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والذرة الشامية الصيفية في  دراسة تحميمية إلستجابة عرض محصولي الطماطم الشتوى
 ظل المخاطرة

 2أميرة أحمد الشاطر، 2فاتن الهادي زيدان، 1عمي عاصم زكي فؤاد
 جدمعة القدهرة –كمية الزراعة  -زراعىالقصاد  قسم األ1
 معه  بحوث االقصاد  الزراعي2

 20/12/2016:تاريخ القبول                                4/12/2016 تاريخ التسميم:

 الممخص
رصفدع  رجة المخدطرة عن غيره من القطدعاد  انتصدجياة األخاروت وصعارف المخادطرة عماى ألتهاد األحا اث دالقطدع الزراعى بافة عدمة ب يصاف

صصضااأ ألهميااة  راساااة المخاادطرة نتصااادر محدااايل الصركيااا   كوبااا لوهاا ه التصاااد ا ال يمكاان الصتبااا  بهااد  ألو التصااد ا الصااى يمكااان قيدسااهد بطريقاااة كميااة 
الزراعااي وألساادلي   درانتصاا طبيعااة المحاااولى  ااى ضااوغ المصاياارا  المخصمفااة خداااة  ااى ظاال محاا  ا  القطاادع الزراعااى ماا  األخاا   ااي االعصباادر

لمازارع يكاون ل ياه الرغباة  اى االساصخ ام الا و يمكتاه عماى  لاك  اان ا وبتادغا   صسويقه وصأثره بدلع ي  من العوامل واألخطدر الصاي يواجههاد ها ا القطادع
 صجت  المخدطرة المحصمل ألن يصعرض لهد إلى أل تى ح  ممكن لهد تظير الصضحية بجزغ من  خمه وه ا الجزغ يمثل صكمفة المخدطرة 

 هي ألربحية ألكثرهم ان اصضأ ثحي مار  ي ال ورا  ألهم المتصجين اسصجدبة  رجة عمي الم ثرة العوامل ألهم عمي الصعرف اصضأ ألهمية ل ا
  المخدطرة ظروف صح  و لك(  الايفيه الشدمية ال رة+  الشصوو الطمدطم) ورة
 كمد صم إحاد يد معتويمصزاي   عدم ألن جمي  الم شرا  بافة عدمة ألخ   اصجده يالحظصطور الوض  انتصدجي لمحاولي البحث   راسةوب
 الصجز ة سعرو  الجممةسعر و  المتصا سعرطم الشصوي وال رة الشدمية الايفية عمي مسصوي كل من السعرية لمحاولي  ورة الطمد الصايرا  راسة 
 خالل و لك  راسة االتصشدر السعري المطمق والتسبي و لك به ف معر ة هل صصوا ر شروط المتد سة الكدممة لسوقي صمك المحاولين ألم ال وك لك
سعر المتصا والجممة والصجز ة خالل معظم الستوا  األولي لفصرة البحث حصى عدم حيث يالحظ صقدر  كل من  (2114-1991)البحث صرة 

يصبين  2114حصى تهدية  صرة ال راسة عدم  2111ممد يوضأ صام  خاد ص السوق الصتد سي  ي سوق الطمدطم الشصوي وب اية من عدم  2111
مر ال ي يعكس زيد ة ألا  ممد أل ي إلي صزاي  قيمة االتصشدر السعري المطمق اصبدع  سعر الجممة وبدلصدلي سعر الصجز ة عن سعر المتصا صبدع ا  كبير 

هوامش الوسطدغ وحدجه المزارعين الي الصارف  ي االتصدر  و العرض غير مرن بسوق محاول الطمدطم الشصوو  و يمد يخصص بمحاول 
صع  زيد ة مصقدربة ممد ي ل عمي ع م وجو  قوي احصكدرية ص ثر  والصجز ة والجممة متصاعمي مسصوي سعر ال الزيد ةال رة الشدمية  ق  اصضأ ألن 

 عمي السوق وبتدغ  عمى  لك  ان السوق هو ألقر  لسوق المتد سة الكدممة 
تمو جين األول يقيس اسصجدبة العرض لمحاولي البحث  ي ظل ع م وجو  مصاير المخدطرة بيتمد يقيس التمو ر الثدتي  اسصخ ام صم وق 

محاول الطمدطم الشصوي يأخ  ألكثر من عدم لكي يسصجي  لصع يل المسدحة  متصاواصضأ ألن  ت ي ظل وجو  مصاير المخدطرةاسصجدبة العرض 
 تحو % و ى الم و الطويل166 1 تحو الم و القاير  يبما   ق  المروتةت كمد صبين ألن قيمة لممخدطرة كدره وألتهكتصيجة لصاير  ي العرض 

يعتي ألن الحكومة يج  ألن صب ل جهو  لزيد ة  وه االطويل غير مرتة  الم والقاير و  الم ومن  كل ي السعرية  المروتة وألن % 258 1
   العرض من خالل ع ة إجراغا  مثل الحوا ز السعرية

ل صأخير ستة عمي كل من المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل لمحاول الطمدطم الشصوي خال صرةألثر الصاير  ي المسدحة بف وب راسة
% و لك  ي 38 1% ي  ي  لك إلي زيد ة المسدحة بتحو 1( حيث اصضأ ألن صاير المسدحة بفصرة صأخير ستة بتسبة 2114 - 1991الفصرة)

 الف  32 11أللف   انت   69 1حدلة ع م إ خدل عتار المخدطرة وه ا يعكس زيد ة كل من المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل بتحو 
 11الف طنت  33 11أللف   انت  63 1ت وك لك ارصفع  صمك المصايرا  عت  إ خدل عتار المخدطرة بتحو  ي الصرصيأللف عدمل عم 11ت طن

%ت كمد يصضأ ألن 35 1% ي  ي  لك إلي زيد ة المسدحة بتحو 1أللف عدمل عمي الصرصي ت حيث ألن زيد ة المسدحة بفصرة صأخير ستة بتسبة 
يعكس  وه ا% 139 1إلي زيد ة المسدحة المزروعة بتحو  ي  يصأخير موسم  بفصرةمطمدطم الشصوي %  ي األسعدر المزرعية ل1الزيد ة بتسبة 

ت بيتمد ارصفع  صمك عمي الصرصي  عدمل أللف 4ت طن الف 12 4ت   ان أللف25 1زيد ة كل من المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل بتحو 
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عدمل عمي الصرصي ت حيث ألن زيد ة األسعدر بفصرة  لفأل 5ت طن الف 92 4ت  انأللف   31 1المصايرا  عت  إ خدل عتار المخدطرة بتحو 
 % 166 1% ي  ي  لك إلي زيد ة المسدحة بتحو 1صأخير ستة بتسبة 

يأخ  ألكثر  الشدمية ال رةمحاول  متصاألن  وصبينهتدك اسصجدبة لمزارعي محاول ال رة الشدمية  ي التمو جين األول والثدتي  ألنيصضأ  كمد
 لممخدطرة  مح الشدمية  ال رة متصااصضأ ألن  وك لكدم لكي يسصجي  لصع يل المسدحة كتصيجة لصاير  ي العرض من ع

قدم   إ ا ألتهالمروتة السعرية بدلتمو ر األول إلى ألن اسصجدبة المسدحة لمصاير  ى السعر بفصرة صأخير موسم غير مرتة ممد يعتى  وصشير
%  ى الم و الطويل وه ا يعتى ألن جهو   2 1وبتسبة  قاير%  ى الم و ال1 1ن المسدحة صز ا  بتسبة %  ا1الحكومة بزيد ة األسعدر بتسبة 

 لممخدطرةصم بصق ير اسصجدبة المسدحة  كمد ال ولة لزيد ة العرض من خالل حوا ز سعرية يحصدر إلى صكدليف ألكبر  ى الم و القاير والطويل 
 % 1.14تحو % و ى الم و الطويل1.18 تحو لقايرالم و ا  يبما   ق ألن قيمة المروتة  وصبين

 خالل الشدمية الايفي ال رة الصاير  ي المسدحة بفصرة صأخير ستة عمي كل من المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل لمحاول ألثر وب راسة
% و لك  ي حدلة ع م 339 1 سدحة بتحو% ي  ي  لك إلي زيد ة الم1( اصضأ ألن صاير المسدحة بفصرة صأخير ستة بتسبة 2114 -1991الفصرة)
أللف  119طنت  42 19أللف   انت  17 6 المخدطرة وه ا يعكس زيد ة كل من المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل بتحو عتارإ خدل 

عدمل عمي  أللف117طنت  73 21ت أللف   ان 48 6 ت بيتمد ارصفع  صمك المصايرا  عت  إ خدل عتار المخدطرة بتحوعدمل عمي الصرصي 
% 1يصبن ألن الزيد ة بتسبة  كمد % 362 1% ي  ي  لك إلي زيد ة المسدحة بتحو 1الصرصي ت حيث ألن زيد ة المسدحة بفصرة صأخير ستة بتسبة 

% وه ا يعكس زيد ة كل من 2 1إلي زيد ة المسدحة المزروعة بتحو  ي  ي بفصرة صأخير موسم الشدمية الايفي م رةل ي األسعدر المزرعية 
ارصفع  صمك المصايرا  عت   وك لكت أللف عدمل عمي الصرصي  32طنت  73 5ت   ان أللف 79 1المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل بتحو 

أللف عدمل عمي الصرصي ت حيث ألن زيد ة األسعدر بفصرة صأخير ستة بتسبة  28ت طن الف 14 5ت أللف   ان 58 1إ خدل عتار المخدطرة بتحو 
 % 188 1لي زيد ة المسدحة بتحو % ي  ي  لك إ1

 ضوء ما سبق يوصى البحث بما يمى: وعمى
محدايل الصركي  المحاولي  ي ضوغ المصايرا  المخصمفة و لك لصق ير حجم الخسدرة المصوقعة وألمكدتية  تصدرب راسة المخدطرة ن االهصمدم -1

 الصتب  بدحصيدجد  ال ولة  ي المسصقبل 
 ي المحدايل  بدل ولة اصخد  األجراغ  الالزمة لمواجهة األخطدر الصي يواجههد قطدع الزراعة بافة خداةعمى مس ولي الصخطيط  يج  -2

  االسصراصيجيه
    ي االربدح و العوا   عمي الموار  الثدبصه الصقمبد  ص تيه ي ظل المخدطرة ل  المال مةالمزرعيه  الخطط  وض  -3
يصستى الواول إلى  حصىصخطيط انتصدر الزراعي  عت  ي اتصدر  الحداال  الزراعيه  المخدطرة   عل المزارعين صجده ر  صحميلب الهصمدما -4

 انتصدجية الهدمة كدألرض والميده  لموار اسصخ ام ا كفدغة
 محاول لصقميل عتار المخدطرة  لكلاالقصاد يه و صوا ر المعمومد  الفتية  يج  -5
مثل الحوا ز السعرية ألومن خالل صوجيه الموار    اولي ال راسة و لك من خالل ع ة إجراغاالجهو  الحكومية لزيد ة العرض من مح ب ل -6

 الزراعية بين ألوجه اسصعمدالصهد المخصمفة بمد يحقق االسصخ ام األمثل لصمك الموار  

 استجابة العرض، المخاطرة، الطماطم، الذرة الشامية.: دليميةال الكممات

 المقدمة
بافة عدمة بدرصفدع  رجة  يصاف القطدع الزراعي

المخدطرة عن غيره من القطدعد  انتصدجية األخرو حيث 
صعرف المخدطرة عمى ألتهد األح اث ألو التصد ا الصي يمكن 
قيدسهد بطريقة كمية وه ه التصد ا ال يمكن الصتب  بهد ويكون 
احصمدلهد ثدب  لع   كبير من الحدال  ألو المشده ا ت 

 هد ويمكن وافهد ألتهد توعد من والمخدطرة يمكن الصأمين ض
ألتواع الصكدليف وا  ا ألهممتد ر   عل المزارعين صجده المخدطرة عت  

