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 المستخلص :

تعتبر الطماطم من المحاصيل الخضرية الزراعية الهامة في التركيب 
عليها  المحصولي المصري باعتبارها من المحاصيل الغذائية والتصنيعية التي تقوم

ً من مصادر الدخل الزراعي القومي ،  بعض الصناعات الغذائية ، ومصدراً هاما
والحصول علي النقد األجنبي الالزم لدفع عجلة التنمية االقتصادية. وعلي الرغم من 
ً الظروف البيئية  األهمية االقتصادية والغذائية لمحصول الطماطم حيث تتوافر محليا

اعتها طول العام، إال أن المساحة المزروعة واإلنتاج والمناخية التي تمكن من زر
الكلي يتسم بالتذبذب وعدم الثبات واالستقرار في جميع العروات لمحصول الطماطم 

( ، 1م( كما هو موضح بالجدول ملحق رقم )2017 -2000خالل فترة الدراسة )
آليات  لسياسةاألمر الذي يترتب عليه تقلبات واسعة النطاق للكميات المعروضة طبقاً 

ً لتفاعل قوي العرض والطلب.  السوق، وترك األسعار حرة تتحدد تلقائياً وفقا
واستهدف البحث دراسة إنتاج واستهالك محصول الطماطم في جمهورية مصر 
العربية من خالل دراسة المؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم في مصر خالل 

مل المؤثرة علي استهالك محصول م( والتعرف علي أهم العوا2017-2000الفترة )
الطماطم في مصر خالل تلك الفترة، وتقدير دوال استجابة العرض لمحصول 
الطماطم الصيفي في مصر ، وتقدير دوال استجابة العرض باستخدام بعض متغيرات 

اعتمد  المحاصيل المنافسة لمحصول الطماطم الصيفي في مصر خالل تلك الفترة.
ب التحليل اإلحصائي من الناحيتين الوصفية والكمية ، البحث علي تطبيق أسالي

كاستخدام األساليب اإلحصائية البسيطة مثل النسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
والهندسية ، إلي جانب استخدام النموذج الخطي البسيط لتقدير معدالت النمو السنوية 

لوف الديناميكي فى تقدير للمتغيرات االقتصادية باإلضافة الى تطبيق نموذج مارك نير
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استجابة العرض وتقدير مصفوفة معامالت االرتباط البسيط لحل مشكلة االزدواج 
الخطي بين المتغيرات المستقلة ومعرفة أفضل المتغيرات تأثيراً علي المساحة 
المزروعة من محصول الطماطم الصيفي، مع استخدام أسلوب االنحدار المتعدد 

( في الصورتين الخطية و اللوغاريتمية Stepwise Regressionوالمتعدد المرحلي)
ً متزايداً للمساحة المزروعة  ً عاما المزدوجة. وأوضحت نتائج البحث أن هناك اتجاها
واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي لمحصول الطماطم الشتوي علي مستوي جمهورية 

 0,046لف فدان، أ 0,089م( قدر بنحو 2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )
 ألف طن علي الترتيب.  7,76طن/ فدان، 

ً للمساحة المزروعة  ً متناقصا ً عاما وتشير نتائج البحث أن هناك اتجاها
واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي لمحصول الطماطم النيلي علي مستوي جمهورية 

فدان ،  طن / 0,051ألف فدان ،  2,961مصر العربية خالل تلك الفترة قدر بنحو 
ألف طن علي الترتيب. وتعكس النتائج االتجاه العام المتزايد للمساحة  44,42

المزرعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي لمحصول الطماطم الصيفي علي مستوي 
ألف فدان ،  1,395( قدر بنحو 2017-2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

ي الترتيب. وتوضح النتائج االتجاه العام ألف طن عل 67,46طن / فدان ،  0,17
المتناقص للمساحة المزروعة إلجمالي عروات محصول الطماطم علي مستوي 

ألف فدان ، كما تعكس النتائج  1,57الجمهورية خالل تلك الفترة حيث قدر بنحو 
االتجاه العام المتزايد لكالً من اإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي إلجمالي عروات 

م( حيث قدر 2017 -2000حصول الطماطم علي مستوي الجمهورية خالل الفترة )م
 ألف طن علي الترتيب.  16,16طن/ فدان ،  0,095بنحو 

وتشير النتائج علي االتجاه العام المتزايد لكالً من االستهالك القومي ، وحجم 
لصادرات، الفائض ونسبة الفائض ، ونسبة االكتفاء الذاتي، كمية الصادرات، قيمة ا

كمية الواردات، وقيمة الواردات لمحصول الطماطم علي مستوي جمهورية مصر 
 3,59ألف طن،  12,581م( حيث قدر بنحو 2017-2000العربية خالل الفترة )

ألف دوالر ،  4155,92طن ،  3567,4٪ ، 0,047٪ ، 0,047ألف طن ، 
التجاه العام ألف دوالر علي الترتيب. وتوضح النتائج ا 16,63طن ،  29,25

المتزايد ألهم العوامل المؤثرة علي االستهالك من محصول الطماطم علي مستوي 
م( والمتمثلة في عدد السكان، 2017-2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

الدخل القومي اإلجمالي بسعر السوق، متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وسعر 
ألف  1,355مليار جنيه،  136,85ف نسمة، أل 0,22المستهلك حيث قدر بنحو 

جنيه /كجم علي الترتيب كما تعكس النتائج االتجاه العام المتناقص  0,282جنيه، 
لمتوسط نصيب الفرد )كجم / سنة( خالل تلك الفترة من محصول الطماطم علي 

كجم/ سنة. وتشير نتائج تقدير دوال استجابة 1,23مستوي الجمهورية حيث قدر بنحو 
ض للمتغيرات المرتبطة بمحصول الطماطم الصيفي أن مرونة استجابة عرض العر

بينما بلغ معامل  0,218الطماطم الصيفي بالنسبة لإلنتاجية الفدانية بلغت نحو 
، في حين بلغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة 0,782االستجابة السنوي نحو 
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التالي للزراعة أما بالنسبة لمرونة سنة بدءاً من العام  1,3الكاملة لدي المزارع نحو 
، في 0,050استجابة عرض الطماطم الصيفي بالنسبة للسعر المزرعي بلغت نحو 

، بينما بلغت الفترة الالزمة لتحقيق  0,95حين بلغ معامل االستجابة السنوي نحو 
 سنة بدًءا من العام التالي للزراعة.  1,05االستجابة الكاملة لدي المزارع نحو 

بلغت مرونة استجابة عرض الطماطم الصيفي بالنسبة للتكاليف الكلية وقد 
، بينما  0,94، في حين بلغ معامل االستجابة السنوي نحو 0,064إلنتاج الفدان نحو 

بدًء من العام التالي للزراعة أما  1,06بلغت فترة االستجابة الكاملة لدي المزارع نحو 
ت مرونة استجابة عرض الطماطم الصيفي نحو بالنسبة لصافي العائد الفداني فقد بلغ

، بينما بلغت فترة  0,962، في حين بلغ معامل االستجابة السنوي نحو 0,038
وتشير سنة بدًءا من العام التالي للزراعة.  1,04االستجابة الكاملة لدي المزارع نحو 

ة نتائج تقدير دوال استجابة العرض باستخدام بعض متغيرات المحاصيل المنافس
لمحصول الطماطم الصيفي علي مستوي جمهورية مصر العربية خالل الفترة 

م( باستخدام نموذج االنحدار المتعدد المرحلي في الصورة 2017 -2000)
اللوغاريتمية المزدوجة حيث تم استخدام أسلوب تحليل الحذف الخلفي نظراً لكثرة 

ي حيث اتضح وجود عدد المتغيرات المستقلة المنافسة لمحصول الطماطم الصيف
عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي 
)ت( كمتغير تابع والمساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام 

( وهذا يتفق مع المنطق االقتصادي واإلحصائي، ووجود عالقة 1-)ت1السابق س
عة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت( طردية بين المساحة المزرو

 3كمتغير تابع والمساحة المزروعة بالكوسة الصيفي باأللف فدان في العام السابق س
 (. 1-)ت

وهذا ال يتفق مع المنطق االقتصادي علي الرغم من معنوية المتغير عند 
كما يتضح وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالطماطم  0,05مستوي 

الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت( كمتغير تابع وكالً من السعر المزرعي 
والسعر المزرعي للقطن  (1-)ت 3للكوسة الصيفي باأللف فدان في العام السابق س

