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 األتسرةميزافنية  أبحاثمن وا ع  ةية لمااكلتستلاكية واالفناا اإل  لمدوالحصائى اإل التقدير
 جملورية مصر العربية في

 رياض عبد الكريممفنى كمال 
 جامعة عين شمس –كمية الزراعة  – الزراعيقسم اإلقتصاد 

 15/20/1026:تاريخ القبول                                12/9/1026 تاريخ التتسميم:

 الممخص
ض بااالر م ماان ة ميااة الكاكعااة كساامعة لعااا قيمااة  ذاأيااة مرتكعااة تص ةن الت يااراة اصقتصااادية  ااي الكتااًر اي يااًر  التااي ت عكسااة ساامبا   ااي ت  كااا

يار مصار مست ياة الد  ل لدى اي راد ةدة بطبيعة الحال تلى ت  كاض الم كق عمى السمع ال ذاأياة   اصاة الكاكعاة بشاكل  ايار  اي ريا   ح
 بالتالي تتم ص مشكمة البحث  ي التعر  عمى مادى اإل ات   الاذد حادث  اي الا مط ال اذاأي عماى السامع ال ذاأياة بصاكة عاماة  الكاكعاة بصاكة 

 ما الساب   را   اذا اإل ات  ،  ماا  اي ةشاكال الاد ال اإل كاقياة  الاد ال اصساتع كية لمكاكعاة  9009/9002، 9008/9000 اصة   ي عامي 
 عامة. بصكة

 :يال تاأج عما يم ةسكرةقد   
، كيما جرام سا  يا   0.280( بمعادل بمان  حا 9002-9000) تتجا اا  عاماا  متزايادا   ا ل الكتاًر ةمن الكاكعة ة اذ الكرددن كمية اصستع ك  ة -0

 كجام لمكارد،  اي حاين  25.6حا  (،  التي قادرة ب 9009/9002) ،  التي ت تم  عن تقديراة بحث ميزا ية ايسًر لعاملمكرد كجم 90لمت سط 
مان  الاذاتي كتكاا ةن  سابة اإل   ،ةلا  طان سا  يا   37.2كتاًر بمعادل بمان  حا  كاس العاماا  متزايادا   ا ل  تتجا ا  ةن حجم  الكجً  من الكاكعة ة ذ 

 .ً  ل  كس الكتر  س  يا  % 0.6 ح  ةبم  ب سبة  ل  تًر الدراسة  مت اقصا   تتجا ا  عاما   ةة ذ حيث  الكاكعة
،  التاي ت يار الطما  9002/ 9009، ة  لعاام 9008/9000من التقديراة اإلحصاأية لممر  اة اإل كاقية  اصستع كية لمكاكعاة سا ا  لعاام  -9

المرن عمى الكاكعة،   ذا عمى الر م من ة مية  ير رية بعض ة  اع الكاكعة لدى المساتعمك  اي الريا  ة  الحيار عماى حادا سا ا )كالبرتقال 
 الم ز  ال  خ  التين( عمى سبيل المثال  ليس الحصر،  لكن مر  ة الكاكعة  ذه ترجع بشكل رأيسي تلاى بعاض ة ا اع الكاكعاة)كالتكاح   الع  

  ظاارا لعاارض البيا اااة اإل كاقيااة  اصسااتع كية ص ت تماا  كثياارال بكاال ماان الرياا   الحياار،   التااي  المااا ج ( عمااى ساابيل المثااال  لاايس الحصاار،
  ًر مجمعة  ي ةبحاث ميزا ية ايسًر  ليسة تكصيمية،  كا ة  تاأج المر  ة كما سبق عريه.لمكاكعة  ي ص

 اصساااتع ك   اإل كااااق اقاااع  بحاااث  نالعربياااة ماااجمع رياااة مصااار    ااايعماااى الكاكعاااة    الكاااردد اصساااتع كي  اإل كااااق اإل كااااقدراساااة ت ااات   ب -2
 الكاردد ياصساتع ك اإل كااق  ايعماى الكاكعاة كثيارال ع اه  الكاردد اإل كااقاض ت  كا يتباين(، 9008/9000( مقار اة بعاام)9009/9002لعام)

باإلياا ة تلاى زياادً معادصة الكاكعة مع مر ر الزمن،  ةسعاررتكاع مست ياة ت  يثر التي م تيبين   الذدالذكر، سالكى م ه   ل العامين 
ةن اإل  كاااض  ااي اإل كاااق اصسااتع كي لمكاارد يرجااع تلااى ترتكاااع  ااي  اإلقتصااادد، ايماار الااذد يبااين  اا  مااا يتكااق  الم طااق  ال ماا  السااكا ي 

رتكاعاااا   اااي المسااات ى المعيشاااي لة ااارد، باإلياااا ة ةيياااا تلاااى الت ياااراة اصقتصاااادية  السياساااية اايساااعار ماااع عامااال الساااكان  لااايس  ىمسااات  
 . اإلجتماعية اي يًر بالمجتمع المصرد

 لا  كا ااة ب سا  معق لااة، سا   ياا عكس باليار ًر عمااى  ىالكارد حتاا ىلسامع ال ذاأيااة عماى مساات  بتحقياق مساات ياة م تمكاة ماان اإل كااق عمااى ا -3
% زياادً  اي اإل كااق الكاردد مان السامع ال ذاأياة،  ا ن ذلاك 4معدصة اصستع ك  م عا عمى  س  اإلكتكا  الذاتي من الكاكعة،  ع د ت تاراض 

% قباال الزيااادً.  ااي 95.7مااا كااان  ي 9002%لعااام 03.3تي م ااه  ليصاال تلااى ساا   ياافدد  ااي ال عايااة تلااى مساات ياة ةقاال ماان اإلكتكااا  الااذا
،  ااي 9002% لعااام 02.5% ساايفدد تلااى ت  كاااض ةكثاار ليصاال ل حاا  00حااين ت ااه بزيااادً اإل كاااق الكااردد ماان الساامع ال ذاأيااة لتصاال تلااى 
% 09.8 ااي اإلكتكااا  الااذاتي ليصاال ب حاا   % ساايفدد تلااى ت  كاااض ةكثاار04حااين ةن زيااادً اإل كاااق الكااردد ماان الساامع ال ذاأيااة ليصاال تلااى 

