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Abstract 

The research aimed to study the directional features of the volume of consumer indicators and the economic variables 

associated with this research, at the national level, represented in total production, consumption, the number of imports, the 

amount of exports, the food gaps, the self-sufficiency ratio, per capita consumption, daily domestic consumption, production 
sufficiency period for consumption, import coverage period for consumption, available for consumption, net domestic 

production, net imports, total domestic supply, marketing surplus, total quantities available for trade of the studied crops, 

namely wheat and maize during the period (2007-2019), the research also targeted measuring and determining the size of the 
economic and technical variables that affect both farm production, family consumption and the marketing surplus in those 

crops at the level of the different and total tenure categories of the study sample, which was conducted in Assiut governorate, 

Egypt. In addition, to achieve these goals, a model was applied regressive measure of the marketing surplus, which included 
four equations for cultivated area, agricultural production, household consumption and settlement surplus. This is done for 

each of the different categories, the total sample and for each crop separately. The study reached the following results: The 

analytical results showed that the economic variables at the national level of the wheat crop took a general incremental trend 
and that was for most of them, except for the self-sufficiency ratio and the production coverage period for consumption, which 

took a general decreasing trend, while the variables of the maize crop took a general increasing trend, except for the number 

of exports, the self-sufficiency rate and the production coverage period for consumption, its rate was decreasing. The results 
also showed in studying the features of economic and technical variables in the different tenure categories and at the total 

level of the sample that the area planted with wheat represents about 64.79%, 67.68%, 81.90% and 75.29% of the total size 
of the total holding of category farmers the three and the sample, respectively and that the family consumption of wheat 

represents about 40.15%, 6.05%, 2.19% and 6.68% of the agricultural production of it, which amounts to about 7.97, 34.73, 

77.38 and 37.59 ardebs (Ardeb = 5.44 imperial or 5.619 U.S. bushels) for the three categories and the total sample. 
respectively. and the family consumption of maize represents about 4.25%, 0.89%, 0.42% and 0.97% of the agricultural 

production of summer maize. which amounted to about 11.06, 41.68, 94.23 and 46.53 ardeb in the three categories and the 

sample, respectively. The marketing surplus represents about 83%, 86.3%, 92.4% and 89.5% of the total agricultural 
production in the three categories and the sample, respectively. 
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دراسة اقتصادية قياسية للفائض التسويقي لحاصالت القمح والذرة الشامي الصيفي  

 بجمهورية مصر العربية  بمحافظة اسيوط
 

 2، جمال حسن كامل عبد الرحمن1حسن يوسف محمد محمود

 جمهورية مصر العربية   ،أسيوط ،   فرع أسيوط - جامعة األزهر ،  كلية الزراعة،   قسم االقتصاد الزراعي1
 

 جمهورية مصر العربية  ،الوادى الجديد ، الوادى الجديد جامعة ، الزراعة ، كلية  قسم االقتصاد الزراعي 2

 

 
 لص ستخالم
 

قومي  استهدف البحث دراسة المالمح االتجاهية ألهم المؤشرات االستهالكية والمتغيرات االقتصادية المرتبطة بهذا البحث، وذلك علي المستوي ال

الكلي،   اإلنتاج  في  االستهالك،  والممثلة  الفرد من  نصيب  الذاتي،  االكتفاء  نسبة  الغذائية،  الفجوة  الصادرات،  كمية  الواردات،  كمية  االستهالك، 

المحلي،   اإلنتاج  المتاح لالستهالك، صافي  الواردات لالستهالك،  اليومي، فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك، فترة تغطية  صافي االستهالك المحلي 

القمح الواردات، إجمالي المع الدراسة والمتمثلة في  المحاصيل موضع  المتاحة لالتجار من  التسويقي، إجمالي الكميات  الفائض  المحلي،  روض 

م(، كما استهدف البحث أيضاً قياس وتحديد أهم المتغيرات االقتصادية والفنية التي تؤثر في كل 2019-2007والذرة الشامي وذلك خالل الفترة )

ستهالك العائلي، والفائض التسويقي في تلك الحاصالت، وذلك علي مستوي الفئات الحيازية المختلفة واإلجمالي لعينة  من اإلنتاج المزرعي، واال

الذي الدراسة، والتي تم إجرائها علي محافظة أسيوط، فضالً عن ذلك ولتحقيق تلك األهداف فقد تم تطبيق نموذج قياسي تراجعي للفائض التسويقي  

دالت للمساحة المزروعة، واإلنتاج المزرعي، واالستهالك العائلي، والفائض التسويقي وذلك لكل فئة من الفئات المختلفة  اشتمل علي أربعة معا

أوضحت النتائج التحليلية أن المتغيرات االقتصادية علي المستوي القومي والسالفة الذكر لمحصول القمح   وإجمالي العينة ولكل محصول علي حده.

نما اً تزايدياً وكان ذلك لمعظمها باستثناء نسبة االكتفاء الذاتي، وفترة تغطية اإلنتاج لالستهالك فقد أخذت اتجاهاً عاماً تناقصياً، بي أخذت اتجاهاً عام

لالستهالك  ج  أخذت متغيرات محصول الذرة الشامي اتجاهاً عاماً تزايدياً وذلك باستثناء كمية الصادرات، ونسبة االكتفاء الذاتي، وفترة تغطية اإلنتا

أوضحت النتائج أيضاً في دراسة مالمح المتغيرات االقتصادية والفنية بالفئات الحيازية المختلفة وعلي المستوي اإلجمالي  كما    فكان معدلها تناقصياً.

رعي الفئات الثالث  من إجمالي حجم الحيازة الكلية لمزا  %75.29،  %81.90،  %67.68،  %64.79للعينة أن المساحة المزروعة القمحية تمثل نحو  

من اإلنتاج المزرعي منه والبالغ حوالي   %6.68، %2.19، %6.05، %40.15والعينة علي الترتيب، وأن االستهالك العائلي من القمح يمثل نحو 

،  %58.2 ،%28.8أردب للفئات الثالث وإجمالي العينة علي الترتيب، ويمثل الفائض من هذا المحصول نحو  37.59، 77.38، 34.73،  7.97

المساحة    71.7%،  85.4% فتمثل  الشامي  الذرة  لمحصول  وبالنسبة  الترتيب،  علي  العينة  وإجمالي  الثالث  بالفئات  المزرعي  اإلنتاج  جملة  من 

من إجمالي حجم الحيازة الكلية لمزارعي الذرة الشامي بالفئات الثالث والعينة   %84.91،  %87.86،  %84.69،  %70.27المزروعة منه نحو  

من اإلنتاج المزرعي من الذرة الشامي والبالغ حوالي    %0.97،  %0.42،  %0.89،  %4.25الترتيب، هذا ويمثل االستهالك العائلي منه نحو  علي  

التسويقي نحو    46.53،  94.23،  41.68،  11.06 الفائض  يمثل  كما  الترتيب،  الثالث والعينة علي  بالفئات  ،  %92.4،  %86.3،  %83أردب 

    نتاج المزرعي بالفئات الثالث والعينة علي الترتيب.من إجمالي اإل 89.5%

 

 .الفائض التسويقى ، القمح ، الذرة الشامى الصيفى ، أسيوط كلمات دالة:
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 المقدمة 
 

مكانة هامة في الزراعة المصييييرية،    تحتل محاصيييييل الحبوب

حيث تعتبر من أهم الحاصيييالت الزراعية المصيييرية، إذ تلعب  

ً  دوراً  ً  هاما في حياة الشيعوب وخاصية دول العالم اذخذ    وأسياسييا

في النمو، حيث تُعد الحبوب ومشييييتقاتها الغذاء الرئيسييييي لهذه  

فضيييالً عن احتاللها مكانة هامة في   ، (2005)نجم،    الشيييعوب

كل من اإلنسيان والحيوان، وتتمثل أهم محاصييل الحبوب  غذاء 

)ريحان وآخرون،   ىالشيام الرئيسيية في مصير في القمح والذرة

، كميا أنهيا تُعيد من أهم المحياصييييييل اإلسييييتراتيجيية  (1992

المصيرية والتي لها أهمية كبيرة في النم  الغذائي السيائد، ومع 

الشيييامي ال يفي ذلك يالحظ أن اإلنتاج المحلي من القمح والذرة  

بتغطية االحتياجات المحلية منها، األمر الذي يسييييتلزم االعتماد  

ذلييك من زيييادة األعبيياء   ومييا يترتييب علي  اسييييتيرادهييا  علي 

، (1997عبد العزيز،  و)الصيييوالحي    االقتصيييادية علي الدولة

 اً كما أن بعض أنواع الحبوب كالقمح والذرة الشييامي يلعب دور

ً اسيتراتيجي ً ياسيات بعض الدول التي تمارس ضيغوطفي سي  ا علي   ا

تسييييعي هذه  دول أخرى غير منتجية لتلك الحاصييييالت، ولذلك  

  الدول لتأمين نسييبة آمنة من االكتفاء الذاتي من تلك الحاصييالت 

 –ومن الجيدير بياليذكر أن محيافظية أسيييييوط    .(2018)هيدييل،  

تعتبر من أهم المحيافظيات    –منطقية االسييييتبييان لهيذا البحيث  

لقمح والذرة الشيامي الصييفي إذ تسيهم مراكز ديروط،  المنتجة ل

منفلوط، أسييييوط، أبوتيج، صيييدفا، الغنايم، أبنوب،  القوصيييية،  

بينيحيو اليبييداري،  السيييييياحييل،  ، %15.38،  %12.56  اليفيتيح، 

13.09%  ،12.99%  ،8.84%  ،5.92%  ،3.01%  ،10.7% ،

في المسيييياحية المزروعية القمحيية    3.89%،  3.63%،  9.99%

ألف فيدان في المتوسيييي     226.2بيالمحيافظية والبيالغية حوالي  

اليتيرتيييي  (2020-2016)  ليليفيتيرة ، %15.5  وبينيحيو  ب.عيليي 

11.9%  ،17.2%  ،14.3%  ،9.3%  ،7.8%  ،2.98%  ،3.5%  ،

في المسيياحة المزروعة بالذرة الشييامي   5.5%،  3.6%، 8.6%

  ن في المتوسيي  للفترة ألف فدا  208.2  الصيييفي والبالغة حوالي

ميديريية الزراعية بيأسيييييوط، )ب  علي الترتيي(  2016-2020)

2020). 

