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 دراسة اقتصادية لتقدير استجابة العرض لمحصول البطاطس في مصر
 

 رفعت محمد محمدمحمد 
 
 مركز البحوث الزراعية –معيد بحوث االقتصاد الزراعي 

 
 العربيالممخص 

 
 في الغذائية المحاصيل بين ىاماً  مركزاً  البطاطس تحتل حيث ، والتصديرية اإلنتاجية لمكانتيا نظراً  الخضر محاصيل أىم من البطاطس تعتبر
 االحتياجات تغطية في أىميتيا وترجع وتصديراً  واستيالكاً  إنتاجاً  الخضر محاصيل بين متميزة مكانة تحتل مصر وفي ، العالم دول من كثير

 االقتصادية التنمية عجمة لدفع الالزم األجنبي النقد عمى والحصول القومي الزراعي الدخل مصادر من ىاماً  ومصدراً  ، المحمية االستيالكية
 نحو جادة واتطخ بدأت المصري االقتصادي اإلصالح سياسات تطبيق وعقب ، المصرية الزراعية الصادرات حصيمة في مساىمتو خالل منة

 نوعية اختيار في لممزارع الحرية ترك بمعنى المحصولي التركيب إلغاء منيا متعددة إجراءات اتخاذ تم حيث ، السوق أليات سيادة إلى االتجاه
 المحاصيل مختمف زراعة في الرغبة عند المزارع يتخذىا التي اإلنتاجية القرارات عمى انعكس الذي األمر ، زراعتيا في يرغب التي المحاصيل
 الصيفي البطاطس محصول ومنتجي مزارعي استجابة في متمثمة خاصة بصفة الصيفي البطاطس محصول زراعة وعند عامة بصفة الزراعية

 المتغيرات دراسة خالل من العربية، مصر جميورية في الصيفي البطاطس لمحصول العرض استجابة دراسة البحث واستيدف ، التغيرات لتمك
 تؤثر التي التفسيرية المتغيرات أىم عمى لمتعرف العرض استجابة دوال وتقدير ، الصيفي البطاطس لمحصول العرض استجابة بتقدير المرتبطة

 .زراعتو في االنكماش أو لمتوسع الزراع استجابة ومدى الصيفي البطاطس بمحصول المزروعة المساحة عمى
 ىذا المعنية، البحثية الجيات من والصادرة المنشورة وغير المنشورة اإلحصائية البيانات عمى اإلحصائي التحميل في البحث واعتمد

 .البحث بموضوع الصمة ذات االقتصادية والدراسات بالبحوث االستعانة إلى باإلضافة
وأوضحت نتائج البحث والخاصة بتقدير معادالت االتجاه الزمني العام لبعض المؤشرات االقتصادية المتعمقة بتقدير استجابة العرض 

، اإلنتاج  ، اإلنتاجية الفدانية ىناك اتجاىًا عامًا متزايدًا في كل من المساحة المزروعة ( أن3002-3002لمبطاطس الصيفي خالل الفترة )
بمغ مقدار و ، أربحية الوحدة المنتجة، الفداني  ، اإليراد الكمي، صافى العائد ، ومتوسط تكمفة الوحدة ، والتكاليف الكمية الكمى، السعر المزرعى

لف طن، وبمغ أ 0,062لف فدا ن، وبمغ مقدار التزايد السنوي في اإلنتاجية الفدانية نحو أ 3,846حوالي  الزيادة السنوية في المساحة المزروعة
لف طن، وبمغ مقدار الزيادة السنوي في كل من السعر المزرعى والتكاليف الكمية، أ 46,608مقدار التزايد السنوي في اإلنتاج الكمي نحو 

 جنيو عمى الترتيب. 0206,22، 62,46، 0038,66، 26,63نحو، اإليراد الكمي،  ومتوسط تكمفة الوحدة
أي مستوى  أما صافي العائد، أربحية الوحدة المنتجة من البطاطس الصيفي فتبين أنيا أحذت اتجاىًا عامًا متزايدًا وغير معنوي إحصائيًا عند

 ةإليراد إلى التكاليف وعائد الجنيمتناقصًا في كل من نسبة اوتشير أيضًا نتائج البحث أن ىناك اتجاىًا عامًا  من مستويات المعنوية ،
كما أوضحت النتائج أن ىناك عدم استقرار فى جميع سنوات البحث فى المساحة المزروعة، واإلنتاج الكمى والسعر المزرعى . المستثمر

 .لمحصول البطاطس الصيفي، حيث جاءت جميعيا غير مساوية لمصفر
إلحصائي لنموذج استجابة العرض لمحصول البطاطس الصيفي تبين أن أفضل النماذج ىو النموذج وبدراسة نتائج التحميل ا

، وتناول البحث تقدير استجابة العرض لمحصول البطاطس من خالل أسموبين ، األسموب األول تقدير استجابة عرض محصول الموغاريتمي 
 لمتغيرات الصيفي البطاطس من الحالية المساحة فى إحصائياً  معنوية استجابة ىناك أن تبينالبطاطس الصيفي لممتغيرات المرتبطة بو ، حيث 

أكثر كان  المزارع وأن واحد، عام إبطاء بفترة الفداني العائد وصافي الكمية والتكاليف المزرعى والسعر الفدانية اإلنتاجية متغيرات في الحادثة
( لالتجاه نحو التوسع في المساحة المزروعة بيذا 0-في العام السابق )تاستجابة لصافي العائد الفداني لمحصول البطاطس الصيفي 

، أما األسموب الثاني وىو تقدير استجابة عرض محصول البطاطس الصيفي لمتغيرات مرتبطة  المحصول وفقًا الرتفاع قيمة معامل التحديد
لزراعة محصول البطاطس الصيفي ، حيث تبين أن  استجابة المزارعبأىم المحاصيل المنافسة لو وذلك لموصول إلى أقوى المتغيرات تأثيرًا عمى 

ألف فدان كمما انخفضت المساحة المزروعة بمحصول الخيار الصيفي  0.636المساحة المزروعة بمحصول البطاطس الصيفي تزداد بمقدار 
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لعام السابق بمقدار جنية واحد يؤدي إلى زيادة بمقدار الوحدة ، كما تبين أن انخفاض السعر المزرعى لمطن من محصول الخيار الصيفي في ا
ألف فدان ، كما تبين أيضا أن ارتفاع التكاليف الكمية إلنتاج الفدان من  3.00المساحة المزروعة من محصول البطاطس الصيفي بنحو 

ل البطاطس الصيفي في العام محصول الطماطم الصيفي في العام السابق بمقدار جنية واحد يؤدي إلى زيادة المساحة المزروعة من محصو 
ألف فدان ، كذلك تبين من نتائج التحميل أن انخفاض صافي العائد الفداني لمطن من محصول الخيار الصيفي في العام  4.64الحالي بمقدار 
  ألف فدان . 0.42جنية واحد يؤدي إلى زيادة المساحة المزروعة من محصول البطاطس الصيفي في العام الحالي بنحو  السابق بمقدار

 معامل عدم االستقرار. –نموذج نيرلوف –انتاج البطاطس  –استجابة العرض الكممات المفتاحية : 

 مقدمة : .1

من أىم محاصيل الخضر نظرًا لمكانتيا  تعد البطاطس
بالجميورية  المساحة المزروعة حيث بمغت ،اإلنتاجية والتصديرية

% من إجمالي 33,62ألف فدان تمثل حوالى  433,80حوالى 
ألف فدان، وبمغ اإلنتاج الكمى  0648حوالى  ةالخضر والبالغمساحة 

مثل يطن ألف  6300,02لمحصول البطاطس المصرية حوالى 
حوالي  الخضر المصرية والبالغ % من إجمالي إنتاج36,43حوالى 

كما بمغت قيمة صادرات البطاطس  ،(4)طنألف  30463,48
% من 4,64تمثل حوالى  ،مميون جنيو 4486المصرية حوالى 

 23086قيمة الصادرات الزراعية المصرية والبالغة حوالى إجمالي 
وتزرع البطاطس ، (8)3002مميون جنيو باألسعار الجارية وذلك عام 

والعروة  ،وات رئيسية ىي العروة الصيفيةر فى مصر فى ثالث ع
 والعروة الشتوية ) العروة المحيرة(، حيث بمغت المساحات ،النيمية

 ،030,62حوالي  (3002-3002) منيا خالل الفترة المزروعة
 تمثل ألف فدان لكل منيا عمى الترتيب بنسب 362,42 ،43,28
% من إجمالي المساحة 80,48 ،% 00,03 ،% 36,63حوالي 

وتزرع بطاطس العروة  ،المنزرعة بالبطاطس في العروات الثالثة
الصيفية في أواخر شير ديسمبر وأوائل شير يناير، وتحتاج لتقاوي 

الفترة من شير مايو إلى شير أكتوبر،  فيويظير إنتاجيا  ،مستوردة
ويعتبر محصول البطاطس الصيفية ىو المحصول األكثر أىمية نظرًا 
ألنو يفي بأغراض التصدير لألسواق الخارجية ىذا باإلضافة إلى 
أغراض االستيالك المحمى خالل الفترة من مايو إلى أكتوبر، كما 

ة كتقاوي لزراعة بطاطس العروة يستخدم ناتج محصول ىذه العرو 
فى النيمية والعروة الشتوية وجزء من مساحة بطاطس العروة الصيفية 

كما أن إنتاج العروة الصيفية صالح لمتصدير إلى أسواق  ،العام التالي
 دول االتحاد األوروبي وبعض الدول العربية واألفريقية .

 : البحثمشكمة  .2

نظرا ألنو أحد يحظى محصول البطاطس بأىمية كبيرة 
 ،لمحصول عمى النقد األجنبي المحاصيل التصديرية اليامة الالزمة

ال انو تحدث تقمبات إنتاجية وسعرية عمى كل من مستوى المنتج إ
والمستيمك مما يؤثر عمى السياسات اإلنتاجية والتسويقية لمحصول 

تمك التغيرات الييكمية التى  تكمن مشكمة البحث فيو  ،البطاطس

طبيق سياسية اإلصالح االقتصادي في الزراعة المصرية ، صاحبت ت
ودور تمك التحوالت االقتصادية التى يمكن أن تؤثر عمى قرار المزارع 
نحو استجابتو بالتوسع أو االنكماش في زراعة محصول البطاطس 

 الصيفي.

 اليدف من البحث : .3

استجابة العرض لمحصول  دراسة بصفة عامة يستيدف البحث
 دراسةوذلك من خالل  ،البطاطس في جميورية مصر العربية

استجابة  المتغيرات المرتبطة بتقدير االتجاىات الزمنية العامة ألىم
العرض لمحصول البطاطس والتى تتضمن كال من المساحة 

 وصافي العائد المزرعىالمزروعة واإلنتاجية واإلنتاج الكمي والسعر 
 وتقدير دوال استجابة العرض لمتعرف ،في مصر حصولليذا الم

 المساحة المزروعة التى تؤثر عمى ةعمى أىم المتغيرات التفسيري
بالمحصول موضع الدراسة ومدى استجابة الزراع لمتوسع أو 

  االنكماش في زراعتو.