% سايفدد تلاى  ت  كااض  اي  سابة اإلكتكاا  الاذاتي ليصال 90.  ة يرا    ن زيادً اإل كااق الكاردد مان السامع ال ذاأياة ليصال تلاى 9002لعام 
 .9002% لعام 09.2ب ح  

 .مروفنة اإلفناا يةال –المتغيرات الصورية –الدالة االتستلاكية –الدالة اإلفناا ية الكممات الدالية:
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 المقدمة 
تعد الكاكعة من المحاصيل الزراعية العامة،  ذلك 
إلحت اأعا عمى معدصة مرتكعة من الكيتامي اة  ايم ح 
المعد ية ايمر الذد يجعمعا مقب لة استع كيا  لدى 
المستعمك،   بالر م من  ذه اي مية تص ةن مت سط 

ةل  طن   ل  300.8ت تاجعا يمثل  ح  
،  ي حين يبمن حجم اصستع ك  2(9002-9000الكتًر)

ةل  طن   ل الكتًر  0449.21الق مي م عا ب ح  
السالكة الذكر، ايمر الذد يجعل حجم الكجً  ال ذاأية 

ال  طن كمت سط ل كس الكتًر  0030م عا يقدر ب ح  
 بالتالي معدصة م  كية من اإلكتكا  الذاتي  التي تبمن 

ت سط لمكتًر المذك ًر ةع ه  الذى % كم96.0تقريبا 
يعتبر ةمرا  ص يستعان به،  الذد يحتم بالير ًر دراسة 
جا   الطم  م عا بشكل تكصيمي  ذلك من  اقع بيا اة 
مقطعية لتحرد الدقة  ي ال تاأج المست مصة م عا، 
 المتمثمة  ي بح ث ميزا ية ايسًر لكترتين  المقار ة بي عما 

اإل كاق  اصستع ك  لتمك السمع  ذلك من   ل دراسة 
 محل الدراسة.

 يةالمشكمة البحث
بالر م من ة مية الكاكعة كسمعة لعا قيمة  ذاأية 
مرتكعة تص  ةن الت يراة اإلقتصادية  ي الكتًر اي يًر 
 التي ت عكسة سمبيا  ي ت  كاض  مست ياة الد  ل لدد 
اي راد ةدة بطبيعة الحال تلى ت  كاض الم كق عمى 

لسمع ال ذاأية   اصة الكاكعة بشكل  اير  ي ري  ا
 حير مصر  بالتالي تتم ص مشكمة البحث  ي التعر  
عمى مدى اإل ت   الذد حدث  ي ال مط ال ذاأي عمى 
السمع ال ذاأية بصكة عامة  الكاكعة بصكة  اصة  ي 

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

 
 

                                                           

 ( شبكة اإل تر ة التابعة لم ظمة اي دية  الزراعة.0)
 .لعامة  اإلحصا ( الجعاز المركزد لمتعبأة ا9)

 البحث هدف

التعر  عمى اإل ت    البحث مدى تمكا ية د يستع
  ح  السم ك اصستع كي لممستعمك المصرد  ي  مطه
ال ذاأي عمى معظم السمع ال ذاأية  ب اصة الكاكعة  ذلك 
من   ل التقدير اإلحصاأي لمد ال اإل كاقية  اإل كاقية 
ست راج المر  اة من  اقع بحثي  اصستع كية لمكاكعة  ا 

، 9008/9000تع ك لعامي اإل كاق  اصس
 .  مقار ة ال تاأج 9009/9002
 :البحثية ومصادر البيافنات الطريقة
 ةسالي عمى  اإلقتصاددتحميمعا   يالدراسة  عتمدةت

تلى  باإليا ةال صكية  الكمية،  ذا  اإلحصاأيةالتحميل 
 اإل حدار البسيط، ةسالي   ي الممثمة  قياسيةال ايسالي 

 تقدير بعض ال ماذج. ي  المرحمياإل حدار   
الثا  ية الم ش ًر   ير  البيا اةعتمدة الدراسة عمى ا    

 بصاااكة  اصاااة ةبحااااث  الم شااا ًر مااان مصاااادر ا الم تمكاااة
الجعاااز المركاازد لمتعبأااة العامااة  اإلحصااا )ةبحاث ميزا يااة 

يياا    ،ايسًر( تسات دام ق اعاد البيا ااة العالمياة ال اصاة ا 
، (الكااا ) الزراعااة اي ذيااة م ظمااةل تر ااة التابعااة بشاابكة اإل
تلى الدراساة اإلقتصادية  الرساأل العممياة ذاة  باإليا ة

 الصمة بم ي ع الدراسة.  

 الفنتائج ومفنا شتلا
 مصر: في: اتستلاك الااكلة والا أ

 مصر: فيالااكلة  إفنتاجتطور  -2

 تاج من ( ةن كمية اإل0( بالجد ل)0تشير المعادلة)
-9000ا    ل الكتًر)متزايد تتجا ا   ةالكاكعة ة ذ

 ة قد تثبس  يا ، ةل  طن  00.2( بمعدل بمن  ح 9002
Rكما بمن معامل التحديد) ،مع  يته تحصاأيا  

2 )        
 اإل تاجمن الت يراة  ي كمية  %44مما يع ي ةن  0.44

من الكاكعة ترجع لمع امل التي يعكس ةثر ا الزمن،  تشير 
ج المست دم  ي ( المحس بة تلى ص حية ال م ذFقيمة)

 .ال طيةالص ًر 
 الااكله فى مصر من  القومي االتستلاك تطور  -1

الق مي  ستع كن كمية اصت( 0( بالجد ل)9المعادلة)
متزايدا    ل الكتًر المذك ًر  تتجا ا   ةمن الكاكعة ة ذ
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تثبة  ةل  طن س  يا ،  قد 47.5 ح  ةع هبمعدل بمن 
ر  زيادً معدصة  ي ي الذد ايمر مع  يته تحصاأيا ،

