقتصادية في الفترة السابقة فقط، وغالبـاً مـا يكـون           
الواقع عكس ذلك، بحيث يجب توافر خطة إبطاء أكثـر          
مرونة تتعدي أكثر من فترة سابقة واحدة وهذا يعني أن          

 المساحة المنزرعة ال    القرار الذي يتخذه المزارع لتحديد    
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يعتمد فقط على السعر المزرعي في العام السابق ولكن         
أيضاً على أسعار السنوات السابقة، وطبقـاً الفتـراض         

  :ألمون فان دالة التوزيع المحدد تأخذ الشكل التالي
Ait = α + B1Pit+ B2Pi (t-1) + B3Pi (t-2) +……..+ BnPi (t-n) 

+ Ut 

  M. Nerlove Model:   نموذج نيرلوف) ٤(
وضع مارك نيرلوف نموذج التعديل الجزئي على       
أساس نموذج كويك للتوزيع المتأخر والذي يفترض أن        
المساحة المزروعة ال تتأثر بالسعر المزرعي الـسابق        
فقط بل وبالمساحة المزروعة في العام السابق أيـضاً،         

 :عليه فان الدالة تأخذ الشكل التالي
Ait = αλ + Bλ Pi (t-1) + (1-λ) Ai (t-1) + λ Ut 

  :بينما يأخذ النموذج المقدر الشكل التالي
Ait = B̑0 + B̑1 Pi (t-1) + B̑2 Ai (t-1) + U*

t 

  حيث أن 
α = B̑0/λ,    B = B̑1 / λ,      λ= 1 - B̑2,        λ Ut = U*

t 

، )معامل التعديل ( معامل االستجابة السنوي   λحيث  
β λ(P تدل على فترة االستجابة، (λ/1)و ̅/Ā)  تدل علـى 

β(Pالمرونة السعرية في المدى القصير، و      ̅/Ā)   تعبر عن 
  .المرونة السعرية في المدى الطويل

 R. Solo Model:   نموذج سولو) ٥(

اقترح روبرت سولو نموذج للتوزيع المتأخر غير 
المحدود، بمعني أن المتغيرات المستقلة تكون في صورة 

وباستخدام قوانين النهائية، وطبقاً لتوزيع باسكال 
 :التوافيق توصل سولو إلى نموذجه التالي

Ait = α (1-λ)2 + B (1-λ)2 P i(t-1) + 2λ Ai(t-1) - λ2 Ai(t-2) + 
[Ut - 2λUt-1 +λ2 Ut-2] 

  :أما الصورة التقديرية فتكون في الشكل التالي
Ait = B̑0 + B̑1 P i(t-1) + B̑2 Ai(t-1) - B̑3 Ai(t-2) + U*

t 
                    استجابة العرض هيحيث أن فترة 

[1/(1- B̑2- B̑3)]وتكون المرونة في المدى القصير ،  
[B̑1 *(P̅t-1/Ā)] أما المرونة في المدى الطويل فتكون ،

                    خارج قسمة المرونة في المدى القصير على
(1- B̑2- B̑3).  

 Gorginson Model: نموذج جورجينسون) ٦(

جينسون نموذج للتوزيع المتأخر مبني اقترح جور
على أساس تقريب كثيرة الحدود في صورة نسبية لعامل 

، وذلك بعمل تقريبان لكثيرة الحدود لكل من (L)التأخير 
المتغير التابع والمتغير المستقل، حيث يمكن صياغة 

  :شكل دالة استجابة العرض كالتالي
Ait = α (1+ λ1 L+ λ1 L2) + γ0Pit + γ 1Pi (t-1) + γ 2P i (t-2) - 

λ1 Ai (t-1) - λ2 Ai (t-2)   + (1+ λ1 L+ λ2L2) Ut 
 تعبر عن γ عن معامل التعديل، بينما λحيث تعبر   

  :معامل التوقع ويمكن أن تأخذ الدالة الشكل التالي
Ait = B̑0 + B̑1Pit + B̑2Pi(t-1) + B̑3P i(t-2) - B̑4Ai(t-1) - B̑5 

Ai(t-2) + U*
t  

-B̑2 (Pt̅مرونة في المدى القـصير  ويتم حساب ال

2/Ā) بينما المرونة في المدى الطويل ، Ʃk
i=0 B̑i (P ̅t-i/Ā) 

 ، بينما تكون فتـرة اسـتجابة   (..… .i= 0, 1)حيث أن 
 /( γ1 +2γ2)]+[(1- λ1-λ2)/( λ1 + 2λ2 )] :العرض كما يلي

(γ0 – γ1 – γ2)]   
 Kudhy Model:    نموذج كيدهى) ٧(

ل نموذج بهدف معرفة مدي  بعمكيدهيحيث قام 
استجابة المزارع لصافي العائد وهل ترجع هذه 
االستجابة إلى السعر المزرعي أو للتقدم التكنولوجي 
متمثالً في اإلنتاجية الفدانية، وقد استخدم كيدهي 
توصيف نموذج نيرلوف للتعديل الجزئي في نموذج 

إلى ) ١(مكون من ثالث معادالت حيث تشير المعادلة
بة المساحة المنزرعة لصافي العائد الفداني، كما استجا

إلى استجابة المساحة المنزرعة لكل ) ٢(تشير المعادلة
من سعر المحصول واإلنتاجية الفدانية، بينما تشير 

إلى مدي إمكانية وجود عالقة دالية بين ) ٣(المعادلة
اإلنتاجية الفدانية كمتغير تابع والسعر المزرعي 

لسابق، ويمكن توضيح نموذج للمحصول في العام ا
  : كيدهي على النحو التالي

Ait = α + B1NR i (t-1) + B2 Ai(t-1) + Ut                      (1) 
Ait = α + B1Pi (t-1) + B2 Yi(t-1) + B3 Ai(t-1) + Ut       (2) 
Yit = α + B1Pi (t-1) + Ut                                           (3) 

  : ر اإلحصائي لدوال استجابة العرضالتقدي
لتقدير دوال استجابة العرض تم االستعانة ببعض 
نماذج التوزيع المتأخر، حيث تم تقدير عالقة استجابة 
العرض للمحاصيل موضع الدراسة باستخدام النموذج 
الخطي واللوغاريتمي، ولقد اعتمد النموذج على عمل 

ن المتغير بيCorrelation Matrix مصفوفة االرتباط 
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التابع والمتغيرات المستقلة التي من المفترض تأثيرها 
على المتغير التابع، ثم تم استخدام نموذج االنحدار 

 وذلك في صورتيه المطلقة Step Wiseالمتعدد المراحل 
 :والنسبية

  :الصورة المطلقة: أوالً
Ait = f (Aij (t-1), Aij (t-2), Yij (t-1), C ij (t-1), P ij (t-1), P ij (t-2), 

P ij (t-3), P im (t-1), P im (t-2), P im (t-3), NR ij (t-1)). 
  :حيث أن

Ait :      المساحة المزروعة بالمحصول موضع الدراسة)i (
  .في العام الحالي

A ij(t-1) :    المساحة المزروعـة بالمحـصول موضـع
في الـسنة  ) j(أو المحاصيل المنافسة ) i( الدراسة
  .السابقة

A ij(t-2):    المساحة المزروعـة بالمحـصول موضـع 
بفترة تأخير ) j(أو المحاصيل المنافسة ) i( الدراسة
  .عامين

Y ij(t-1) :  اإلنتاجية الفدانية للمحصول موضع الدراسـة 

 )i  ( أو المحاصيل المنافسة)j (في السنة السابقة.  
C ij(t-1)  : التكاليف الفدانية للمحصول موضع الدراسـة  
)i  (ل المنافسة أو المحاصي)j (في السنة السابقة.  
P ij(t-1) : األسعار المزرعية للمحصول موضع الدراسـة 

)i  ( أو المحاصيل المنافسة)j (في السنة السابقة.  
P ij(t-2)  :األسعار المزرعية للمحصول موضع الدراسة 

)i  (     أو المحاصيل المنافـسة)j (    بفتـرة تـأخير
  .عامين

P ij(t-3) :للمحصول موضع الدراسـة األسعار المزرعية  

)i  (    أو المحاصيل المنافسة)j (   بفترة تأخير ثالثة
  . أعوام

Pim :        متوسط مرجح لألسـعار المزرعيـة للمحـصول
بفترة تأخير عـام وعـامين   ) i( موضع الدراسة
  . وثالثة أعوام

NR ij(t-1) : صافي العائد  للمحصول موضع الدراسـة )i (
  .ة السابقةفي السن) j(أو المحاصيل المنافسة 

  

  : الصورة النسبية: ثانياً
Ait = f ( (C i(t-1)/ C j(t-1)) ,  (P i(t-1) / P j(t-1)), (NR i(t-1) / 

NR j(t-1) ) ) 

  :حيث أن

A it : المساحة المزروعة بالمحصول موضع الدراسة)i (
  .في العام الحالي

C i(t-1)/ C j(t-1) :    التكاليف الفدانيـة للمحـصول موضـع
بالنسبة لتكاليف المحاصيل المنافـسة  ) i( الدراسة

)j (في السنة السابقة.  
P i(t-1) / P j(t-1) :   األسعار المزرعية للمحـصول موضـع
بالنسبة لألسعار المزرعية للمحاصيل ) i( الدراسة

  .في السنة السابقة ) j(المنافسة 
NRi(t-1) / NR j(t-1) :الفـداني  للمحـصول    صافي العائد 

بالنــسبة لــصافي العائــد ) i(موضــع الدراســة
  .في السنة السابقة) j(للمحاصيل المنافسة 

 النتائج ومناقشتها
المتغيرات االقتصادية المحددة لدوال استجابة : أوالً

  . العرض
ركزت الدراسة على محصولي القمح والشعير 
كمحاصيل غذائية استيرادية هامة ينافسهما في نفس 

والبرسيم الفول البلدي والبصل الشتوي : العروة
المستديم، واألرز كمحصول تصديري صيفي هام 