( وهذا ال يتفق مع المنطق االقتصادي علي 1-)ت 6باأللف فدان في العام السابق س
. كما يتضح وجود عالقة 0,05الرغم من المعنوية اإلحصائية عند مستوي معنوية 

عكسية منطقية اقتصادياً واحصائياً بين المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف 
م الحالي )ت( كمتغير تابع والسعر المزرعي للخيار الصيفي بالجنيه / فدان في العا

 ( 1-)ت2فدان في العام السابق س
كما اتضح وجود عالقة طردية تتفق مع المنطق االقتصادي واإلحصائي بين 
المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت( كمتغير تابع 

 4صول البطاطس الصيفي بالجنيه / فدان في العام السابق س، وتكاليف الفدان لمح
-)ت 8( ، وتكاليف الفدان لمحصول السمسم بالجنيه / فدان في العام السابق س1-)ت

( ، كما اتضح وجود عالقة عكسية بين المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي 1
لمحصول الطماطم باأللف فدان في العام الحالي )ت( كمتغير تابع ، وتكاليف الفدان 

( وتكاليف الفدان لمحصول األرز بالجنيه العام 1-)ت1الصيفي بالجنيه العام السابق س
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علي  0,05،  0,01(. ولقد ثبتت المعنوية اإلحصائية عند مستوي 1-)ت5السابق س
الترتيب واتضح وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي 

الي )ت( كمتغير تابع وصافي العائد الفداني للذرة الشامية باأللف فدان في العام الح
( وهذا ال يتفق مع المنطق االقتصادي رغم 1-)ت 9بالجنيه / فدان في العام السابق س

. كما اتضح وجود عالقة عكسية منطقية 0,01المعنوية اإلحصائية عند مستوي 
ً بين المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي ً وإحصائيا باأللف فدان في العام  اقتصاديا

الحالي )ت( كمتغير تابع وصافي العائد الفداني لمحصول الخيار الصيفي بالجنيه/فدان 
(، وصافي العائد الفداني لمحصول القطن بالجنيه/ فدان في 1-)ت2في العام السابق س

 ( وفي ضوء ما تقدم يوصي الباحث بما يلي: 1-)ت 6العام السابق س
اإلنتاجية الفدانية، وهذا يتطلب العمل علي توفير البذور زراعة األصناف عالية  -1

 المحسنة وتوزيعها علي الزراع مما يؤدي لزيادة اإلنتاج الكلي. 
تشجيع إنتاج الطماطم من أجل التصنيع والتصدير، مع تطبيق أحدث األساليب  -2

اإلنتاجية في الزراعة، وتخصيص مناطق لهذا اإلنتاج ويفضل أن تكون 
ديدة والتي تتميز بإمكان توفير الحيازات الكبيرة نسبياً والتي يتوافر باألراضي الج

 لها مزايا اإلنتاج الكبير. 
تفعيل دور جهاز اإلرشاد الزراعي نحو استيعاب التكنولوجيا الحديثة في زراعة  -3

 الطماطم وتوصيلها للزارع عن طريق الدورات التدريبية بهدف زيادة اإلنتاج. 
سعرية مناسبة لمستلزمات اإلنتاج وذلك لخفض تكاليف  االهتمام بوضع سياسة -4

 اإلنتاج لمحصول الطماطم وزيادة صافي العائد منها وتشجيع زراعتها. 
 –االكتفاء الذاتي  –االستهالك القومي  –: اإلنتاج المحلي الكلمات اإلسترشادية الدالة

 استجابة العرض

Abstract: 

Tomato are considered an important agricultural 

vegetable crop in the Egyptian crop composition, as they are 

among the food and industrial crops on which some food 

industries are based, and an important source of national 

agricultural income, and obtaining the foreign exchange 

necessary to advance economic development.In spite of the 

economic and nutritional importance of tomato crops, where 

environmental and climatic conditions are available locally, 

which can be cultivated throughout the year, the cultivated area 

and total production is characterized by fluctuation, instability 

and stability in all lugs of tomato crop during the study period 

(2000-2017) as shown in the attached table No. (1), which results 

in wide fluctuations in the quantities offered according to the 
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prevalence of market mechanisms, leaving free prices to be 

determined automatically according to the interaction of strong 

supply and demand.The research aimed to study the production 

and consumption of tomato crops in the Arab Republic of Egypt 

by studying the production indicators for tomato crops in Egypt 

during the period (2000-2017) and identifying the most 

important factors affecting the consumption of tomato crops in 

Egypt during that period, and estimating the supply response 

functions for summer tomato crop in Egypt, and estimating the 

supply response functions using some competing crop variables 

for summer tomato crop in Egypt during that period.In light of 

the above, the researcher presented the following: 

1- Cultivation of the high yielding acre varieties, and this 

requires working to provide improved seeds and distribute 

them to farmers, which leads to an increase in total 

production. 

2- Encouraging the production of tomatoes for manufacturing 

and export, while applying the latest production methods in 

agriculture, and allocating areas for this production, 

preferably in new lands, which are characterized by the 

possibility of providing relatively large holdings that have the 

advantages of large production. 

3- Activating the role of the agricultural extension apparatus 

towards absorbing modern technology in growing tomatoes 

and communicating them to the farmer through training 

courses in order to increase production. 

4- Paying attention to setting an appropriate price policy for 

production requirements in order to reduce the production 

costs of tomato crops, increase the net yield from them and 

encourage their cultivation. 

Key words: domestic production - national consumption - self-

sufficiency - supply response 
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 :مقدمة 

عند معظم  تعد الطماطم من أهم محاصيل الخضر األساسية في التغذية

شعوب العالم ، ورغم احتوائها علي نسبة عالية من الماء فإن لها قيمة غذائية مرتفعة، 

وال ترجع قيمتها الغذائية لكونها مصدراً للطاقة، فكثير من الخضر والمحاصيل 

الغذائية األخرى تفوقها في هذا المجال، ولكنها ترجع إلي ما تحتويه من أمالح 

ية ذات أهمية غذائية كبيرة ، ويمكن استخدامها كفاتح وفيتامينات وأحماض عضو

للشهية، ومدره للبول مفتتة للحصي والرمل، وملينه للطبيعة منشطة للجسم، وتعد 

الطماطم غذاء جيد للمصابين بأمراض القلب وارتفاع الضغط ومرضي الكلي، حيث 

جرام 4جرام ماء، 94جرام من ثمار الطماطم الناضجة على 100يحتوي كل 

ملجم كالسيوم، 11ملجم فوسفور، 27جرام ألياف، 6جرام بروتين، 1كربوهيدرات، 

% وحدة دولية 6%ملجم ثيامين، 6وحدة دولية من فيتامين ) أ (،  1100ملجم حديد،1

ملجم فيتامين )ج( باإلضافة إلي 23٪ ملجم  ريبوفالفين، 4من فيتامين )ب( ، 

األحماض العضوية والعناصر المعدنية األخرى.
(7)

 

وتعتبر الطماطم من المحاصيل الخضرية الزراعية الهامة في التركيب 

المحصولي المصري باعتبارها من المحاصيل الغذائية والتصنيعية التي تقوم عليها 

ً من مصادر الدخل الزراعي القومي  بعض الصناعات الغذائية، ومصدراً هاما

االقتصادية من خالل  والحصول علي النقد األجنبي الالزم لدفع عجلة التنمية

 مساهمتها في حصيلة الصادرات الزراعية المصرية.