، كما بمن معامل اإل تاج  ياصستع ك ع عا   يالزيادً  
Rالتحديد)

من الت يراة  ي  %68مما يع ي ةن  0.68( 2
من الكاكعة ترجع لمع امل التي  الق مي ستع ك كمية اص

( المحس بة تلى Fيعكس ةثر ا الزمن،  تشير قيمة)
 .ال طيةص حية ال م ذج المست دم  ي الص ًر 

 مصر: فيمن الااكلة  الاردي االتستلاك تطور  -3
( ةن كمية اصستع ك  0( بالجد ل )2تشير المعادلة)

من الكاكعة ة ذ تتجا ا  متزايدا    ل الكتًر سالكة   الكردد
تثبة  كيم جرام س  يا ،  قد 0.280الذكر بمعدل بمن  ح 

Rكما بمن معامل التحديد) مع  يته تحصاأيا ،
2 )0.36 

من الت يراة  ي كمية اصستع ك  %36يع ي ةن مما 
من الكاكعة ترجع لمع امل التي يعكس ةثر ا  الكردد

( المحس بة تلى ص حية ال م ذج Fالزمن،  تشير قيمة)
 .ال طيةالمست دم  ي الص ًر 

 مصر: فيتطور حجم  الاجوة من الااكلة  -4

ماان  حجاام الكجااً ( ةن 0( بالجااد ل)3تشااير المعادلااة )
 تاًر الدراساة بمعادل بمان  ة ة ذ تتجا اا  متزايادا   ا لالكاكع
ة حجاااام مع  ياااا ةتاااا قااااد تثبطاااان ساااا  يا ، ةلاااا   37.2 حاااا 

  ااايي يااار زياااادً معااادصة  الزياااادً   الاااذد ايمااارالكجاااً  

R، كما بمن معامل التحدياد)اإل تاج  ياصستع ك ع عا 
2 )

 حجام الكجاً من الت ياراة  اي  %87مما يع ي ةن  0.87
رجع لمع امل التي يعكس ةثر ا الزمن،  تشير من الكاكعة ت

صاا حية ال ماا ذج المساات دم  ااى  ( المحساا بة تلااىFقيمااة)
 الص ًر ال طية.

 فووويمووون الااكلوووة  الوووياتيتطوووور فنتسوووبة  اإلكتاوووا    -5
 مصر:

( ةن  سبة اإلكتكا  0( بالجد ل)4تشير المعادلة)
  ل  تًر  مت اقصا   تتجا ا   ةة ذ حيث من الكاكعة الذاتي
مع  يته  ةت قد ثبس  يا ، % 0.6 ح  ةبم  ب سبةراسة الد

  يي ير زيادً معدصة  الزيادً  الذد ايمر تحصاأيا ،
R، كما بمن معامل التحديد)اإل تاج  ياصستع ك ع عا 

2 )
 سبة من الت يراة  ي  %60مما يع ي ةن  0.60

من الكاكعة ترجع لمع امل التي يعكس  اإلكتكا  الذاتي
( المحس بة تلى ص حية F تشير قيمة) ةثر ا الزمن،

 .ً ال طيةال م ذج المست دم  ي الص ر 
R تشير تلى معامل التحديد .

تشير تلى مع  ية  *2
تلى  **تشير (،0.04)ىمعام ة اإل حدار ع د مست  

تشير تلى ص حية  F، (0.00مع  ية ع د مست د)
 .لطبيعة البيا اة المست دمة الرياييالشكل 

 (1023- 1002)مصور خوال الاتورة فوي مون الااكلوة والاوردي القوومي لإلفنتواج واالتسوتلاكاه الزمفنوي تجاال  :2جدول
 .الاردي بالكيموجرام()االتستلاك باأللف طن(، الاجوة -القومياالتستلاك   -اإلفنتاج)

R المتغير التابع المعادلة المتسمتسل
2
 F 

(1) Y 1T=340 +10.3 XT 

       (2.1) ٭      (3.7) ٭   
اإل تاجكمية   0.55 13.6 

(2) Y 2T=1142 +58.6 XT 

      (4.3) ٭٭        (6.5)** 
الق ميكمية اصستع ك   0.79 42.3 

(3) Y 3T=17.1 +0.390 XT 

     (2.9)*      (3.1) ٭          
الكرددكمية اصستع ك   

 

0.47 9.8 
(4) Y 4T=802 +48.3 XT 

      (3.2)*   (4.8)** 

الكجً ة حجم  0.98 23.1 

(5) Y 5T=35.0 – 1.7 XT 

        (3.1)*     (-3.5)* 

الذتتي سبة اإلكتكا     0.71 12.4 

 (: الجعاز المركزد لمتعبأة العامة  اإلحصا .2(، )9) (: شبكة اإل تر ة التابعة لم ظمة اي ذية  الزراعة العالمية0المصدر: )

 ( 9002-9000)ًمت ير الزمن لمكتر   x :حيث
 )ة ( المحس بةتشير تلى قيمه  يق اسابين  القيمة
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حصائى لمدوال اإلفناا ية واإلفناا ية  ثافنياا: التقدير اإل
االتستلاكية  لمااكلة  من  خال  بحث  ميزافنية  

( 1021/1023) (،1009/1020)لعامي  األتسرة
 جملورية  مصر  العربية:  في

يت ا ل  ذا الجز  التقدير اإلحصاأي لد ال اإل كاق 
ست دام ايسس اكاق اصستع كي عمى الكاكعة ب اإل 

 جل لإل كاق تالعممية التي قامة عميعا م ح ياة 
 جل لسمعة ما م تم  تاصستع كي،  يقصد بم ح ى 

الكمياة التي يقبل المستعمك عمى شراأعا ع د المست ياة 
حالعا الم تمكة من الد ل مع بقا  باقي المت يراة عمى 

