
Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 60, No. 3, pp. 373-397, 2015 (Arabic) 

 373 

 اقتصادية الستجابة عرض أىم النباتات الطبية التصديرية دراسة
  سناء جمال الدين جابر

  واالجتماعية االقتصادية الدراسات شعبو-  الصحراءث بحومركز

 12/10/2015 :                                تاريخ القبول12/7/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص
من اجمالى قيمة % 14 بحوالى اليانسون والكمون والشمر من أىم محاصيل النباتات الطبية التصديرية حيث تساىم يعتبر

وييدف البحث إلى تحديد . (2012-1999) مميون دوالر لمتوسط الفترة 63.2صادرات النباتات الطبية والعطرية البالغة نحو 
 يمكن ان تؤثر عمى المساحات المزروعة من النباتات الطبية موضع الدراسة وتحديد اإلستجابة ليذه المتغيرات ىأىم المتغيرات الت

والتعرف عمى المتغيرات األكثر تأثيرًا التى يفترض تأثيرىا عمى المساحة المزروعة بيذه المحاصيل بجانب تقدير مرونة اإلستجابة 
ليذه المتغيرات فى المدى القصير والطويل، مما يتيح فيم السموك اإلنتاجى ووضع السياسات الزراعية الصحيحة واتخاذ القرارات 

 استجابة العرض دوالوقد تم تقدير . المناسبة باإلضافة إلى إمكانية توجيو الموارد اإلنتاجية الزراعية مما يحقق زيادة عائد لممزارع
 استجابة دراسة استبعاد وتموفقًا لنموذج مارك نيرلوف الذى يعكس استجابة المزارع لممتغيرات االقتصادية بفترة تأخير واحدة 

 الشمر حيث تم تقدير معامالت المرونة لممتغيرات لمدالة بصيغ دالية مختمفة شممت الصيغة الخطية والصيغة الموغارتمية محصول
المزدوجة والصيغة نصف الموغارتمية ولم تتحقق معنوية النموذج اى أن العالقة الخطية المدروسة غير معنوية أي انو ليس ثمة 
تأثير من المتغيرات عمى المساحة المنزرعة لمحصول الشمر وقد يرجع السبب ان محصول الشمر من المحاصيل الرئيسية من 

. صادرات النباتات الطبية والعطرية التى يتم تصديرىا التى تتأثر بالمتغيرات التصديرية
 استجابة عرض المساحة المزروعة لمحصول اليانسون والكمون عمى مستوى العروة الشتوى خالل ل نتائج دواواوضحت

ان بزيادة السعر المزرعى فى العام السابق بمقدار وحدة واحدة يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة من تمك  (2013-1999)الفترة 
كما تبين استجابة مزارعى اليانسون والكمون لصافى العائد فإن بزيادة . فدان عمى الترتيب (0.24، 0.72)المحاصيل بمقدار

( 0.24، 0.14)صافى العائد فى العام السابق بمقدار وحدة واحدة يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة من تمك المحاصيل بمقدار 
. فدان

كما تبين ايضًا استجابة المزارع لمتوسع فى زراعة تمك المحاصيل لصافى عائد المحاصيل المنافسة حيث انو بزيادة صافى 
 فدان  1.43عائد محصول الشمر بمقدار وحدة فى العام السابق يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة من محصول اليانسون بمقدار 

وكانت معممة صافى عائد فدان الشمر موجبة وذات معنوية عالية فقد يرجع سبب اإلشارة غير المنطقية ليذا المتغير أن محصول 
.   الشمر ليس من المحاصيل المنافسة لمحصول اليانسون

 تبين ايضًا استجابة المزارع لمتوسع فى زراعة محصول اليانسون حيث انو بزيادة صافى عائد محصول الكمون بمقدار كما
وتبين ايضًا انو بزيادة  . فدان0.33وحدة فى العام السابق يؤدى إلى نقص المساحة المنزرعة من محصول اليانسون بمقدار 

 0.39صافى عائد محصول الشمر بمقدار وحدة فى العام السابق يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة من محصول الكمون بمقدار 
فدان وكانت معممة صافى عائد فدان الشمر موجبة وذات معنوية عالية فقد يرجع سبب اإلشارة غير المنطقية ليذا المتغير أن 

 محصول اليانسون بمقدار عائدوتبين ايضًا انو بزيادة صافى . محصول الشمر ليس من المحاصيل المنافسة لمحصول الكمون
وتبين من النتائج ان إنو  . فدان0.41وحدة فى العام السابق يؤدى إلى نقص المساحة المنزرعة من محصول الكمون بمقدار 

بزيادة التكاليف الكمية بمقدار وحدة فى العام السابق يؤدى إلى نقص المساحة المنزرعة من محاصيل اليانسون والكمون بمقدار 
. فدان (2.44 ، 0.17)

.النباتات الطبية والعطرية، إستجابة عرض، اإلرتباط الجزئى، مرونات األجل القصير واألجل الطويل :كممات دليمية

المقدمة 
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 السياسة الزراعية فى مصر إلى زيادة تيدف
 عمى تنمية والعمل عامة بصفةاإلنتاج الزراعى 
 خاصة بصفة المصرية الزراعيةوتنويع الصادرات 

 المصرى يقع عمى عاتق القطاع الزراعى ،حيث
.  اإلكتفاء الذاتيمعدالت زيادةتوفير الغذاء و

 السياسة الزراعية فى مصر إلى العمل عمى وتيدف
 حيثتنمية وتنويع الصادرات الزراعية المصرية 

 الرئيسية الواجية الزراعية التجارة الدولية تشكل
لمعالقات االقتصادية الدولية التي تعتبر أىم 
 ومنياالدعامات األساسية في البنيان االقتصادي 

 تحقق الصادرات الزراعية نسبة مرتفعة من أن يمكن
تغطية الواردات عمومًا والواردات الزراعية عمى وجو 

 حصيمة الصادرات فى تحقيق فتساىم. الخصوص
أىداف التنمية االقتصادية وأىداف االقتصاد القومى 

 خطط التنمية االقتصادية واإلجتماعية والحد بتمويل
اال ان ىناك العديد من  . الوارداتمن مدفوعات 

المتغيرات المحمية والدولية التى ليا اثار مباشرة 
وغير مباشرة عمى الزراعة المصرية حيث تمعب 

 التخطيط الزراعى واالقتصاد فىاألسعار دورًا ىامًا 
 لتطبيقالقومى وتحدد قرارات المزارعين اإلنتاجية 

التركيب المحصولى الذى يحقق اىدافيم من زيادة 
 استقرار المساحات عدمارباحيم مما ادى الى 

 الطبية النباتات وتعتبرالمزروعة لبعض المحاصيل 
 التى التقميديةوالعطرية من أىم المحاصيل غير 

 أن النقد األجنبى فى مصر، حيث زيادةتسيم فى 
من االنتاج المحمى يصدر لمخارج، % 98 حوالى
 من أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمًيا وبالرغم

من حيث المناخ المالئم لنمو ىذه النباتات، فيعتبر 
المناخ المصرى من المناخات المالئمة بعد اليند 

والصين حيث ان ىذه النباتات تحتاج مناًخا استوائًيا 
 مصر لأنوأراضى مستصمحة حديثًا باإلضافة إلى 

 تنافسية عالمية حيث  تنمو ىذه النباتات فى يزةم
مواسم مختمفة، كما أنيا تحتوى عمى مواد فعالة 

عالية التركيز حيث تمقى طمبًا متزايدًا عالمًيا، اال ان 

 مساحة الإجمالىمن % 2 ال تتجاوز مساحتيا
 النباتات الطبية والعطرية من وتعتبر. المزروعة

 حيث تستخدم مباشرة دامالمحاصيل متعددة األستخ
 طبية وعطرية واعشابفي صورة حبوب او نباتات 

أو في صورتيا غير المباشرة عن طريق استخالص 
المواد الفعالة واستخداميا في صناعة الدواء 

. لمتجميل ومساحيقاوالصناعات الغذائية والعطور 
كما تدخل فى صناعات غذائية كالتوابل والبيارات 

 الطعم والمون والرائحة والعديد من ومكسبات
العمميات الصناعية كصناعة العطور والدىانات 

والصباغة ومواد التنظيف وصناعة الجمد الصناعي 
 ادى الى تزايد الطمب العالمى مماومخاليط المزق، 

 ادى الى األمرالذىعمييا خاصة فى الدول المتقدمة 
 باعتبارىا االقتصادية تيا أىميوتزايدارتفاع اسعارىا 

مصدرًا ىامًا لزيادة الدخل القومى فى ظل زيادة 
الوعى الغذائى الصحى والبعد عن استخدام 

.  تسببو من اثار جانبيةلماالمركبات الكيميائية 
 الطبية لمنباتات مصر كدولة مصدرة رئيسية تشارك

 2012 عام  ،  مميون دوالر63.2 بنحووالعطرية 
 الزراعية من جممة الصادرات  %4.2تمثل 

 اليانسون والكمون والممثمة في صادرات المصرية
 والكزبرة ووالشمر والنعناع والبردقوش الكراويةو

والبابونج والريحان والحناء والشيح البابونج 
 مالحظة أن كل النباتات العطرية مع  . والكركديو

 تم التركيز وقد .طبية تقريبا والعكس غير صحيح
فى البحث عمى محاصيل اليانسون والكمون والشمر 

باعتبارىما من أىم محاصيل النباتات الطبية 
 كل من امريكا وتأتى. الشتوي لمعروة الحولية

وماليزيا فى المرتبة االولى والثانية من حيث الدول 
 كمية مثمت الشمر المصرى حيث لبذورالمستوردة 

من اجمالى كمية % 35 ليما حوالىةالشمر المصدر
صادرات بذور الشمر المصرى لمتوسط الفترة 

 الكمون صادرات تركزت كما ،(1999-2012)
 بمغ وليبيا حيث المغربالمصرى فى كل من 
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من اجمالى كمية صادرات بذور % 70حوالى
، (2012-1999)الكمون المصرى لمتوسط الفترة 

 السوق المغربى فى اليانسون صادرات وتركزت
من اجمالى % 30 حيث مثمت حوالىىوالجزائر

كمية صادرات اليانسون المصرى لمتوسط الفترة 
 والمغرب صين اليند والوتعتبر ،(1999-2012)