 األسموب البحثي ومصادر البيانات : .4

من اعتمد البحث عمى أسموب التحميل الوصفي والكمي 
خالل االستعانة ببعض المقاييس الرياضية واإلحصائية مثل النسب 

باإلضافة إلي استخدام  ،المئوية والمتوسطات الحسابية واليندسية
النموذج الخطي البسيط لحساب معدالت النمو السنوية لتطور 

واستخدام نماذج تحميل استجابة  ،المتغيرات االقتصادية موضع البحث
وكان من أىم  ،بطاء لممتغيرات محل البحثالعرض ذات فترات اإل

النماذج المستخدمة في تحميل استجابة العرض لمحصول البطاطس 
إلى جانب استخدام  (Nerlove)ف موضع البحث نموذج نيرلو 

أساليب االرتباط واالنحدار المتعدد في الصورتين الخطية 
 . Stepwiseوالموغاريتمية المزدوجة واالنحدار المتعدد المرحمي 

كما اعتمد البحث عمى البيانات الثانوية المنشورة من 
مصادرىا المختمفة مثل نشرة اإلحصاءات الزراعية التى تصدرىا 

دارة المركزية لالقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصالح إلا
باإلضافة إلى  ،والجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ،األراضي

 بعض البحوث والدراسات ذات الصمة بموضوع البحث. 
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 اإلطار النظري لدوال استجابة العرض:. 1.4

ي لنموذج استجابة العرض قبل إجراء التقدير اإلحصائ
موضع البحث، كان البد من التفرقة بين مفيومين األول :  لممحصول

ف عالقة وىو يشير إلى وص Supply Factionمفيوم دالة العرض 
مع افتراض بقاء  ،والسعر المعروضة استاتيكية ثابتة بين الكمية

العوامل األخرى المؤثرة عمى العرض ثابتة . وىذا يعنى أنيا عالقة 
أي أن المنتج ال يستطيع تغيير السعة  ،ترتبط بالمدى القصير

اإلنتاجية لممنشأة في المدى القصير، وبذلك فيذه العالقة تفترض 
حيث أن العوامل التى تؤدى إلى  ،طبيعة انعكاسية لدوال العرض

تمدد منحنى العرض ىى نفسيا التى تؤدى إلى انكماشو والعكس 
 Supply Responseصحيح . والثاني : مفيوم استجابة العرض 
 المعروضة بين الكمية ،وىو يستخدم لوصف عالقة ديناميكية عامة

وسعرىا فى ظل تغير باقي العوامل األخرى المؤثرة  ،من سمعة معينة
ومن ثم فإن دالة استجابة العرض ىى عالقة مرتبطة  ،عمى العرض

وبذلك فإن منحى استجابة العرض يتضمن كل من  ،بالمدى الطويل
وىذا يؤكد  ،أو انتقال ذلك المنحنى بأكممو ،حنىالتغير عمى نفس المن

بمعنى أن العوامل التى  ،أن دالة استجابة العرض ليست انعكاسية
تؤدى إلى تمدد منحنى العرض ليست ىى نفس العوامل التى تؤدى 

 إلى انكماشو .
واستجابة العرض يقصد بيا ذلك الحجم من اإلنتاج الذى 

فعند بعض األسعار قد يرغب يقدم لمبيع، وليس المباع فعاًل . 
المزارعون فى تقديم كميات أكبر من المحصول لمبيع عما يرغب 

 المستيمكون فى شرائيا.
وىذا  ،وبذلك تكون استجابة العرض عبارة عن حالة ديناميكية

بمعنى أن  ،يوضح الطبيعة غير االنعكاسية لدوال استجابة العرض
فسيا التي تؤدى إلى العوامل التى تؤدى إلى زيادة العرض ليست ن

 نقصو .
تم  ،البطاطس الصيفي  ولتقدير استجابة العرض لمحصول

استخدام بعض نماذج التوزيع المتأخر، حيث يتم أخذ فترات التأخير " 
حيث أنو عندما يقوم المزارعون  ،إبطاء" لممتغيرات موضوع البحث

التي و  ،فأنيم عادة يتأثرون ببعض المتغيرات ،باتخاذ القرار المزرعى
وصافى العائد لممحصول فى السنة  ،من أىميا السعر المزرعى

السابقة، وبالرغم من استخدام المساحة المزروعة بالمحصول كمتغير 
إال أنو يمكن استخدام اإلنتاج الكمى من  ،تابع فى كثير من الدراسات

المحصول أو اإلنتاجية أو نسبة بين سعر المحصول وسعر محصول 
من اشير نماذج التوزيع المتأخر ، و  رة الزراعيةو منافس لو فى الد

 ،المستخدمة فى تحميل استجابة عرض المحصول موضع البحث
 Marc)نموذج التعديل الجزئي ) لمارك نيرلوف الديناميكي 

Nerlove مكانية إدخال العديد  ،في تقدير دوال استجابة العرض وا 

ويأخذ نموذج نيرلوف  ،من المتغيرات المستقمة في ىذا النموذج
 الصيغة التالية :

Ŷt  = α + b x t-1 + µt                      (1) 

 حيث :
     Ŷt  مساحة المحصول المرغوب زراعتو فى العام الحالى =(t).  

     x t-1  المتغيرات المستقمة فى العام السابق =(t-1) . 
       µt . حد الخطأ العشوائي = 

 Ŷtونظرًا ألن المساحة المرغوب زراعتيا فى العام الحالى 
وبالتالي فال يمكن في ىذه الحالة  ،ىي في الواقع متغير غير مشاىد

ولذلك افترض نيرلوف  أنو عادة ما تكون  ،(0تقدير المعادلة )
فى العام  Ŷtأقل من المساحة المرغوب زراعتيا  Ytالمساحة الفعمية 

عادة ما  (Yt – Yt-1) غير في المساحة الفعميةوكذلك فإن الت ،الحالي
وذلك قد  (Ŷt – Yt-1)يكون أقل من التغير فى المساحة المرغوبة 

يكون راجع لوجود قيود تكنولوجية أو اقتصادية تحول دون تساوى 
ولقد أطمق عمى ذلك االفتراض اسم نموذج التعديل الجزئي  ،االثنين

(Partial Adjustment Model)  كالتالي: 
     Yt – Yt-1 = λ (Ŷt – Yt-1) 

   Yt  = λ Ŷt + (1 – λ ) Yt-1                                  (2) 

( يتم الحصول عمى 0( داخل المعادلة )3وبإحالل المعادلة )
 دالة استجابة العرض التالية :

Yt = a λ + β λ Xt-1 + (1 – λ) Yt-1 + µ  ̂ t                       

             (3) 
 حيث :

Yt  مساحة المحصول المزروعة الفعمية فى العام الحالي =(t) . 
Yt-1  مساحة المحصول المزروعة الفعمية فى العام السابق =(t-1) . 

λ  معامل التعديل =(0 ≤ λ ≤ 1) (Coefficient of 

Adjustment) 

µ^ حد الخطأ العشوائي =، (µ  ̂= λ µ t) . 
( 3ويتم حساب معامالت دالة استجابة العرض بالمعادلة )

 بفرض وجود الدالة التالية :
Yt = β^0 + β^1Xt-1+ β^2Yt-1+ µ t̂                                              (4) 

( 4) ،(3وباالستعانة بمعامالت انحدار كل من المعادلتين )
 يتم حساب التحويالت التالية:

 (λمعامل االستجابة السنوي ) -
λ = 1- β^1 Yt-1 

حيث يتم تقدير درجة االستجابة لممتغيرات التى يمكن أن تؤثر عمى 
االنكماش في زراعة المحصول تجابة الزراع في المدى لمتوسع أو اس

 موضع الدراسة.

    فترة االستجابة الكاممة )سنو( = -
1t

Y
1
β̂1

1




 

الكاممة  الزمنية الالزمة انقضاؤىا لتحقيق االستجابةىو مقدار الفترة 
 لدى المزارع بدء من العام التالي لمزراعة.
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 اعتمد البحث في تقدير دوال استجابة العرض عمى محورين : 
باعتباره  ،استخدام نموذج مارك نيرلوف الديناميكي أوليما

وذلك  ،من أشير النماذج االقتصادية في تقدير دوال استجابة العرض
مكانية إدخال العديد من المتغيرات المستقمة في  نظرًا لسيولة تقديره وا 
تمك الدالة . حيث افترض البحث أن استجابة مساحة المحصول فى 
العام الحالي تتأثر ببعض المتغيرات المرتبطة بالمحصول بفترة تأخير 

 ،والسعر المزرعى الجاري ،حد متمثمة في : اإلنتاجية الفدانيةاعام و 
مع حساب مرونة  ،وصافى العائد الفدانى ،والتكاليف الكمية الجارية

باإلضافة إلى حساب معامل  ،استجابة العرض فى المدى القصير
والفترة الزمنية الالزم انقضاؤىا لتحقيق االستجابة  ،االستجابة السنوي

 الكاممة لدى المزارع بدءًا من العام التالي لمزراعة . 
فتضمن : دراسة استجابة عرض مساحة  أما المحور الثاني

المحصول في العام الحالي لمتأثر ببعض المتغيرات لممحاصيل 
وكذلك التكاليف  ،المنافسة متمثمة في : أسعار المحاصيل المنافسة

 وصافى عائد المحاصيل المنافسة. ،الكمية
البطاطس  تقدير دوال استجابة العرض لمحصولحيث تم 

باستخدام النموذج الخطي والموغاريتمي، وذلك بعد مقارنة  الصيفي
الدوال المقدرة واختيار أفضميا من حيث معنويتيا اإلحصائية و 

فضاًل  ،معنوية النموذج ومعنوية المتغيرات ومنطقية إشارة المعامالت
عن تمشييا مع المنطقين االقتصادي واإلحصائي ولموصول ألفضل 

لتقدير العوامل المحددة  ،من المحاوالتالنماذج تم أجراء العديد 
لممساحة المزروعة بالمحصول وذلك بعد عمل مصفوفة االرتباط بين 

لمعالجة مشكمة االزدواج الخطى  ،،جميع العوامل الداخمة في البحث
فقد تم تقسيم العوامل التفسيرية إلى  ،بين المتغيرات من ناحية أخرى

والثانية  ،الخاصة بالمساحةأربع مجموعات منيا مجموعة المتغيرات 
مجموعة المتغيرات الخاصة باألسعار، والثالثة مجموعة المتغيرات 
الخاصة بالتكاليف، والرابعة مجموعة المتغيرات الخاصة بصافي عائد 
المحاصيل المنافسة . وذلك من خالل استخدام نموذج نيرلوف ألنو 

وكان أفضل  ،أوفق النماذج من الناحيتين اإلحصائية واالقتصادية
نماذج االنحدار المتعدد في الصورة الموغاريتمية المزدوجة لوغاريتم 

 . e=(2.718)الرقم الطبيعي 
ولقد تم اختيار المحاصيل المنافسة لممحصول موضع البحث 
عمى أساس اتفاقيما في كال من مواسم ومناطق الزراعة، ووفقا 

ن المتغيرات لممنطق االقتصادي فمن المتوقع أن تكون معممات كل م
 السابقة موجبة فيما عدا التكاليف اإلنتاجية الفدانية .