صخطيط انتصدر الزراعي  ان  لك ي  و إلي المادالة  ي صق ير 
لي الخطأ  قيمة الموار  انتصدجية الهدمة كدألرض وميده الري وا 

  ي صق ير اخصيدر الصكتولوجيد المطموبة 
ألهمية  راسة المخدطرة نتصدر محدايل وب لك صصضأ 

الصركي  المحاولي  ي ضوغ المصايرا  المخصمفة خداة  ي 
ظل مح  ا  القطدع الزراعي م  األخ   ي االعصبدر طبيعة 

ن العوامل انتصدر الزراعي وألسدلي  صسويقه وصأثره بدلع ي  م
ت وصز ا  ب لك احصمدال  الخسدرة  ي واألخطدر الصي يواجههد
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ن كدن المزارع  جزغ من المحاول ألو  ق  المحاول بدلكدمل وا 
يكون ل يه الرغبة  ي صجت  المخدطرة المحصمل ألن يصعرض لهد 
إلى أل تى ح  ممكن لهد تظير الصضحية بجزغ من  خمه وهو مد 

 يمثل صكمفة المخدطرة 
)ألسدمة عب  الحمي  وصاتف المخدطرة إلى ألتواع مصع  

 -:(2118 كريت 
)هى المخدطرة التدصجة عن  ق ان  وبي ية: مخدطرة طبيعية -1

 جزغ من انتصدر تصيجة لمحرا ق والسرقد (
)هى التدش ة من الصطور الفتى  مخدطرة صكتولوجية: -2

 السري (
)هى الخسد ر الصى صح ث تصيجة  المخدطرة البشرية: -3

 السموك البشرو المرصبط بدلمسصوو العممى والصعميمى (
ى مخدطرة عدمة صشمل السوق  ى )ه المخدطرة بدلسوق: -4

 حدلة انتكمدش ألو الصضخم وال تسصطي  الصأمين ض هد( 
)هى األح اث الصى صسب  ألضرار  المخدطرة الم سسية: -5

 ى عممية انتصدر وصكون مفروضة عمى المتصا  ون      
 إرا صه مثل القواتين والصشريعد ( 

دز )مخدطرة صتشأ من  سد  الجه المخدطرة الخداة: -6
 ان ارو  ى القطدع العدم( 

)هى المخدطرة المرصبطة بدألسعدر(  المخدطرة انقصاد ية: -7
 وهي الصي سوف يصتدولهد البحث 

كمد صسدهم  راسة المخدطرة  ي صق ير حجم الخسدرة 
مكدتية الصتب  بدحصيدجد  ال ولة  ي المسصقبل ممد  المصوقعة وا 

جراغا  الالزمة يعطى الفراة لمس ولي الصخطيط الصخد  ان
 ي حدلة وقوع ه ه األخطدر ووض  الخطط المال مة والصي 
صعظم األتشطة االقصاد ية إلى ألعمى ح  ممكن م  ص تيه 

 الصكدليف إلى أل تى ح  ممكن 
 البحث مشكمة

إن قرارا  المزارعين صصأثر  ي الم و الطويل والقاير 
مق بدلع ي  من العوامل بعضهد اقصاد يد  والبعض اآلخر مصع

بدلمخدطرة الصي يصعرض لهد قطدع الزراعة بافة عدمةت 
ويتعكس صأثير ه ه العوامل ب رجة كبيرة عمى قرارا  المزارعين 
بدلصوس  ألو االتكمدش  ي مسدحد  المحدايل الم روسة ممد 

ي ثر بشكل واضأ عمى ألربحية المتصجين بشكل خدص وعمى 
 عوا   الموار  المسصخ مة بشكل عدم 

 البحث هدف
سصه ف البحث الصعرف عمي ألهم العوامل الم ثرة عمي ي

 رجة اسصجدبة المتصجين ألهم ال ورا   ي مار حيث اصضأ 
+ ال رة  ألربحية هي  ورة)الطمدطم الشصوي ال ورا  ألن ألكثر

الشدمية الايفية( و لك صح  ظروف المخدطرة و لك من 
 خالل  راسة التقدط الصدلية:

 ا  الزراعية  األهمية التسبية ألهم ال ور  -1
الصوزي  الجارا ي لمحاولي الطمدطم الشصوي وال رة  -2

 الشدمية الايفية 

 صطور الوض  انتصدجي لمحاولي البحث  -3

 لسعري لمحاولي البحث ااالتصشدر  -4

 ي ظل  صق ير اسصجدبة عرض محاولي البحث -5
  المخدطرة
خير صق ير ألثر الصاير  ى المسدحة واألسعدر بفصرة صأوألخيرا  

  ستة عمى الم خال  و المخرجد  لمحاولى البحث
 ناتالبحثية ومصادر جمع البيا الطريقة

لمواول إلى ه ف البحث  ق  صم االعصمد  عمى صطبيق 
كدسصخ ام  ألسدلي  الصحميل انحاد ي الوافي والكميت

األسدلي  انحاد ية البسيطة مثل التس  الم وية 
ي اسصخ ام بعض التمد ر بدنضد ة إل  والمصوسطد  الحسدبيةت

انحاد ية والصي صشمل صوايف التمد ر الريدضة والعالقد  
بين المصايرا  الصي صشرح اسصجدبة العرض  ي الم و القاير 
والم و الطويلت ثم الصق ير االحاد ى لمتمد ر المق رة 
واسصتصدر الم شرا  الصي صشرح السموك انتصدجي لممزرعة 

 إلي جدت  اسصخ ام االقصاد يةت وم و االسصجدبة لممصايرا 
البيدتد  المتشورة الصي صا رهد وزارة الزراعة واسصاالح 
األراضي وغيرهد من ماد ر البيدتد ت بدنضد ة إلي البحوث 

 – 1991 ا  الامة بموضوع البحث و لك خالل الفصرة )
2114 ) 

وق  ألوضح  إسصراصيجية السيدسة الزراعية بدلتسبة 
نتصدر محاولى الطمدطم  2117عدم  لمصق يرا  المصوقعة
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أللف طن  11611ت  12611وال رة الشدمي صال إلى تحو 
عمى الصرصي ت ألمد االحصيدجد  المصوقعة لكل من المحاولين 

أللف طن عمى الصرصي ت ألي  9211ت  16111 صق ر بتحو 
%  تسبة اكصفدغ  اصي من 1 126%ت 3 78مد يحقق تحو 

 عمى الصرصي   محاولي ال رة الشدمية والطمدطم
- 2121)كمد ألشدر  إسصراصيجية السيدسة الزراعية

( إلى األه اف األسدسية لمبرتدما الفرعي لصتمية 2131
محاول الطمدطم  يصميز بأته من محدايل الخضر  ا  
الفرص الصا يرية الواسعة والصي صصمص  بق رة صتد سية عدلية 

السصفد ة من و لك لزيد ة الق رة الصا يرية لمقطدع الزراعي بد
مصايرا  السوقت  عمى سبيل المثدل من المصوق  ألن صصزاي  
الق رة الصا يرية لمطمدطم ومتصجدصهد بكميد  صقصر  من 

  2131% من إتصدجهد المصوق  و لك م  حمول عدم 42
ألمد بدلتسبة لمحاول ال رة الشدمية  صه ف انسصراصيجية 

همة  ي صو ير إلي زيد ة مسصويد  انتصدجية وانتصدر لممسد
 قيق الخبز وخفض تسبة االعصمد  عمى االسصيرا  ألعالف 

 7 3ال واجنت والصوس   ي المسدحد  المزروعة لصال إلى 
 5مميون   ان واالرصفدع بمسصوو انتصدجية لمف ان ليال إلى 

مميون  5 18طن ومن ثم صحقيق ق ر من انتصدر يبمغ تحو 
 ي براما الصربية  و لك من خالل االسصمرار 2131طن عدم 

نتصدر الهجن عدلية انتصدجية واألكثر صحمال  لمظروف البي ية 
والصوس   ي زراعة األاتدف المحستة عدلية انتصدجية وصو ير 
الصقدوي الالزمة ل لك م  صخايص مسدحد  متدسبة  ي 
األراضي المسصامحة الج ي ة لمصوس   ي زراعة ه ا 

الزراعة وتظم ان ارة  المحاول بدنضد ة لصطوير ألسدلي 
 المزرعية الخداة بدلمحاول 

 النتائج ومناقشتها
خالل :األهمية النسبية ألهم الدورات الزراعية أوال

 (2014 -2008)الفترة
 هم ال ورا  الزراعية خالل الفصرة راسة اد ى العد   ألب
)الطمدطم ( ألن  ورة1اصضأ من الج ول) (2114 - 2118)

 صأصي  ي المرصبة األولي حيثلايفي( الشصويت ال رة الشدمي ا
عدم كح  ألعمي حيتهد  28716  بين تحو عد  الاد ى  صراوح

 2119عدم كح  أل تي جتيهد  8273 وحواليت 2111

 د  خالل  صرة ال راسة يميهد  ورةجتيه19614بمصوسط بمغ تحو 
 ي المرصبة الثدتية  )البرسيم المسص يم + ال رة الشدمي الايفي(

كح  ألعمي جتيهد   14881 بين تحو عد  ال ى اد حيث صراوح
 2118عدم كح  أل تي جتيهد  7354 وحواليت 2112عدم 

جتيهد  خالل الفصرة سدلفة ال كر  4 11719بمصوسط بمغ تحو 
)البتجر + ال رة الشدمي الايفي(               ورة وصحصل

 7997 بين تحو عد  الاد ى صراوح حيث المرصبة الثدلثة 
 4331 وحواليت 2113             عدمألعمي كح  جتيهد  
 57 6571بمصوسط بمغ تحو  2118عدم كح  أل تي جتيهد  

)القمأ + ال رة  ( يميهد  ورة2114 -2118)  صرةجتيهد  خالل 
عد   الاد ى  صراوححيث  ي المرصبة الرابعة الشدمي الايفي( 

وحوالي ت 2112عدم كح  ألعمي  جتيهد   7578تحو  بين
بمصوسط بمغ بتحو  2119عدم  ح  أل تي جتيهد   3811
ال رة  )الع س +خالل  صرة ال راسة  وصأصي  ورة جتيهد   6331

اد ى  صراوحالشدمي الايفي(  ي المرصبة الخدمسة حيث 
 وحواليت 2112عدم كح  ألعمي جتيهد   9632تحو  بينعد   ال

بمصوسط عدم بمغ تحو  2119عدم كح  أل تي جتيهد   3737
)الفول وصحصل  ورة خالل  صرة ال راسة جتيهد   43 5564

صراوح البم ي + ال رة الشدمي الايفي( المرصبة السد سة حيث 
ت 2112كح  ألعمي عدم  جتيهد   5825تحوبين عد   الاد ى 
بمصوسط بمغ  2119عدم كح  أل تي جتيهد   3791 وحوالي
)الشعير+ خالل  صرة ال راسةت وصأصي  ورة جتيهد   4813تحو 

اد ى  صراوحالايفي(  ي المرصبة األخيرة  حيث  ال رة الشدمي
 وحواليت 2113كح  ألعمي عدم جتيهد   6139 بين تحوعد   ال

بمصوسط بمغ بتحو   2118عدم  كح  أل تيجتيهد   3181
   جتيهد  خالل  صرة ال راسة 57 4719

وبمقدرتة ال ورا  سدبقة ال كر من حيث اد ى عد   كل 
ال رة الشدمي  + شصوي ورة اصضأ ألن  ورة)الطمدطم ال

ل ورا  الايفي( صحقق ألعمى اد ى عد   عمى مسصوو ا
   ( يمايهد  ورة2114 -2118)األخرو خالل  صرة ال راسة

يفي( ول لك  مق  صم + ال رة الشدمي الا البرسيم المسص يم)
 )الطمدطم الشصوي + ال رة الشدمي الايفي(اخصيدر  ورة
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                     د أهم الدورات الزراعية لمحصول الذرة الشامية بالجنية خالل الفترة: األهمية النسبية لصافي عائ1جدول
(2008 -2014.) 