  

 مشكلة البحث

 

نتهجت الدولة سيييياسييية اإلصيييالح االقتصيييادي منذ منتصيييف  إ

الثميانينيات وترتيب علي ذليك إحيداث تغييرات في السيييييياسييييية  

 الزراعية المصرية، حيث تم إلغاء كافة أشكال التدخل الحكومي

فيما يتعلق بإنتاج وتسيويق محاصييل الحبوب، والتي من   خاصية

أهمهيا القمح والذرة الشييييامي، وأتيح للزراع الحرية الكياملية في 

وضيييع قراراتهم اإلنتاجية والتسيييويقية لما يتم زراعته وترتب  

علي ذليك تيذبيذب وعيدم اسييييتقرار في متغيرات المسييييياحية  

فيائض  المزروعية واإلنتياج المزرعي واالسييييتهالك المحلي وال

لعدم   ذلك ، وبطبيعة الحال أديمن تلك الحاصييييالت  التسييييويق

اسييتقرار السييعر والكمية، فضييالً عن الكميات التي تسييتوردها  

غيرات التي  تاليدولية مميا دعي للتعرف علي أهم العواميل والم

تؤثر في كيل من المسييييياحية المزروعية، واإلنتياج المزرعي، 

ا من الفائض  ميهواالسييتهالك العائلي، فضييالً علي ما يترتب عل

في كيفية توزيعه بين مسالكه التوزيعية المختلفة وذلك   يلتسويقا

باسيتخدام النموذج القياسيي التراجعي بمنطقة الدراسية والممثلة  

 .بجمهورية مصر العربية  في محافظة أسيوط

 

 أهداف البحث

 

على    أوالً: المؤشرات  التعرف  ألهم  االتجاهية  المالمح 

علي المستوي القومي االستهالكية والمتغيرات االقتصادية وذلك  

من محاصيل الحبوب موضع الدراسة والمتمثلة في القمح والذرة 

   .(2019-2007) الشامي وذلك خالل الفترة
 

ً ثاني أهم المتغيرات االقتصادية والفنية التي تؤثر علي  دراسة    :ا

واالستهالك   المزرعي،  واإلنتاج  المزروعة،  المساحة  من  كل 

ك لكل فئة من الفئات الحيازية  العائلي، والفائض التسويقي، وذل

للعينة، وذلك لكل محصول   المستوي اإلجمالي  المختلفة وعلي 

علي حده، فضالً عن كيفية التصرف في اإلنتاج المزرعي من  

الفائض   أو  العائلي  لالستهالك  ذلك  كان  سواء  الحاصالت  تلك 

 التسويقي منها خالل منافذه التوزيعية المختلفة. 

 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 

تم استخدام أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي في هذا  

للتعرف   وذلك  البسي   االنحدار  أسلوب  استخدم  حيث  البحث، 

المستوي   علي  االقتصادية  للمتغيرات  االتجاهية  المالمح  علي 

ً تبطة بالبحث، كما تم استخدام أيضالقومي والمر نموذج قياس    ا

التسويقي للفائض  معادالت:   تراجعي  أربع  علي  يشتمل  وهو 

المزرعي،   واإلنتاج  المحصولية،  المزروعة  للمساحة 

واالستهالك العائلي، والفائض التسويقي وذلك لكل فئة من الفئات  

الحيازية المختلفة وعلي المستوي اإلجمالي لعينة الدراسة، ولكل 

محصول علي حده من المحاصيل موضع الدراسة، فضالً عن 

ب االنحدار المتعدد المرحلي في التقدير اإلحصائي  استخدام أسلو

ير الصيغتين  دلكل معادلة من معادالت النموذج، واستخدم في التق

هاتين   أوفق  وأختيرت  المزدوجة،  واللوغاريتمية  الخطية 

التحديد  صيغ ال   "f"وقيمة    R)2(تين من حيث كبر قيمة معامل 

التي    المحسوبة. الثانوية  البيانات  علي  البحث  واعتمد  هذا 

وزارة   تشمل  والتي  البحث  بهذا  المعنية  الجهات  تصدرها 

بأسيوط،   الزراعة  مديرية  األراضي،  واستصالح  الزراعة 

الزراعي  االقتصاد  ونشرة  اإلحصاء،  قسم  ونشرة سجالت   ،

الغذائي   عينة  الميزان  علي  البحث  أعتمد  كما  متفرقة،  أعداد 

ت  اخعشوائية  أسيوطم  محافظة  من  الزراعي  تيارها  للموسم 

ً وذلك وفق  (2020/2021) لألهمية النسبية للمساحة المزروعة    ا

القوصية   مراكز  وهي  الدراسة  موضع  الحبوب  محاصيل  من 

الشامي   والذرة  القمح  محاصيل  إلنتاج  مراكز  كأهم  ومنفلوط 

الصيفي علي مستوي المحافظة علي الترتيب، وتم اختيار قريتين  

من بين قري كل مركز لتمثل عينة الدراسة لمزارعي القمح وهي  
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قري فزارة والتمساحية، وبالنسبة لمركز منفلوط فقد تم اختيار  

 ً وفقا وذلك  والعتامنة  الحواتكة  للمساحة    قريتي  النسبية  لألهمية 

حجم  وبلغ  الدراسة،  موضع  المحصولين  من  لكل  المزروعة 

تقسيمها مناصف  120العينة   تم  المختارة  مفردة  المراكز  ة علي 

 وهكذا علي القري التي تم اختيارها داخل تلك المراكز.

 
 ومناقشتها لنتائج ا
 

وصافي   أوال: االستهالكية  للمؤشرات  االتجاهية  المالمح 

والفائض  المحلي،  والمعروض  الواردات،  وصافي  اإلنتاج، 

القمح   محاصيل  من  لالتجار  المتاحة  والكميات  التسويقي، 

الفترة  خالل  وذلك  القومي  المستوي  علي  الشامي  والذرة 

(2007 -2019 ) 
 

مطرو المزرعي  اإلنتاج  إجمالي  اإلنتاج  بصافي  ً حيقصد  منه    ا

الواردات فتمثل  البذور المحتجزة كتقاوي للعام التالي، أما صافي  

الفرق بين كمية الواردات وكمية الصادرات من المحصول، أما  

مضاف اإلنتاج  صافي  فيمثل  المحلي  ً المعروض  صافي ا إليه   

عبر عن الفائض التسويقي بالكمية المتاحة لإلتجار يو، الواردات 

ً من اإلنتاج المزرعي، ويمثل إجمالي اإلنتاج المزرعي مطروح  ا

من   كل  كتقاوي  منه  والمحتجز من حبوب  العائلي،  االستهالك 

للعام التالي، والفاقد أثناء الحصاد والجمع، والمخزون في حالة  

إجمالي   وكذلك  والدواجن،  الماشية  وعلف  الحبوب،  محاصيل 

االستقطاعات الكلية وتشمل الهدايا والمجامالت مثل الزكاة، و  

وا األبناء  علي  يوزع  المزرعة  إنتاج  من  آخر  لبنات جزء 

و أما الالمتزوجين،  والجيران،  لألهل  االجتماعية  مساهمات 

الكميات المتاحة لإلتجار فتشمل الفائض التسويقي علي مستوي 

 ً مضافا الواردات  المزرعة  هذا   .(2001)الشريف،    له صافي 

المعالم االتجاهية المقدرة    (3-1)  ول رقماويتبين من دراسة الجد

للمتغيرات القومية سالفة الذكر لكل من محاصيل القمح، والذرة  

الفترة خالل  وذلك  أوضحت (2019-2007)  الشامية  حيث   ،

التقديرات بالنسبة لمحصول القمح أن كل من متغيرات اإلنتاج  

الصادرات،   وكمية  الواردات،  وكمية  واالستهالك،  الكلي، 

الغذائية واالستهالك والفجوة  االستهالك،  من  الفرد  ونصيب   ،

والمتاح   لالستهالك،  الواردات  تغطية  وفترة  اليومي،  المحلي 

الواردات،   وصافي  المحلي،  اإلنتاج  وصافي  لالستهالك، 

المتاحة   والكميات  التسويقي،  والفائض  المحلي،  والمعروض 

ً أخذت اتجاه  (، 2019-2007)  لإلتجار وذلك خالل الفترة ً  عاما   ا

نحو  اً يدمتزا معدله  ،  %5.27،  %3.33،  %1.15  بلغ 

194.21%  ،5.5%  ،0.82%  ،3.23%  ،1.96%  ،2.69% ،

المتوس     3.56%،  % 1.15،  3.31%،  5.28%،  1.15% من 

حوالي البالغ  طن،   8558  السنوي  طن،    17073  ألف  ألف 

طن،    8857 طن،    190ألف  طن،   8515ألف   199  ألف 

  7959 ألف طن،  17432 يوم،  188 ألف طن،  47 كجم/سنة، 

طن،  طن،    8680  ألف  طن،   16639ألف  ألف   6140  ألف 

  .ألف طن علي الترتيب 14820 طن، 

 
تطور المؤشيرات االسيتهالكية وإجمالي المعروض القومي والفائض التسيويقي وإجمالي الكميات المتاحة لالتجار باأللف طن من محصيول القمح : (1جدول )

 .م(2019-2007في مصر خالل الفترة )
 

 

 البيان 
 
 السنوات

الكلي  اإلنتاج  
 )ألف طن( 

االستهالك  
 )ألف طن( 

كمية  
الواردات  
 )ألف طن( 

كمية  
الصادرات  
 )ألف طن( 

عدد السكان  
 )ألف نسمة( 

الغذائية   الفجوة 
 )ألف طن( 

نسبة االكتفاء  
 )%(الذاتي  

نصيب الفرد  
 االستهالك  من
 )كجم/سنة(

االستهالك  
المحلي اليومي  
 )ألف طن( 

فترة كفاية اإلنتاج  
   لالستهالك
 )يوم( 

 فترة تغطية  
 الستهالك  ل الواردات 

 )يوم( 

المتاح  
لالستهالك  
 )ألف طن( 

صافي اإلنتاج  
 المحلي  
 )ألف طن( 

صافي  
الواردات  
 )ألف طن( 

إجمالي كمية  
 المعروض المحلي  

 )ألف طن( 

  * الفائض
التسويقي  
 )ألف طن( 

إجمالي الكميات  
المتاحة لالتجار  
 )ألف طن( 

2007 7397 13773 5911 21 73655 6376 53.71 187 37.7 196 157 13287 6879 5793 12672 5307 11100 

2008 7977 14546 7381 22 75225 6569 54.84 193 39.9 200 185 15336 7419 7233 14652 5723 12956 

2009 8523 14592 6933 97 76823 6069 58.41 190 40.0 213 173 15359 7926 6794 14720 6115 12909 

2010 7170 14978 7938 129 78728 7808 47.87 190 41.04 175 193 14979 6668 7779 14447 5144 12932 

2011 8371 16878 9811 123 80410 8507 49.60 210 46.24 181 212 18059 7785 9615 17400 6006 15621 

2012 8795 15657 6549 114 82550 6862 56.17 190 42.90 205 153 15230 8179 6418 14597 6310 12728 

2013 9460 17210 7878 89 84629 7750 54.97 203 47.15 201 167 17249 8798 7720 16518 6787 14507 

2014 9280 17025 8126 115 86814 7745 54.51 196 46.64 199 174 17291 8630 7963 16593 6658 14621 

2015 9608 18411 9001 261 88958 8803 52.19 207 47.70 201 189 18348 8935 8821 17756 6894 15715 

2016 9345 19410 10820 185 91032 10065 48.15 213 53.18 176 203 19980 8691 10604 19295 6705 17309 

2017 8421 18911 9911 223 95203 10490 44.53 199 51.81 163 191 18109 7832 9713 17545 6042 15755 

2018 8349 19714 12390 578 97147 11365 42.35 203 54.01 155 229 20161 7765 12142 19907 5990 18132 

2019 8559 20847 12493 520 98902 12288 41.06 211 57.11 150 219 20532 7960 12243 20203 6141 18384 

 14820 6140 16639 8680 7959 17432 188 184 47 199 50.64 8515 85390 190 8857 17073 8558 المتوس  
 

  يوم. 365االسيتهالك المحلي اليومي= االسيتهالك/  نصييب الفرد من االسيتهالك )كجم/سينة(= االسيتهالك / عدد السيكان. .100نسيبة االكتفاء الذاتي= اإلنتاج/االسيتهالك      االسيتهالك.  –الفجوة الغذائية = اإلنتاج  

المتاح لالسييتهالك= )اإلنتاج المحلي    فترة تغطية الواردات لالسييتهالك = إجمالي الواردات السيينوية/االسييتهالك المحلي اليومي.فترة كفاية اإلنتاج لالسييتهالك= إجمالي اإلنتاج/االسييتهالك المحلي اليومي.  