يران من الدول المنافسة لمصر فى انتاج وتصدير  وا 
.  النباتات الطبية والعطرية

:  البحثمشكمة
 االىتمام تحظى النباتات الطبية والعطرية لم

المناسب عمى مستوى انتاجيا بالرغم من زيادة 
 حيث ال يزال ، غذاء ودواء امنمنالطمب العالمى 

قطاع اإلنتاج لمنباتات الطبية والعطرية يعانى من 
تذبذب فى اإلنتاج ونموىا بمعدالت ضئيمة ال تحقق 
. األىداف المأمولة مما انعكس عمى الصادرات منيا

 لتأثير المساحة المزروعة من النباتات وكنتيجة
الطبية والعطرية وبالتالى كمية انتاجيا باألسعار 

 متغيرات اخرى مثل إلىالمزرعية باإلضافة 
المساحة المزروعة بالمحصول فى العام السابق او 

صافى العائد الفدانى او التكاليف لمفدان او 
المحاصيل المنافسة قد يحدث تغير فى قرارت 

المزارع وتحولو او عدم تحولو إلى زراعة محصول 
اخر مما يؤثر عمى التركيب المحصولى مما يؤدى 

الى حدوث تغيرات فيما يتاح من كمية النباتات 
 وبالتالى يجب دراسة ،الطبية محميًا وتصديريا

 .استجابة السموك اإلنتاجى ألىم النباتات الطبية
 
 
:  البحثىدف

 البحث إلى تحديد أىم المتغيرات التى يمكن ييدف
ان تؤثر عمى المساحات المزروعة من النباتات الطبية 

موضع الدراسة وتحديد اإلستجابة ليذه المتغيرات والتعرف 
 عمى يفترض تأثيرىا التىعمى العوامل األكثر تأثيرًا 

المساحة المزروعة بيذه المحاصيل بجانب تقدير مرونة 

اإلستجابة ليذه المتغيرات فى المدى القصير والطويل، 
 يتيح فيم السموك اإلنتاجى ووضع السياسات الزراعية مما

 المناسبة باإلضافة إلى إمكانية راراتالصحيحة واتخاذ الق
توجيو الموارد اإلنتاجية الزراعية مما يحقق زيادة عائد 

.   لممزارع
:   البحثيةالطريقة البيانات ومصادر

 المنشورة الثانوية البحث عمى البيانات اعتمد
وغير المنشورة من عدة مصادر منيا قاعدة بيانات 

 المركزي لمتعبئة العامة بالجيازالتجارة الخارجية 
واإلحصاء وبيانات والتى تصدر عن منظمة 

األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ونشرات االقتصاد 
 الشئون االقتصادية اعالزراعي التي يصدرىا قط

كما تم ،  بوزارة الزراعة واستصالح األراضي
اإلستعانة بالعديد من البحوث والدراسات ذات 
الصمة بموضوع البحث والتى اعدتيا الجيات 

 من اسموب التحميل ل تم استخدام كوقد ،المختمفة
 اسموب استخدماإلحصائى الوصفى والكمى، حيث 

اإلنحدار البسيط والمرحمى المتعدد فى تقدير 
ولدراسة أىم العوامل المؤثرة عمى مساحة . العالقات

 عدة م الدراسة امكن استخداموضعالنباتات الطبية 
نماذج فى الصورة الخطية والتى تتضمن مساحة  

 الطبية موضع الدراسة فى السنة الحالية النباتات
كمتغير تابع، وكل من مساحة النباتات الطبية 
موضع الدراسة والسعر المزرعى وصافى العائد 
والتكاليف والمحاصيل المنافسة فى السنة السابقة 

 أىم النماذج المستخدمة فى ومن. كمتغيرات مستقمة
 ،(Nerlove)تحميل استجابة العرض نموذج نيرلوف 

 الى االستعانة بمعامالت االنحدار لتحديد باالضافة
مرونات االستجابة فى المدى القصير والطويل 
 والفترةوكذلك معامل االستجابة السنوى لدى المزارع 

الزمنية الالزم انقضاؤىا لتحقيق االستجابة الكاممة 
.  لدى المزارع بدءًا من العام التالى لمزراعة

 النموذج القياسي لمدالة المستخدم في الدراسة توصيف
(: Nerlove)نموذج نيرلوف 
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 النموذج ان المساحة المزروعة ال تتأثر يفترض
 السابقة بل وبالمساحة المنزرعة فى يةباألسعار المزرع

العام السابق وقد وضع نيرلوف التعديل الجزئى والذى 
ى أن المساحة المرغوب زراعتيا ال تساوى بنى عل

 التعبير عن شكل ويمكنالمساحة الفعمية بمعامل التعديل 
والمستخدم في " نيرلوف الُمعّدل"إستجابة العرض لنموذج 
  :الدراسة عمى النحو التالي


*

112
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11
10

....*
tkt

k
ttt XXXY 















     

(1                     )
 :حيث
Y t

 زراعتيا من المحصول المرغوب المقدرةالمساحة = *
(. t)في العام الحالي

XX ktt 111
....


              المتغيرات المفسرة في العام السابق= 

(t- 1     .)


t
حد الخط العشوائى  = 

لمتعديل " نيرلوف" توصيف نموذج وبإستخدام
 الفعمية أقل المساحة فى التغيرالجزئي الذى يفترض ان 

 المرغوب زراعتيا فى العام المساحة فى التغيرمن 
 التكنولوجى وعميو فإن الدالو تأخذ لمتغيرالحالى نظرًا 
: الشكل التالى

 YYY ttt 1

*
1


     YYYY tttt 1

*

1 
   

 (2 ) 
: حيث

 YY tt 1
 =   التغير فى المساحة الفعمية

    YY tt 1

*


 =التغير فى المساحة المرغوب زراعتيا 
نحصل  (2)داخل المعادلة رقم (1) المعادلة رقموبإحالل
: النموذجعمى 

   
ttktkttt YXXXY 

 111221110
1....

 
(3)  

:  حيث
Y t = من المحصول في ليةالمساحة المزروعة الفع 

(. t)الحاليالعام 

Y t

المساحة المرغوب زراعتيا من المحصول في = *
(. t)العام الحالي

Y t 1 = المساحة المزروعة من المحصول في العام
(  t- 1)السابق

XX ktt 111
....

 =المتغيرات المفسرة في العام السابق           
(t- 1.) 

(التكيف وفترة االستجابة) التعديل معامل    
      10 
*

121221110
ˆ   

 YXXY tttt
  

(4 )
يتم الحصول ،  تحويالت نموذج نيرلوفبإستخدامو

من  (4)عمى شكل دالة إستجابة العرض كما بالمعادلة
معامالت معادلة اإلنحدار 

:  التالييتم حساب  (4)، (3) المعادلةومن
 k

k




       
 1

1




         
 0

0




 
 حساب المرونة فى كل من المدى القصير ويمكن

: والطويل كالتالى

B=  المدى القصيرمرونة     =        

          =  B=  المدى الطويلمرونة
 تعتمد مرونة العرض لممدى القصير عمى حيث

االستجابات التى تتم من خالل واحدة او إثنتين من فترات 
اإلنتاج، وتعتمد مرونة العرض لممدى الطويل عمى االثر 

 لمتغيرات التى تحدث بغض النظر عن الوقت كمىال
. الالزم او الضرورى لحدوث التعديالت

 مشكمة اإلرتباط الذاتي من أىم المشاكل تعتبر
القياسية عند تقدير دوال إستجابة العرض بإستخدام نماذج 

التوزيع المتأخر الديناميكية التي تشتمل عمى المتغير 
  لذلك التابع كأحد المتغيرات المستقمة بفترة تأخير 

:   التاليDurbin's h test اختبار تم إستخدام
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..1 VT

T
h


 

 الجدولية لتحديد وجود (z) مقارنتو بقيمة ويتم     
  . االرتباط الذاتى

  تمثل معامل ) اإلنحدار الذاتيمعامل: حيث
 ىي التي تقيس قوة أي طئةاالرتباط بين القيم المتبا

  والقيمة tاالرتباط الذاتي من التغاير بين القيمة الحالية 
 تربيع الخطأ V،  عدد المشاىدات ,t-1 T )السابقة 

(. )القياسي لممتغير
  Durbin- Watson (DW) تم استخدام اختباركما

         - P = 1: فى اكتشاف االرتباط الذاتى حيث ان

 : حيث
 d    إحصائية اختبار ديربن واطسونقيمة: 

 النتائج والمناقشة
 قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية  تطور: والأ

تذبذب قيمة الصادرات  (1) من الجدولحيتض
 خالل المصريةالنباتات الطبية والعطرية 

اذ تراوحت بين حد ادنى بمغ  (2012-1999)الفترة
 وحد اقصى 2003 مميون دوالر عام 24.1نحو 

 بمتوسط 2012 مميون دوالر عام 159.3بمغ نحو 
  مميون دوالر لمتوسط الفترة63.2بمغ نحو 

كما تشير تقديرات معادلة . (1999-2012)
( 2) رقم جدولاالتجاه الزمنى العام الموضحة ب

 صادرات النباتات الطبية والعطرية إنيا أخذت لقيمة
 9.63 نحو بمغإتجاىًا عامًا متزايدًا معنوى إحصائيًا 

من متوسط % 15.3مميون دوالر بما يعادل حوالى 
قيمة الصادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية 

، كما تشير قيمة (2012-1999)خالل الفترة
من التغيرات % 74معامل التحديد إلى أن حوالى 

 النباتات الطبية والعطرية صادرات قيمةالحادثة فى 
يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة المتبقية من 

 يتضمنيا لمالتغيرات ترجع إلى عوامل أخرى 
(.  2012-1999) خالل الفترةوذلك المقدر ذجالنمو

ان معامل عدم االستقرار  (1) يوضح الجدول
لقيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية 

تراوحت بين حد   (2012-1999)خالل الفترة
 وحد اقصى بمغ 2002 عام 1.5أدنى بمغ نحو 

 بمتوسط ىندسى بمغ 1999 عام 5064.8نحو
 . 38.5حوالى 

 والعطرية بية قيمة صادرات النباتات الطتطور: ثالثاًا 
موضع الدراسة  

 صادرات النباتات الطبية والعطرية فى تتنوع   
 نوًعا من النباتات 40مصر حيث لدييا حوالى 

الطبية والعطرية، تتصدرىا العائمة الشوفية وىى 
 والبردقوش لفمىالنعناع البمدى، والنعناع الف

