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  البطاطس والطماطم الصيفيستجابة العرض لمحصولي اتقدير إحصائي لدوال 
 في جمهورية مصر العربية باالراضي الجديدة

 
 د/ سالي عبد الحميد حسن بوادي                                                            

 باحث بمركز بحوث الصحراء                                                               
                          شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية -قسم االقتصاد الزراعي                                         

 :تمهيد
لدولةةةي وتةةةدهي دور ةةةا  هكيةةةص المحصةةةوليابدراسةةةة التراكيةةةص المحصةةةولية لدراةةةةي الدديمةةةة والجديةةةدص يتةةةةل سةةةيلرص المحاصةةةي  التد يديةةةة ع ةةةي التر 

الدديمةة تتجةه  ن ةي ارراةةي  ذا مة  جاهةصو ومة  الجاهةص اتكةر تكةاد تسةير محاصةي  ال اكجةه نةي اتجةا ي  متعارةةي و ل ثاهيةكيص المحصولي ال تر 
تهةةامي نيةه مسةةاحات ال اكجةه نةةي االراةةي الجديةةدا  تنةي الوقةةت الةذ   وحةو  المتوسةةل صةعودا و بولةةا تتحةةر   ةةذا المسةاحات حيةث ا  ذبةةذصتال الةي

 ة كاصةة و ةو مةا  د  وترتيبا ع ي ذل  نإ  المهانسة الحديديةة واالسةتجابات السةعرية تكةاد تهحصةر نةي محاصةي  الكةةر نةي االراةةي الجديةدص بصة
والسياسةات  مةد  التهةانل والتكامة  بيهجمةا دراسةة الي  كتيةار محصةولي البلةالل الصةي ي واللمةالم الصةي ي لتدةدير  سةتجابة العةرم لكة  مهجمةا و 

  قتصاديا  ا مالدزمة لتلوير إهتاجج
حيةةث  تبار مةةا مةة  المحاصةةي  ال ذاتيةةة التصةةهيعية الجامةةةنةةي التركيةةص المحصةةولي المصةةر  باعالبلةةالل واللمةةالم   ميةةة كةةد مةة   ويؤكةةد ذلةة 

حيةث تحتة  البلةالل نةي مصةر مكاهةة متميةزص بةي  بدرجة كبيرص ني الدك  الدومي والحصو  ع ي الهدد االجهبي الةدزم لةدنع عج ةة االهتةا   يسا موا 
تمثةةةة  هحةةةةو  و لةةةةا نةةةةدا  53 372حةةةةوالي  (9022 – 9002محاصةةةةي  الكةةةةةرو حيةةةةث ب ةةةة  المتوسةةةةل السةةةةهو  لمسةةةةاحة البلةةةةالل كةةةةد  ال تةةةةرص  

الصةي ية والهي يةة والشةتوية وتمثة  الرقعةة المزروعةة عةروات   لبلالل المصةرية نةي ثةدثم  إجمالي مساحة الكةر ني مصر  وتزرع اا 65% 26
كمةا ترجةع ا ميةة محصةو    1م  المتوسل لمساحة البلالل كد  ال ترص المةذكورص  %40 86و %57 28و %87 34لك  مهجا ع ي الترتيص هحو 

و 62 343كةدرهات لازجةة ومجمةدص ب ة   (9020 – 9002البلالل كمحصو  تصدير  الةي ا  المتوسةل السةهو  لكميةات صةادراتجا كةد  ال تةرص  
  2م يو  دوالر ع ي الترتيص  98 86و 92 257التواليو بديمة ب  ت هحو  الا ل  ع ي 26 72

تعتبةر عةروص التصةدير الرتيسةيةو اذ تسةا م ت ة  العةروص بهحةو الصي ية والتي تهتج نةي شةجر ابرية  تدريبةا والتةي   ذا وتجدر االشارص الي ا مية البلالل
 م  حصي ة الصادرات المصرية م  البلالل  57%

االهتاجيةةة واالسةةتجدكية ع ةةي حةةد سةةواءو  ةةذا وقةةد ب ةة  المتوسةةل السةةهو  لمسةةاحة  ت الكةةةر مةة  حيةةث ا ميتجةةااللمةةالم مةة  ا ةةم حاصةةد وتعتبةةر
ر نةةةي مصةةةر  وتةةةزرع مةةة  اجمةةةالي مسةةةاحة الكةةةة %62 97الةةةا نةةةدا  تمثةةة  هحةةةو  92 780( حةةةوالي  9022 – 9002اللمةةةالم كةةةد  ال تةةةرص  

 %43 82و  %29 20و  %07 84هجةةا ع ةةي الترتيةةص هحةةو عةةروات  الصةةي ية والهي يةةة والشةةتوية وتمثةة  الرقعةةة المزروعةةة لكةة  م اللمةةالم نةةي ثةةدث
الةةا لةة  بديمةةة  078 33( هحةةو 9022 – 9002مةة  المتوسةةل لمسةةاحة اللمةةالم كةةد  ال تةةرص المةةذكورص  كمةةا ب  ةةت كميةةة صةةادراتجا كةةد  ال تةةرص  

  م يو  دوالر  74 24قدرت بهحو 
 

   مشكلة البحث:
االهتاجيةةو ر المةوارد ا ةدعم  االمةر الةذ  يةؤد  البالةبعةةجا و بي  محاصي  الكةةر  لجديدصني التراكيص المحصولية لألراةي ا التهانليتركز 

و وشةك  وليبعةة التهةانل بةي  و االمةر الةذ  يتل ةص دراسةة محةددات إهتةا  الكةةرمرت عةةو ةي هسةص مة  االهتةا   %80الةي  30وصو  ال اقةد مة  و 
 هظرا ل تد بات السعرية لك  مهجما واللمالمو و وكاصة لمحصولي البلالل التراكيص المحصولية وبعةجا البعم

 
 هدف البحث:
لتحديةد  وباالراةةي الجديةدص المزروعةة الصةي ية م  البلالل واللمالم تحديد العوام  المؤثرص ع ي المساحات المزروعةتستجدا الدراسة  

تحديةةةد العوامةة  المةةةؤثرص ع ةةةي المسةةاحات المزروعةةةة مةة  ت ةةة  المحاصةةةي  متكةةذ الدةةةرار نةةةي يسةةاعد و  التراكيةةص المحصةةةولية المهاسةةبة لجةةةذا المحاصةةةي  
 العوام و ووةع السياسات المهاسبة لذل  الوصو  ل مساحات المرغوص زراعتجا ع ي مستو  الدولة ع  لريق التاثير ع ي ت   

 
 :ومصادر البيانات منهجية الدراسة

والكمةي مةة  كةد  االسةةتعاهة بةبعم المدةةاييل الرياةةية واالحصةةاتية كاسةاليص االرتبةةال واالهحةةدار  اعتمةد البحةةث ع ةي اسةة وبي التح ية  الوصةة ي
البياهةةات المهشةةورص وغيةةر المهشةةورص الصةةادرص مةة  العديةةد مةة  الججةةات الرسةةمية كةةاالدارص المركزيةةة وكمةةا اعتمةةد البحةةث ع ةة    الكلةةي والمتعةةدد والمرح ةةي

                                                           
 اعة واستصدح االراةيو قلاع الشتو  االقتصادية و االدارص المركزية لدقتصاد الزراعيو هشرات االحصاءاتوزارص الزر  1

 الزراعيةو اعداد مت رقة 
 الججاز المركز  ل تعبتة العامة واإلحصاءو هشرص التجارص الكارجيةو  عداد مت رقة  2
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دح االراةةي والججةاز المركةز  ل تعبتةة العامةة واالحصةاء وبعةم البحةوث والدراسةات ذات الصة ة بموةةوع لدقتصاد الزراعي بةوزارص الزراعةة واستصة
    و باالةانة الي المع ومات والبياهات المتاحة ع  لريق شبكة االهترهتالبحث

 
 اوال: االطار النظرى للنماذج الرياضية المستخدمة لتقدير دوال استجابة العرض :

  اال تمةام موةةوع ا تمةام كبيةر مة  االقتصةاديي  الةزراعيي  ع ةي  سةال إ -ومازالت –استجابة العرم ل حاصدت الزراعية لدد كاهت دراسات 
دراسةةات عديةةدص تهاولةةت  توجةةدو و بة ال  ةةة ال داهيةةة مةة  هاحيةةة  كةةر و    اسةةتجابة المسةةاحة المزروعةةة مةة  هاحيةةة واسةةتجايهصةةص ع ةةي مكةةوهي العةةرم

و عةةة المزروعةةة كمكةةو  العةةرم ارساسةةيو وذلةة  اعتمةةادا ع ةةي اسةةتجابة الرقو إال إهجةةا ركةةزت ع ةةي محصةةو  واحةةدرسةةتجابة العةةرم نةةي مصةةتدةةدير ا
دراسات ركزت ع ي دراسةة اسةتجابة العةرم لمجموعةة مة  الحاصةدت مة  كةد  مةدك  ارهظمةة لديةال العدقةات الداتمةة بيهجمةا نةي ظة  باالةانة ل

    (2 اا تهانسجما ع ي مورد اررم الزراعية والمي
ويمك  الدو     عبةارتي العةرم  و االسةتجابة غالبةا مةا يسةتكدما  لتؤديةا  ه ةل المعهةي نةي مهاقشةات العةرم ولكة  يتحةتم نةي بعةم ارحيةا  

   (9 ةرورص التمييز بي  ت   العدقات 
الكميةات المعروةةة بارسةعار  عدقةة نك مة العةرم تسةتكدم لوصةا هةوع معةي  ومحةدد مة  العدقةة حيةث يعبةر مهحهةي الكدسةيكي عة  عدقةة 

 كميةةة سةةعرية( مةةع انتةةرام ثبةةات كةة  العوامةة  اركةةر  المةةؤثرص نةةي ت ةة  الكميةةات والتةةي يمكةة     تسةةبص اهتدةةا  دالةةة العةةرم ويتةةات  ذلةة  مةة  انتةةرام
الةةة التكةةاليا الحديةةة ال تهتدةة  نةةي المةةد  التح يةة  الكدسةةيكي لهظريةةة اإلهتةةا  الداتةة  بةةا  عهاصةةر اإلهتةةا  تسةةتج   كام ةةة نةةي العم يةةة اإلهتاجيةةة وا  د

  ع وا  قيمتجا البدي ة تساو  ص راالدصير النترام ثبات  سعار عهاصر اإلهتا  المت يرصو كما    عهاصر اإلهتا  الثابتة ذات ثم  مرت 
انتةرام ج لمت يةرات السةعر بةدو  إلةي اهةه مصةل ل اكثةر عموميةة حيةث إهجةا توصةا اسةتجابة الهةات  Heady ما عدقة استجابة العةرم نيشةير     

و وع ةةي ذلةة  يمكةة     تتةةةم  االسةةتجابة التحةةر  ع ةةي مهحهةة  العةةرم ه سةةه وع يةةة نةةا  اسةةتجابة العةةرم ليسةةت دالةةة ثبةةات بديةةة العوامةة  اركةةر 
ومة  ذلة    لةة ديهاميكيةةتجابة ومة  ثةم نجةي دااهعكاسةية حيةث ال ت تةرم دالةة اسةتجابة العةرم ثبةات المسةتو  التكهولةوجي لدهتةا  نةي دراسةات االسة

 يمكة  الدةةو     م جةةوم اسةةتجابة العةةرم يبهةة  ع ةي  سةةال االنتةةرام الداتةة  باهةةة عهةةدما يت يةةر السةعر نمةة  المةةالوا    يحةةدث ت يةةر نةةي    واحةةد  و
نةي اإلهتةا   مةر  كثةر  و وعهةد ارت ةاع ارسةعار يصةبل إدكةا  لةرق نهيةة جديةدصلتةي تةؤد  إلةي اهتدةا  مهحهةي العةرم كثر م  العوامة  المرتبلةة بةه وا

