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 في ضوء دوال استجابة العرض الشاميةالذرة األرز و قات التنافسية بين محصولي العال
  

أحمد فوزى حامد                                     ،فاطمة حسين محمد الوصيفى  
مصر –جامعة الزقازيق  -الزراعة كلية  -قسم االقتصاد الزراعى   

 
 العربى الملخص

-1990االقتصادية األخرى خالل الفترة  المتغيراتستهدف البحث تقدير وتحليل استجابات المزارعين لألسعار المزرعية وبعض ا
، باإلضافة الى درجة استجابة األرز والذرة الشامية بمحصوليعلى المساحة المزروعة  من خالل التعرف على العوامل األكثر تأثيرا  ، 2017

، حيث اإلحصائي الوصفي والكميل أسلوبي التحليالمزارعين والفترة الزمنية الالزمة لتحقيق هذه االستجابة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 
. واعتمدت المزدوجة اللوغاريتميةنموذج نيرلوف في تقدير دوال استجابة مساحة محصول األرز والذرة الشامية في الصورة الخطية و  ماخدتستم ا

أن ُمعامل . وأوضحت النتائج 2017-1990الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من وزارة الزراعة واستصالح األراضي للفترة 
سنة تقريبا .  2.427لة لدى الُزّراع حوالي ، وبالتالي بلغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة الكام0.41االستجابة السنوي لمحصول األرز بلغ نحو 

، وبالتالي بلغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى الُزّراع 0.947في حين بلغ  ُمعامل االستجابة السنوي لمحصول الذرة الشامية حوالي 
والمساحة المزروعة  الحاليمن محصول األرز في العام  سنة  تقريبا . كما تبين أيضا  وجود عالقة عكسية بين المساحة المزروعة 1.055حوالي 

على الترتيب،  2.25-، 0.924-ر عام. وُقدرت مرونة االستجابة لهذا المتغير في المدى القصير والمدى الطويل بحوالي يبالذرة الشامية بفترة تأخ
حدث تناقص مصحوب في المساحة المزروعة بمحصول األرز ي %10زيادة المساحة المزروعة بالذرة الشامية في السنة السابقة بنسبة أنه بأي 

في المدى القصير والمدى الطويل على الترتيب. واتضح وجود تأثير عكسي للسياسات والقيود المفروضة على زراعة  %22.5، %9.24بنسبة 
حة المزروعة من الذرة الشامية في كل من األرز على المساحة المزروعة من األرز في العام السابق. في حين ُقدرت مرونة االستجابة للمسا

زيادة صافي العائد الفداني من محصول األرز في السنة أن أي  ،على الترتيب 0.074-، 0.071-المدى القصير والمدى الطويل بحوالي 
المدى القصير و  ىالمدكل من في  %0.74، %0.71يؤدي إلى انخفاض المساحة المزروعة بمحصول الذرة الشامية بنسبة  %10السابقة بنسبة 

 الطويل على الترتيب.
 المرونة في المدى القصير والطويل. – نموذج نيرلوف -: استجابة العرضالكلمات االسترشادية

 مقدمة .1
اكتسبت الدراسات االقتصادية الستجابة العرض للمحاصيل 
الزراعية أهمية كبيرة في مصر خاصة بعد تطبيق سياسات التحرر 
االقتصادي في القطاع الزراعي وما نتج عنه من تحول االقتصاد 
المخطط إلى االقتصاد الحر واألخذ بآليات السوق أي ترك أسعار 

اعل قوى العرض والطلب، مما كان المحاصيل الزراعية تتحدد وفقا  لتف
والمتمثلة في استجابة عرض للمزارعين له األثر على القرارات اإلنتاجية 

المحاصيل الزراعية، ورغم تعدد العوامل المؤثره على عرض اإلنتاج 
في التأثير ا  يعتبر أهمها، حيث تلعب دورا  رئيسالزراعي فإن األسعار تُ 

زارعين على زراعة محصول معين، في تشجيع المو على قرار المزارع 
. (2011)مها صفوت،  للتحول إلى زراعة محصول آخرهم دفعتوقد 

وعلى ذلك يمكن النظر إلى أن استجابة المزارع لزراعة مساحة معينة 
من محصول معين نتيجة تأثرها بالسعر على أنها معيارا  إلعادة توزيع 

ة، حيث أن السعر المساحة المتاحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعي
المزرعي باإلضافة إلى صافي العائد والتكاليف اإلنتاجية للمحاصيل 

المنافسة تعد من أهم العوامل التي تؤثر على استجابة المزارع للتوسع 
 . (2016 )مها صفوت،في المساحة المزروعة 

الحبوب من محاصيل واألرز الذرة الشامية محصول د كل من عويُ 
ُيستخدم دقيق الذرة الشامية في إنتاج رغيف الخبز سواء الرئيسية، حيث 

ى دقيق القمح كان بمفرده كما يحدث في الريف المصري، أو بإضافته إل
كما  ،إلنتاج رغيف الخبز البلدي %20حوالي بنسب معينة تصل إلى 

ُتستخدم الذرة الشامية كعلف حيواني لتغذية الماشية والدواجن، وتدخل 
اعات الغذائية األخرى ومنها صناعة زيت الذرة في العديد من الصن