وتعد الطماطم من أهم حاصالت الخضر من حيث أهميتها االنتاجية 

واالستهالكية علي حد سواء، حيث بلغت إجمالي المساحة المزروعة بالطماطم 

توسط ألف فدان بم 490إلجمالي العروات الثالث الشتوي والنيلي والصيفي نحو 

ألف طن، في  7941,01طن/ فدان بإجمالي إنتاج بلغ نحو  16,18إنتاج بلغ نحو 

٪، 47,87حين تمثل مساحة العروات الثالث الصيفي والشتوي والنيلي نحو 

٪، من إجمالي عروات محصول الطماطم كمتوسط للفترة  ٪11,21، 40,19

م(2017 -2000)
(6)

الطماطم في جمهورية ، وقد بلغ االستهالك القومي لمحصول 

الف طن في حين تمثل نسبة االكتفاء الذاتي لمحصول 7914,97مصر العربية نحو 

الف طن يمثل 26,05%بمقدار فائض قدر بنحو 100,33الطماطم نحو 

م(2017-2000%كمتوسط الفترة )0,18نحو
(3)

وقد بلغت كمية صادرات محصول  

الف دوالر كمتوسط 21967طن بقيمة صادرات بلغت نحو 25720الطماطم نحو

 م(2017-2000الفترة )
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وقد بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من محصول الطماطم نحو 

جنيه/كجم علي مستوي 2,53كجم/ سنة، في حين بلغ سعر المستهلك نحو96,51

م(2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )
(3)

 

 قية لمحصول الطماطم: * الموقف الراهن للسياسة الزراعية واإلنتاجية والتسوي

من خالل دراسة الموقف الراهن للسياسة الزراعية واإلنتاجية والتسويقية لمحصول 

الطماطم في جمهورية مصر العربية ، وذلك من خالل مراجعة السياسة الزراعية 

م ، أمكن تحديد 2017والتركيب المحصولي التأشيري لمحصول الطماطم حتى عام 

 الدولة علي تحقيقها نوجزها في النقاط التالية:بعض األهداف التي تعمل 

ً في خطة  -1 ً جزءاً هاما تشكل األراضي الجديدة المستصلحة والمستزرعة حديثا

الدولة للتوسع األفقي، حيث يمكن زراعة مساحات كبيرة من هذه األراضي 

بالطماطم، باتباع نظم تسميد وري مناسبة، ونجاح ذلك يؤدي إلي زيادة اإلنتاج من 

 الطماطم، وزيادة الكميات المصدرة إلي الخارج.

تهتم السياسة الزراعية الحالية إلنتاج الطماطم بالتوسع في إنتاجها بصفة خاصة،  -2

فضالً عن زيادة اإلنتاجية الفدانية عن طريق التوسع في زراعة الهجن عالية  

ً 11.6االنتاجية، وتستهدف خطة وزارة الزراعة إنتاج  وسط توقع مليون طن سنويا

مليون طن سنوياً، وان االكتفاء الذاتي من المحصول  9,2زيادة االحتياجات إلي 

٪، ويتم زيادة اإلنتاج عن طريق التوسع في زراعة الطماطم  126سيصل إلي نحو 

ً وإمداد مناطق التوسع الجديدة بالهجن عالية  باألراضي القديمة والجديدة تدريجيا

 اإلنتاج. 

يقي مرن وجيد، هذا فضالً عن تقديم الخدمات اإلرشادية بدون إتباع نظام تسو -3

 مقابل لمزارعي الطماطم. 

ً بمختلف محافظات  -4 ً أساسيا زيادة المساحة المزروعة بالطماطم يعتبر هدفا

 الجمهورية، ويتحقق هذا الهدف من خالل عدة محاور أهمها: 

ع حزمة إنتاجية مثل نشر زيادة متوسط اإلنتاجية الفدانية وذلك من خالل اتبا –أ 

وتعميم األصناف عالية اإلنتاج بمختلف المحافظات، والمقاومة لألمراض واآلفات 

 والظروف البيئية المعاكسة، وتوفير التقاوي المنتقاة. 

في زراعة وحصاد محصول الطماطم ، وتدعيم جهود  التوسع في استخدام الميكنة -ب

اإلرشاد الزراعي لتطبيق نتائج البحوث، وتقديم الخدمات اإلرشادية في حقول 

المزارعين لتعظيم اإلنتاجية والوصول بها إلي القدرة اإلنتاجية التي تتمتع بها أصناف 

 الطماطم المزروعة. 
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 مشكلة البحث: 

علي الرغم من األهمية االقتصادية والغذائية لمحصول الطماطم حيث تتوافر 

ً الظروف البيئية والمناخية التي تمكن من زراعتها طول العام، إال أن المساحة  محليا

المزروعة واإلنتاج الكلي يتسما بالتذبذب وعدم الثبات واالستقرار في جميع العروات 

م( كما هو موضح بالجدول 2017 -2000ة )لمحصول الطماطم خالل فترة الدراس

( ، األمر الذي يترتب عليه تقلبات واسعة النطاق للكميات المعروضة 1ملحق رقم )

طبقاً لسيادة آليات السوق ، وترك األسعار حرة تتحدد تلقائياً وفقاً لتفاعل قوي العرض 

 والطلب. 

 الهدف من البحث: 

ف البحث بصفة أساسية دراسة في ضوء المشكلة التي تم توضيحها استهد 

إنتاج واستهالك محصول الطماطم في جمهورية مصر العربية من خالل دراسة 

م( 2017 -2000المؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم في مصر خالل الفترة )

والتعرف علي أهم العوامل المؤثرة علي استهالك محصول الطماطم في مصر خالل 

جابة العرض لمحصول الطماطم الصيفي في مصر، من تلك الفترة، وتقدير دوال است

خالل دراسة االتجاهات الزمنية العامة ألهم المتغيرات المرتبطة بتقدير استجابة 

العرض لمحصول الطماطم وهي تتضمن كالً من المساحة المزروعة والسعر 

دير دوال المزرعي وصافي العائد الفداني، والتكاليف اإلنتاجية واإلنتاجية الفدانية، وتق

استجابة العرض باستخدام بعض متغيرات المحاصيل المنافسة لمحصول الطماطم 

م( وتقدير مرونة العرض ومدي استجابة 2017 -2000الصيفي خالل الفترة )

 الزراع للتوسع أو االنكماش في زراعة محصول الطماطم. 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات: 

ب التحليل اإلحصائي من الناحيتين الوصفية اعتمد البحث علي تطبيق أسالي 

والكمية ، كاستخدام األساليب اإلحصائية البسيطة مثل النسب المئوية والمتوسطات 

الحسابية والهندسية ، إلي جانب استخدام النموذج الخطي البسيط لتقدير معدالت النمو 

لوف الديناميكي السنوية للمتغيرات االقتصادية باإلضافة الى تطبيق نموذج مارك نير

فى تقدير استجابة العرض وتقدير مصفوفة معامالت االرتباط البسيط لحل مشكلة 

االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة ومعرفة أفضل المتغيرات تأثيراً علي 

المساحة المزروعة من محصول الطماطم الصيفي، مع استخدام أسلوب االنحدار 

( في الصورتين الخطية و Stepwise Regressionالمتعدد والمتعدد المرحلي)

 اللوغاريتمية المزدوجة.

واعتمد البحث في التحليل اإلحصائي علي البيانات المنشورة وغير المنشورة  

الصادرة من العديد من الجهات الرسمية كاإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي 



   2020 أكتوبر(    8العدد )  –اجمللد الثالث                                 اجمللة العربية للعلوم الزراعية

 

 

19 
3 

ئة العامة واإلحصاء ، بوزارة الزراعة واستصالح األراضي، والجهاز المركزي للتعب

وبعض المواقع اإللكترونية كموقع وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ، 

باإلضافة إلي البحوث والدراسات االقتصادية ذات الصلة بموضوع البحث والتي 

 أمكن االطالع عليها.

 نتائج البحث ومناقشتها: 

ماطم في جمهورية مصر العربية خالل أوالً: تطور المؤشرات اإلنتاجية لعروات إنتاج الط

 م(2017 -2000الفترة )

 تطور المؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم الشتوي -1

 تطور المساحة المزروعة علي مستوي جمهورية مصر العربية –أ 

بدراسة تطور المساحة المزروعة لمحصول الطماطم الشتوي علي مستوي جمهورية 

( أنها 1م(  اتضح من الجدول رقم )2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )

م بنسبة بلغت نحو 2001ألف فدان عام  157,786تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 

٪ من إجمالي عروات الطماطم علي مستوي الجمهورية، وحد أقصي بلغ  36,68

٪ من إجمالي 44,24م بنسبة بلغت نحو 2009ألف فدان عام  265,243نحو 

٪ عن عام 68,103ستوي الجمهورية، أي بزيادة تمثل نحو عروات الطماطم علي م

ألف  197,31م، وقد بلغ المتوسط العام للمساحة المزروعة خالل الفترة نحو 2001

٪ من إجمالي عروات الطماطم علي مستوي 40,19فدان بنسبة تمثل نحو 

 الجمهورية.