  سةةجولة وتحةةت ت ةة  الظةةروا مةة  الممكةة  ل مهشةةلت اإلهتاجيةةة  المةةزارع(    تتكيةةا بدرجةةة  سةةرع مةةع التكهولةةوجي الحةةديث نةةي اإلهتةةا  عهةةة نةةي ظةة
تجةةة عةة  ارت ةةاع و باإلةةةانة إلةةي    هسةةبة كبيةةرص مةة  رال المةةا  المزرعةةي التةةي تةةاتي مةة  العوامةة  اإلةةةانية الهاظةةروا ثبةةات ارسةةعار  و اهك اةةةجا

ص تجعة  اسةتيعابجا يةتم و وم  ثم نا  ذل  م  شاهه    يجع  المهتجي  اكثر مددرص ع ي إدكا  ارساليص التكهولوجيةة الجديةدص بصةور المهتجات المزرعية
  بمعد   سرع

زمهيةةة معيهةةة و حيةةث يسةةتجيص وممةةا سةةبق يتةةةل    دالةةة اسةةتجابة العةةرم تبةةي  كي يةةة ت يةةر الكميةةة المهتجةةة نعةةد بت يةةر ارسةةعار كةةد  نتةةرص 
سةاليص الحديثةة المهتجو  الرت اع ارسعار بزيادص الكميات المهتجة والمددمة ل بيع وذل  بزيادص الكميات المسةتعم ة مة  عهاصةر اإلهتةا   و باسةتكدام ار

   (2 ي درجة السيولة الهددية المتاحة ل مهتجي  ني اإلهتا   و بارس وبي  معا و ويتوقا ذل  ع ي مد  توانر اليدي  ل مستويات السعرية الساتدص وع 
كما تبايهت  راء االقتصاديي  حو  جدو  دراسةة اسةتجابة العةرم نةي ظة  تةدك  الدولةة حيةث    التحديةد الجبةر  لمسةاحة محصةو  الدلة  مة       

   (2 ة لمث   ذا المحصو  قب  الحكومة وكذل  تسويده واسعارص يد  معه   مية دراسة استجابة المزارعي  ل ت يرات السعري
يرجةةع إلةة  هيرلةةوا ال ةةة  نةةي اسةةتكدام الهمةةوذ  الةةديهاميكي لتدةةديرات مروهةةات االسةةتجابة لةةدوا  العةةرم والل ةةص نةةي كةة  مةة  المةةد  الدصةةير 

التعةدي  الجزتةي لهيرلةوا و حيث نرق بي  المت يرات التي يمك  مدحظتجا وت   التي ال يمكة  مدحظتجةا و ويسةمي  ةذا الهمةوذ    همةوذ  (3 واللوي 
والةذ  ي تةرم إ  المسةتو  المرغةوص ل مت يةر التةابع يعتمةد   (8 ( و و  حد هماذ  اإلبلاء  و التوزيع المتاكر والذ  يل ق ع ية همةوذ  تعةدي  الرصةيد

ت يةر التةابع ترجةع إلة  الت يةرات نةي الةذ  ي تةرم إ  الت يةرات نةي الم (7 ع ي المستو  الحالي ل مت ير المستد  و ع ي كدا هموذ  التوقع المكيةا 
 المستو  المتوقع ل مت ير المستد  

                                                           
و وزارص الزراعةةة  همةةاذ  اسةةتجابات العةةرم ر ةةم حاصةةدت الكةةةر وال اكجةةة المصةةريةمحمةةد كامةة  ريحةةا   دكتةةور( و  (1 

واستصةةدح ارراةةةي ومهظمةةة ارغذيةةةة والزراعةةة لألمةةم المتحةةةدص و الهةةدوص الدوميةةة ل سياسةةات الزراعيةةةة نةةي جمجوريةةة مصةةةر 
   1991العربية و يهاير 

 )1 Heady , O.E & Others, Agricultural Supply Function Estimating Techniques & 
interpretations و Iowa univ . press , Ames , lowa U S A , 1961    
 )1 Willard W.Cochrane و The Supply Relation in Agriculture , Journal , .farm  Economics ., 
Feb ., 1968 . 

جةةةد الدراسةةةات المصةةةرنية و و مع اقتصةةةاديات الدلةةة  ومكاهتجةةةا نةةةي االقتصةةةاد العةةةالميعثمةةةا  احمةةةد الكةةةولي  دكتةةةور( و  (2 
  1911الدا رصو 

و رسةةةالة دكتةةةوراا و قسةةةم دراسةةة اقتصةةةادية ل سياسةةةات السةةةعرية وتاثير ةةا ع ةةةي المحاصةةةي  المكت  ةةةعةةالا يوسةةةا حهةةةا و  (3 
   1003االقتصاد الزرعي و ك ية الزراعة و جامعة عي  شمل و 

 )4 The Stock Adjustment Model   
 )5 The Adaptive Expectation Model   
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ع ةي إ  السةعر نةي ال تةرص المسةتدب ية يعتمةد بصةورص  و  (6 ويستهد الهموذ  ع ي انترام مهلدي م  وججه الهظر االقتصادية حيث يشةير هيرلةوا 
اثير ةةا مسةةتدبد و كمةةا ويشةةير إلةة  إ  المةةزارعي  يبهةةوا توقعةةاتجم لتحديةةد بةةاكر  ع ةةي ارسةةعار السةةابدة لكوهجةةا محصةة ة مةة  الظةةروا ي تةةرم إ  يبدةةي ت

المسةاحة المزروعةة مة  المحصةو  نةي العةام الحةالي نةي ةةوء السةعر المزرعةةي ل محصةو  نةي العةام السةابق و بة  ويسةتجيبوا  يةةا لمةا يتوقعوهةه مةة  
 ومحدداته ع ي الهحو التالي  مستويات سعريه ني المستدب  و  ذا ويمك  صياغة هموذ  التعدي  الجزتي 

Yt = a λ+ b λ X t-1 +( 2-λ ) Yt-2+ U*t2 
 حيث إ   

tY     و  ني العام الحالي ص= المساحة المزروعة م  المحt      
2-t  X    السعر المزرعي ل محصو  بالعام السابق = 
a      الثابت   اردمد= ال 
b        معام  االهحدار = 
λ           معام  التعدي = 

U*t     =الكلا   مددار 
إ  عدقة استجابة المساحة المزروعة لمحصةو  مةا كعامة  تةابع لكة  مة  سةعر المحصةو  وال  ةة  (5 وقد  وةل  حد تدارير البه  الدولي 

   وةل الهموذ  ني الصورص التالية و وقدية لجذا المحصو  ب ترص تاكير سهةال داه
Ait = bij   9 +Pi(t- + bi 3Yi(t-2) 

 حيث إ   
 itA   مساحة المحصو  التي زرعت بال ع  ني السهة =t   
9Ib  3وIb  8وIb    معامدت االهحدار = 

 2-i(tP    ني العام السابق= سعر المحصو    
1)-i(tY      ال  ة ال داهية ل محصو = 

و ةةو الم سةةر السةةتجابة المسةةاحة بةةدال مةة  السةةعر و ويوةةةل     i(tR-2 همةةوذ   كةةر يعتمةةد ع ةةي العاتةةد ال ةةداهي  درت ذات الدراسةةةكمةةا قةة 
 الهموذ  ع ي الصورص التالية  

Ait = bij + bi 9Ai(t- + )2a I=2Σ bi 3Ri(t-)2 
  تابع والسعر كعام  مستد  كلالتي مت يرعدقة دالية بي  ال  ة ككما انترم الهموذ  إمكاهية وجود  

 Yit = bij  n I=2Σ bi   9Pi(t-)2 
و حيةةةث ات دةةةت هتةةةاتج العدقةةةات م ال ةةةذاء نةةةي جمجوريةةةة مصةةةر العربيةةةةبتح يةةة  قلةةةاعي ل زراعةةةة وعةةةر  2240وقةةةد قةةةام نةةةو  بةةةراو  عةةةام  

و حيةةث مةة  المتوقةةع وجةةود عدقةةة لرديةةة بةةي  المسةةاحة بةةي  المسةةاحة المزروعةةة المتوقةةع وندةةا ل هظريةةة االقتصةةاديةاالسةةتجابية السةةعرية التةةي قةةدرت مةةع 
وبي  السعر المزرعي ال ع ي وع ي الهدةيم وجةود عدقةة عكسةية بةي  المسةاحة المزروعةة بالمحصةو  و سةعار الحاصةدت المهانسةة لةه  ر  محصو 

 كلالتي  
Ait = F ( bij , bI (t- و  )2bI (t-r) , Ajt ) 

 حيث إ   
itA         المساحة ني الموسم  و سهة معيهة =t    ل محصوI    
ijb            سعر ني ه ل الموسم  و السهة = الt   ل محصوI    
 2-I (tb       2= السعر ني الموسم السابقt-    ) 
 r-I (tb      السعر ني المرسم الذ  يحدق  قصي  ثر ل سعر حيث =r  لدهتا    لو  ال ترص ارزمة ي 
jtA         المساحة ني ه ل الموسم ل محصو  المهانل =j    

ويمك  استكدام المساحات المزروعة م  المحاصي  المهانسةة كمحةددات مسةتدب ية بةدال مة   سةعار  ةذا المحاصةي  عهةد ظجةور بعةم مشةاك         
ةةية سةواء التددير اإلحصاتي كهتيجة الستكدام  ذا ارسعار المتوقعة وكذل  عام  الزم  كا  بي  المعادالت التي بذلت لتدةدير دوا  االسةتجابة العر 

                                                           
 )6 Nerlove M. Leon و Estimates of Elasticity’s Supply of Selected Agricultural Commodities 
, Journal farm Economics , Vol 38 , No 2 May 1956 . 

و هةةدوص السياسةات السةةعرية السياسةةات السةعرية واإلهتةةا  الزراعةي سةعد زكةةي هصةار و محمةةود السةيد مهصةةور   دكةاترص ( و  (1 
والزراعةة لألمةم لعربية و الجزء ارو  و وزارص الزراعة واستصةدح ارراةةي و مهظمةة ارغذيةة التسويدية ني جمجورية مصر ا

  1991المتحدص و 
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و وذلةة  اعتمةةادا ع ةةي مةةد  دقةةة الهتةةاتج المتحصةة  ع يجةةا ومةةد  الثدةةة المسةةتكدمة لةةيل  ةةذا ندةةل بةة  إ  الدراسةةة (2 ت الكةةةر  و ال اكجةةة لحاصةةد
 وةعت هموذ  الستجابة العرم لبعم محاصي  ال اكجة باستكدام اإلهتا  ني الصورص التالية 

Q it = F ( P I(t-r  و  )Ait  ,  Yit  , …………) 
 حيث إ   

Qit        اإلهتا  ني موسم معي =t   ل محصوI    
Pi (t-r) =   السعر ني الموسم الذ  يحدق  قصي تاثير ل سعر و حيث تعبر ع  لو  ال ترص اإلهتاجية 

Ait          المساحة ني ه ل الموسم ل محصو  المهانل = 
Yit          إهتاجية ال دا  ني ه ل الموسم ل محصو = 

 الخمس التالية : المراحل تحليل اإلحصائيوقد اتبع في ال
 تددير مص ونة معامدت االرتبال البسيلة لدراسة درجة االرتبال بي  المت يرات وبعةجا البعم  -2
 إجراء االهحدار البسيل لتحديد المت يرات ذات التاثير المعهو  ع ي المت ير التابع   -9
   وصور ا غير الكلية لكليةإجراء االهحدار المتعدد ل هموذ  ني صورته ا -3
 واتسو    –تحديد وجود االرتبال الذاتي م  عدمه باستكدام اكتبار ديرب   -8
(  T( و    F( و قةيم  9Rتحديد  نة  الدوا  التي تعبر ع  العدقة بي    م المت يةرات الم سةرص والمت يةر التةابع مة  كةد  قةيم معامة  التحديةد   -7