مليون  2.5والفركتوز وغيرها، وقد تضاعفت كمية واردات الذرة من نحو 
بقيمة تقدر  2015مليون طن عام  5.52إلى نحو  1995 طن عام
عام  مليون طن 8.81نحو ى لإلتصل  مليار جنيه 8.44بحوالي 

 ي المركز الجهاز ) مليون جنيه 30.56 بحواليقيمتها تقدر  2017
 (.2017،للتعبئة العامة واإلحصاء

، المصري ساسية لالقتصاد أحد الركائز األهو  رزمحصول األو 
حيوية مثل ضرب األرز، الصناعات العديد من الوتقوم على إنتاجه 

 ،واألعالف، استخراج الزيوت، هذا إلى جانب القيمة الغذائية العالية
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مليون فدان  1.332 يمصر حوال فيوبلغت المساحة المزروعة منه 
نتاج ، كما بلغ اإل2017-2013كمتوسط للفترة  %20.65تمثل نحو 

 217 يمليون طن وكمية الصادرات بلغت حوال 5.474 يحوال يالمحل
 س الفترةألف طن وذلك لمتوسط نف

El- ABD WAE et al,2020)  ) بعد الخبز  األرز يأتيو
ومع الغذائية في مصر.  الوجبةفي  الرئيسيةالبلدي كأحد المكونات 

في صيفية بينهما كمحاصيل  شديدتنافس  ه يوجدأهمية المحصولين فإن
استخدام الموارد االقتصادية والرأسمالية  علىالتركيب المحصولي 

 .األرض والمياهخاصة  الزراعية المحدودة 
 مشكلة الدراسة .2

بالرغم من األهمية االقتصادية والغذائية لمحصولى األرز والذرة 
والجهود التى تبذلها الدولة لتقليل الفجوة الغذائية إال أن اقتصاديات 

كال  منهما طرأ عليها بعد التغيرات فى ظل فرض الدولة بعض 
السياسات لتحديد المساحة المزروعة من هذه المحاصيل وبالتالى 

منتجات الزراعية، لذا البد من التعرف على أهمية التحكم فى عرض ال
مدى استجابة عرض هذه المحاصيل الزراعية للتغيرات السعرية 

لمحاولة وضع السياسات الزراعية المناسبة الخاصة باإلنتاج واألسعار 
 المزرعية.
 أهداف الدراسة .3

تحديد أهم العوامل االقتصادية واإلنتاجية  تهدف الدراسة إلى
 والذرة الشاميةاألرز  يمحصولمن  المؤثرة على المساحات المزروعة

واشتقاق المرونات في المدى  هما،منكل  في ضوء دوال استجابة عرض
القرارات  ذعند اتخا ا  جيد ا  باعتبارها مؤشر  القصير والمدى الطويل

 .ع والسياسة الزراعيةر انتاجية على مستوى كل من المز اإل
 مصادر البيانات والطريقة البحثية .4

بعض الجهات منشورة من الثانوية البيانات الاعتمدت الدراسة على 
الجهاز المركزي ، وزارة الزراعة واستصالح األراضيالحكومية مثل 

خالل  منظمة األغذية والزراعةالدولية مثل و للتعبئة العامة واالحصاء، 
تم استخدام أسلوبي ولتحقيق أهداف الدراسة ، 2017–1990لفترة ا

تم اختيار النموذج ، حيث اإلحصائي الوصفي والكميل التحلي
 محصول األرز والذرة الشامية استجابة مساحة والالمستخدم في تقدير د

عديد من المحاوالت نحو الوصول  بعدفي الصورة الخطية واللوغاريتمية 
 مامنه المزروعةإلى أفضل النماذج لتقدير المتغيرات المحددة للمساحة 

الصورة الخطية العتبارها ل مع تفضي ،في إطار النظرية االقتصادية
  ةعند التقدير في حالة استخدام المتغيرات التابع لالدوا لمن أفض

ض النماذج اإلحصائية لتقدير بعوء، مستقلة بفترات إبطاكمتغيرات 
، استجابة العرض تم استخدام المساحة المزروعة ىلقياس مد
 ،من المساحة المزروعة وكالا تابع كمتغير العام الحالي  فيل بالمحصو

 ،الفدانيةاإلنتاجية ، في العام السابقل المزرعى للمحصوالسعر 

سعار المزرعية للمحاصيل ألصافي العائد وا ،نتاجيةالتكاليف اإل
مصفوفة  بعد عملوذلك ، شارحة كمتغيرات في العام السابقالمنافسة 

الداخلة في تقدير النموذج الستبعاد الشارحة رتباط بين المتغيرات اال
رتباط المتعدد، وقارنت الدراسة بين النموذج الخطي واللوغاريتمي أثر اال

عدل على قيمة معامل التحديد الم المزدوج الختيار أفضلها اعتمادا  
ومنطقية إشارات معامالت االنحدار لقياس درجة موائمة النموذج، 

 .معنويتهاكذلك للمنطق االقتصادي و  وفقا   للمتغيرات الشارحة
اإلطااااااار النواااااارا لاااااادوال اسااااااتجابة العاااااارض  نمااااااوذ   .5

 نيرلوف(:
ستجابة العرض إلى إمكانية تقدير اشير الدراسات الخاصة بتُ 

إال أنه في ، أساس اإلنتاجيةأو على  ستجابة على أساس المساحةاال
كثير من الحاالت لم ُيظِهر التقدير على أساس اإلنتاجية في الدراسات 