القطن، والذرة الشامية، والذرة : ينافسه في نفس العروة
ومحصولي الذرة الشامية والذرة الرفيعة . الرفيعة

كمحاصيل غذائية استيرادية هامة ينافسهما في نفس 
ونتيجة . القطن، األرز، وفول الصويا، والسمسم: العروة

 يتم دراسة المحاصيل موضع الدراسة لما سبق فسوف
حيث . أوال يليها دراسة المحاصيل المنافسة لها

بالدراسة ) ١( أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول
معنوية كل من المساحة والسعر المزرعي والتكاليف 
الفدانية وصافي العائد الفداني لمحصول القمح حيث بلغ 

، ٢١٩,٦، ١٦٢,٥، ٧٠,٢متوسط التزايد السنوي نحو 
 لكل منها على الترتيب، بمـعدل تزايد سنوي ٢٧٨,٩

من متوسط %١١,٩، %٨,٤، %١١، %٢,٥بـلغ نحو 
  الفترة لكل منها على الترتيب، 
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نتائج التقدير اإلحصائي لالتجاهات الزمنية العامة للمتغيرات االقتصادية المدروسة لمحاصيل الحبوب : ١جدول
  ).٢٠١٣-٢٠٠٠(الشتوية خالل الفترة 

معدل التغير   المتوسط  α  β  T R̅2 F  المتغير  المحصول
  السنوي

At 2315.7  70.2 7.5  0.81  56.4  2841.9  2.5  
*Yt  2.7  (0.002)  (0.3)  (0.07)  0.11  2.71  (0.08)  

Pt  259.2  162.5  7.7  0.82  58.7  1478.4  11.0  
Ct  967.9  219.6  7.7  0.82  58.4  2615.1  8.4  

  القمح

NRt  257.2  278.9  4.7  0.62  22.3  2349.2  11.9  
*At 116.1  (2.5)  (1.6)  0.11  2.6  97.6  (2.6)  

Yt 1.03  0.04  4.3  0.57  18.23  1.4  2.86  
Pt  (72.4)  229.4  10.0 0.88  99.8  1648.2  13.9  
Ct  439.5  199.5  6.9  0.78  47.13  1935.6  10.3  

  الشعير

NRt  (292.1) 174.5  6.3  0.75  39.1  1016.5  17.2  
  .تشير إلى عدم معنوية معامل االنحدار أو معنوية النموذج ككل*: يثح

At :المساحة المزروعة باأللف فدان.                      Yt : فدان/ طن(اإلنتاجية.(  
Pt : طن/جنيه(السعر المزرعي                         .(Ct : التكاليف)فدان/جنيه.(  

NRt : قيم سالبة (   ):    ).               انفد/جنيه(صافي العائد الفداني  
جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد : المصدر

    . مختلفة
نحو  )٢٠١٣-٢٠٠٠(حيث بلغ متوسط الفترة 

 ٢٦١٥,١، )طن/جنيه( ١٤٧٨,٤ ،)ألف فدان(٢٨٤١,٩

لكالً من المساحة ) فدان/ جنيه (٢٣٤٩,٢، )دانف/ جنيه(
والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي العائد 

  .الفداني على الترتيب
، ٠,٨٢، ٠,٨١وقد بلغ معامل التحديد المعدل نحو 

 للمتغيرات االقتصادية المذكورة سابقاً ٠,٦٢، ٠,٨٢
، %٨١على الترتيب، األمر الذي يشير إلى أن حوالي 

من التغيرات في تلك المتغيرات % ٦٢، %٨٢، %٨٢
في حين . تعزى إلى عامل الزمن لكل منها على الترتيب

تناقصت االنتاجية بمعدل غير معنوي احصائياً األمر 
الذي يشير إلى استقرار االنتاجية وتأرجحها حول 

  . متوسطها خالل فترة الدراسة
أيضاً معنوية كل من ) ١(كما تبين من الجدول

ية والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي اإلنتاج
العائد الفداني لمحصول الشعير، حيث بلغ متوسط 

، ٢٢٩,٤، ٠,٠٤التزايد السنوي لتلك المتغيرات نحو 
 لكل منها على الترتيب، تمثل نحو ١٧٤,٥، ١٩٩,٥
. على الترتيب% ١٧,٢، %١٠,٣، %١٣,٩، %٢,٨٦

 ٢,٥ نحو في حين بلغ معدل التناقص السنوي للمساحة
من المتوسط السنوي % ٢,٦ألف فدان، يمثل نحو 

للمساحة المزروعة بالشعير خالل فترة الدراسة والبالغ 
 ألف فدان، إال أنه لم تثبت معنوية هذا ٩٧,٦نحو 

وقد بلغ معامل التحديد المعدل . التناقص احصائياً
 للمتغيرات االقتصادية ٠,٧٥، ٠,٧٨، ٠,٨٨، ٠,٥٧نحو

 على الترتيب، األمر الذي يشير إلى أن المذكورة سابقاً
من التغيرات في % ٧٥، %٧٨، %٨٨، %٥٧حوالي 

تلك المتغيرات تعزى إلى عامل الزمن لكل منها على 
  .نفس الترتيب

) ٢(كما أشارت نتائج التقدير اإلحصائي بالجدول
إلى معنوية كل من المساحة والسعر المزرعي 

فداني لمحصول الذرة والتكاليف الفدانية وصافي العائد ال
الشامية الصيفي، حيث بلغ مقدار التزايد السنوي 

  على الترتيب، ١٧٩,٦، ٢٢٣,٢، ١٣٥,٨،  ٣٣,٧نحو
، %١٠,٤، %١,٨٤بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو

على الترتيب، بينما بلغ متوسط %  ٩,٧، %٨,٧٤
 ١٣٠٤,٤ألف فدان، ١٨٣٥,٣نحو)٢٠١٣-٢٠٠٠(الفترة
فدان / جنيه١٨٥٤,٦، فدان/ جنيه٢٥٥٣,١طن، /جنيه
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لكالً من المساحة والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية 
وصافي العائد الفداني على الترتيب، وقد بلغ معامل 

 ٠,٦٥، ٠,٨٤، ٠,٩٤، ٠,٥٧التحديد المعدل نحو 
للمتغيرات االقتصادية المذكورة سابقاً، األمر الذي يشير 

من % ٦٥، %٨٤، %٩٤، %٥٧إلى أن حوالي 
في المتغيرات االقتصادية السابق ذكرها ترجع ت التغيرا

في حين تناقصت . إلى عامل الزمن وعلى نفس الترتيب
االنتاجية بمعدل غير معنوي احصائياً األمر الذي يشير 
إلى استقرار االنتاجية وتأرجحها حول متوسطها خالل 

كما تبين من الجدول السابق ذكره معنوية . فترة الدراسة
مزرعي والتكاليف الفدانية وصافي كل من السعر ال

العائد الفداني لمحصول األرز الصيفي حيث بلغ مقدار 
 لكل ٢٤١,٧، ٢٣٣,٥، ١٢٧,٧التزايد السنوي نحو 

، %٩,٧منها على الترتيب، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو 
على الترتيب، بينما بلغ متوسط الفترة % ١٠,٣، %٧,٨

 ٣٠١٢,٢طن، / جنيه١٣٢٠,٧نحو ) ٢٠١٣- ٢٠٠٠(
فدان لكالً من السعر / جنيه٢٣٤٧,٤فدان، /جنيه

المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي العائد الفداني على 
، ٠,٩٧الترتيب، وقد بلغ معامل التحديد المعدل نحو 

 للمتغيرات االقتصادية المذكورة سابقاً، ٠,٨٧، ٠,٨٠
% ٨٧، %٨٠، %٩٧األمر الذي يشير إلى أن حوالي 

 المتغيرات تعزى إلى عامل الزمن من التغيرات في تلك
  .لكل منها على الترتيب

) ٢(كما تبين من نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول
أيضاً عدم معنوية المساحة واإلنتاجية، حيث بلغ مقدار 

 بمعدل تناقص سنوي بلغ ٠,٠٠٦، ٩,٩٤التناقص نحو 
كما . لكل منهما على الترتيب% ٠,١٥، %٠,٦٧نحو 

ير اإلحصائي بالجدول ذاته إلى أشارت نتائج التقد
معنوية كل من المساحة واالنتاجية لمحصول الذرة 

،  ٢,٦الرفيعة، حيث بلغ مقدار التناقص السنوي نحو
 على الترتيب، بمعدل تناقص سنوي بلغ ٠,٠٢
على الترتيب، بينما بلغ متوسط %  ٠,٨٧، %٠,٧٣نحو
 ٢,٣ألف فدان، ٣٥٥,٢ نحو )٢٠١٣-٢٠٠٠(الفترة
كالً من المساحة واالنتاجية على الترتيب، فدان ل/طن

 ٠,٦٨، ٠,٣٢وقد بلغ معامل التحديد المعدل نحو 
للمتغيرات االقتصادية المذكورة سابقاً، األمر الذي يشير 

من التغيرات في المتغيرات %٦٨، %٣٢إلى أن حوالي 
االقتصادية السابق ذكرها ترجع إلى عامل الزمن وعلى 

نتائج التقدير اإلحصائي كما أشارت . نفس الترتيب
بالجدول ذاته إلى معنوية كل من السعر المزرعي 
والتكاليف الفدانية وصافي العائد الفداني لمحصول الذرة 

، ١٣٨,٤الرفيعة، حيث بلغ مقدار التزايد السنوي نحو
، %١٠,٣، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو١٤٨,٨، ١٣١,٣
 ترةعلى الترتيب، بينما بلغ متوسط الف%١٠,٧، %٧,٠

 ١٨٧٣,١طن، /جنيه ١٣٥٠,٢ نحو) ٢٠١٣- ٢٠٠٠(
فدان لكالً من السعر /  جنيه١٣٩١,٨فدان، /جنيه

المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي العائد الفداني على 
، ٠,٩٤الترتيب، وقد بلغ معامل التحديد المعدل نحو 

 للمتغيرات االقتصادية المذكورة سابقاً، ٠,٧٢، ٠,٧٧
%  ٧٢، %٧٧، %٩٤أن حوالي األمر الذي يشير إلى 

من التغيرات في المتغيرات االقتصادية السابق ذكرها 
  . ترجع إلى عامل الزمن وعلى نفس الترتيب

) ٣(كما أشارت نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول
إلى معنوية المساحة والسعر المزرعي والتكاليف 
الفدانية وصافي العائد الفداني وعدم معنوية اإلنتاجية 

ول البرسيم المستديم، حيث بلغ معدل التزايد لمحص
السنوي في السعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي 

 لكل منها ٧٣١,١، ١٠٨,٤، ٢٤,٤العائد الفداني نحو 
، %٩على الترتيب، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو

وعلى نفس الترتيب، بينما بلغ متوسط % ١٣,٦، %٧,٣
، )طن/يهجن( ٢٧٠,٣نحو ) ٢٠١٣-٢٠٠٠(الفترة

لكل من ) فدان/جنيه (٥٣٨٥,٤ ،)فدان/جنيه (١٤٨٠,٦
السعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي العائد 
الفداني على الترتيب، في حين بلغ مقدار التناقص 

 ألف فدان، بمعدل ٤٠,٩السنوي في المساحة نحو 
من المتوسط السنوي % ٢,٤تناقص سنوي بلغ نحو 
  ، )ألف فدان (١٧٠٥,٦ نحو خالل فترة الدراسة والبالغ
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نتائج التقدير اإلحصائي لالتجاهات الزمنية العامة للمتغيرات االقتصادية المدروسـة لمحاصـيل الحبـوب              : ٢جدول
  ).٢٠١٣-٢٠٠٠(الصيفية خالل الفترة 

معدل التغير  المتوسط α β T R̅2 F المتغيرالمحصول
 السنوي

At 1582.6 33.7 4.3 0.57 18.1 1835.3 1.84 
*Yt 3.5 (0.01) (1.4) 0.07 2.04 3.4 0.3 
Pt 286.3 135.8 14.6 0.94 211.9 1304.4 10.4 
Ct 879.5 223.2 8.3 0.84 68 2553.1 8.74 

الذرة 
الشامية 
 الصيفي

NRt 507.6 179.6 5.1 0.65 25.9 1854.6 9.7 
*At 1556.7 (9.94) (0.9) (0.01) 0.86 1482.1 (0.67) 
*Yt 4.0 (0.006) (0.8) (0.03) 0.61 4.0 0.15 
Pt 363.2 127.7 20.0 0.97 397.9 1320.7 9.7 
Ct 1260.9 233.5 7.3 0.8 53.2 3012.2 7.8 

األرز 
 الصيفي

NRt 534.5 241.7 9.3 0.87 85.8 2347.4 10.3 
At 374.7 (2.6) (2.7) 0.32 7.1 355.2 (0.73) 
Yt 2.5 (0.02) (5.3) 0.68 28.3 2.3 (-0.87) 
Pt 312.3 138.4 14.3 0.94 204.3 1350.2 10.3 
Ct 888.4 131.3 6.7 0.77 45.7 1873.1 7.0 

الذرة 
 الرفيعة

NRt 276 148.8 5.8 0.72 34.1 1391.8 10.7 
  .تشير إلى عدم معنوية معامل االنحدار أو معنوية النموذج ككل *: حيث

At :المساحة المزروعة باأللف فدان.                 Yt : فدان/ طن(اإلنتاجية.(  
Pt : طن/جنيه(السعر المزرعي.(                     Ct : التكاليف)فدان/جنيه.(  

NRt : قيم سالبة(   ):                ).فدان/جنيه(صافي العائد الفداني  
تصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االق: المصدر

  .  مختلفة
نتائج التقدير اإلحصائي لالتجاهات الزمنية العامة للمتغيرات االقتصادية المدروسة للمحاصيل الشتوية : ٣جدول

  ).٢٠١٣-٢٠٠٠( المنافسة خالل الفترة
 المحصول
معدل التغير  المتوسط α β T R̅2 F المتغير المنافس

 السنوي
At

 2012.6 (40.9) (5.9) 0.73 35.3 1705.6 (2.4) 
*Yt 29.2 0.03 0.8 0.03 0.63 29.4 0.1 
Pt 87.5 24.4 7.0 0.79 48.7 270.3 9.0 
Ct 667.6 108.4 4.8 0.63 23.2 1480.6 7.3 

 البرسيم
 المستديم

NRt (97.7) 731.1 8.0 0.83 64.1 5385.4 13.6 
At

 321 (15.4) (8.1) 0.83 66.0 205.7 (7.5) 
*Yt 1.3 0.007 1.8 0.15 3.2 1.4 0.5 
Pt 527 294.6 13.3 0.93 177.4 2736.4 10.7 
Ct 750.2 236.2 7.1 0.79 49.4 2521.7 9.4 

الفول 
 البلدي

NRt 215.5 161.5 6.5 0.76 42.7 1426.8 11.3 
At

 44.8 6.10 6.4 0.75 41.1 90.2 6.8 
Yt 11.5 0.23 14.6 0.94 214.2 13.2 1.74 
Pt 81.1 59.2 11.6 0.91 133.9 525.2 11.3 
Ct 2020.6 106.7 6.0 0.73 36.0 2820.5 3.8 

البصل 
 الشتوي

NRt (1796.7) 806 15.0 0.95 224.2 4248.6 19.0 
  قيم سالبة(   ):       .تشير إلى عدم معنوية معامل االنحدار أو معنوية النموذج ككل: (*) حيث

At : باأللف فدانالمساحة.                                                      Yt : فدان/ طن(اإلنتاجية.(  
Pt : طن /جنيه(السعر المزرعي.(                                             Ct : التكاليف)فدان /جنيه.(  

NRt : فدان /جنيه(صافي العائد الفداني.(  
انات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد جمعت وحسبت من بي: المصدر

 .   مختلفة
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، ٠,٧٩، ٠,٧٣وقد بلغ معامل التحديد المعدل نحو 
 لكل من المساحة والسعر المزرعي ٠,٨٣، ٠,٦٣

والتكاليف الفدانية وصافي العائد الفداني، األمر الذي 
من % ٨٣، %٦٣، %٧٩، %٧٣الي يشير إلى أن حو

التغيرات في المتغيرات االقتصادية سالفة الذكر ترجع 
  .إلى عامل الزمن وعلى نفس الترتيب

كما أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي 
أيضاً إلى عدم معنوية اإلنتاجية لمحصول ) ٣(بالجدول

البرسيم المستديم حيث بلغ مقدار التزايد السنوي 
من % ٠,١د سنوي بلغ نحو، بمعدل تزاي٠,٠٣نحو

خالل ) فدان/طن (٢٩,٤المتوسط السنوي البالغ نحو 
 كما أشارت نتائج التحليل اإلحصائي .فترة الدراسة

بنفس الجدول إلى معنوية المساحة والسعر المزرعي 
والتكاليف الفدانية وصافي العائد الفداني وعدم معنوية 

 التزايد اإلنتاجية لمحصول الفول البلدي، حيث بلغ معدل
السنوي في السعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي 

 لكل منها،  ١٦١,٢، ٢٣٦,٢، ٢٩٤,٦العائد الفداني نحو 
% ١١,٣، %٩,٤، %١٠,٧بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو

-٢٠٠٠(وعلى نفس الترتيب، بينما بلغ متوسط الفترة 
 ٢٥٢١,٧، )طن/جنيه (٢٧٣٦,٤نحو ) ٢٠١٣

لكل من السعر ) فدان/يهجن (١٤٢٦,٨، )فدان/جنيه(
المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي العائد الفداني على 
الترتيب، في حين بلغ مقدار التناقص السنوي في 

 ألف فدان، بمعدل تناقص سنوي بلغ ١٥,٤المساحة نحو 
من المتوسط السنوي خالل فترة الدراسة % ٧,٥نحو 

لتحديد ، وقد بلغ معامل ا)ألف فدان (٢٠٥,٧والبالغ نحو 
 لكل من ٠,٧٦، ٠,٧٩، ٠,٩٣، ٠,٨٣المعدل نحو 

المساحة والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي 
، %٨٣العائد الفداني، األمر الذي يشير إلى أن حوالي 

من التغيرات في المتغيرات % ٧٦، %٧٩، %٩٣
االقتصادية سالفة الذكر ترجع إلى عامل الزمن وعلى 

نتائج التحليل اإلحصائي كما أوضحت . نفس الترتيب
بالجدول ذاته إلى عدم معنوية اإلنتاجية لمحصول الفول 

، ٠,٠٠٧البلدي حيث بلغ مقدار التزايد السنوي نحو

من المتوسط السنوي % ٠,٥بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو
 كما .خالل فترة الدراسة) فدان/طن (١,٤البالغ نحو 

تبين من نفس الجدول معنوية كل من المساحة 
اإلنتاجية والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي و

العائد الفداني لمحصول البصل الشتوي حيث بلغ مقدار 
، ١٠٦,٧، ٥٩,٢، ٠,٢٣، ٦,١التزايد السنوي نحو

، %١,٧٤، %٦,٨، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو٨٠٦
لكل منها على الترتيب، بينما % ١٩، %٣,٨، %١١,٣

ألف  (٩٠,٢نحو ) ٢٠١٣- ٢٠٠٠(بلغ متوسط الفترة
 ٢٨٢٠,٥، )طن/جنيه(٥٢٥,٢، )فدان/طن(١٣,٢، )فدان

لكل من المساحة ) فدان/جنيه (٤٢٤٨,٦، )فدان/جنيه(
واإلنتاجية والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي 
العائد الفداني على الترتيب، وقد بلغ معامل التحديد 