 لمعامدت االهحدار المددرص بالمعادلة   
 

 ومناقشتها: ثانيا: نتائج البحث
مةةهجم بدراسةةة دوا  اسةةتجابة العةةرم لكةةد مةة  محصةةولي البلةةالل واللمةةالم الصةةي ي  جةةزءاساسةةيي   يكةةت  كةة   جةةزتي  ع ةة البحةةث  اشةةتم 

    ع  لريق ثدثة محاور جاباالراةي الجديدص بمصرو وذل  م  كد  الدراسة الت صي ية لكد مه
 التلور الزمهي لبعم المحددات االهتاجية واالقتصادية لمحصو  البلالل الصي ي باالراةي الجديدص - 
تاثير كد م  المساحات واالسةعار والتكةاليا وصةاني العواتةد لةبعم الةزروع المهانسةة لكةد مة  محصةولي البلةالل واللمةالم الصةي ي المهتجةة -ص

 تم تدسيم ت   العوام   الي اربع مجموعات متمث ة ني  سيولذل  ني مصر   باالراةي الجديدص
وسةةة اوال مجموعةة المت يةةرات الكاصةةة بمسةةاحات الةزروع المهانسةةة وتتمثةة  نةةي مسةةاحة كةد مةة  الةةذرص الشةةامية والدلة  وال ةةو  السةةوداهي والسمسةةم والك-

 الصي ي والكيار الصي ي 
ر الةةزروع المهانسةةة  باالسةةعار الجاريةةة والحديديةةة( وتتمثةة  نةةي اسةةعار كةةد مةة  الةةذرص الشةةامية واالرز والدلةة  وثاهيةةا مجموعةةة المت يةةرات كاصةةة باسةةعا-

 وال و  السوداهي والسمسم واللمالم والكوسة والكيار الصي ي 
االهتاجيةةةة ال داهيةةةة لكةةد مةةة  الةةةذرص  كاصةةةة بتكةةةاليا الةةزروع المهانسةةةة   باالسةةعار الجاريةةةة والحديديةةةة( وتتمثةة  نةةةي تك  ةةةالوثالثةةا مجموعةةةة المت يةةرات -

 الشامية واالرز والدل  وال و  السوداهي والسمسم واللمالم الصي ي والكوسة الصي ي والكيار الصي ي  
مة  الةذرص كاصة بصاني العاتد ل زروع المهانسة   باالسعار الجارية والحديدية( وتتمث  ني صاني العاتد ال داهي مة  كةد الورابعا مجموعة المت يرات -

 الشامية واالرز والدل  وال و  السوداهي والسمسم واللمالم الصي ي والكوسة الصي ي والكيار الصي ي  
ني  ذا الجزء دراسة تاثر المساحات المزروعة بكد م  البلالل واللمالم الصي ي بكةد مة  ت ة  المت يةرات مةع تاكير ةا لسةهة واحةدا  جر وسي

 التي اثبتت معهويتجا ندل  المت يرات دراسةماةيةو وسيتم 
ات االساسةية المةؤثرص ع ةي المسةاحات ددالمحةواكيةرا حسةاص دالةة اسةتجابة العةرم االجماليةة لكة  محصةو  مة  المحاصةي  محة  الدراسةة لتحديةد  - 

 المزروعة بك  م  ت   المحاصي  باالراةي الجديدص ني جمجورية مصر العربية 
 

   البطاطس الصيفي باالراضي الجديدة بجمهورية مصر العربية:دوال استجابة العرض لمحصول اوال:
ذل  م  كد  التلور الزمهي لبعم المحددات االهتاجية واالقتصةادية لمحصةو  البلةالل الصةي ي باالراةةي الجديةدص و وتةاثير كةد يتم  

البلةةالل الصةةي ي المهتجةةة باالراةةةي  بمحصةةو  ة مسةةاحات المزروعةةمةة  المسةةاحات واالسةةعار والتكةةاليا وصةةاني العواتةةد لةةبعم الةةزروع المهانسةةة ل
واكيةةرا حسةةاص دالةةة اسةةتجابة العةةرم االجماليةةة لمحصةةو  البلةةالل الصةةي ي باالراةةةي الجديةةدص بمصةةر لتحديةةد المحةةددات االساسةةية الجديةةدص نةةيو 

 المؤثرص ع ي المساحات المزروعة بجا سهويا 
 لمحصول البطاطس الصيفي باالراضي الجديدة:التطور الزمني لبعض المحددات االنتاجية واالقتصادية -أ

(و يتةةةل 2والموةةةحة بالجةةدو  رقةةم   (9022 – 2222بدراسةةة تلةةور المسةةاحة المزروعةةة بمحصةةو  البلةةالل الصةةي ي كةةد  ال تةةرص   
بزيةادا ب  ةت ا  الةا نةدا و  372 99بهحةو  9022عةام  االقصةي الةا نةدا و وحةد ا 803 7حيث ب  ت هحو  9009حد ا االدهي عام  اهجا ب  ت

                                                           
   1991و جامعة اإلمارات و  اللرق الكمية ني الع وم االقتصادية واإلداريةو  محمد كام  ريحا   دكتور( و كر (1 
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  ال تةرص والموةةحة بالجةدو  رقةم ع  حد ا االدهي  وبتددير معادلةة االتجةاا الزمهةي العةام ل مسةاحة المزروعةة بالبلةالل الصةي ي لت ة %5 323هحو 
   الا ندا   2 2يتةل ا  ت   المساحة تتزايد سهويا زيادص معهوية احصاتيا بهحو ( 9 

(و يتةةةل اهجةةا ب  ةةةت 2( والموةةةحة بالجةةدو  رقةةةم  9022 – 2222البلةةالل الصةةي ي كةةةد  ال تةةرص  محصةةو  ل ل  ةةه ال داهيةةةةتلةةور ابدراسةةة 
نةدا   وبتدةدير معادلةة االتجةاا الزمهةي ل / 39 20حيث ب  ةت هحةو  9000ندا و وب  ت حد ا االدهي عام ل / 55 22بهحو  9002اقصا ا عام 

تتزايةةد سةةهويا زيةةادص معهويةةة احصةةاتيا بهحةةو ال  ةةه ال داهيةةة ( يتةةةل ا  9ةةةحة بالجةةدو  رقةةم   بلةةالل الصةةي ي لت ةة  ال تةةرص والمو    ةةة ال داهيةةة لالعةةام ل
 ندا   ل / 04 0

و يتةةل اهجةا ب  ةت حةد ا االدهةي عةام الجةدو  ذاتبة ال تةرص والموةةحة ذات محصو  البلالل الصي ي كةد االهتا  الك ي لبدراسة تلور  بيهما
عة  حةد ا  %2 378و ا  بزيةادا ب  ةت هحةو لة  الةا 530 962بهحةو  9022عام  الا ل و وحد ا االقصي 789 75حيث ب  ت هحو  9009

االهتةةا  الك ةةي ل بلةةالل الصةةي ي باالراةةةي ل الصةةي ي لت ةة  ال تةةرص يتةةةل ا  لدهتةةا  الك ةةي ل بلةةالاالدهةةي  وبتدةةدير معادلةةة االتجةةاا الزمهةةي العةةام 
    ل الا  3 23احصاتيا بهحو تتزايد سهويا زيادص معهوية الجديدص بمصر 

حيةث ب ة  هحةو  9000حةدا االدهةي عةام  ب ة ال تةرص  ت ة   بلالل الصةي ي كةد ل السعر المزرعي تلور ( يتةل ا 2وم  بياهات الجدو  رقم  
االتجةاا الزمهةي حد االدهةي  وبتدةدير معادلةة الع   %9 252ا  بزيادا ب  ت هحو جة/ل و  2502بهحو  9022عام  اقصاا جة/ل و وب   92 695
 34 46تزايةد معهةو  احصةاتيا بمعةد  هحةو  ا سةهو السةعر المزرعةي ل بلةالل يتزايةد لت ة  ال تةرص يتةةل ا   بلةالل الصةي يل سعر المزرعةيالعام ل 

   /ل  سهويا هيةجة
 الةةا 269 20بهحةةو  9022عةةام  ااقصةةا  تب  ةة يتةةةل اهجةةا ال تةةرص ذات لبلةةالل الصةةي ي كةةد بدراسةةة تلةةور التكةةاليا الك يةةة ل  ةةدا  مةة  او 

عة  الحةد االدهةي  وبتدةدير  %9 392و ا  بزيةادا ب  ةت هحةو نةدا /هيةج الا 320 3هحو  تحيث ب   9002االدهي عام  احد  تو وب  ندا /هيةجة
تزايةةد تا اهتةةا  ال ةةدا  تكةةالي يتةةةل ا  (9والموةةةحة بالجةةدو  رقةةم   ل بلةةالل الصةةي ي لت ةة  ال تةةرص معادلةةة االتجةةاا الزمهةةي العةةام ل تكةةاليا االهتاجيةةة

 سهويا   ندا /هيةج الا 659 0احصاتيا بمعد  هحو  امعهوي اسهويا تزايد
 

 (9022 – 2222(  تلور بعم المحددات االهتاجية واالقتصادية لمحصو  البلالل الصي ي ني االراةي الجديدص كد  ال ترص  2جدو  رقم  
 )جـ/ فدان( التكاليف الكليه السعر المزرعي )جنية/طن( )طن( االنتاج الكلي الغلة الفدانية )طن( المساحة )ف( السنوات

1999 9058 10.61 96105.38 628.00 3854.30 
2000 7637 10.32 78813.84 627.29 3377.70 
2001 7141 10.59 75623.19 627.80 3310.20 

2002 5403 10.65 57541.95 636.00 3732.00 

2003 10694 10.62 113570.28 717.00 4504.00 
2004 11766 10.90 128249.40 696.00 6021.00 

2005 9986 11.05 110345.30 694.00 6352.00 
2006 8878 11.15 98989.70 852.00 7010.00 

2007 10926 10.67 116580.42 1212.00 8014.00 

2008 11063 10.27 113617.01 1217.00 9342.00 
2009 20893 11.77 246005.00 1329.00 9491.00 

2010 18263 11.01 200984.32 1345.00 9397.00 
2011 22351 11.71 261730.21 1701.00 10961.50 

  جمعةت وحسةةبت مة  هشةةرات االقتصةاد الزراعةةيو قلةاع الشةةتو  االقتصةاديةو االدارص المركزيةةة لدقتصةاد الزراعةةيو وزارص الزراعةة واستصةةدح المصةدر
  عداد مت رقة االراةيو 

 

(  معةةادالت االتجةةةاا الزمهةةي العةةام لتلةةةور بعةةم المحةةددات االهتاجيةةةة واالقتصةةادية لمحصةةو  البلةةةالل الصةةي ي المهتجةةة باالراةةةةي 9جةةدو  رقةةم  
 ( 9022 – 2222الجديدص ني مصر كد  ال ترص  

 R2 F معادلة االتجاا العام المت ير
 Y1t=4.06+1.1X2 (الا ندا مساحة  

             (4.70) 
0.67 22.04 

 Y2t=20 33+0 04X2 ال  ة ال داهية  ل (
             (9 55) 

0.82 5 66 

 Y3t=35 29+23 36X2 ل (الا االهتا  الك ي  
             (4.73) 

0.67 90 72 

 Y4t=380 27+46 34X2 السعر المزرعي  جهية/ل (
             (5 58) 

0.48 72 47 

 Y5t=2469+652 22X2  جة/ ندا (التكاليا الك يه 
             (28 97) 

0.27 903 27 

 الزمن    X1حيث: 

 ( المحسوبة.tاالرقام بين القوسين ) ( اسفل معامالت االنحدار تشير الي قيمة )

 (1: حسبت من بيانات الجدول رقم )المصدر
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 مصر:لبعض الزروع المنافسة لمحصول البطاطس الصيفي المنتجة باالراضي الجديدة في  بعض المتغيرات االقتصادية  تأثير -ب
بدراسةةة تةةاثر المسةةاحة الحاليةةة المزروعةةة بالبلةةالل باالراةةةي الجديةةدص نةةي مصةةر بةةالمت يرات المكت  ةةة ذات التةةاثير ع يجةةا  والموةةةحة  