وبصفة خاصة في  ،ستجابة معنوية لإلنتاجية بتغير األسعاراالسابقة 
حالة الحاصالت الحولية. وبناء  على ذلك من الممكن أن تكون مساحة 

لتقدير و  ،ي النموذجالمحصول موضع الدراسة هي المتغير التابع ف
تم استخدام بعض  مثل األرز والذرةاستجابة العرض للمحاصيل الحقلية 

نماذج التوزيع المتأخر حيث يتم أخذ فترة تأخير )إبطاء( للمتغيرات 
خاصة تغير اجية موضوع الدراسة نظرا  ألن المزارعين في قرارتهم اإلنت

والتي من أهمها  يتأثرون ببعض المتغيرات المساحة المحصولية عادة  
. ومن (Leaver, 2004)سابقة ال السعر المزرعي للمحصول في السنة

أشهر نماذج التوزيع المتأخر والمستخدمة في تحليل استجابة عرض 
يفترض أن المساحة حيث  نموذج نيرلوف المحاصيل موضوع الدراسة

المزروعة ال تتأثر باألسعار المزرعية السابقة فقط بل بالمساحة 
المزروعة في العام السابق، وقد أوضح نيرلوف نموذج التعديل الجزئي 
والذي يبنى على أن المساحة المرغوب في زراعتها ال تساوي المساحة 

 الفعلية بمعامل التعديل. 
للتوزيع المتأخر  (Nerlove,1979)  أي أن نموذج "نيرلوف"

ستجابة المتغير التابع المرغوب فى الفترة الحالية االديناميكى يقيس 
( )*

tY يللمتغير المستقل الفعل ( )tX ( 1كما في المعادلة.) 
t t tY X
*      ……………………….. (1) 

) يالعام الحال يولكن يالحظ أن المتغير التابع المرغوب ف )*
tY 

هو متغير غير مشاهد، ولذلك ال يمكن فى هذه الحالة تقدير معادلة 
 (، ولذلك افترض "نيرلوف" االتى:1)

)( عادة يكون المتغير التابع الفعلى1) )tY  أقل من المتغير
)التابع المرغوب  )*

tY ي.العام الحال يف 
) يالمتغير التابع الفعل ي( عادة يكون التغير ف2) )t tY Y 1 

)المتغير التابع المرغوب  يأقل من التغير ف )*
t tY Y 1  وذلك

االثنين، وُأطلق  ي لوجود قيود تكنولوجية أو اقتصادية تحول دون تساو 
 (. 2معادلة )، كما توضحه يعلى هذا اإلفتراض نموذج التعديل الجزئ
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t t t tY Y Y Y   1 1( )*  .................... (2) 
 :حيث

 tY
 .)t(الفترة الحالية  يالمتغير التابع المرغوب ف *

 tY الفترة الحالية  يف المتغير التابع الفعلي)t(. 
 tY عة الفعلية لنفس المحصول في العام و المساحة المزر  1

 .(t-1)السابق 
   معامل التعديل( )0 1 . 

 .وذلك لتحقيق شرط الثبات
( إلى التعديل الجزئى، بمعنى أنها تقيس مقدار 2وتشير معادلة )

)المتغير التابع  يف يستجابة للفرق بين التغير الفعلاال )t tY Y 1

)، والتغير المرغوب  )*
t tY Y 1 يبواسطة معامل التعديل الذ 

إعادة بالمتغير التابع، و  يوالمرغوب ف ييمثل النسبة بين التغير الفعل
 (.3( يتم الحصول على معادلة )2ترتيب المعادلة )

t t tY Y Y    * ( )1 1    ….. (3) 
 حيث يشترط أن:

Yif ttY
*1   

المتغير التابع  ي وهذا يوضح أن المتغير التابع الفعلي يساو 
فإن مرونة المدى القصير تساوى  ي، وبالتاليالعام الحال يالمرغوب ف

الوصول إلى التعديل أو االستجابة  يمرونة المدى الطويل، وذلك يعن
 نفس العام. يالمتغيرات المستقلة ف يالكاملة للتغيرات ف

YYif tt 10   
 ي العام الحالي يساو  يف يوهذا يشير إلى أن المتغير التابع الفعل

ستجابة ضعيفة، وعلى المتغير التابع الفعلى فى العام السابق، وتكون اال
ستجابة المتغير التابع للفترة اذلك فإن معامل التعديل هو مقياس لمدى 

المتغير التابع بالنسبة إلى مقدار  يالواحدة، وهو مقدار التغير الفعلي ف
 .(4التغير المرغوب، كما توضحه المعادلة )

 








t t

t t

Y Y

Y Y

1

1
*

         ………….(4) 

ويمكن حساب الفترة الزمنية الالزم انقضاءها لحدوث األثر الكامل 
 (5كما توضحه المعادلة ) لالستجابة





1           …………….(5) 

)ويقيس المعامل   ) المتغير التابع  يمقدار التغير المرغوب ف
واحد صحيح، فهذا  ي ، فإذا كان يساو يلى مقدار التغير الفعلإبالنسبة 