منها الفاقد   اً ات = إجمالي كمية الواردات مطروح صافي الوارد  من اإلنتاج. %7منه ما يحتجز كتقاوي للعام التالي ويقدر بنحو  اً محلي مطروح الصافي اإلنتاج المحلي = إجمالي اإلنتاج   الصادرات. –الواردات( 

االسيييتهالك العائلي   ما يحتجز كتقاوي للعام التالي   الفاقد أثناء )  –الفائض التسيييويقي= إجمالي اإلنتاج المزرعي   المحلي= صيييافي اإلنتاج المحلي   صيييافي الواردات.  ضإجمالي المعرو  .%2ويقدر بنحو 

استخدمت نسبة الفائض    * إجمالي الكميات المتاحة لالتجار = الفائض التسيويقي   صافي الواردات. .(الحصياد والجمع   المخزون   إجمالي االسيتقطاعات وتشيمل الهدايا والمجامالت وعلف الماشيية والدواجن

جمعت وحسبت   المصدر: للقمح من اإلنتاج اإلجمالي للمحصيول.  %71.75لتسيويقي / اإلنتاج الواردة باسيتمارة االسيتبيان بعينة الدراسية وذلك لتقدير الفائض علي المسيتوي القومي، حيث قدرت تلك النسيبة بنحو ا

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،   -3  ، أعداد متفرقة.نشرة االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،    -2(، 2001  ،الشريف  )  -1  من:

 ، أعداد متفرقة.نشرة الميزان الغذائي

 
كميا تيأكيدت المعنويية اإلحصييييائيية للمعيالم المقيدرة لمعلميات هيذه  

المتغيرات بياسييييتثنياء معلمية معيدل التزاييد في كيل من اإلنتياج  

قدر  الكلي، وصيييافي اإلنتاج المحلي، والفائض التسيييويقي، كما

،  69.0،  74.0، 95.0، 26.0 بنحو R)2(قيمة معامل التحديد  

0.84  ،0.50  ،0.94  ،0.38  ،0.69  ،0.26  ،0.74  ،

علي الترتيب، ويتوقع أن تبلغ الكمية من  0.83، 0.26، 0.84

  26733  ألف طن،   10232 حوالي 2030 هذه المتغيرات عام

طن،  طن،   16794  ألف  طن،    818  ألف  ألف    16487ألف 

ألف    25402  يوم،   250ألف طن،    72  كجم/سييينة،   277  طن، 

  ألف طن،  25992  ألف طن،   16466ألف طن،    9514  طن، 

 ألف طن بنسييييبية زييادة تمثيل نحو  23793  ألف طن،   7340

19.5%  ،56.6%  ،89.6%  ،330.5%  ،93.6%  ،14.1% ،
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53.2%  ،32.9%  ،45.7%  ،19.5%  ،89.7%  ،56.2% ،

المتوسي  السينوي لهذه المتغيرات سيالفة  من   60.5%، 19.5%

ة  اليذكر علي الترتييب، بينميا أخيذت نسييييبية االكتفياء اليذاتي، وفتر

ً كفاية اإلنتاج لالسيييتهالك اتجاه ً  عاما ً  تناقصييييا  بلغ معدله نحو  ا

حيواليي  1.73%،  2.05% اليبيياليغ  السيييينيوي  اليميتيوسيييي    مين 

معلمات يوم علي الترتيب، كما تأكدت معنوية   184 ، 50.64%

 ً ، فضالً عن أنه قدر قيمة معامل التحديد  هذه المتغيرات إحصائيا

)2(R  بينميا يتوقع أن تبلغ    29.0  ، 54.0  بنحو علي الترتييب، 

يوم علي   129،  %33  حوالي  2030  قيمية هيذه المتغيرات عيام

.الترتيب
 

 
الذرة  والفائض التسيويقي وإجمالي الكميات المتاحة لالتجار باأللف طن من محصيول    ،تطور المؤشيرات االسيتهالكية وإجمالي المعروض القومي: (2جدول )

 م(2019-2007في مصر خالل الفترة ) الشامي
 

 

 البيان 

 
 السنوات

الكلي  اإلنتاج  
 )ألف طن( 

االستهالك  
 )ألف طن( 

كمية  

الواردات  
 )ألف طن( 

كمية  

الصادرات  
 )ألف طن( 

عدد السكان  
 )ألف نسمة( 

الغذائية   الفجوة 
 )ألف طن( 

نسبة االكتفاء  
 )%(الذاتي  

نصيب الفرد  

 االستهالك  من
 )كجم/سنة(

االستهالك  

المحلي اليومي  
 )ألف طن( 

فترة كفاية اإلنتاج  

   لالستهالك
 )يوم( 

 فترة تغطية  

 الستهالك  ل الواردات 
 )يوم( 

المتاح  

لالستهالك  
 )ألف طن( 

صافي اإلنتاج  

 المحلي  
 )ألف طن( 

صافي  

الواردات  
 )ألف طن( 

إجمالي كمية  

 المعروض المحلي  
 )ألف طن( 

  * الفائض

التسويقي  
 )ألف طن( 

إجمالي الكميات  

المتاحة لالتجار  
 )ألف طن( 

2007 6909 11392 4490 7 73655 4483 60.65 155 31.21 221 144 11392 6425 4400 10826 6184 10584 

2008 6930 12000 5075 5 75225 5070 57.75 159 32.88 211 154 12000 6445 4974 11418 6203 11177 

2009 7401 11967 4527 8 76823 4566 61.85 156 32.79 226 138 11920 6883 4436 11319 6625 11061 

2010 7686 12663 5004 27 78728 4977 60.70 161 34.69 222 144 12663 7148 4904 12052 6880 11784 

2011 7183 14074 6897 6 80410 6891 51.04 175 38.56 186 179 14074 6680 6759 13439 6430 13189 

2012 6876 13381 6523 18 82550 6505 51.39 162 36.66 188 178 13381 6395 6393 12787 6155 12548 

2013 8094 13925 5833 2 84629 5831 58.13 165 38.15 212 153 13925 7527 5716 13244 7245 12961 

2014 7957 12313 4361 5 86814 4356 64.62 142 33.74 236 147 12913 7400 4274 11674 7122 11396 

2015 8060 14877 6820 3 88958 6817 54.18 167 40.76 198 167 14877 7496 6684 14179 7215 13899 

2016 5029 13909 6112 6 91032 8880 36.16 153 38.11 132 160 11135 4677 5990 10667 4501 10491 

2017 6545 14393 7100 16 95203 7848 45.47 151 39.42 166 180 13629 6087 6958 13045 5858 12816 

2018 8543 16250 8454 9 97147 7707 52.57 167 44.52 192 190 16988 7945 8285 16230 7647 15932 

2019 8261 16264 8018 10 98902 8003 50.79 165 44.59 185 180 16269 7683 6414 14097 7394 13808 

 12434 6574 12691 5861 6830 13474 163 198 37.39 160 54.25 6303 85390 9 6093 13689 7344 المتوس  
 

  يوم. 365االسيتهالك المحلي اليومي= االسيتهالك/  نصييب الفرد من االسيتهالك )كجم/سينة(= االسيتهالك / عدد السيكان. .100نسيبة االكتفاء الذاتي= اإلنتاج/االسيتهالك      االسيتهالك.  –الفجوة الغذائية = اإلنتاج  

المتاح لالسييتهالك= )اإلنتاج المحلي    فترة تغطية الواردات لالسييتهالك = إجمالي الواردات السيينوية/االسييتهالك المحلي اليومي.فترة كفاية اإلنتاج لالسييتهالك= إجمالي اإلنتاج/االسييتهالك المحلي اليومي.  

منها الفاقد   اً ات = إجمالي كمية الواردات مطروح صافي الوارد  من اإلنتاج. %7منه ما يحتجز كتقاوي للعام التالي ويقدر بنحو  اً محلي مطروح الصافي اإلنتاج المحلي = إجمالي اإلنتاج   الصادرات. –الواردات( 

االسيييتهالك العائلي   ما يحتجز كتقاوي للعام التالي   الفاقد أثناء )  –الفائض التسيييويقي= إجمالي اإلنتاج المزرعي   المحلي= صيييافي اإلنتاج المحلي   صيييافي الواردات.  ضإجمالي المعرو  .%2ويقدر بنحو 

تخدمت نسبة الفائض  اس  * إجمالي الكميات المتاحة لالتجار = الفائض التسيويقي   صافي الواردات. .(الحصياد والجمع   المخزون   إجمالي االسيتقطاعات وتشيمل الهدايا والمجامالت وعلف الماشيية والدواجن

جمعت   المصيدر: .من اإلنتاج اإلجمالي للمحصيول للذرة الشيامي  %89.51التسيويقي/اإلنتاج الواردة باسيتمارة االسيتبيان بعينة الدراسية وذلك لتقدير الفائض علي المسيتوي القومي، حيث قدرت تلك النسيبة بنحو 

وزارة الزراعة واسيتصيالح األراضيي، قطاع الشيئون   -3 ، أعداد متفرقة.نشيرة االقتصياد الزراعيئون االقتصيادية،  وزارة الزراعة واسيتصيالح األراضيي، قطاع الشي -2(، 2001 ،الشيريف ) -1  وحسيبت من:

 .، أعداد متفرقةنشرة الميزان الغذائياالقتصادية،  

 
نفس   دراسة  من  فتبين  الشامي  الذرة  بمحصول  يتعلق  وفيما 

اإلنت متغيرات  أن  وكمية الجدول  االستهالك،  الكلي،  اج 

االستهالك،   من  الفرد  ونصيب  الغذائية،  والفجوة  الواردات، 

الستهالك،  لواالستهالك المحلي اليومي، وفترة تغطية الواردات  

وصافي  المحلي،  اإلنتاج  وصافي  لالستهالك،  والمتاح 

والفائض المحلي،  المعروض  والكميات    الواردات،  التسويقي، 

أ لالتجار  نحو  المتاحة  بلغ  بمعدل  متزايداً  عاماً  اتجاهاً  خذت 

0.57%  ،2.67%  ،4.45%  ،4.95%  ،0.07%  ،2.59%  ،

1.88%  ،2.35%  ،0.57%  ،3.72%  ،2.03%  ،0.57%  ،

البالغ حوالي    2.06% السنوي  المتوس   ألف طن،    7344من 

 160ألف طن،    6303ألف طن،    6093ألف طن،    13689

طن،    37.39كجم/سنة،   طن،   13474يوم،    163ألف  ألف 

 6574ألف طن،    12691ألف طن،    5861ألف طن،    6830

الترتيب،   12434ألف طن،   الفترة علي  ألف طن خالل نفس 

هذا وتأكدت معنوية تلك المتغيرات إحصائياً دون اإلنتاج الكلي،  

المحلي،   اإلنتاج  وصافي  االستهالك،  من  الفرد  ونصيب 

التسويقي،   التحديد  والفائض  معامل  قيمة  قدر  بنحو    R)2(كما 

0.03  ،0.80  ،0.61  ،0.63  ،0.03  ،0.78  ،0.47  ،

علي الترتيب،    0.40،  0.03،  0.40،  0.49،  0.03،  0.48

المتغيرات عام   تبلغ كمية هذه  أن  يتوقع  أنه  عن   2030فضالً 

ألف طن،    10697ألف طن،    19909ألف طن،    8057حوالي  

يوم،    214ألف طن،    54كجم/سنة،    162ألف طن،    11605

طن،    18843 طن،    7491ألف  طن،    9565ألف  ألف 

ألف طن، بنسبة    16789ألف طن،    7210ألف طن،    17058

نحو   تمثل  ، %1.3،  %84.1،  %75.6،  %45.4،  %9.7زيادة 

45.9%  ،31.3%  ،39.8%  ،9.7 %  ،63.2%  ،34.4 % ،

سالفة    35.01%،  9.7% المتغيرات  هذه  لمتوسطات  بالنسبة 

علي   كمية  الذكر  من  كل  متغيرات  أخذت  بينما  الترتيب، 

اإلنتاج   كفاية  وفترة  الذاتي،  االكتفاء  ونسبة  الصادرات، 

،  %2.06،  %1.1لالستهالك اتجاهاً عاماً تناقصياً بلغ معدله نحو  

حوالي  2.08% البالغ  السنوي  المتوس   طن،    9من  ألف 

يوم علي الترتيب، كما تأكدت معنوية معلمات   198، 54.25%

أنه   عن  دون كمية الصادرات، فضالً  المتغيرات إحصائياً  هذه 

علي    32.0،  33.0،  01.0بنحو    R)2(قدر قيمة معامل التحديد  

المتغيرات عام   تبلغ قيمة هذه  يتوقع أن  بينما   2030الترتيب، 

 يب. يوم علي الترت 128، %35ألف طن،  7.4حوالي 
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المحلي، والفائض التسيييويقي،    والمعروضالمعالم االتجاهية المقدرة للمؤشيييرات االسيييتهالكية وصيييافي اإلنتاج، وصيييافي الواردات  : (3جدول )
 .م(2019-2007والكميات المتاحة لالتجار علي المستوي القومي لمحصول القمح والذرة الشامي خالل الفترة )

 
 

 البيان 

 

 المحصول

 المتغير التابع 
متوس   

 المتغير التابع 

ثابت المعادلة  

(a) 

معامل االنحدار  

(b) 

  "t"قيمة 

 المحسوبة 

معامل التحديد 

)2(R 

  "f"قيمة 

 المحسوبة 

معدل التغير 

 %  السنوي 

المتوقع عام  

2030 

 القمح 

 10231 1.15 3.84 0.26 1.96 98.4 7869 8558 اإلنتاج الكلي

 26733 3.33 ** 07.207 0.95 ** 39.14 568 13101 17073 االستهالك

 16794 5.27 ** 02.31 0.74 ** 57.5 467 5586 8857 كمية الواردات

 818 194.21 ** 30.24 0.69 ** 93.4 36.9 68- 190 الصادراتكمية  

 16487 5.51 ** 14.59 0.84 ** 69.7 469 5231 8515 الفجوة الغذائية

 33 2.05- ** 82.12 0.54 ** 58.3- 1.04- 57.9 50.64 نسبة االكتفاء الذاتي

 227 0.82 ** 89.10 0.50 ** 30.3 1.64 188 199 نصيب الفرد من االستهالك

 72 3.23 ** 45.171 0.94 ** 09.13 1.52 35.9 47 االستهالك المحلي اليومي

 129 1.73- * 93.4 0.29 * 22.2- 3.19- 206 184 فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك

 250 1.96 * 66.6 0.38 * 58.2 3.68 162 188 فترة تغطية الواردات لالستهالك 

 25402 2.69 ** 50.24 0.69 ** 95.4 469 14146 17432 المتاح لالستهالك

 9514 1.15 3.84 0.26 1.96 91.5 7318 7959 صافي اإلنتاج المحلي

 16466 5.28 ** 02.31 0.74 ** 57.5 458 5474 8680 صافي الواردات

 25992 3.31 ** 61.57 0.84 ** 59.7 550 12792 16639 المعروض المحلي

 7340 1.15 3.84 0.26 1.96 70.6 5646 6140 الفائض التسويقي

 23793 3.56 ** 73.53 0.83 ** 33.7 528 11121 14820 الكميات المتاحة لالتجار

الذرة  

 الشامي 

 8057 0.57 0.35 0.03 0.59 41.9 7051 7344 اإلنتاج الكلي

 19909 2.67 ** 69.43 0.80 ** 61.6 366 11125 13689 االستهالك

 10697 4.45 ** 22.17 0.61 ** 15.4 271 4193 6093 كمية الواردات

 7.45 1.1- 0.01 0.01 0.12- 0.1- 9.85 9 كمية الصادرات

 11605 4.95 ** 75.18 0.63 ** 33.4 312 4117 6303 الفجوة الغذائية

 35 2.06- * 24.5 0.33 * 29.2- 1.12- 62.1 54.25 نسبة االكتفاء الذاتي

 162 0.07 0.03 0.03 0.17 0.11 159 160 نصيب الفرد من االستهالك

 54 2.59 ** 95.37 0.78 ** 16.6 0.97 30.6 37.39 االستهالك المحلي اليومي

 128 2.08- * 24.5 0.32 * 29.2- 4.12- 227 198 فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك

 214 1.88 ** 92.9 0.47 ** 15.3 3.06 141 163 فترة تغطية الواردات لالستهالك 

 18843 2.35 ** 11.10 0.48 ** 18.3 316 11259 13474 المتاح لالستهالك

 7491 0.57 0.35 0.03 0.59 38.9 6557 6830 صافي اإلنتاج المحلي

 9565 3.72 ** 69.10 0.49 ** 27.3 218 4333 5861 صافي الواردات

 17058 2.03 * 29.7 0.40 * 70.2 257 10890 12691 المعروض المحلي

 7210 0.57 0.35 0.03 0.59 37.4 6312 6574 الفائض التسويقي

 16789 2.06 * 45.7 0.40 * 73.2 256 10645 12434 الكميات المتاحة لالتجار
 

 .(2( و )1) ىرقمين حسبت من الجدولالمصدر: . 0.01، ** معنوي عند مستوي معنوية  0.05* معنوي عند مستوي معنوية 

 

 

الحيازية    :ثانيا بالفئات  والفنية  االقتصادية  المتغيرات  مالمح 

 المختلفة وعلي المستوي اإلجمالي لعينة الدراسة 
 

تشتمل العينة علي ثالثة فئات حيازية: أقل من فدان، فدان ألقل 

المحاصيل  من  لكل  وذلك  فأكثر،  أفدنة  ثالثة  أفدنة،  ثالثة  من 

محصول القمح بالفئات  موضع الدراسة حيث بلغ عدد الحائزين ل

حائز علي الترتيب،    60،  20،  20،    20الثالث والعينة حوالي

في حين بلغ عدد الحائزين لمحصول الذرة الشامي الصيفي بهذه  

حائز علي الترتيب،    60،  20،  20،  20الفئات والعينة حوالي  

وفيما يلي توصيف لمالمح المتغيرات االقتصادية والفنية بالفئات  

الث تلك  الحيازية  من  لكل  العينة  إجمالي  مستوي  وعلي  الث 

 الحاصالت. 
 

 القمح  .1
 

دراسة   من  رقم يتبين  المتغيرات    (4)  الجدول  متوسطات 

الحيازية   الفئات  بمختلف  القمح  لمحصول  والفنية  االقتصادية 

بلغ حوالي وإجمالي العينة، حيث تبين أن متوس  حجم األسرة  

فرد بالفئات الحيازية والعينة علي الترتيب، وأن    6،    6،   6،    5

،   0.17حجم الحيازة الكلية لمزارعي القمح بالعينة بلغ حوالي  

المزروعة   2.55،    4.31،    2.63 المساحة  فيها  تسهم  فدان 

بنحو   % 75.29،  %81.90،  %67.68،  %64.79  القمحية 

عدد   متوس   بلغ  كما  الترتيب،  علي  والعينة  الحيازية  بالفئات 

فرد بالفئات الحيازية    3،  3،    3،    2العاملين بالزراعة حوالي  

نصيب الفرد من   وإجمالي العينة علي الترتيب، هذا وبلغ متوس 

حوالي   القمحية  المزروعة  ،  0.59،  0.30،    0.09المساحة 

فدان بالفئات الحيازية وإجمالي العينة علي الترتيب، هذا    0.32

 34.73 ،  7.97وبلغ اإلنتاج الكلي المزرعي من القمح حوالي 

حوالي    37.59  ،   77.38  ،  منه  الفرد  نصيب  يمثل   ، أردب 

الحيازية    6.26،    12.89،    5.79،    1.59 بالفئات  أردب 

الفدانية   اإلنتاجية  متوس   وبلغ  الترتيب،  علي  والعينة  المختلفة 

أردب بالفئات    19.58،    21.92،    19.51،    17.33حوالي  

الحيازية وإجمالي العينة علي الترتيب، وفيما يتعلق باالستهالك  

عن    –ئلي  العا اذدمي ألفراد األسرة فضالً  االستهالك  ويشمل 

،    3.20فقد بلغ حوالي    -الحبوب المحتجزة كتقاوي للعام التالي

،   %6.05 ، %40.15 أردب يمثل نحو 2.51،   2.25،  2.10

بالفئات    6.68%،    2.91% القمح  من  المزرعي  اإلنتاج  من 

 .الحيازية وإجمالي العينة علي الترتيب
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معالم المتغيرات االقتصيادية والفنية لحاصيالت القمح والذرة الشيامي بالفئات الحيازية المختلفة وإجمالي العينة بمحافظة أسييوط  : (4جدول )
 م(.2020/2021للموسم الزراعي )