اشةةكا  مكت  ةةة مةة  التةةاثيرات بةةي  كةةد مةة  المسةةاحات واالسةةعار والتكةةاليا  ودوجةة(  وبةةالهظر الةةي المت يةةرات مجتمعةةة يتةةةل 3هتاتججةةا بالجةةدو  رقةةم 
 وصاني العواتد لبعم الزروع المهانسة لمحصو  البلالل الصي ي المهتجة ني االراةي الجديدص ني مصرو ويمك  إجمالجا وت كيصجا نيما ي ي 

البلالل الصي ي باالراةي الجديدص ومحصو  الةذرص الشةاميةو وتةم تاكيةد  عدقة تبادلية مؤكدص احصاتيا بي  المساحة المزروعة حاليا م  توجد*
السةةابقو ت ةة  العدقةةة مةة  كةةد   العدقةةة العكسةةية المؤكةةدص معهويتجةةا احصةةاتيا مةةع مسةةاحة الةةذرص الشةةامية ال ع يةةة المزروعةةة باالراةةةي الجديةةدص ل عةةام 

الحديديةةة ل ةةذرص الشةةامية ل عةةام السةةابقو و ةةذا مةةا يبةةر   ع ةةي وجةةود العدقةةة  ال داهيةةة وكةةذل  ثبةةات المعهويةةة االحصةةاتية ل عدقةةة اللرديةةة مةةع التكةةاليا
 التبادلية بي  المساحات المزروعة بالبلالل الصي ي مع المساحات التي زرعت نعد بالذرص الشامية العام الماةي 

مةة  البلةةالل الصةةي ي باالراةةةي الجديةةدص ومحصةةو  اللمةةالمو  نةةي سةةهة معيهةةةعدقةةة تبادليةةة مؤكةةدص إحصةةاتيا بةةي  المسةةاحة المزروعةةة  وجةةود*
يةةدصو وتةم تاكيةد ت ة  العدقةةة مة  كةد   العدقةةة العكسةية المؤكةدص إحصةةاتيا مةع سةعر اللمةالم الصةةي ي ل عةام الماةةي المزروعةةة نعةد باالراةةي الجد

 يشةةير الةةيالمزروعةةة بمحصةةو  اللمةةالم بالعةةام السةةابقو و ةةذا مةةا  المعهويةةة االحصةةاتية ل عدقةةات اللرديةةة مةةع التكةةاليا الحديديةةة ل  ةةدا  ثبةةوتوكةةذل  
 باللمالم الصي ي باالراةي الجديدص ل عام الماةي  المزروعةوجود العدقة التبادلية بي  المساحات المزروعة بالبلالل الصي ي مع المساحات 

ام الحةالي باالراةةي الجديةدص مةع مسةاحات محصةولي السمسةم * ذا وتوجد عدقات تكام ية غير مؤكدص بةي  المسةاحات المزروعةة بالبلةالل ل عة
 وال و  السوداهي المزروعة باالراةي الجديدص 

 
لمحصةو  البلةالل الصةي ي المهتجةة باالراةةي المساحات واالسعار والتكاليا وصةاني العواتةد لةبعم الةزروع المهانسةة  تاثير (  هتاتج3جدو  رقم  

 ( 9022 – 2222الجديدص ني مصر كد  ال ترص  
 R2 F دوا  استجابه العرم  المت ير رقم ال
 Y1=-3889.95  -0.064X3 مت يرات كاصة بمساحات الزروع المهانسة 1

                      (-1.25) 
0.62  5 32 

مت يرات كاصة باسعار الزروع المهانسة  2
  باالسعار الجارية والحديدية(

Y1=-1343.19 -36.09X4 -11.25X5 
                    (-1.04)     (-1.76) 

0.87 28.32 

الةةةةةةزروع المهانسةةةةةةة  مت يةةةةةةرات كاصةةةةةةة بتكةةةةةةاليا  3
 حديدية( باالسعار الجارية وال

Y1=33094.31+1261.15X1 +94.52X6  
                      (2.09)          (2.79) 
+130.73X7 - 99.69X9-120.78X10 
    (2.14)      (-1.69)    (-1.06) 

0.93 11.74 

مت يرات كاصة بصاني العاتد ل زروع المهانسةة   4
  باالسعار الجارية والحديدية(

Y1=1980.8 +6.7X11 +28.12X12 
                   (1.18)     (2.96) 

0.27 12.02 

Y1     9022 – 9000كد  ال ترص   بال دا  المساحة المزروعة م  البلالل) 
X1      الزم 
X3     2-ت بال دا  مساحة الذرص الشامية 
X4     2-ت (اردص المرزرعي ل سمسم    / سعرال 
X5     2-ت (ل  المزرعي ل لمالم   / سعرال 
X6     2-باالسعار الحديدية ت  لمالم الصي يالتكاليا االهتاجية ال داهية ل   
X7     2-ديدية تالتكاليا االهتاجية ال داهية الذرص الشاميه باالسعار الح 
X9     2-التكاليا االهتاجية ال داهية ال و  السوداهي باالسعار الحديدية ت  

X10    2-التكاليا االهتاجية ال داهية السمسم باالسعار الحديدية ت        
X11    2-م  السمسم ت ةالحديدي باالسعار صاني العاتد ال داهي   
X12    2-م  ال و  السوداهي ت ةيالحديد باالسعار صاني العاتد ال داهي   

 ( المحسوبة tاالرقام بي  الدوسي    ( اس   معامدت االهحدار تشير الي قيمة  
وبياهةةات هشةةرات االقتصةةاد الزراعةةيو قلةةاع الشةةتو  االقتصةةاديةو االدارص المركزيةةة لدقتصةةاد الزراعةةيو  (2المصةةدر  حسةةبت مةة  بياهةةات الجةةدو  رقةةم  

 وزارص الزراعة واستصدح االراةيو  عداد مت رقة 
 
 دالة استجابة العرض االجمالية لمحصول البطاطس الصيفي باالراضي الجديدة في جمهورية مصر العربية: -ج

سةةية بةةي  محصةةو  البلةةالل الصةةي ي باالراةةةي الجديةةدص وبةةاقي الحاصةةدت المهانسةةة لجةةا ع ةةي المسةةاحة المتاحةةة ل زراعةةة بدراسةةة العدقةةات التهان
( يتةل ا    م العوام  التةي تةؤثر ع ةي المسةاحة المزروعةة مة  محصةو  8به ل ال ترص وم  هتاتج هموذ  االهحدار المتعدد والموةل بالجدو  رقم  

الجديةدص  ةي  الت يةةرات نةي السةةعر المزرعةي بالجهيةة ل لةة  مة  البلةةالل المزروعةة بالعةام الماةةةي باالراةةي الجديةةدص البلةالل الصةي ي بارراةةةي 
  م  اللمالم ل عام السابق وتكاليا االهتا  ال داهية ل لمالم ل عام السةابق وتكةاليا االهتةا  ال داهيةة ل ةذرص الشةامية ب تةرص لوالسعر المزرعي بالجهية ل 

م  الت يرات التةي تحةدث نةي مسةاحة محصةو  البلةالل الصةي ي باالراةةي  %27احدص وكذل  عام  الزم    ذا وتشير الدالة إل  إ  تاكير سهة و 
 الجديدص ترجع إل  الت يرات ني العوام  المستد ة السابق ذكر او كما ثبتت المعهوية اإلحصاتية ل هموذ  كك   
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لرديةةةة معهويةةة إحصةةةاتيا بةةةي  المسةةةاحة المزروعةةةة بالبلةةةالل الصةةةي ي باالراةةةةي الجديةةةدص وتبةةي  مةةة  معةةةالم الدالةةةة المدةةةدرص وجةةةود عدقةةةة  
ا وزيةادص والسعر المزرعي لجا ب ترص تاكير سةهةو    اهةه بزيةادص السةعر المزرعةي لجةا ل عةام الماةةي يةؤد  إلة  تشةجيع المةزارعي  لدسةتمرار نةي زراعتجة

ود عدقةةة تبةةاد  بةةي  محصةةو  البلةةالل الصةةي ي واللمةةالم الصةةي ي المزروعةةة باالراةةةي المسةةاحة المزروعةةة بالبلةةالل حاليةةا  وكةةذل  يتبةةي  وجةة
الجديدص بمصر حيث ثبت وجود عدقة عكسية معهوية إحصةاتيا بةي  مسةاحة البلةالل الصةي ي لجةذا العةام والسةعر المزرعةي ل لمةالم الصةي ي ل عةام 

اةي الجديدص العام السابق يؤد  الي تشةجيع المةزارعي  ع ةي االسةتمرار والتوسةع نةي السابقو حيث اهه بزيادص سعر الل  م  اللمالم المزروعة باالر 
ليةة زراعة اللمالم ع ي حساص المساحات الممك  زراعتجا بالبلالل  وكذل  ثبتت المعهوية االحصاتية ل عدقة اللردية بةي  مسةاحة البلةالل الحا

 عةت تكةاليا اهتةا  ال ةدا  مة  اللمةالم الصةي ي اد  ذلة  الةي عةزوا المةزارعي  عة  زراعةة والتكاليا ال داهية ل لمالم و ذا ما يوةل اهةه ك مةا ارت
اء اللمةالم واتجةا جم لزراعةة البلةالل و ةذا مةا يؤكةد ع ةي العدقةات التبادليةة بةي  البلةالل واللمةالم الصةي ي باالراةةي الجديةدص بمصةر   ةذا وجة

 مساحات البلالل الصي ي المزروعة باالراةي الجديدص تزايد سهو  معهو  إحصاتيا ني  وجودعام  الزم  ليوةل 
   

 (9022 – 9000محصولي البلالل الصي ي باالراةي الجديدص ني مصر كد  ال ترص  ل االجمالية استجابة العرم ه(  تددير دوال8جدو  رقم  
 R2 F دوا  استجابه العرم  المت ير

 دالةةةة اسةةةتجابه العةةةرم االجماليةةةة ل بلةةةالل
 باالراةي الجديدص بمصر الصي ي

Y1=50080.6 +3.11X25 -4.75X5   
                     (2.35)       (-1.87) 
+1132.34X1 +167.7X6 +49.16X7  
    (1.99)        (2.73)     (1.90)  

0.95 15.5 

Y1      9022 – 9000م  البلالل كد  ال ترص   بال دا  المساحة المزروعة) 
X1       الزم 
X5      2-ت  /ل (  (الصي ي السعر المزرعي ل لمالم  
X6      2-باالسعار الحديدية ت اللمالم الصي ي االهتاجية ال داهية م  تكالياال  
X7      2-ت باالسعار الحديدية الذرص الشاميه االهتاجية م  تكالياال  

X25     2- جة/ل ( ت الصي ي السعر المزرعي ل بلالل 
 ( المحسوبة tالدوسي    ( اس   معامدت االهحدار تشير الي قيمة  االرقام بي  

( وبياهةات هشةرات االقتصةاد الزراعةيو قلةاع الشةتو  االقتصةاديةو االدارص المركزيةة لدقتصةاد الزراعةيو 2قةم  ر  ي المصدر  حسةبت مة  بياهةات الجةدول
 وزارص الزراعة واستصدح االراةيو  عداد مت رقة 

 
ي واللمةةالم الصةةي يو ويتجةةه المةةزارعي  لزراعةةة البلةةالل كمحصةةو  الصةةي عدقةةة تبادليةةة بةةي  البلةةالل  وجةةود( يتةةةل 7ومةة  الجةةدو  رقةةم  

بةدي  ومهةةانل ل لمةالم الصةةي ي باالراةةةي الجديةدص بمصةةرو ومة  هتةةاتج مروهةةة اسةتجابة العةةرم يتةةل ا  زيةةادص السةةعر المزرعةي ل لمةةالم الصةةي ي 
 م  مساحتجا ل عام الماةي  %96 0يؤد  الي الزيادص المباشرص ني المساحة المزروعة بالبلالل ل عام التالي بهحو  %2ل عام السابق 