 المحصول
 السنوات

الطماطم 
 الشتوي

 البرسيم
 

 البنجر
 

 القمح
 

 العدس
 

الفول 
 البمدي

 الشعير
 

2118 13375 7354 4331 6912 4353 4129 3181 
2119 8273 7974 5841 3811 3737 3791 3862 
2111 12884 9828 6271 5197 4561 4785 4511 
2111 28716 12325 6622 6542 4716 4132 3875 
2112 24913 14881 7848 7578 9632 5825 5674 
2113 25172 14497 7997 7312 6119 5581 6139 
2114 23915 8118 7191 6968 5844 5451 5836 
 االتحراف ± المصوسط
 المعيدرو

19614 
±7883 1  

11719 4 
±3178 9 

6571 57 
±1263 4 

6331 
±1353 5 

5564 43 
±1978 3 

4813 14 
±816 4 

4719 57 
±1137 3 

 جمع  وحسب  من تشرا  االقصاد  الزراعيت ألع ا  مصفرقة  -:لما ر

عمى الصي طرأل  لم راسة والصعرف عمى الصايرا  السعرية 
دبة عرض المسدحد  المتزرعة و لك من خالل صحميل واسصج

 المسدحد  المتزرعة من الطمدطم الشصوي وال رة الشدمية خالل
جراغ صحميل ألثر المخدطرة عمى إتصدر صمك   صرة ال راسة وا 

 المحدايل موض  ال راسة 
: التوزيع الجغرافي لمحصولي الطماطم الشتوي ثانياً 

 محافظات مستوى عمىوالذرة الشامية الصيفية 
 :الجمهورية

اسصخ ام الموار  الزراعية  ي إتصدر  كفدغة عمي لمصعرف
صصطرق  راسة  ان المحاولي الطمدطم الشصوي وال رة الشدمية 

  ينلو المحا هد ينالصوزي  الجارا ي لإلي الصعرف عمي 
الجغرافي لمحصول الطماطم الشتوي عمى  التوزيع -أ

 مستوى محافظات الجمهورية
 ( الصوزي  الجارا ي لمحاول الطمدطم2يوضأ الج ول)

الشصوي عمى مسصوو محد ظد  الجمهورية حيث صبين ألن ألكبر 
المحد ظد  من حيث المسدحة المزروعه بمحاول الطمدطم 
الشصوي هي محد ظة البحيرة حيث بما  مسدحة الطمدطم 

% 36 14أللف   ان صمثل تحو  94 31الشصوي بهد حوالي
من المسدحة المزروعة عمى مسصوو الجمهورية والبدلاة تحو 

                أللف   ان كمصوسط ستوي لمفصرة 49 215

(ت و صحصل محد ظة الشرقية المرصبة الثدتية 2114 – 2118)
بع  محد ظة التوبدرية حيث بما  المسدحة المزروعة بهد تحو 

% من إجمدلي المسدحة 67 11أللف صمثل حوالي  15 25
الكمية لمحاول الطمدطم الشصوي عمى مسصوو الجمهورية  

د ظة الفيوم المرصبة الثدلثة حيث بما  المسدحة وصحصل مح
% 84 8أللف   ان صمثل حوالي  15 19المزروعة بهد تحو  

من إجمدلي المسدحة المزروعة لمحاول الطمدطم الشصوي 
عمى مسصوو الجمهوريةت كمد صحصل محد ظة قتد المرصبة الرابعة 

أللف   ان  84 18حيث بما  المسدحة المزروعة بهد تحو 
% من إجمدلي المسدحة المزروعة 74 8والي صمثل ح

لمحاول الطمدطم الشصوي عمي مسصوي الجمهوريةت ويميهد 
من حيث األهمية كل من محد ظد  الجيزة و المتيد 
واالسمدعيمية و البحيرة وبتي سويف وألسيوط وألخيرا  سوهدر 

ت 11 15حيث بما  المسدحة المزروعة بهد تحو
أللف  85 11ت 46 11ت 97 11ت 6 12ت 4 12ت53 13

%ت 75 5%ت 28 6%ت 11 7  ان عمي الصوالي صمثل تحو 
% عمي الصرصي  14 5%ت 32 5%ت  55 %5   85 5

من إجمدلي المسدحة المزروعة بمحاول الطمدطم الشصوي 
 عمى مسصوو الجمهورية خالل الفصرة السدلفة ال كرت

 
شامية عمى مستوى أهم محافظات الجمهورية كمتوسط التوزيع الجغرافي لمحصولي الطماطم الشتوي والذرة ال :2جدول 

 (.2014 – 2008لمفترة)
 الذرة الشامية الطماطم الشتوي
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 المحافظات
 المساحة

 )ألف فدان(
 إجمالي% من 

 الجمهورية
 المحافظات

 المساحة
 )ألف فدان(

 إجمالي% من 
 الجمهورية

 86 13 2 282 المتياد 36 14 94 31 التوبدرية
 64 12 42 257 الشارقية 67 11 15 25 الشرقية
 49 11 56 213 البحيرة 84 8 15 19 الفيوم
 87 8 59 181 المتو يااة 74 8 84 18 قتد

 13 8 55 163 بتي ساويف 11 7 11 15 الجيزة
 68 7 37 156 ألساايوط 28 6 53 13 المتيد

 95 6 55 141 سااوهدر 75 5 41 12 انسمدعيمية
 53 68 24 1395 دليانجم 85 5 61 12 البحيرة

 47 31 81 641 بدقي المحد ظد  55 5 97 11 بتي سويف
 111 14 2136 إجمدلي الجمهورية 32 5 46 11 ألسيوط
    14 5 85 11 سوهدر

    41 84 9 181 انجمدلي
    59 15 59 33 المحد ظد  بدقي

    111 49 215 الجمهورية إجمدلي
  راعة واسصاالح األراضيت قطدع الش ون االقصاد يةت تشرة انحادغا  الزراعيةت ألع ا  مصفرقةالما ر: جمع  وحسب  من: وزارة الز 

% من إجمدلي 59 15ألمد بدقي المحد ظد   صبمغ تسبصهد تحو 
المسدحة المزروعة بمحاول الطمدطم الشصوي خالل  صرة 

 ال راسة  
التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الشامية عمى  -ب

 ت الجمهورية:مستوى محافظا
وب راسة الصوزي  الجارا ي لمحاول ال رة الشدمية عمى 

لوحظ ألن ألكبر  -(2)الج ول  –مسصوو محد ظد  الجمهورية 
المحد ظد  من حيث المسدحة هي محد ظة المتيد حيث بما  

أللف   ان صمثل  2 282 مسدحة ال رة الشدمية بهد حوالي
% من المسدحة المزروعة عمى مسصوو 86 13تحو
أللف   ان كمصوسط ستوي  13 2136لجمهورية والبدلاة تحو ا

الشرقية المرصبة  (ت وصحصل محد ظة2114 – 2118)لمفصرة
 42 257الثدتية حيث بما  المسدحة المزروعة بهد حوالي 

جمدلي المسدحة الكمية إ% من 64 12أللف   ان صمثل تحو 
وصحصل  لمحاول ال رة الشدمية عمى مسصوو الجمهورية 

البحيرة المرصبة الثدلثة حيث بما  المسدحة المزروعة  محد ظة
 % من49 11أللف   ان صمثل تحو 56 213بهد حوالي 

جمدلي المسدحة المزروعة لمحاول ال رة الشدمية عمى إ
ويميهد من حيث األهمية كل من  مسصوو الجمهوريةت

محد ظد  المتو يةت بتي سويفت ألسيوطت وألخيرا  محد ظة 
ت 59 181مسدحة المزروعة بهد حواليسوهدر حيث بما  ال

أللف   ان عمي الصوالي صمثل 55 141ت 37 156ت 55 163
% عمي الصرصي  95 6%ت 68 7%ت 13 8%ت 87 8تحو 

جمدلي المسدحة المزروعة لمحاول ال رة الشدمية عمى إ من
مسصوو الجمهورية خالل الفصرة السدلفة ال كرت ألمد بدقي 

% من إجمدلي المسدحة 47 31المحد ظد   صمثل تسبصهد تحو
 المزروعة بمحاول ال رة الشدمية خالل  صرة ال راسة 

: تطور الوضع اإلنتاجي لمحصولي الطماطم ثالثاً 
 الشتوي والذرة الشامية في مصر:

مصايرا  يصتدول البحث  يمد يمي  راسة صطور بعض ال
لكال انتصدجية المصمثمة  ي المسدحة وانتصدجية الف اتية وانتصدر 

الل محاولي الطمدطم الشصوي وال رة الشدمية خمن 
صاير ال( و لك لمصعرف عمي م ي 2113-1991)الفصرة

 الحد ث  ي صمك المصايرا  انتصدجية خالل  صرة ال راسة 
و يمد يمي عرض لصطور الوض  انتصدجي لمحاولي  
   البحث
 
 
تطور الوضع اإلنتاجي لمحصول الطماطم الشتوي  -أ 

 في مصر: 
( وك لك الصحميل انحاد ي 3)قراغ بيدتد  الج ولبدسص

الوض  االتصدجي من لمطمدطم الشصوي لممصايرا  الم ثرة عمي 
( يالحظ ألن 2114 -1991)( خالل  صرة ال راسة4بدلج ول )

معتوي مصزاي   عدم جمي  الم شرا  بافة عدمة ألخ   اصجده
إحاد يدت حيث صبين زيد ة المسدحة المزروعة من الطمدطم 

وبما  1991أللف   ان عدم  27 158 لشصوي من حواليا
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أللف   ان ثم بما   ي  24 265بتحو  2119ألقادهد عدم 
أللف   ان  5 195حوالي  2114تهدية  صرة ال راسة عدم 

% 52 23تحو  عد لأللف   ان ص 23 37بزيد ة بما  حوالي 
( 4( بدلج ول)1)ومن المعد لة رقم  1991بدلمقدرتة بعدم 
% 75 1الستوي لممسدحة بمغ حوالي  الصاير اصضأ ألن مع ل

% من 63خالل  صرة ال راسةت ويشير معدمل الصح ي  إلى ألن 
الصايرا  الحد ثة  ي المسدحة المزروعة لمطمدطم صرج  إلى 

 العوامل الصي يعكسهد عتار الزمن 
و يمد يخصص بمصوسط إتصدر الف ان خالل  صرة ال راسة 

إلي  1991لمف ان عدم طن  4 9 صبين زيد صه من حوالي 
ثم اتخفض  إلي تحو  2115طن عدم  18.99حوالي 
بمق ار زيد ة بما  حوالي  2114طن/   ان عدم  33 17
% بدلمقدرتة بعدم  36 84طن/   ان صمثل تحو  93 7
( ألصضأ ألن 4( بدلج ول)2  ومن المعد لة رقم)1991

انتصدجية الف اتية لمحاول الطمدطم ق  ألخ   اصجدهد عدمد  
طن/   ان ستويد  بمع ل صاير  295 1تحو الصزاي  بحوالي 

% خالل  صرة ال راسة وق  ثبص  معتوية 81 1ستوي بمغ تحو 
% من 64ه ه الزيد ة إحاد يد ت ويشير معدمل الصح ي  إلى ألن

الصايرا  الحد ثة  ي مصوسط انتصدجية الف اتية لمطمدطم صرج  
 إلى العوامل الصي يعكسهد عتار الزمن  

 يمد يصعمق بدنتصدر الكمى من الطمدطم  ق  صبين زيد ة و 
إلي  1991مميون طن عدم  488 1انتصدر من حوالي 

بزيد ة بما  حوالي  2114مميون طن عدم  39 3حوالي 
% بدلمقدرتة بعدم  82 127مميون طن صعد ل تحو  9 1

( صبين ألن انتصدر 4( بدلج ول)3  ومن المعد لة رقم)1991
اصجدهد  عدمد  مصزاي ا  بمعتوية إحاد ية ق ر  الكمي ق  ألخ 