 
 
 
 

 نتائج البحث ومناقشتيا : .5

 المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول البطاطس. 1.5
 فى مصر : الصيفي

 الصيفي: البطاطساإلنتاجية لمحصول  المؤشرات. 1.1.5

 تطور المساحة المزروعة : -
المزروعة لمحصول البطاطس بدراسة تطور المساحة 

( اتضح من الجدول رقم  3002 -3002الصيفي خالل الفترة )
ألف فدان عام  066,00أنيا تراوحت بين حد أعمى بمغ حوالى ،(0)

، أي 3002ألف فدان عام  86,46وحد أدنى بمغ حوالى ، 3003
وبتقدير  ،٪ وذلك عن الحد األدنى020,64 حوالي بزيادة تعادل
ه الزمنى العام لممساحة المزروعة ، تبين من المعادلة معادلة االتجا

أنيا تزايدت بمقدار سنوي معنوي  ،(3( في الجدول رقم )0رقم )
 حوالي أي ما يعادل ،ألف فدان 3,846إحصائيًا ، بمغ حوالى 

ألف فدان  006,64٪ من متوسط المساحة والبالغ حوالى 3,32
معامل التحديد إلى أن  تشير قيمة بينما ،خالل نفس الفترة

بمحصول  % من التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة36,6نحو
معنوية النموذج المقدر  ثبتتوقد  ،ترجع الى عنصر الزمن البطاطس

 (.0,06عند مستوى معنوية بمغ )
 تطور اإلنتاجية الفدانية :   -

بدراسة تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول البطاطس الصيفي 
( أنيا تراوحت بين حد 0فترة البحث تبين من الجدول رقم )خالل 

، وحد أعمى بمغ حوالى  3002طن عام  00,02أدنى بمغ حوالى 
٪ وذلك عن الحد 32,60نحو أى بزيادة تعادل ،3002عام  02,42
اتضح  وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لمغمة الفدانية ، ،األدنى

(، أنيا تزايدت بمقدار سنوي 3ل رقم )( فى الجدو 3من المعادلة رقم )
 حوالي لأى ما يعاد ،طن 0,062بمغ حوالى  ،معنوي إحصائياً 

طن 03,04البالغ حوالى و ٪ من متوسط اإلنتاجية الفدانية 0,42
معامل التحديد إلى أن  تشير قيمة بينما ،خالل نفس الفترة

لمبطاطس اإلنتاجية الفدانية % من التغيرات الحادثة في 84,2نحو
معنوية النموذج المقدر  ثبتتوقد  ،ترجع الى عنصر الزمن الصيفي

 (.0,00عند مستوى معنوية بمغ )
 تطور اإلنتاج الكمى :   -

 بدراسة تطور اإلنتاج الكمى لمحصول البطاطس الصيفي،  
أنو تراوح بين حد أعمى بمغ حوالى  ،(0اتضح من الجدول رقم)

 462,86وحد أدنى بمغ حوالى  ،3003ألف طن عام 0240,60
٪ وذلك عن 062,62 نحو ، أى بزيادة تعادل3002ألف طن عام 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لإلنتاج الكمى،  ،الحد األدنى

 أن اإلنتاج الكمي  ( ،3( فى الجدول رقم )2اتضح من المعادلة رقم )
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 ( .2019 -2003المحددات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول البطاطس الصيفي فى مصر خالل الفترة )تطور بعض  .1جدول 

 
 السنوات

 

 المساحة
 )ألف فدان(

اإلنتاجية 
 الفدانية
 )طن(

 اإلنتاج الكمى
 )ألف طن(

السعر 
 المزرعى
 )جنيو(

 التكاليف الكمية
 )جنيو/فدان(

متوسط تكمفة 
الوحدة 
 المنتجة

 )جنيو/طن(

 الكمى اإليراد
 )جنيو/فدان(

 صافى العائد
 )جنيو/فدان(

نسبة اإليراد 
إلى التكاليف 

 الكمية

أربحية الوحدة 
 المنتجة

 )جنيو/طن(

الجنيو  عائد
 المستثمر
 )جنيو(

2003 68,48 11,09 759,65 717,00 4504,00 406,13 7951,53 3447,53 1,77 310,87 0,77 
2004 97,23 11,69 1136,91 696,00 6021,00 515,06 8136,24 2115,24 1,35 180,94 0,35 
2005 113,28 11,81 832,36 694,00 6352,00 537,85 8196,14 1844,14 1,29 156,15 0,29 
2006 79,07 11,82 934,84 852,00 7010,00 593,06 10070,64 3060,64 1,44 258,94 0,44 
2007 85,85 12,10 1038,79 1212,00 8014,00 662,31 14665,20 6651,20 1,83 549,69 0,83 
2008 122,06 12,01 1465,94 1217,00 9342,00 777,85 14616,17 5274,17 1,56 439,15 0,56 
2009 120,66 12,01 1449,61 1329,00 9491,00 790,26 15961,29 6470,29 1,68 538,74 0,68 
2010 133,91 11,84 1585,49 1345,00 9397,00 793,67 15924,80 6527,80 1,69 551,33 0,69 
2011 151,14 12,22 1846,93 1521,00 10143,00 830,03 18586,62 8443,62 1,83 690,97 0,83 
2012 158,10 12,47 1971,51 1165,00 11336,00 909,06 14527,55 3191,55 1,28 255,94 0,28 
2013 133,68 12,26 1638,81 1182,00 10989,00 896,33 14491,32 3502,32 1,32 285,67 0,32 
2014 143,78 12,14 1745,19 1193,00 11053,00 910,61 14480,63 3427,63 1,31 282,39 0,31 
2015 128,94 12,34 1590,94 1185,00 11088,00 898,61 14621,72 3533,72 1,32 286,39 0,32 
2016 123,91 12,15 1505,52 1414,00 13939,00 1147,24 17180,10 3241,10 1,23 266,76 0,23 
2017 133,68 12,70 1697,28 2006,00 20804,00 1638,63 25468,18 4664,18 1,22 367,37 0,22 
2018 101,46 12,52 1265,00 2679,00 23468,00 1874,44 33541,08 10073,08 1,43 804,56 0,43 
2019 120,53 13,73 1640,18 2600,00 28742,00 2093,37 35698,00 6956,00 1,24 506,63 0,24 

 0,46 396,03 1,46 4848,48 16712,78 957,32 11864,29 1353,35 1417,94 12,17 118,57 متوسط الفترة
 جمعت وحسبت من :  -المصدر :

 . ختمفةم وزارة الزراعـــة واستصـالح األراضي،  نشرة االقتصاد الزراعي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المـركزية لالقتصاد الزراعي، أعداد            
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 (. 2019 -2003معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور بعض المحددات اإلنتاجية لمحصول البطاطس الصيفي فى مصر خالل الفترة ) .2جدول 

ــادلة الظاىرة رقم المعادلة ــ ــ ــ ــ  المعــ
 2ر

 معامل التحديد
 ف

 مقدار التغير متوسط الظاىرة المقدرة
% 

 معدل التغير

 المساحة (1)
 ) ألف فدان (

 ىس2,648+  94,743ى = ^ص
                    (2,448*)  0,285 5,99* 118,57 2,648 2,23 

(2) 
 اإلنتاجية الفدانية

 )طن(
 ىس 0,089+  11,368ى =^ص

                     (5,626**) 0,679 31,66** 12,17 0,089 0,73 

 اإلنتاج الكمى (3)
 )ألف طن(

 ىس48,516+  981,294ى = ^ص
                   (3,558**) 0,458 12,66** 1417,94 48,52 3,42 

(4) 
 السعر المزرعى

 )جنيو(
 ىس95,522+  493,654ى = ^ص

                    (5,685**) 0,683 32,32** 1353,35 95,52 7,06 

 ىس1126,848+  1722,662ى =^ص التكاليف الكمية (5)
                    (6,840**) 

0,757 46,79** 11864,29 1126,85 9,50 

 متوسط تكمفة الوحدة المنتجة (6)
 ىس83,481+  205,997ى = ^ص

                   (7,309**) 0,781 53,42** 957,32 83,48 8,72 

 ىس1308,989+  4931,877ى =^ص اإليراد الكمى (7)
                    (5,718**) 

0,685 32,70** 16712,78 1308,99 7,83 

 ىس182,141+  3209,216ى = ^ص صافى العائد (8)
               (1,672) 0,157 2,80 4848,48 182.141 3.76 

 ىس 0,022 – 1,658ى = ^ص نسبة اإليراد إلى التكاليف الكمية (9)
               (-2,294*) 

0,260 5,26* 1,46 0,022 1,51 

 ىس12,041+  287,658ى = ^ص أربحية الوحدة المنتجة (10)
                (1,358) 0,110 1,845 396,03 12.041 3.04 

(11) 
 عائد

 الجنيو المستثمر
 ىس0,022 – 0,658ى = ^ص

                 (-2,294*) 0,260 5,26* 0,46 0,022 4,78 

 ( .04، ...، 2، 3، 0= تشير إلى الزمن ) ى س،    لممتغيرات خالل السنة ه تشير إلى القيمة التقديريةى = ^ص حيث : 
  0,00القيمة بين القوسين قيمة ) ت ( المحسوبة .   ** معنوي عند مستوى معنوية 

 ( .  0المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
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قد تزايد بمقدار سنوي معنوي  لمحصول البطاطس الصيفي
 حوالي ألف طن، أى ما يعادل 46,608إحصائيًا، بمغ حوالى 

ألف طن 0404,24٪ من متوسط اإلنتاج الكمى والبالغ حوالى 2,43
وتفسر قيمة معامل التحديد مسئولية العوامل التي  ، خالل نفس الفترة

% من التغيرات الحادثة في 46,6يعكسيا عنصر الزمن عن حوالي 
وقد ثبتت معنوية  اإلنتاج الكمي لمبطاطس الصيفي في مصر،

 (.0,00النموذج المقدر عند مستوى معنوية بمغ )

 االقتصادية لمحصول البطاطس الصيفي : المؤشرات. 2.1.5

 السعر المزرعى : تطور -
( إلى أن السعر المزرعى 0تشير بيانات الجدول رقم )

لمحصول البطاطس الصيفي خالل فترة البحث تراوح بين حد أدنى 
، وحد أعمى بمغ حوالى 3006جنيو / طن عام  824,00بمغ حوالى 
٪  368,03، أى بزيادة تعادل  3006جنيو / طن عام  3842,00

وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لمسعر وذلك عن الحد األدنى، 
، أنو تزايد  (3( فى الجدول رقم )4المزرعى، تبين من المعادلة رقم )

جنيو / طن،  26,633إحصائيًا ، بمغ حوالى  معنوي سنويبمقدار 
البالغ حوالى و ٪ من متوسط السعر المزرعى  4,08أى ما يعادل 

خالل قيمة معامل  ومنجنيو / طن خالل نفس الفترة، 0262,26
التحديد المقدر يتضح أن التغير في السعر المزرعى لمحصول 

 بحوالي البطاطس الصيفي خالل فترة الدراسة يرجع إلى عنصر الزمن
%، وقد ثبتت معنوية النموذج المقدر عند مستوى معنوية بمغ 86,2

(0,00.) 
 تطور التكاليف الكمية: -

تبين أن التكاليف الكمية  ، (0الجدول رقم ) بياناتباستعراض 
تراوحت بين حد أدنى بمغ حوالى  الصيفي لمحصول البطاطس

، وحد أعمى بمغ حوالى 3002جنيو/طن عام  4604,00
٪ 626,04، أى بزيادة تعادل 3006جنيو/طن عام  36443,00

وذلك عن الحد األدنى، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لمتكاليف 
 .ادلةالكمية اتضح من المع

 معنوي سنوي بمقدار تزايدت أنيا ،(3) رقم الجدول فى( 6) رقم
٪ 2,60 يعادل ما أى طن/  جنيو0038,646 حوالى بمغ إحصائيًا،

 طن/جنيو 00684,32 حوالى والبالغ الكمية التكاليف متوسط من
 أن إلى التحديد معامل قيمة تشير بينما.  البحث فترة خالل
 الى ترجع الكمية التكاليف فى الحادثة التغيرات من% 46,4نحو

 معنوية مستوى عند المقدر النموذج معنوية وثبتت الزمن، عنصر
(0,00.) 