  %97 0تزداد المساحة المزروعة بالبلالل ل عام التالي بهحو  %2بهحو  وبزيادص السعر المزرعي ل بلالل الصي ي
 

صي ي ل ت يرات نةي مكت ةا العوامة  المةؤثرص ع ةي مسةاحاتجا المزروعةة باالراةةي الجديةدص (  هتاتج مروهات استجابة عرم البلالل ال7جدو  رقم  
 ( 9022 – 2222ني مصر كد  ال ترص  

السعر المزرعي   /ل (  المت ير
 ل لمالم ل عام السابق

السعر المزرعي   /ل ( 
 ل بلالل ل عام السابق

 الزم 

96 0- مساحة البلالل باالراةي الجديدص  0 97 0 62 
 ( 3( والمعادالت بالجدو  رقم  2المصدر  حسبت م  بياهات الجدو  رقم  

 
 دوال استجابة العرض لمحصول الطماطم الصيفي باالراضي الجديدة بجمهورية مصر العربية: ثانيا: 
وتةاثير كةد ذل  م  كد  التلور الزمهي لةبعم المحةددات االهتاجيةة واالقتصةادية لمحصةو  اللمةالم الصةي ي باالراةةي الجديةدص نةي مصةرو و 

الصةةي ي المهتجةةة باالراةةةي  اللمةةالممةة  المسةةاحات واالسةةعار والتكةةاليا وصةةاني العواتةةد لةةبعم الةةزروع المهانسةةة ل مسةةاحات المزروعةةة بمحصةةو  
الصةةي ي باالراةةةي الجديةةدص بمصةةر لتحديةةد  اللمةةالمجوريةةة مصةةر العربيةةةو واكيةةرا حسةةاص دالةةة اسةةتجابة العةةرم االجماليةةة لمحصةةو  الجديةةدص نةةي جم

 المحددات االساسية المؤثرص ع ي المساحات المزروعة بجا سهويا 
 ديدة في مصر:التطور الزمني لبعض المحددات االنتاجية واالقتصادية لمحصول الطماطم الصيفي باالراضي الج-أ

(و يتةةل اهجةا 6( والموةةحة بالجةدو  رقةم  9022 – 2222بدراسة تلور المساحة المزروعة بمحصو  اللمالم الصي ي كد  ال ترص   
الةا نةدا و ا  بزيةادا ب  ةت  820 267بهحةو  9002الةا نةدا و وحةد ا االقصةي عةام  563 53حيةث ب  ةت هحةو  9009ب  ت حد ا االدهةي عةام 

عةة  حةةد ا االدهةةي  وبتدةةدير معادلةةة االتجةةاا الزمهةةي العةةام ل مسةةاحة المزروعةةة باللمةةالم الصةةي ي لت ةة  ال تةةرص والموةةةحة بالجةةدو   %378 998هحةةو 
 الا ندا    68 6( يتةل ا  ت   المساحة تتزايد سهويا زيادص معهوية احصاتيا بهحو 5رقم  
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(و يتةةل اهجةا ب  ةت 6( والموةحة بالجدو  رقةم  9022 – 2222ال ترص   وكذل  بدراسة تلور ال  ه ال داهية لمحصو  اللمالم الصي ي كد 
ل /نةدا   وبتدةدير معادلةة االتجةاا الزمهةي  65 20حيث ب  ةت هحةو  9004ل /ندا و وب  ت حد ا االدهي عام  27 27بهحو  9020اقصا ا عام 

يتةةةل ا  ال  ةةه ال داهيةةة تتزايةةد سةةهويا زيةةادص معهويةةة احصةةاتيا بهحةةو  (5العةةام ل   ةةة ال داهيةةة ل لمةةالم الصةةي ي لت ةة  ال تةةرص والموةةةحة بالجةةدو  رقةةم  
 ل /ندا    34 0

الجةةدو و يتةةةل اهجةةا ب  ةةت حةةد ا االدهةةي عةةام  ذاتال تةةرص والموةةةحة بةة ذات مةةا بدراسةةة تلةةور االهتةةا  الك ةةي لمحصةةو  اللمةةالم الصةةي ي كةةد  
م يةةةةو  لةةةة و وب  ةةةةت ا  بزيةةةةادا ب  ةةةةت هحةةةةو  756 9بهحةةةةو  9002م يةةةةو  لةةةة و وب  ةةةةت حةةةةد ا االقصةةةةي عةةةةام  522 0حيةةةةث ب  ةةةةت هحةةةةو  9009

ع  حةد ا االدهةي  وبتدةدير معادلةة االتجةاا الزمهةي العةام لدهتةا  الك ةي ل لمةالم الصةي ي لت ة  ال تةرص يتةةل ا  االهتةا  الك ةي ل لمةالم  34% 399
 الا ل    22 237الصي ي باالراةي الجديدص بمصر تتزايد سهويا زيادص معهوية احصاتيا بهحو 

حيةث ب ة  هحةو  9002( يتةةل ا  تلةور السةعر المزرعةي ل لمةالم الصةي ي كةد  ت ة  ال تةرص ب ة  حةدا االدهةي عةام 6وم  بياهات الجدو  رقم  
عة  الحةد االدهةي  وبتدةدير معادلةة االتجةاا  %27 332/ل و ا  بزيادا ب  ةت هحةو هيةج 2890بهحو  9022/ل و وب   اقصاا عام هيةج 50 824
 28 62العةةام ل سةةةعر المزرعةةي ل لمةةالم الصةةةي ي لت ةة  ال تةةةرص يتةةةل ا  السةةعر المزرعةةةي يتزايةةد سةةةهويا تزايةةد معهةةو  احصةةةاتيا بمعةةد  هحةةةو  الزمهةةي

 /ل   هيةج
حيةةث ب  ةةت هحةةو  9000وبدراسةةة تلةةور التكةةاليا الك يةةة ل  ةةدا  مةة  اللمةةالم الصةةي ي كةةد  ه ةةل ال تةةرص يتةةةل اهجةةا ب  ةةت حةةد ا االدهةةي عةةام 

عةة  الحةةد االدهةةي  وبتدةةدير  %24 939/نةةدا و ا  بزيةةادا ب  ةةت هحةةو هيةالةةا ج 222 6بهحةةو  9022/نةةدا و وحةةد ا اقصةةاا عةةام هيةالةةا ج 662 9
( يتةةةل ا  تكةةاليا اهتةةا  ال ةةدا  تتزايةةد 5معادلةةة االتجةةاا الزمهةةي العةةام ل تكةةاليا االهتاجيةةة ل لمةةالم الصةةي ي لت ةة  ال تةةرص والموةةةحة بالجةةدو  رقةةم  

 /ندا  سهويا  هيةج 3 995يد معهو  احصاتيا بمعد  هحو سهويا تزا
 

 (1011 - 1999(: تطور بعض المحددات االنتاجية واالقتصادية لمحصول الطماطم الصيفي في االراضي الجديده خالل الفترة )6جدول رقم )

 التكاليف الكليه )جـ/ فدان( )جنية/طن(السعر المزرعي  ) طن( االنتاج الكلي الغلة الفدانية )طن( )ف(  المساحة السنوات 

1999 112712 10.88 1226306.56 471.00 2730.70 

2000 94067 11.63 1093999.21 470.56 2660.80 

2001 92399 11.58 1069980.42 418.70 2729.70 

2002 73642 10.85 799015.70 442.00 2775.00 

2003 81790 11.83 967575.70 459.00 3008.00 

2004 73763 11.92 879254.96 451.00 3503.00 

2005 84588 13.02 1101335.76 507.00 3696.00 

2006 146088 13.48 1969266.24 505.00 3644.00 

2007 152624 12.78 1950534.72 594.00 3683.00 

2008 128775 10.67 1374029.25 857.00 4124.00 

2009 165490 15.57 2575865.61 648.00 4205.00 

2010 154204 15.95 2460016.41 1060.00 4486.00 

2011 152049 15.71 2387929.55 1420.00 6199.00 

عة واستصالح االرا المصدر: عي، وزارة الزرا ضي، جمعت وحسبت من نشرات االقتصاد الزراعي، قطاع الشئون االقتصادية، االدارة المركزية لالقتصاد الزرا

 أعداد متفرقة.

 

المهتجةةةة باالراةةةةي (  معةةةادالت االتجةةةاا الزمهةةةي العةةةام لتلةةةور بعةةةم المحةةةددات االهتاجيةةةة واالقتصةةةادية لمحصةةةو  اللمةةةالم الصةةةي ي 5جةةةدو  رقةةةم  
 ( 9022 – 2222الجديدص ني مصر كد  ال ترص  

 R2 F معادلة االتجاه العام المتغير

 Y=69.94+6.64X1 مساحة )الف فدان(

               (3.11) 

0.56 13.94 

 Y=10.09+0.39X1 الغلة الفدانية )طن(

               (4.19) 

0.61 11.51 

 Y=591.00+135.19X1 االنتاج الكلي )الف طن(

                (4.61) 

0.66 11.34 

 Y=110.1+61.14X1 السعر المزرعي )جنية/طن(

              (4.31) 

0.63 19.54 

 التكاليف الكليه 

 )جـ/ فدان(

Y=1059.11+111.34X1 

                   (6.96) 

0.91 41.11 

 الزمن    X1حيث: 

 ( المحسوبة.tمعامالت االنحدار تشير الي قيمة )االرقام بين القوسين ) ( اسفل 

 (6المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم )
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 لبعض الزروع المنافسة للطماطم الصيفي المنتجة باالراضي الجديدة في مصر:بعض المتغيرات االقتصادية  تأثير -ب
نةةةي مصةةةر بةةةالمت يرات المكت  ةةةة ذات التةةةاثير ع يجةةةا باالراةةةةي بدراسةةةة تةةةاثر المسةةةاحة الحاليةةةة المزروعةةةة باللمةةةالم الصةةةي ي باالراةةةةي الجديةةةدص 

اشةةكا  مكت  ةةة مةة  التةةاثيرات بةةي  كةةد مةة   وجةةود(و وبةةالهظر الةةي المت يةةرات مجتمعةةة يتةةةل 4الجديةةدص نةةي مصةةر  والموةةةحة هتاتججةةا بالجةةدو  رقةةم 
 المساحات واالسعار والتكاليا وصاني العواتد لبعم الزروع المهانسة لمحصو  اللمالم الصةي ي المهتجةة نةي االراةةي الجديةدص نةي مصةرو ويمكة 

 إجمالجا نيما ي ي 
صةةي ي باالراةةةي الجديةةدص والمسةةاحة الحاليةةة مةة  محصةةو  عدقةةة تبادليةةة مؤكةةدص احصةةاتيا بةةي  المسةةاحة المزروعةةة حاليةةا مةة  اللمةةالم ال وجةةود*

لجديةدص البلاللو وتم تاكيد ت   العدقة مة  كةد   العدقةة العكسةية المؤكةدص معهويتجةا احصةاتيا مةع مسةاحة البلةالل ال ع يةة المزروعةة باالراةةي ا
لةةه ل العةةام ممةةا يةةد  ع ةةي  %03 0لم الصةةي ي بهحةةو تةةهك م مسةةاحة اللمةةا %2ل عةةام الحةةالي  يتةةةل اهةةه بزيةةادا المسةةاحة المزروعةةة بالبلةةالل 

 العدقة التبادلية بي  البلالل الصي ي واللمالم 
عدقةةة تبادليةةة مؤكةدص احصةةاتيا بةةي  المسةاحة المزروعةةة حاليةةا مة  اللمةةالم الصةةي ي باالراةةي الجديةةدص ومحصةةو  الكيةار ل عةةام السةةابقو  وجةود*