 ٠,٩٥، ٠,٧٣، ٠,٩١، ٠,٩٤، ٠,٧٥المعدل نحو
االقتصادية المذكورة سابقاً، األمر الذي يشير للمتغيرات 

من %٩٥، %٧٣، %٩١، %٩٤، %٧٥إلى أن حوالي
التغيرات في تلك المتغيرات ترجع إلى عامل الزمن 

في حين أوضحت نتائج التحليل . وبنفس الترتيب
معنوية كل من المساحة ) ٤(االحصائي بالجدول

وصافي واإلنتاجية والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية 
العائد الفداني لمحصول القطن حيث بلغ مقدار التناقص 

 بمعدل ٠,٠١، ٢٩,٤السنوي للمساحة واإلنتاجية نحو
لكل منهما على %  ١,٠، %٥,٨تناقص سنوي بلغ نحو 

، ٥٢٤,٩كما بلغ مقدار التزايد السنوي نحو . الترتيب
 لكل من السعر المزرعي والتكاليف ١٤٤,٨، ٢٥٨,٣

لعائد الفداني على الترتيب بمعدل تزايد الفدانية وصافي ا
على الترتيب، % ٨,٢، %٧,٧، %١٠,٤سنوي بلغ نحو

 ٥٠٥,٧نحو) ٢٠١٣- ٢٠٠٠(بينما بلغ متوسط الفترة
، )طن/جنيه(٥٠٣٧,٦، )فدان/طن (١,٠، )ألف فدان(

لكل من ) فدان/جنيه (١٧٧٦,٧، )فدان/جنيه (٣٣٤٢
الفدانية المساحة واإلنتاجية والسعر المزرعي والتكاليف 

وصافي العائد الفداني على الترتيب، وقد بلغ معامل 
، ٠,٧٩، ٠,٨٣، ٠,١٩، ٠,٥٣التحديد المعدل نحو 

   للمتغيرات االقتصادية المذكورة سابقاً،٠,٢١
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نتائج التقدير االحصائى لالتجاهات الزمنية العامة للمتغيرات االقتصادية المدروسة للمحاصيل الصيفية : ٤جدول 
  ).٢٠١٣-٢٠٠٠(خالل الفترة المنافسة 

المحصول 
معدل التغير  المتوسط α β T R̅2 F المتغير المنافس

 السنوي
At

 726.1 (29.4) (4) 0.53 15.7 505.7 (5.8) 
Yt 1.14 (0.01) (2.1) 0.19 4.1 1.0 (1.0) 
Pt 1101.2 524.9 8.0 0.83 63.6 5037.6 10.4 
Ct 1405 258.3 7.1 0.79 50.4 3342 7.7 

 القطن

NRt 690.6 144.8 2.1 0.21 4.5 1776.6 8.2 
*At 72.9 0.02 0.03 (0.08) 0.001 73.0 0.03 
Yt 0.5 0.002 2.3 0.24 5.1 0.5 0.4 
Pt 1332 636.8 9.3 0.87 86.3 6108.4 10.4 
Ct 586.6 169.5 7.4 0.8 54.2 1858.3 9.1 

 السمسم

NRt 235.2 182.9 5.7 0.71 32.5 1606.9 11.4 
*At 14.7 0.72 1.5 0.1 2.4 20.2 3.6 
Yt

 1.2 0.02 2.6 0.31 6.8 1.3 1.5 
Pt 465.3 221.1 7.8 0.82 60.7 2123.4 10.4 
Ct 883.2 152.7 6.7 0.77 45.4 2028.7 7.5 

فول 
 الصويا

NRt (614.2) 233.3 4.8 0.62 22.6 1135.3 20.5 
  قيم سالبة(   ):                      نحدار أو معنوية النموذج ككل،تشير إلى عدم معنوية معامل اال: (*) حيث

At :المساحة المزروعة باأللف فدان.                                                          Yt : فدان/ طن(اإلنتاجية.(  
Pt : طن /جنيه(السعر المزرعي.(                                                             Ct : التكاليف)فدان /جنيه .(  

NRt : فدان /جنيه(صافي العائد الفداني.(  
جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد : المصدر

  .مختلفة
، %٨٣، %١٩، %٥٣األمر الذي يشير إلى أن حوالي 

من التغيرات في المتغيرات االقتصادية % ٢١، %٧٩
سالفة الذكر ترجع إلى عامل الزمن وعلى نفس 

  . الترتيب
كما أشارت نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول ذاته 
إلى معنوية اإلنتاجية والسعر المزرعي والتكاليف 
الفدانية وصافي العائد الفداني وعدم معنوية المساحة 

لغ معدل التزايد السنوي في لمحصول السمسم، حيث ب
اإلنتاجية والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي 

 ١٨٢,٩، ١٦٩,٥، ٦٣٦,٨، ٠,٠٠٢العائد الفداني نحو 
، %٠,٤لكل منها، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو

وعلى نفس الترتيب، بينما % ١١,٤، %٩,١، %١٠,٤
 ٠,٥نحو ) ٢٠١٣-٢٠٠٠(بلغ متوسط الفترة

 ١٨٥٨,٣، )طن/جنيه(٦١٠٨,٤ ،)فدان/طن(
لكل من اإلنتاجية ) فدان/جنيه (١٦٠٦,٩ ،)فدان/جنيه(

والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي العائد 

الفداني على الترتيب، وقد بلغ معامل التحديد المعدل 
 لكل من اإلنتاجية ٠,٧١، ٠,٨٠، ٠,٨٧، ٠,٢٤نحو 

 والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي العائد
، %٨٧، %٢٤الفداني، األمر الذي يشير إلى أن حوالي 

من التغيرات في المتغيرات االقتصادية % ٧١، %٨٠
سالفة الذكر ترجع إلى عامل الزمن وعلى نفس 

كما أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي . الترتيب
بالجدول ذاته إلى عدم معنوية المساحة لمحصول 

 ألف ٠,٠٢نحوالسمسم حيث بلغ مقدار التزايد السنوي 
من المتوسط % ٠,٠٣فدان، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو

خالل فترة الدراسة، ) ألف فدان (٧٣السنوي البالغ نحو 
كما أشارت نتائج التحليل اإلحصائي بنفس الجدول إلى 
معنوية اإلنتاجية والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية 
ل وصافي العائد الفداني وعدم معنوية المساحة لمحصو

فول الصويا، حيث بلغ معدل التزايد السنوي في 
اإلنتاجية والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي 
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 ٢٣٣,٣، ١٥٢,٧، ٢٢١,١، ٠,٠٢العائد الفداني نحو 
، %١,٥لكل منها، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو

وعلى نفس الترتيب، بينما % ٢٠,٥، %٧,٥، %١٠,٤
 ١,٣نحو ) ٢٠١٣-٢٠٠٠(بلغ متوسط الفترة

 ٢٠٢٨,٧، )طن/جنيه(٢١٢٣,٤ ،)فدان/طن(
لكل من اإلنتاجية ) فدان/جنيه (١١٣٥,٣ ،)فدان/جنيه(

والسعر المزرعي والتكاليف الفدانية وصافي العائد 
الفداني على الترتيب، وقد بلغ معامل التحديد المعدل 

 لكل من اإلنتاجية ٠,٦٢، ٠,٧٧، ٠,٨٢، ٠,٣١نحو 
الفدانية وصافي العائد والسعر المزرعي والتكاليف 

الفداني على الترتيب، األمر الذي يشير إلى أن حوالي 
من التغيرات في % ٦٢، %٧٧، %٨٢، %٣١

المتغيرات االقتصادية سالفة الذكر ترجع إلى عامل 
كما أوضحت نتائج التحليل . الزمن وعلى نفس الترتيب

اإلحصائي بالجدول ذاته إلى عدم معنوية المساحة 
 الصويا حيث بلغ مقدار التزايد السنوي لمحصول فول

 ألف فدان، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو ٠,٧٢نحو

ألف  (٢٠,٢من المتوسط السنوي البالغ نحو % ٣,٦
   .خالل فترة الدراسة) فدان
دراسة أهم المتغيرات االقتصادية الخاصة  :ثانياً

بالمحصول والمؤثرة على المساحة المنزرعة 
  :الحالية

والتي توضح ) ٥(ج الواردة بالجدولأشارت النتائ
معادالت الخط المستقيم للمساحة المنزرعة بالقمح في 
السنة الحالية كمتغير تابع مع المتغـيرات موضع 
الدراسة كمتغيرات مستقلة، إلى أن المساحة المنزرعة 
حالياً بالقمح تتأثر معنوياً بكل من المساحة المنزرعة 

لمزرعي للمحصول في قمح في العام السابق، والسعر ا
العام السابق، تكاليف القمح في العام السابق، وصافي 
عائد القمح في العام السابق، ومتوسط مرجح لألسعار 
المزرعية لثالث سنوات سابقة على الترتيب، حيث بلغ 

 ٠,٦٨ ٠,٦٥، ٠,٧٠، ٠,٧٣، ٠,٦٧معامل التحديد نحو 
  . لكل منها على الترتيب

اإلحصائي لمعادالت االنحدار البسيط بين المساحة الحالية كمتغير تابع والمتغيرات موضع نتائج التقدير : ٥جدول 
  ).٢٠١٣-٢٠٠٠(الدراسة كمتغيرات مستقلة لمحاصيل الحبوب الشتوية خالل الفترة 

 المرونة α β T R̅2 F المتغير المحصول
At-1

 389.5 0.89 5.3 0.67 28.0 0.87 
*Yt-1 3167.3 (120.3) (0.12) (0.08) 0.015 (0.11) 
Pt-1 2306.8 0.40 6.0 0.73 35.4 0.19 
Ct-1 2178.3 0.26 5.6 0.70 31.4 0.23 

NRt-1 2436.8 0.19 5.0 0.65 25.1 0.14 
 القمح

Pm 2261.2 0.50 5.3 0.68 28.3 0.21 
At-1

 65.5 0.30 2.0 0.19 4.0 0.33 
*Yt-1

 140.2 (32.9) (1.2) 0.03 1.4 (0.44) 
*Pt-1 117.1 (0.013) (1.95) 0.18 3.8 (0.19) 
Ct-1 125 (0.015) (2.5) 0.28 6.0 (0.28) 

*NRt-1 111.1 (0.016) (1.6) 0.10 2.5 (0.14) 
 الشعير

Pm 118.7 (0.02) (2.1) 0.20 4.2 (0.26)  
  البةقيم س(  ): تشير إلى عدم معنوية معامل االنحدار أو معنوية النموذج،     : (*) حيث
At-1 :المزروعة  العام السابق باأللف فدان المساحة .                      Pt-1 : طن/جنيه(السعر المزرعي للعام السابق.(  
Yt-1 : فدان/ طن(اإلنتاجية للعام السابق                                .(NRt-1 :  صافي العائد الفداني للعام السابق)فدان/جنيه.(  
Ct-1 :فدان/جنيه(كاليف للعام السابق الت                                  .(Pm :متوسط مرجح لألسعار المزرعية للمحصول موضع الدراسة 

)i (بفترة تأخير عام وعامين وثالثة أعوام. 