م الشتوي وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة بالطماط 

( في الجدول 1علي مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو 2رقم ) ( أن المساحة المزروعة قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

٪ من متوسط المساحة المزروعة خالل 0,045ألف فدان أي ما يمثل نحو  0,089

 . 0,633بنحو نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد 

 تطور اإلنتاجية الفدانية علي مستوي جمهورية مصر العربية:  -ب

بدراسة تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم الشتوي علي مستوي  

( 1م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

م، وحد أقصي بلغ 2000طن/ فدان عام  16,27أنها تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 

٪ وذلك عن عام 14,2م، أي بزيادة تمثل نحو 2009طن/ فدان عام  18,58نحو 

م، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاجية الفدانية خالل تلك الفترة نحو 2000

 طن/فدان. 17,77

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاجية الفدانية للطماطم الشتوي علي  

( في الجدول رقم 2ورية خالل تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )مستوي الجمه
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 0,046( ، أن اإلنتاجية الفدانية قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 2)

٪ من متوسط اإلنتاجية الفدانية خالل نفس الفترة، 0,259طن/فدان ، أي ما يمثل نحو 

 . 0,343كما قدر معامل التحديد بنحو 

 طور اإلنتاج الكلي علي مستوي جمهورية مصر العربية:ت -ج

بدراسة تطور اإلنتاج الكلي لمحصول الطماطم الشتوي علي مستوي  

( 1م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد أقصي بلغ 2001ألف طن عام  2661,85أنه تراوح بين حد أدني بلغ نحو 

٪ عن عام  85,14م ، أي بزيادة تمثل نحو 2009ألف طن عام  4928,21نحو 

الف 3512,72م ، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاج الكلي خالل تلك الفترة نحو2001

طن، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لإلنتاج الكلى من الطماطم الشتوي على 

( في الجدول رقم 3رقم )مستوى الجمهورية خالل تلك الفترة، اتضح من المعادلة 

ً بلغ نحو 2) ألف  7,76( ، أن اإلنتاج الكلي قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

٪ من متوسط اإلنتاج الكلي خالل نفس الفترة ، كما 0,221طن ، أي ما يمثل نحو 

 .0,631قدر معامل التحديد بنحو 

(: تطور المؤشرات اإلنتاجية لعروات انتاج الطماطم فى جمهورية 1جدول رقم )

 م(2017 – 2000مصر العربية خالل الفترة )

 السنوات

 الطماطم النيلي الطماطم الشتوى

المساحة 
 المزروعة

% من 
اجمالى 
 العروات

االنتاجية 
 الفدانية

االنتاج 
الكلى 

 بااللف طن

المساحة 
 المزروعة

% من 
اجمالى 
 العروات

االنتاجية 
 الفدانية

االنتاج 
الكلى 

 بااللف طن

 )طن/فدان( )ألف فدان(
)ألف 
 فدان(

 طن/فدان

2000 177.225 38.10 16.27 2883.45 76.566 16.46 13.99 1071.16 

2001 157.786 36.68 16.87 2661.85 71.558 16.63 13.81 988.22 

2002 172.78 37.97 17.35 2997.73 79.131 17.39 13.55 1072.23 

2003 179.083 38.99 17.5 3133.95 76.592 16.68 15.69 1201.73 

2004 198.375 42.71 18.05 3580.67 67.415 14.51 16.74 1128.53 

2005 214.623 43.32 18.53 3976.96 65.295 13.18 17.23 1125.03 

2006 209.092 39.90 18.24 3813.84 73.663 14.06 15.95 1174.92 

2007 200.293 37.28 18.09 3623.30 69.957 13.02 16.25 1136.80 

2008 217.887 38.10 17.69 3854.42 68.977 12.06 16.19 1116.74 

2009 265.243 44.24 18.58 4928.21 64.051 10.68 17.42 1115.77 

2010 204.416 39.68 18.39 3759.21 48.732 9.46 13.62 663.73 
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2011 208.189 41.16 16.75 3487.17 51.271 10.14 15.07 772.65 

2012 208.068 42.01 17.82 3707.77 28.422 5.74 15.53 441.39 

2013 201.686 41.27 18.2 3670.69 48.691 9.96 15.3 744.97 

2014 195.5 38.37 17.33 3388.02 48.087 9.44 14.89 716.02 

2015 187.135 39.94 17.68 3308.55 39.272 8.38 14.46 567.87 

2016 185.377 42.11 18.14 3362.74 30.018 6.82 14.47 434.36 

2017 168.878 42.69 18.3 3090.47 29.086 7.35 14.24 414.18 

 882.57 15.24 11.21 57.60 3512.72 17.77 40.19 197.31 المتوسط

 

 اجمالى العروات الصيفيالطماطم 

المساحة 
 المزروعة

% من 
اجمالى 
 العروات

االنتاجية 
االنتاج الكلى  الفدانية

 بااللف طن

المساحة 
المزروعة 
 باأللف فدان

االنتاجية 
االنتاج الكلى  الفدانية

 بااللف طن

 طن/فدان طن/فدان )ألف فدان(

211.366 45.44 13.39 2830.19 465.157 14.59 6786.64 

200.863 46.69 13.33 2677.50 430.207 14.71 6328.34 

203.077 44.63 13.33 2707.02 454.988 14.89 6774.77 

203.608 44.33 13.77 2803.68 459.283 15.54 7137.26 

198.701 42.78 14.76 2932.83 464.491 16.45 7640.88 

215.463 43.49 15.26 3287.97 495.381 16.94 8391.75 

241.31 46.05 14.86 3585.87 524.065 16.36 8573.70 

266.958 49.69 14.48 3865.55 537.208 16.06 8627.56 

284.98 49.84 14.86 4234.80 571.844 16.1 9206.69 

270.321 45.08 15.66 4233.23 599.615 17.14 10277.40 

262.054 50.86 15.73 4122.11 515.202 16.59 8547.20 

246.363 48.71 15.4 3793.99 505.823 15.92 8052.70 

258.735 52.25 15.89 4111.30 495.225 16.68 8260.35 

238.376 48.77 16.17 3854.54 488.753 16.92 8269.70 

265.975 52.20 15.65 4162.51 509.562 16.22 8265.10 

242.103 51.68 15.91 3851.86 468.51 16.5 7730.42 

224.838 51.07 15.78 3547.94 440.233 16.68 7343.09 

197.607 49.95 16.29 3219.02 395.571 17 6724.71 

235.15 47.87 15.03 3545.66 490.06 16.18 7941.01 
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 % النسبة المئوية متوسط هندسي.
المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة 

 المركزية لالقتصاد الزراعي ، نشرات االقتصاد الزراعي ، أعداد متفرقة. 
( تقدير معادالت االتجاه الزمني العام لتطور المؤشرات اإلنتاجية 2جدول رقم )

 م(2017 -2000ية خالل الفترة )لعروات إنتاج الطماطم في جمهورية مصر العرب

رقم 
 المعادلة الظاهرة المعادلة

 2ر
معامل 
 التحديد

ف 
مقدار  المتوسط المحسوبة

 التغير
معدل 
التغير 

% 

1 

المساحة 
المزروعة 
الطماطم 
الشتوي 
)ألف 
 فدان(

 
 142,67= هـص 

س  15,099+ 
س  0,758 -هـ 
 هـ2

                              
(5,086           **)
(-4,992**) 

0,633 12,956** 197,31 0,089 0,045 

2 

اإلنتاجية 
الفدانية 
الطماطم 
الشتوي 
)طن / 
 فدان(

 
 16,59= هـص 

س هـ  0,264+ 
 هـ2س 0,011 -

                      
(2,451           **)
(-2,062*) 

0,343 3,915* 17,77 0,046 0,259 

3 

اإلنتاج 
الكلي 

الطماطم 
الشتوي 
 )ألف طن(

  
 2325,9= هـص
س هـ  318,6+ 
- 15,699 

 هـ2س
                          

(5.059              **)
(-4,875**) 

0,631 12,812** 3512,72 7,76 0,221 

4 

المساحة 
المزروعة 
الطماطم 
النيلي 
)ألف 
 فدان(

  
 85,728= هـص

 س هـ  2,961 –
                                    

(-8,604 **) 
0,822 74,032** 57,60 -2,961 5,1 

5 

اإلنتاجية 
الفدانية 
الطماطم 
النيلي 

 )طن/فدان(

  
 13,421= هـص
س هـ  0,583+ 
 هـ2س 0,032 -

                          
(3.075           **)
(-3.27**) 

0,420 5,438* 15,24 -0,051 -
0,335 

6 

االنتاج 
الكلى  
الطماطم 
النيلي 

 )ألف طن(

 
= هـص 

1304,581 -
 س هـ 44,422

                              
(-5,981 **) 

0,691 35,77** 882,57 -
44,422 

-
5,033 

7 

المساحة 
المزروعة 
الطماطم 
الصيفي 
)ألف 
 فدان(

  
= هـص

164,405 +
 -س هـ 17,453

 هـ2س0,811
                           

(4.798           **)
(-4,361**) 