أللف طن ستويد  بمع ل صاير بمغ تحو  112.43بحوالي 
% خالل  صرة ال راسةت ويشير معدمل الصح ي  إلى ألن 41 3
% من الصايرا  الحد ثة  ي انتصدر الكمي لمطمدطم صرج  75

 إلى العوامل الصي يعكسهد عتار الزمن 

لمحصول الذرة الشامية تطور الوضع اإلنتاجي  -ب
 -في مصر:

الم ثرة ( ألن جمي  المصايرا  3)يصضأ من بيدتد  الج ول
ت مصزاي ألخ   اصجده عدم  عمي الوض  االتصدجي لم رة الشدميه 

حيث صبين ألن الح  األ تى لممسدحة المزروعة من ال رة 
وح   1991أللف   ان عدم  6 1547 الشدمية بمغ حوالي
بمصوسط  2114أللف   ان عدم  53 2185ألعمي بمغ حوالي 

 (2114-1991)أللف   ان خالل الفصرة 8 1789بمغ حوالي 
 %2 41أللف   ان صمثل تحو  93 637 بزيد ة بما  حوالي
( 4)( بدلج ول4ومن المعد لة رقم)  1991بدلمقدرتة بعدم 

%  1 1الستوي لممسدحة بمغ حوالي الصايراصضأ ألن مع ل 
%  62مل الصح ي  إلى ألن ت ويشير معد=خالل  صرة ال راسة

من الصايرا  الحد ثة  ي المسدحة المزروعة لم رة الشدمية 
 صرج  إلى العوامل الصي يعكسهد عتار الزمن 

و يمد يخصص بمصوسط إتصدر الف ان خالل  صرة ال راسة 
إر   لمف ان عدم  69 18 صراوح  بين ح  أل تي بمغ حوالي 

ف ان عدم إر   لم 73 25 وح  ألقاي بمغ حوالي 1991
إر  /  ان عدم  68 23ثم اتخفض  إلي تحو 2116
إر  /   ان خالل  صرة  76 22بمصوسط بمغ حوالي  2114

إر  /   ان صمثل  99 4 ال راسةت بمق ار زيد ة بمغ حوالي
( 5ومن المعد لة رقم )  1991% بدلمقدرتة بعدم 7 26تحو 

( اصضأ ألن انتصدجية الف اتية لمحاول ال رة 4)بدلج ول
إر  /  23 1 الشدمية ق  ألخ   اصجدهد عدمد  مصزاي ا  بحوالي

% خالل  صرة 11 1 ستوي بمغ تحو صاير  ان ستويد  بمع ل 
ال راسة وق  ثبص  معتوية ه ه الزيد ة إحاد يد ت ويشير معدمل 

% من الصايرا  الحد ثة  ي مصوسط 56 الصح ي  إلى ألن
العوامل الصي يعكسهد انتصدجية الف اتية لم رة الشدمية صرج  إلى 

 عتار الزمن  

-1990: تطور بعضض المتغيضرات اإلنتاجيضة لضدورة محصضولي الطمضاطم الشضتوي والضذرة الشضامية فضي مصضر خضالل الفتضرة)3جدول 
2014.) 

 السنوات
 الذرة الشامية الطماطم الشتوي

 المساحة
 )ألف فدان(

اإلنتاجية 
 )طن/فدان(

 اإلنتاج
 )ألف طن(

 المساحة
 ن()ألف فدا

 اإلنتاجية
 )إردب/ فدان(

 اإلنتاج
 )ألف إردب(
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1991 158 27 9 41 1488 41 1547 6 18 69 28924 7 

1991 143 66 11 18 1591 81 1676 23 18 76 31429 2 

1992 156 3 11 28 1616 81 1648 6 19 22 31648 3 

1993 154 3 13 31 2154 61 1661 19 19 28 31545 9 

1994 145 7 15 36 2237 41 1739 5 21 13 34879 6 

1995 144 7 15 51 2244 41 1751 37 18 73 32394 1 

1996 167 4 16 31 2724 91 1768 3 21 98 36895 3 

1997 154 7 15 91 2453 11 1636 22 79 36764 7 

1998 163 7 15 35 2512 51 1697 5 23 19 38789 9 

1999 155 5 15 91 2474 31 1647 9 23 77 38838 

2111 177 2 16 41 2917 91 1679 45 24 26 41359 8 

2111 158 17 16 2711 31 1773 5 24 26 43525 5 

2112 177 17 58 3111 71 1668 5 24 25 41546 1 

2113 179 18 28 3272 11 1657 7 24 44 41584 2 

2114 198 4 18 48 3666 41 1684 9 24 74 41713 7 

2115 214 6 18 99 4175 31 1941 3 25 35 49146 6 

2116 219 1 18 89 3949 91 1717 9 25 73 43925 7 

2117 211 3 18 71 3749 61 1781 8 24 66 45143 3 

2118 175 7 18 81 3311 81 1861 4 24 26 47461 47 

2119 265 24 18 58 4929 11 1977 6 24 17 47461 7 

2111 214 4 18 41 3761 11 1998 3 22 37 44827 8 

2111 218 17 16 81 3487 41 1758 6 23 87 42141 8 

2112 218 19 17 81 3717 41 2157 1 23 81 51468 2 

2113 211 7 18 21 3671 97 2139 2 23 71 51727 59 

2114 195 5 17 33 3387 59 2185 53 23 68 51753 62 

 75 41913 76 22 8 1789 42 3113 35 16 67 181 المصوسط

 11 2 11 1 11 1 41 3 81 1 75 1 مع ل الصاير%

 مصفرقة  لما ر: وزارة الزراعة واسصاالح األراضيت قطدع الش ون االقصاد يةت ان ارة المركزية لالقصاد  الزراعيت تشره االقصاد  الزراعي ألع ا ا
  111× تح ار / مصوسط الفصرة( مع ل الصاير = ) معدمل ان

معادالت االتجاه الزمني العام لتطور بعض المتغيرات اإلنتاجية لدورة محصولي الطماطم الشتوي والذرة الشامية في  :4جدول 
 (. 2014-1990مصر خالل الفترة)

رقم 
 المعادلة

لمعامل  T معادلة االتجاه العام الوحدة البيان المحصول
 االنحدار

 
F 

دطم الطم 1
 الشصوي

 *Y = 139.62 + 3.16 X 6.25* 0.63 39.0 )أللف   ان( المسدحة
 *Y = 12.51 + 0.295 X 6.42* 0.64 41.2 )طن/  ان( انتصدجية 2
 *Y = 1671.78 + 102.43 X 8.37* 0.75 70.03 )أللف طن( انتصدر الكمي 3
ال رة  4

 الشدمية

 *Y = 1545.21 + 18.81 X 6.10* 0.62 36.76 )أللف   ان( المسدحة
 *Y = 19.73 + 0.23 X 5.40* 0.56 29.30 )إر  /  ان( انتصدجية 5
 *Y = 29707.2 + 861.27 X 13.50* 0.88 181.90 )أللف إر  ( انتصدر الكمي 6

 = معدمل الصح ي    المحسوبة        (t)= صشير إلي قيمة T       = معدمل االتح ار       b       = الح  الثدب   a حيث:
F  قيمة =(F)  15 1المحسوبة         * صشير إلى المعتوية انحاد ية عت  مسصوو انحاد ي   

 ( 3الما ر : جمع  وحسب  من الج ول  )

 
كمد يصضأ ألن الح  األ تى لإلتصدر الكمى من ال رة الشدمية 

والح  األقاى  1991مميون إر   عدم  92 28بمغ حوالي 
بزيد ة بما   2114مميون إر   عدم  75 51 واليبمغ ح
% بدلمقدرتة 93 78مميون إر   صعد ل تحو  83 22حوالي 

  ومن مميون إر    9 41بمصوسط بمغ حوالي 1991بعدم 
ألن انتصدر الكمي ق  ألخ   ( صبين4)( بدلج ول6المعد لة رقم)

 مميون 86 1ق ر بحوالي  إحاد يد   اصجدهد  عدمد  مصزاي ا  معتوي
% خالل  صرة ال راسةت 1 2بمغ تحو  صايرإر   ستويد  بمع ل 
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% من الصايرا  الحد ثة  ي 88ويشير معدمل الصح ي  إلى ألن 
رج  إلى العوامل الصي يعكسهد صانتصدر الكمي لم رة الشدمية 

 عتار الزمن 
لمحصولي الطماطم الشتوي  ةالسعري التغيرات :رابعاً 

 والذرة الشامية:
يرا  السعرية لمحاولي  ورة الطمدطم الصاصم  راسة 

 سعرالشصوي وال رة الشدمية الايفية عمي مسصوي كل من 
المتصا وهو يصمثل  ي سعر بي  المتصا شدمال  كد ة الضرا   

ال ي الجممة و سعر  والرسوم السمعية صسميم بد  المزرعةت
يقا  به سعر بي  السمعة ب ون صاير  ي شكمهد بواسطة صجدر 

ال ي يمثل  الصجز ةصجدر الصجز ةت  ي حين سعر  الجممة إلي
سعر بي  السمعة ب ون صاير  ي شكمهد بواسطة صجدر الصجز ة 
إلي المسصهمك التهد ي لصمك السمعةت وك لك  راسة االتصشدر 
السعري المطمق والتسبي و لك به ف معر ة هل صصوا ر شروط 

ل خالو لك  المتد سة الكدممة لسوقي صمك المحاولين ألم ال
و يمد يمي عرض ألهم تصد ا  ت(2114-1991)البحث صرة 

 الصايرا  السعرية لممحاولين 
 :لمحصول الطماطم الشتوي ةالسعري التغيرات -أ

لمحداال  الزراعية من  صخصمف  رجة الصايرا  السعرية
وق  يرج   لك إلي ع ة ألسبد  ألهمهد محاول إلي ألخر 

إحصكدرو  طبيعة سوق السمعة من كوته سوق صتد سى ألو
حسدسية المحاول لمخصمف الظروف بدنضد ة إلي م ي 

الطبيعيةت ولمد كدن محاول الطمدطم من ألش  المحدايل 
السعري  له  ان الصايرا  حسدسية لمخصمف الظروف الطبيعية 

و يمد يمي صحميل   لمحاول ال رة الشدمية هيكون ألكبر من مثيم
والجممة وافي عمي مسصوو سعر كل من المتصا والصجز ة 

وك لك االتصشدر السعري المطمق والتسبي لمحاول الطمدطم 
 ( 2114 - 1991)ةالشصوو خالل الفصر 

 سعر المنتج -1

( ألن ساااااعر المتاااااصا بماااااغ عااااادم 5مااااان الجااااا ول ) يصباااااين
جتيهد  لمطن وق  اصااف ها ا الساعر  7 327تحو  1991

 9 392حياث بماغ صحاو  2112بدلثبد  التسبي حصى عادم 
ألخ   ي الص با   باين االرصفادع واالتخفادض جتيهد  لمطن ثم 

لمطان وألخا   جتيهاد   712حياث بماغ تحاو  2111حصى عدم 
حياااث بماااغ تحاااو  2114 اااي االرصفااادع الممحاااوظ حصاااى عااادم 

% 355جتيهاااد  لمطاااان بتساااابة زياااد ة بمااااا  حااااوالي  1491
جتيهاااد   634بمصوساااط بماااغ تحاااو  1991عااان مثيمصهاااد عااادم 

 صاارة  اللخاا% 9 1 -لمطاان ومعاا ل صاياار سااتوي بمااغ تحااو
 البحث 

 سعر الجممة  -2
( ألن سعر الجممة بمغ الح  األ تى 5)يصضأ من الج ول 

جتيهد  لمطن والح  األقاى له عدم  377تحو  1992له عدم 
جتيهد  لمطن بتسبة زيد ة  5 4982حيث بمغ حوالي  2114

% عن المصوسط البدلغ تحو 15 297بما  حوالي 
               وو بمغ تحوومع ل صاير ستجتيهد  لمطن  56 1254