ات الزراعية، أعداد جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاء: المصدر
  .   مختلفة
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األمر الذي يشير إلى تأثير هذه المتغيرات على 
المتغير التابع، كما قدرت معامالت المرونة بحوالي 

 لكل منها على ٠,٢١، ٠,١٤، ٠,٢٣، ٠,١٩، ٠,٨٧
الترتيب، مما يشير مسبقاً قبل تقدير دوال االستجابة إلى 

 إلى تغير أن تغير هذه العوامل بوحدة واحدة يؤدي
بالقمح في السنة الحالية بقيمة هذه   المساحة المنزرعة

فدان، مما يعني أن مساحة القمح تتأثر بدرجة /المرونة
  .كبيرة بمساحة القمح العام السابق

كما أشارت بيانات نفس الجدول أن المساحة 
المنزرعة حالياً بالشعير كمتغير تابع تتأثر معنوياً بكل 

ة في السنة السابقة، وتكاليف من المساحة المنزرع
الشعير في العام السابق، ومتوسط مرجح لألسعار 
المزرعية لثالث سنوات سابقة على الترتيب، حيث بلغ 

 على الترتيب ٠,٢٠، ٠,٢٨، ٠,١٩معامل التحديد نحو
مما يشير إلى تأثير هذه المتغيرات على المتغير التابع، 

 ٠,٢٦- ،٠,٢٨ -، ٠,٣٣كما قدرت المرونة بحوالي 
على الترتيب، مما يشير مسبقاً قبل تقدير دوال 
االستجابة إلى أن تغير هذه العوامل بوحدة واحدة يؤدي 
إلى تغير المساحة المزروعة بالشعير في السنة الحالية 

فدان، وإن كانت هذه النتيجة غير /بقيمة هذه المرونة
منطقية بالنسبة للمتوسط المرجح لألسعار المزرعية، 

لم تثبت المعنوية االحصائية لإلنتاجية الفدانية للعام بينما 
السابق، والسعر المزرعي للعام السابق، وصافي عائد 
الفدان العام السابق على المساحة المنزرعة حالياً، األمر 
الذي يشير إلى أن مساحة الشعير لم تتأثر بدرجة كبيرة 

  . بأي من العوامل االقتصادية التي تناولتها الدراسة
أن ) ٦(في حين أشارت النتائج الواردة بالجدول

المساحة المنزرعة حالياً بالذرة الشامية الصيفي تتأثر 
معنوياً بكل من مساحته العام السابق، والسعر المزرعي 
للمحصول في العام السابق، وتكاليف المحصول في 
العام السابق، وصافي العائد الفداني في العام السابق، 

سعار المزرعية لثالث سنوات سابقة ومتوسط مرجح لأل
، ٠,٢٠على الترتيب، حيث بلغ معامل التحديد نحو 

 على الترتيب، مما يشير ٠,٦٤، ٠,٣٩، ٠,٥٥، ٠,٦٠

إلى تأثير هذه المتغيرات على المتغير التابع، وإن كان 
كما . تأثير التكاليف ال يتوافق والمنطق االقتصادي

، ٠,١٣، ٠,١٨، ٠,١٧، ٠,٥٥قدرت المرونة بحوالي
 على الترتيب مما يشير مسبقاً قبل تقدير دوال ٠,١٨

االستجابة إلى أن تغير هذه العوامل بوحدة واحدة يؤدي 
إلى تغير المساحة المنزرعة في السنة الحالية بقيمة هذه 

وبالتالي فإنه من الواضح انخفاض تلك . فدان/المرونة
ي المرونة وعدم تأثير هذه العوامل بدرجة كبيرة عل

المساحة المنزرعة بالذرة الشامية الصيفي، كما 
أوضحت نتائج نفس الجدول عدم معنوية العالقة بين 
المساحة الحالية للذرة الشامية الصيفي وإنتاجية 
المحصول العام الماضي، وتالحظ أن أكبر عامل مؤثر 
على مساحة الذرة الشامية المزروعة في العام الحالي 

ه في العام السابق وربما هي المساحة المزروعة من
يعزى ذلك إلى القرارات السيادية التي تفرضها الدولة 

في بعض المناطق وعدم زراعته في بزراعة القطن 
مناطق أخرى ومن ثم يقوم الناس بزراعة المحصول 

  . المنافس له وهو الذرة الشامية
كما تبين من بيانات الجدول ذاته أن المساحة 

 الصيفي  لم تتأثر معنوياً بأي من المنزرعة حالياً باألرز
كما أوضحت . المتغيرات االقتصادية موضع الدراسة

النتائج انخفاض قيمة المرونة وعدم تأثير هذه العوامل 
بدرجة كبيرة علي المساحة المنزرعة باألرز الصيفي، 
وربما يعزى ذلك إلى أن محصول األرز يزرع في 

ضي وارتفاع أراضي بعينها تتميز بارتفاع الماء األر
درجة الملوحة ومن ثم يكون قرار المزارع بزراعة هذا 
المحصول أقل تأثيراً بالمتغيرات االقتصادية سالفة 

ويالحظ أيضاً من بيانات الجدول السابق ذكره . الذكر
أن المساحة المنزرعة حالياً ذرة رفيعة تتأثر معنوياً بكل 
من السعر المزرعي للمحصول في العام السابق، 

لتكاليف الفدانية للمحصول في العام السابق، ومتوسط وا
لثالث سنوات سابقة على  مرجح لألسعار المزرعية

، ٠,٣٢، ٠,٢١الترتيب، حيث بلغ معامل التحديد نحو
   على الترتيب ٠,٣٢
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 موضع نتائج التقدير اإلحصائي لمعادالت االنحدار البسيط بين المساحة الحالية كمتغير تابع والمتغيرات: ٦جدول 
  ).٢٠١٣-٢٠٠٠(الدراسة كمتغيرات مستقلة لمحاصيل الحبوب الصيفية خالل الفترة 

 المرونة α β T R̅2 F المتغير المحصول
At-1

 830.8 0.56 2.1 0.20 4.2 0.55 
*Yt-1

 2091.3 (75.1) (0.15) (0.08) 0.02 (0.14) 
Pt-1 1522.2 0.26 4.5 0.60 19.8 0.17 
Ct-1 1508.3 0.135 4.2 0.55 17.2 0.18 

NRt-1 1606.7 0.14 3.1 0.39 9.2 0.13 

الذرة الشامية 
 الصيفي

Pm 1497.5 0.31 5.0 0.64 24.6 0.18 
*At-1

 1055.5 0.29 1.1 0.005 1.07 0.29 
*Yt-1 425.1 263.1 0.8 (0.03) 0.65 0.71 
*Pt-1 1568 (0.07) (0.8) (0.03) 0.63 (0.06) 
*Ct-1

 1624.7 (0.05) (1.3) 0.05 1.6 (0.10) 
*NRt-1 1497.3 (0.007) (0.16) (0.08) 0.03 (0.01) 

 األرز الصيفي

*Pm
 1609 (0.11) (1.15) 0.02 1.3 (0.08) 

*At-1
 293.4 0.17 0.62 (0.05) 0.4 0.17 

*Yt-1
 238.6 49.5 1.02 0.004 1.06 0.33 

Pt-1 376.2 (0.017) (2.1) 0.21 4.4 (0.06) 
Ct-1 385.9 (0.017) (2.7) 0.32 7.2 (0.09) 

*NRt-1
 369.6 (0.01) (1.7) 0.13 2.9 (0.04) 

 الذرة الرفيعة

Pm 382.1 (0.02) (2.7) 0.32 7.2 (0.06) 
 قيم سالبة (   ):          تشير إلى عدم معنوية معامل االنحدار أو معنوية النموذج،: (*): حيث

At-1 :السابق باأللف فدانالمساحة المزروعة العام .                             Yt-1 : فدان/ طن(اإلنتاجية للعام السابق.(  
Pt-1 : طن/جنيه(السعر المزرعي للعام السابق.(                                Ct-1 : التكاليف للعام السابق)فدان/جنيه.(  

NRt-1 : فدان/جنيه(صافي العائد الفداني للعام السابق.(     
 Pm :متوسط مرجح لألسعار المزرعية للمحصول موضع الدراسة )i (بفترة تأخير عام وعامين وثالثة أعوام.  