0,622 12,323** 235,15 1,395 0,593 

8 

اإلنتاجية 
الفدانية 
الطماطم 
الصيفي 
)طن / 
 فدان(

  
 13,415= هـص
 س هـ  0,170+ 

                                    
(8,736 **) 

0,827 76,312** 15,03 0,170 1,131 
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9 

اإلنتاج 
الكلي 

الطماطم 
الصيفي 
 )ألف طن(

  
= هـص

2904,84  +
 س هـ  67,455

                               
(3,321 **) 

0,408 11,027** 3545,66 67,455 1,902 

10 

المساحة 
المزروعة 
إجمالي 

العروات 
)ألف 
 فدان(

  
= هـص

385,413  +
 -س هـ 31,81
 هـ  2س1,686

                           
(5,64             **)
(-5,844**) 

0,695 17,092** 490,06 -1,57 -0,32 

11 

اإلنتاجية 
الفدانية 
إجمالي 

العروات 
)طن/ 
 فدان(

  
= هـص

14,361 +
 -س هـ 0,352
 هـ  2س0.013

                           
(3,871         **)
(-2,795*) 

0,679 15,853** 16,18 0,095 0,587 

12 

اإلنتاج 
الكلي 

إجمالي 
العروات 
 )ألف طن(

  
 5386,02=هـص
س  686,39+ 
 -هـ 

 هـ 2س33,85
                             

(6,918          **)
(-6,670**) 

0,762 23,953** 7941,01 16,16 0,203 

س هـ = الزمن )الفترة من        = القيمة التقديرية للمتغيرات خالل السنة هـ هـحيث أن ص
 م( .         2017 – 2000

 القيمة بين األقواس أسفل المتغيرات تمثل قيمة ت المحسوبة.               
* تمثل معنوية      0.01** تمثل معنوية النموذج عند مستوي 

     0.05النموذج عند مستوي 
 (1المصدر : جمعت وحسبت من جدول رقم )

 المؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم النيلي:تطور  -2

 تطور المساحة المزروعة علي مستوي جمهورية مصر العربية  –أ 

بدراسة تطور المساحة المزروعة لمحصول الطماطم النيلي علي مستوي  

( أنها تراوحت 1م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000الجمهورية خالل الفترة )

٪ 17,39م بنسبة بلغت نحو 2002ألف فدان عام  79,131بين حد أعلي بلغ نحو 

 28,422من إجمالي عروات الطماطم علي مستوي الجمهورية ، وحد أدني بلغ نحو 

٪ من إجمالي عروات الطماطم علي  5,74م بنسبة بلغت نحو 2012ألف فدان عام 

م ، وقد بلغ 2012٪ عن عام 178,4مستوي الجمهورية، أي بزيادة تمثل نحو 

ألف فدان بنسبة تمثل  57,60العام للمساحة المزروعة خالل الفترة نحو  المتوسط

 ٪ من إجمالي عروات الطماطم علي مستوي الجمهورية. 11,21نحو 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة بالطماطم النيلي  

ي الجدول ( ف4علي مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو 2رقم ) ( أن المساحة المزروعة قد تناقصت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا



 Doi: 10.21608/asajs.2020.119551 د. حممد عبد العزيز  -د. أمحد عبد الصادق 
 

ـ ــ ــ  ت

24 

٪ من متوسط المساحة المزروعة خالل  5,1ألف فدان، أي ما يمثل نحو  2,961

 .0,822نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو 

  -تطور اإلنتاجية الفدانية علي مستوي جمهورية مصر العربية : -ب

بدراسة تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم النيلي علي مستوي  

( 1م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد أقصي بلغ 2002طن/ فدان عام  13,55أنها تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 

٪ عن عام 28,56م ، أي بزيادة تمثل نحو 2009طن/ فدان عام  17,42نحو 

طن/  15,24م ، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاجية الفدانية خالل تلك الفترة نحو 2002

 فدان. 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاجية الفدانية للطماطم النيلي علي  

( في الجدول رقم 5مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو ( أن اإل2)  0,51نتاجية الفدانية قد تناقصت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

٪ من متوسط اإلنتاجية الفدانية خالل نفس  0,335طن/ فدان ، أي ما يمثل نحو 

 .0,420الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو 

  -تطور اإلنتاج الكلي على مستوى الجمهورية: -ج

صول الطماطم النيلي علي مستوي جمهورية بدراسة تطور اإلنتاج الكلي لمح 

( أنها تراوح 1م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد أقصي بلغ نحو 2017ألف طن عام  414,18بين حد أدني بلغ نحو 

٪ عن عام 190,15م ، أي بزيادة تمثل نحو 2003ألف طن عام  1201,73

ألف  882,57العام لإلنتاج الكلي خالل تلك الفترة نحو م، وقد بلغ المتوسط 2017

 طن. 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج الكلي من الطماطم النيلي علي  

( في الجدول رقم 6مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو ( أن اإلنتاج الكلي قد تناقص بمقدار سنوي معنوي إحصائي2)  44,422ا

٪ من متوسط اإلنتاج الكلي خالل نفس الفترة ،  5,033ألف طن ، أي ما يمثل نحو 

 .0,691كما قدر معامل التحديد بنحو 

 تطور المؤشرات اإلنتاجية لمحصول الطماطم الصيفي: -3

 تطور المساحة المزروعة علي مستوي جمهورية مصر العربية  –أ 

زروعة لمحصول الطماطم الصيفي علي مستوي بدراسة تطور المساحة الم 

( أنها تراوحت 1م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000الجمهورية خالل الفترة )

٪ 49,95م بنسبة بلغت نحو 2017ألف فدان عام  197,607بين حد أدني بلغ نحو 

من إجمالي عروات الطماطم علي مستوي الجمهورية، وحد أقصي بلغ نحو 
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٪ من إجمالي عروات  49,84م بنسبة بلغت نحو 2008ام ألف فدان ع284,98

م، 2017٪ عن عام 44,22الطماطم علي مستوي الجمهورية، أي بزيادة تمثل نحو 

ألف فدان  235,15وقد بلغ المتوسط العام للمساحة المزروعة خالل تلك الفترة نحو 

 ة. ٪ من إجمالي عروات الطماطم علي مستوي الجمهوري47,87بنسبة تمثل نحو 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة بالطماطم الصيفي  

( في الجدول 7علي مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو 2رقم ) ( أن المساحة المزروعة قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

٪ من متوسط المساحة المزروعة خالل  0,593ألف فدان، أي ما يمثل نحو  1,395

 . 0,622نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو 

  -تطور اإلنتاجية الفدانية علي مستوي جمهورية مصر العربية : -ب

بدراسة تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم الصيفي علي مستوي  

( 1من الجدول رقم )م( اتضح 2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

م ، 2002،  2001طن/ فدان عامي  13,33أنها تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 

٪ 22,21م ، أي بزيادة تمثل نحو 2017طن/ فدان عام  16,29وحد أقصي بلغ نحو 

م  وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاجية الفدانية خالل تلك الفترة 2002، 2001عن عام 

 طن/ فدان.  15,03نحو 

تقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاجية الفدانية للطماطم الصيفي علي وب 

( 2( في الجدول رقم )8مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة  اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو  طن/  0,17أن اإلنتاجية الفدانية قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

متوسط اإلنتاجية الفدانية خالل نفس الفترة ،  ٪ من 1,131فدان ، أي ما يمثل نحو 

 .0,827كما قدر معامل التحديد بنحو 

  -تطور اإلنتاج الكلي على مستوى الجمهورية: -ج

بدراسة تطور اإلنتاج الكلي لمحصول الطماطم الصيفي علي مستوي  

( 1م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد أقصي بلغ 2001ألف طن عام  2677,50تراوح بين حد أدني بلغ نحو أنها 

٪ عن عام 58,16م ، أي بزيادة تمثل نحو 2008ألف طن عام 4234,80نحو 

ألف  3545,66م ، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاج الكلي خالل تلك الفترة نحو 2001

 طن. 