 كى محمد(.)جيعان رج  لطد ن ت ير
 ذا  تعتبر البيا اة المستقاً من ةبحاث ميزا ية ايسًر 

من  9009/9002مثل بحث اإل كاق  اصستع ك  لعام 
ة س  البيا اة المست دمة  ي  ذا ال رض لما تتميز به 
عن  ير ا من البيا اة ال اصة بالس سل الزم ية  ي 

 ك   تراض ثباة كا ة المت يراة المحددً ل ستعتتمكا ية 
 يما عدا مت ير جممة اإل كاق.  ع دأذ يمكن قياس درجة 

ستجابة  ي الكمية المستعمكة من الكاكعة بال سبة اإل
تقدير المر  اة  اليلمت يراة  ي جممة اإل كاق،  بالت

اإل كاقية لمسمعة محل الدراسة  التي تعر   ي  ذه الحالة 
تع كية" اإل كاقية"  "المر  اة اإل كاقية اصس "بالمر  اة

الم  اريتمية الريايية  ًالص ر   ذا  قد تم تست دام
لتقدير الع قة اإل كاقية  اإل كاقية اصستع كية،  المزد جة

 تقدير المر  اة اإل كاقية عمى الكاكعة  ي كل من ري  
 حير مصر ب ست دام بيا اة بحث اإل كاق  اصستع ك  

 .9008/9000 بعاممقار ة   9009/9002لعام 
التقدير اإلحصائي لمدوال اإلفناا ية واإلفناا ية  :2

ريف وحضر مصر من  فياالتستلاكية عمى الااكلة 
 (:1009/1020)املع األتسرةوا ع  بحث ميزافنية 

الدالة اإلفناا ية عمى الااكلة من وا ع بحث  ميزافنية  -أ
 (:1009/1020)املع األتسرة

عمى بدراسة الع قة بين تجمالي  اإل كاق الس  د لمكرد 
ت كاق الكرد الس  د عمى الكاكعة مت سط السمع ال ذاأية   

لم  اريتمية  ي الري   الحير ب ست دام الص ًر ا
التى ةعطة ة يل ال تاأج من الص ر الريايية  المزد جة

 اي رى  ي التعبير عن طبيعة الع قة.
( تلى ة مية 9 تشير ال تاأج الم يحة بجد ل)

اإل كاق الس  د لمكرد  ي  يلاالع امل التي يعكسعا تجم
اإل كاق الكردد عمى  مت سط  تابةتتكسير الت يراة التي 

بحث ميزا ية الكاكعة  ي الري   الحير  ال اصة ب
( حيث ثبتة المع  ية 9008/9000)ايسًر بالعي ة لعام

اإلحصاأية لمع امل التي يشرحعا تجمالي  اإل كاق 
 ة، كما يشير الس  د،  ذلك ع د مست ياة المع  ية المأل  

% من الت ير 85%، 89معامل التحديد تلى ةن ح الي 
 ي اإل كاق الكردد عمى الكاكعة ترجع تلى الت يراة  ي 
اإل كاق الكمي الس  د لمكرد  ي الري   الحير عمى 

المحس بة     ما  F الترتي . كما ثبتة مع  ية قيمة
ً الم  اريتمية يع ى م أمة ال م ذج الريايي لمص ر 

 لدراسة الدالة اإل كاقية عمى الكاكعة.  المست دمة زد جةالم
 ي الري   الحير،   بتقدير المر  ة اإل كاقية لمكاكعة

عمى الترتي ،     ما 0.3، 0.2تبين ة عا بم ة  ح 
ةن الكاكعة من السمع التى الطم  عميعا مرن حيث  ييع 

 يلكل من الري   الحير،     ما يع  ص ت تم  كثيرا  
ص ر م تمكة    يالسمعة لعا بداأل قد تك ن   ن  ذهة

 اصة لذ ى الد  ل  الكاكعة المص عة ة كالعصاأر 
 .بال سبة لم مط ال ذاأي س ا  بالري  ة  الحير المرتكعة

لمااكلة من وا وع بحوث   ةيالدالة اإلفناا ية االتستلاك-ب
 (:1009/1020لعام) األتسرةميزافنية 

اق الس  د لمكرد عمى بدراسة الع قة بين تجمالي  اإل ك
الس  د عمى  الكردد صستع ك امت سط السمع ال ذاأية   

الم  اريتمية الكاكعة  ي الري   الحير ب ست دام الص ًر 
حيث ةعطيا ة يل ال تاأج  ي التعبير عن  المزد جة

 .طبيعة الع قة
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مصوور موون خووال بحووث اإلفناوواق  فووية : التقوودير اإلحصووائي لوودوال اإلفناوواق واإلفناوواق االتسووتلاكي عمووى الااكلوو1جوودول 
 (1009/1020واالتستلاك لعام)

F R
 اتسم المعادلة المعادلة الفنطاق 2

 Ln Y1i = 5.5 + 1.4 lnxi الري  0.86 115.6

(8.3)**(10.7)** 
 الدالة  اإل كاقية

 Ln Y2j = -6.7 + 1.4 lnxi الري  0.86 120.4

(-9.5)**(10.9)* * 
 الدالة اصستع كية

   Ln Y3i = 5.2 + 1.3lnxi الحير 0.92 198.6

(11.3)** (14.7)** 
 الدالة  اإل كاقية

 Ln Y4j = -6.7 + 1.3lnxi الحير 0.92 209.8

(9.4)**(14.5)** 
 الدالة  اصستع كية

 Ln Y5i = 5.6 + 1.4lnxi الجمع رية 0.96 532.6

(12.5)**(23.1)** 
 الدالة  اإل كاقية

 Ln Y6j = -6.7 + 1.4lnxi الجمع رية 0.97 532.2

(-17.6)**( 23.1)** 
 الدالة اصستع كية

 .9008/9000المركزد لمتعبأة  اإلحصا  بحث اإل كاق  اصستع ك عام  زبيا اة الجعاالمصدر: جمعة  حسبة من 
 حيث: 