عكسةةية المؤكةةدص معهويتجةةا احصةةاتيا مةةع سةةعر اللةة  مةة  الكيةةار المزروعةةة بالعةةام السةةابق نةةي االراةةةي وتةةم تاكيةةد ت ةة  العدقةةة مةة  كةةد   العدقةةة ال
قةةة التبادليةةة الجديةدصو وكةةذل  ثبةات المعهويةةة االحصةةاتية ل عدقةة اللرديةةة مةةع التكةاليا الحديديةةة ل كيةةار ل عةام السةةابقو و ةةذا مةا يبةةر   ع ةةي وجةود العد

 باللمالم الصي ي مع المساحات التي زرعت نعد بالكيار العام الماةي   بي  المساحات المزروعة  ذا العام
عدقةةة تبادليةةة مؤكةةدص احصةةاتيا بةةي  المسةةاحة المزروعةةة حاليةةا مةة  اللمةةالم الصةةي ي باالراةةةي الجديةةدص ومحصةةو  الةةذرص الشةةامية ل عةةام  وجةةود*

ويتجةةا احصةةاتيا مةةع التكةةاليا الحديديةةة ل  ةةدا  المةةزروع بالةةذرص الشةةامية بالعةةام السةةابقو وتةةم تاكيةةد ت ةة  العدقةةة مةة  كةةد   العدقةةة اللرديةةة المؤكةةدص معه
رص الشةامية السابق ني االراةي الجديةدصو وكةذل  ثبةات المعهويةة االحصةاتية ل عدقةة العكسةية مةع صةاني العاتةد باالسةعار الحديديةة ل  ةدا  المةزروع بالةذ

بادليةةة بةةي  المسةةاحات المزروعةةة  ةةذا العةةام باللمةةالم الصةةي ي مةةع المسةةاحات التةةي زرعةةت نعةةد ل عةةام السةةابقو و ةةذا مةةا يبةةر   ع ةةي وجةةود العدقةةة الت
 بالذرص الشامية العام الماةي  

عدقة تبادلية مؤكدص احصاتيا بي  المساحة المزروعة حاليا م  اللمالم الصةي ي باالراةةي الجديةدص ومسةاحة الكوسةة ل عةام السةابقو وتةم  وجود*
ة مةة  كةةد   العدقةةة العكسةةية المؤكةةدص معهويتجةةا احصةةاتيا مةةع سةةعر اللةة  مةة  الكوسةةة المزروعةةة باالراةةةي الجديةةدص بمصةةر العةةام تاكيةةد ت ةة  العدقةة

 السابق  
* ذا وتوجةد عدقةات تكام يةة غيةر مؤكةدص بةي  المسةاحات المزروعةة باللمةالم ل عةام الحةالي باالراةةي الجديةدص مةع مسةاحات كةد مة  محاصةي  

 لسوداهي والدل  المزروعة باالراةي الجديدص السمسم وال و  ا
 

لمحصةو  اللمةالم الصةي ي المهتجةة باالراةةي المسةاحات واالسةعار والتكةاليا وصةاني العواتةد لةبعم الةزروع المهانسةة  تةاثير (  هتةاتج4جدو  رقم  
 ( 9022 – 2222الجديدص ني كد  ال ترص  

 R2 F دوا  استجابه العرم  المت ير الرقم 
 Y2=63649.29 -0.33X13 +9022.63X1 مت يرات كاصة بمساحات الزروع المهانسة 1

                       (-1.72)       (1.26) 
0.62  5 32 

مت يرات كاصة باسعار الزروع المهانسة  2
  باالسعار الجارية والحديدية(

Y2=231490.71+297.89X16 +6429.6X4 
                           (8.73)       (6.94) 
-147.71X17 -699.76X18 -9477.89X1 
   (-3.23)       (-5.74)      (-4.25) 

0.98 55.13 

الةةزروع المهانسةةة  مت يةةرات كاصةةة بتكةةاليا  3
 حديدية( باالسعار الجارية وال

Y2=-126522.5 +55.49X5 +914.94X19  
                        (1.12)       (2.08) 
-1670.6X9 +1722.5X7  
   (-4.89)        (2.65)       

0.94 17.61 

مت يةةةةةرات كاصةةةةةة بصةةةةةاني العاتةةةةةد ل ةةةةةزروع  4
 المهانسة   باالسعار الجارية والحديدية(

Y2=-17822.92 -34.87X21 +10.98X22 
                      (-3.61)         (1.80) 
+46.26X24 +13.15X23 + 208.32X5  
    (2.45)      (3.26)        (1.94) 

0.90 11.20 

Y2      9022 – 9000م  اللمالم كد  ال ترص   بال دا  المساحة المزروعة) 
X1       الزم 

X13    ل عام الحالي بال دا  البلالل الصي يب المزروعة المساحة  
X5      2-ت   لمالمل (ل   / المزرعي سعرال  

X16     2-الدل  ت م  (قهلار المزرعي   / سعرال                                     
X4       2-السمسم ت ( م اردص المزرعي   / سعرال  

X17     2-الكوسة ت م  (ل  المزرعي   / سعرال                                    
X18     2-الكيار الصي ي ت ( م ل  المزرعي   / سعرال  
X19     2-الكيار الصي ي ت االهتاجية ال داهية باالسعار الحديدية م  تكالياال  
X9       2-ال و  السوداهي ت االهتاجية ال داهية باالسعار الحديدية م  تكالياال   
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X7       2-الذرص الشامية ت االهتاجية ال داهية باالسعار الحديدية م  تكالياال                     
X21     2-صاني العاتد ال داهي م  الذرص الشامية ت             
X22     2-صاني العاتد ال داهي م  الدل  ت  
X23     2-صاني العاتد ال داهي م  اللمالم الصي ي ت  
X24     2-صاني العاتد ال داهي م  ال و  السوداهي ت     

 ( المحسوبة tالي قيمة  االرقام بي  الدوسي    ( اس   معامدت االهحدار تشير 
( وبياهةةات هشةةرات االقتصةةاد الزراعةةيو قلةةاع الشةةتو  االقتصةةاديةو االدارص المركزيةةة لدقتصةةاد الزراعةةيو 6المصةةدر  حسةةبت مةة  بياهةةات الجةةدو  رقةةم  

 وزارص الزراعة واستصدح االراةيو  عداد مت رقة 
 
 باالراضي الجديدة في جمهورية مصر العربية:دالة استجابة العرض االجمالية لمحصول الطماطم الصيفي  -ج

بدراسةةة العدقةةات التهانسةةية بةةي  محصةةو  اللمةةالم الصةةي ي باالراةةةي الجديةةدص وبةةاقي الحاصةةدت المهانسةةة لجةةا ع ةةي المسةةاحة المتاحةةة   
التةي تةؤثر ع ةي المسةاحة المزروعةة مة  ( يتةةل ا    ةم العوامة  2ال ترص وم  هتاتج هموذ  االهحةدار المتعةدد والموةةل بالجةدو  رقةم   ذاتل زراعة ب

محصةو  اللمةالم الصةي ي بارراةةي الجديةةدص  ةي  الت يةرات نةي السةةعر المزرعةي ل لمةالم بالجهيةة ل لة  ل عةةام السةابق والسةعر المزرعةي ل بلةةالل 
وسعر الل  مة  الكوسةة ب تةرص تةاكير سةهة واحةدص  بالجهية ل ل  ل عام السابق وتكاليا االهتا  ال داهية ل كيار باالسعار الحديدية ب ترص تاكير سهة واحدص

مة  الت يةرات التةي تحةدث نةي مسةاحة  %25وصاني العاتد ال داهي ل لمالم ب تةرص تةاكير سةهة واحةدص وكةذل  عامة  الةزم    ةذا وتشةير الدالةة إلة  إ  
 ر او كما ثبتت المعهوية اإلحصاتية ل هموذ  كك   محصو  اللمالم الصي ي باالراةي الجديدص ترجع إل  الت يرات ني العوام  المستد ة السابق ذك

وتبي  م  معالم الدالة المددرص وجود عدقة لردية معهوية إحصاتيا بي  المسةاحة المزروعةة باللمةالم الصةي ي باالراةةي الجديةدص والسةعر  
لزيةةادص المسةةاحة المزروعةةة باللمةةالم  وكةةذل  تبةةي   المزرعةةي لجةةا ب تةةرص تةةاكير سةةهةو    اهةةه بزيةةادص السةةعر المزرعةةي لجةةا يةةؤد  إلةة  تشةةجيع المةةزارعي 

زاد وجود عدقة عكسية معهوية إحصاتيا بي  مساحة اللمالم الصي ي لجذا العةام والسةعر المزرعةي ل بلةالل الصةي ي ل عةام السةابقو حيةث اهةه ك مةا 
اص اللمةالم الصةي ي باالراةةي الجديةدصو و ةذا مةا السعر المزرعي ل بلالل ك ما شجع ذل  الزراعي  ل توجة ل توسةع نةي زراعةة البلةالل ع ةي حسة

 عدقةة يد  ع ي عدقة تهانسية بي  اللمالم والبلالل الصةي ي بالمسةاحة المتاحةة لةزراعتجم باالراةةي الجديةدص  وكةذل  ثبتةت المعهويةة االحصةاتية ل
ليةةا باللمةةالم باالراةةةي الجديةةدصو و ةةذا مةةا يوةةةل اهةةه بزيةةادص اللرديةةة بةةي  التكةةاليا االهتاجيةةة ال داهيةةة ل كيةةار ل عةةام السةةابق والمسةةاحة المزروعةةة حا

الصةي ي نةي التكاليا االهتاجية ال داهية ل كيار يعزا المزارعي  عة  زراعةة الكيةار نتتهةاق  مسةاحتة ل عةام التةالي ويتجةه المةزراعي  لزراعةة اللمةالم 
اللمةالم والكيةار الصةي ي باالراةةي الجديةدص بمصةر  كمةا تبةي  وجةود عدقةة  ت   المساحات المتاحة لديجمو و ذا ما يد  ع ي العدقات التبادلية بي 

عكسةةية معهويةةة إحصةةاتيا بةةي  مسةةاحة اللمةةالم الصةةي ي لجةةذا العةةام والسةةعر المزرعةةي ل لةة  مةة  الكوسةةة الصةةي ي ل عةةام السةةابقو حيةةث اهةةه ك مةةا زاد 
عة الكوسة ع ي حسةاص اللمةالم الصةي ي باالراةةي الجديةدصو و ةذا مةا يةد  السعر المزرعي ل كوسة ك ما شجع ذل  المزراعي  ل توجة ل توسع ني زرا

ايةةد ع ةي عدقةةة تهانسةةية بةةي  اللمةةالم والكوسةةة الصةي ي بالمسةةاحة المتاحةةة لةةزراعتجم باالراةةةي الجديةةدص   ةذا وجةةاء عامةة  الةةزم  ليوةةةل إ   هةةا  تز 
 لجديدص سهو  معهو  إحصاتيا ني مساحات اللمالم الصي ي المزروعة باالراةي ا

 
 – 9000محصةةولي اللمةةالم الصةةي ي باالراةةةي الجديةةدص نةةي جمجوريةةة مصةةر العربيةةة كةةد  ال تةةرص  لاسةةتجابة العةةرم  ه(  تدةةدير دوالةة2جةدو  رقةةم  

9022) 
 R2 F دوا  استجابه العرم  المت ير

دالة استجابه العرم االجمالية 
دص باالراةي الجدي ل لمالم الصي ي

 بمصر

Y2=-93744.9 -58.77X25 +247.87X5 +3737.69X1 
                       (-2.01)       (6.47)         (1.61)          
+574.93X19 -67.5X17 +4.08X23 
   (3.08)        (-1.77)      (1.66) 

0.97 25.31 

Y2      9022 – 9000م  اللمالم كد  ال ترص   بال دا  المساحة المزروعة) 
X1       الزم 
X5      2-ت  /ل (  (الصي ي السعر المزرعي ل لمالم  