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد : المصدر
  .   مختلفة

تغيرات على المتغير مما يشير إلى تأثير هذه الم
. التابع، إال أن هذا التأثير ال يتفق والمنطق االقتصادي

كما أوضحت النتائج انخفاض قيمة المرونة وعدم تأثير 
  هذه العوامل بدرجة كبيرة علي المساحة المنزرعة

بينما لم تثبت معنوية المساحة المزروعة . بالمحصول
لسابق، ذرة رفيعة حالياً مع كل من مساحته العام ا

واإلنتاجية الفدانية للعام السابق، وصافي عائد المحصول 
  .في العام السابق

تقدير دالة استجابة العرض للمحاصيل موضـع        : ثالثاً
  :الدراسة باستخدام نموذج نيرلوف

أشارت نتائج التحليل اإلحصائي الواردة بالجدول 
لتقدير دالة استجابة العرض بين المساحة المنزرعة ) ٧(

ول موضع الدراسة في العام الحالي والسعر للمحص
المزرعي للمحصول في العام السابق والمساحة 

: المنزرعة بالمحصول في العام السابق لكل من
محصول القمح، والشعير، والذرة الشامية الصيفي، 
واألرز الصيفي، والذرة الرفيعة، إلى ثبوت المعنوية 

ما لم تثبت اإلحصائية للدوال موضع الدراسة للقمح، بين
المعنوية اإلحصائية الخاصة ببقية المحاصيل، وبلغ 

، ٠,٠٦، ٠,٢١، ٠,٧٨معامل التحديد المعدل نحو 
 لكل من القمح، والشعير، والذرة الشامية ٠,١٩، ٠,٥٧

  .الصيفي، واألرز الصيفي، والذرة الرفيعة على الترتيب
بينما بلغت قيمة معامل المرونة في المدى القصير 

لكل من ) ٠,٠٧(، ٠,٢٠، )٠,٠٤(، )٠,١٣(،٠,١٢نحو 
المحاصيل موضع الدراسة على الترتيب، وفى المقابل 

، )٠,١٧(، ٠,٢١بلغت المرونة في المدى الطويل نحو 
  .لكل منها على الترتيب) ٠,٠٦(، ٠,١٧، )٠,٠٥(
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ستخدام نموذج با نتائج التقدير اإلحصائي لدالة استجابة العرض لمحاصيل الحبوب موضع الدراسة: ٧جدول 
 ).٢٠١٣-٢٠٠٠(نيرلوف خالل الفترة 

فترة  )٢(المرونة )١(المرونة R̅2 F المعادلة المحصول
 االستجابة

 A1t = 1289 + 0.25 P1t-1 + 0.44 A1t-1 القمح
                        (2.11)          (٢. 8) 0.78 24.2 0.12 0.21 1.78 

 A2t = 88.6 – 0.01 P2t-1 + 0.2 A2t-1 الشعير
                   (-1.2) *        (1.2)* 0.21 2.7* (0.13) (0.17) 1.25 

 A3t = 1179.3 - 0.05 P3t-1 + 0.24 A3t-1 األرز الصيفي 
                        (0.5)*          (0.8)* 0.06 0.65* (0.04) (0.05) 1.32 

الذرة الشامية 
  الصيفي

A4t = 1805.2 + 0.30 P4t-1 – 0.18 A4t-1 
                           (3.4)         (-0.8)* 0.57 9.6 0.20 0.17 0.85 

 A5t = 466.6 - 0.02P5t-1 – 0.24 A5t-1 الذرة الرفيعة
                      (2.10)        (-1.1)* 0.19 2.4* (0.07) (0.06) 0.81 

  ار عند أي من مستويات المعنوية اإلحصائية المألوفةتشير إلى عدم معنوية معامل االنحد*: : حيث 
 .تشير إلى أن األرقام سالبة(  ): 
 .المرونة في المدى القصير: )١(المرونة
 .المرونة في المدى الطويل: )٢(المرونة

Ait : كمتغير تابع(القيمة التقديرية للمساحة المزروعة بالمحصول باأللف فدان في العام الحالي.( 
At-1 :ساحة المزروعة بالمحصول العام السابق باأللف فدانالم.  
Pt-1 : طن/جنيه(السعر المزرعي للمحصول العام السابق.(  

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد : المصدر
  .   مختلفة

العرض كانت النتائج وبالتطلع إلى فترة استجابة 
 لكل من ٠,٨١ ،٠,٨٥، ١,٣٢، ١,٢٥، ١,٧٨كالتالي 

محصول القمح، والشعير، والذرة الشامية الصيفي، 
واألرز الصيفي، والذرة الرفيعة، ومنها تبين انخفاض 
فترة استجابة العرض لمحاصيل الذرة الشامية الصيفي 
والذرة الرفيعة الصيفي، وربما يعزى ذلك إلمكانية 

سع في المساحة المزروعة بأي منهما في العروة التو
  .التالية مباشرة من نفس العام

تقدير دالة استجابة العرض باسـتخدام نمـاذج         : رابعاً
  :التوزيع المتأخر المختلفة

تم تقدير دالة استجابة العرض بين المساحة 
المزروعة بالمحصول موضع الدراسة في العام الحالي 

 موضع الدراسة وفقاً لكل كمتغير تابع والمتغيرات
نموذج من نماذج التوزيع المتأخر كمتغيرات مستقلة، 

أن ) ٨(وتبين من نتائج التحليل االحصائي بالجدول
أفضل هذه النماذج بالنسبة لمحصول القمح وفقاً لمعنوية 
النموذج وقيمة معامل التحديد المعدل وكذا وفقاً لمنطقية 

نيرلوف يليه نموذج إشارة معامالت االنحدار هو نموذج 

كيدهي، ثم نموذج سولو وأخيراً ألمون حيث أوضحت 
النتائج توافق اإلشارات مع المنطق االقتصادي وبينت 
أن السعر المزرعي للقمح العام السابق والمساحة 

من % ٧٨المزروعة بالقمح العام السابق يفسران نحو 
كما . التغير في المساحة المزروعة منه العام الحالي

رت النتائج إلى ثبوت المعنوية اإلحصائية لمعامالت أشا
المحسوبة ) T(االنحدار وللنموذج ككل من خالل قيم

كما أوضحت نتائج التحليل . للنموذج المستخدم )F(وقيمة
االحصائي بالجدول ذاته أن أفضل هذه النماذج بالنسبة 
لمحصول الشعير وفقاً لمعنوية النموذج وقيمة معامل 

ل وكذا وفقاً لمنطقية إشارة معامالت التحديد المعد
حيث . االنحدار هو نموذج سولو يليه نموذج كويك

أوضحت النتائج توافق اإلشارات مع المنطق االقتصادي 
وبينت أن السعر المزرعي للشعير العام السابق، 
والمساحة المزروعة بالشعير العام السابق وبفترتي 

مساحة الحالية ابطاء، تعد أهم العوامل المؤثرة على ال
من المحصول، حيث تفسر هذه العوامل مجتمعة نحو 

من التغير في المساحة المزروعة منه العام % ٦٠
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كما أشارت النتائج إلى ثبوت المعنوية . الحالي
) T(اإلحصائية لمعامالت االنحدار من خالل قيم

المحسوبة إلى ) F(المحسوبة في حين أشارت قيمة
  . ومالئمته لطبيعة البياناتمعنوية النموذج المستخدم 

كما أوضحت نتائج التحليل االحصائي بنفس 
الجدول أن أفضل هذه النماذج بالنسبة لمحصول األرز 
الصيفي وفقاً لمعنوية النموذج وقيمة معامل التحديد 
المعدل وكذا وفقاً لمنطقية إشارة معامالت االنحدار هو 

بين من نموذج جورجينسون يليه نموذج فيشر، إال أنه ت

النتائج عدم توافق بعض اإلشارات مع المنطق 
االقتصادي وعدم ثبوت المعنوية اإلحصائية لبعض 

) T(معامالت االنحدار وللنموذج ككل من خالل قيم
كما أوضحت . للنموذج المستخدم )F(المحسوبة وقيمة

نتائج التحليل االحصائي بالجدول ذاته أن أفضل هذه 
ذرة الشامية الصيفي وفقاً النماذج بالنسبة لمحصول ال

للمعايير السابق االشارة إليها هو نموذج جورجينسون 
  .يليه نموذج فيشر ثم نيرلوف

نتائج التقدير اإلحصائي لدالة استجابة العرض وفقاً لنماذج التوزيع المتأخر لمحاصيل الحبوب موضع : ٨جدول 
  ).٢٠١٣-٢٠٠٠(الدراسة خالل الفترة 

ية للنموذجالصيغة الرياض المحصول  R̅2 F  النموذج
 المستخدم

A1t = 2248.2 + 0.14 P1t-1 + 0.26 P1t-2   + 0.03 P1t-3 
 ألمون *12.8 0.73 (0.2)          *(2.3)          (1.2)       (21)            
A1t = 1289 + 0.44 A١t-1  + 0.25 P1t-1                 
 نيرلوف *24.2 0.78 *(2.8)          *(2.1)          (2.5)       
A1t = 1282.5 + 0.25 P1t-1 + 0.43 A١t-1    +  0.01A١t-2 
 سولو *14.7 0.76 (0.2)             (1.4)          *(2.5)       (2.3)          

 القمح

A1t = 1113 + 0.54 A1t-1   +   0.11 NR1t-1 
 كيدهي *23.5 0.78 *(2.5)         *(2.8)       (2.3)         
A٢t = 88.6 + 0.2 A2t-1  + 0.01 P2t-1                 
 كويك 2.7 0.21 (1.8)       (1.1)     (3.4)       

        A٢t = 135.9 + 0.02 P2t-1 + 0.31 A2t-1     - 0.43 A2t-2 الشعير
 سولو *7.5 0.60 *(3.9)        *(2.5)          *(2.7)       (5.9)        
A٣t = 1622- 0.16 P٣t + 0.65 P٣t-1   - 0.64 P٣t-2  
األرز  فيشر 2.0 0.19                        * (2.2)            (1.7)       (0.6)     (15)           

   A٣t = 1517 - 0.003 P3t + 0.52P3t-1 - 0.67 P3t-2 + 0.38 A3t-1 الصيفي 
 جورجينسون 2.1 0.30 (1.5)         (2.5)          (1.5)          (0.01)     (3.1)        
A٤t = 1497 + 0.002 P4t + 0.02 P4t-1 +   0.29 P4t-2  
 فيشر *7.9 0.61                        * (2.2)            (1.1)        (0.6)     (19)           
A٤t = 1805.2 - 0.18 A4t-1  + 0.30 P4t-١                 
 نيرلوف *9.6 0.57 *(3.4)       (0.8)        (3.9)         

الذرة 
الشامية 
A٤t = 3459 + 0.19 P4t + 0.07 P4t-1 +  0.42 P4t-2 الصيفي   - 0.45 A4t-1   

 جورجينسون *11.4 0.80 *(2.1)         *(2.9)          (0.5)          (1.5)     (5.8)        
A٥t = 383 - 0.03 P5t + 0.04 P5t-1   -  0.03 P5t-2  
الذرة  فيشر *4.4 0.44                        (1.6)           (1.7)        (1.3)   (40)          

A٥t = 721 - 0.04 P5t + 0.05P5t-1  - 0.05 P5t-2 الرفيعة  - 0.73 A5t-2   
 جورجينسون *11.7 0.80 *(4.5)         *(3.6)          *(3.2)      *(3.2)     (7.6)        

  :حيث
Ait : المساحة المزروعة بالمحصولiفي السنة الحالية باأللف فدان .  