لكلي من الطماطم الصيفي علي وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج ا 

( 2( في الجدول رقم )9مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة اتضح من المعادلة رقم )

ألف طن ،  67,455أن اإلنتاج الكلي قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 
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٪ من متوسط اإلنتاج الكلي خالل نفس الفترة ، كما قدر  1,902أي ما يمثل نحو 

 .0,408التحديد بنحو  معامل

 تطور المؤشرات اإلنتاجية إلجمالي عروات محصول الطماطم: -4

 تطور المساحة المزروعة علي مستوي جمهورية مصر العربية  –أ 

بدراسة تطور المساحة المزروعة إلجمالي عروات محصول الطماطم علي  

( أنها 1) م( اتضح من الجدول رقم2017 -2000مستوي الجمهورية خالل الفترة )

م ، وحد أقصي بلغ 2017ألف فدان عام  395,571تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 

٪ عن عام 51,6م ، أي بزيادة تمثل نحو 2009ألف فدان عام 599,615نحو 

م ، وقد بلغ المتوسط العام للمساحة المزروعة لعروات محصول الطماطم 2017

 ألف فدان.  490,06خالل تلك الفترة نحو 

ر معادلة االتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة إلجمالي عروات وبتقدي 

محصول الطماطم علي مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم 

( أن المساحة المزروعة قد تناقصت بمقدار سنوي معنوي 2( في الجدول رقم )10)

ً بلغ نحو  ٪ من متوسط المساحة  0,32ألف فدان ، أي ما يمثل نحو  1,57إحصائيا

 . 0,695المزروعة خالل نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو 

  -تطور اإلنتاجية الفدانية علي مستوي جمهورية مصر العربية : -ب

بدراسة تطور اإلنتاجية الفدانية إلجمالي عروات محصول الطماطم علي  

م( اتضح من الجدول 2017 -2000مستوي جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد 2000طن/ فدان عامي  14,59( أنها تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 1رقم )

٪ عن 17,5م ، أي بزيادة تمثل نحو 2009طن/ فدان عام  17,14أقصي بلغ نحو 

 16,18م ، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاجية الفدانية خالل تلك الفترة نحو 2000عام 

 طن/ فدان. 

معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاجية الفدانية إلجمالي عروات  وبتقدير 

محصول الطماطم علي مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم 

( أن اإلنتاجية الفدانية قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي 2( في الجدول رقم )11)

ً بلغ نحو  ٪ من متوسط  0,587 طن/ فدان ، أي ما يمثل نحو 0,095إحصائيا

 .0,679اإلنتاجية الفدانية خالل نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو 

  -تطور اإلنتاج الكلي علي مستوي جمهورية مصر العربية: -ج

بدراسة تطور اإلنتاج الكلي إلجمالي عروات محصول الطماطم علي  

م( اتضح من الجدول 2017 -2000مستوي جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد 2001ألف طن عام 6328,34( أنها تراوح بين حد أدني بلغ نحو 1رقم )

٪ عن 62,4م ، أي بزيادة تمثل نحو 2009ألف طن عام 10277,4أقصي بلغ نحو 
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 7941,01م ، وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاج الكلي خالل تلك الفترة نحو 2001عام 

 ألف طن. 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج الكلي إلجمالي عروات محصول  

الطماطم الصيفي علي مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم 

( أن اإلنتاج الكلي قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً 2( في الجدول رقم )12)

٪ من متوسط اإلنتاج الكلي خالل 0,203ألف طن ، أي ما يمثل نحو 16,16بلغ نحو 

 .0,762نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو 

ثانياً: تطور إنتاج واستهالك الطماطم وحجم الفائض ونسبة االكتفاء الذاتي منها في 

 م(2017 -2000رية مصر العربية خالل الفترة )جمهو

 -تطور االستهالك القومي من محصول الطماطم: -1

بدراسة تطور االستهالك القومي من محصول الطماطم علي مستوي  

( 3م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد أقصي 2001طن عام  ألف 6323,83أنه تراوح ما بين حد أدني بلغ نحو 

٪ عن عام 62,14م، أي بزيادة تمثل نحو 2009ألف طن عام  10253,50بلغ نحو 

م، وقد بلغ المتوسط العام لالستهالك القومي من محصول الطماطم خالل تلك 2001

 ألف طن.  7914,97الفترة نحو 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لالستهالك القومي من محصول  

( أن 4( في الجدول رقم )1الطماطم خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو  االستهالك القومي من الطماطم قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

٪ من متوسط االستهالك القومي من  0,16ألف طن ، أي ما يمثل نحو  12,581

 0,758يد بنحو الطماطم خالل نفس الفترة ، كما قدر معامل التحد

 -تطور حجم الفائض من محصول الطماطم: -2

بدراسة تطور حجم الفائض من محصول الطماطم علي مستوي جمهورية  

( أنه تراوح 3م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )

 74,80م، وحد أقصي بلغ نحو 2000ألف طن عام  1,78ما بين حد أدني بلغ نحو 

م، وقد بلغ 2000٪ عن عام 4102,2م، أي بزيادة تمثل نحو 2013ن عام ألف ط

 26,05المتوسط العام لحجم الفائض من محصول الطماطم خالل تلك الفترة نحو 

 ألف طن.

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لحجم الفائض من محصول الطماطم  

( أن حجم الفائض 4ل رقم )( في الجدو2خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم )

ألف طن، أي ما  3,97من الطماطم قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 
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٪ من متوسط حجم الفائض من الطماطم خالل نفس الفترة ، كما  13,81يمثل نحو 

 .0,538قدر معامل التحديد بنحو 

 -تطور نسبة الفائض من محصول الطماطم: -3

لفائض من محصول الطماطم علي مستوي جمهورية بدراسة تطور نسبة ا 

( أنه 3م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد أقصي بلغ نحو 2000٪ عام 0,03تراوحت ما بين حد أدني بلغ نحو 

م ، وقد بلغ 2000٪ عن عام 2933,3م ، أي بزيادة تمثل نحو 2013٪ عام 0,91

 ٪.0,18بة الفائض من مصول الطماطم خالل تلك الفترة نحو المتوسط العام لنس

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لنسبة الفائض من محصول الطماطم  

( أن نسبة الفائض 4( في الجدول رقم )3خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم )

٪، 0,047حو من محصول  الطماطم قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ ن

٪ من متوسط نسبة الفائض من محصول الطماطم خالل  26,11أي ما يمثل نحو 

 .0,558نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو 

(: تطور إنتاج واستهالك الطماطم وحجم الفائض ونسبة االكتفاء الذاتي 3جدول رقم )

 م(2017 – 2000منها في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

 السنوات

االنتاج 

المحلى 

 بااللف طن

االستهالك 

القومى )ألف 

 طن(

حجم 

الفائض 

 )ألف طن(

 %

 الفائض

نسبة 

االكتفاء 

 الذاتى%

كمية 

الصادرات 

 بالطن

قيمة 

الصادرات 

 ألف دوالر

كمية 

الواردات 

 بالطن

قيمة 

الواردات 

 ألف دوالر

2000 6786.64 6784.86 1.78 0.03 100.03 1745 454 37 22 

2001 6328.34 6323.83 4.52 0.07 100.07 4510 1117 8 3 

2002 6774.77 6771.01 3.76 0.06 100.06 3760 941 3 1 

2003 7137.26 7134.03 3.22 0.05 100.05 3224 819 0 0 

2004 7640.88 7633.69 7.19 0.09 100.09 7188 1643 0 0 

2005 8391.75 8373.21 18.54 0.22 100.22 18470 3753 71 10 

2006 8573.70 8566.93 6.77 0.08 100.08 6732 1541 42 4 

2007 8627.56 8607.67 19.89 0.23 100.23 19891 4077 0 0 

2008 9206.69 9203.52 3.17 0.03 100.03 3172 4565 0 0 

2009 10277.40 10253.50 23.90 0.23 100.23 23867 19887 36 28 

2010 8547.20 8541.48 5.72 0.07 100.07 5700 6712 23 12 

2011 8052.70 7985.11 67.59 0.85 100.85 62248 19097 5341 2453 

2012 8260.35 8236.66 23.69 0.29 100.29 23549 28735 146 204 
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2013 8269.70 8194.90 74.80 0.91 100.91 74801 60532 0 0 

2014 8265.10 8203.22 61.89 0.75 100.75 61800 70936 85 95 

2015 7730.42 7671.68 58.74 0.77 100.77 58714 72869 31 51 

2016 7343.09 7280.47 62.62 0.86 100.86 62617 65999 6 8 

2017 6724.71 6703.71 21.00 0.31 100.31 20964 31726 34 62 

 164.06 325.72 21967 25720 100.33 0.18 26.05 7914.97 7941.01 المتوسط

 % النسبة المئوية متوسط هندسى

 االستهالك القومى –حجم الفائض = االنتاج الكلى 

 100× االستهالك القومى( ÷ % الفائض = )الفائض 

 100× االستهالك القومى( ÷ نسبة االكتفاء الذاتى = )االنتاج الكلى 

اإلدارة المصدر : وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، 

 المركزية لالقتصاد الزراعي ، نشرات االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة 

 الخارجية والمتاح لالستهالك ، أعداد متفرقة. 