 

 البيان 

 المتغيرات

 الذرة الشامي  القمح

 اإلجمالي الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة األولي  اإلجمالي الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة األولي 

 6 8 5 4 6 6 6 5 عدد أفراد األسرة )فرد(

 3 4 3 2 3 3 3 2 عدد العاملين بالزراعة )فرد(

 2.32 4.12 2.09 0.74 2.55 4.31 2.63 0.71 حجم الحيازة الكلية للمزارع )فدان(

 1.97 3.62 1.77 0.52 1.92 3.53 1.78 0.46 المساحة المزروعة بالمحصول )فدان(

 84.91 87.86 84.69 70.27 75.29 81.90 67.68 64.79 % لمساحة المحصول/ حجم الحيازة الكلية

 0.328 0.452 0.354 0.130 0.320 0.588 0.297 0.092 نصيب الفرد من مساحة المحصول )فدان(

 23.62 26.03 23.55 21.28 19.58 21.92 19.51 17.33 متوس  إنتاجية الفدان )أردب(

 46.53 94.23 41.68 11.06 37.59 77.38 34.73 7.97 اإلنتاج )أردب(

 7.75 11.78 8.34 2.76 6.26 12.89 5.79 1.59 نصيب الفرد من اإلنتاج )أردب(

 0.45 0.40 0.37 0.47 2.51 2.25 2.10 3.20 )أردب(الكمية المستخدمة عائلياً* 

 0.97 0.41 0.89 4.25 6.68 2.91 6.05 40.15 % االستخدام / اإلنتاج

 1.29 1.42 1.33 1.08 2.67 2.35 2.87 2.11 االستقطاعات الكلية**

 2.77 1.51 3.19 9.76 7.10 3.04 8.26 26.47 % االستقطاعات / اإلنتاج

 950 950 950 950 750 750 750 750 المزرعي )لألردب( بالجنيهالسعر 

 1.39 2.83 1.25 0.332 1.69 3.48 1.56 0.359 الفاقد أثناء الحصاد والجمع***

 2.98 3.00 2.99 3.00 4.49 4.50 4.49 4.55 % للفاقد / اإلنتاج

 1.75 2.50 2.75 - 3.75 3.25 8.00 - المخزون )أردب(

 3.76 2.65 6.60 - 9.98 4.20 23.03 - المخزون / اإلنتاج% 

 41.65 87.08 35.98 9.18 26.97 66.05 20.20 2.30 الفائض التسويقي )أردب(

 89.51 92.41 86.32 83.00 71.75 85.36 58.16 28.86 % للفائض التسويقي / اإلنتاج

         ) (المسالك التوزيعية للفائض التسويقي )أردب(

 84.63 69.76 80.54 67.32 13.42 20.44 18.32 56.52 تاجر غالل متخصص %

 15.37 30.24 19.46 32.68 20.77 17.86 19.80 43.48 أهالي %

 - - - - 65.81 61.70 61.88 - مطاحن %
 

 

االسيييتخدامات الخاصييية بالماشيييية   –مجامالت   –االسيييتقطاعات الكلية تشيييير إلي )هدايا   **  الكمية المسيييتخدمة عائلياً كغذاء لألسيييرة. *

األرقام الموضيحة في المسيالك تشيير إلي )%(    ) (  للذرة الشيامي. %3للقمح، و   %5.4الفاقد أثناء الحصياد والجمع يقدر بييييي  ***  والدواجن(.
 بعينة الدراسة. استمارات االستبيانجمعت وحسبت من  المصدر: من الفائض التسويقي.

 
،    %4.49،    %4.55كما يمثل الفاقد أثناء الحصاد والجمع نحو  

الحيازية    4.49%،    4.50% بالفئات  المزرعي  اإلنتاج  من 

الكلية  بالنسبة لالستقطاعات  أما  الترتيب،  العينة علي  وإجمالي 

من إجمالي    %7.10،  %3.04،  %8.26،  %26.47فتمثل نحو  

اإلنتاج المزرعي بالفئات الحيازية المختلفة وإجمالي العينة علي  

حوالي   المزرعي  السعر  متوس   بلغ  كما    750الترتيب، 

وإجمالي   المختلفة  الحيازية  الفئات  مستوي  علي  جنيه/أردب 

نحو   المخزون  يمثل  كما  سواء،  حد  علي  ، %23.03العينة 

الحيازي  9.98%،  4.20% بالفئة  المزرعي  الثانية  من اإلنتاج  ة 

بالفائض   يتعلق  فيما  أما  الترتيب،  العينة علي  والثالثة وإجمالي 

دراسة   من  تبين  فقد  التسويقية  بيعه  ومنافذ  القمح  من  التسويقي 

  20.20،    2.30نفس الجدول أن الفائض التسويقي بلغ حوالي  

نحو    26.97،    66.05،   تمثل  ، %58.16،  %28.86أردب 

اإلنتا 71.75%،  85.36% جملة  بالفئات  من  المزرعي  ج 

الحيازية المختلفة وإجمالي العينة علي الترتيب، هذا ويتم تسويق  

المتخصص،   الغالل  تاجر  خالل  من  وذلك  بأكمله  الفائض 

واألهالي، والمطاحن حيث استأثرت منافذ تاجر الغالل واألهالي  

من الفائض التسويقي بالفئة الحيازية   %43.48،  %56.52بنحو  

، % 18.32يب، كما استأثرت تلك المنافذ بنحو  األولي علي الترت

الحيازية   61.88%،  19.80% بالفئة  التسويقي  الفائض  من 

بنحو  أيضاً  المنافذ  تلك  واستأثرت  هذا  الترتيب،  علي  الثانية 

بالفئة    61.70%،  17.86%،  20.44% التسويقي  الفائض  من 

المنافذ  تلك  استأثرت  حين  في  الترتيب،  علي  الثالثة  الحيازية 

من الفائض   %65.81،  %20.77،  %13.42لفة الذكر بنحو  سا

 التسويقي وذلك علي المستوي اإلجمالي بالعينة علي الترتيب. 

 

 الذرة الشامي . 2
 

أن متوس  حجم األسرة بلغ حوالي    (4)  جدوليتبين من دراسة  

فرد بالفئات الحيازية المختلفة وإجمالي العينة    6،    8،    5،    4

أن حجم الحيازة الكلية لمزارعي الذرة الشامي علي الترتيب، و

فدان تسهم    2.32،    4.12،    2.09،    0.74بالعينة بلغ حوالي  

بنحو   الشامي  الذرة  من  المزروعة  المساحة  ،  %70.27فيها 

المختلفة    % 84.91،  87.86%،  84.69% الحيازية  بالفئات 

العاملين   عدد  متوس   بلغ  كما  الترتيب،  علي  العينة  وإجمالي 

فرد بالفئات الحيازية المختلفة    3،    4،    3،    2راعة حوالي  بالز

وإجمالي العينة علي الترتيب، هذا وبلغ متوس  نصيب الفرد من 

،    0.35،    0.13المساحة المزروعة من الذرة الشامي حوالي  

فدان بالفئات الحيازية المختلفة وإجمالي العينة   0.33،    0.45

لي المزرعي من الذرة الشامي علي الترتيب، هذا وبلغ اإلنتاج الك

يمثل    46.53،    94.23،    41.68،    11.06حوالي   أردب 

حوالي   منه  الفرد  نصيب  ،  11.78،  8.34،  2.76متوس  

علي   7.75 العينة  وإجمالي  المختلفة  الحيازية  بالفئات  أردب 

حوالي   الفدانية  اإلنتاجية  متوس   وبلغ  ،  21.28الترتيب، 
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بالفئ  23.62،  26.03،  23.55 المختلفة  أردب  الحيازية  ات 

يتعلق باالستهالك العائلي   الترتيب، وفيما  وإجمالي العينة علي 

أردب تمثل نحو    0.45،  0.40،  0.37،    0.47فقد بلغ حوالي  

من اإلنتاج المزرعي من    0.97%،  0.42%،  0.89%،  4.25%

علي   العينة  وإجمالي  المختلفة  الحيازية  بالفئات  الشامي  الذرة 

يمث  .الترتيب بنحو  كما  والجمع  الحصاد  أثناء  الفاقد  ، %3ل 

من اإلنتاج المزرعي بالفئات الحيازية    2.98%،  3%،  2.99%

الكلية  بالنسبة لالستقطاعات  أما  الترتيب،  العينة علي  وإجمالي 

نحو   إجمالي   %2.77،  %1.51،  %3.19،  %9.76فتمثل  من 

ي  اإلنتاج المزرعي بالفئات الحيازية المختلفة وإجمالي العينة عل

حوالي   المزرعي  السعر  متوس   بلغ  كما    950الترتيب، 

وإجمالي   المختلفة  الحيازية  الفئات  مستوي  علي  جنيه/أردب 

نحو   المخزون  يمثل  كما  سواء،  حد  علي  ،  %6.60العينة 

الثانية    3.76%،  2.65% الحيازية  بالفئة  المزرعي  من اإلنتاج 

يتعل  فيما  أما  الترتيب،  العينة علي  بالفائض  والثالثة وإجمالي  ق 

تبين من  فقد  التسويقية  بيعه  الشامي ومنافذ  الذرة  التسويقي من 

حوالي   بلغ  التسويقي  الفائض  أن  الجدول  نفس  ،  9.18دراسة 

نحو    41.65،  87.08،  35.98 تمثل  ، %86.3، %83أردب 

من إجمالي اإلنتاج المزرعي بالفئات الحيازية   89.5%،  92.4%

ب، هذا ويتم تسويق الفائض المختلفة وإجمالي العينة علي الترتي

بأكمله وذلك من خالل تاجر الغالل المتخصص، واألهالي حيث  

التسويقية بنحو    من %32.68،  %67.32استأثرت تلك المنافذ 

كما   الترتيب،  علي  األولي  الحيازية  بالفئة  التسويقي  الفائض 

بنحو   المنافذ  تلك  الفائض   %19.46،  %80.54استأثرت  من 

حيازية الثانية علي الترتيب، هذا واستأثرت تلك  التسويقي بالفئة ال

بنحو   من الفائض التسويقي    %30.24،  %69.76المنافذ أيضاً 

تلك   استأثرت  حين  في  الترتيب،  علي  الثالثة  الحيازية  بالفئة 

بنحو   الذكر  سالفة  الفائض %15.37،  %84.63المنافذ  من 

 التسويقي وذلك علي مستوي اإلجمالي بالعينة علي الترتيب.