 تطور متوسط تكمفة الوحدة :  -      
( أن متوسط تكمفة الوحدة 0يتضح من الجدول رقم )     

لمحصول البطاطس الصيفي تراوح بين حد أدنى بمغ حوالى 

 3022,24وحد أعمى بمغ حوالى  ،3002جنيو/طن عام  408,02
٪ وذلك عن 406,44أى بزيادة تعادل  ،3006جنيو / طن عام 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لمتوسط تكمفة  ،الحد األدنى
 ت( أنو تزايد3( فى الجدول رقم )8الوحدة اتضح من المعادلة رقم )

أى  ،يو/طنجن 62,460بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا ، بمغ حوالى 
٪ من متوسط تكمفة الوحدة البالغ حوالى 6,43ما يعادل 

معامل  تشير قيمة بينما ،جنيو/طن خالل فترة البحث264,23
% من التغيرات الحادثة في تكمفة الوحدة 46,0التحديد إلى أن نحو

معنوية النموذج المقدر  ثبتتوقد  ،المنتجة ترجع الى عنصر الزمن
 .(0,00عند مستوى معنوية )

 تطور اإليراد الكمى:  -
بدراسة تطور اإليراد الكمي لمحصول البطاطس الصيفي 

أنو تراوح بين حد أدنى  ،(0خالل فترة البحث اتضح من الجدول رقم )
وحد أعمى بمغ حوالى  ،3002جنيو/فدان عام 4260,62بمغ حوالى 
٪ 246,24أى بزيادة تعادل  ،3002جنيو/فدان عام  26826,00

وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لإليراد  ،األدنى وذلك عن الحد
( في 4اتضح من المعادلة رقم ) ،الكمى لمحصول البطاطس الصيفي

بمغ حوالى  ،أنو تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً  ،(3الجدول رقم )
٪ من متوسط اإليراد 4,62أى ما يعادل  ،جنيو لمفدان0206,262

ومن  ،جنيو/فدان خالل نفس الفترة08403,46البالغ حوالى و الكمى 
خالل قيمة معامل التحديد المقدر يتضح أن التغير فى اإليراد الكمى 
من محصول البطاطس الصيفي خالل فترة الدراسة يرجع إلى عنصر 

معنوية النموذج المقدر عند مستوى  ثبتتوقد  ،%86,6الزمن بنسبة
 (.0,00معنوية )

 تطور صافى العائد الفدانى :  - 
لمحصول البطاطس  الفداني بدراسة تطور صافى العائد
أنو تراوح بين حد أدنى بمغ ،(0الصيفي اتضح من الجدول رقم )

وحد أعمى بمغ حوالى  ،3006جنيو لمفدان عام  0644,04حوالى 
 448,33، أى بزيادة تعادل  3006جنيو لمفدان عام  00042,06

تجاه الزمنى العام وبتقدير معادلة اال ، ٪ وذلك عن الحد األدنى
( فى الجدول رقم 6لصافي العائد الفداني اتضح من المعادلة رقم )

 أنو تزايد بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيًا .  ،(3)
 تطور نسبة اإليراد إلى التكاليف الكمية :       -

( أن نسبة اإليراد إلى التكاليف 0يتضح من الجدول رقم )
تراوحت بين حد أعمى بمغ  ،الكمية لمحصول البطاطس الصيفي

 0,33، وحد أدنى بمغ حوالى 3000جنيو لمفدان عام 0,62حوالى 
٪ وذلك عن 22,22، أى بانخفاض يعادل 3004جنيو لمفدان عام 

جنيو لمفدان خالل فترة  0,48الحد األعمى، وبمتوسط عام بمغ حوالى 
ليف وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى لنسبة اإليراد إلى التكا ،البحث
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أنو تناقص  ،(3( فى الجدول رقم )2الكمية اتضح من المعادلة رقم )
أى  ،جنيو لمفدان 0,033بمغ حوالى  ،بمقدار سنوي معنوي إحصائياً 

٪ من متوسط نسبة اإليراد إلى التكاليف الكمية البالغ 0,60ما يعادل 
معامل  تشير قيمة بينما ،جنيو لمفدان خالل نفس الفترة0,48حوالى 
% من التغيرات الحادثة فى قيمة ىذا 38,0د إلى أن نحو التحدي

معنوية النموذج المقدر  ثبتتوقد  ،المؤشر ترجع الى عنصر الزمن
 (.0,06عند مستوى معنوية )

 تطور أربحية الوحدة المنتجة :  -
بدراسة تطور أربحية الوحدة المنتجة لمحصول البطاطس 

(، أنيا تراوحت 0رقم )الصيفي خالل فترة البحث اتضح من الجدول 
وحد  ،3006جنيو / طن عام  068,06بين حد أدنى بمغ حوالى 

أى بزيادة تعادل  ،3006جنيو/طن عام  604,68أعمى بمغ حوالى 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى  ،٪ وذلك عن الحد األدنى406,36

( فى 00اتضح من المعادلة رقم ) ،العام لألربحية الوحدة المنتجة
 تزايدت بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيًا .  ا(، أني3رقم )الجدول 

 تطور عائد الجنيو المستثمر: -
( إلى أن عائد الجنيو المستثمر 0تشير بيانات الجدول رقم )

تراوح  ،( 3002 -3002خالل الفترة ) الصيفي لمحصول البطاطس
، وحد أدنى 3000جنيو  لمفدان عام  0,62بين حد أعمى بمغ حوالى 

أى بانخفاض يعادل  ،3004جنيو  لمفدان عام  0,33حوالى  بمغ
 0,48وبمتوسط عام بمغ حوالى  ،٪ وذلك عن الحد األعمى42,42

جنيو لمفدان خالل فترة البحث. وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام 
اتضح من  من محصول البطاطس الصيفي لعائد الجنيو المستثمر

أتجاىا عاما  تأخذأنو  ،(3)م ( فى الجدول رق00المعادلة رقم )
حنيو سنويا وبمعدل 0,033متناقصا ومعنويا إحصائيًا قدر بحوالي 

معامل التحديد  قيمة شيرت%، بينما 4,46نقص سنوي قدر بحوالي 
% من التغيرات الحادثة فى عائد الجنيو المستثمر 38,0إلى أن نحو

معنوية النموذج المقدر عند  ثبتتوقد  ،ترجع الى عنصر الزمن
 (.0,06مستوى معنوية )

المزروعة  مساحةالحساب معامل عدم االستقرار لكل من . 2.5
 :بطاطس الصيفيلمحصول الاإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكمي 

المزروعة  مساحةال حيث يعد معامل عدم االستقرار لكل من
البطاطس الصيفي من  لمحصولاإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكمي 

المؤشرات اليامة التي تقيس درجات التذبذب السنوي في تمك 
الدراسة. ومعامل عدم االستقرار ىو عبارة عن  المتغيرات خالل فترة

ونسبتو الى المتغير  االنحراف النسبى بين المتغير الفعمى والتقديرى
من ووفقا ليذه الطريقة يتم حساب معامل عدم االستقرار  التقديرى،

   المعادلة التالية: خالل

100*
ŷ

ŷy
tcoefficienstabilitynonThe 







 


 
 حيث: 

y .القيمة الفعمية لممتغير موضع الدراسة = 
= القيمة التقديرية لممتغير موضع الدراسة ويتم حسابيا من خالل   ̂ 

ووفقا لممقياس السابق  الخطية.العام  تقدير معادالت االتجاه الزمني
معامل عدم  اإلنتاج كمما أقتربت قيمةتعتبر الحالة المثمي الستقرار 

 (3)االستقرار من الصفر
( والتى توضح نتائج 2وباستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

اإلنتاجية و المزروعة  مساحةال تقدير معامالت عدم االستقرار لكل من
والسعر المزرعي لمحصول البطاطس الصيفي  الفدانية واإلنتاج الكمي
( تبين أن ىناك عدم 3002-3002)الدراسة في مصر خالل فترة 

واإلنتاجية  ،استقرار في جميع سنوات الدراسة في المساحة المزروعة
لمحصول البطاطس الصيفي  المزرعى الفدانية واإلنتاج الكمي والسعر

حيث بمغ  ،حيث جاءت جميعيا غير مساوية لمصفر ،في مصر
المتوسط اليندسي لمعامالت عدم االستقرار لممساحة المزروعة 

 6,86حوالي المزرعىالفدانية واإلنتاج الكمي والسعر  واإلنتاجية
ومن ذلك  ،عمى الترتيب خالل فترة البحث 00,02،02,20 ،0,30،

 يتضح أن اإلنتاجية الفدانية أكثر استقرار خالل فترة البحث .
االنحدار المتعدد المرحمي لمعامالت عدم ومن خالل تحميل 

(، واإلنتاجية الفدانية 0االستقرار لكل من المساحة المزروعة )س
( وأثرىا عمى معامل عدم استقرار 2(، والسعر المزرعى )س3)س

اإلنتاج الكمى لمحصول البطاطس الصيفي والذي يشير إليو الجدول 
ادية لمنموذج (  : يتضح من المالمح اإلحصائية واالقتص4رقم )

 الكامل المقدر ما يمى:
  إن عدم االستقرار فى كل من المساحة المزروعة واإلنتاجية

لى عدم االستقرار فى إنتاج محصول إالفدانية والسعر المزرعى يؤدى 
 لمساحةالبطاطس الصيفي، إذ تفسر معامالت عدم استقرار 

 من% 60 نحو المزرعى والسعر الفدانية واإلنتاجية المزروعة
 من الكمى اإلنتاج استقرار عدم معامل فى تحدث التي التغيرات
 التغيرات تمك من% 30 حوالى وأن الصيفي، البطاطس محصول

 .أخرى متغيرات استقرار عدم الى ترجع
 اإلنتاج عمى تأثيراً  المتغيرات أكثر أن أيضا النتائج من يتبين كما -

 فى% 0 بنسبة تغيرا أن حيث المزروعة، المساحة ىو الكمى
 معامل فى معنوياً  تغيرا إلى تؤدى المساحة استقرار عدم معامالت