(Ŷ i القيمااة التقديريااة ) ااي رياا  ة  حياار مصاار عمااى الكاكعااة،  ه كاااق الكااردد الساا  د بالج ياااإللمت سااط x  = تجمااالي اإل كاااق الكااردد الساا  د
 ااي رياا  ة  حياار بااالكيم جرام الكااردد الساا  د  اصسااتع كي لمت سااط اإل كاااق( القيمااة التقديريااة Ŷ jبااايل  ج يااه عمااى م تماا  الساامع ال ذاأيااة، )

 .مصر عمى الكاكعة

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

من  . تابة اصستع ك  الكرددتتكسير الت يراة التي 
الكاكعة  ي الري   الحير  ال اصة ببحث ميزا ية 

( حيث ثبتة المع  ية 9008/9000) ايسًر بالعي ة لعام
اإلحصاأية لمع امل التي يشرحعا تجمالي اإل كاق الس  د 

ل مست ياة المع  ية المأل  ة، كما يشير معام د ذلك ع 
% من الت ير  ي 89%، 75 التحديد تلى ةن ح الي

اصستع ك  الكردد عمى الكاكعة ترجع تلى الت يراة  ي 
اإل كاق الكمي الس  د لمكرد  ي الري   الحير عمى 

المحس بة     ما  Fالترتي . كما ثبتة مع  ية قيمة 
الم  اريتمية يع ى م أمة ال م ذج الريايي لمص ًر 

لدالة اإل كاقية اصستع كية عمى لدراسة االمزد جة 
 الكاكعة. 

 ي   بتقدير المر  ة اإل كاقية اصستع كية الكاكعة
الري   الحير، حيث تبين ةن المر  ة المقدًر بكل من 

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

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

 (:1021/1023) لعدد األتسرةوا ع  بحث ميزافنية 
الدالة اإلفناا ية عمى الااكلة من وا وع بحوث  ميزافنيوة -أ

 (:1021/1023)لعدد األتسرة
بدراسة الع قة بين تجمالي  اإل كاق الس  د لمكرد عمى 

الس  د عمى  رددالك قمت سط تص  كاالسمع ال ذاأية   
الم  اريتمية الكاكعة  ي الري   الحير ب ست دام الص ًر 

التى ةعطة ة يل ال تاأج من الص ر الريايية  المزد جة
 اي رى  ي التعبير عن طبيعة الع قة.

( تلى ة مية 2 تشير ال تاأج الم يحة بجد ل)
 د لمكرد  ي اإل كاق الس  يالع امل التي يعكسعا تجمال

اإل كاق الكردد عمى مت سط  تابة ت تكسير الت يراة التي
الكاكعة  ي الري   الحير  ال اصة ببحث ميزا ية 

( حيث ثبتة المع  ية 9009/9002ايسًر بالعي ة لعام)
اإلحصاأية لمع امل التي يشرحعا تجمالي اإل كاق الس  د، 

  . ذلك ع د مست ياة المع  ية المأل  ة
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مصوور موون خووال بحووث اإلفناوواق  فوويالتقوودير اإلحصووائي لوودوال اإلفناوواق واإلفناوواق االتسووتلاكي عمووى الااكلووة  :3جوودول 
 (1009/1020واالتستلاك لعام)

F R
 اسم المعادلة المعادلة ال طاق 2

 Ln Y1i = 5.3 + 1.3lnxi الري  0.90 164.3

(10.3)**(12.8) ** 
 الدالة  اإل كاقية

 Ln Y2j = -6.8 + 1.3ln xi الري  0.90 164.0

(-9.5)**(12.7)** 
 الدالة اصستع كية

 Ln Y3i = 5.3 + 1.3lnxi الحير 0.96 553.9

(15.5)   (23.5)* * 
 الدالة  اإل كاقية

 Ln Y4j = -6.7 + 1.3lnxi الحير 0.97 553.0

(17.4)**(23.5)* * 
 الدالة اصستع كية

 Ln Y5i = 4.4 + 1.2lnxi الجمع رية 0.93 256.3

(8.4)**(16.0)* * 
 الدالة  اإل كاقية

 Ln Y6j = -5.8 + 1.2lnxi الجمع رية 0.93 256.0

(-11.2)**(16.0)** 
 الدالة اصستع كية

 .9009/9002المركزد لمتعبأة  اإلحصا  بحث اإل كاق  اصستع ك عام  زبيا اة الجعاالمصدر: جمعة  حسبة من 
 حيث: 

(Ŷ iالقيمااة التقديريااة )  ااي رياا  ة  حياار مصاار عمااى الكاكعااة،  هالكااردد الساا  د بالج ياا  كاااقاإل لمت سااط x   تجمااالي  اإل كاااق الكااردد الساا  د =
الكاردد السا  د باالكجم  اي ريا  ة  حيار مصار عماى  اصستع كي لمت سط اإل كاق( القيمة التقديرية Ŷ jبايل  ج يه عمى م تم  السمع ال ذاأية، )

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

% من 85، 80 يلاكما يشير معامل التحديد تلى ةن ح  
الت ير  ي اإل كاق الكردد عمى الكاكعة ترجع تلى الت يراة 

ي الري   الحير عمى  ي اإل كاق الكمي الس  د لمكرد  
 .مع  يةالالترتي . كما ثبتة 

 ي الري   الحير،   بتقدير المر  ة اإل كاقية لمكاكعة
 يعمى الترتي ،     ما يع 0.2، 0.2تبين ة عا بم ة  ح 

مرن حيث ص ت تم  الالطم   ذاةةن الكاكعة من السمع 
يتكق مع ال تاأج لكل من الري   الحير،     ما 

من تقدير الد ال اإل كاقية  لبحث اإل كاق المتحصل عميعا 
 .(9000/ 9008 اصستع ك  لعام)

موون وا ووع بحووث   لمااكلووة الدالووة اإلفناا يووة االتسووتلاكية-ب
 :(1023\1021)املع األتسرةميزافنية 

بدراسة الع قة بين تجمالي اإل كاق الس  د لمكرد عمى 
الس  د عمى  الكردد صستع كامت سط السمع ال ذاأية   

الم  اريتمية لكاكعة  ي الري   الحير ب ست دام الص ًر ا
حيث ةعطيا ة يل ال تاأج  ي التعبير عن طبيعة المزد جة 
 الع قة.