 

التسويقي  توصيف  .  3 للفائض  التراجعي  القياسي  النموذج 

 للمحاصيل موضع الدراسة 
 

أربعة   علي  البحث  هذا  في  التراجعي  القياسي  النموذج  يشتمل 

المزرعي،   اإلنتاج  بالمحصول،  المزروعة  المساحة  معادالت: 

الصيغة   يلي  وفيما  التسويقي.  والفائض  العائلي،  االستهالك 

 لمعادالت النموذج: الرياضية 

 Y)1(معادلة المساحة المزروعة المحصولية   -1

Crop area 

Y1t = a0 + b1X1 

 Y)2(معادلة اإلنتاج المزرعي  -2

Crop production 

Y2t = B0 + B1Y1t + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7X7 

 

 3t(Y(معادلة االستهالك العائلي  -3

Family consumption 

8X3+ C 2tY2+ C 1tY1+ C 0= C 3tY 

 4t(Y(معادلة الفائض التسويقي  -4

Marketable surplus 

Y4t = d0 + d1Y2t + d2Y3t + d3X9 + d4X10 

 حيث أن: 
 

  Endogenous variablesأوالً: المتغيرات الداخلة )التابعة(  

 : تشمل
 

)1t(Y  الدراسة  : المساحة المزروعة من محاصيل الحبوب بعينة

 بالفدان. 

)2t(Y  بالعينة المزروعة  المساحة  من  المزرعي  اإلنتاج   :

 باألردب من القمح والذرة الشامي. 

)3t(Y  االستهالك العائلي من الناتج المحصولي بالعينة باألردب :

 من القمح والذرة الشامي. 

)4t(Y.الفائض التسويقي من الناتج المحصولي بالعينة باألردب : 

 

 ً  Exogenous variables : المتغيرات الخارجيةثانيا
 

1X .حجم الحيازة الكلية بالعينة بالفدان : 

2X  المحصولية المزروعة  للمساحة  الالزمة  التقاوي  كمية   :

 بالعينة بالكيلوجرام. 

3X.كمية السماد البلدي بالعينة بالمتر مكعب : 

4X.عدد أفراد األسرة العاملين بالزراعة بالعينة : 

5Xدد الوحدات الفعالة بالسماد الكيماوي بالعينة وحدة فعالة  : ع

 كجم. /

6X رجل/يوم(.: كمية العمل البشري بالعينة( 

7X .كمية العمل اذلي بالعينة بالساعة : 

8X:  .حجم األسرة بالفرد 

9X:   االستقطاعات الكلية من الناتج المحصولي بالعينة باألردب

 من القمح والذرة الشامي. 

10X:   باألردب بالعينة  والجمع  الحصاد  في مرحلة  الفاقد  كمية 

 من القمح والذرة الشامي. 

T:    تشير لعدد الحائزين الذين يزرعون المحصول في الفئة أو

 العينة. 
 

القياسي التراجعي لكل فئة من فضالً عن أنه تم التطبيق للنموذج  

الفئات الحيازية المختلفة وعلي المستوي اإلجمالي للعينة، وذلك  

باستخدام أسلوب االنحدار المتعدد المرحلي وذلك لكل معادلة من  

الخطية   صيغتها  في  وذلك  حده  علي  النموذج  معادالت 

واللوغاريتمية المزدوجة واختيرت أوفق هاتين الصيغتين لكل  

ً نموذج وذلك وفقن معادالت المعادلة م لكبر قيم معامل التحديد    ا

)2(R  وقيمة"f"  ةالمحسوب. 
 

 ومن خصائص النموذج القياسي التراجعي ما يلي:
 

ال يمكن تحديد القيم التوازنية لمتغيراته الداخلية إال بالتتابع،    (أ)

ثالث   بها  معادالت  ثالث  من  نموذج  لدينا  أن  فرض  إذا  فمثالً 

القيمة    Y)1(، فإنه يمكن تحديد    1Y    ،2Y    ،3Yمتغيرات داخلية  

التوازنية للمتغير الداخلي بالمعادلة األولي، ثم بالتعويض بتلك  

ل التوازنية  باإلضافة القيمة  الثانية  المعادلة  في  المتغير  هذا 
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علي   لنحصل  بالمعادلة  الخارجية  القيمة    Y)2(للمتغيرات 

القيمتين   عن  بالتعويض  ثم  الثاني،  الداخلي  للمتغير  التوازنية 

المتحصل عليهما    Y)2(و    Y)1(التوازنيتين للمتغيرين الداخليين  

المعادلة الثال ثة لنحصل علي من المعادلتين األولي والثانية في 

)3(Y .القيمة التوازنية للمتغير الثالث وهكذا 
 

نظراً  )ب( المثلثي  التراجعي  النموذج  عليه  معالم    يطلق  ألن 

ً المتغيرات الداخلة فيه ترتب مثلثي  . ا
 

يمكن قياس معادالت النموذج التراجعي بطريقة المربعات   )ج(

 الصغري العادية. 
 

تؤثر   )د( الداخلة، حيث  المتغيرات  بين  تبادلية  توجد عالقة  ال 

)1(Y    في)2(Y    وال تتأثر بها و)3(Y    تتأثر بكل من)1(Y    و

)2(Y    ذات سببية  عالقة  وجود  يعني  وهو  فيهما،  التأثير  دون 

اتجاه واحد بين متغيرين داخليين، ويترتب علي ذلك أن حدود 

الد المتغيرات  في  تؤثر  العشوائية  في  األخطاء  تؤثر  وال  اخلية 

 المتغيرات الخارجية. 

 
النتائج التحليلية للتقديرات اإلحصائية للنموذج القياسي   :الثثا

التراجعي للفائض التسويقي للمحاصيل موضع الدراسة بالفئات  

 الحيازية المختلفة وإجمالي العينة 
 

يتناول هذا الجزء دراسة النتائج التحليلية للتقديرات اإلحصائية  

ا التسويقي لمعادالت  للفائض  التراجعي  القياسي  لنموذج 

النموذج علي  للمحاصيل موضع الدراسة، كما تشتمل معادالت  

يف خارجية  ومتغيرات  داخلية،  في  تمتغيرات  تأثيرها  رض 

األولي   المعادلة  ففي  الداخلية،  المساحة    –المتغيرات  معادلة 

المساحة المزروعة   1t(Y(يكون المتغير الداخلي    –المزروعة  

إجمالي   X)1(بالفدان،    ةالمحصولي وهو  الخارجي  المتغير 

الثانية   والمعادلة  بالفدان،  الحيازة  اإلنتاج   –مساحة  معادلة 

الداخلي    –المزرعي   المتغير  المزرعي   2t(Y(حيث  اإلنتاج 

باألردب من القمح أو الذرة الشامي والمتغيرات الخارجية هي:  

)1t(Y   ية للمساحة المزروعة المحصولية،  القيمة التقدير)2(X  

بالكيلوجرام،   التقاوي  بالمتر    X)3(كمية  البلدي  السماد  كمية 

عدد    X)5(عدد أفراد األسرة العاملين بالزراعة،    X)4(مكعب،  

كمية  X)6(الوحدات الفعالة بالسماد الكيماوي وحدة فعالة/كجم، 

الساعة(،  كمية العمل اذلي )ب  X)7(العمل البشري )رجل/يوم(،  

الثالثة   المعادلة  العائلي    –أما  االستهالك  فيها    –معادلة  ويكون 

االستهالك العائلي من اإلنتاج المرزعي   3t(Y(المتغير الداخلي 

من المحصول باألردب من القمح أو الذرة الشامي، والمتغيرات  

من    2t(Y(الخارجية   المزرعي  لإلنتاج  التقديرية  القيمة 

معادلة   –حجم األسرة، أما المعادلة الرابعة    X)8(المحصول،  

التسويقي   الداخلي    –الفائض  المتغير  الفائض   4t(Y(حيث 

والمتغيرات   المحصول،  من  المزرعي  اإلنتاج  من  التسويقي 

 Y)3(القيمة التقديرية لإلنتاج المزرعي،    Y)2(الخارجية هي:  

العائلي،  القي لالستهالك  التقديرية  االستقطاعات    )9X(مة  جملة 

 كمية الفاقد من المحصول أثناء الحصاد والجمع.  X)10(الكلية،  

م  لتقديرات  التحليلية  النتائج  يلي  الفائض  داعوفيما  نموذج  الت 

 . التسويقي لكل من محاصيل القمح، والذرة الشامي

 

 نتائج تقديرات النموذج لمحصول القمح . 1
 

( رقم  الجدول  دراسة  من  معادالت  5يتبين  تقديرات  نتائج   )

بالفئات   القمح  لمحصول  التسويقي  للفائض  التراجعي  النموذج 

  الحيازية   الحيازية وإجمالي العينة، حيث أوضحت النتائج بالفئة

األولي تأكد المعنوية اإلحصائية وذلك لمعادالت النموذج ككل 

المعن تأكدت  كما  الفئة،  المقدرة  بهذه  للمعلمات  اإلحصائية  وية 

والقيمة   الكلية،  الحيازة  حجم  المزروعة  المساحة  بمعادلة 

العاملين  األسرة  أفراد  وعدد  المزروعة،  للمساحة  التقديرية 

الب  العمل  وكمية  بمعادلة  شبالزراعة،  اذلي  العمل  وكمية  ري، 

وحجم   المزرعي،  لإلنتاج  التقديرية  والقيمة  المزرعي  اإلنتاج 

التقديرية األسر القيمة  من  وكل  العائلي،  االستهالك  بمعادلة  ة 

لالستهالك العائلي، وجملة االستقطاعات من اإلنتاج المزرعي 

 R)2(بمعادلة الفائض التسويقي، هذا وقدرت قيمة معامل التحديد  

مما يعني   0.94بهذه الفئة بنحو    لنموذج معادلة الفائض التسويقي

فائض التسويقي من القمح ترجع  من التغيرات في ال  %94أن نحو  

العائلي، وجملة االستقطاعات   للتغيرات في كل من االستهالك 

ا المزرعي.إلنمن  فقد    تاج  الثانية  الحيازية  للفئة  وبالنسبة 

نتائج   للقمح أوضحت  النموذج  لمعادالت  التقديرات اإلحصائية 

بهذه الفئة تأكد المعنوية اإلحصائية لمعادالت النموذج ككل، كما 

تأكدت المعنوية اإلحصائية للمعلمات المقدرة لمتغيرات كل من 

إجمالي حجم الحيازة في معادلة المساحة المزروعة، وعدد أفراد  

البشري، وكمية العمل    األسرة العاملين بالزراعة، وكمية العمل 

معادلة   في  األسرة  وحجم  المزرعي،  اإلنتاج  معادلة  في  اذلي 

االستهالك العائلي، والقيمة التقديرية لالستهالك العائلي بمعادلة  

الفائض التسويقي، وقدرت قيمة معاملة التحديد لنموذج معادلة  

من    %83مما يعني أن    0.83الفائض التسويقي بهذه الفئة بنحو  

يرجع  التغ إنما  القمح  بمحصول  التسويقي  الفائض  في  يرات 

العائلي. لالستهالك  التقديرية  القيمة  في  يتعلق    للتغيرات  وفيما 

اإلحصائية   التقديرات  نتائج  فأوضحت  الثالثة  الحيازية  بالفئة 

لمعادالت النموذج بهذه الفئة تأكد المعنوية اإلحصائية لمعادالت  

اإلحصائية للمعلمات المقدرة    النموذج ككل، كما تأكدت المعنوية

من:   كل  المساحة  لمتغيرات  بمعادلة  الحيازة  حجم  إجمالي 

المزروعة، والقيمة التقديرية للمساحة المزروعة بمعادلة اإلنتاج 

بمعادلة  المزرعي  لإلنتاج  التقديرية  والقيمة  المزرعي، 

االستهالك العائلي، والقيمة التقديرية لالستهالك العائلي بمعادلة  

لنموذج   R)2(التسويقي، كما قدرت قيمة معامل التحديد لفائض ا

بنحو   التسويقي  الفائض  أن    0.85معادلة  يعني  من   %85مما 

للتغيرات  إنما ترجع  القمح  التسويقي من  الفائض  في  التغيرات 

   في القيمة التقديرية لالستهالك العائلي.
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التقديرات اإلحصييائية للنموذج القياسييي التراجعي للفائض التسييويقي لمحصييول القمح علي مسييتوي الفئات الحيازية المختلفة  : (5جدول )
 .م(2020/2021موسم الزراعي )وإجمالي العينة بمحافظة أسيوط لل