والميرمرية، والزعتر، إضافة إلى الحبوب العطرية 
كالكزبرة واليانسون والشمر والكركديو، وتتوزع فى 

بينما . شمال الصعيد كالمنيا وأسيوط وسوىاج 
 نوع تنتشرة فى 400النباتات البرية وعددىا يتجاوز 

سيناء والسموم وجنوب شرق العوينات وتوشكى 
ويعتبر اليانسون والكمون والشمر من أىم صادرات 

. النباتات الطبية فى مصر إلى العالم
: التصديرية لنباتات موضع الدراسةالمؤشرات  

: وناليانس- 1
تطور قيمة صادرات اليانسون  (1)يوضح الجدول

حيث تراوحت بين حد ادنى  (2012-1999)خالل الفترة
% 0.2 حوالى مثمت 2003 الف دوالر عام 63بمغ نحو 

 من اجمالى قيمة صادرات النباتات الطبية 
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وحد اقصى بمغ نحو  والعطرية المصرية خالل نفس العام،
من % 2.4 مثمت حوالى 2010 الف دوالر عام 2749

اجمالى قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لقيمة  ،2010لعام 

تبين إنيا أخذت إتجاىًا  (4)صادرات اليانسون الجدول
 ألف 148.3عامًا متزايدًا ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 

من متوسط قيمة % 22.1بما يعادل حوالى  دوالر،
 الف دوالر خالل 670.7صادرات اليانسون البالغة نحو 

، كما تشير قيمة معامل التحديد (2012-1999)الفترة
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من التغيرات الحادثة فى قيمة % 48إلى أن حوالى 
صادرات اليانسون يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة 

المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا 
ان معامل عدم  (1)النموذج المقدر ويوضح الجدول

-1999)االستقرار لقيمة صادرات اليانسون خالل الفترة
 عام 30.4تراوحت بين حد أدنى بمغ نحو  (2012
 بمتوسط 2004 عام 93.9 وحد اقصى بمغ نحو 2009

 . 61.9ىندسى بمغ حوالى 
تطور كمية صادرات   (3) الجدولويوضح

حيث  (2012-1999)اليانسون خالل الفترة 
 2003 طن عام 67تراوحت بين حد ادنى بمغ نحو 

 2010 طن عام 720وحد اقصى بمغ نحو 
 طن خالل 276.4بمتوسط بمغ نحو 

وبتقدير معادلة االتجاه . (2012-1999)الفترة
( 4)الزمنى العام لكمية صادرات اليانسون الجدول 
تبين إنيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا ومعنوى 

% 12 طن بما يعادل حوالى 33إحصائيًا بمغ نحو 
من متوسط كمية صادرات اليانسون البالغة نحو 

، كما (2012-1999) طن خالل الفترة276.4
من % 45تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى 

التغيرات الحادثة فى كمية صادرات اليانسون يفسرىا 
عامل الزمن، وأن النسبة المتبقية من التغيرات ترجع 

إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا النموذج المقدر 
ان كمية صادرات اليانسون  (3)،ويوضح الجدول

 فتراوح معامل عدم 2012كانت اكثر اسقرارًا عام 

 خالل الفترة نسوناالستقرار لكمية صادرات اليا
 عام 3.2بين حد أدنى بمغ نحو   (1999-2012)

 1999 عام 208.9 وحد اقصى بمغ نحو2012
. 28.2بمتوسط ىندسى بمغ حوالى 

ان ىناك تذبذب كبير فى  (3) من الجدولويتضح
سعر الطن من صادرات اليانسون حيث تراوح بين بين 

 وحد اقصى 2004 دوالر عام 589حد ادنى بمغ نحو 
-1999) خالل الفترة2010 دوالر عام 3818بمغ 

 العام سعر طن لزمنىوبتقدير معادلة االتجاه ا. (2012
تبين إنيا أخذت  (4)من صادرات اليانسون الجدول 

 229.5إتجاىًا عامًا متزايدًا ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 
من متوسط سعر طن % 13.4دوالر بما يعادل حوالى 

 دوالر خالل 1710.7لصادرات اليانسون البالغة نحو 
، كما تشير قيمة معامل (2012-1999)متوسط الفترة 

من التغيرات الحادثة فى % 69التحديد إلى أن حوالى 
سعر الطن لصادرات اليانسون يفسرىا عامل الزمن، وأن 
النسبة المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم 

. يتضمنيا النموذج المقدر
ان سعر طن من صادرات  (3)يوضح الجدول

 حيث بمغ معامل 2011اليانسون كانت اكثر اسقرارًا عام 
عدم االستقرار لكمية صادرات اليانسون خالل 

 0.01بين حد أدنى بمغ نحو   (2012-1999)الفترة
 1999 عام 305.1 وحد اقصى بمغ نحو 2011عام 

. 15.5بمتوسط ىندسى بمغ حوالى 

( 2012-2004) الزمنى العام لقيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية خالل الفترة اإلتجاه :2جدول
 الحد (y) التابع المتغير 

 (a)الثابت
 معامل  اإلنحدارمعامل

R التحديد
2 

 التحديد معامل
R المعدل

2-
 

 قيمة
 F اختبار

 المتوسط
 (t) (B) الحسابى

 صادرات النباتات الطبية قيمة
 والعطرية بالمميون دوالر

0.55 9.63 6.1** 0.76 0.74 37.04 36.16 

%(  1)معنوى عند مستوى معنوية    )**( (%5)معنوى عند مستوى معنوية          )*( (1) من بيانات الجدول رقم حسبت
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: الكمون- 2
تطور قيمة صادرات الكمون  (1)يوضح الجدول

حيث تراوحت بين حد ادنى  (2012-1999)خالل الفترة
% 0.2 مثمت حوالى 2006 الف دوالر عام 80بمغ نحو 

من اجمالى قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية 

 5632وحد اقصى بمغ نحو  المصرية خالل نفس العام،
من اجمالى % 4.9 مثمت حوالى 2009الف دوالر عام 

قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية لعام 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لقيمة  ،2009

 إنيا أخذت إتجاىًا عامًا تبين( 4)صادرات الكمون الجدول
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  ألف دوالر،307.2متزايدًا ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 
من متوسط قيمة صادرات % 16بما يعادل حوالى 

 الف دوالر خالل 1927.1الكمون البالغة نحو 
، كما تشير قيمة معامل التحديد (2012-1999)الفترة

من التغيرات الحادثة فى قيمة % 47إلى أن حوالى 
صادرات الكمون يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة المتبقية 
من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا النموذج 

. رالمقد
ان معامل عدم االستقرار لقيمة  (1) الجدولويوضح

تراوحت  (2012-1999)صادرات الكمون خالل الفترة
 وحد اقصى بمغ 2002 عام 5.6بين حد أدنى بمغ نحو 

 بمتوسط ىندسى بمغ حوالى 2000 عام 589.4نحو 
تطور كمية صادرات  (3)ويوضح جدول رقم. 61.8

حيث تراوحت بين  (2012-1999)الكمون خالل الفترة
 وحد اقصى بمغ 2006 طن عام 61حد ادنى بمغ نحو 

وبتقدير معادلة االتجاه . 2009 طن عام 2058نحو 
الزمنى العام لكمية صادرات الكمون تبين عدم معنويتيا 

يوضح . (0.05، 0.01 )فةعند مستويات المعنوية المألو
ان كمية صادرات الكمون كانت اكثر اسقرارًا  (3)الجدول
 فتراوح معامل عدم االستقرار لكمية صادرات 2010عام 

بين حد أدنى بمغ  (2012-1999)الكمون خالل الفترة
 عام 187.6 وحد اقصى بمغ نحو2010 عام 8.7نحو 

.  43.7 بمتوسط ىندسى بمغ حوالى 2000
ان سعر طن من صادرات  (3)يتضح من الجدول

 دوالر عام 1253الكمون تراوح بين حد ادنى بمغ نحو 
 خالل 2008 دوالر عام 3517 وحد اقصى بمغ 1999
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى . (2012-1999)الفترة 

تبين  (4)العام لسعر الطن من صادرات الكمون الجدول
إنيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 

من متوسط سعر % 7.6 دوالر بما يعادل حوالى 161

 دوالر خالل 2119.6طن صادرات الكمون البالغ نحو 
، كما تشير قيمة معامل التحديد (2012-1999)الفترة

من التغيرات الحادثة فى سعر الطن % 68 الىإلى أن حو
لصادرات الكمون يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة 

المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا 
ان سعر طن من  (3)النموذج المقدر، ويوضح الجدول

 فتراوح 2012صادرات الكمون كانت اكثر اسقرارًا عام 
معامل عدم االستقرار لكمية صادرات الكمون خالل 

 عام 1.2بين حد أدنى بمغ نحو   (2012-1999)الفترة
 بمتوسط 2006 عام 40.4 وحد اقصى بمغ نحو 2012

 . 9.2ىندسى بمغ حوالى 
: الشمر- 3

تطور قيمة صادرات  (1) الجدوليوضح
حيث تراوحت  (2012-1999)الشمر خالل الفترة 

الف دوالر عام 1936بين حد ادنى بمغ نحو 
من اجمالى قيمة % 6.1 مثمت حوالى 2001

 الطبية والعطرية المصرية خالل اتصادرات النبات
 الف 17249نفس العام ،وحد اقصى بمغ نحو 

من % 14.9 مثمت حوالى 2010دوالر عام 
اجمالى قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية 

،وبتقدير معادلة االتجاه 2010المصرية لعام 
( 4)الزمنى العام لقيمة صادرات الشمر الجدول 
تبين إنيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا ومعنوى 

بما يعادل   ألف دوالر،1121.8إحصائيًا بمغ نحو 
من متوسط قيمة صادرات الشمر % 16.6حوالى 

 الف دوالر خالل 6741.3البالغة نحو 
 ،(2012-1999)الفترة

 

-1999) اإلتجاه الزمنى العام لمصادرات النباتات الطبية والعطرية موضع الدراسة  خالل الفترةمعادالت :4جدول
2012 )

 المحصول
  التابعالمتغير

(y) 
 الثابت الحد

(a) 

 معامل  اإلنحدارمعامل
التحديد 

R
2 

 معامل
التحديد 

R المعدل
2-

 

 قيمة
 اختبار

F 

 المتوسط
 B (t) الحسابى
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 اليانسون

 