 خالل  صرة البحث %  5 4
 سعر التجزئة -3

( ألن سعر الصجز ة بمغ عدم 5)كمد يصبين من الج ول رقم
لمطن ثم ألخ   ي االرصفدع حصى  جتيهد   7 554تحو  1991
جتيهد  لمطن بتسبة زيد ة  7 5386حيث بمغ تحو  2114عدم 

سط بمغ بمصو  1991% عن مثيمصهد عدم  871 بما  حوالي
 5 6بمع ل صاير ستوو بمغ تحو جتيهد  لمطن  4 1651تحو 
  خالل  صرة البحث % 
 االنتشار السعرى المطمق)التكاليف التسويقية(  -4

معدمل االتصشدر السعرو المطمق ال ي يعبر عن  صم قيدس
الفرق بين سعر الصجز ة وسعر المتصا حيث يصبين من 

ق  ي ب اية  صرة ال راسة ( ألن االتصشدر السعري المطم5الج ول)
ثم ألخ  اصجدهد   لمطن جتيهد   227بمغ تحو 1991عدم 

 صادع يد  
 

: التغيرات السعرية ألسعار كل من المنتج والجممة والتجزئة واالنتشار السعري المطمق والنسبى لمحصولي الطماطم 5جدول 
 (.2014-1990الشتوي والذرة الشامية الصيفية خالل الفترة)

 المحصول الطماطم الشتوي ميةالذرة الشا
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االنتشار 
السعري 
 النسبي

االنتشار 
السعري 
 المطمق

سعر 
 التجزئة

االنتشار  سعر المنتج سعر الجممة
 السعر
 يالنسبي

االنتشار 
السعري 
 المطمق

سعر 
 التجزئة

سعر 
 الجممة

 سعر 
 المنتج

 
 السنوات

46 26 48 8 115 5 88 6 56 7 41 92 227 11 554 71 393 31 327 7 1991 

51 93 64 6 124 4 113 2 59 8 51 29 399 81 795 11 517 11 395 2 1991 

36 59 35 6 97 3 73 28 61 7 33 75 218 71 648 11 377 11 429 3 1992 

35 16 33 18 94 18 71 83 61 58 11 398 11 685 11 518 11 287 1 1993 

32 77 31 24 95 34 75 68 64 1 74 72 747 91 1111 11 891 11 253 1 1994 

33 89 34 2 111 9 79 19 66 7 66 39 699 11 1153 11 769 11 353 9 1995 

36 77 41 7 113 4 89 64 71 7 54 21 441 71 813 11 519 11 372 3 1996 

39 11 48 15 123 15 96 3 75 59 49 558 11 938 21 684 21 381 1 1997 

38 11 47 42 124 42 93 5 77 63 71 681 41 1169 61 785 81 388 2 1998 

35 49 44 62 125 72 95 84 81 1 57 25 529 11 924 11 693 11 395 1 1999 

41 16 56 84 141 54 98 65 84 7 46 95 346 11 737 11 449 11 391 1 2111 

39 99 56 72 141 82 97 39 85 1 57 25 526 11 919 11 623 11 392 9 2111 

42 51 63 44 149 24 118 7 85 8 54 15 468 41 865 11 638 11 396 6 2112 

46 99 78 18 166 18 136 38 88 1 46 77 528 11 1129 11 838 11 611 1 2113 

48 52 91 44 188 44 153 53 97 61 29 747 11 1239 11 736 11 492 1 2114 

47 75 88 64 185 64 161 88 97 62 41 775 11 1242 11 768 11 467 1 2115 

26 18 51 42 196 42 165 62 145 53 58 696 11 1299 11 771 11 613 1 2116 

36 18 85 6 236 6 196 33 151 52 15 687 11 1321 11 988 11 633 1 2117 

25 93 77 38 298 38 266 8 221 57 86 1161 11 2115 11 1461 11 845 1 2118 

27 11 73 6 295 271 6 198 55 89 693 11 1241 11 713 11 547 1 2119 

31 17 87 319 281 193 65 85 1373 11 2185 11 1425 11 712 1 2111 

26 32 93 6 355 6 278 5 262 47 28 1558 11 3295 11 2231 11 1737 1 2111 

27 22 111 371 319 6 271 71 17 3621 11 5195 11 4235 11 1474 1 2112 

24 16 96 399 335 45 313 69 98 3462 41 4947 41 4361 31 1485 1 2113 

28 11 122 8 436 8 361 78 314 72 34 3896 71 5386 71 4982 51 1491 1 2114 

 المصوسط 93 633 56 1254 42 1651 49 1117 31 57 78 131 16 121 99 198 12 66 17 36

6 4 8 7 6 8 7 11 7 4 7 6 5 4 5 -1 9 
مع ل 

 الصاير %

 111سعر المتصا              االتصشدر السعري التسبي = )االتصشدر السعري / سعر الصجز ة (* –عر الصجز ة االتصشدر السعري =س
 الصجز ة(ت ألع ا  مصفرقة  –الجممة  –)المتصا الستوية ألسعدر الموا  الا ا ية الما ر: الجهدز المركزي لمصعب ة العدمة وانحادغ تالتشرة

بدلرغم من الص ب   بين الصزاي  والتقادن خالل  صرة ال راسة 
جتيهد  لمطن  ي تهدية  صرة ال راسة  7 3896إلي ألن بمغ تحو 

ضعف بمع ل 17حيث صضدعف إلي حوالي  2114عدم 
  % خالل  صرة البحث  7صاير ستوو بمغ تحو 

 االنتشار السعرى النسبي)نسبة التكاليف التسويقية(  -5
معدمل االتصشدر السعرو التسبي ال ي يصم  صم قيدس   

 حسدبه من خالل خدرر قسمة االتصشدر السعرو المطمق وسعر
( ألن االتصشدر السعري 5)الصجز ة حيث يصضأ من الج ول

 1991%  ي ب اية  صرة ال راسة عدم 41التسبي بمغ تحو 
 ي معدمل االتصشدر  وصزاي  بمع ل بطيغ ال يصتدس  م  الزيد ة

 ي تهدية  صرة  %34 72مطمق حيث بمغ تحو السعرو ال
% خالل  صرة  4 7بمع ل صاير بمغ تحو  2114ال راسة عدم 
 ال راسة   

ممد سبق يالحظ صقدر  كل من سعر المتصا والجممة 
والصجز ة خالل معظم الستوا  األولي لفصرة البحث حصى عدم 

ممد يوضأ صام  خاد ص السوق الصتد سي  ي سوق  2111
حصى تهدية  صرة ال راسة  2111لشصوي وب اية من عدم الطمدطم ا

يصبين صبدع  سعر الجممة وبدلصدلي سعر الصجز ة عن  2114عدم 
صزاي  قيمة االتصشدر  إليسعر المتصا صبدع ا  كبيرا  ممد أل ي 

السعري المطمق ممد يشير إلي حاول صجدر الجممه عمي 
 درتهقهوامش صسويقيه اعمي  ي  اخل القتدة الصسويقيه م

م  حدجه المزارعين الي سرعه الصارف  ي  بدالطراف االخري
 ي سوق محاول  مرنالسمعه  ا  العرض الكبير غير 

)صمثل مسدحه عروة الطمدطم الشصوي  ي الطمدطم الشصوو
 ( 2114% من إجمدلي الجمهورية عدم 4 38المصوسط 
  لمحصول الذرة الشامية: ةالسعري التغيرات
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شدمية بدلثبد  التسبي  ي يصاف محاول ال رة ال
الصايرا  السعرية مقدرتة بمحاول الطمدطم الشصووت و يمد 
يمي صحميل وافي عمي مسصوو سعر كل من المتصا والصجز ة 
والجممة وك لك االتصشدر السعري المطمق والتسبي لمحاول 

 ( 2114 -1991رة الشدمية الايفية  خالل الفصرة)ال 
 سعر المنتج  -1

 1991( ألن سعر المتصا بمغ عدم 5)وليصبين من الج 
 2114جتيهد  لإلر   وألخ   ي الصزاي  حصى عدم  7 56تحو 

جتيهد  لإلر   بتسبة زيد ة بما  حوالي  314حيث بمغ تحو 
بمصوسط بمغ تحو  1991% عن مثيمصهد عدم 8 453
%  11جتيهد  لإلر   بمع ل صاير ستوو بمغ تحو  78 131

 خالل  صرة البحث  
 لجممةسعر ا -2

( ألن سعر الجممة بمغ الح  األ تى له 5)يصضأ من الج ول
جتيهد  لإلر   والح  األقاى له  83 71تحو  1993عدم 
جتيهد  لإلر   بتسبة  78 361حيث بمغ حوالي  2114عدم 

البدلغ تحو % عن المصوسط  211زيد ة بما  حوالي 
%  7 8جتيهد  لإلر   بمع ل صاير ستوو بمغ تحو  16 121

  صرة البحث   خالل
 سعر التجزئة -3

( ألن سعر الصجز ة بمغ عدم 5كمد يصبين من الج ول)
جتيهد  لإلر   ثم ألخ   ي الص ب   بين  5 115 تحو 1991

 8 436 الصزاي  والتقادن خالل  صرة البحث إلي ألن بمغ تحو
بتسبة زيد ة  2114جتيهد  لإلر    ي تهدية  صرة البحث عدم 

بمصوسط بمغ  1991يمصهد عدم عن مث %314 بما  حوالي
جتيهد  لإلر   بمع ل صاير ستوو بمغ تحو  99 198تحو 
 % خالل  صرة البحث   6 7
 االنتشار السعرى المطمق) التكاليف التسويقية(   -4

( ألن االتصشدر السعري المطمق  ي 5يصبين من الج ول )
جتيهد  لإلر    8 48 بمغ تحو 1991ب اية  صرة البحث عدم 

 ي الص ب   بين الصزاي  والتقادن خالل  صرة البحث  ثم ألخ 
جتيهد  لإلر    ي تهدية  صرة البحث  8 122 إلي ألن بمغ تحو

عن مثيمصهد  %6 151 بتسبة زيد ة بما  حوالي 2114عدم 

جتيهد  لإلر   بمع ل  12 66بمصوسط بمغ تحو  1991عدم 
 % خالل  صرة البحث   8صاير ستوو بمغ تحو 

السضضضضضضضضعرى النسبي)نسضضضضضضضضبة التكضضضضضضضضاليف االنتشضضضضضضضضار  -5
 التسويقية( 

( ألن االتصشدر السعري التسبي بمغ 5يصضأ من الج ول )
ثم ألخ   ي  1991%  ي ب اية  صرة ال راسة عدم 46حوالى

%  ي تهدية  صرة 28االرصفدع و انتخفدض حصى بمغ حوالى 
%  4 6بمع ل صاير ستوو بمغ تحو  2114ال راسة عدم 

  خالل  صرة ال راسة 
وبافة عدمة يصبين ألن الزيد ة عمي مسصوي سعر المتصا 

 -1991والصجز ة والجممة لمحاول ال رة الشدمية خالل الفصرة)
( صع  زيد ة مصقدربة ممد ي ل عمي ع م وجو  قوي 2114

احصكدرية ص ثر عمي السوق وبتدغ  عمى  لك  ان السوق هو 
 ألقر  لسوق المتد سة الكدممة 

العرض لمحصولي دورة الطماطم  : دالة استجابةخامساً 
 -الشتوي والذرة الشامية الصيفية:

صعرف اسصجدبة العرض بأتهد العالقة بين األسعدر 
والكميد  الصي يرغ  المتصجون  ي عرضهد خالل  صرة زمتية 
معيتة م  ا صراض بقدغ بدقي العوامل الم ثرة عمى العرض 
ن ثدبصة  ون صايرت وميل  الة العرض يكون موج  ألي أل

المتصجون يقومون بعرض كميد  ألكثر من السمعة عت  ارصفدع 
األسعدر  ي حين صفسر مروتة العرض بأتهد مق ار الصاير 
التسبي  ي ألسعدرهد خالل  صرة زمتية معيتةت وا  ا كدت  ه ه 
التسبة مسدوية الواح  الاحيأ كدن العرض مصكد ئ المروتةت 