X17     /   2-الكوسة ت ( م ل  السعر المزرعي                                    
X19     2-الكيار الصي ي ت االهتاجية ال داهية باالسعار الحديدية م  تكالياال  
X23     2-صاني العاتد ال داهي م  اللمالم الصي ي ت  
X25     2-لبلالل تا   /ل ( م  السعر المزرعي 

 ( المحسوبة tاالرقام بي  الدوسي    ( اس   معامدت االهحدار تشير الي قيمة  
االقتصةاديةو االدارص المركزيةة لدقتصةاد الزراعةيو ( وبياهةات هشةرات االقتصةاد الزراعةيو قلةاع الشةتو   6قةم   المصدر  حسبت م  بياهةات الجةدو  ر 

 وزارص الزراعة واستصدح االراةيو  عداد مت رقة 
 

عدقةةة تبادليةةة بةةي  البلةةالل واللمةةالم الصةةي ي باالراةةةي الجديةةدص بمصةةرو حيةةث اهةةه ك مةةا تهةةاق   وجةةود( 20مةة  الجةةدو  رقةةم   يتةةةلكمةةا 
ل السعر المزرعي ل بلالل ل عام السابق يؤد  الي تهاق  مساحة البلالل ل عةام التةالي ويتجةه المةزارعي  لزراعةة اللمةالم كمحصةو  بةدي  ومهةان

اسةتجابة العةرم يتةةل  هةة بزيةادص السةعر المزرعةي هتةاتج المدوهةة بالجةدو  عة  حسةاص مروهةة ل بلالل الصي ي باالراةةي الجديةدص بمصةرو ومة  ال
 مة  مسةاحتجا ل عةام الماةةي  %82 0يؤد  الي الزيادص المباشةرص نةي المسةاحة المزروعةة باللمةالم ل عةام التةالي بهحةو  %2بهحو ل بلالل الصي ي 

  %32 2د المساحة المزروعة باللمالم الصي ي ل عام التالي بهحو تزدا %2هحو بوبزيادص السعر المزرعي ل لمالم الصي ي 
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اهةه بارت ةاع تكةاليا إهتةا  الكيةار باالسةعار الحديديةة  اذباالراةي الجديدص بمصرو عدقة تبادلية بي  اللمالم والكيار الصي ي  وجوديتةل كما 
تاحة ل زراعةة باالراةةي الجديةدص ل عةام ميعزا المزارعي  ع  زراعتة ويتججوا الي زراعة اللمالم الصي ي كمحصو  بدي  ومهانل ع ي المساحات ال

يةؤد  الةي زيةادص مباشةرص نةي مسةاحة اللمةالم   %2الصي ي بهحو التاليو وم  مروهة  ستجابة العرم يتةل بزيادص التكاليا الحديدية الهتا  الكيار 
 م  المساحة ال ع ية ل عام السابق  %2الصي ي باالراةي الجديدص ل عام التالي باكثر م  

  ك مةا يتهةاق  السةعر المزرعةي ل لة  مة اذكذل  يتةل وجود عدقة تبادلية بةي  الكوسةة واللمةالم الصةي ي باالراةةي الجديةدص بمصةرو حيةث  
ويتجةه المةزارعي  لزراعةة اللمةالم  %39 0بهحو  تتهاق  المساحة المزروعة بجا ل عام التالي %2الكوسة المزروعة باالراةي الجديدص بمصر بهحو 

 الصي ي ع ي المساحات المتاحة ل زراعة باالراةي الجديدص ل زراعة بالكةر الصي ي كبدي  ل كوسة 
 

عرم اللمالم الصي ي ل ت يرات ني مكت ا العوام  المؤثرص ع ي مسةاحاتجا المزروعةة باالراةةي الجديةدص  هتاتج مروهات استجابة (:81جدول رقم )
 ( 9022 – 2222ني مصر كد  ال ترص  

 
 

 المتغير
السعر المزرعي 

)ج/طن( للطماطم 
 للعام السابق 

السعر المزرعي 
)ج/طن( 

للبطاطس للعام 
 السابق

التكاليف االنتاجية الحقيقية 
للفدانية من الخيار الصيفي للعام 

 السابق  

السعر المزرعي   
)ج/طن( للكوسة 

 الزمن للعام السابق
مساحة الطماطم باالرض 

13.8- 8338 الجديدة  83.8 -1332  -1328  
 ( 4( والمعادالت بالجدو  رقم  6المصدر  حسبت م  بياهات الجدو  رقم  

 
 

 والتوصيات والنتائجالملخص 
لدولةةةي وتةةةدهي دور ةةةا  هكيةةةص المحصةةةوليابدراسةةةة التراكيةةةص المحصةةةولية لدراةةةةي الدديمةةةة والجديةةةدص يتةةةةل سةةةيلرص المحاصةةةي  التد يديةةةة ع ةةةي التر 

الدديمةة تتجةه  ل ثاهية  ذا مة  جاهةصو ومة  الجاهةص اتكةر تكةاد تسةير محاصةي  ال اكجةه نةي اتجةا ي  متعارةةي و ن ةي ارراةةي ةكيص المحصوليال تر 
الةي التذبةةذص حيةث ا   ةةذا المسةاحات تتحةةر  حةو  المتوسةةل صةعودا و بولةةاو نةي الوقةةت الةذ  تتهةةامي نيةه مسةةاحات ال اكجةه نةةي االراةةي الجديةةدا  

مةا  د  وترتيبا ع ي ذل  نإ  المهانسة الحديديةة واالسةتجابات السةعرية تكةاد تهحصةر نةي محاصةي  الكةةر نةي االراةةي الجديةدص بصة ة كاصةة و ةو 
مةد  التهةانل والتكامة  بيهجمةا  والسياسةات دراسةة الي  كتيةار محصةولي البلةالل الصةي ي واللمةالم الصةي ي لتدةدير  سةتجابة العةرم لكة  مهجمةا و 

  قتصاديا  ا الدزمة لتلوير إهتاججم
 مشكلة البحث: 

ر المةوارد االهتاجيةةو ا ةدعم  االمةر الةذ  يةؤد  البا الةيتركز التهانل ني التراكيص المحصولية لألراةي الجديدص بي  محاصي  الكةةر وبعةةج
و االمةر الةذ  يتل ةص دراسةة محةددات إهتةا  الكةةرو وشةك  وليبعةة التهةانل بةي  مرت عةةمة  االهتةا  و ةي هسةص  %80الةي  30ووصو  ال اقةد مة  

  هظرا ل تد بات السعرية لك  مهجما صولي البلالل واللمالموالتراكيص المحصولية وبعةجا البعمو وكاصة لمح
 هدف البحث:
تحديةةةد العوامةةة  المةةةؤثرص ع ةةةي المسةةةاحات المزروعةةةة مةةة  البلةةةالل واللمةةةالم الصةةةي ية المزروعةةةة باالراةةةةي الجديةةةدصو لتحديةةةد التراكيةةةص  

حاصةةةي  متكةةذ الدةةةرار نةةي الوصةةةو  تحديةةةد العوامةة  المةةةؤثرص ع ةةي المسةةةاحات المزروعةةة مةةة  ت ةة  الميسةةاعد المحصةةولية المهاسةةةبة لجةةذا المحاصةةةي   و 
 ع  لريق التاثير ع ي ت   العوام و ووةع السياسات المهاسبة لذل  ل مساحات المرغوص زراعتجا ع ي مستو  الدولة 

 النتائج:
 نتائج دوال استجابة العرض لمحصول البطاطس الصيفي باالراضي الجديدة بجمهورية مصر العربية: تشير-أ
لةةبعم المؤشةةرات االهتاجيةةة واالقتصةةادية المكت  ةةة المةةؤثرص ع ةةي مسةةاحة البلةةالل الصةةي ي المزروعةةة باالراةةةي الجديةةدص  بدراسةةة التلةةور الزمهةةي-2

و و ةذا مةا اد  الةي وجةود لة  سةهويا 04 0  ةة ال داهيةة بهحةو بمصر كد  نترص الدراسة يتةل  هجا تتزايد تزايد سهو  معهو  احصاتياو كما تزايةدت ال
الةةا لةة و وقابةة  ذلةة  تزايةةد معهةةو   3 23حصةةاتيا نةةي االهتةةا  الك ةةي ل بلةةالل الصةةي ي باالراةةةي الجديةةدص نةةي مصةةر بهحةةو تزايةةد سةةهو  معهةةو  ا

 احصاتيا ني كد م  السعر المزرعي والتكاليا الك ية االهتاجية السهوية ل  دا  م   ذا المحصو  
محصو  البلةالل الصةي ي المهتجةة باالراةةي لبعم الزروع المهانسة ل تاثير كد م  المساحات واالسعار والتكاليا وصاني العواتدبدراسة -9

الجديةةدص نةةي مصةةر  اتةةةل ا  المسةةاحات المزروعةةة بالبلةةالل ل عةةام الحةةالي نةةي االراةةةي الجديةةدص بمصةةر لجةةا عدقةةات تهانسةةية مةةع الةةذرص الشةةامية 
 مالونة  واللمالم وثبتت المعهوية االحصاتية لت   العدقات عهد مستويات المعهوية ال

وكذل  توجد عدقةات تكام يةة غيةر مؤكةدص بةي  المسةاحات المزروعةة بالبلةالل ل عةام الحةالي باالراةةي الجديةدص مةع مسةاحات محصةولي السمسةم -3
 وال و  السوداهي المزروعة باالراةي الجديدص 
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 نتائج دوال استجابة العرض لمحصول الطماطم الصيفي باالراضي الجديدة بجمهورية مصر العربية: تشير-ب
 بدراسة التلور الزمهي لبعم المؤشرات االهتاجية واالقتصادية المكت  ة المةؤثرص ع ةي مسةاحة اللمةالم الصةي ي باالراةةي الجديةدص بمصةر كةد  -2
االحصةةاتية ل تزايةةد السةةهو  نةةي كةةد مةة  المسةةاحات المزروعةةة مهجةةا وال  ةةة ال داهيةةة واالهتةةا  الك ةةي  و يتةةةل ثبةةوت المعهويةةة(9022 – 2222  تةةرا ال

 لدراةي الجديدص ني مصر مهجاو وكذل  السعر المزرعي والتكاليا االهتاجية ال داهية 
حصةةو  اللمةةالم الصةةي ي المهتجةةة باالراةةةي بدراسةةة تةةاثير كةةد مةة  المسةةاحات واالسةةعار والتكةةاليا وصةةاني العواتةةد لةةبعم الةةزروع المهانسةةة لم-9

الجديدص نةي مصةر اتةةل ا  المسةاحات المزروعةة باللمةالم ل عةام الحةالي نةي االراةةي الجديةدص بمصةر لجةا عدقةات تهانسةية مةع البلةالل والكيةار 
 والذرص الشامية وثبتت المعهوية االحصاتية لت   العدقات عهد مستويات المعهوية المالونة 

وجةةد عدقةةات تكام يةةة غيةةر مؤكةةدص بةةي  المسةةاحات المزروعةةة باللمةةالم ل عةةام الحةةالي باالراةةةي الجديةةدص مةةع مسةةاحات كةةد مةة  محاصةةي  وكةةذل  ت-3
 السمسم وال و  السوداهي والدل  المزروعة باالراةي الجديدص 

باللمةةالم  بلةةالل ومثي تجةةا المزروعةةةوبصةة ة عامةةة يمكةة  الدةةو      هةةا  عدقةةة تهانسةةية معهويةةة احصةةاتيا بةةي  المسةةاحات المزروعةةة بال 
ع ةي المسةاحات المتاحةة نعةد ل زراعةة باالراةةي  وا   كةا  يةةاا لمحصةو  البلةالل الةذرص الشةامية كمحصةو   كةر مهةانل ني االراةي الجديةدص 

بلبيعةة الحةا  نةإ  التراكيةص يةاا الكيةار والةذرص الشةامية كمهانسةي  لمحصةو  اللمةالم الصةي ي باالراةةي الجديةدص بمصةر  و     كماالجديدص بمصر
  تماما بالت يرات ني ت   المحاصي لدراةي الجديدص ستتاثر  هالمحصولية الصي ي