 670.7 11.3 0.44 0.48 *3.4 148.3 293.34-  بااللف دوالرالقيمة
 276.4 10.5 0.42 0.45 *3.2 33.0 61.83  بالطنالكمية

 1710.7 26.2 0.66 0.69 **5.1 229.5 218.40  الطن بالدوالرسعر

 
 الكمون

 1927.1 10.7 0.43 0.47 3.2* 307.2 -69.43  بااللف دوالرالقيمة

NS 70.2 316.06  بالطنالكمية
1.9 0.25 0.18 0.25 772.4 

 2119.6 28.6 0.68 0.70 5.3** 161.8 1067.74  الطن بالدوالرسعر

 
 الشمر

 

 6741.3 39.1 0.75 0.77 6.3** 1121.8 -550.63  بااللف دوالرالقيمة

 5504.2 20.8 0.60 0.63 4.6** 502.7 2236.63  بالطنالكمية
 1095.2 31.7 0.70 0.72 5.6** 93.4 488.17 ر الطن بالدوالسعر

  غيرمعنوى(NS )،%(1)معنوى عند مستوى معنوية  (**)،%(5)معنوى عند مستوى معنوية  (*). (3) من بيانات الجدول رقم حسبت

% 77كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى 
 مرمن التغيرات الحادثة فى قيمة صادرات الش
يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة المتبقية من 
التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا 

ان معامل  (1)النموذج المقدر، يوضح الجدول 
 خالل الفترة الشمرعدم االستقرار لقيمة صادرات 

تراوحت بين حد أدنى بمغ نحو   (1999-2012)
عام 563 وحد اقصى بمغ نحو 2011 عام 7

ويوضح . 32.8 بمتوسط ىندسى بمغ حوالى 1999
تطور كمية صادرات الشمر خالل   (3)الجدول
حيث تراوحت بين حد ادنى  (2012-1999)الفترة 

 وحد اقصى بمغ 2002 طن عام 3227بمغ نحو 
وبتقدير معادلة . 2010 طن عام 11394نحو 

االتجاه الزمنى العام لكمية صادرات الشمر الجدول 
تبين عدم معنويتيا عند مستويات المعنوية  (4)

(.  0.05، 0.01)المألوفة
ان كمية صادرات  (3) الجدول ويوضح

 فتراوح معامل 2007الشمر كانت اكثر اسقرارًا عام 
عدم االستقرار لكمية صادرات الشمر خالل 

 1.0بين حد أدنى بمغ نحو   (2012-1999)الفترة
 1999 عام 53 وحد اقصى بمغ نحو2007عام 

.  11.9بمتوسط ىندسى بمغ حوالى 
ان ىناك تذبذب فى  (3) من الجدوليتضح

سعر الطن من صادرات الشمر حيث تراوح بين حد 
 وحد اقصى 2001 دوالر عام 595ادنى بمغ نحو 

 خالل الفترة 2009 دوالر عام 2115بمغ 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى . (1999-2012)

( 4) الطن من صادرات الشمر الجدولعرالعام لس
تبين إنيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا ومعنوى 

 دوالر بما يعادل حوالى 93.4إحصائيًا بمغ نحو 
من متوسط سعر طن صادرات الشمر % 8.5

-1999) دوالر خالل الفترة1095.2البالغ نحو 
، كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن (2012
من التغيرات الحادثة فى سعر الطن % 72حوالى 

لصادرات الشمر يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة 
المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم 

ان  (3) الجدولويوضح.يتضمنيا النموذج المقدر
سعر طن من صادرات الشمر كانت اكثر اسقرارًا 

 فتراوح معامل عدم االستقرار لكمية 2010عام 
(  2012-1999)صادرات اليانسون خالل الفترة

 وحد 2010 عام 0.1بين حد أدنى بمغ نحو 
 بمتوسط ىندسى 1999 عام 52.6اقصى بمغ نحو 

 .8.4بمغ حوالى 
 

:  اإلنتاجية لمنباتات موضع الدراسةالمؤشرات
تتضمن المؤشرات اإلنتاجية لمنباتات موضع 

الدراسة كل من المساحة المنزرعة واإلنتاجية 
الفدانية واإلنتاج الكمى واالسعار المزرعية والتكاليف 

اإلنتاجية وصافى العائد الفدانى حيث تعتبر أىم 
المتغيرات المستقمة األكثر تأثيرًا عمى استجابة 
عرض المساحة الحالية من المحاصيل موضع 

الدراسة والتى تؤثر عمى قرار المزارعين بالتوسع فى 
.  تمك المحاصيلراعةز
: اليانسون- 1
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تذبذب المساحة  (5)يتبين من الجدول
-1999)المنزرعة بمحصول اليانسون خالل الفترة 

 1011حيث تراوح بين حد ادنى بمغ نحو (2012
 فدان 6151 وحد اقصى بمغ نحو 2012فدان عام 

 الف 2.2 ومتوسط سنوى بمغ نحو 2010عام 
وبتقدير معادلة االتجاه . فدان خالل الفترة السابقة

الزمنى العام لممساحة المنزرعة بمحصول اليانسون 
 دتبين عدم معنويتيا إحصائيًا عن (6)الجدول 

(.  0.05، 0.01)مستويات المعنوية المألوفة 
تطور اإلنتاج  (5)     كما يوضح الجدول رقم

-1999) خالل الفترة اليانسون الكمي لمحصول
 541حيث تراوح بين حد ادنى بمغ نحو  (2012

 طن 4226 وحد اقصى بمغ نحو 2001طن عام 
 الف طن 1.3 وبمتوسط سنوى بمغ نحو 2010عام

وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى . خالل الفترة السابقة
العام إلجمالى انتاج الجميورية لمحصول اليانسون 

تبين عدم معنويتيا إحصائيًا عند  (6)الجدول
خالل  (0.05 ، 0.01)مستويات المعنوية المألوفة 

.  فترة الدراسة
ان اإلنتاجية  (5)     كما يتبين من الجدول 

-1999)الفدانية لمحصول اليانسون خالل الفترة
 طن 0.48تراوح بين حد ادنى بمغ نحو   (2012

 طن 0.69 وحد اقصى بمغ نحو 1999لمفدان عام 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى  . 2011لمفدان عام 

العام إلجمالى إنتاجية الفدان لمحصول اليانسون 
تبين إنيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا  (6)الجدول 

 طن بما يعادل 0.01ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو
من متوسط إنتاجية الفدان لمحصول % 1.7حوالى 

 طن خالل الفترة 0.6اليانسون البالغ نحو 
، كما تشير قيمة معامل التحديد (1999-2012)

من التغيرات الحادثة فى إنتاج % 69إلى أن حوالى 
محصول اليانسون يفسرىا عامل الزمن ،وأن النسبة 

 إلى عوامل أخرى لم عالمتبقية من التغيرات ترج
. يتضمنيا النموذج المقدر

وبدراسة تطور السعر المزرعى لمحصول اليانسون 
انيا  (7)تبين من الجدول   (2012-1999)خالل الفترة
 كما بمغت نحو 1999طن عام / جنيو6600بمغت نحو 

 وتشير نتائج تقدير 2013طن عام / جنيو14451
انيا أخذت إتجاىًا عامًا  (8)اإلتجاه الزمنى العام الجدول

طن / جنيو665.8 ومتزايدًا ومعنوى إحصائيًا بمغ نح
سنويًا، كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى 

من التغيرات الحادثة فى السعر المزرعى % 88
وأن النسبة  لمحصول اليانسون يفسرىا عامل الزمن،

المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا 
. النموذج المقدر
 تطور التكاليف اإلنتاجية لمحصول وبدراسة

تبين من   (2012-1999)اليانسون خالل الفترة
فدان عام / جنيو1576انيا بمغت نحو  (7)الجدول
فدان عام /  جنيو3116 كما بمغت نحو 1999
وتشير نتائج تقدير اإلتجاه الزمنى العام  .2013
انيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا ومعنوى  (8)الجدول

كما تشير . فدان/  جنيو122.1إحصائيًا بمغ نحو 
من % 94قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى 

التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية لمحصول 
اليانسون يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة المتبقية 

 يتضمنيا لممن التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى 
 .النموذج المقدر
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 تطور صافى العائد الفدانى لمحصول وبدراسة

تبين من  (2012-1999)اليانسون خالل الفترة 
فدان عام / جنيو1572انيا بمغت نحو  (7)الجدول 
فدان عام /  جنيو5280 كما بمغت نحو 1999
وتشير نتائج تقدير اإلتجاه الزمنى العام  .2013
انيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا ومعنوى  (8)الجدول

كما تشير . فدان/  جنيو392.9 وإحصائيًا بمغ نح
من % 82قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى 

التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية لمحصول 
 النسبة المتبقية وأن عامل الزمن ،يفسرىااليانسون 
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 يتضمنيا لممن التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى 
 . النموذج المقدر

  :لكمونا- 2
تذبذب المساحة   (5)يتبين من الجدول

-1999)المنزرعة بمحصول الكمون خالل الفترة 
 1836حيث تراوح بين حد ادنى بمغ نحو  (2012

 فدان 9473 وحد اقصى بمغ نحو 2013فدان عام 
 الف 4.9 ومتوسط سنوى بمغ نحو 1999عام 

وبتقدير معادلة االتجاه . فدان خالل الفترة السابقة
الزمنى العام لممساحة المنزرعة بمحصول الكمون 

تبين إنيا أخذت إتجاىًا عامًا متناقصًا  (6)الجدول
 فدان بما يعادل 451.8ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 

من متوسط المساحة المنزرعة % 9.2حوالى 
 فدان خالل 4901.7بمحصول الكمون البالغ نحو 

 عامل، كما تشير قيمة م(2012-1999)الفترة
من التغيرات الحادثة % 78التحديد إلى أن حوالى 

فى المساحة المنزرعة بمحصول الكمون يفسرىا 
عامل الزمن، وأن النسبة المتبقية من التغيرات ترجع 

. إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا النموذج المقدر
تطور اإلنتاج الكمي  (5) الجدول رقميوضح

( 2012-1999)لمحصول الكمون خالل الفترة 
 طن عام 1132حيث تراوح بين حد ادنى بمغ نحو 

 طن عام 4594 بمغ نحو صى وحد اق2013
 الف طن 2.6 وبمتوسط سنوى بمغ نحو 1999

وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى . خالل الفترة السابقة
العام إلجمالى انتاج الجميورية لمحصول الكمون 