نسبة خطأ،  يأن قرار االستجابة كامل للفترة الحالية، وال توجد أ ييعن
قرار  يوجود نسبة خطأ ف يحين إذا كان أقل من واحد، فهذا يعن يف

ستجابة الكاملة سوف يتم الوصول إليها عتبار أن االا ستجابة، على اال
 الفترة الحالية. يف

(، 4) في المعادلة رقمويعبر معامل التعديل عن نسبة الخطأ 
عن الفترة الزمنية الالزم إنقضاؤها للوصول إلى  وتعبر سرعة التعديل

ويالحظ أن معامل سرعة  (.5لة )االستجابة الكاملة كما في المعاد
)التعديل هو مقلوب معامل التعديل. فمثال  إذا كانت قيمة . )  05

، وتحقيق %50ستجابة تمثل نحو اال يأن نسبة الخطأ ف ي، فهذا يعن
من  يالفترة األولى، وتحقيق النصف الثان ينصف االستجابة ف

ها لتحقيق ؤ نقضااالفترة الثانية وبالتالي فإن الفترة الالزم  ياالستجابة ف

1 ي الكاملة تساو  االستجابة 1

05
2


 











.
. وعلى ذلك فإن زيادة 

عالية تصل إلى أقصاها  استجابةقيمة معامل التعديل يناظرها وجود 
)عندما تكون  )   . والعكس صحيح.1

( 3المدى الطويل بإحالل معادلة ) ينيرلوف فويتم تقدير نموذج 
 (.6الشتقاق المعادلة )( 1داخل معادلة )

t t t tY X Y       ( ) *1 1 ...(6) 
في  انحدارومن األهمية بمكان توضيح كيفية حساب معامالت 

 .(7( والمعادلة رقم )6المعادلة رقم )
t t t tY X Y   0 1 2 1

   *
    …………(7) 

انحدار متعدد، وهي عالقة بين ( دالة 7حيث تمثل المعادلة )
الفترة الحالية،  يالفترة الحالية، والمتغير المستقل ف يالمتغير التابع ف

العوامل األخرى،  ييمثل تأثير باق يوالمتغير التابع بفترة تأخير الذ
( إلى دالة المدى القصير، فى حين تشير معادلة 6حيث تشير معادلة )

 يخالل االستعانة بمعامالت معادلت( إلى دالة المدى الطويل، ومن 1)
 :ي( يمكن الحصول على معامالت دالة المدى الطويل كالتال7( ، )6)

          1 2 0 1
 ,  / ,  /

 
 :حيث

 (  ) 1
 يأو الميللللللللللللللللللل الحللللللللللللللللللد االنحللللللللللللللللللدارمعامللللللللللللللللللل  
 في المدى القصير.

   (  )1  معامل التعديل. 2
 (  / )  

1
 الحللللللللللللللللدىالميللللللللللللللللل  أو االنحللللللللللللللللدارمعامللللللللللللللللل  

 المدى الطويل. في
ويمكللللللللللللن حسللللللللللللاب مرونللللللللللللة كللللللللللللل مللللللللللللن المللللللللللللدى القصللللللللللللير 

 :يوالمدى الطويل كالتال

S L
SX

Y
  




  ;1  

ويمكن توصيف وصياغة شكل دالة المدى الطويل كما بالمعادلة 
(. 7(، )6) يستخدام تحويالت النموذج الموجودة بمعادلتا( ب1رقم )

) االنحدارويعبر معامل  )  بمعنى أنه ليالفع يالحدعن الميل ،
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)ستجابة المتغير التابع المتوقع امقدار  )*
tY  نتيجة لتغير المتغير

) الفعليالمستقل  )tX   بالزيادة أو النقص. بمقدار وحدة واحدة سواء 
 مناقشتهاو  النتائج .6

 يلمحصااااااااااااااول واإلنتاجيااااااااااااااةالمتغياااااااااااااارات االقتصااااااااااااااادية  6-1
 :والذرة الشامية األرز

المتوسط السنوى ومعدل النمو لمحصولى  (1وضح الجدول رقم )ي
(، حيث تبين أن 2017-1990) األرز والذرة الشامية خالل الفترة

خالل الفترة األرز بمحصول لمساحة المزروعة السنوي لمتوسط ال
معدل نمو سنوي بلغ ألف فدان ب 1399حوالي بلغ  1990-2017

طن بمعدل  3.84نتاجية الفدانية بحوالي اإلُقدرت ، بينما %0.83 نحو
ألف  5396نتاج الكلي حوالي ، ليبلغ اإل%1.06 نحونمو سنوي بلغ 

، كما بلغ معدل النمو السنوي %1.89 نحوطن بمعدل نمو سنوي بلغ 
اإليراد الكلي وصافي ، التكاليف اإلنتاجية،من السعر المزرعي  لكالا 

على  %8.28، %9.53، %10.76، %8.39 نحو العائد للفدان
 الترتيب خالل فترة الدراسة.

كما بلغ المتوسط السنوي للمساحة المزروعة من الذرة الشامية 
، بينما %0.48ألف فدان بمعدل نمو سنوي قدر بحوالي  2119حوالي 

 بلغ نحو طن بمعدل نمو 3متوسط االنتاجية الفدانية حوالي بلغ 
ألف طن بمعدل  6389ليبلغ متوسط االنتاج الكلي حوالي ، 1.59%

من  ، بينما بلغ معدل النمو السنوي لكالا %2.07 نحونمو سنوي بلغ 
اإليراد الكلي وصافي العائد للفدان  ،التكاليف اإلنتاجية، السعر المزرعي

على الترتيب خالل فترة  %9.76، %7.61، %8.34، %7.24 نحو
 الدراسة.