دن العرض وا  ا كدت  المروتة ألكبر من الواح  الاحيأ ك
مرنت ألمد إ ا كدت  المروتة ألقل من الواح  الاحيأ كدن 
العرض غير مرنت وعمى  لك  ان مروتة العرض السعرية 
صقيس مع ال  االسصجدبة  ي الكمية المعروضة من السمعة 
لمصايرا   ي سعرهد  قطت وه ا يعتى قيدس الصايرا  عمى 
امص ا  تفس متحتى العرض و لك بارض ثبد  العوامل 

 األخرو عمى مد هي عميه 
مفهوم  الة العرض هو واف العالقة ثدبصة بين الكمية 
والسعر م  ا صراض بقدغ العوامل األخرو الم ثرة عمى العرض 
ثدبصة  ون صاير وه ا يعتى إتهد عالقة صرصبط بدلم و القاير  
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وعمى  لك  ان المتصا ال يسصطي  صاير السعة انتصدجية لممتشأة 
ير وب لك  ان العوامل الصي ص  و إلى صم    ي الم و القا

متحتى العرض هي تفسهد الصي ص  و إلى اتكمدشه والعكس 
 احيأ 
 -النظري الستجابة العرض: اإلطار

يسصخ م مفهوم اسصجدبة العرض لواف عالقة عدمة بين 
الكمية من سمعة وسعرهد  ي ظل ثبد  بدقي العوامل الم ثرة 

               سصجدبة العرض هيعمى العرضت ومن ثم  ان  الة ا
"عالقة مرصبطة بدلم و الطويلت وب لك  ان متحتى اسصجدبة 
العرض يصضمن كل من الصاير عمى تفس المتحتى ألو اتصقدل 
تفس المتحتى بأكممهت  لك ي ك  ألن اسصجدبة العرض ليس  
اتعكدسية بمعتى ألن العوامل الصي ص  و إلى صم   متحتى 

ل ص  و إلى اتكمدشه حيث يصطم  العرض ليس  هي العوام
  لك حدلة من المتد سة الكدممة 

ويقا  أليضد بدسصجدبة العرض  لك الحجم من انتصدر 
ال ي يق م لمبي  وليس المبدع تفسهت ول لك  ان مروتة اسصجدبة 

المعروضة من  العرض صقيس الصايرا  التسبية  ي الكمية
ي ظل صاير بدقي السمعة بدلتسبة لمصايرا  التسبية  ي سعرهد  

العوامل األخروت وب لك  ان اسصجدبة العرض صقيس الصحركد  
عمى امص ا  تفس متحتى العرض وك لك اتصقدل متحتى 
العرض بأكممه و لك خالل  صرة زمتية معيتة وكممد زا   ه ه 
الفصرة الزمتية زا  احصمدل ألن يكون متحتى العرض ألكثر 

عض الوق  حصى مروتة  والسب   ي  لك ضرورة إتقضدغ ب
يسصجي  المتصجون لمصايرا   ي األسعدر ه ا وصخصمف مهمة 
اسصجدبة العرض  ي حدلة ارصفدع األسعدر عتهد  ي حدلة 
اتخفدضهد حيث صكون كمية انتصدر المعروضة لمبي   ي 
الحدلة األولى ألكبر و لك بسب  ج   الموار  من المزارع 

الج ي ة يكون األقل ربحية وك لك الصكيف م  طرق انتصدر 
سريعد   ألمد  ي حدلة اتخفدض األسعدر  ان الكمية المق مة 
لمبي  صكون ألقل ولكن بمع ل ألقل مته  ي حدلة ارصفدع األسعدر 
حيث يكون المزارع ق  صمكن من صطبيق ألسدلي  ج ي ة  ي 
انتصدر يسصطي  الصخمي عتهد إ ا مد اتخفض  األسعدر 

تحتى اسصجدبة العرض وبدلصدلي يسصمر  ي انتصدر ويكون م
 ألقل مروتة  ي حدلة اتخفدض األسعدر عته  ي حدلة ارصفدعهد 

ومن ألهم التمد ر المسصخ مة لصق ير اسصجدبة العرض 
لمحاولي البحث بأخ   صرة إبطدغ تمو ر مدرك تيرلوف 

(Marc Nerlove, 1958ال يتدميكيت تظرا لسهولة صق يره  )            
مكدتية إ خدل الع ي  م ن المصايرا  المسصقمة  ي ال الةت ويأخ  وا 

 تمو ر تيرلوف الاياة الصدلية: 
Y

ˆ
t=α+β Xt -1+µt ………………………... )1( 

Y
ˆ
t   مسدحة المحاول المرغو  زراعصه  ي العدم  =

 ( tالحدلي )
Xt -1  (  المصايرا  المسصقمة بفصرة صأخير عدم واح =t-1       ) 

µt    ح  الخطأ العشوا ي = 
ن المسدحة المسصه ف زراعصهد  ي العدم وتظرا  أل

Yالحدلي)
ˆ
t هي مصاير غير مشده  ب لك ال يمكن صق ير )
(   Yt(ت ل لك أل صرض تيرلوف إن المسدحة الفعمية)1المعد لة)

Yصكون عد ة اقل من المسدحة المسصه ف زراعصهد)
ˆ
t ي   )

  العدم الحدليت بدنضد ة إلي إن الصاير  ي المسدحة الفعمية
(Yt- Yt-1 عد ة مد يكون ألقل من الصاير  ى المسدحة )

Yالمرغو  زراعصهد)
^
t- Yt-1  و  لك يرج  لوجو  قيو )

صكتولوجية واقصاد ية صحول  ون صسدوي االثتينت وألطمق 
 Partial))تيرلوف عمي  لك اال صراض تمو ر الصع يل الجز ي

Adjustment Model :كدلصدلي 
   Yt – Y t-1 = λ (Y

 ̂
t-Yt-1) 

.
.
. Yt = λ Y

 ̂
t+ (1 -  λ) Y t-1  …………………. (2) 

( يصم الحاول 1(  اخل المعد لة )2المعد لة ) وباحالل
 عمي اسصجدبة العرض الصدلية :

Yt =α  λ +β λ X t-1+ (1- λ)Y t-1+ µ
^
t …….…. (3) 

 : حيث
Yt ( المسدحة المزروعة  عميد  ي العدم الحدلي =t  ) 

Y t-1 =  ي العدم السدبق المسدحة المزروعة  عميد 
(Coefficient of adjustment, 0≤  ≤ 1) 

λ )معدمل الصع يل )الصكيف = 
µ

^
t ( ح  الخطأ العشوا ي =µ

^
t =  µt) 

 ألتاه   Ahmed, Mahmud (1999)ألوضح   راساة  ولق 
ال يمكاااان صقاااا ير المساااادحة المصوقعااااة  ااااي الماااا و القاااااير 

مقاا   ضااال  عاان ألن األسااعدر المصوقعااة ال يمكاان مالحظصهااد  
الصام   1958عدم  Nerlivin Modelصم من خالل تمو ر 
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عمى صماك المشادكل واايدغة اساصجدبة العارض  اي معد لاة 
والصاااي صعصمااا  عماااى ألن المسااادحة الفعمياااة لمحااااول معاااين 

-t)  صصاااأثر بكااال مااان المسااادحة واألساااعدر بفصااارة صاااأخير)

إلااااى عتااااار المخاااادطرة ويااااصم قياااادس عتااااار  بدنضااااد ة1
ماااااى المعد لاااااة الصاااااي صحصاااااوو عماااااى المخااااادطرة بدالعصماااااد  ع

 األسعدر بفصرا  إبطدغ مخصمفة كمد  ي المعد لة اآلصية :
Kt = [Pt-1 -0.33(Pt-2+ Pt-3+ Pt-4)]

2
 /(0.33 (Pt-2+ Pt-3+ Pt-4)) 

 tعتار المخدطرة  ي الستة  Ktحيث ألن :     
Pt- 1 السعر بفصرة صأخير ستة واح ة 
Pt-2  السعر بفصرة صأخير ستصين 
Pt- 3 ستوا  ثالثلسعر بفصرة صأخير ا 
Pt- 4:  ستوا  ألربعةالسعر بفصرة صأخير 

 ي حسد  قيمة المخدطرة و لك   0.33صم اسصخ ام الرقم 
 نيجد  مصوسط األسعدر  ي الستة الثدتية  والثدلثة والرابعة 

وو قد  لممتطق االقصاد ي كدن أل ضمهم من التدحية 
صمية المز وجة و لك االقصاد ية واالحاد ية الاورة الموغدري

الطمدطم ) لقيدس تمو ر اسصجدبة العرض لمحدايل البحث
الشصويت ال رة الشدمية( ولق  صم ايدغة تمو جين ألح همد ب ون 

 مصاير المخدطرة كمد  ي المعد لة الصدلية:
Log( y) = α + b1log( y t-1) + b2log(pt-1) 

 ة:واآلخر يصضمن عتار المخدطرة كمد  ي المعد لة الصدلي
Log( y) = α + b1log( y t-1) + b2log(pt-1) +b3log(k) 

 وصم اشصقدق كل من :
 b2مروتة السعر المزرعي  ي الم ي القاير =  -1
 
 

 مروتة السعر المزرعي  ي الم ي الطويل =  -2

 
 b3مروتة المخدطرة  ي الم ي القاير =  -3
 مروتة المخدطرة  ي الم ي الطويل = -4

 
 b1-1 =  ل  ي المسدحةمعدمل الصحوي -5
  -تقدير استجابة عرض محصول الطماطم الشتوي: -أ

يصضأ من  راسة التظرية االقصاد ية ألن العدمل الر يسي 
ال ي ي ثر عمي م ي اسصجدبة المزارعين لزراعة محاول مد 
هو السعر المزرعي وعميه  ان اسصجدبة مسدحة محاولي 

مية  ي العدم الحدلي صصأثر الطمدطم الشصوي وال رة الشد
 بدألسعدر المزرعية لممحاولين بفصرة إبطدغ عدم 

و ي ه ا الجزغ من البحث صم اسصخ ام تمو جين األول 
يقيس اسصجدبة العرض لمحاولي البحث  ي ظل ع م وجو  
مصاير المخدطرة بيتمد يقيس التمو ر الثدتي اسصجدبة العرض 

  ي ظل وجو  مصاير المخدطرة 
( ألن هتدك اسصجدبة 6أ من تصد ا الج ول)حيث يصض

لمزارعي محاول الطمدطم الشصوي  ي التمو جين األول 
% 61% ت 58والثدتي  حيث يشير معدمل الصح ي  إلى تحو 

عمى الصرصي  من الصايرا  الحد ثة  ي مسدحة الطمدطم 
الشصوي الحدلية صرج  إلي الصاير  ي األسعدر والمسدحة 

وبدقي الصايرا  صرج   العدم السدبقتالمزروعة بدلطمدطم  ي 
وألظهر  قيمة معممد   إلي عوامل ألخري غير مقيسة بدل الةت

إتهد متطقية  1.139ت 1.38التمو ر األول والمق رة بتحو 
وصصسق م  المتطق انقصاد و لمتظرية االقصاد ية حيث ألن 
قيمة المعممة األولى والثدتية والصي صوضأ صأثير المسدحة 

صرة صأخير عدم هي قيمة موجبة وألقل من الواح  واألسعدر بف
الاحيأ ممد يعكس ألن متصا محاول الطمدطم الشصوي يأخ  
ألكثر من عدم لكي يسصجي  لصع يل المسدحة كتصيجة لصاير  ي 
العرض وي ك   لك قيمة معدمل الصع يل  ي المسدحة وال ي 

% وال ي يعكس مق ار الصاير  ي مسدحة 62ق ر بتحو 
كمد صبين من الج ول  جدبة لمصاير  ي األسعدرتالطمدطم اسص