 %0,2 بحوالي المحصول من الكمى اإلنتاج فى االستقرار عدم
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المزرعى لمحصول البطاطس تطور معامل عدم االستقرار لكل من المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكمي والسعر . 3 جدول 
 (2019-2003الصيفي في مصر خالل الفترة )

 المساحة المزروعة السنوات
 )ألف فدان(

 اإلنتاجية الفدانية
 )طن/فدان(

 اإلنتاج الكمي
 )ألف طن(

 السعر المزرعى
 )جنيو/طن(

3002 32,86 2,30 38,32 30,40 
3004 3,60 0,34 6,42 0,86 
3006 00,23 0,60 38,02 00,06 
3008 34,22 0,60 30,48 3,40 
3004 30,60 3,43 06,03 34,42 
3006 00,22 0,20 06,30 04,06 
3002 8,63 0,06 2,44 04,24 
3000 06,60 3,00 06,46 8,22 
3000 34,48 0,40 20,36 03,22 
3003 20,43 0,43 24,44 02,62 
3002 4,23 0,43 6,04 32,44 
3004 02,84 3,40 00,83 34,36 
3006 0,06 0,60 0,20 20,43 
3008 6,22 2,82 2,22 33,44 
3004 0,66 0,04 0,82 4,02 
3006 38,00 3,04 36,03 23,42 
3002 02,48 8,64 2,06 33,46 

 13,30 11,09 1,20 8,68 المتوسط اليندسي
 ( بالبحث.0جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم ) :المصدر

-2003في مصر خالل الفترة ) الصيفي نتائج تقدير نموذج االنحدار المتعدد لمعامالت عدم االستقرار لمحصول البطاطس .4 جدول
2019. ) 

 ف 2ر المعادالت البيان
 النموذج الكامل

 المتعدد
 2س0,03 – 3س0,20 – 0س0,20+  4,42=تص^

                  (4,32(   **)-0,00(    )-0,00) 0,600 04,42** 

ج أو النموذج المتدر 
 المرحمي

 0س0,62+  3,66=تص^
                (4,20**) 0,460 62,22** 

^حيث : ص
 ( . 3002 –3002= تشير إلى القيمة التقديرية لمظاىرة موضع البحث خالل الفترة ) ت

 السعر المزرعى . 2س ، اإلنتاجية الفدانية 3س ،المساحة المزروعة 0س
  0,00القيمة بين القوسين قيمة ) ت ( المحسوبة .   ** معنوي عند مستوى معنوية 

 .     بالبحث (0المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )

 تقدير استجابة عرض محصول البطاطس الصيفي :. 3.5

يتم تقدير استجابة عرض محصول البطاطس الصيفي من 
خالل أسموبين أوليما تقدير استجابة عرض محصول البطاطس 
الصيفي لممتغيرات المرتبطة بو وثانييما تقدير استجابة عرض 

محصول البطاطس الصيفي لممتغيرات المرتبطة بأىم المحاصيل 
 المنافسة لو .
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لعرض لممتغيرات المرتبطة نتائج تقدير دوال استجابة ا. 1.3.5
 بمحصول البطاطس الصيفي:

يتم تقدير دوال استجابة العرض باستخدام نموذج نيرلوف 
الديناميكي المعدل والذى يعتمد عمى قياس العالقة بين السموك 

وذلك باعتبار أن المساحة المزروعة  ،الماضي والمستقبمي لممنتجين
( تمثل ت^و)صبمحصول البطاطس الصيفي في العام الحالي ل
 المتغير التابع وىو دالة في المتغيرات المستقمة التالية:

( المساحة المزروعة من ىذا المحصول في العام 0-)ت0لوص
 السابق بفترة تأخير عام واحد ،

)ت = اإلنتاجية الفدانية لممحصول بالطن في العام السابق ( 0-)ت0لوس

- 0) . 
= السعر المزرعى الجاري لممحصول بالجنيو في العام ( 0-)ت3لوس

 . (0 -)ت السابق 
= التكاليف الكمية إلنتاج الفدان من المحصول بالجنيو في ( 0-)ت2لوس

 (0 -)ت العام السابق 
= صافى العائد الفدانى لممحصول بالجنيو في العام ( 0-)ت4لوس

 . (0 -)ت السابق 
( الواردة 0المعادلة رقم ) تشير نتائج: اإلنتاجية الفدانية -

إلى استجابة المزارع لإلنتاجية الفدانية لمحصول  ،(6بالجدول رقم )
وأوضح معامل التحديد أن  ،البطاطس الصيفي فى العام السابق

٪ من التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة بمحصول 48نحو
أما  ،البطاطس الصيفي في العام الحالي ترجع إلى اإلنتاجية الفدانية

ت ثبتتولقد  ،باقي التغيرات تعزى إلى عوامل أخرى غير مقيسو بالدالة
 . 0,00معنوية النموذج إحصائيًا عند مستوى 

وتوضح النتائج أن زيادة اإلنتاجية الفدانية لمبطاطس الصيفي 
في العام السابق بمقدار طن واحد يترتب عميو زيادة المساحة 

ألف  0,662م الحالي بمقدار المزروعة بالبطاطس الصيفي فى العا
كما بمغت  ،فدان مع افتراض ثبات العوامل األخرى عند مستوى معين

وىذا يوضح  ،0,662مرونة استجابة عرض البطاطس الصيفي نحو 
أن زيادة اإلنتاجية الفدانية لمبطاطس الصيفي في العام السابق بنسبة 

ي في ٪ تؤدى إلى زيادة المساحة المزروعة من البطاطس الصيف0
بينما بمغ معامل االستجابة السنوي حوالى  ،٪0,662العام الحالي 

في حين بمغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة الكاممة لدى  ،0,444
 سنة بدًء من العام التالي لمزراعة. 3,324المزارع نحو 

(، الواردة 3كما تشير نتائج المعادلة رقم ):  السعر المزرعى-
لى استجابة المزارع لمسعر المزرعى لمحصول (، إ6بالجدول رقم )

البطاطس الصيفي فى العام السابق، حيث يوضح معامل التحديد أن 
٪ من التغيرات الحادثة في مساحة البطاطس الصيفي 63,3نحو 

ترجع إلى ىذا المتغير وباقي التغيرات تعزى إلى عوامل أخرى غير 

إحصائيًا عند مستوى مقيسو بالدالة، ولقد ثبتتت معنوية النموذج 
0,00 . 

وتوضح النتائج أن زيادة السعر المزرعى لمبطاطس الصيفي 
في العام السابق بمقدار جنيو واحد يترتب عميو زيادة المساحة 

ألف  0,042المزروعة بالبطاطس الصيفي فى العام الحالي بمقدار 
فدان مع افتراض ثبات العوامل األخرى عند مستوى معين، كما بمغت 

، وىذا يوضح 0,042ونة استجابة عرض البطاطس الصيفي نحو مر 
أن زيادة السعر المزرعى لمبطاطس الصيفي فى العام السابق بنسبة 

٪ يؤدى إلى زيادة المساحة المزروعة من البطاطس الصيفي في 0
٪، في حين بمغ معامل االستجابة السنوي 0,042العام الحالي بنسبة 

ترة الالزمة لتحقيق االستجابة الكاممة ، بينما بمغت الف0,634حوالى 
 سنة بدًء من العام التالي لمزراعة .  0,302لدى المزارع نحو 

(، 2كما تظير نتائج المعادلة رقم ): التكاليف اإلنتاجية -
(، إلى استجابة المزارع لمتكاليف الكمية إلنتاج 6الواردة بالجدول رقم )

ابق، حيث يوضح فدان محصول البطاطس الصيفي في العام الس
٪ من التغيرات الحادثة في مساحة 48,8معامل التحديد أن نحو 

البطاطس الصيفي ترجع إلى ىذا المتغير وباقي التغيرات تعزى إلى 
عوامل أخرى غير مقيسو بالدالة، ولقد ثبتتت معنوية النموذج 

 . 0,00إحصائيًا عند مستوى 
ج فدان وتوضح النتائج أن زيادة التكاليف الكمية إلنتا

البطاطس الصيفي لمعام السابق بجنيو واحد يترتب عميو زيادة 
المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي فى العام الحالي بمقدار 

 ألف فدان، وىذا ال يتفق مع المنطق االقتصادي . 0,083
(، الواردة 4كما تبين نتائج المعادلة رقم ): صافى العائد -

لمزارع لصافى العائد الفدانى (، إلى استجابة ا6بالجدول رقم )
لمحصول البطاطس الصيفي فى العام السابق، حيث يوضح معامل 

٪ من التغيرات الحادثة في مساحة البطاطس 82,6التحديد أن نحو 
الصيفي ترجع إلى ىذا المتغير وباقي التغيرات تعزى إلى عوامل 

عند  أخرى غير مقيسو بالدالة، ولقد ثبتتت معنوية النموذج إحصائياً 
 . 0,00مستوى 

وتوضح النتائج أن زيادة صافى العائد الفدانى لمبطاطس 
الصيفي لمعام السابق بجنيو واحد يترتب عميو زيادة المساحة 

ألف   0,022المزروعة بالبطاطس الصيفي في العام الحالي بمقدار 
فدان مع افتراض ثبات العوامل األخرى عند مستوى معين، كما بمغت 

، وىذا يوضح 0,022ة عرض البطاطس الصيفي نحو مرونة استجاب
أن زيادة صافى العائد الفدانى لمبطاطس الصيفي في العام السابق 

٪ يؤدى إلى زيادة المساحة المزروعة من البطاطس الصيفي 0بنسبة 
 ٪، بينما بمغ معامل االستجابة السنوي 0,022في العام الحالي بنسبة 
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 ( . 1155 - 5995وصافي انعائذ انفذاني في يصر خالل انفترة )  ،وانتكانيف اإلنتاجيت ،وانسعر انًزرعي ،تقذير استجابت عرض يحصول انبطاطس انصيفي طبقاً نإلنتاجيت انفذانيت . 5ذول ج

 النموذج
 
رقم 

 المعادلة
 المتغٌرات

 
 المعــــــــــــادلة

 

معامل 
 التحدٌد
 المعدل

 (2-ر)

 قٌمة
 )ف(

 المرونة
معامل 

االستجابة 
 السنوي

فترة 
االستجابة 

 الكاملة

االنحدار 
 المتعدد
 
 
 
 
 اال
 
 
 

االنحدار 
 المتعدد
 
 

(1) 
اإلنتاجٌة الفدانٌة 

 1س
ص   (.-)ت.لوس5.553+ (.-)ت.لوص5.560+ 5.3.5=  تل̂و

                  (0.0.5             *)(5.335) 
5,465 2,.50** 5,553 5,442 0,032 

 
(2) 

السعر المزرعً 
 2س

 
 (.-)ت0لوس23..5+  (.-)ت.لوص.5.40+  5.500= تلو^ص

                 (0.2.5(              *)..45.) 
5,500 0,246** 5,.23 5,.02 .,050 

 
(3) 

التكالٌف الفدانٌة 
إلنتاج الفدان 

 3س

 
 

 (.-)ت3لوس5.560+  (.-)ت.لوص5.553+  5.6.5= تلو^ص
             (0.660             *)(5.506) 

 

5,466 2,02.** 5,560 5,00. .,566 

 
(4) 

صافً العائد 
 الفدانً

 4س

 
 (.-)ت4لوس00..5+  (.-)ت.لوص5.560+  05..5 = تلو^ص

                                  (4.04.            **) (0.600*) 
 

5,635 .4,036** 5,.00 5,.5. .,04. 