 .2017-1990في مصر خالل الفترة  والذرة الشامية األرز ىالمتوسط السنوا ومعدل النمو لمحصول  .1جدول 

 المحصول 
 المتغير

 الذرة الشامية األرز

المتوسط  الوحدة
 السنوا 

 معدل النمو 
  %( السنوا 

المتوسط 
 السنوا 

 معدل النمو 
  %( السنوا 

 0.48 2119 0.83 1399 ألف فدان المساحة المزروعة
 1.59 3.00 1.06 3.84 طن/فدان اإلنتاجية الفدانية
 2.07 6389 1.89 5396 ألف طن اإلنتا  الكلي
 7.24 1215 8.39 1257 طن/هجني السعر المزرعي

 8.34 2548 10.76 2812 فدان/هجني نتاجيةالتكاليف اإل 
 7.61 4121 9.53 5144 فدان/هجني يراد الكلياإل

 9.76 1609 8.28 2332 فدان/هجني صافي العائد
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:

 أعداد متفرقة.القاهرة، ، حصاءات الزراعية"نشرة اإل"وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  .1
 أعداد مختلفة.القاهرة، "، الزراعية السلع منستهالك المتاح لالنشرة حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية و حصاء، للتعبئة العامة واإلالجهاز المركزي  .2
ستجابة عرض لاااااااااااااادوال ا ئاااااااااااااايحصاإلا ياااااااااااااارالتقد 2-6

 والذرة الشاميةاألرز   يمحصول
الدراسات السابقة والمنطق  في ضوء تم تحديد المتغيرات الشارحة

(، 2رقم ) رتباط كما هو موضح بالجدولووفقا  لمصفوفة االاالقتصادي 
ُيفترض أن لها تأثيرا  على المساحة  مستقال   ا  متغير ستة عشر تم تحديد 

رتباط قوي بين بعض اتبين وجود حيث ، األرزالمزروعة بمحصول 
، واختيرت األرزة بارتباط كل منها بمساحة هذه المتغيرات مقارن

بالمساحة المزروعة بهذا المحصول،  المتغيرات الشارحة األعلى ارتباطا  
العام  يف األرزهذه المتغيرات هي: المساحة المزروعة بمحصول 

العام السابق بالجنية في السعر المزرعي لألرز السابق باأللف فدان، و 
، وصافي العائد لف فدانفي السنة السابقة باألمساحة الذرة ، للطن

، ومتغير صوري يعكس هبالجنيفي العام السابق  الذرة الفداني من 
 .للحفاظ على الموارد المائية على زراعة األرز ةالقيود المفروض
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 والمتغيرات المؤثرة عليها األرز والذرة الشامية يمحصولمن  ةرتباط البسيطة للمساحة المزروعمصفوفة معامالت اال :(2جدول )
 Y1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 المتغير

                  1.00 رزمساحة محصول األ

                 1.00 0.28 نتاجية الفدانية من األرز اإل

                1.00 0.60 0.01 السعر المزرعي لطن األرز

               1.00 0.99 0.68 0.02 رزيراد لفدان األجملة اإل

              1.00 0.95 0.95 0.62 0.12 رزجملة التكاليف لفدان األ

صافى عائد الفدان من 

 رزاأل
-0.08 0.67 0.94 0.95 0.82 1.00            

 

            1.00 0.63 0.76 0.73 0.72 0.53 0.13- المساحة المزروعة بالذرة

           1.00 0.41 0.53 0.60 0.59 0.54 0.87 0.58 نتاجية الفدانية من الذرةاإل

          1.00 0.55 0.75 0.93 0.95 0.99 0.98 0.62 0.01 السعر المزرعي لطن الذرة

جملة االيراد الكلي من 

 الذرة
0.01 0.62 0.98 0.99 0.95 0.93 0.75 0.55 1.00 1.00        

 

        1.00 0.99 0.99 0.62 0.75 0.91 0.95 0.98 0.97 0.67 0.09 جملة التكاليف لفدان الذرة

عائد الفدان من  يصاف

 الذرة
0.03 0.65 0.97 0.98 0.94 0.92 0.77 0.58 0.99 0.99 0.99 1.00      

 

المساحة المزروعة 

 بالقطن
0.10 0.72 0.91 0.94 0.91 0.88 0.71 0.65 0.95 0.95 0.96 0.91 1.00     

 

نتاجية الفدانية من اإل

 القطن
-0.22 -0.74 -0.84 -0.86 -0.85 -0.80 -0.72 -0.75 -0.85 -0.85 -0.86 -0.88 -0.80 1.00    

 

سعار المزرعية من األ

 القطن
0.41 0.02 -0.43 -0.39 -0.33 -0.41 -0.42 0.12 -0.37 -0.37 -0.31 -0.36 -0.22 0.22 1.00   

 

يراد الكلي من جملة اإل

 القطن
0.01

4 
0.61 0.87 0.88 0.84 0.82 0.66 0.58 0.92 0.92 0.94 0.93 0.88 -0.80 -0.12 1.00  

 