تبين إنيا أخذت إتجاىًا عامًا متناقصًا  (6)الجدول
 طن بما يعادل 187ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 

من متوسط إنتاج الجميورية  % 7.2حوالى 
 طن خالل 2593لمحصول الكمون البالغ نحو 

، كما تشير قيمة معامل (2012-1999)الفترة 
من التغيرات الحادثة % 68التحديد إلى أن حوالى 

فى إنتاج محصول الكمون يفسرىا عامل الزمن، 

وأن النسبة المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل 
.  يتضمنيا النموذج المقدرلمأخرى 

ان اإلنتاجية  (5)كما يتبين من الجدول
-1999) خالل الفترةالكمون الفدانية لمحصول

 طن 0.49تراوح بين حد ادنى بمغ نحو   (2012
 طن 0.62 وحد اقصى بمغ 1999لمفدان عام 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى . 2013لمفدان عام 

العام إلجمالى إنتاجية الفدان لمحصول الكمون 
تبين إنيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا  (6)الجدول 

 طن بما يعادل 0.01. 0 بمغ نحواً ومعنوى إحصائي
من متوسط إنتاجية الفدان لمحصول % 1.7حوالى 

-1999) طن خالل الفترة0.6الكمون البالغ نحو 
، كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن (2012
من التغيرات الحادثة فى إنتاج % 74حوالى 

محصول الكمون يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة 
المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم 

. يتضمنيا النموذج المقدر
وبدراسة تطور السعر المزرعى لمحصول 

تبين من  (2012-1999)الكمون خالل الفترة
طن عام / جنيو9500انيا بمغت نحو  (7)الجدول
طن عام /جنيو16627 كما بمغت نحو 1999
وتشير نتائج تقدير اإلتجاه الزمنى العام  .2013
 انيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا  (8)الجدول 
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طن / جنيو632.6ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 
سنويًا، كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى 

من التغيرات الحادثة فى السعر المزرعى % 82
 يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة الكمونلمحصول 

المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم 
وبدراسة تطور التكاليف . يتضمنيا النموذج المقدر

-1999)اإلنتاجية لمحصول الكمون خالل الفترة 
انيا بمغت نحو  (7)تبين من الجدول   (2012
 كما بمغت 1999فدان عام / جنيو1929
وتشير نتائج  .2013فدان عام /  جنيو3231نحو
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انيا أخذت  (8)تقدير اإلتجاه الزمنى العام الجدول
إتجاىًا عامًا متزايدًا ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 

كما تشير قيمة معامل التحديد . فدان /  جنيو99.7
من التغيرات الحادثة فى % 90إلى أن حوالى 

 عامل فسرىاالتكاليف اإلنتاجية لمحصول الكمون ي
وأن النسبة المتبقية من التغيرات ترجع إلى  الزمن،

. عوامل أخرى لم يتضمنيا النموذج المقدر
 تطور صافى العائد الفدانى لمحصول وبدراسة

تبين من الجدول  (2012-1999)الكمون خالل الفترة
 كما 1999فدان عام / جنيو2697انيا بمغت نحو  (7)

وتشير نتائج  .2013فدان عام /  جنيو7061بمغت نحو 
انيا أخذت إتجاىًا  (8)تقدير اإلتجاه الزمنى العام الجدول

/  جنيو373.5عامًا متزايدًا ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 
كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى . فدان
من التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية % 76

لمحصول الكمون يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة 
المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا 

. النموذج المقدر
  :الشمر -3

 المنزرعة احةتطور المس (5)يتبين من الجدول
( 2012-1999)بمحصول الشمر خالل الفترة

 فدان عام 1729حيث تراوح بين حد ادنى بمغ نحو 
 2007 فدان عام 3736 وحد اقصى بمغ 2002

 الف فدان خالل الفترة 2.4 بمغ نحو وىومتوسط سن
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام . السابقة

( 6)لممساحة المنزرعة بمحصول الشمر الجدول
تبين عدم معنويتيا إحصائيًا عند مستويات المعنوية 

. خالل فترة الدراسة (0.05، 0.01)المألوفة
تطور اإلنتاج الكمي  (5)ويوضح الجدول رقم

( 2012-1999)لمحصول الشمر خالل الفترة
 طن عام 2028حيث تراوح بين حد ادنى بمغ نحو 

 2007 طن عام 5338 وحد اقصى بمغ 1999
 الف طن خالل الفترة 3.1وبمتوسط سنوى بمغ نحو 

وبتقدير معادالت االتجاه الزمنى العام . السابقة

إلجمالى إنتاج الجميورية لمحصول الشمر 
تبين عدم معنويتيا إحصائيًا عند  (6)الجدول

خالل  (0.05، 0.01)مستويات المعنوية المألوفة
ان اإلنتاجية  (5)ويتبين من الجدول.  فترة الدراسة

-1999) خالل الفترةالشمر الفدانية لمحصول
 طن 1.03تراوح بين حد ادنى بمغ نحو  (2012

 طن 1.56 وحد اقصى بمغ 2010لمفدان عام 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى . 2006لمفدان عام 
 إنتاجية الفدان لمحصول الشمر الىالعام إلجم
تبين عدم معنويتيا إحصائيًا عند  (6)الجدول 

خالل  (0.05، 0.01)مستويات المعنوية المألوفة
.  فترة الدراسة

 تطور السعر المزرعى لمحصول بدراسةو
تبين من   (2012-1999)الشمر خالل الفترة

طن عام / جنيو3900انيا بمغت نحو  (7الجدول 
طن عام / جنيو6535 كما بمغت نحو 1999
وتشير نتائج تقدير اإلتجاه الزمنى العام  .2013
انيا أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا ومعنوى  (8)الجدول

طن سنويًا، كما / جنيو224.2إحصائيًا بمغ نحو 
من % 82تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى 

التغيرات الحادثة فى السعر المزرعى لمحصول 
الشمر يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة المتبقية من 

 إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا عالتغيرات ترج
. النموذج المقدر

وبدراسة تطور التكاليف اإلنتاجية لمحصول الشمر 
انيا  (7)تبين من الجدول  (2012-1999)خالل الفترة
 كما بمغت نحو 1999فدان عام / جنيو1612بمغت نحو 

وتشير نتائج تقدير  .2013فدان عام /  جنيو3304
انيا أخذت إتجاىًا عامًا  (8)اإلتجاه الزمنى العام الجدول

. فدان/  جنيو119.4متزايدًا ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 
من % 79كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى 

التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية لمحصول الشمر 
يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة المتبقية من التغيرات 
 .ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا النموذج المقدر
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 الفدانى لمحصول الشمر ائدوبدراسة تطور صافى الع
انيا  (7)تبين من الجدول  (2012-1999)خالل الفترة
 كما بمغت نحو 1999فدان عام / جنيو3980بمغت نحو 

وتشير نتائج تقدير  .2013فدان عام /  جنيو4845
انيا أخذت إتجاىًا عامًا  (8)اإلتجاه الزمنى العام الجدول 

. فدان/  جنيو47.9متزايدًا ومعنوى إحصائيًا بمغ نحو 
من % 24كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالى 

التغيرات الحادثة فى التكاليف اإلنتاجية لمحصول الشمر 
يفسرىا عامل الزمن، وأن النسبة المتبقية من التغيرات 
. ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنيا النموذج المقدر

:  البحثيةالنتائج مناقشة
 الدراسات الخاصة بإستجابة العرض تشير

 المساحةإلى إمكانية تقدير اإلستجابة عمى أساس 
 لم ُيظِير لحاالت أنو في كثير من اإالأو اإلنتاجية 

التقدير عمى أساس اإلنتاجية إستجابة معنوية 
 في حالة وخاصة، لإلنتاجية بتغير األسعار

 لمحصول تكون مساحة الذلك. الحاصالت الحولية
 ايضًا يمكن كما، موضع الدراسة ىي المتغير التابع
ولما كانت ، أن يكون اإلنتاج ىو المتغير التابع
حيث ،  الطبيعيةلالزراعة تتأثر إلى حّد بعيد بالعوام
وبالتالي ، ال يمكن التحكم في إنتاجية الزروع

الكميات التي يمكن عرضيا من السمع الزراعية؛ فقد 
إعتمدت الدراسة في تقدير اإلستجابة عمى المساحة 

وقياس أثر .  من كمية اإلنتاجبدالً المزروعة 
العوامل اإلقتصادية التي تؤثر عمى المساحة 

لذلك فإنو ،  الدراسةموضع المحاصيلالمزروعة من 
عند قياس درجة إستجابة المزارعين لمتغيرات في 

 إمكانية عدمنظًرا ل، ىذه العوامل ال يكون لنفس العام
إذا ما ، التوسع في مساحة المحاصيل بعد زراعتيا

نما يكون ذلك في الفترة  تغيرت ىذه العوامل وا 
. الزمنية التالية

تم تقدير دوال استجابة عرض المساحة 
المزروعة لمحصول اليانسون والكمون والشمر عمى 

-1999)مستوى العروة الشتوى خالل الفترة 

لبعض المتغيرات . باستخدام نموذج نيرلوف (2013
حيث افترضت الدراسة ان استجابة مساحة 

المحصول فى العام الحالى تتأثر ببعض المتغيرات 
بفترة تأخير عام واحد ولقد تضمن النموذج متغيرات 

السعر المزرعى، صافى العائد لمفدان، التكاليف 
الكمية، وصافى عائد الفدان لممحاصيل المنافسة، 

ولقد اعتمدت . والتكاليف الكمية لممحاصيل المنافسة
 تم ثبوت معنويتيا ىالدراسة فى تفسير النتائج الت

اإلحصائية وتمك التى تتمشى مع المنطق 
. االقتصادى

 عرض محصول اليانسون استجابة -1
 استجابة العرض لنموذج نيرلوف دوال تقدير تم

عمى اعتبار ان المساحة المنزرعة لمحصول اليانسون فى 
العام الحالى دالة فى المساحة المنزرعة لمحصول 

 السعر  متغيراتاليانسون لفترة تأخير عام وكذلك 
المزرعى لمحصول اليانسون، صافى العائد لمفدان 

لمحصول اليانسون، التكاليف الكمية لمحصول اليانسون، 
الكمون )وصافى عائد الفدان لممحاصيل المنافسة