 حَث :  نوص^ث = انًساحت انخقدٍزٍت انًزروعت بانًحصول باألنف فداٌ في انعاو انحانٌ )ث( .

 انًساحت انًزروعت يٍ هذا انًحصول فٌ انعاو انسابق بفخزة حأخَز عاو واحد ، (1-)ث1نوص،         

 ( .1 -= اإلَخاجَت انفداََت نهًحصول بانطٍ فٌ انعاو انسابق )ث  (1-)ث1نوس،         

 ( .1 -= انسعز انًزرعي انجارً نهًحصول بانجَُه فٌ انعاو انسابق )ث  (1-)ث2نوس،         

 (1 -= انخكانَف انكهَت إلَخاج انفداٌ يٍ انًحصول بانجَُه فٌ انعاو انسابق )ث  (1-)ث3نوس،        

 ( .1 -= صافي انعائد انفداَي نهًحصول بانجَُه فٌ انعاو انسابق )ث  (1-)ث4نوس،        
 . 0,5,* يعُوً عُد يسخوى  ، 0,1,** يعُوً عُد يسخوى         

 انًحسوبت( ث) قَى إنٌ حشَز االَحدار يعايالث أسفم األقواس بٍَ انًوجودة انقَى) (         

 * ٍخى حساب انًزوَت فٌ انًدى انقصَز يٍ خالل انًعادنت انخانَت 

     ( ̅   )  ̅   
 ( بانًهحق .1انًصدر: جًعج وحسبج يٍ بَاَاث جدول رقى )
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، في حين بمغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة 0,600حوالى 
 بدًء من العام التالي لمزراعة.سنة  0,346الكاممة لدى المزارع نحو 

وعمى ذلك يتبين أن المزارع أكثر استجابة لصافي العائد الفداني 
( لالتجاه نحو 0-لمحصول البطاطس الصيفي في العام السابق )ت

التوسع في المساحة المزروعة بيذا المحصول ، وفقًا الرتفاع قيمة 
 معامل التحديد.

عرض باستخدام بعض نتائج تقدير دوال استجابة ال. 2.3.5
متغيرات المحاصيل المنافسة لمحصول البطاطس الصيفي خالل 

 (.2019-2003الفترة )

 : المتغيرات الخاصة بالمساحة لممحاصيل المنافسة -
مساحات أىم المحاصيل  بالممحق (3يتضح من الجدول رقم )

( 0 –المنافسة لمحصول البطاطس الصيفي في السنة السابقة )ت 
وانو لتقدير استجابة العرض  ،(3002-3002خالل الفترة األولى )

لمحصول البطاطس الصيفي فى صورة االنحدار المتعدد المرحمي 
 كان من خالل :

لوص^ت= المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي باأللف 
في العام الحالي )ت( ممثاًل لممتغير التابع والمتغيرات المستقمة فدان 
 التالية.
( = المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان 0-)ت0لوس

 (.0-في العام السابق )ت

( = المساحة المزروعة بالذرة الشامية باأللف فدان في 0-)ت3لوس
 (.0-العام السابق )ت

عة باألرز باأللف فدان في العام ( = المساحة المزرو 0-)ت2لوس
 (.0-السابق )ت

( = المساحة المزروعة بالقطن باأللف فدان في العام 0-)ت4لوس
 (.0-السابق )ت

( = المساحة المزروعة بالكوسة الصيفي باأللف فدان 0-)ت6لوس
 (.0-في العام السابق )ت

( = المساحة المزروعة بالخيار الصيفي باأللف فدان في 0-)ت8لوس
 (.0-العام السابق )ت

( وجود عالقة طردية بين 8يتضح من بيانات الجدول رقم )و 
المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي باأللف فدان فى العام الحالي 
)ت( كمتغير تابع والمساحة المزروعة بالطماطم الصيفي في العام 

منطق االقتصادي عمى وىذا ال يتفق مع ال ،(0-)ت 0السابق س
كما يتضح من  ،0,00الرغم من معنوية ىذا المتغير عند مستوى 

حصائيًا معنوية  نفس المعادلة وجود عالقة عكسية منطقية اقتصاديًا وا 
بين المساحة المزروعة بمحصول البطاطس   0,00عند مستوى 

الصيفي باأللف فدان فى العام الحالي )ت( كمتغير تابع والمساحة 
 ،(0-)ت8وعة بمحصول الخيار الصيفي فى العام السابق سالمزر 

 
يع يساحت أهى انًحاصيم انًنافست نه في  انًزروعت تقذير استجابت انعرض نًحصول انبطاطس انصيفي باستخذاو يتغير انًساحت. 6جذول 

 ( .1159-1112انسنت انسابقت عهي يستوى ج.و.ع في انصورة انهوغاريتًيت انًزدوجت خالل انفترة )

 المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلة النموذج
 معامل التحدٌد المعدل

 ف 2-ر

 االنحدار
 المتعدد

ص  (.-)ت6لوس.5,50 – (.-)ت.لوس05,.+  5,552=  تل̂و
                (3,52(        **)-3,53**) 

5,546 .5,.4** 

 فى السنة ت  البطاطس الصيفيمن  باأللف فدانالمتغير التابع وىو المساحة المزروعة ت حيث : لو^ص
 .مساحة الخيار الصيفي  (0-)ت8لوس ، مساحة الطماطم الصيفي (0-)ت0، لوس     
 . 0,06، * معنوي عند مستوى  0,00** معنوي عند مستوى       
 ) ( القيم الموجودة بين األقواس أسفل معامالت االنحدار تشير إلي قيم )ت( المحسوبة      

 ( بالممحق 0من بيانات جدول رقم )المصدر: جمعت وحسبت 

 معكوس إيجاد طريق عن) النموذج أرقام تعديل بعد أنو بمعنى
 الصيفي البطاطس بمحصول المزروعة المساحة أن نجد الموغاريتم

 المزروعة المساحة انخفضت كمما فدان ألف 0,636 بمقدار تزداد
 .الوحدة بمقدار السابق العام في الصيفي بالخيار بمحصول
 التغيرات من٪ 64,8 أن إلى المعدل التحديد معامل ويشير 

 الموجودة المتغيرات إلى ترجع الحالية الصيفي البطاطس مساحة في
 تدخل لم أخرى تغيرات إلى التغيرات باقي ويرجع االستجابة، بنموذج

 . 0,00 مستوى عند معنوي ككل النموذج أن حين فى.  النموذج في

 المتغيرات الخاصة باألسعار لممحاصيل المنافسة: -
السعر المزرعى ألىم  بالممحق (3)يتضح من الجدول رقم 

المحاصيل المنافسة لمحصول البطاطس الصيفي في السنة السابقة 
وأنو لتقدير  ،(3002-3002( خالل الفترة األولى )0 –)ت 

استجابة العرض لمحصول البطاطس الصيفي فى صورة االنحدار 
 المتعدد المرحمي كان من خالل :

لوص^ت= المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي بالجنيو في العام 
 الحالي )ت( 
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( = السعر المزرعى لمطماطم الصيفي بالجنيو في العام 0-)ت0لوس
 (.0-السابق )ت

( = السعر المزرعى لمذرة الشامية بالجنيو فى العام 0-)ت3لوس
 (.0-السابق )ت

لعام السابق ( = السعر المزرعي لألرز بالجنيو فى ا0-)ت2لوس
 (.0-)ت
( = السعر المزرعي لمقطن بالجنيو فى العام السابق 0-)ت4لوس
 (.0-)ت
( = السعر المزرعي لمكوسة الصيفي بالجنيو فى العام 0-)ت6لوس

 (.0-السابق )ت
( = السعر المزرعي لمخيار الصيفي بالجنيو فى العام 0-)ت8لوس

 (.0-السابق )ت
( وجود عالقة 4بالجدول رقم )يتضح من المعادلة الواردة و  

طردية بين المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي باأللف فدان فى 
والسعر المزرعى لمطماطم الصيفي  ،العام الحالي )ت( كمتغير تابع

وىذا ال يتفق مع المنطق  ،(0-)ت0بالجنيو/فدان في العام السابق س
 ،0,00ى االقتصادي عمى الرغم من معنوية ىذا المتغير عند مستو 

كما يتضح من نفس النموذج وجود عالقة عكسية منطقية اقتصاديًا 
حصائيًا معنوية عند مستوى  بين المساحة المزروعة   0,06وا 

بمحصول البطاطس الصيفي باأللف فدان فى العام الحالي )ت( 
والسعر المزرعى لمخيار الصيفي الصيفي فى العام  ،كمتغير تابع
عى لمخيار ي أن انخفاض السعر المزر وىذا يعن ،(0-)ت8السابق س

يؤدى إلى زيادة المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي جنيو واحد 
وذلك بعد تعديل أرقام النموذج  ،ألف فدان 3,00الصيفي حاليًا بنحو 

 عن طريق إيجاد معكوس الموغاريتم.
٪ من التغيرات 64,2ويشير معامل التحديد المعدل إلى أن 

لصيفي الحالية ترجع إلى المتغيرات الموجودة فى مساحة البطاطس ا
ويرجع باقى التغيرات إلى تغيرات أخرى غير  ،بنموذج االستجابة
فى حين أن النموذج ككل معنوي عند مستوى  ،مقيسو بالنموذج

0,00 . 
 

المحاصٌل ألهم  السعر المزرعى مع المزروعة متغٌر المساحةتقدٌر استجابة العرض لمحصول البطاطس الصٌفً باستخدام  . 7جدول 

 ( .2019-2223خالل الفترة )اللوغارٌتمٌة المزدوجة  فى الصورةالمنافسة له فى السنة السابقة على مستوى ج.م.ع  

 التحديد المعدلمعامل  المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلة النموذج
 ف 2-ر

االنحدار 
 المتعدد

ص  (.-)ت6لوس5,600 – (.-)ت.لوس22.,5+  .5,.=  ت ل̂و
                 (3,.0       **)      (-0,.0*) 

5,523 ..,25** 

ص  فى السنة ت البطاطس الصٌفًمن  باأللف فدانالمتغٌر التابع وهو المساحة المزروعة ت حٌث : ل̂و
 ،للطماطم الصٌفً السعر المزرعى (.-)ت.لوس ،      

 .للخٌار الصٌفً   السعر المزرعى (.-)ت6لوس،      
 5,55، * معنوي عند مستوى  .5,5** معنوي عند مستوى       

 ) ( القٌم الموجودة بٌن األقواس أسفل معامالت االنحدار تشٌر إلً قٌم )ت( المحسوبة    .
 ( بالملحق .0المصدر : جمعت وحسبت من بٌانات جدول رقم )      

 : المنافسة لممحاصيل الكمية بالتكاليف الخاصة المتغيرات -
 المحاصيل أىم تكاليف بالممحق( 3)رقم الجدول من يتضح

( 0 – ت) السابقة السنة فى الصيفي البطاطس لمحصول المنافسة
 العرض استجابة لتقدير وانو ،(3002-3002) الفترة خالل

 المرحمي المتعدد االنحدار صورة فى الصيفي البطاطس لمحصول
 : خالل من كان
 العام فى بالجنيو الصيفي بالبطاطس المزروعة المساحة= ت^لوص
 ( ت) الحالي
 العام فى بالجنيو الصيفي لمطماطم الفدان تكاليف( = 0-ت)0لوس
 (.0-ت) السابق
 العام فى بالجنيو الشامية لمذرة الفدان تكاليف( = 0-ت)3لوس
 (.0-ت) السابق
-ت) السابق العام فى بالجنيو لألرز الفدان تكاليف( = 0-ت)2لوس
0.) 