واستهالك الطماطم وحجم الفائض  ( تقدير معادالت االتجاه الزمني العام لتطور إنتاج4جدول رقم )

 م(2017 -2000ونسبة االكتفاء الذاتي منها في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

رقم 
 المعادلة

 المعادلة الظاهرة
 2ر

معامل 
 التحديد

 ف
 المتوسط المحسوبة

 مقدار
 التغير

 معدل
 التغير٪

1 

 االستهالك القومي
 )ألف طن(

 
س هـ  683,011+  5393,4= هـص

 هـ2س33,86 -
(6,852(           **)-6,642**) 

0,758 23,479** 7941,01 12,581 0,16 

2 
 حجم الفائض
 )ألف طن(

 
 س هـ 3,597+  8,123-= هـص

(4,314**) 
0,538 18,607** 26,05 3,597 13,81 

3 
 نسبة الفائض

٪ 
 

 س هـ 0,047+  0,115-= هـص
(4,498**) 

0,558 20,232** 0,18۞ 0,047 26,11 

4 
 نسبة االكتفاء الذاتي

٪ 
 

 س هـ 0,047+  99,885= هـص
(4,498**) 

0,558 20,232** 100,33۞ 0,047 0,047 

5 

كمية 
الصادرات 

 بالطن

 
 3567,43+  8171,013-= هـص

 س هـ
(4,410**) 

0,549 19,449** 25720 3567,43 13,87 

6 

قيمة 
 الصادرات

 )ألف دوالر(

 
+   17514,412-= هـص

 س هـ4155,921
(5,782**) 

0,676 33,430** 21967 4155,921 18,92 

7 
 كمية الواردات

 )بالطن(
 

 س هـ29,250+  47,850= هـص
0,016 0,253 325,72 29,250 8,98 
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(0,503**) 

8 
 قيمة الواردات
 )ألف دوالر(

 
 س هـ16,633+  6,046= هـص

(0,627**) 
0,024 0,393 164,06 16,633 10,14 

 – 2000س هـ = الزمن )الفترة من  = القيمة التقديرية للمتغيرات خالل السنة هـ      هـحيث أن ص

 م(.         القيمة بين األقواس أسفل المتغيرات تمثل قيمة ت المحسوبة.               2017

    0.01** تمثل معنوية النموذج عند مستوي 
۞

 المتوسط الهندسي 

 (3من جدول رقم )المصدر : جمعت وحسبت 

 -تطور نسبة االكتفاء الذاتي من محصول الطماطم: -4

بدراسة تطور نسبة االكتفاء الذاتي من محصول الطماطم علي مستوي  

( 3م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

بلغ نحو  م ، وحد أقصي2000٪ عام  100,03أنه تراوح ما بين حد أدني بلغ نحو 

م ، وقد بلغ 2000٪ عن عام 0,88م ، أي بزيادة تمثل نحو 2013٪ عام 100,91

المتوسط العام لنسبة االكتفاء الذاتي من محصول الطماطم خالل تلك الفترة نحو 

100,33.٪ 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لنسبة االكتفاء الذاتي من محصول  

( أن نسبة 4( في الجدول رقم )4ح من المعادلة رقم )الطماطم خالل تلك الفترة ، اتض

ً بلغ  االكتفاء الذاتي من محصول الطماطم قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

٪ من متوسط نسبة االكتفاء الذاتي من 0,047٪ ، أي ما يمثل نحو 0,047نحو 

 .0,558محصول الطماطم خالل نفس الفترة ، كما قدر معامل التحديد بنحو 

 -تطور كمية الصادرات من محصول الطماطم: -5

بدراسة تطور كمية الصادرات من محصول الطماطم علي مستوي  

( 3م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد أقصي بلغ نحو 2000طن عام  1745أنه تراوحت ما بين حد أدني بلغ نحو 

م ، وقد 2000٪ عن عام 4186,6أي بزيادة تمثل نحو م ، 2013طن عام  74801

بلغ المتوسط العام لكمية الصادرات من محصول الطماطم خالل تلك الفترة نحو 

 طن.25720

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لكمية صادرات محصول الطماطم خالل  

الصادرات قد  ( أن كمية4( في الجدول رقم )5تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو  طن، أي ما يمثل نحو  3567,43تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

٪ من متوسط كمية صادرات محصول الطماطم خالل نفس الفترة، و قدر  13,87

 .0,549معامل التحديد بنحو 

 -تطور قيمة الصادرات من محصول الطماطم: -6
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طم علي مستوي جمهورية بدراسة تطور قيمة الصادرات من محصول الطما 

( أنه 3م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )

م ، وحد أقصي بلغ نحو 2000ألف دوالر عام 454تراوحت ما بين حد أدني بلغ نحو 

٪ عن عام 15950,4م ، أي بزيادة تمثل نحو 2015ألف دوالر عام  72869

الصادرات من محصول الطماطم خالل تلك  م ، وقد بلغ المتوسط العام لقيمة2000

 ألف دوالر.21967الفترة نحو 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات من محصول الطماطم  

( أن قيمة 4( في الجدول رقم )6خالل تلك الفترة ، اتضح من المعادلة رقم )

ألف دوالر، 4155,92الصادرات قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 

٪ من متوسط قيمة الصادرات من محصول الطماطم خالل  18,92أي ما يمثل نحو 

 .0,676نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو 

 -تطور كمية الواردات من محصول الطماطم: -7

بدراسة تطور كمية الواردات من محصول الطماطم علي مستوي جمهورية  

( أنها 3م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000ة )مصر العربية خالل الفتر

 5341م ، وحد أقصي بلغ نحو 2002طن عام 3تراوحت ما بين حد أدني بلغ نحو 

م، وقد بلغ 2002٪ عن عام 177933م، أي بزيادة تمثل نحو 2011طن عام 

المتوسط العام لكمية الواردات من محصول الطماطم خالل تلك الفترة نحو 

 طن.325,72

دير معادلة االتجاه الزمني العام لكمية واردات محصول الطماطم خالل وبتق 

( أن كمية الواردات قد 4( في الجدول رقم )7تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو  طن، أي ما يمثل نحو  29,250تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

ل نفس الفترة، كما ٪ من متوسط كمية الواردات من محصول الطماطم خال 8,98

 .0,016قدر معامل التحديد بنحو 

 -تطور قيمة الواردات من محصول الطماطم: -8

بدراسة تطور قيمة الواردات من محصول الطماطم علي مستوي جمهورية  

( أنها 3م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )

 2453، وحد أقصي بلغ نحو 2002م تراوحت ما بين حد أدني بلغ ألف دوالر عا

م ، وقد 2002٪ عن عام 245200م ، أي بزيادة تمثل نحو 2011ألف دوالر عام 

بلغ المتوسط العام لقيمة الواردات من محصول الطماطم خالل تلك الفترة نحو 

 ألف دوالر.164.06

الل تلك وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الواردات من محصول الطماطم خ  

( أن كمية الواردات قد تزايدت 4( في الجدول رقم )8الفترة، اتضح من المعادلة رقم )
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ً بلغ نحو  ألف دوالر، أي ما يمثل نحو  16,633بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

٪ من متوسط قيمة واردات محصول الطماطم خالل نفس الفترة، كما قدر  10,14

 .0,024معامل التحديد بنحو 

تطور اهم العوامل المؤثرة علي استهالك الطماطم في جمهورية مصر العربية ثالثاً: 

 م(: 2017 -2000خالل الفترة )

 تطور عدد السكان في جمهورية مصر العربية:  -1

بدراسة تطور معدل نمو السكان علي مستوي جمهورية مصر العربية خالل  

ح ما بين حد أدني بلغ ( أنه تراو5م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000الفترة )

ألف نسمة  97553,15، وحد أقصي بلغ نحو 2000ألف نسمة عام  69905,99

م ، وقد بلغ 2000٪ وذلك عن عام 39,55م ، أي بزيادة تمثل نحو 2017عام 

المتوسط العام لعدد السكان بجمهورية مصر العربية خالل تلك الفترة نحو 

 ألف نسمة.82635,48

الخاصة بسكان جمهورية مصر العربية خالل تلك  وبتقدير معادلة النمو 

( أن عدد السكان قد تزايد 6( في الجدول رقم )1الفترة، اتضح من المعادلة رقم )