Ait-1 ،Ait-2 المساحة المزروعة بالمحصول ،iفي السنوات السابقة، وقبل السابقة، وهكذا باأللف فدان .  
Pit ،Pit-1 ،Pit-2،   Pit-3  السعر المزرعي للمحصولiالحالية والسابقة، وقبل السابقة، وهكذا بالجنيه للطن  في السنوات.  

NR1t-1:  صافي عائد الفدان في السنة السابقة بالجنيه للفدان، األرقام بين القوسين تعبر عن قيمةT،المحسوبة   
 ٠,٠٥ذج ككل عند مستوى معنوية تشير إلى معنوية معامل االنحدار، ومعنوية النمو(*) 

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد : المصدر
  .   مختلفة



Vol. 60, No. 2, pp. 353‐372, 2015(Arabic)                                                                        Alex. J. Agric. Res. 

 ٣٦٨

حيث أوضحت النتائج توافق اإلشارات مع المنطق 
االقتصادي وبينت أن السعر المزرعي للذرة الشامية، 

لمزرعي للذرة الشامية الصيفي العام السابق والسعر ا
وبفترتي ابطاء، والمساحة المزروعة منه العام السابق 
تعد أهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة حالياً 
بالذرة الشامية، حيث تفسر هذه العوامل مجتمعة نحو 

من التغير في المساحة المزروعة منه العام % ٨٠
تائج إلى ثبوت المعنوية كما أشارت الن. الحالي

اإلحصائية لمعامالت االنحدار وللنموذج ككل من خالل 
كما . للنموذج المستخدم )F(المحسوبة وقيمة) T(قيم 

أوضحت نتائج التحليل االحصائي بالجدول ذاته أن 
أفضل هذه النماذج بالنسبة لمحصول الذرة الرفيعة هو 
 نموذج جورجينسون يليه نموذج فيشر، حيث أوضحت
النتائج توافق اإلشارات مع المنطق االقتصادي، وبينت 
أن السعر المزرعي للذرة الرفيعة، والسعر المزرعي 

الرفيعة العام السابق وبفترتي ابطاء، والمساحة للذرة 
المزروعة منه بفترتي ابطاء تعد أهم العوامل المؤثرة 
على المساحة المزروعة حالياً بالذرة الرفيعة، حيث 

من التغير في % ٨٠العوامل مجتمعة نحو تفسر هذه 
  . المساحة المزروعة منه العام الحالي

تقدير دوال استجابة العرض لمحاصيل الدراسة      : خامساً
  :في الصورة المطلقة

تم تقدير عالقة استجابة العرض باستخدام 
 واللوغاريتمي ولقد اعتمد النموذج  النموذجين الخطي

افترض تأثيرها على على العديد من المتغيرات التي 
المساحة المنزرعة بالمحصول في السنة الحالية كمتغير 
تابع، وتم استخدام مصفوفة االرتباط الختيار المتغيرات 

وبالتطلع إلى نتائج الجدول  .المستقلة لعمل هذه النماذج
تبين أن أوفق النماذج الستجابة عرض القمح في ) ٩(

 ثبتت الصورة المطلقة كان النموذج الخطي حيث
معنويته مع كل من مساحة الفول البلدي في العام 
السابق، السعر المزرعي للقمح في العام السابق، حيث 
اتفقت هذه العوامل مع المنطق االقتصادي، كما بلغ 

 األمـر الـذي يشير إلى أن ٠,٧٩معامل التحديد نحو 

من التغيرات الحادثة في المساحة % ٧٩حوالي 
لعام الحالي إنما ترجع إلى التغير المزروعة بالقمح في ا

وبدراسة دوال . في  تلك المتغيرات السابق ذكرها
استجابة العرض لمحصول الشعير تبين أن أوفق 
النماذج الستجابة عرضه في الصورة المطلقة كان 
النموذج الخطي حيث تبين أن أهم العوامل المؤثرة على 

احة المس: المساحة المنزرعة الحالية منه تمثلت في
المزروعة بالبصل الشتوي باأللف فدان في العام قبل 
السابق، والسعر المزرعي للشعير في العام قبل السابق، 
حيث اتفقت إشارة هذه العوامل مع المنطق االقتصادي، 

من % ٤٢ أي أن ٠,٤٢وقد بلغ معامل التحديد نحو 
التغيرات في المساحة المزروعة بالشعير في العام 

  . ى العوامل السابق ذكرهاالحالي ترجع إل
أيضاً أن أوفق النماذج ) ٩(كما تبين من الجدول

الستجابة عرض الذرة الشامية الصيفي في الصورة 
المطلقة كان النموذج الخطي، حيث تبين أن أهم العوامل 
المؤثرة على استجابة العرض للمساحة المنزرعة بالذرة 

  ، تمثلتالشامية الصيفي في العام الحالي كمتغير تابع
في السعر المزرعي للمحصول نفسه في العام قبل 
السابق، حيث اتفقت إشارة هذا المتغير مع المنطق 

 أي أن ٠,٦٧االقتصادي، وبلغ معامل التحديد نحو 
من التغيرات في المساحة المزروعة بالذرة % ٦٧

الشامية الصيفي في العام الحالي ترجع إلى السعر 
كما تبين . صيفي بفترتي إبطاءالمزرعي للذرة الشامية ال

من نفس الجدول أن كالً من مساحة السمسم في العام 
السابق، وسعر السمسم في العام قبل السابق، تعتبر من 
أهم العوامل المؤثرة على استجابة العرض لمحصول 
األرز الصيفي، كما تبين أفضلية الصورة الخطية 

تحديد للتعبير عن النموذج، حيث بلغت قيمة معامل ال
، كما اتفقت إشارات هذين المتغيرين ٠,٢٤المعدل نحو  

مع المنطق االقتصادي، إال أنه لم تثبت معنويتهما 
إحصائياً عند أي من مستويات المعنوية االحصائية 

  . المألوفة
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 الحبوب لمحاصيل) الصورة المطلقة(نتائج التقدير اإلحصائي ألوفق النماذج اإلحصائية الستجابة العرض : ٩جدول 
  ).٢٠١٣- ٢٠٠٠(موضع الدراسة خالل الفترة 

 R̅2 F النموذج الرياضي المستخدم المحصول
 A1t = 3151.6 - 2.5 A2t-1  +  0.18 P1t-1 القمح

                   (- 2.2)*          (2.6)*  0.79 25.5* 

 A2t = 160.7  –  0.95 A3t-2 +  0.012 P2t-2 الشعير
                          (-2.4)*          (0.9) 0.42 5.7* 

 A3t =1499.1 +  0.3 P3t-2 الذرة الشامية الصيفي

                        (5.3)* 0.67 28.4* 

-   A٤t = 2089  –  5.8 A10t-1 األرز الصيفي   0.035 P10t-2 
                     (- 1.4)            (-1.5) 0.24  3.1 

يعةالذرة الرف  A٥t = 368.5 – 0.07 P٣t-2  - 0.04 P11t-1 – 0.017 NR11t-1 

                     (- 2.4)*        (-2.٢)*             (-1.7) 0.50 5.2* 

  ٠,٠٥تشير إلى معنوية معامل االنحدار والنموذج ككل عند مستوى معنوية : (*) حيث 
Ait :ة من المحصولتعبر عن القيمة التقديرية للمساحة المزروع(i) كمتغير تابع( باأللف فدان في العام الحالي.(  

P1t-1 : في العام السابق) طن/جنيه(السعر المزرعي للقمح.  
P2t-2 : قبل السابق  في العام) طن/جنيه(السعر المزرعي للشعير .  
A2t-1 :المساحة المزروعة بالفول باأللف فدان في العام السابق.  
A3t-2 :ة بالبصل الشتوي باأللف فدان في العام قبل السابقالمساحة المزروع.  
P3t-2 : في العام قبل السابق) طن/جنيه(السعر المزرعي للذرة الشامية.  

P10t-2 : في العام قبل السابق) طن/جنيه(السعر المزرعي للسمسم.  
A10t-1 :المساحة المزروعة بالسمسم باأللف فدان في العام السابق.  
P11t-1 :في العام السابق) طن/جنيه(عي لفول الصويا السعر المزر.  