 

 البيان 

 الفئات

 المتغيرات الداخلة في النموذج  

 )متغير تابع(
(معامل التحديد  معادالت النموذج  أوفق الصيغ المقدرة متوس  المتغير الداخلي 

2
(R  قيمة"F"  المحسوبة 

 األولي 

 المساحة المزروعة

 )1(Y  )فدان( 
 خطي 0.46

Y1t= 0.03 + 0.69 X1 

(23.71)
**

 
0.97 561.96

**
 

 خطي 7.97 )أردب(  Y)2(اإلنتاج المزرعي 

Y2t= -13.9 – 0.18 Y1 + 0.11 X4 + 5 X6  
(-5.2)

**
   (2.9)

**
    (3.6)

**
 

        + 6.13 X7 

(5.3)
**

 

0.99 776.58
**

 

 خطي 3.2 )أردب(  Y)3(االستهالك العائلي 
Y3t = 1.17 – 0.02 Y2 – 0.69 X8 

(-7.5)
**

     (-3.8)
**

 
0.90 81.79

**
 

 لوغاريتمي مزدوج  12.02 )أردب( Y)4(الفائض التسويقي 
LY4t=  1.04 + 0.03 L Y3 + 0.08 L X9 

(2.9)
**

         (4.9)
**

 
0.94 144.59

**
 

 الثانية 

 المساحة المزروعة
 )1(Y  )فدان( 

 لوغاريتمي مزدوج  1.78
L Y1t =  -0.64 + 1.9 L X1 

(5.9)
**

 
0.66 35.68

**
 

 خطي 34.73 )أردب( Y)2(اإلنتاج المزرعي  
Y2t = -310 – 7.33 X4 + 5.58 X6 + 8.8 X7 

(-2.4)
*
      (2.9)

**
      (2.4)

*
 

0.94 88.98
**

 

 لوغاريتمي مزدوج  2.10 )أردب(  Y)3(االستهالك العائلي 
L Y3t = 0.27 + 0.41 L X8 

(20.54)
**

 
0.95 421.97

**
 

 لوغاريتمي مزدوج  14.54 )أردب( Y)4(الفائض التسويقي 
L Y4t = 0.94 + 0.18 L Y3 

(9.56)
**

 
0.83 91.4

**
 

 الثالثة

 المساحة المزروعة

 )1(Y  )فدان( 
 خطي 3.53

Y1t = 1.63 + 0.45 X1 

(15.05)
**

 
0.93 226.47

**
 

 لوغاريتمي مزدوج  77.38 )أردب( Y)2(اإلنتاج المزرعي  
L Y2t = 0.56 + 0.83 L Y1 

(24.55)
**

 
0.97 602.7

**
 

 خطي 2.25 )أردب(  Y)3(االستهالك العائلي 
Y3t = 3.21 – 0.002 Y2 

(-24.96)
**

 
0.97 622.81

**
 

 لوغاريتمي مزدوج  17.32 )أردب( Y)4(الفائض التسويقي 
L Y4t = 0.75 + 0.36 L Y3 

(10.29)
**

 
0.85 105.87

**
 

 إجمالي العينة

 المساحة المزروعة

 )1(Y  )فدان( 
 لوغاريتمي مزدوج  1.92

L Y1t = -0.15 + 0.99 L X1 

                          (38.39)
**

 
0.96 1473

**
 

 خطي 37.59 )أردب( Y)2(اإلنتاج المزرعي  

Y2t = -120 + 2.51 Y1 – 10 X3 – 10.5 X4 

(4.80)
**

  (-5.8)
 **

   (-4.02)
**

 
         + 0.54 X5 + 4.9 X6 

(3.4)
**

     (2.92)
**

 

0.98 634.2
**

 

 خطي 2.51 )أردب(  Y)3(االستهالك العائلي 
Y3t = 0.97 + 0.46 X8 

(21.19)
**

 
0.88 449

**
 

 لوغاريتمي مزدوج  14.40 )أردب( Y)4(الفائض التسويقي 
L Y4t = 1.24 – 0.08 L Y3 + 0.20 L X10 

(-3.01)
**

        (11.32)
**

 
0.94 524.9

**
 

 
 

= حجم الحيازة )فدان(،  1Xإلي القيم التقديرية الداخلة بالنموذج، والمتغيرات الخارجية بالنموذج هي   1tY   ،2tY   ،3tY  ،4tYحيث تشيييير  

2X ،3= كمية التقاوي بالكيلوجرامX ،4= كمية السيييماد البلدي بالمتر مكعبX ،5= عدد أفراد األسيييرة العاملين بالزراعةX  عدد وحدات =

= حجم األسيرة بالفرد،  8X= كمية العمل اذلي بالسياعة، 7X= كمية العمل البشيري رجل/يوم،  6Xفعالة بالسيماد الكيماوي وحدة فعالة/كجم، 

9X10طاعات من اإلنتاج الزراعي باألردب،  = جملة االسيتقX.معنوي عند مسيتوي معنوية  * = كمية الفاقد أثناء الحصياد والجمع باألردب 

 حسبت من استمارات االستبيان بعينة الدراسة. :المصدر .10,0 معنوي عند مستوي معنوية **، 0,05

 
نتائج  أما علي مستوي إجمالي العينة لمحصول القمح فأوضحت 

الم تأكد  العينة  بإجمالي  النموذج  معادالت  عنوية  تقديرات 

المعنوية  تأكدت  كما  النموذج،  معادالت  لكافة  اإلحصائية 

إجمالي حجم   من:  كل  لمتغيرات  المقدرة  للمعلمات  اإلحصائية 

الحيازة بمعادلة المساحة المزروعة، والقيمة التقديرية للمساحة 

المزروعة، وكمية السماد البلدي، وعدد أفراد األسرة العاملين  

الف الوحدات  وعدد  وكمية  بالزراعة،  الكيماوي،  بالسماد  عالة 

العمل البشري بمعادلة اإلنتاج المزرعي، وحجم األسرة بمعادلة  

االستهالك العائلي، والقيمة التقديرية لالستهالك العائلي، وكمية  

الفاقد أثناء الحصاد والجمع بمعادلة الفائض التسويقي، كما قدرت  

 94.0ي بنحو  بمعادلة الفائض التسويق  R)2(قيمة معامل التحديد  

من التغيرات في الفائض التسويقي إنما ترجع    %94مما يعني أن  

أثناء  والفاقد  العائلي  لالستهالك  التقديرية  القيمة  في  للتغيرات 

 الحصاد والجمع من هذا المحصول.

 
 نتائج تقديرات النموذج لمحصول الذرة الشامي . 2
 

( رقم  الجدول  دراسة  من  مع6يتبين  تقديرات  نتائج  ادالت  ( 

لمحصول   التسويقي  للفائض  التراجعي  الشامي النموذج  الذرة 

النتائج   أوضحت  المعنوية    األولي  الحيازية   بالفئةحيث  تأكد 

تأكدت   كما  الفئة،  بهذه  ككل  النموذج  لمعادالت  اإلحصائية 

لمتغيرات كل من: إجمالي  المعنوية اإلحصائية للمعلمات المقدرة  

التقاوي، وكمية  حجم الحيازة بمعادلة المساحة المزروعة، وكمية  

بمعادلة   بالزراعة  العاملين  األسرة  أفراد  وعدد  البلدي،  السماد 

الم بمعادلة  اإلنتاج  المزرعي  لإلنتاج  التقديرية  والقيمة  زرعي، 

االستهالك العائلي، وكل من القيمة التقديرية لالستهالك العائلي، 

كما   التسويقي،  الفائض  بمعادلة  الكلية  االستقطاعات  وإجمالي 

 %83مما يعني أن    83.0بنحو    R)2(قدرت قيمة معامل التحديد  

لكل من القيمة التقديرية    من التغيرات في الفائض التسويقي ترجع 

هذا   من  الكلية  االستقطاعات  وإجمالي  العائلي  لالستهالك 

أوضحت    المحصول. فقد  الثانية  الحيازية  بالفئة  يتعلق  وفيما 

لهذه الفئة  التقديرات اإلحصائية لمعادالت النموذج للذرة الشامي  

تأكدت  كما  ككل،  النموذج  لمعادالت  اإلحصائية  المعنوية  تأكد 

ة اإلحصائية للمعلمات المقدرة لمتغيرات كل من إجمالي  المعنوي

الحيازة   التقديرية  بحجم  والقيمة  المزروعة،  المساحة  معادلة 

التقاوي، وعدد أفراد األسرة العاملين للمساحة المزروعة، وكمية  
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بالزراعة وكمية العمل اذلي بمعادلة اإلنتاج المزرعي، والقيمة  

وح المزرعي،  لإلنتاج  االستهالك  التقديرية  بمعادلة  األسرة  جم 

العائلي، والقيمة التقديرية لالستهلك العائلي، وكمية الفاقد أثناء  

قيمة   قدرت  كما  التسويقي،  الفائض  بمعادلة  والجمع  الحصاد 

التحديد   أن    0.92بنحو    R)2(معامل  يعني  من    %92مما 

التغيرات في الفائض التسويقي إنما ترجع للتغيرات في كل من 

القيمة التقديرية لالستهالك العائلي والفاقد أثناء الحصاد والجمع  

 من المحصول. 