(7 ) 
بيتمد ألظهر  تصد ا التمو ر الثدتي وال ي يعكس اسصجدبة 
عرض محاول الطمدطم الشصوي ألخ ا   ي االعصبدر مصاير 

ت 35 1المخدطرةت  مق  صبين ألن قيمة المعممد  المق رة بتحو 
عدم  ألتهد معتوية لصأثير المسدحة بفصرة صأخير 11 1-ت 168 1

وهى قيم موجبة وألقل من الواح  الاحيأ ممد يعكس ألن 
المزارع يأخ  ألكثر من عدم لكي يسصجي  لصع يل المسدحة بيتمد 
صعكس أليضد  قيمة المعممة الثدتية ألن السعر المزرعي الفعمي 
بفصرة إبطدغ عدم واح  له صأثير إيجدبي عمي صع يل المسدحةت 
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 ألن المزارع كدره بدلتمو ر بيتمد ق ر   صأثير المخدطرة السعرية
لممخدطرة كمد بما  قيمة معدمل الصع يل  ي المسدحة تحو 

% وال ي يعكس مق ار الصاير  ي مسدحة الطمدطم 65

اسصجدبة لمصاير  ي األسعدر م  األخ   ي االعصبدر عتار 
 المخدطرة 

الذرة الشامية الصيفي  خالل  معادالت استجابة العرض لمنماذج المدروسة لمحصولي الطماطم الشتوي و: 6جدول
 (2014 -1990الفترة)

المحصو
 ل

 المعادلة النموذج

F Multiple 
R

 

R 

Square 

Adjusted 
R  Square 

Standar

d Error 

الطماطم الشتوي
 التمو ر األول 

 )ب ون مخدطرة(

logY=1.01 + 0.38logY t-1 + 0.139log  Pt-1 

(2.19)*       (2.69)*  
15.23* 0.76 0.58 0.54 0.04 

 التمو ر الثدتي
)يحصوي عمي 

 المخدطرة(

logY=1.01 + 0.35logYt-1 + 0.168 log Pt-1- 0.01logKt 

 (2.07)*       (2.69)*      (-0.98)  
10.46* 0.77 0.60 0.54 0.04 

الذرة الشامية
 التمو ر األول 

 )ب ون مخدطرة(

logY=3.92 + 0.339logY t-1 + 0.1log Pt-1 

(1.67)             (2.89)*  
18.92* 0.80 0.63 0.60 0.029 

 التمو ر الثدتي
)يحصوي عمي 

 المخدطرة(

logY=3.81 + 0.362logYt-1 + 0.088log Pt-1+ 0.0068logKt 

(1.75)                   (2.19)*        (0.79)                                                     
12.6* 0.80 0.64 0.60 0.029 

 2ت 1   مصفرقة  الج ولي رقمي الما ر: وزارة الزراعة واسصاالح األراضيت قطدع الش ون االقصاد يةت ان ارة المركزية لالقصاد  الزراعيت تشره االقصاد  الزراعي ألع ا
 بدلممحمق 

شامية الصيفية خالل : تقدير مرونات استجابة العرض لمنماذج المدروسة لمحصولي الطماطم الشتوي و الذرة ال7جدول
 (2014 -1990الفترة)

 
 البيان

 الشامية الذرة الشتوي الطماطم
 األول النموذج

 )بدون مخاطرة(
 الثاني النموذج

 )يحتوي عمي المخاطرة(
 األول النموذج

 )بدون مخاطرة(
 الثاني النموذج

 )يحتوي عمي المخاطرة(
السعر المزرعي  ي  مروتة

 الم و القاير
1 139 1 168 1 11 1 18 

السعر المزرعي  ي  مروتة
 الم و الطويل

1 224 1 258 1 21 1 14 

المخدطرة  ي الم و  مروتة
 القاير

- -1 11 - 1 116 

المخدطرة  ي الم و  مروتة
 الطويل

- -1 12 - 1 111 

الصحويل  ي  معدمل
 المسدحة

1 62 1 65 1 66 1 638 

 ( 6) الما ر: حسب  من معدمال  التمو جين بدلج ول رقم

 
 

( 7وبصق ير اسصجدبة المسدحة لممخدطرة ألوضأ الج ول )
% 1.168 تحو  ي الم و القايرق  بما  المروتة ألن قيمة 

 %  1.258 تحو و ى الم و الطويل

كل المروتة السعرية  ي كمد صبين من الج ول  اصه إلي ألن 
الطويل إلي ألن اسصجدبة المسدحة  الم والم و القاير و من 

غير مرتة ممد يعتي ألته إ ا  عدم لسعر بفصرة صأخيرلمصاير  ي ا
%  ان المسدحة صز ا  1بتحو  عدمزا   األسعدر بفصرة صأخير 
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وه ا  عمي الصرصي  لكل متهمد% 224 1%ت 139 1بتحو
يعتي ألن الحكومة يج  ألن صب ل جهو  لزيد ة العرض من 

 خالل ع ة إجراغا  مثل الحوا ز السعرية 
ثر الصاير  ي المسدحة بفصرة صأخير ( أل8ويصبن من الج ول )

ستة عمي كل من المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل 
( 2114 - 1991لمحاول الطمدطم الشصوي خالل الفصرة)

% 1حيث اصضأ ألن صاير المسدحة بفصرة صأخير ستة بتسبة 
% و لك  ي حدلة 38 1ي  ي  لك إلي زيد ة المسدحة بتحو 
وه ا يعكس زيد ة كل من ع م إ خدل عتار المخدطرة 

أللف   انت  69 1المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل بتحو 
أللف عدمل عمي الصرصي ت وك لك ارصفع   11طنت  32 11

أللف  63 1صمك المصايرا  عت  إ خدل عتار المخدطرة بتحو 
أللف عدمل عمي الصرصي ت حيث ألن  11طنت  33 11  انت 

% ي  ي  لك إلي 1بتسبة  زيد ة المسدحة بفصرة صأخير ستة
 % 35 1زيد ة المسدحة بتحو 

%  ي األسعدر المزرعية 1كمد يصضأ ألن الزيد ة بتسبة 
ي  ي إلي زيد ة المسدحة بفصرة صأخير موسم لمطمدطم الشصوي 
وه ا يعكس زيد ة كل من المسدحة % 139 1المزروعة بتحو 

 12 4 أللف   انت25 1الحدلية وانتصدر وع   العمدل بتحو 
عدمل عمي الصرصي ت بيتمد ارصفع  صمك المصايرا  أللف  4طنت 

 92 4أللف   انت  31 1عت  إ خدل عتار المخدطرة بتحو 
عدمل عمي الصرصي ت حيث ألن زيد ة  أللف 5طن ت الف 

% ي  ي  لك إلي زيد ة 1األسعدر بفصرة صأخير ستة بتسبة 
 % 168 1المسدحة بتحو 

 
 
 -رة الشامية:استجابة عرض محصول الذ تقدير -ب

يقيس التمو ر األول اسصجدبة العرض لمحاول ال رة 
الشدمية  ي ظل ع م وجو  مصاير المخدطرة بيتمد يقيس 
التمو ر الثدتي اسصجدبة العرض  ي ظل وجو  مصاير 

  المخدطرة
( ألن هتااااادك اساااااصجدبة 6ويصضااااأ مااااان تصاااااد ا الجاااا ول )

لمزارعااااي محاااااول الاااا رة الشاااادمية  ااااي التمااااو جين األول 
% ت 63ثاااادتي  حيااااث يشااااير معدماااال الصح ياااا  ألن تحااااو وال

% ماااان الصاياااارا  الحد ثااااة  ااااي مساااادحة الاااا رة الشاااادمية 64
الحدلية صرج  إلي الصاير  ي األساعدر والمسادحة المزروعاة 

وبدقي الصايرا  صرج  إلاي  بدل رة الشدمية  ي العدم السدبقت
عوامل ألخاري غيار مقيساة بدل الاةت وألظهار  قيماة معمماد  

تهاااااااد أل 1.362ت 1.339ألول والمقااااااا رة بتحاااااااو التماااااااو ر ا
متطقياااااااااة وصصساااااااااق مااااااااا  المتطاااااااااق انقصااااااااااد و لمتظرياااااااااة 
االقصاااد ية حيااث ألن قيمااة المعممااة األولااى والثدتيااة والصااي 
صوضأ صأثير المسدحة واألسعدر بفصرة صأخير عدم هي قيمة 
موجباااة وألقااال مااان الواحااا  الااااحيأ مماااد يعكاااس ألن متاااصا 

ر مان عادم لكاي يساصجي  يأخا  ألكثا الشادميةمحاول الا رة 
لصعااا يل المسااادحة كتصيجاااة لصايااار  اااي العااارض وي كااا   لاااك 

% 66 قيمة معدمل الصع يل  ي المسادحة والا ي قا ر بتحاو
والاااا ي يعكااااس مقاااا ار الصاياااار  ااااي مساااادحة الاااا رة الشاااادمية 

 ( 7صبين من الج ول ) كمد تاسصجدبة لمصاير  ي األسعدر
ة عرض تصد ا التمو ر الثدتي وال ي يعكس اسصجدب ومن

محاول ال رة الشدمية الايفية ألخ ا   ي االعصبدر مصاير 
 ت1.362 المخدطرة صبين ألن قيمة المعممد  المق رة بتحو

لكل من صأثير المسدحة  إحاد يد   معتوية 1.1168 ت1.188
وهى قيم موجبة وألقل من  عدموالسعر المزرعى بفصرة صأخير 

من موسم  الواح  الاحيأ ممد صعكس ألن المزارع يأخ  ألكثر
لكي يسصجي  لصع يل المسدحة بيتمد صعكس صأثير المخدطرة 
السعرية بدلتمو ر ألن المزارع مح  لممخدطرة كمد بما  قيمة 

% وال ي يعكس مق ار 64المسدحة تحو  معدمل الصع يل  ي
الصاير  ي مسدحة ال رة الشدمية اسصجدبة لمصاير  ي األسعدر 

   م  األخ   ي االعصبدر عتار المخدطرة
(  إلى 7عرية بدلتمو ر األول بدلج ول)وصشير المروتة الس

غير  عدمألن اسصجدبة المسدحة لمصاير  ى السعر بفصرة صأخير 
إ ا قدم  الحكومة بزيد ة األسعدر ألته مرتة ممد يعتى 

%  ى الم و 1 1%  ان المسدحة صز ا  بتسبة 1بتسبة
%  ى الم و الطويل وه ا يعتى ألن 2 1القاير وبتسبة  

جهو  ال ولة لزيد ة العرض من خالل حوا ز سعرية يحصدر 
 إلى صكدليف ألكبر  ى الم و القاير والطويل 
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وبصق ير اسصجدبة المسدحة لممخدطرة من خالل الج ول 
 تحو  ي الم و القايرق  بما  ( ألن قيمة المروتة 7)

 %  1.14تحو % و ى الم و الطويل1.18
المسدحة بفصرة صأخير ألثر الصاير  ي ( إلي 8ويشير الج ول)

ستة عمي كل من المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل 
- 1991خالل الفصرة ) ال رة الشدمية الايفي لمحاول
( حيث اصضأ ألن صاير المسدحة بفصرة صأخير ستة 2114
% 339 1 % ي  ي  لك إلي زيد ة المسدحة بتحو1بتسبة 

عكس زيد ة عتار المخدطرة وه ا يو لك  ي حدلة ع م إ خدل 
 17 6 كل من المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل بتحو

أللف عدمل عمي  119ت الف طن 42 19أللف   ان ت 
الصرصي ت بيتمد ارصفع  صمك المصايرا  عت  إ خدل عتار 

أللف 117ت طن 73 21أللف   ان ت  48 6 المخدطرة بتحو

ة عدمل عمي الصرصي ت حيث ألن زيد ة المسدحة بفصرة صأخير ست
% ي  ي  لك إلي زيد ة المسدحة بتحو 1بتسبة 
%  ي األسعدر 1كمد يصبن ألن الزيد ة بتسبة % 362 1