( تلى ة مية الع امل التي 2 تشير ال تاأج الم يحة بجد ل)
تجمالي  اإل كاق الس  د لمكرد  ي تكسير الت يراة  يعكسعا 
لكاكعة  ي الري   تابة اصستع ك  الكردد من اتالتي 

 الحير  ال اصة ببحث ميزا ية ايسًر بالعي ة 
( حيث ثبتة المع  ية اإلحصاأية 9009/9002لعام)

 دلمع امل التي يشرحعا تجمالي  اإل كاق الس  د  ذلك ع 
مست ياة المع  ية المأل  ة، كما يشير معامل التحديد تلى 

 % من الت ير  ي اصستع ك  الكردد86%، 80ةن ح الي
عمى الكاكعة ترجع تلى الت يراة  ي اإل كاق الكمي الس  د 
لمكرد  ي الري   الحير عمى الترتي . كما ثبتة مع  ية 

م أمة ال م ذج الريايي  يالمحس بة     ما يع F قيمة 
لدراسة الدالة اإل كاقية  الم  اريتمية المزد جةلمص ًر 

 اصستع كية عمى الكاكعة. 
 ي  الكاكعةمن كاقية اصستع كية  بتقدير المر  ة اإل 

الري   الحير، حيث تبين ةن المر  ة المقدًر بكل من 
عمى الترتي ،  0.2، 0.2الري   الحير بم ة  ح  

ه كما بال تاأج المتحصل عميعا من  يتير من ذلك ة 
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لبحث اإل كاق  الكاكعة تقديراة الد ال اصستع كية 
 .(9008/9000 اصستع ك  لعام )

بق من التقديراة اإلحصاأية لممر  اة اإل كاقية مما س
 9009، 9008/9000 اصستع كية لمكاكعة س ا  لعام 

 التي ت ير الطم  المرن عمى الكاكعة،   ذا  9002/
عمى الر م من ة مية  ير رية بعض ة  اع الكاكعة لدى 
المستعمك  ي الري  ة  الحير عمى حدا س ا  )كالبرتقال 

  خ  التين( عمى سبيل المثال  ليس  الع    الم ز  ال
الحصر،  لكن مر  ة الكاكعة  ذه ترجع بشكل رأيسي تلى 
بعض ة  اع الكاكعة )كالتكاح  الما ج ( عمى سبيل المثال 

ص ت تم  كثيرال بكل من الري    التى  ليس الحصر
  ظرا لعرض البيا اة اإل كاقية  اصستع كية  الحير، 

ليسة تكصيمية،  كا ة  تاأج لمكاكعة  ي ص ًر مجمعة   
 المر  ة كما سبق عريه. 

التقدير اإلحصائي لمدوال اإلفناا ية مقارفنة فنتائج  ثالثا:
جملورية  في واإلفناا ية االتستلاكية عمى الااكلة

 مقارفنة بعام (1021/1023لعام) مصر العربية
(1009\1020:) 

الاردي عمى الااكلة في  اإلفنااقختاف ادراتسة  -2
 اإلفنااقمن وا ع بحث  مصر العربية جملورية

مقارفنة بعام  (1021/1023) واالتستلاك لعام
(1009/1020:) 

ت كاقه عمى م تم    يلما كان اإل كاق الكمى لمكرد يفثر 
السمع  ال دماة،     العامل الرأيسي المحدد لطبيعة 

 ذلك اإل كاق ة  اصستع ك  يالع قة بين  ذا اإل كاق الكم
ادا  عمى  ذه الكريياة ايساسية، تم صيا ة عتما     الجزأي،

ال ماذج الريايية المعبًر عن الد ال اإل كاقية  اإل كاقية 
 (0)كالتالي: ت ت    الكتًر  الزم ية ت ير ياصستع كية الت

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

                                                           

  يمحمد كامل ريحان، ةحمد ر يق قاسم )دكاتًر(، الطرق الكمية  (1)
قتصادية  اإلدارية، الجز  الثا ي، تحصا  تقتصادد صالعم م ا
جتماعي  .0879، مطبعة دبي،  ا 

:yi عمى السمعة الكردد صستع ك ا ة  اإل كاق مت سط 
X i لي  اإل كاق الس  د لمكرد عمى السمع ال ذاأية: تجما 
Diحيث يأ ذ  الكتًر الزم ية ت ت   يعكس يلا: مت ير ا تق

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

تيا ة  دلمكاكعة بعتعادً تقدير الدالة اإل كاقية  ع د
 ية الذد يعبر عن ت ت   الكتًر الزم اليالمت ير اص تق

(،  بالتع يض عن قيمة 3كا ة ال تاأج كما بالجد ل )
 (، القيمة9009/9002) ( لعام0) بالقيمة اليالمت ير اص تق
 (، تبين ةن:9008/9000)صكر( لعام )

Ln y i = -5.0 + 1.3 ln x i 

Ln y i= -6.45 + 1.3 ln x i 

المعادلااة يتياامن   ااي بطبيعااة الحااال  اا ن الجااز  الثابااة 
(، كمااااا ةن تااااأثير ت اااات   الكتااااًر 9008/9000تااااأثير عااااام)

قيماااااة الث اباااااة،   اااا  ماااااا يظعااااار    اااايالزم يااااة ت ماااااا يااااا عكس 
تلااااى  عمااااى  الكاكعااااة  اإل كاااااق ااااي  ساااابة الحااااادث تت ااااقص ال

عااااام   ااايع اااه  (9009/9002) عااااام  اااي %0.34حااا الي 
 الااااذى قااااد يرجااااع تلااااى ارتكاااااع مساااات ياة  (،9008/9000)