 
التقديرات اإلحصييائية للنموذج القياسييي التراجعي للفائض التسييويقي لمحصييول الذرة الشييامي علي مسييتوي الفئات الحيازية : (6جدول )

 م(.2020/2021المختلفة وإجمالي العينة بمحافظة أسيوط للموسم الزراعي )
 

 البيان 
 

 الفئات

 المتغيرات الداخلة في النموذج  

 )متغير تابع(
(معامل التحديد  معادالت النموذج  أوفق الصيغ المقدرة متوس  المتغير الداخلي 

2
(R  قيمة"F"  المحسوبة 

 األولي 

 المساحة المزروعة
 )1(Y  )فدان( 

 خطي 0.52
Y1t= 0.03 + 0.63 X1 

(32.40)
**

 
0.98 1049.8

**
 

 خطي 11.6 )أردب(  Y)2(اإلنتاج المزرعي 

Y2t= -17.1 + 1.5 X1 + 0.88 X3 + 4.9 X4  

(3.5)
**
  (3.1)

**
     (9.3)

**
 

        - 0.77 X7 
(-2.7)

*
 

0.99 661.29
**

 

 خطي 0.47 )أردب(  Y)3(االستهالك العائلي 
Y3t = 0.27 + 0.003 Y2 

(22.05)
**

 
0.96 486.2

**
 

 لوغاريتمي مزدوج  19.73 )أردب( Y)4(الفائض التسويقي 
LY4t=  1.62 + 0.66 L Y3 - 0.03 L X9 

(6.75)
**

     (-2.59)
*
 

0.83 41.96
**

 

 الثانية 

 المساحة المزروعة

 )1(Y  )فدان( 
 لوغاريتمي مزدوج  1.77

L Y1t =  -0.19 + 1.43 L X1 

(5.38)** 
0.62 28.95

**
 

 خطي 41.68 )أردب(  Y)2(اإلنتاج المزرعي 

Y2t = -160 – 0.04 Y1 + 3.44 X2 - 2.37 X4 

(-2.5)
*
   (2.95)

**
  (-2.98)

**
 

         + 7.3 X7 

(2.95)
**

 

0.96 90.77
**

 

 خطي 0.37 )أردب(  Y)3(االستهالك العائلي 
Y3t = 0.48 + 0.001 Y2 + 0.04 X8 

(17.56)
**
    (2.24)

*
 

0.99 1555.5
**

 

 لوغاريتمي مزدوج  21.85 )أردب( Y)4(الفائض التسويقي 
L Y4t = 1.34 + 0.16 L Y3 – 0.04 L X10 

(8.59)
**
     (-2.98)

**
 

0.92 98.8
**

 

 الثالثة

 المساحة المزروعة

 )1(Y  )فدان( 
 خطي 3.62

Y1t = 0.09 + 0.95 X1 

(5.34)
**

 
0.61 28.46

**
 

 لوغاريتمي مزدوج  94.23 )أردب(  Y)2(اإلنتاج المزرعي 

LY2t = -7.05 – 0.17 L Y1 + 2.02 L X3 
(-4.1)

**
    (2.7)

**
 

            + 0.94 L X6 + 3.19 L X7 

(2.9)
**

    (2.8)
*
 

0.94 57.7
**

 

 خطي 0.40 )أردب(  Y)3(االستهالك العائلي 
Y3t = 0.86 + 0.001 Y2 

(9.93)
**

 
0.85 98.6

**
 

 لوغاريتمي مزدوج  24.21 )أردب( Y)4(الفائض التسويقي 
L Y4t = 1.57 + 3.20 L Y3 

(16.45)** 
0.94 270.60** 

 إجمالي العينة

 المساحة المزروعة

 )1(Y  )فدان( 
 لوغاريتمي مزدوج  1.97

L Y1t = -0.12 + 1.14 L X1 

(63.39)
**

 
0.99 4018.3

**
 

 خطي 46.53 )أردب(  Y)2(اإلنتاج المزرعي 

Y2t = -253 + 0.89 X2 + 5.95 X3 – 13 X4 

(2.31)
*
    (4.29)

**
   (-3.8)

**
 

         + 3.36 X6  

(4.73)
**

 

0.97 467.43
**

 

 لوغاريتمي متدرج  0.45 )أردب(  Y)3(االستهالك العائلي 
L Y3t = -0.83 + 0.84 L X8 

(25.49)
**

 
0.92 649.74

**
 

 خطي 21.88 )أردب( Y)4(الفائض التسويقي 
Y4t = 14.9 – 5.89 Y3 - 1.36 X9 

(-31.76)
**

  (-5.37)
**

 
0.98 1720.5

**
 

 
 

= حجم الحيازة )فدان(،  1Xإلي القيم التقديرية الداخلة بالنموذج، والمتغيرات الخارجية بالنموذج هي   1tY   ،2tY   ،3tY  ،4tYحيث تشيييير  

2X ،3= كمية التقاوي بالكيلوجرامX ،4= كمية السيييماد البلدي بالمتر مكعبX ،5= عدد أفراد األسيييرة العاملين بالزراعةX  عدد وحدات =
= حجم األسيرة بالفرد،  8X= كمية العمل اذلي بالسياعة، 7X= كمية العمل البشيري رجل/يوم،  6Xفعالة بالسيماد الكيماوي وحدة فعالة/كجم، 

9X  ،10= جملة االسيتقطاعات من اإلنتاج المزرعي باألردبX.معنوي عند مسيتوي معنوية  *  = كمية الفاقد أثناء الحصياد والجمع باألردب

 حسبت من استمارات االستبيان بعينة الدراسة. :المصدر .0,01 معنوي عند مستوي معنوية **، ,050

 

 

التقديرات   نتائج  فأوضحت  الثالثة  الحيازية  للفئة  وبالنسبة 

معادالت   لكافة  المعنوية  تأكد  النموذج  لمعادالت  اإلحصائية 

المقدرة   للمعلمات  اإلحصائية  المعنوية  تأكدت  كما  النموذج 

كل   المساحة  لمتغيرات  بمعادلة  الحيازة  حجم  إجمالي  من: 

المزروعة، والقيمة  التقديرية للمساحة المزروعة، وكمية السماد 

البلدي، وكمية العمل البشري، وكمية العمل اذلي بمعادلة اإلنتاج  

بمعادلة  المزرعي  لإلنتاج  التقديرية  والقيمة  المزرعي، 

والقيمة التقديرية لالستهالك العائلي بمعادلة    االستهالك العائلي، 

التحديد   قيمة معامل  التسويقي، كما قدرت  بنحو    R)2(الفائض 

أن    0.94 يعني  التسويقي    %94مما  الفائض  في  التغيرات  من 

إنما ترجع للتغيرات في القيمة التقديرية لالستهالك العائلي بهذا  

لمحصول المحصول. العينة  إجمالي  مستوي  علي  الذرة    أما 

الشامي فأوضحت نتائج تقديرات معادالت النموذج تأكد المعنوية 

المعنوية  تأكدت  كما  النموذج،  معادالت  لكافة  اإلحصائية 

إجمالي حجم   من:  كل  لمتغيرات  المقدرة  للمعلمات  اإلحصائية 

وكمية   التقاوي،  وكمية  المزروعة،  المساحة  بمعادلة  الحيازة 

األس أفراد  وعدد  البلدي،  وكمية السماد  بالزراعة،  العاملين  رة 

العمل البشري بمعادلة اإلنتاج المزرعي، وحجم األسرة بمعادلة  

  ، العائلي  لالستهالك  التقديرية  والقيمة  العائلي،  االستهالك 

كما   التسويقي،  الفائض  بمعادلة  الكلية  االستقطاعات  وإجمالي 
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 %98مما يعني أن    98.0بنحو    R)2(قدرت قيمة معامل التحديد  

  ة التغيرات في الفائض التسويقي إنما ترجع للتغيرات في القيم  من

من  الكلية  االستقطاعات  وإجمالي  العائلي  لالستهالك  التقديرية 

 هذا المحصول موضع الدراسة.

 
 التوصيات 

 

 فى ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توصى: 
 

والذرة  .1 القمح  محصولى  وتسويق  إنتاج  مستقبل  أن 

بمحافظة  الشامي   زراعتهما  فى  التوسع  وإمكانية 

المعوقات   كافة  على  بالتغلب  مرهون  أسيوط 

تلك   منتجى  تواجه  التى  والتسويقية  اإلنتاجية 

 الحاصالت بالمحافظة.
 

تنشي  دور جهاز اإلرشاد الزراعى بالمحافظة وذلك   .2

زراعة  فى  االستمرار  على  الزراع  لتشجيع 

ل وذلك  الشامي،  والذرة  القمح  زيادة  محصولى 

تطبيق   عن  فضالً  جودتهما،  وتحسين  إنتاجيتهما 

الميكنة  واستخدام  الحديثة  التكنولوجية  األساليب 

 الزراعية مع توفير الخدمة اذلية بتكاليف مناسبة. 
 

السياسات   .3 وتنفيذ  واإلجراءات  التدابير  كافة  اتخاذ 

اإلنتاجية السعرية والتسويقية والتى من شأنها زيادة  

ن المحصولين فى ضوء المتاح من  اإلنتاج من هذي

عمليات   خالل  الفاقد  تقليل  مع  القومية،  الموارد 

 التخزين والنقل والتداول والتصنيع. 
 

حتى  .4 الحاصالت  لتلك  الغذائى  االستهالك  ترشيد 

االكتفاء   نسبة  وزيادة  الفجوة  لتضييق  ذلك  يؤدى 

لألفراد   الغذائية  التوعية  خالل  من  وذلك  الذاتى، 

 .اإلعالم والمعاهد التعليمية المختلفة بمعاونة أجهزة

  
 ائمة المراجعق 
 

دراسة اقتصادية لمواجهة فجوة القمح ، (2005أحمد لبيب نجم )

لالقتصاد   المصرية  المجلة  الفاقد،  تقليل  خالل  من 

 . الزراعي، المجلد الخامس عشر، العدد الرابع، ديسمبر

التقييم   ، (1997مصطفي السيد عبد العزيز )، حمدي الصوالحي 

االقتصادي للفاقد من الحبوب في مصر، المجلة المصرية  

 يونيو. لالقتصاد الزراعي، المجلد السابع، العدد الثاني، 

 

 

 

(، دراسة اقتصادية قياسية 2001عبد النبي عبد الحليم الشريف )

بمحافظة   الحبوب  محاصيل  أهم  من  التسويقي  للفائض 

التطبيقية  للعلوم  المصرية  المجلة  جامعة  الغربية،   ،

 . ، المجلد السابعالسادس عشر الزقازيق، العدد 

( وآخرون  ريحان  كامل  تخزين   ، ( 1992محمد  جدوى  دراسة 

الدولي  للبنك  مقدمة  دراسة  مصر،  في  الحبوب    ومناولة 

 . لصالح البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي، أبريل

دراسة اقتصادية للفائض    ، (2018هديل طاهر محمد حسانين )

المسوق لمحاصيل حبوب الخبز بريف محافظة الشرقية،  

الثامن  المجلد  الزراعي،  لالقتصاد  المصرية  المجلة 

 . والعشرون، العدد الثاني

الشئون   قطاع  األراضي،  واستصالح  الزراعة  وزارة 

متفرقة أعداد  الزراعي،  االقتصاد  نشرة    ،االقتصادية، 

 . جمهورية مصر العربية

واستصالح الزراعة  الشئون    وزارة  قطاع  األراضي، 

متفرقة  أعداد  الغذائي،  الميزان  نشرة  ،  االقتصادية، 

 . جمهورية مصر العربية

  وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مديرية الزراعة بأسيوط 

منشورة(2020) غير  بيانات  اإلحصاء،  قسم  سجالت   ،  ،
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