جملة التكاليف الكلية من 

 القطن
0.05 0.66 0.92 0.93 0.88 0.90 0.76 0.60 0.95 0.95 0.96 0.98 0.88 -0.90 -0.27 0.94 1.00 

 

لفدان من عائد ا يصاف

 القطن
0.24 0.33 0.48 0.49 0.50 0.43 0.28 0.36 0.55 0.55 0.60 0.55 0.59 -0.37 0.19 0.79 0.52 1 

 أعداد متفرقة. القاهرة، ،نشرة اإلحصاءات الزراعية"جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، ": المصدر 
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توصيف النموذ  القياسي المستخدم في دوال استجابة  -3-6
 العرض

( دالة استجابة العرض في الصورة الخطية 8يبين النموذج )
( والتي أخذت الشكل tللمساحة المزروعة بمحصول األرز في السنة )

 :الرياضي التالي
𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝑏1𝑌𝑡−1 ± b2𝑋1𝑡−1 ± b3𝑋2𝑡−1 ±

𝑏4𝑋3𝑡−1 ± 𝑏5𝑋4𝑡−1 ±µ……..(8) 
 :حيث
𝑌𝑡  =  المسللللاحة المزروعة بمحصللللول األرز في العام الحالي

 باأللف فدان
𝑌𝑡−1 =  المسللاحة المزروعة بمحصللول األرز في العام السللابق

t-1)باأللف فدان ) 
𝑋1𝑡−1                      = في السلللنة   االرزمحصلللول  سلللعر المزرعي للطن من

(t-1بالجنيه ) 
𝑋2𝑡−1=  المسلللاحة المزروعة بمحصلللول الذرة الشلللامية في العام

 ( باأللف فدانt-1السابق )
𝑋3𝑡−1 =  صلللللللللللللافي العائد الفداني من الذرة الشلللللللللللللامية في العام

 ( بالجنيهt-1) السابق
𝑋4𝑡−1=  لمفروضللللللللة على زراعة امتغير صللللللللوري يعكس القيود

 األرز.
5b,……..1b, α .معالم الدالة المطلوب تقديرها 

 :ذ  دالة استجابة عرض محصول األرزو نمتقدير . 6-4
معنوية النموذج الُمقّدر إحصائي ا عند ( 3) رقم تبين نتائج جدول

 0.698 حوالىحيث بلغ ُمعامل التحديد الُمعّدل  ،0.01مستوى معنوية 
ي حدثت في المساحة من التغيرات الت %69.8 نحومما يعني أن 
خالل فترة الدراسة ترجع إلى التغير في األرز محصول المزروعة من 

أن النتائج هذه  بينتكما  .موضع الدراسة المتغيرات الشارحة للنموذج
تتناسب ( tفي العام ) ألرزاستجابة المساحة المزروعة من محصول ا

-t) فى السنة  السعر المزرعي للطن من محصول األرزطرديا  مع 
في كل من المدى القصير والمدى  االستجابةوُقدرت مرونة   .(1

على الترتيب، أي بزيادة  0.547، 0.224الطويل لهذا المتغير بحوالي 
زيادة في  تؤدي إلى %10 حو( بنtسعر الطن من األرز في السنة )

على  %5.47 ،%2.24 حو( بنtفي السنة ) األرزمساحة محصول 
 المدى القصير والمدى الطويل.الترتيب في كل من 
استجابة المساحة ( أن 3) رقم جدولالنتائج  كما أوضحت

تغير لمع اعكسيا   تتناسب (tاألرز في السنة )المزروعة من محصول 
، (t-1الشامية في السنة )الذرة محصول من الفداني صافي العائد في 

 األرزبمحصول  ةبين المساحة المزروع عكسيةحيث تبين وجود عالقة 

(، t-1ر عام )يبفترة تأخصافي العائد من محصول الذرة الشامية و 
 ةالمنافس صيفيةمن أهم المحاصيل ال باعتبار أن محصول الذرة الشامية

وبالتالي من أهم العوامل المؤثرة على استجابة الزراع  األرزلمحصول 
 ،لزراعة محصول األرز هو صافي العائد الفداني من الذرة الشامية

لهذا المتغير في كل من المدى القصير  االستجابةحيث ُقدرت مرونة 
أنه أي  ،على الترتيب 0.187-، 0.077-والمدى الطويل بحوالي 

-tفي السنة ) صافي العائد الفداني من محصول الذرة الشاميةبزيادة 
في مساحة محصول  انخفاض مصاحبيؤدي إلى  %10 حو( بن1

والطويل  والمدى القصير دىالمفي  %1.87، %0.77 حوبن األرز
 على الترتيب.