 م( تلاااااااااااااااى عاااااااااااااااا9008/9000) مااااااااااااااان عاااااااااااااااام ايساااااااااااااااعار
(9009/9002). 
الاووووردي عمووووى  االتسووووتلاكي اإلفناوووواقدراتسووووة إخووووتاف  -1

 وا ووع بحووث نالعربيووة موومصوور  الااكلووة فووي جملوريووة
( مقارفنة بعوام 1021/1023) لعام واالتستلاك اإلفنااق

(1009/1020:) 
ع ااااد تعااااادً تقاااادير الدالااااة اصتكاقيااااة اصسااااتع كية لمكاكعااااة بعااااد 

عاان ا اات   الكتااًر الزم يااة تيااا ة المت ياار اص تقااالي الااذد يعباار 
(،  باااالتع يض عااان قيماااة المت يااار 3كا اااة ال تااااأج كماااا بالجاااد ل)

(، القيماة )صاكر( لعاام 9009/9002( لعاام )0اص تقالي بالقيمة )
 (، تبين ةن:9008/9000)

Ln y i = - 6.1 + 1.3ln x i 
Ln y i= - 6.36 + 1.3ln x i 

يتياااامن   بطبيعااااة الحااااال  اااا ن الجااااز  الثابااااة  ااااي المعادلااااة
(، كماا ةن تاأثير ا ات   الكتاًر الزم ياة 9008/9000تأثير عام )

ت ماا ياا عكس  اي قيمااة الث اباة،   اا  ماا يظعاار الت ااقص  ااي  ساابة 
%  ااي 0.95اإل كااق اصسااتع كي لمكاارد عمااى الكاكعااة تلااى حاا الي 
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(،   اااااذا 9000\9008ع اااااه  اااااي عاااااام ) (9009/9002عاااااام )
اكعاااة كثياااارال ع اااه  ااااي ي يااار ا  كااااض اإل كاااااق الكاااردد عمااااى الك

اإل كااااق اصساااتع كي الكاااردد م اااه  ااا ل العاااامين الساااابق ذكر اااا، 
 الاذد يبااين تثار التياا م  اي ارتكاااع مسات ياة ةسااعار الكاكعاة مااع 
مر ر الزمن، باإليا ة تلى زيادً معدصة ال ما  الساكا ي   ا  ماا 
يتكااق  الم طااق اصقتصااادد، ايماار الااذد يبااين ةن اص  كاااض  ااي 

صسااتع كي لمكاارد الم ياار ةعاا ه يرجااع تلااى ارتكاااع  ااي اإل كاااق ا
مسااات د ايساااعار ماااع عامااال الساااكان  لااايس ارتكااااع  اااي المسااات د 
المعيشاااااي لة اااااراد، باإلياااااا ة ةيياااااا تلاااااى الت ياااااراة اصقتصاااااادية 

  السياسية  اصجتماعية اي يًر الحادثة بالمجتمع المصرد.
ض فنتووائج الدراتسووة فووي محوواوالت وضووع بعوو اتسووتخدام: رابعووا

 لمحاصيل الااكلة: ية تستلاكالتسياتسات اال
تن تجااارا  ةد سياساااة اقتصاااادية قاااد تااافثر بشاااكل كبيااار 
عمى  تاأج المت يراة ال اصة باصستع ك،  اي م من ات اذ 
القاااارار بشااااأن سياسااااة مااااا  اااا  ا تبااااار تجاااارا  تمااااك السياسااااة 
لم صااااا ل تلاااااى القااااارار الم اسااااا  بت كياااااذ ة  عااااادم ت كياااااذ تماااااك 

تذا كا ااااة السياسااااة اصقتصااااادية تمااااك  ااااي السياسااااة،  مااااث   
تحقياااق قااادر معاااين مااان اإل كااااق عماااى السااامع ال ذاأياااة  لااايكن 

% عماااى الترتيااا   ماااا  ااااي 90%  ة يااارا  %04، %00، 4
 سبة اصكتكا  الذاتي المت قاع  اي يا    تااأج مر  اة اإل كااق 

اصستع كي لمكرد  ي جمع رية مصار العربياة لبحاث اإل كااق 
 . 9002 اصستع ك لعام 

( ال تااااأج المت صااال تليعاااا  ال اتجاااة 4 ي يااار الجاااد ل)
ل ساا  م تمكااة ماان اإل كاااق الكااردد عمااى الساامع ال ذاأيااة  ةثاار 
 ااذه السااي اري  اة عمااى مت سااط اصسااتع ك الكااردد  القاا مي 
 م عا عمى حجم الكجً  ال ذاأياة مان الكاكعاة   سابة اصكتكاا  

مساات ياة  ( ة ااه بتحقيااق4الااذاتي م عااا. يتياار ماان الجااد ل)
الكاارد  ىم تمكااة ماان اإل كاااق عمااى الساامع ال ذاأيااة عمااى مساات  

حتاااى  لااا  كا اااة ب سااا  معق لاااة، سااا   يااا عكس باليااار ًر 
عمااى معاادصة اصسااتع ك  م عااا عمااى  ساا  اصكتكااا  الااذاتي 

% زيادً  ي اإل كاق الكردد من 4من الكاكعة،  ع د ا تراض 
تلااااى الساااامع ال ذاأيااااة،  اااا ن ذلااااك ساااا   ياااافدد  ااااي ال عايااااة 

 %03.3مست ياة ةقال مان اصكتكاا  الاذاتي م اه ليصال تلاى 
% قباال الزيااادً.  ااي حااين ة ااه 95.7عمااا كااان  9002لعااام 

% 00بزيااادً اإل كاااق الكااردد ماان الساامع ال ذاأيااة لتصاال تلااى 
% لعااااام 02.5ساااايفدد تلااااى ا  كاااااض ةكثاااار ليصاااال ب حاااا  

.  اااااي حاااااين ةن زياااااادً اإل كااااااق الكاااااردد مااااان السااااامع 9002
% ساايفدد تلااى ا  كاااض ةكثاار  ااي 04ل تلااى ال ذاأيااة ليصاا