-ت) السابق العام فى بالجنيو لمقطن الفدان تكاليف( = 0-ت)4لوس
0.) 

 العام فى بالجنيو الصيفي لمكوسة الفدان تكاليف( = 0-ت)6لوس
 (.0-ت) السابق
 العام فى بالجنيو الصيفي لمخيار الفدان تكاليف( = 0-ت)8لوس
 (. 0-ت) السابق

( وجود عالقة 6يتضح من المعادلة الواردة بالجدول رقم )و 
طردية موجبة تتفق مع المنطق االقتصادي واإلحصائي بين المساحة 
المزروعة بالبطاطس الصيفي باأللف فدان فى العام الحالي )ت( 

والتكاليف الكمية إلنتاج الفدان لمحصول الطماطم  ،كمتغير تابع()
ت معنوية ثبتتولقد  ،(0-)ت0الصيفي بالجنيو فى العام السابق س

 . 0,00ىذا المتغير عند مستوى معنوية 
وىذا يعنى أن ارتفاع التكاليف الكمية إلنتاج الفدان من 

 يؤدى  واحدفي في العام السابق بمقدار جنيو محصول الطماطم الصي
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المحاصيل ألىم  التكاليف الكميةمع  المزروعة تقدير استجابة العرض لمحصول البطاطس الصيفي باستخدام متغير المساحة . 8جدول 
 ( .2019-2003خالل الفترة )ج.م.ع فى الصورة الموغاريتمية المزدوجة المنافسة لو فى السنة السابقة عمى مستوى 

 ف 2-ر معامل التحديد المعدل المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلة النموذج
االنحدار 
 المتعدد

 (0-)ت6لوس 0,22 – (0-)ت0لوس 3,08+  0,434لو^ص ت = 
                    (4,55(            **)-4,05**) 0,649 15,81** 

  ،فى السنة ت البطاطس الصيفيمن  باأللف فدانالمتغير التابع وىو المساحة المزروعة ت حيث : لو^ص
 .لمكوسة الصيفي التكاليف الكمية  (0-)ت6، لوسالتكاليف الكمية لمطماطم الصيفي (0-)ت0لوس

 القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة ) ت ( المحسوبة .
 0,06* معنوي عند مستوى  ،0,00** معنوي عند مستوى 

 ( بالممحق .3المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم ) 

إلى زيادة المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي في العام الحالي 
ألف فدان، وذلك بعد تعديل أرقام النموذج عن طريق  4,64بمقدار 

 إيجاد معكوس الموغاريتم . 
يتضح من بيانات نفس النموذج وجود عالقة عكسية بين  كما

بمحصول البطاطس الصيفي باأللف فدان في  المساحة المزروعة
العام الحالي )ت( كمتغير تابع، والتكاليف الكمية إلنتاج الفدان من 

وىذا  (،0-)ت6محصول الكوسة الصيفي بالجنيو في العام السابق س
كوسة الصيفي جنيو واحد يؤدي يعني أن انخفاض تكاليف الفدان لم

 8,62إلى زيادة المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي حاليًا بنحو 
ألف فدان، وذلك بعد تعديل أرقام النموذج عن طريق إيجاد معكوس 

، وىذا ال يتفق مع المنطق االقتصادي عمى الرغم من  الموغاريتم
 . 0,00معنوية ىذا المتغير عند مستوى معنوية 

٪ من التغيرات 84,2امل التحديد المعدل إلى أن ويشير مع
في مساحة البطاطس الصيفي الحالية ترجع إلى المتغيرات الموجودة 
بنموذج االستجابة، ويرجع باقي التغيرات إلى تغيرات أخرى غير 
مقيسو بالنموذج، فى حين أن النموذج ككل معنوي عند مستوى 

0,00 . 
 :لممحاصيل المنافسةلفداني المتغيرات الخاصة بصافي العائد ا -

صافى العائد الفدانى  بالممحق (3يتضح من الجدول رقم)
ألىم المحاصيل المنافسة لمحصول البطاطس الصيفي فى السنة 

وانو لتقدير  ،(3002-3002( خالل الفترة )0 –السابقة )ت 
استجابة العرض لمحصول البطاطس الصيفي فى صورة االنحدار 

 المتعدد المرحمي كان من خالل :
لوص^ت= المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي بالجنيو في العام 

 الحالي )ت( 
( = صافى العائد الفدانى لمطماطم الصيفي بالجنيو في 0-)ت0لوس

 (.0-العام السابق )ت

افى العائد الفدانى لمذرة الشامية بالجنيو في العام ( = ص0-)ت3لوس
 (.0-السابق )ت

( = صافى العائد الفدانى لألرز بالجنيو في العام السابق 0-)ت2لوس
 (.0-)ت
( = صافى العائد الفدانى لمقطن بالجنيو فى العام السابق 0-)ت4لوس
 (.0-)ت
فى ( = صافى العائد الفدانى لمكوسة الصيفي بالجنيو 0-)ت6لوس

 (.0-العام السابق )ت
( = صافى العائد الفدانى لمخيار الصيفي بالجنيو فى 0-)ت8لوس

 (.0-العام السابق )ت
( وجود عالقة 2يتضح من المعادلة الواردة بالجدول رقم )و 

طردية بين المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي باأللف فدان في 
وصافى العائد الفدانى لمحصول  ،العام الحالي )ت( )كمتغير تابع(

وىذا  ،،(0-)ت0الطماطم الصيفي بالجنيو فدان فى العام السابق س
ال يتفق مع المنطق االقتصادي عمى الرغم من معنوية ىذا المتغير 

 . 0,00عند مستوى معنوية 
كما يتضح من نفس النموذج وجود عالقة عكسية منطقية 

حصائيًا معنوية عند مستوى  بين المساحة  ،0,06اقتصاديًا وا 
المزروعة بالبطاطس الصيفي باأللف فدان فى العام الحالي )ت( 

وصافى العائد الفدانى لمحصول الخيار الصيفي  ،)كمتغير تابع(
وىذا يعنى أن انخفاض صافى  ،(0-)ت8بالجنيو فى العام السابق س

جنيو واحد يؤدى إلى زيادة المساحة العائد الفدانى لمخيار الصيفي 
وذلك بعد  ،ألف فدان 0,42المزروعة بالبطاطس الصيفي حاليًا بنحو

تعديل أرقام النموذج عن طريق إيجاد معكوس الموغاريتم . ويشير 
٪ من التغيرات في مساحة 66,3معامل التحديد المعدل إلى أن 

ة بنموذج البطاطس الصيفي الحالية ترجع الى المتغيرات الموجود
ويرجع باقي التغيرات إلى تغيرات أخرى لم تدخل فى  ،االستجابة

. 0,00النموذج . فى حين أن النموذج ككل معنوي عند مستوى 
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المحاصيل ألىم  صافى عائدمع  المزروعة تقدير استجابة العرض لمحصول البطاطس الصيفي باستخدام متغير المساحة .9جدول 
 ( .2019-2003خالل الفترة )ج.م.ع فى الصورة الموغاريتمية المزدوجة عمى مستوى  السابقةالمنافسة لو فى السنة 

 المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلة النموذج
 معامل التحديد المعدل

 ف 2-ر

االنحدار 
 المتعدد

 (0-)ت8لوس0,268 –( 0-)ت0لوس0,406+  0,862لو^ص ت= 
                         (4,20   **)         (-3,42*) 0,582 11,28** 

 فى السنة ت البطاطس الصيفيمن  باأللف فدانالتابع وىو المساحة المزروعة  المتغيرت حيث : لو^ص
 . صافى عائد الخيار الصيفي (0-)ت8لوس ،الطماطم الصيفي صافى عائد (0-)ت0لوس ،     

 القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة ) ت ( المحسوبة . 
 0,06، * معنوي عند مستوى 0,00** معنوي عند مستوى 

 ( بالممحق .3المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم ) 

 التوصيات .6
 في ضوء النتائج التي تم عرضيا أوصت الدراسة بما يمي:

البطاطس الصيفي عمى زيادة المساحات تشجيع مزارعي  -0
المزروعة بالمحصول واالىتمام بو وذلك عن طريق زيادة السعر 

وضرورة وجود  ،المزرعى لممحصول واإلعالن عنو مسبقا
تخطيط استراتيجي إلنتاج محصول البطاطس من أجل التصدير 

 باعتباره من المحاصيل التصديرية اليامة .
والتكاليف  ،رع لألسعار المزرعيةتبين من البحث استجابة الزا -3

وصافى عائد المحاصيل المنافسة لذلك يجب توفير  ،اإلنتاجية
واإلرشادات  ت تخدم الزراع عن تمك المتغيراتقاعدة معموما

لكى  ،المتعمقة بأسعار وتكاليف وصافى عائد ىذه المحاصيل
 يتسنى لمزارع اتخاذ القرار.

التسويقي لخفض تكاليف  االىتمام بالخدمات التسويقية واإلرشاد -2
التسويق وبالتالي خفض تكاليف اإلنتاج بصفة عامة حيث 
تعتبر من المتغيرات المؤثرة عمى العرض من محصول 

 البطاطس.
ضرورة رقابة الدولة ألسعار مستمزمات اإلنتاج وذلك لمخفض  -4

من تكاليف اإلنتاج ، ولمحد الذي يضمن لممزارعين تحقيق عائد 
 زيادة اإلنتاج .مجز تحفزىم عمى 

 المراجع : .7
أعداد  -التجارة الخارجية  نشرة - الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء

 . ختمفةم
والء  ،ياسر عبد الحميد دياب )دكتور( .(2015داليا حامد الشويخ )
" دراسة اقتصادية لمحددات استجابة العرض ،محمود محمد )دكتور(

المجمد  ،أسيوط لمعموم الزراعيةلمحصول القطن في مصر"، مجمة 
 3006ديسمبر  ،العدد السادس ،السادس واألربعون

عزام عبد المطيف عمى السيد  .(2017شحاتو عبد المقصود غنيم )
دراسة اقتصادية " ،محمد عبد الستار عمى مبارك )دكتور( ،)دكتور(

المجمة المصرية  ،"لتقدير استجابة العرض لمحصول بنجر السكر
العدد الرابع،  ديسمبر  ،المجمد السابع والعشرون ،لالقتصاد الزراعى

3004. 
المتغيرات  " .(2013أسماء إسماعيل عيد ) ،طارق عمي أحمد

االقتصادية المؤثرة عمي استجابة عرض المزارع من محصولي 
المجمة المصرية  ،البطاطس الصيفي والطماطم الصيفي في مصر"

ديسمبر  ،العدد الرابع ،المجمد الثالث والعشرون ،لالقتصاد الزراعي
 م 3002

االتجاىات الحديثة فى "  .(2003محسن محمود أبوبكر البطران )
الدراسات االقتصادية القياسية آلثار السياسات اإلصالحية االقتصادية 

نتجات الزراعية الزراعية عمى تطور األنماط السعرية والتسويقية لمم
 ،جامعة القاىرة ،كمية الزراعة ،، قسم االقتصاد الزراعى"فى مصر

 . 3002 ،مقترحات بحثية مقدمة إلى لجنة األساتذة
" دراسة تحميمية القتصاديات  (.2015) محمد رفعت محمد محمد

ومحددات إنتاج وتصدير البطاطس المصرية في ظل المتغيرات 
كمية  ،قسم االقتصاد الزراعي ،دكتوراهرسالة " المحمية والدولية 

 3006 ،جامعة المنيا ،الزراعة
، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة وزارة الزراعة واستصالح األراضي

المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعداد 
 مختمفة.