وته يةةذ التراكيةةص  و بمعهةةي  كةةرو يمكةة  لمتكةةذ  الدةةرار الةةتحكم نةةي المسةةاحات التةةي سةةتزرع العةةام الدةةادم بالبلةةالل او اللمةةالم باالراةةةي الجديةةدص 
   االراةي بالتحكم ني المت يرات االكر  الكاصة بالحاصدت المهانسة لكد م  الحاصدت المحصولية التاشيرية ني ت   

 التوصيات:  
المحاصةةةي  المتهانسةةةة بالزراعةةةات الصةةةي ية باالراةةةةي الجديةةةدص نةةةي مصةةةر  ةةةي  البلةةةالل واللمةةةالم والكيةةةارو  مةةةا المحاصةةةي  الحد يةةةة اركةةةر  -2

  ثم ي زم دراسة العدقات السةعرية واالهتاجيةة المكت  ةة لت ة  المحاصةي  عهةد تحديةد العدقةات السةعرية المهانسة نتتركز ني محصو  الذرص الشاميةو وم
 واالهتاجية المهاسبة 

تونير قاعدا مع ومات كانية لمساعدص المهتجي  مة  جاهةص والتجةار مة  جاهةص  كةر ومتكةذ  الدةرار نةي ت عية   تكةاذ السياسةات المهاسةبة ل وصةو  -9
 المحصولية المهاسبة ني االراةي الجديدص ل تراكيص 

 لمساعدا الزراع ع ي اتكاذ الدرارات المهاسبة ني الوقت المهاسص ت عي  دور التعاوهيات -3
تدةا  وااله هظرا لتركز زراعة المحاصي  التد يدية باالراةي الدديمةو والثبات الهسبي ل مساحات المزروعة بال اكجةه باالراةةي الجديةدصو نةإ  التهةانل-8

و ةذا مةا يةؤد  الةي ا  الةتحكم نةي مسةاحات الكةةر التةي م  محصو  تكر باالراةي الجديدص يهحصر ني التهد  بي  محاصي  الكةةر المكت  ةةو 
بةي   و ي ةزم الوقةوا ع ةي مةد  العدقةة التبادليةةتصةديريراد زراعتجا بمصر لتحديق الكلل التاسيرية الموةوعة بالدولة لت لية االسةتجد  المح ةي وال

 ت   الحاصدتو حتي يمك  العم  ع ي تحري  قرارات المزارع لتحديق الكلل التاشيرية ل دولةو ولذل   تةل    
يةؤد  الةي تحةةر  المةزارع ل محصةو  اتكةر باقةة   %2البلةالل بالمدارهةة باللمةةالم بهحةو حةدوث تحةر  نةي االسةةعار المزرعيةة ل لة  مة   يةةا مة  - 

 لعام الماةي م  مساحتجا المزروعة با %2م  
 اعة الكةر باالراةي الجديدص ر لز   ات المتاحةبي  البلالل واللمالم ع ي المساح يد  ع ي العدقة التبادليةو ذا 
يةةؤد  الةي تحةةر  المةزارع لت ةةةي  زراعةةة  %2بالمدارهةة مةةع البلةالل والكيةةار والكوسةة بهحةةو مةة  اللمةةالم  اللة تحةةر  نةي اسةةعار حةدوث -ص

ل كيةةارو وذلةة  مةة  هظيرتجةةا ل مسةةاحة المزروعةةة بالعةةام  %2ل عدقةةة بةةي  اللمةةالم والبلةةالل والكوسةةةو وبةةاكثر مةة   %2 المحصةةو  اتكةةر باقةة  مةة 
 الماةي 

 و ذا يد  ع ي العدقة التبادلية التي تربل بي  اللمةالم مة  ججةه والبلةالل والكيةار والكوسةة مة  ججةه  كةر  ع ةي المسةاحات المتاحةة ل زراعةة
     باالراةي الجديدص 

 
 المراجع:
 الججاز المركز  ل تعبتة العامة واإلحصاءو هشرص التجارص الكارجيةو  عداد مت رقة   2
و هدوص السياسات السعرية التسويدية ني جمجورية السياسات السعرية واإلهتا  الزراعيسعد زكي هصارو محمود السيد مهصور  دكاترص (و   9

    2245واستصدح ارراةي و مهظمة ارغذية والزراعة لألمم المتحدص و مصر العربية و الجزء ارو  و وزارص الزراعة 
و رسالة دكتورااو قسم االقتصاد الزرعي و ك ية دراسة اقتصادية ل سياسات السعرية وتاثير ا ع ي المحاصي  المكت  ةعالا يوسا حهاو   3

   9003الزراعةو جامعة عي  شملو 
   2259و معجد الدراسات المصرنيةو الدا رصو  لدل  ومكاهتجا ني االقتصاد العالمياقتصاديات اعثما  احمد الكولي  دكتور(و   8
   2249و جامعة اإلماراتو اللرق الكمية ني الع وم االقتصادية واإلداريةمحمد كام  ريحا   دكتور( و كرو   7
وزارص الزراعة واستصدح ارراةي و هماذ  استجابات العرم ر م حاصدت الكةر وال اكجة المصريةمحمد كام  ريحا   دكتور(و   6

   2229ومهظمة ارغذية والزراعة لألمم المتحدصو الهدوص الدومية ل سياسات الزراعية ني جمجورية مصر العربيةو يهاير 
اعداد  وزارص الزراعة واستصدح االراةيو قلاع الشتو  االقتصاديةو االدارص المركزية لدقتصاد الزراعيو هشرات االحصاءات الزراعيةو  5
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Summary, Results and recommendations 

Introduction 

Studying the cropping pattern in the old and new Lands, It shows that the control of traditional crops on the 

cropping pattern of the first type, And declining its role for the second cropping pattern, And on the other side, 

fruit crops almost going on opposite directions, In the old lands it tend to fluctuated around average and moving 

up and down, While the fruit in new areas is growing up years after year. Consequently, the real competition 

and price responses particularly are limited in vegetable crops in the new lands, which led to the selection of the 

summer crops' potatoes and tomatoes to estimate supply Response and the degree of the competition and 

complementarities between them. And policies necessary for the development of their production. 

Research problem: 

The competition in the cropping pattern Concentrated in new lands between the vegetable crops and each 

other. Which leads to the waste of production which losses retched to 30-40% of the production. So it leads us 

to study of the determinants of vegetable production. Determine the nature of the compositions between the 

different types of the crops and each other, special summer potatoes, and summer tomatoes crops. 

Objective of the research: 

 Identify the factors affecting the cultivated areas from summer products of potatoes and tomatoes in the 

new lands. To determine the suitable cropping pattern to this crops. And identify the factors affecting the area 

cultivating by its crops, to help the decision-maker to achieve the required cultivate area by influencing those 

factors. 

Results: 

A-The results of the supply response functions of the summer potatoes crop in the new lands, of Egypt: 

1-BY studying the time trend of some of the different productivity and economic indicators affecting in the 

summer area cultivated by potatoes in the new lands in Egypt during the period (1999 – 2011), Illustrated that is 

growing increasingly annually by statistically significant,and the growing of the yield per feddan is about of 

0.08 tons per year. This is led to a statistically significant increase in total summer production of potatoes in new 

lands estimated by 13.3 Thousand tons, which leads to statistically significant increasing In the farm price and 

the total production costs of this crop. 

2- By study the effect of the area, prices, costs and net returns for some crops competition to the potato summer 

crop in new lands in Egypt: It turns out that the cultivated areas   by potatoes for the current year in the new 

lands in Egypt have a competitive relationship with Maize and tomatoes with a statistical significant 

relationships.  

3-There are also insignificant complementary relationships between the area cultivated by potato to the current 

year in the new lands with the area cultivated by sesame and peanuts in new lands. 

B-The results of the supply  response functions of the tomatoes summer crops in to the new lands of Egypt: 

1-BY studying the time trend of some of the different productivity and economic indicators affecting in the 

summer area cultivated by tomato in the new lands in Egypt during the period (1999 – 2011) ,Illustrated that is 

growing increasingly annually by statistically significant, As well as the price-farm, productivity and costs per 

feddan.  

2- By study the effect of the area, prices, costs and net returns for some crops competition to the tomato summer 

crop which product in new lands in Egypt: It turns out that the areas   cultivated by tomato for the current year in 

the new lands in Egypt have a competitive relationship with potato, Cucumber and Maize with a statistical 

significant relationships.  

3-There are also insignificant complementary relationships between the area cultivated by tomato to the current 

year in the new lands with the area cultivated by sesame, peanuts and cotton in the new lands. 

 

Generally we can say That there is a statistically significant competitive relationship Between cultivated 

areas by potatoes and tomatoes in the new land. In addition to maize which also compete potatoes in the new 

lands in Egypt. In addition to the Cucumbers and Maize as a competitors for the summer tomato crop in the new 

lands in Egypt. 
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So that, The summer cropping pattern in new land in Egypt will be affected by any changes in those crops.  

In other words, Decision makers can control the area which must be cultivated by, potatoes or tomatoes in 

the future year in new land. And implementation of the best cropping pattern in this lands by control of other 

variables related to both summer tomato and potato in new lands in Egypt. 

 

Recommendations: 

1-There is competition between some summer crops in new lands in Egypt, which is: potato, tomato and 

cucumber. In other hand, the other competition field crops are concentrated in the maize crop. So that it is a 

necessary study of the different price relationship and productivity relations of these crops when we want to 

determining a suitable price and productivity relations. 

2-Providing agricultural information system to provide farmers with the important information on prices and 

marketing channels of crops competing for space available in the new lands in Egypt. 

3-Activating the role of cooperatives for small farmers to take the best design in the best time.   

4- Because the concentrated of the traditional crops in the old lands, and the relative stability of the areas 

cultivated with fruit new lands, The competition and moving throw between the crops in the new lands is limited 

between different vegetable crops, This is what leads to the ways to control the areas which  cultivated by 

vegetables in Egypt to achieve plans in the country to cover domestic consumption and production, Need to be 

identified the correlation between those crops, to be able to move the farms decisions to achieve the optimum 

cropping pattern, So it turns out that: 

A-Any moving in prices of farm price per ton of the Potatoes compared with tomatoes by 1% lead the  farms to 

moving to the other crop by less than 1% of its cultivated area last year. 

This is indication to the competitive relationship between potatoes and tomatoes in the available aria in new 

lands.  

B- Any moving in prices of farm price per ton of the tomato compared with potato and cucumbers and 

zucchini about 1% leads the farms to moving to the other crops by less than 1% between tomato, potato and 

zucchini, and more than 1% with cucumbers, that by compared with area planted last year.  

This is indication to the competitive relationship between tomatoes with potatoes, cucumbers and 

zucchini on the other side, in the available aria in new lands.  

4- Because the concentrated of the traditional crops in the old lands, and the relative stability of the areas 

cultivated with fruit in new lands, The competition and moving throw between the crops in the new lands is 

limited between different vegetable crops, This is what leads to the ways to control the areas which  cultivated 

by vegetables in Egypt to achieve plans in the country to cover domestic consumption and exports, To identified 

the correlation between those crops, to be able to move the farms decisions to achieve the optimum cropping 

pattern, So it turns out that: 

A-Any moving in farm prices per ton of the Potatoes compared with tomatoes by 1% lead the  farms to moving 

to the other crop by less than 1% of its cultivated area last year. 

This is indication to the competitive relationship between potatoes and tomatoes in the available area in new 

lands.  

B- Any moving in farm price per ton of the tomato compared with potato, cucumbers and zucchini about 1% 

leads the farms to moving to the other crops by less than 1% between tomato, potato and zucchini, and more 

than 1% with cucumbers, that by compared with area planted last year.  

This is indication to the competitive relationship between tomatoes with potatoes, cucumbers and zucchini 

on the other side, in the available area in new lands.  

 