.  ة ياارا  9002% لعااام 09.8اصكتكااا  الااذاتي ليصاال ب حاا  
 اااان زياااادً اإل كااااق الكاااردد مااان السااامع ال ذاأياااة ليصااال تلاااى 

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

وا ع بحث اإلفنااق  نالعربية مجملورية مصر  فيعمى الااكلة  ارديال االتستلاكيواإلفنااق  اإلفنااقإختاف : 4جدول
 (1009/1020( مقارفنة بعام)1021/1023واالتستلاك لعام)

R المعادلة اتسم المعادلة
2
 F 

 lnYi = - 5.0 + 1.3lnxi– 1.45 D الدالة اإل كاقية

(-12.3)**(26.9)**(-46.8)** 

0.98 128.2 

 lnYj = - 6.1 + 1.3lnxi– 0.26D الدالة اإل كاقية اصستع كية

(-15.7)** (22.2)** (-7.1)** 

0.93 255.3 

 9009/9002، 9008/9000الجعاز المركزد لمتعبأة  اإلحصا  بحث اإل كاق  اصستع ك لعام  المصدر: جمعة  حسبة من بيا اة
 حيث: 
((Ŷ i  القيماة التقديرياة لإل كااق الكاردد السا  د بالج ياة إلجماالي )صار العربياة عماى الكاكعاة، م ةجمع رياx   تجماالي  اإل كااق الكاردد السا  د =

العربياة عماى  رجمع رياة مصا إلجماالي الكاردد السا  د باالكجم اصساتع كي ( القيماة التقديرياة لإل كااقŶ jبايل  ج يه عماى م تما  السامع ال ذاأياة، )
 .(9008/9000(  القيمة )صكر( لعام )9009/9002لعام )يعبر عن الزمن، حيث يأ ذ القيمة ) احد(  الي ير ا تقت: مDالكاكعة، 
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أهم الفنتائج المتحصل عميلا من إجرا  بعض التسياتسات االتستلاكية. من وا ع فنتائج تقديرات المروفنة االتستلاكية  :5جدول 
 ( 1021/1023لمحاصيل الااكلة فى مصر من خال بحث اإلفنااق واالتستلاك لعام )

اإلكتاا   فنتسبة
من الياتي 

الااكلة 
 )المتو عة(

(8)  

الاجوة  حجم
الغيائية من 

 الااكلة
)المتو عة( 

طنباأللف   
(7)  

االتستلاك  كمية
من  القومي

الااكلة )المتو عة( 
 باإللف طن

(6)  

كمية  متوتسط
 مناالتستلاك 

الااكلة لمارد 
)المتو عة( 

 بالكجم
(5)  

 فنتسبة
اإلكتاا  

الياتي من 
الااكلة 
 )الاعمية(

(4)  

 الاجوة حجم
الغيائية من 

 الااكلة
)الاعمية( 
 باأللف طن

(3)  

اإلفنتاج  حجم
من الااكلة 

)الاعمى 
طن باأللف  

(1)  

كمية  متوتسط
 مناالتستلاك 

الااكلة لمارد 
 )الاعمية( بالكجم

 (2)  

 متستويات
إفتراضية 

الاردي  فنااقلإل 
عمى التسمع 

 الغيائية

14.4% -2918.2 3408.2 38.9 26.8% -1335.9 490.0 36.7 5% 

13.6% -6519.1 3600.9 41.1 26.8% -1335.9 490.0 36.7 10% 

12.9% -10312.8 3793.7 43.3 26.8% -1335.9 490.0 36.7 15% 

12.3% -14299.2 3986.4 45.5 26.8% -1335.9 490.0 36.7 20% 

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

Despite the importance of the highly nutritional value of fruit, the real share of expenditure allocated for 

food in general and for fruit in particular in both urban and rural areas is decreasing due to declined real per 

capita income. The present study tries to find out parameters of changes in food consumption patterns 

including fruit consumption share between 2009/10 and 2012/13. Expenditure and consumption functions were 

statistically estimated based on family budgets data.  

Major study’s findings are summarized as follows: 

1. While time series analysis showed increased time trend for per capita fruit consumption between 2001 and 

2013 at a rate of about 0.390 kg per year and per capita consumption of 20 kg/year on average, family 

budget data of 2009/10 and 2012/13 showed the opposite, a declining per capita consumption for fruit at 

36.7 kg and consequently increased size of production gap fruit at about 48.3 thousand tons per year, and 

a decreased self-sufficiency of fruit at a rate of about 1.7% annually during the same period. These results 

may be due to the use of monetary but not real values of per capita income as in the case of using family 

budget data.  

2. The estimates of income elasticities of spending and consuming fruit based on both family budgets of 

2009/2010 and 2012/2013 are relatively high, showing flexibility of demand for fruit in general. This is 

may be due to aggregation of fruit data by both family budgets, as some fruits are normal such as 

oranges, grapes, and bananas and some others are flexible such as apples and mangoes.  

3. Data evaluation of both family budgets of 2009/10 and 2012/13 showed lower per capita spending on fruit 

than ten years before. This is may be due to declined real per capita income because of increased 

inflation, increased population rates and socio-political and socio-economic changes since the events of 

2011 in Egypt.  

4. A sensitivity analysis was made to study the effects of increasing individual consumption expenditures in 4 

scenarios by 5%, 10%, 15%, and 20% on fruit self-sufficiency. Increasing individual expenditure on fruit 

by 5% will lead to increase total fruit consumption and consequently decrease of fruit gap. Thus 5% 

increase in per capita fruit expenditure will lead to reduce fruit self-sufficiency by 14.4%. Similarly, 

increasing per capita fruit expenditure by 10%, 15%, and 20% will lead to reducing self-sufficiency by 

13.6%, 12.9%, and 12.3% respectively.  

Key words: Expenditure Function- Consumption Function – Dummy Variables – Expenditure elasticity.  