ي  ي إلي  بفصرة صأخير عدم م رة الشدمية الايفيلالمزرعية 
% وه ا يعكس زيد ة كل 1 1زيد ة المسدحة المزروعة بتحو 

أللف  79 1من المسدحة الحدلية وانتصدر وع   العمدل بتحو 
عت  و أللف عدمل عمي الصرصي ت  32طن ت لف أل 73 5 ت  ان

أن زيد ة األسعدر بفصرة صأخير ستة   إ خدل عتار المخدطرة
%  188 1% ي  ي  لك إلي زيد ة المسدحة بتحو 1بتسبة 

أللف  58 1بتحو  صمك المصايرا ممد اتعكس  عمي زيد ة 
  أللف عدمل عمي الصرصي   28الف  طنت  14 5  انت 

ر أثر التغير في المساحة واألسعار بفترة تأخير سنة عمي المدخالت والمخرجات لمحصولي الطماطم الشتوي : تقدي8 جدول
 (.2014-1990والذرة الشامية الصيفي خالل الفترة)

 البيان
 الذرة الشامية الطماطم الشتوي

 النموذج األول
 )بدون مخاطرة(

 النموذج الثاني
 )يحتوي عمي المخاطرة(

 النموذج األول
 )بدون مخاطرة(

 النموذج الثاني
 )يحتوي عمي المخاطرة(

 362 1 339 1 *35 1 *38 1 الصاير  ي المسدحة

 *188 1 **1 1 *166 1 *139 1 الصاير  ي السعر 
 مصوسط المسدحة

 )أللف   ان( 
181 7 181 7 1789 8 1789 8 

انتصدجية الف اتية 
 )طن/  ان(

16 4 16 4 3 2 3 2 

 78 131 78 131 93 633 93 633 السعر المزرعي
 18 18 15 15 ع   العمدل /الف ان

 ألثر الصاير  ي المسدحة بفصرة صأخير ستة عمي كل من-1

 48 6 17 6 63 1 69 1 الزيد ة  ي المسدحة
 73 21 42 19 33 11 32 11 الزيد ة  ي انتصدر
 117 119 11 11 الزيد ة  ي العمدلة

 صأخير ستة عمي كل من ألثر الصاير  ي السعر بفصرة-2
 58 1 79 1 31 1 25 1 الزيد ة  ي المسدحة
 14 5 73 5 92 4 12 4 الزيد ة  ي انتصدر

 28 32 5 4 الزيد ة  ي العمدلة

 *البدحثون يفصرضون ثبد  المسصوي الصكتولوجي ال ي يتعكس  ي انتصدجية الف اتية لمحاولي البحث 
     راضيت قطدع الش ون االقصاد يةت ان ارة المركزية لالقصاد  الزراعيت تشره االقصاد  الزراعي ألع ا  مصفرقة  الما ر: وزارة الزراعة واسصاالح األ

 المراجع
ت  راسة اقصاد ية لممخدطرة  ي ألسدمة عب  الحمي   كري سدلم

البي يةت جدمعة انتصدر الزراعي الماريت مجمة العموم الزراعية و 
  2008(ت 1)(ت ع  7االسكت ريهت مجم )

التشرة الستوية  المركزي لمصعب ة العدمة وانحادغت الجهدز
  مصفرقة ألع ا  تسعدر الموا  الا ا يةأل
   ار سيدسيسدلفدصور  االحادغ واالقصاد  ال  ومتيك

  1982مدكجروهيل لمتشر 
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"اسصجدبة عرض بعض  عب  المسيأ شحدصه) كصور( عمد 
األقصاد   قسم  مدجسصير رسدلة المحدايل الحقمية"

  1996 الزراعة جدمعة القدهرة كميةالزراعى  
 لاير محمو  البتد) كصور(ت ايزابيل   ا  زخدرو) كصور(ت  راسة 
اقصاد ية السصجدبة عرض القمأ  ي مارت الجمعية 

 لالقصاد  المارية المجمةالمارية لالقصاد  الزراعيت 
 ت الثانى الع  ت العاشرت المجم  الزراعى
  2000سبتمر
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 -والعشرون الثالث مجم  -الزراعى لالقصاد  المارية

  2013ديسمبر -الرابع الع  

 ون الس عقطد الزراعة واسصاالح األراضى  وزارة
 تشرةالمركزية لالقصاد  الزراعى   ان ارةاالقصاد يةت 
 مصفرقة  ألع ا الزراعية   انحادغا 
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ABSTRACT 
The agricultural sector is characterized by generally high degree of risk more than other productive 

sectors .The risks are events or results that can be measured in a quantitative manner. and these results cannot 

be predicted. 

Its clear the importance of studying risk for the production decisions for the crops Based on that. the farms 

have a desire to make his decision that can avoid the potential risk that is exposed to a minimum unrivaled 

sacrifice a portion of their income and this segment represents the cost of risk. The main goal are find and 

identify the most important factors affecting the supply response   of producer decisions for (winter tomatoes 

+ maize summer) crop pattern. under risk conditions. 

A review of the status of productive crop research notes that all the indicators are generally taken in the 

direction of an increasingly significant statistically. The study estimated the absolute and relative price spread 

of the crops studied in order to determine the market structure for the two crops during the period (1990-

2014).  

In the winter tomato market all of the product and the wholesale and retail prices observed during most of 

the early years of the research period until 2010. which explains overcome the competitive characteristics of 

the market and from the beginning of 2011 until the end of the study period in 2014 shows spacing wholesale 

price and consequently retail product significant divergence rate price than led to increased price spread 

absolute value which reflects increased margins of middlemen and the farmers need to act in a production 

supply is inelastic crop. With respect to maize. it was clear that the increase on the level of product and retail 

and wholesale price increase is convergent. which indicates a lack of a strong presence monopolistic affect 

the market and therefore the market is closer to full market competition during the period (1990-2014). 

As it has been the study two models of supply response to crops research using a model Narolov. The first 

model depends on the current area for a particular crop affected by all of the lagged area and the prices a in 

the absence of a risk variable while measuring the second model supply response in the presence of risk 

variable, and it turned out that the winter tomato crop product takes more than a year to respond to adjust the 

area as a result of a change in the supply and that the risk-unloving. It turns out that the value of elasticity 

may be reached in the short term about 0.168% and in the long term about 0.258%. And that the price 

elasticity in both the short and long term is inelastic and this means that the government must make efforts to 

increase supply through several measures such as price incentives. As can be seen that there is a response to 

farmers maize crop in the first and second models show that the maize crop product takes more than a year to 

respond to adjust the space as a result of a change in view as well as it turned out that the maize lover product 

for risk. 

In light of the above research it is recommended as follows: - 

Interest in the study of risk for the production of crops, crop pattern in light of the different variables in 

order to estimate the size of the expected loss and predictability to the needs of the state in the future. Must 

take state officials planning measures are needed to address the dangers faced by the agriculture sector. 

particularly in strategic crops. Develop appropriate farm plans in light of the risk to minimize fluctuations in 

earnings and returns on fixed resources. Attention analyzed replies farmers reaction to risk in the production 

of agricultural crops in agricultural production planning so that access to the efficient use of important 

productive resources such as land and water. Must availability of technical information. Economic each crop 

to reduce the element of risk. Make government efforts to increase the supply of crops study through several 

measures such as price incentives or through direct agricultural resources between the various aspects of their 

use in order to achieve optimal use of those resources.  
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 المالحق
: تطور كال من المساحة واالسعار لمحصول الذرة الشامية الصيفية بفترات تأخير من عام وحتي اربعة أعوام في 1ممحق 

 (.2014-1990مصر خالل الفترة)

YEAR AREA pt-1 pt-2 pt-3 pt-4 k 

 Fadden LE/ardebs LE/ardebs LE/ardebs LE/ardebs  

1990 1547406 45.4 35.66 30.66 27.21 6.844964 

1991 1676230 56.65 45.4 35.66 30.66 10.61483 

1992 1648621 59.75 56.65 45.4 35.66 4.503382 

1993 1661190 61.67 59.75 56.65 45.4 1.282769 

1994 1739512 61 61.67 59.75 56.65 0.085151 

1995 1751379 64.1 61 61.67 59.75 0.252845 

1996 1768259 66.7 64.1 61 61.67 0.416382 

1997 1636014 71.7 66.7 64.1 61 1.116391 

1998 1697529 75 71.7 66.7 64.1 1.000084 

1999 1560957 77.02 75 71.7 66.7 0.618182 

2000 1623046 81.08 77.02 75 71.7 0.712434 

2001 1710254 84.7 81.08 77.02 75 0.786263 

2002 1551867 85.1 84.7 81.08 77.02 0.309028 

2003 1579850 85.8 85.1 84.7 81.08 0.109405 

2004 1571147 88.1 85.8 85.1 84.7 0.166898 

2005 1790683 97 88.1 85.8 85.1 1.55541 

2006 1566468 145 97 88.1 85.8 34.58386 

2007 1604658 145 145 97 88.1 11.94155 

2008 1860363 151 145 145 97 4.247311 

2009 1977571 221 151 145 145 39.13778 

2010 1998300 198 221 151 145 4.397234 

2011 1758600 193 198 221 151 0.127645 

2012 2157100 262 193 198 221 17.84909 

2013 2139000 270 262 193 198 13.78876 

2014 2185500 303 270 262 193 16.98668 

    مصفرقة الما ر: وزارة الزراعة واسصاالح األراضيت قطدع الش ون االقصاد يةت ان ارة المركزية لالقصاد  الزراعيت تشره االقصاد  الزراعي ألع ا
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في اربعضةأعوام ول الطمضاطم الشضتوي بفتضرات تضأخير مضن عضام وحتضي: تطور كال من المسضاحة واالسضعار لمحصض2 ممحق
 (2014-1990مصر خالل الفترة)

YEAR AREA pt Pt-1 Pt-2 Pt-3 Pt-4 k 

 Thousand Fadden LE/tonne LE/tonne LE/tonne LE/tonne LE/tonne  

1990 158.27 327.7 256 247.58 200.27 194.65 9.120626 

1991 143.66 395.18 327.7 256 247.58 200.27 39.20769 

1992 156.3 429.3 395.18 327.7 256 247.58 53.24596 

1993 154.3 287 429.3 395.18 327.7 256 34.96026 

1994 145.7 253.1 287 429.3 395.18 327.7 22.85485 

1995 144.7 353.85 253.1 287 429.3 395.18 35.23844 

1996 167.4 372.3 353.85 253.1 287 429.3 3.602562 

1997 154.7 380.1 372.3 353.85 253.1 287 20.25315 

1998 163.7 388.2 380.1 372.3 353.85 253.1 10.03556 

1999 155.5 395 388.2 380.1 372.3 353.85 1.466445 

2000 177.2 390.98 395 388.2 380.1 372.3 0.919331 

2001 158 392.9 390.98 395 388.2 380.1 0.130981 

2002 177 396.6 392.9 390.98 395 388.2 0.075831 

2003 179 601 396.6 392.9 390.98 395 0.147286 

2004 198.4 492 601 396.6 392.9 390.98 114.7647 

2005 214.6 467 492 601 396.6 392.9 2.392704 

2006 209.1 603 467 492 601 396.6 1.22788 

2007 200.3 633 603 467 492 601 15.11119 

2008 175.7 845 633 603 467 492 26.80257 

2009 265.24 547 845 633 603 467 142.5197 

2010 204.4 712 547 845 633 603 28.43108 

2011 208.07 1737 712 547 845 633 2.864291 

2012 208.19 1474 1737 712 547 845 1565.822 

2013 201.7 1485 1474 1737 712 547 238.2323 

2014 195.5 1490 1485 1474 1737 712 28.00575 

    مصفرقة الما ر: وزارة الزراعة واسصاالح األراضيت قطدع الش ون االقصاد يةت ان ارة المركزية لالقصاد  الزراعيت تشره االقصاد  الزراعي ألع ا
 