وجود عالقة عكسية بين المساحة المزروعة من كما تبين أيضا  
بفترة المساحة المزروعة بالذرة الشامية (، و tفي العام ) األرزمحصول 

لهذا المتغير في كل من  االستجابة(، وُقدرت مرونة t-1ر عام )يتأخ
على  2.25-، 0.924-المدى القصير والمدى الطويل بحوالي 

( t-1في السنة )بالذرة الشامية المساحة المزروعة الترتيب، أي بزيادة 
بمحصول  ةيحدث تناقص مصحوب في المساحة المزروع %10بنسبة 
في المدى القصير والمدى الطويل  %22.5، %9.24 بنحو األرز

ثير عكسي للسياسات والقيود المفروضة تأواتضح وجود رتيب. على الت
 (.tعلى المساحة المزروعة من األرز في العام )على زراعة األرز 

السنوي في النموذج أي معامل التعديل  االستجابةوبلغ  ُمعامل 
، 0.41حوالي  األرزالجزئي في دالة استجابة العرض لمحصول 

ستجابة الكاملة لدى الُزّراع حوالي بلغت الفترة الالزمة لتحقيق اال وبالتالي
 الدراسة بنتائج الدالة الخطية نظرا  أخذت وقد سنة تقريبا .  2.427

رتفاع قيمة معامل التحديد المعّدل لها مقارنة بالصورة اللوغاريتمية ال
ية لألخيرة لمعامالت المزدوجة، كما لم تثبت المعنوية اإلحصائ

 ستجابة لبعض المتغيرات.اال
 تقدير نموذ  دالة استجابة عرض محصول الذرة الشامية:. 6-5

( معنوية النموذج الُمقّدر إحصائي ا 4نتائج الجدول رقم ) أوضحت
، حيث بلغت قيمة ُمعامل التحديد الُمعّدل 0.01عند مستوى معنوية 

من التغيرات التي حدثت  %61.1مما يعني أن نحو  0.611حوالي 
ي المساحة المزروعة من محصول الذرة الشامية خالل فترة الدراسة ف

ترجع إلى التغير في المتغيرات الشارحة للنموذج والباقي يرجع إلى 
كما تبين من نتائج هذا الجدول أن استجابة المساحة  عوامل أخرى.

( تتناسب طرديا  مع tالمزروعة من محصول الذرة الشامية في العام )
(. t-1المزرعي للطن من محصول الذرة الشامية في السنة )السعر 

وُقدرت مرونة االستجابة في كل من المديين القصير والطويل لهذا 
على الترتيب، أي بزيادة سعر الطن من  1.35، 1.28المتغير بحوالي 

 تؤدي إلى  %10( بنسبة tالذرة الشامية في السنة )
 2017-1990خالل الفترة  في الصورة الخطيةجابة عرض محصول األرز تقدير دالة است .3جدول 
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الخطأ  نحدارمعامل اال  المتغير
 المعيارا 

 قيمة
  ت(

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 السنوا 

 المرونة 
 في المدى 
 القصير

 المرونة 
في المدى 
 الطويل

 - - - 0.01 5.21 325.8 1696 ثابت المعادلة
 - - 1399 0.01 5.98 0.098 0.588 األرز في العام السابقمساحة 

 0.547 0.224 1257 0.01 4.33 0.058 0.25 السعر المزرعي للطن من  األرز في العام السابق
0.588- المساحة المزروعة بالذرة الشامية في العام السابق  0.178 3.31 0.01 2199 -0.924  -2.25  
صافي العائد الفداني من الذرة الشامية في العام 

0.067- السابق   0.034 1.99 0.05 1609 -0.077  -0.187  

127.6- لمفروضة على زراعة األرزاقيود للصورا المتغير ال  78.54 1.62 ns - - - 

 2.427 (λ)= 1-0.588= 0.41 DW=1.87 =(λ/1) الخطي المتغيرات اإلحصائية بالنموذ 
�̅�𝟐 = 0.698 N= 28 F= 13.46** 

ات جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، "نشرة اإلحصاءالمصدر: 
 الزراعية"، القاهرة، أعداد متفرقة.

-= قيمة اختبار ديربن DW( = فترة االستجابة الكاملة، λ/1معامل االستجابة السنوي، )( = λ= ُمعامل التحديد الُمعّدل، )R̅2قيمة ف المحسوبة،  = Fحيث: 
 سون.توا

 2017-1990خالل الفترة  في الصورة الخطية جابة عرض محصول الذرة الشاميةتقدير دالة است .4جدول 

معامل  المتغير
 نحداراال 

الخطأ 
 المعيارا 

 قيمة 
  ت(

مستوى 
 المعنوية 

المتوسط 
 السنوا 

 المرونة 
 في المدى 
 القصير

 المرونة 
في المدى 
 الطويل

 - - 2119 0.01 15.46 119.5 1848 ثابت المعادلة
 - - - NS 0.79 0.066 0.053 في العام السابق لذرة الشاميةالمساحة المزروعة با

 1.35 1.28 1215 0.01 4.16 0.537 2.235 السعر المزرعي لطن الذرة الشامية في العام السابق
0.067- صافي العائد الفداني لمحصول األرز في العام السابق   0.03 -2.19  0.05 2332 0.071 0.074 
0.047- صافي العائد الفداني لمحصول القطن في العام السابق   0.023 -2.02  0.05 1304 0.028 0.029 

 1.055 (λ)= 0.947 DW= 1.948 =(λ/1) اإلحصائية بالنموذ  معالمال
�̅�𝟐 = 0.611 N= 28 F= 11.61** 

ات جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، "نشرة اإلحصاءالمصدر: 
 أعداد متفرقة.القاهرة، الزراعية"، 