NR11t-1 : في العام السابق) فدان/جنيه(صافى عائد الفدان من فول الصويا.  
جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد : المصدر

  .مختلفة
اته أن أهم العوامل المؤثرة كما تبين من الجدول ذ

على استجابة العرض للمساحة المنزرعة بالذرة الرفيعة 
 في السعر  الصيفي في العام الحالي كمتغير تابع، تمثلت

المزرعي لألرز في العام قبل السابق، والسعر 
المزرعي لفول الصويا العام السابق، وصافي عائد 

قت إشارات الفدان لفول الصويا العام السابق، حيث اتف
هذه المتغيرات مع المنطق االقتصادي حيث أنها جميعها 

 أي ٠,٥٠محاصيل تنافسية، وبلغ معامل التحديد نحو 
من التغيرات في المساحة المزروعة بالذرة % ٥٠أن 

الرفيعة الصيفي في العام الحالي ترجع إلى تلك العوامل 
  .السابق شرحها

  

اصيل الدراسة تقدير دوال استجابة العرض لمح: سادساً
  :في الصورة النسبية

بدراسة نتائج التحليل االحصائى الواردة بالجدول 
تبين أن أهم العوامل المؤثرة على المساحة ) ١٠(

نسبة تكلفة : المنزرعة بالقمح في العام الحالي تمثلت في
إنتاج فدان القمح إلى تكلفة إنتاج فدان الفول البلدي في 

 نفس المعادلة اتفاق السنة السابقة، كما اتضح من
إشاراتها مع المنطق االقتصادي، كما بلغ معامل التحديد 

 أي أن هذا العامل وحده مسئول ٠,٧٨المعدل لها نحو 
من التغير في مساحة القمح المنزرعة % ٧٨عن حوالي 

  .حالياً
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للمحاصيل ) النسبيةالصورة (نتائج التقدير اإلحصائي ألوفق النماذج اإلحصائية الستجابة العرض: ١٠جدول 
  ).٢٠١٣- ٢٠٠٠(موضع الدراسة خالل الفترة 

 R̅2 F النموذج الرياضي المستخدم المحصول
 A1t = 7035.2  –  3936.3 C١t-1 القمح

        (11.9)        (-6.9)*             0.78 47.4* 

-    A2t = 211.1 الشعير  159.8 C2t-1                          
         (7.0)        (-3.8)*     0.50 14.2* 

  A3t = 2483.7   –  463.9 C3t-1 الذرة الشامية الصيفي 
                                         (-1.6)      

0.11 2.5 

 A4t = 1076   + 1763 P4t-1  +  2.9 NR4T-1 األرز الصيفي

                      (1.5)          ( 1.0 )           0.05 1.33 

   A5t = 210.3  +   137.8 P5t-1 الذرة الرفيعة
                        (1.4)            0.06 2.0 

  ٠,٠٥تشير إلى معنوية معامل االنحدار والنموذج ككل عند مستوى معنوية : (*) حيث
Ait : تعبر عن القيمة التقديرية للمساحة المزروعة من المحصول(i)كمتغير تابع( فدان في العام الحالي  باأللف.(  

C1t-1 :نسبة تكلفة الفدان من القمح إلى تكلفة فدان الفول البلدي في السنة السابقة.  
C2t-1 :نسبة تكلفة الفدان من الشعير إلى تكلفة فدان القمح في السنة السابقة.  
C3t-1 :لسمسم في السنة السابقةنسبة تكلفة الفدان من الذرة الشامية الصيفي إلى تكلفة فدان ا.  
P4t-1 :نسبة سعر الطن من األرز إلى سعر الطن من السمسم في السنة السابقة.  

NR4t-1 :نسبة صافي عائد فدان األرز إلى صافي عائد فدان فول الصويا في السنة السابقة.  
P5t-1 : السنة السابقةنسبة سعر الطن من الذرة الرفيعة  إلى سعر الطن من الذرة الشامية الصيفي في.  

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد : المصدر
  .مختلفة

 وبدراسة استجابة عرض محصول الشعير فقد 
تبين من الجدول ذاته أن مساحة الشعير المنزرعة في 

 الفدان من الشعير إلى العام الحالي تتأثر بنسبة تكلفة
تتفق مع المنطق (تكاليف القمح في العام الماضي 

، حيث بلغ معامل التحديد المعدل نحو )االقتصادي
من % ٥٠أي أن هذا العامل مسئول عن حوالي . ٠,٥٠

  . التغير في مساحة الشعير المنزرعة حالياً
كما تبين من المعادلة الخاصة بالذرة الشامية 

دول أن مساحة الذرة الشامية الصيفي الصيفي بنفس الج
المنزرعة في العام الحالي تتأثر بنسبة تكلفة الفدان من 
الذرة الشامية الصيفي إلى تكاليف السمسم في العام 

، إال أنه لم تثبت )تتفق مع المنطق االقتصادي(الماضي 
وبدراسة المعادلة . معنوية هذه العالقة احصائياً

على مساحة األرز الصيفي الموضحة للعوامل المؤثرة 
في الصورة النسبية تبين أن المساحة الحالية المنزرعة 
أرز صيفي تتأثر بكل من نسبة سعر الطن من األرز 

إلى سعر الطن من السمسم في العام الماضي، نسبة 
صافي عائد الفدان من األرز إلى صافي عائد الفدان من 

ارة فول الصويا في العام الماضي، كما اتفقت اإلش
بتلك المتغيرات مع المنطق االقتصادي ولكنها الخاصة 

  .  غير معنوية احصائياً
كما تبين من المعادلة الخاصة بالذرة الرفيعة 
بالجدول ذاته أن المساحة المنزرعة حالياً ذرة رفيعة 
تتأثر بنسبة سعر الطن من الذرة الرفيعة إلى سعر الطن 

اضي وهذا ما من الذرة الشامية الصيفي في العام الم
يتفق والمنطق االقتصادي حيث أن الذرة الشامية 
الصيفي يعتبر محصول منافس للذرة الرفيعة من وجهة 

أنهما من محاصيل الحبوب الصيفية، وهذا ما يتفق نظر 
والمنطق االقتصادي، إال أنه لم تثبت معنوية هذا 

  .المتغير إحصائياً
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  التوصيات
ا البحث يمكن في ضوء النتائج التي توصل إليه

  :بالعمل على التوصية
 خفض تكاليف إنتاج محاصيل الحبوب سواء من -

خالل قيام التعاونيات بدورها في توفير مستلزمات 
اإلنتاج المزرعي بأسعار مناسبة، أو إتاحة 

  .القروض الميسرة للمزارعين
 تعظيم الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة من خالل -

سين إنتاجية محاصيل معاهدها البحثية في تح
 .الحبوب أو قصر مدة مكثها في األرض

 ايجاد آلية لتسويق حاصالت الحبوب وذلك لتشجيع -
 .زراعتها

 تشجيع نظام الزراعة التعاقدية بين المزارعين -
وهيئات التسويق على أساس سعر محدد ضماناً 

 . لتسويق محصولهم
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رون، دراسة  ، وآخ )دكتور(السعيد عبد الحميد البسيوني   

تحليلية الستجابة العرض والنمـاذج االقتـصادية       
القياسية ألهم حاصالت الخضر المصرية، المجلة      
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القمح واألرز في مصر، المجلة المصرية للعلـوم        

 يوليـو ،  الـسابع ، العـدد    ١٦التطبيقية، مجلـد    
٢٠٠١. 

سوزان مصطفى أحمـد، ثنـاء النـوبي أحمـد سـليم           
، دراسة الستجابة عرض أهم محاصـيل       )دكاترة(

لتنبؤ المستقبلي لها، المجلة المـصرية      الحبوب وا 
، الـسادس ، العدد   ٨٦للبحوث الزراعية، المجلد    

٢٠٠٨. 

، )دكـاترة (شريف محمد فياض، محمد محمود سـامي        
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الزيوت في األراضـي الجديـدة والـصحراوية،        
المجلة المصرية لالقتـصاد الزراعـي، المجلـد        

 .٢٠٠٥ يونيو، الثاني، العدد الخامس عشر

، داالت اسـتجابة    )دكتـور (عبد الكريم السيد عبد القوى    
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    ABSTRACT 
The current search aims at estimate and analyze farmers' responses to the prices of farming and some 

other economic variables during the period (2000-2013) by identifying the most influential factors of the most 
important cereal crops area, the study depends on descriptive and quantitative statistical analysis, by applying 
Stepwise regression method in linear and logarithmic form to measure the supply response. 

The search results indicates to significantly annual increase in the value of economic variables specific 
functions response marked by the all of the crop area, yield, farm price, costs per fadaan, net yield for all the 
study crops (wheat, barley, maize summer, rice summer, sorghum), as well as a significant annual decline in 
sorghum summer area, and productivity per faddan  of  sorghum,  and barley area, and productivity of maize, 
the area of rice, and the productivity of rice, which refers to the stability of those variables about averages. 
Nerlove model explained depreciation flexibility transactions in the short run as estimated at 0.12, (0.13), 
(0.04), 0.20, (0.07) for each of: wheat, barley, summer rice, summer maize, and sorghum, respectively, it 
amounted to flexibility in the long run towards 0.21, (0.17), (0.05), 0.17 (0.06) for each of them respectively. 
The response period results were as follows 1.78, 1.25, 1.32, 0.85, and 0.81 each of them respectively. And 
show them the low response period to summer crops, maize and sorghum compared to other crops, and 
perhaps due to the possibility of expansion in cultivated with each of them in the following pattern directly 
from the same year. The supply response function showed that the best of these models for wheat is a Nerlove 
model, barley Solo model, and Jorgenson model to summer rice, maize and sorghum. 

The impact of the most influential represent in:  farm price, the cost per faddan, the net return per faddan, 
the cultivated area of crop in the previous year. 

Supply response function of crops under study in the relative’s form showed that the most important 
factors affecting the cultivated area of crop in the current year was to: the ratio of net return crop to the net 
return competitive crop in the previous year, and the ratio of the crop costs to the costs of the crop competitive 
in the previous year, and the percentage of the price of the crop to crop price competitor in the previous year.  
Therefore the Search is recommended to work on: 
- Reduce production costs, through a cooperative role in the provision of farm inputs at reasonable prices, or 

provide soft loans to farmers. 
- Expand the role of the Ministry of Agriculture through their research institutes in improving the 

productivity of some crops or short duration in the ground. 
- Finding a mechanism for marketing grain crops in order to encourage cultivation. 
- Encourage contract farming system between farmers and destination marketing on the basis of a specific 

price guarantee for the marketing of crop farmers. 
 

 
 