الكمون )، والتكاليف الكمية لممحاصيل المنافسة(والشمر
حيث تشير النتائج  .وذلك بفترة إبطاء عام واحد (والشمر
 استجابة عرض المساحة المنزرعة دوال الى( 9)بالجدول

( 2013-1999)لمحصول اليانسون خالل الفترة 
 نموذج نيرلوف بجانب االختبارات القياسية التى باستخدام

تشير عدم تأثير مشكمة االرتباط الذاتى عمى دوال 
. االستجابة
الى استجابة  (9)بالجدول (1) المعادلةتشير

الزراع لمسعر المزرعى لمحصول اليانسون لمعام 
% 18ويبين معامل التحديد ان . ()السابق

من التغيرات فى المساحة المنزرعة بمحصول 
اليانسون ترجع إلى المتغير السابق والنسبة المتبقية 
ترجع الى متغيرات اخرى غير مقاسة بالدالة وقد 

ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا عند مستوى معنوية 
كما تبين عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي %.  5

في النموذج؛ حيث بمغت القيمة المحسوبة الختبار 
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في نموذج نيرلوف الُمقّدر  (h)إحصائية ديربن 
، 1.96-وىي محصورة بين القيمتين ، 1.1حوالي 
ان  (10)بالجدول  (1) تشير المعادلةكما. 1.96

مرونة استجابة محصول اليانسون  بمغت فى كل 
 3.27، 2.95من المدى القصير والطويل نحو 

فى %  1عمى التوالى مما يعنى ان زيادة قدرىا 

، %2.9السعر المزرعى تؤدى إلى زيادة قدرىا 
كما بمغ . عمى التوالى فى المساحة المنزرعة% 3.2

معامل االستجابة السنوى  والفترة الزمنية الالزمة 
، 0.9 لدى المزارع نحو كاممةلتحقيق االستجابة ال

 سنة عمى الترتيب بدءًا من العام التالى 1.02
. لمزراعة

( 2013-1999) استجابة عرض المساحة المنزرعة بالفدان من اليانسون خالل الفترة تقدير :9 جدول

F h DW R
2 

1
1221110

)1(ˆ 


 t
ttt

YXXY    

)  النموذجرقم  بالجنيوالمتغير t-1) 

(1- ) 

( t-1) 

 

( t-1) 

 


0
 

3.2 1.1 1.6 0.18 
0.1 

(3.0)
* - 

0.72 
(2.1)

* 1349.16 
 طن سعر

 (x)اليانسون

1 

4.0 1.0 1.6 0.16 
0.06 
(0.1) 

- 
0.14 

(6.6)
**  1585.33 

 عائد فدان صافى
 (x)اليانسون

2 

9.6 0.4 1.8 0.20 
0.33 
(1.2) 

-0.1 
-) 3.4 (**

 

1.43 
(3.0)

**  -4515.78 

:  عائد فدانصافى
 (x1)الشمر

 (x2)والكمون

3 

9.1 0.9 1.7 0.31 
0.14 

(4.6)
*
 

- 
-0.17 
(2.1)

*
 

1559.89 
 كميو لفدان تكاليف
 (x)اليانسون

4 

6.4 0.4 1.9 0.14 
0.02 
(0.1) 

-2.72 
-) 1.1( 

3.52 
)2.2 (*  

-589.54 

 كميو تكاليف
: لفدان

    (x1)الكمون
 (x2)والشمر

5 

%( 1)معنوى عند مستوى معنوية    )**( (%5)معنوى عند مستوى معنوية . )*( (7، 5) من بيانات الجدو ل رقم حسبت
(        السنة السابقةt-1،    قيمة المتغير X حيث (فى السنة السابقة،  (1) قيمة المتغير)  فى السنة السابقة   (2) قيمة المتغير)

Ŷ = التقديرية لمساحة محصول اليانسون بالفدان فى السنة الحالية القيمة t 
 : hإحصائية ديربن      قيمة DW  :واطسون          ربنقيمة إحصائية دي 

0
 =a  المقدار الثابت 

 
الى استجابة  (9)بالجدول (2) المعادلةتشير

الزراع لصافى عائد الفدان لمحصول اليانسون لمعام 
ويبين معامل التحديد ان حوالى . ()السابق 

من التغيرات فى المساحة المنزرعة % 16
بمحصول اليانسون ترجع إلى ىذا المتغير المستقل 
الموجود بالنموذج وأن النسبة المتبقية من التغيرات 

وقد . ترجع إلى عوامل أخرى غير مقاسة فى الدالة

ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا عند مستوى معنوية 
كما تبين عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي %. 5

في النموذج؛ حيث بمغت القيمة المحسوبة الختبار 
في نموذج نيرلوف الُمقّدر  (h)إحصائية ديربن 

، 1.96-وىي محصورة بين القيمتين ، 1.0حوالي 
ان  (10)بالجدول (2) تشير المعادلة كما. 1.96

مرونة استجابة محصول اليانسون  بمغت فى كل 
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 0.23، 0.22من المدى القصير والطويل نحو 
فى % 1عمى التوالى مما يعنى ان زيادة قدرىا 

، %0.22صافى عائد الفدان تؤدى إلى زيادة قدرىا 
كما . عمى التوالى فى المساحة المنزرعة% 0.23

بمغ معامل االستجابة السنوى والفترة الزمنية الالزمة 
، 0.95لتحقيق االستجابة الكاممة لدى المزارع نحو 

 سنة عمى الترتيب بدءًا من العام التالى 1.06
. لمزراعة 
الى  (9)بالجدول  (3) المعادلة تشير و

لمحصول : استجابة الزراع لصافى العائد الفدانى
لمعام (  t-1 )، ومحصول الكمون( (t-1الشمر
من % 20ويوضح معامل التحديد ان . السابق

 فى المساحة المنزرعة بمحصول اليانسون تغيراتال
ترجع إلى ىذه المتغيرات وأن النسبة المتبقية من 

التغيرات ترجع إلى متغيرات أخرى غير مقاسة فى 
وقد ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا عند . الدالة

كما تبين عدم وجود مشكمة %. 1مستوى معنوية 
االرتباط الذاتي في النموذج؛ حيث بمغت القيمة 

في نموذج  (h)المحسوبة الختبار إحصائية ديربن 
 بين رةوىي محصو، 0.4 حوالي ُمقّدرنيرلوف ال
.  1.96، 1.96-القيمتين 
ان  (10)بالجدول (3) تشير المعادلةكما

مرونة استجابة المساحة المزروعة لمحصول 
 الشمر لمحصولاليانسون لصافى العائد الفدانى 

بمغت فى كل من المدى القصير والطويل نحو 
 عمى التوالى مما يعنى ان زيادة قدرىا 4.17، 2.8

فى صافى عائد فدان الشمر تؤدى إلى زيادة %  1
عمى التوالى فى المساحة % 4.1، %2.8قدرىا 

المنزرعة بينما كانت معممة صافى عائد فدان 
الشمر موجبة وذات معنوية عالية فقد يرجع سبب 
اإلشارة غير المنطقية ليذا المتغير أن محصول 
الشمر ليس من المحاصيل المنافسة لمحصول 

كما بمغ معامل االستجابة السنوى  والفترة . اليانسون
 الكاممة لدى الستجابةالزمنية الالزمة لتحقيق ا

 سنة عمى الترتيب بدءًا 1.4، 0.67المزارع نحو 
( 3) تشير المعادلة كما. من العام التالى لمزراعة 

ان مرونة استجابة المساحة المزروعة  (10)بالجدول
 لمحصوللمحصول اليانسون لصافى العائد الفدانى 

الكمون بمغت فى كل من المدى القصير والطويل 
  عمى التوالى مما يعنى ان 0.24-، 0.16-نحو 

فى صافى عائد فدان الشمر %  1زيادة قدرىا 
عمى % 0.24، %0.16تؤدى إلى نقص قدره 

التوالى فى المساحة المنزرعة بينما كانت معممة 
صافى عائد فدان الكمون سالبة وذات معنوية عالية 
فد يرجع السبب فى ذلك أن محصول الكمون من 

كما بمغ . المحاصيل المنافسة لمحصول اليانسون
معامل االستجابة السنوى والفترة الزمنية الالزمة 

، 0.67 نحو ارعلتحقيق االستجابة الكاممة لدى المز
 سنة عمى الترتيب بدءًا من العام التالى 1.5

الى استجابة  (9)بالجدول (4) المعادلةتشيرلمزراعة 
الزراع لمتكاليف الكميو لمحصول اليانسون فى العام 

 . ) (t-1السابق 

 (  2013-1999) واستجابة مساحة اليانسون خالل الفترة الطويل واالجل القصير االجل مرونات :10جدول
 االستجابة فترة

 الكاممة
 فى المدى المرونة

 الطويل
 المساحة إستجابة
 (فدان) السنوى

 فى المرونة
 رقم المتغير المدى القصير

 النموذج
X2t-1 X1t-1 X2t-1 X1t-1 X2t-1 X1t-1 X2t-1 X1t-1 

 1 (x) طن اليانسون سعر 2.95 - 0.9 - 3.27 - 1.12 -

- 1.06 - 0.23 - 0.95 - 0.22 
 عائد فدان صافى

 (x)اليانسون
2 

1.5 1.4 -0.24 4.17 0.67 0.67 -0.16 2.8 

:  عائد فدانصافى
 (x1)الشمر

 (x2)والكمون
3 
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- 1.16 - -0.17 - 0.88 - -0.15 
 كميو لفدان تكاليف
 (x)اليانسون

4 

1.04 1.03 -2.4 3.7 0.95 0.97 -2.3 3.6 

:  كميو لفدانتكاليف
    (x1)الكمون
 (x2)والشمر

5 

 (9)حسبت من بيانات الجدو ل رقم 
من التغيرات % 14 التحديد ان ملويبين معا

فى المساحة المنزرعة بمحصول اليانسون ترجع إلى 
ىذا المتغير وأن النسبة المتبقية من التغيرات ترجع 

وقد ثبتت . إلى عوامل أخرى غير مقاسة فى الدالة
كما تبين عدم وجود . معنوية النموذج إحصائياً 

مشكمة االرتباط الذاتي في النموذج؛ حيث بمغت 
في  (h)القيمة المحسوبة الختبار إحصائية ديربن