-ختبار ديربنا= قيمة  DW= فترة االستجابة الكاملة،  (λ/1ستجابة السنوي، )= معامل اال( λ) = ُمعامل التحديد الُمعّدل،R̅2 قيمة ف المحسوبة، = Fحيث: 
 سون.توا

، %12.8( بنحو tزيادة في مساحة محصول الذرة الشامية في السنة )
 على الترتيب في كل من المدى القصير والمدى الطويل. 13.5%

( أن استجابة المساحة 4) كما أوضحت نتائج الجدول رقم
( عكسيا  لصافي tالمزروعة من محصول الذرة الشامية في السنة )

(، حيث تبين وجود t-1العائد الفداني من محصول األرز في السنة )
عالقة عكسية بين المساحة المزروعة بمحصول الذرة الشامية وصافي 

 العائد من محصول األرز بفترة تأخير عام 

(t-1 حيث ُقدر ،) ت مرونة االستجابة لهذا المتغير في كل من
على  0.074-، 0.071-المدى القصير والمدى الطويل بحوالي 

الترتيب، أي بزيادة صافي العائد الفداني من محصول األرز في السنة 
(t-1 بنسبة )يؤدي إلى انخفاض المساحة المزروعة بمحصول  %10

صير والمدى في المدى الق %0.74، %0.71الذرة الشامية بنحو 
الطويل على الترتيب. أيضا  تبين وجود عالقة عكسية بين المساحة 

( وصافي العائد tالمزروعة من محصول الذرة الشامية في العام )
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(، وُقدرت مرونة t-1الفداني من محصول القطن بفترة تأخير عام )
االستجابة لهذا المتغير في كِل من المدى القصير والمدى الطويل 

على الترتيب، أي بزيادة صافي العائد  0.029-، 0.028-بحوالي 
يحدث  %10( بنحو t-1الفداني من محصول القطن في السنة )

تناقص مصحوب في المساحة المزروعة بمحصول الذرة الشامية بنحو 
 في المدى القصير والمدى الطويل على الترتيب. 0.29%، 0.28%

أي معامل التعديل وبلغ ُمعامل االستجابة السنوي في النموذج 
الجزئي في دالة استجابة العرض لمحصول الذرة الشامية حوالي 

، وبالتالي بلغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدى 0.947
 سنة تقريبا . 1.055الُزّراع حوالي 

 :اتالتوصي .7
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يمكن التوصية بالعمل 

 على:
السياسللللللللات التللللللللى تتبعهللللللللا الدولللللللللة والمللللللللؤثرة فللللللللي تقيلللللللليم  -

المعلللللللللروض مللللللللللن األرز سللللللللللواء فلللللللللي السللللللللللوق المحلللللللللللى 
أو السلللللللوق الخلللللللارجى وذللللللللك لتحقيلللللللق أكبلللللللر قلللللللدر ملللللللن 

 كفاءة استخدام مورد المياه للرى.
تحفيلللللللللز الملللللللللزارعين علللللللللللى زراعلللللللللة محاصللللللللليل صلللللللللليفية  -

ذات عائللللللللللللد مماثللللللللللللل لللللللللللللألرز مثللللللللللللل الللللللللللللذرة الشللللللللللللامية 
الملللللللللوارد المائيللللللللللة والقطلللللللللن لتلللللللللوفير الميلللللللللاه فللللللللللي ظلللللللللل 

 المحدودة.
تشلللللللللللجيع نظلللللللللللام الزراعلللللللللللة التعاقديلللللللللللة بلللللللللللين الملللللللللللزارعين  -

وهيئلللللللللللللات التسلللللللللللللويق عللللللللللللللى أسلللللللللللللاس سلللللللللللللعر محلللللللللللللدد 
 .ضمانا  لتسويق محصولهم

قيلللللللللللام الدوللللللللللللة بتلللللللللللوفير الحمايلللللللللللة الالزملللللللللللة للملللللللللللزارعين  -
 .عند انخفاض األسعار

 المراجع .8
نشرة حركة اإلنتاج حصاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل
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"استجابة العرض لمحصولي البرسيم  .(2016مها صفوت أحمد  
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ABSTRACT 

 
The research aimed to estimate and analyze farmers' responses to farm prices and some other economic variables 

during the period (1990-2017) by identifying the factors most influencing on the area planted with maize and rice crops. 

The estimated results can be summarized as follows: the annual response factor for the rice crop was about 0.41 and thus 

the period required to achieve full response among farmers was about 2.427 years. Whereas the annual response 

coefficient for the maize crop was about 0.947 and thus the period required achieving full response among farmers was 

about 1.055 years. The elasticity of responding to this variable in both the short term and the long term was estimated at 

-0.924 and -2.25, respectively. That is, by increasing the area planted with maize in the previous year by 10% the 

cultivated area of rice will decrease by 9.24% and 22.5 % in the short and long run, respectively. The policies and 

restrictions imposed on rice cultivation had an inverse effect on the paddy rice cultivated area of the previous year. While 

the elasticity of response to the cultivated area of maize in both the short term and the long term was estimated at -0.071 

and -0.074, respectively, that is, an increase in the net yield per feddan of rice crop in the previous year by 10% will lead 

to a decrease of the area cultivated by maize crop by 0.71 % And 0.74% in the short and long run, respectively. 

KEYWORDS:Supply Response - Nerlove Model – Short and Long Run Elasticity. 

 