ة ، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدار وزارة الزراعة واستصالح األراضي
المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة إحصاءات التجارة الخارجية 

 .3002لمصادرات والواردات الزراعية عام 
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 المالحق
 ،المتغيرات المفسرة لدالة استجابة العرض لممتغيرات الخاصة بمحصول البطاطس الصيفي في مصر طبقًا لإلنتاجية الفدانية .1جدول 

 ( 2019 – 2003دوجة خالل الفترة )والتكاليف اإلنتاجية وصافي العائد الفداني في الصورة الموغاريتمية المز  ،والسعر المزرعى

 
 السنوات

مساحة البطاطس 
الصيفي باأللف 
فدان في السنة 

 الحالية)ت(

مساحة البطاطس 
الصيفي باأللف فدان 

 في السنة السابقة
 (1-)ت

اإلنتاجية 
الفدانية 

 )طن/فدان (
 (1-)ت

 السعر المزرعى
 )جنيو/طن( 

 (1-)ت

التكاليف الكمية 
إلنتاج الفدان 

 بالجنيو
 (1-)ت

 صافى العائد
 بالجنيو

 (1-)ت

2003 86,46 86,20 00,23 828 2423 2302,03 
2004 24,32 86,46 00,02 404 4604 2444,62 
2005 002,36 24,32 00,82 828 8030 3006,34 
2006 42,04 002,36 00,60 824 8263 0644,04 
2007 66,66 42,04 00,63 663 4000 2080,84 
2008 033,08 66,66 03,0 0303 6004 8860,30 
2009 030,88 033,08 03,00 0304 2243 6344,04 
2010 022,20 030,88 03,00 0232 2420 8440,32 
2011 060,04 022,20 00,64 0246 2224 8634,60 
2012 066,0 060,04 03,33 0630 00042 6442,83 
2013 022,86 066,0 03,44 0086 00228 2020,66 
2014 042,46 022,86 03,38 0063 00262 2603,23 
2015 036,24 042,46 03,026 0022 00062 2434,82 
2016 032,203 036,24 03,222 0066 00066 2622,43 
2017 022,86 032,203 03,06 0404 02222 2340,00 
2018 000,48 022,86 03,828 3008 30604 4884,06 
2019 030,62 000,48 03,63 3842,00 32486,00 00042,06 
 4836,20 00222,03 0324,63 03,00 006,28 006,64 المتوسط

أعداد  ،الزراعيلالقتصاد  اإلدارة المـركزية ،قطاع الشئون االقتصادية ،نشرة االقتصاد الزراعي  ،جمعت وحسبت من : وزارة الزراعـــة واستصـالح األراضي
مختمفة
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 (2019-2003( المتغيرات الداخمة من المحاصيل المنافسة في تقدير استجابة العرض لمحصول البطاطس الصيفي فى مصر بفترة أبطاء سنة خالل الفترة ) 2 رقم ) ممحق جدول

 السنوات

 المتغيرات الخاصة باألسعار بالجنيو المتغيرات الخاصة بالمساحة باأللف فدان
مساحة  
الطماطم 
 الصيفي

 (1 -) ت 

مساحة الذرة 
 الشامية

 (1 -) ت 

 مساحة
 األرز

 (1 -)ت 

 مساحة
 القطن
 -) ت
1) 

مساحة 
الكوسة 
 الصيفي

 (1 -)ت 

مساحة الخيار 
 الصيفي

 (1 -) ت 

 سعر
مزرعي الطماطم 

 الصيفي
 (1-) ت 

سعر مزرعي  الذرة 
 الشامية

 (1 -)ت

سعر مزرعي  
 األرز

 (1 -)ت 

سعر مزرعي   
 القطن

 (1 -) ت

سعر مزرعي الكوسو 
 الصيفي

 (1-)ت 

سعر مزرعي  الخيار 
 الصيفي

 (1 -) ت 

3002 302,06 0886,6 0466 408,40 64,46 48,28 422 66 840 400 423 424 
3004 302,80 0864,6 0422 626,02 43,84 46,03 466 24 243 400 466 443 
3006 026,4 0864,2 0628,8 404,42 82,48 44,36 444 24 0034 806 600 468 
3008 306,48 0240,2 0462 868,62 84,40 42,00 602 046 0003 422 428 422 
3004 340,20 0406 0480,3 628,4 62,80 80,62 604 060 0300 460 404 602 
3006 388,28 0806,4 0843,4 644,64 80,06 44,36 623 330 0460 840 438 620 
3002 364,26 0680,4 0482,6 203,40 60,86 43,02 662 026 0486 608 440 842 
3000 340,23 0244,8 0288,2 364,42 42,80 26,24 863 022 0426 844 464 824 
3000 383,06 0226,3 0022,2 282,04 44,04 40,66 0080 383 0624 0240 603 462 
3003 348,28 0466,8 0402,06 630,0 46,68 40,33 0402 340 3006 0088 0264 660 
3002 366,42 3064,04 0443,04 222,28 22,46 26,66 0446 202 3084 0082 0226 0383 
3004 326,24 3022,02 0402,24 368,43 22,30 20,06 0463 204 3000 0444 0222 0340 
3006 386,24 3066,62 0282,60 282,04 38,86 32,83 0462 204 3020 0043 0433 0346 
3008 343,0 3362,42 0306,62 340,68 24,82 24,02 0486 233 3028 0346 0424 0362 
3004 334,64 3304,88 0262,38 020,46 32,60 20,66 0406 242 3386 3400 0423 0322 
3006 024,80 3322,43 0204,02 308,2 38,00 20,83 0406 408 2600 3644 0600 0624 
3002 306,66 3226,83 666,44 226,24 36,64 34,82 0440 488 2663 2030 3802 0664 
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 (2019-2003سنة خالل الفترة )( المتغيرات الداخمة من المحاصيل المنافسة في تقدير استجابة العرض لمحصول البطاطس الصيفي فى مصر بفترة أبطاء  2 رقم ) ممحق جدولتابع 

 السنوات

 المتغيرات الخاصة بصافي العائد )جنيو/فدان( المتغيرات الخاصة بالتكاليف الكمية )جنيو/فدان(

تكاليف  الطماطم 
 الصيفي

 (0 -) ت 

 تكاليف
الذرة 
 الشامية

 (0 -) ت 

 تكاليف
 األرز
 (0 -)ت 

تكاليف 
 القطن
 (0 -) ت

تكاليف 
 الكوسة

 (0 -)ت 

تكاليف  الخيار 
 الصيفي

 (0 -) ت 

صافى عائد الطماطم 
 الصيفي

 (0-)ت

 صافى عائد
 الذرة الشامية

 (0-)ت

صافى عائد 
 األرز
 (0-)ت

صافى عائد 
 القطن

 (0-)ت

صافى عائد 
 الكوسة

 (0-)ت

صافى عائد الخيار 
 الصيفي

 (0-)ت

3002 3446 0460 0480 3082 0246 0230 2824 634 262 632 0464 3604 
3004 2006 0402 3062 3000 3066 3022 2622 666 3002 644 0426 3004 
3006 2602 0648 3242 3346 3380 3066 2444 406 0282 3006 0832 3324 
3008 2828 3066 3466 3804 3420 3402 4406 0630 3046,6 3066 0640 3326 
3004 2844 3308 3866 3286 3684 3628 4433 0626,4 3266,6 3862 2064 3462 
3006 2862 3834 2086 2424 3828 3663 6282 2060 2020 0322 2034 3240 
3002 4034 2324 2222 4030 2420 2638 2624 0462 3362 0334 3360 3063 
3000 4306 2202 2466 2226 2602 2400 8400 0800 3466 402 3033 3344 
3000 4468 2400 4042 4640 2464 4006 03604 3420 2420 4360 3302 3643 
3003 4823 4063 4432 6022 4406 4388 04420 3866 2204 2306 6044 2062 
3002 4680 4240 4264 6420 4488 4808 02436 2330 2830 0332 6626 8440 
3004 6080 4826 6306 6838 6032 4460 06626 2026 2660 3620 6833 8204 
3006 6636 4234 6486 6208 6666 4266 06264 3230 2284 420 6033 6003 
3008 6666 6386 6602 6820 8036 6400 06260 3324 3246 026 4403 4222 
3004 4404 8826 8606 00428 6023 4000 30462 0832 3220 6222 2642 4002 
3006 6603 4263 6262 02420 2024 6800 30048 3060 6330 6436 6202 4062 
3002 00234 2082 00446 04262 2622 2206 02224 0266 3466 2642 00422 4282 
 جمعت من : -المصدر :

 .ختمفةأعداد م ،الزراعياإلدارة المـركزية لالقتصاد  ،قطاع الشئون االقتصادية ،نشرة االقتصاد الزراعى  ،وزارة الزراعـــة واستصـالح األراضـى
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ABSTRACT 
 
 potatoe crop is considered the main vegetable crops in Egypt  . 

The problem of the study, although potatoe crop is considered the main exports crop meads for both 
agriculture and economic development but there are fluctuations in the production and the price of this crop in both 

consumer and producer levels which affects an marketing and the production of this crop . 
The general objective of  the study is to estimate the supply response of potatoe crop in Egypt through study 

the variables related to the supply response of this crop 

To achieve this purpose the study depended on both descriptive and quantitative analysis through secondary 
data were collected from different sources Suitable statistical analysis were used to stud y the trend of area, production 
and productivity of potatoe crop 

The study showed that :-  
there are instability in all years in cultivated area, total production, feddan productivity, and farm price of 

potatoe crop whereas . 

there are positive relations between cultivated area of summer potatoe in current year and cultivated area of the 
crop , net return  per Feddan of summer potatoe in the previous year. 

there are negative relations between cultivated area of potatoe crop in current year and cultivated area of  
summer cucumber,  farm price and  net return per Feddan of  in the previous year 
And finally the study recommends some recommendations that helps the farmers of potatoe crop  .  

To solve the production problems in order to increase the productivity and exports of pota toes crop in Egypt . 
 

KEYWORDS: supply response- Potato production- Nerlov model- instability coefficient 