وىي محصورة ، 0.9 حوالي ُمقّدرنموذج نيرلوف ال
 تشير كما.  1.96، 1.96-بين القيمتين 

ان مرونة استجابة  (10)بالجدول (4)المعادلة
محصول اليانسون  بمغت فى كل من المدى 

 عمى 0.17-، 0.15-القصير والطويل نحو 
فى لمتكاليف %  1التوالى مما يعنى ان زيادة قدرىا 

الكميو لمحصول اليانسون تؤدى إلى نقص قدره 
عمى التوالى فى المساحة % 0.17، 0.15%

كما بمغ معامل االستجابة السنوى والفترة . نزرعةالم
الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاممة لدى 

 سنة عمى الترتيب بدءًا 1.16، 0.88المزارع نحو 
. من العام التالى لمزراعة

الى  (9)بالجدول (5) المعادلةتشير      
               لمحصول الكمون: استجابة الزراع لمتكاليف الكميو

t-1) ( ومحصول الشمر ،t-1) (  لمعام
من % 14 التحديد ان لويوضح معام. السابق

التغيرات فى المساحة المنزرعة بمحصول اليانسون 
ترجع إلى ىذه المتغيرات وأن النسبة المتبقية من 

التغيرات ترجع إلى متغيرات أخرى غير مقاسة فى 
كما . وقد ثبتت معنوية النموذج إحصائياً . الدالة

تبين عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي في النموذج؛ 
حيث بمغت القيمة المحسوبة الختبار إحصائية 

 0.4في نموذج نيرلوف الُمقّدر حوالي  (h)ديربن 

 كما. 1.96، 1.96 - وىي محصورة بين القيمتين
ان مرونة  (10)بالجدول  (5)تشير المعادلة

استجابة المساحة المزروعة لمحصول اليانسون 
 بمغت فى كل من الكمون لمحصوللمتكاليف الكميو 

 عمى 3.7، 3.6المدى القصير والطويل نحو 
فى لمتكاليف % 1التوالى مما يعنى ان زيادة قدرىا 

الكميو لمحصول الكمون تؤدى إلى زيادة قدرىا 
عمى التوالى فى المساحة المنزرعة % 3.7، 3.6%

بينما كانت معممة لمتكاليف الكميو لمحصول الكمون 
 سبب اإلشارة عموجبة وذات معنوية عالية فقد يرج

أن محصول الكمون من المحاصيل المنافسة 
لمحصول اليانسون بما يتفق مع المنطق 

كما بمغ معامل االستجابة السنوى . االقتصادى
والفترة الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاممة 

 سنة عمى الترتيب 1.03، 0.97لدى المزارع نحو 
 تشير كما. بدءًا من العام التالى لمزراعة

ان مرونة استجابة  (10)بالجدول (5)المعادلة
المساحة المزروعة لمحصول اليانسون لمتكاليف 

 بمغت فى كل من المدى الشمر لمحصولالكميو 
  عمى التوالى 2.4-، 2.3-القصير والطويل نحو 

فى لمتكاليف الكميو %  1مما يعنى ان زيادة قدرىا 
، % 2.3لمحصول الشمر تؤدى إلى نقص قدره 

عمى التوالى فى المساحة المنزرعة بينما % 2.4
كانت معممة لمتكاليف الكميو لمحصول الشمر سالبة 
فقد يرجع سبب اإلشارة غير المنطقية ليذا المتغير 
أن محصول الشمر ليس من المحاصيل المنافسة 

.  لمحصول اليانسون
 عرض محصول الكمون استجابة -2

 استجابة الى( 11)بالجدول (1) المعادلةتشير
-t لمعام السابق  الكمونالزراع لمسعر المزرعى لمحصول 
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من التغيرات % 58ويبين معامل التحديد ان . ) (1
 إلى ترجع الكمونفى المساحة المنزرعة بمحصول 

المتغير السابق والنسبة المتبقية ترجع الى متغيرات اخرى 
غير مقاسة بالدالة  وقد ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا 

كما تبين عدم وجود مشكمة %. 1عند مستوى معنوية 
االرتباط الذاتي في النموذج؛ حيث بمغت القيمة المحسوبة 

في نموذج نيرلوف الُمقّدر  (h)الختبار إحصائية ديربن
، 1.96-وىي محصورة بين القيمتين ، 1.2حوالي 
ان مرونة  (12)بالجدول (1) تشير المعادلةكما. 1.96

استجابة محصول الكمون بمغت فى كل من المدى 
عمى التوالى مما 1.25، 0.58القصير والطويل نحو 

فى السعر المزرعى تؤدى إلى %  1يعنى ان زيادة قدرىا 
عمى التوالى فى المساحة % 1.25، %0.58زيادة قدرىا 
كما بمغ معامل االستجابة السنوى والفترة . المنزرعة

الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاممة لدى المزارع 
 سنة عمى الترتيب بدءًا من العام 2.15، 0.47نحو 

الى  (11)بالجدول (2) المعادلةتشير .التالى لمزراعة
استجابة الزراع لصافى عائد الفدان لمحصول الكمون 

% 55ويبين معامل التحديد ان . ( (t-1لمعام السابق
من التغيرات فى المساحة المنزرعة بمحصول الكمون 
ترجع إلى ىذا المتغير وأن النسبة المتبقية من التغيرات 

 . ترجع إلى عوامل أخرى غير مقاسة فى الدالة
( 2013-1999) استجابة عرض المساحة المنزرعة من الكمون خالل الفترة تقدير :11 جدول

F h DW R
2 

1
1221110

)1(ˆ 


 t
ttt

YXXY  
 رقم المتغير 

) النموذج t-1) 

(1- ) 

( t-1) 

 

( t-1) 

 


0
 

8.2 1.2 1.7 0.58 
0.53 

(2.0")
* - 

0.24 
(3.2)

 4958.19 
 طن الكمون سعر
(x1) 

1 

7.3 0.3 1.9 0.55 
0.64 

(2.3)
*
 

- 
0.24 
(5.7)

 2535.50 
 عائد فدان صافى
 (x1)الكمون

2 

5.6 0.5 1.8 0.61 
0.57 

(2.5)
*
 

-0.41 
-) 2.3 (*  

0.39 
(0.29)

 1624.84 

:  عائد فدانصافى
 (x1)الشمر

 (x2)واليانسون
3 

9.2 0.8 1.6 0.61 
0.39 

(3.2)
** - 

-2.44 
-) 4.5 (**

 
8478.89 

 كميو لفدان تكاليف
 (x1)الكمون

4 

10.6 1.4 1.4 0.74 
0.05 
(0.2) 

-7.3 
(-2.6)

*
 

4.28 
(2.8)

*
 

11277.4 

:  كميو لفدانتكاليف
 (x1)الشمر

 (x2)واليانسون
5 

%( 1 )ةمعنوى عند مستوى معنوي    )**( (%5)معنوى عند مستوى معنوية . )*( (7، 5) من بيانات الجدو ل رقم حسبت
 فى السنة السابقة   (2) قيمة المتغير ))فى السنة السابقة،  (1) قيمة المتغير ))  السنة السابقةt-1،    قيمة المتغير X حيث

Ŷ = لمساحة محصول اليانسون بالفدان فى السنة الحالية ة التقديريالقيمة t 
h  :إحصائية ديربنقيمة       DW :       قيمة إحصائية ديربن واطسون

0
 =a  المقدار الثابت

 توىوقد ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا عند مس
كما تبين عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي %. 1معنوية 

في النموذج؛ حيث بمغت القيمة المحسوبة الختبار 
في نموذج نيرلوف الُمقّدر حوالي  (h)إحصائية ديربن

 كما. 1.96، 1.96- وىي محصورة بين القيمتين 0.3
ان مرونة استجابة (12)دولبالج (2)تشير المعادلة

محصول الكمون بمغت فى كل من المدى القصير 
 عمى التوالى مما يعنى ان 0.54، 0.19والطويل نحو 

فى صافى عائد الفدان تؤدى إلى زيادة %  1زيادة قدرىا 
عمى التوالى فى المساحة % 0.54، %0.9قدرىا 

والفترة  كما بمغ معامل االستجابة السنوى. المنزرعة
الزمنية الالزمة لتحقيق االستجابة الكاممة لدى المزارع 

 سنة عمى الترتيب بدءًا من العام 2.64، 0.38نحو 
. التالى لمزراعة
الى استجابة  (11)بالجدول (3) المعادلةتشير

-t   لمحصول الشمر: الزراع لصافى العائد الفدانى
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لمعام )  (t-1 اليانسونحصول، وم) (1
من % 61ويوضح معامل التحديد ان . السابق

التغيرات فى المساحة المنزرعة بمحصول الكمون 
ترجع إلى ىذه المتغيرات وأن النسبة المتبقية من 

التغيرات ترجع إلى متغيرات أخرى غير مقاسة فى 
وقد ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا عند . الدالة

كما تبين عدم وجود مشكمة %.  5مستوى معنوية 
االرتباط الذاتي في النموذج؛ حيث بمغت القيمة 

في نموذج  (h)المحسوبة الختبار إحصائية ديربن 
 وىي محصورة بين 0.5نيرلوف الُمقّدر حوالي 

 . 1.96، 1.96-القيمتين 
ان  (12)بالجدول (3) تشير المعادلةكما

مرونة استجابة المساحة المزروعة لمحصول 
 الشمر لمحصولالكمون لصافى العائد الفدانى 

بمغت فى كل من المدى القصير والطويل نحو 
 مما يعنى ان زيادة قدرىا الى عمى التو0.8، 0.34

فى صافى عائد فدان الشمر تؤدى إلى زيادة %  1
عمى التوالى فى المساحة % 0.8، %0.34قدرىا 

المنزرعة من محصول الكمون، وقد يرجع سبب 
اإلشارة الموجبة والغير منطقية ليذا المتغير أنو قد 
يكون محصول الشمر ليس من المحاصيل المنافسة 

( 3) تشير المعادلةكما. لمحصول الكمون
 عمى المساحة المؤثرةان أىم العوامل  (12)بالجدول

المزروعة لمحصول الكمون ىو صافى العائد 
 اليانسون حيث بمغت مرونة لمحصولالفدانى 

استجابة المساحة المزروعة لمحصول الكمون 
لصافى العائد الفدانى لمحصول اليانسون فى كل 

 0.34-، 0.15-من المدى القصير والطويل نحو 
فى %  1عمى التوالى مما يعنى ان زيادة قدرىا 

صافى عائد فدان اليانسون تؤدى إلى نقص قدره 
عمى التوالى فى المساحة % 0.34، 0.15%

المنزرعة لمحصول الكمون كما اتضح معممة 
صافى عائد فدان اليانسون سالبة وذات معنوية 

كما بمغ . عالية بما يتفق مع المنطق االقتصادى

معامل االستجابة السنوى والفترة الزمنية الالزمة 
، 0.44لتحقيق االستجابة الكاممة لدى المزارع نحو 

 سنة عمى الترتيب بدءًا من العام التالى 2.26
الى  (11)بالجدول (4)لمزراعة تشير المعادلة

استجابة الزراع لمتكاليف الكميو لمحصول الكمون 
ويبين معامل التحديد . ) (t-1فى العام السابق 

من التغيرات فى المساحة المنزرعة % 61ان 
بمحصول الكمون ترجع إلى ىذا المتغير وأن النسبة 
المتبقية من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى غير 

وقد ثبتت معنوية النموذج . مقاسة فى الدالة
كما تبين عدم وجود مشكمة االرتباط . إحصائياً 

الذاتي في النموذج؛ حيث بمغت القيمة المحسوبة 
في نموذج نيرلوف  (h)الختبار إحصائية ديربن 

- وىي محصورة بين القيمتين 0.8الُمقّدر حوالي 
1.96 ،1.96. 
 

ان  (12)بالجدول  (4)كما تشير المعادلة
مرونة استجابة محصول الكمون بمغت فى كل من 

 عمى 0.97 -0.59-المدى القصير والطويل نحو 
لمتكاليف %  1التوالى مما يعنى ان زيادة قدرىا 

الكميو لمحصول الكمون تؤدى إلى نقص قدره 
عمى التوالى فى المساحة % 0.97، 0.59%

كما بمغ معامل . المنزرعة بمحصول الكمون 
االستجابة السنوى والفترة الزمنية الالزمة لتحقيق 

 1.64، 0.61االستجابة الكاممة لدى المزارع نحو 
 .سنة عمى الترتيب بدءًا من العام التالى لمزراعة

الى استجابة  (11)بالجدول (5) المعادلة تشير
               لمحصول الشمر: الزراع لمتكاليف الكميو

t-1) ( ومحصول اليانسون ،t-1) ( لمعام
من % 74ويوضح معامل التحديد ان . السابق

التغيرات فى المساحة المنزرعة بمحصول الكمون 
ترجع إلى ىذه المتغيرات وأن النسبة المتبقية من 

التغيرات ترجع إلى متغيرات أخرى غير مقاسة فى 
كما .  وقد ثبتت معنوية النموذج إحصائياً . الدالة
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تبين عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي في النموذج؛ 
حيث بمغت القيمة المحسوبة الختبار إحصائية 

 1.4في نموذج نيرلوف الُمقّدر حوالي  (h)ديربن 
.   1.96، 1.96-وىي محصورة بين القيمتين 

ان  (12)بالجدول (5)كما تشير المعادلة
مرونة استجابة المساحة المزروعة لمحصول 

 الشمر بمغت فى لمحصولالكمون لمتكاليف الكميو 
  1.8، 1.7كل من المدى القصير والطويل نحو 
فى %  1عمى التوالى مما يعنى ان زيادة قدرىا 

لمتكاليف الكميو لمحصول الشمر تؤدى إلى زيادة 
عمى التوالى فى المساحة % 1.8، %1.7قدرىا 

كما بمغ معامل . المنزرعة لمحصول الكمون
االستجابة السنوى  والفترة الزمنية الالزمة لتحقيق 

 سنة 1.1، 0.9االستجابة الكاممة لدى المزارع نحو 
. عمى الترتيب بدءًا من العام التالى لمزراعة

ان مرونة  (12)بالجدول (5)كما تشير المعادلة
استجابة المساحة المزروعة لمحصول الكمون لمتكاليف 

الكميو لمحصول اليانسون بمغت فى كل من المدى 
عمى التوالى مما 3.2-، 3.0-القصير والطويل نحو 
فى لمتكاليف الكميو لمحصول % 1يعنى ان زيادة قدرىا 

عمى % 3.2، %3.0اليانسون تؤدى إلى نقص قدره 
. التوالى فى المساحة المنزرعة لمحصول الكمون

(   2013-1999) الفترة خالل الكمون واستجابة مساحة الطويل واالجل القصير االجل مرونات: 12 جدول
 االستجابة فترة

 الكاممة
 فى المدى المرونة

 الطويل
 المساحة إستجابة

 (فدان)السنوى

 فى المدى المرونة
 رقم المتغير القصير

 النموذج
X2t-1 X1t-1 X2t-1 X1t-1 X2t-1 X1t-1 X2t-1 X1t-1 

- 2.15 - 1.25 - 0.47 - 0.58 
 طن الكمون سعر
(x1) 

1 

- 2.64 - 0.54 - 0.38 - 0.19 
 عائد فدان صافى
 (x1)الكمون

2 

2.26 2.35 -0.34 0.8 0.44 0.43 -0.15 0.34 

:  عائد فدانصافى
 (x1)الشمر

 (x2)واليانسون

3 

- 1.64 - -0.97 - 0.61 - -0.59 
 كميو لفدان تكاليف
 (x1)الكمون

4 

1.1 1.1 -3.2 1.8 0.9 0.94 -3.0 1.7 

:  كميو لفدانتكاليف
 (x1)الشمر

 (x2)واليانسون

5 

 (11) من بيانات الجدو ل رقم حسبت
  

 التوصيات
 سبق ان من العوامل األكثر تأثيرًا ممايتبين 

عمى استجابة المزارع لمتوسع فى المساحة المزروعة 
 لفدان الكميومن محصول اليانسون ىى التكاليف 

من % 31اليانسون حيث ىى المسئولة عن حوالى 
التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة من 

محصول اليانسون لمعام الحالى، يمييا صافى عائد 
  محصولى الشمرمنفدان المحاصيل المنافسة 

 ومن.  المزرعى ثم صافى العائدوالسعروالكمون 
العوامل األكثر تأثيرًا عمى استجابة المزارع لمتوسع 

فى المساحة المزروعة من محصول الكمون صافى 
من % 64العائد حيث ىو المسئول عن حوالى 

التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة من 
محصول الكمون لمعام الحالى، يمييا صافى عائد 

  الشمرولىفدان المحاصيل المنافسة محص
ولمعمل عمى زيادة  .واليانسون ثم السعر المزرعى

الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية 
البد من العمل عمى زيادة المساحة المزروعة من 
النباتات الطبية والعطرية حيث انو يتوقف قرار 

المزارع عمى العوامل المؤثرة عمى المساحة إلنتاج 
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 ذلك من خالل ويتحققالنباتات الطبية والعطرية 
: التوصيات األتية

 سعر الطن من النباتات زيادة عمى العمل  -1
الطبية والعطرية بمعدل يتمشى مع معدل زيادة 

 ليذا المحصول، أي رسم جيةالتكاليف اإلنتا
سياسة إنتاجية تقوم عمى أساس ربط األسعار 

 .بتكاليف إنتاج الطن

 عمى زيادة اإلنتاجية الفدانية من العمل  -2
 ديملمحاصيل النباتات الطبية والعطرية وتق
المساعدات في حل المشكالت اإلنتاجية 

باإلضافة إلى حل المشكالت التسويقية التي 
تؤىل عمى تصدير تمك النباتات ومستخمصاتيا 

 .المتعددة

 الطبية الثقافة االستيالكية لمنباتات نشر  -3
والعطرية لمشعب المصرى الذى ال يستيمك 

 . اإلنتاج المحمىمن% 2 حوالى
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. الخارجية

An Economic Study for Supply Response of The Most 

Important Medicinal Plants Export 

Sanaa Jamal al-Din Jaber    

Desert Research Center  

ABSTRACT 

The conduct study aims to identify the most important variables that can affect the acreage of the most 

important medicinal plant export crops as it contributes about 14% of the total value of medicinal and 

aromatic plants exports amounting to about $ 63.2 million as average for the period (1999-2012). The 

research also aims to determine the supply response to changes and to identify the most influential variables 

which impact on planted this crop area is supposed next to estimate the flexibility to respond to these 
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variables in the short and long term, which provides an understanding of behavior productive and put the right 

agricultural policies and take appropriate decisions as well as the possibility of bringing agricultural 

productivity resources, which achieves increase returns to farmers. Has been estimated functions supply 

response in accordance with the model Marc Narlov which reflects the farms of economic variables in 

response to a period of one delay were excluded study crop fennel response was estimated flexibility variables 

coefficients for the function formats different functions included linear formula and formula logarithmic 

double formula half logarithmic did not denote the model achieved any that linear relationship studied do not 

have any Significance. That it has no effect of variables on the area cultivated for crop fennel reason may be 

due to crop fennel major crops of medicinal and aromatic plants exports, which are exported, which affected 

export variables.The results of the supply response functions display area planted to the crop anise, cumin 

crop winter during the period (1999-2013) that the price increase farm in the previous year increased by one 

unit leads to increase planting of those crops area by (0.72, 0.24) feddan, respectively. As it turns out anise 

farmers and cumin in response to the increase of net revenue Net revenue in the previous year increased by 

one unit will increase the cultivated area of these crops by (0.14, 0.24) feddan. It also shows the farms in 

response to the expansion in the cultivation of these crops net competition crop yield as it increased net 

dividend yield of fennel by a unit in the previous year, leading to an increase in the cultivated area of crop 

anise 1.43 feddan and the net return acre fennel high Significance and has a positive it's probably because the 

signal is logical for this variable that is not a crop of fennel competition crops to harvest anise.It also shows 

farms in response to the expansion in the cultivation of the crop, where he anise net increase crop yield by 

Cummins unit in the previous year, leading to a decrease crop cultivated area of 0.33 feddan by anise.hey also 

show that an increase of the net dividend yield of fennel by a unit in the previous year leads to increase the 

cultivated area of cumin by 0.39 feddan and had a net return feddan fennel signal positive and significant high 

it's probably because the signal is logical for this variable that crop fennel is not competing crops of cumin.As 

it turns out that the increase of net return on yield of anise by a unit in the previous year leads to a lack of 

cultivated area of crop cumin by 0.41 feddan.otban of the results show that it is an increase of total costs by 

unit in the previous year it leads to a lack of cultivated area of anise, cumin crops by (0.17, 2.44) feddan . 

 

 