٪ من  2ألف نسمة ، أي ما يمثل نحو  0,22بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 

 .0,998متوسط عدد السكان خالل نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو 
 تطور متوسط نصيب الفرد )كجم/ سنة(:  -2

بدراسة تطور نصيب الفرد علي مستوي جمهورية مصر العربية من  
( أنه 5م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000محصول الطماطم خالل الفترة )

، وحد أدني بلغ نحو 2009كجم/ سنة عام 124,34تراوح ما بين حد أعلي بلغ 
٪ وذلك عن عام 80,94، أي بزيادة تمثل نحو م 2017كجم/ سنة عام  68,72
م ، وقد بلغ المتوسط العام لمتوسط نصيب الفرد من محصول الطماطم خالل 2017

 كجم/ سنة.96,51تلك الفترة نحو 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لمتوسط نصيب الفرد من محصول  

( أن 6الجدول رقم ) ( في2الطماطم خالل تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )
ً بلغ نحو  متوسط نصيب الفرد من الطماطم قد تناقص بمقدار سنوي معنوي إحصائيا

٪ من متوسط نصيب الفرد من الطماطم  1,27كجم/ سنة، أي ما يمثل نحو 1,23
 .0,231خالل نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو 

 تطور الدخل القومي اإلجمالي بسعر السوق:  -3
بدراسة تطور الدخل القومي اإلجمالي بسعر السوق علي مستوي جمهورية  

( أنه تراوح 5م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )
، وحد أقصي بلغ نحو 2000مليار جنيه عام  374,60ما بين حد أدني بلغ 

عن عام ٪ وذلك 547,41م ، أي بزيادة تمثل نحو 2014مليار جنيه 2425,20
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م ، وقد بلغ المتوسط العام للدخل القومي اإلجمالي بسعر السوق خالل تلك 2000
 مليار جنيه. 1275,93الفترة نحو 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للدخل القومي اإلجمالي بسعر السوق  
( أن الدخل القومي 6( في الجدول رقم )3خالل تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )

ً بلغ نحو   136,850اإلجمالي بسعر السوق قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيا
٪ من متوسط الدخل القومي اإلجمالي بسعر  10,73مليار جنيه، أي ما يمثل نحو 

 .0,951السوق خالل نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو 
الطماطم في جمهورية مصر ( : تطور أهم العوامل المؤثرة على استهالك 5جدول رقم )

 م(2017 – 2000العربية خالل الفترة )

 السنوات
 عدد السكان 

 الف نسمة

االنتاج 
المحلى 

 بااللف طن

متوسط نصيب 
الفرد 

 )كجم/سنة(

الدخل القومي 
االجمالى بسعر السوق 

 )بالمليار جنيه(

متوسط نصيب الفرد من 
 الدخل القومي )ألف جنيه(

سعر المستهلك 
 بالجنيه/كجم

2000 69905.99 6786.64 97.06 374.60 5.36 0.74 

2001 71226.94 6328.34 88.78 401.50 5.64 0.92 

2002 72590.12 6774.77 93.28 448.20 6.17 0.87 

2003 73981.94 7137.26 96.43 506.90 6.85 1.13 

2004 75381.90 7640.88 101.27 562.10 7.46 1.24 

2005 76778.15 8391.75 109.06 640.10 8.34 1.24 

2006 78159.05 8573.70 109.61 758.80 9.71 1.30 

2007 79537.25 8627.56 108.22 911.10 11.46 1.32 

2008 80953.88 9206.69 113.69 1054.30 13.02 1.95 

2009 82465.02 10277.40 124.34 1200.20 14.55 1.53 

2010 84107.61 8547.20 101.55 1350.70 16.06 2.56 

2011 85897.56 8052.70 92.96 1659.00 19.31 4.02 

2012 87813.26 8260.35 93.80 1830.70 20.85 5.06 

2013 89807.43 8269.70 91.25 2110.10 23.50 3.41 

2014 91812.57 8265.10 89.35 2425.20 26.41 3.95 

2015 93778.17 7730.42 81.81 2107.04 22.47 4.21 

2016 95688.68 7343.09 76.08 2272.97 23.75 4.12 

2017 97553.15 6724.71 68.72 2353.30 24.12 5.90 

 2.53 14.72 1275.93 96.51 7941.01 82635.48 المتوسط

المصدر : وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة المركزية 
 االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة.لالقتصاد الزراعي ، نشرات 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي ، أعداد 
 متفرقة.

  http://mpmar.gov.egوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
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ك ( تقدير معادالت االتجاه الزمني العام لتطور أهم العوامل المؤثرة علي استهال6جدول رقم )

 م(2017 -2000الطماطم في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

رقم 

 المعادلة
 المعادلة الظاهرة

 2ر

معامل 

 التحديد

 ف 

 المتوسط المحسوبة 
مقدار 

 التغير

معدل 

 التغير٪

1 
 عدد السكان

 )ألف نسمة(

 11,131= هـص
س هـ 0,020

 
0,998 10363,344** 82635,48 0,22 2

۞
 

2 

متوسط 

 نصيب الفرد

 )كجم/ سنة(

 س هـ 1,23-108,17= هـص

 (-2,191*) 0,231 4,803* 96,51 -1,23 -1,27 

3 

الدخل القومي 

اإلجمالي بسعر 

السوق )بالمليار 

 جنيه(

 س هـ  136,850+ 24,145-= هـص

    (17,550   **) 
0,951 307,997** 1275,93 136,85 10,73 

4 

متوسط نصيب 

الفرد من الدخل 

القومي )ألف 

 جنيه(

 س هـ  1,355+  1,851= هـص

     (16,561 **) 
0,945 274,256** 14,72 1,355 9,21 

5 

سعر 

 المستهلك 

 )جنيه/ كجم(

 س هـ  0,282+   0,154-= هـص

 (8,936 **) 0,833 79,859** 2,53 0,282 11,15 

 – 2000س هـ = الزمن )الفترة من  = القيمة التقديرية للمتغيرات خالل السنة هـ      هـحيث أن ص

 ( بالسنوات18......،  3،  2، 1حيث هـ = )م( .         2017

 0,01** تمثل معنوية النموذج عند مستوي      0,05* معنوي عند مستوي 

 القيمة بين األقواس أسفل المتغيرات تمثل قيمة ت المحسوبة 
 ۞
       B  ×100معدل نمو السكان =  

متوسط نصيب الفرد من  .       (5جمعت وحسبت من جدول رقم )المصدر :  

 الدخل القومي: 

بدراسة تطور متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي علي مستوي جمهورية  

( أنه تراوح 5م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )

ألف  26,41بلغ نحو  ، وحد أقصي2000ألف جنيه عام  5,36ما بين حد أدني بلغ 

م ، وقد بلغ المتوسط 2000٪ عن عام 392,7م ، أي بزيادة تمثل نحو 2014جنيه 

ألف  14,72العام لمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي خالل تلك الفترة نحو 

 جنيه.

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي  

( أن متوسط نصيب 6( في الجدول رقم )4ح من المعادلة رقم )خالل تلك الفترة، اتض
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ألف  1,355الفرد من الدخل القومي قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 

٪ من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي خالل  9,21جنيه، أي ما يمثل نحو 

 .0,945نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو 

 المستهلك من محصول الطماطم:  تطور سعر -5

بدراسة تطور سعر المستهلك من محصول الطماطم علي مستوي جمهورية  

( أنه تراوح 5م( اتضح من الجدول رقم )2017 -2000مصر العربية خالل الفترة )

جنيه/  5,90م، وحد أقصي بلغ نحو 2000جنيه/ كجم عام  0,74ما بين حد أدني بلغ 

م، وقد بلغ المتوسط 2000٪ عن عام 697,3دة تمثل نحو م، أي بزيا2017كجم عام 

 جنيه/كجم. 2,53العام لسعر المستهلك من محصول الطماطم خالل تلك الفترة نحو 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لسعر المستهلك من محصول الطماطم  

جدول ( في ال5علي مستوي الجمهورية خالل تلك الفترة، اتضح من المعادلة رقم )

 0,282( أن سعر المستهلك قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 6رقم )

٪ من متوسط سعر المستهلك من محصول 11,15جنيه/كجم، أي ما يمثل نحو 

 .0,833الطماطم خالل نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو 

عوامل المؤثرة علي استهالك رابعاً: التقدير اإلحصائي لدوال االنحدار المتعدد ألهم ال

 محصول الطماطم: 

باستخدام النموذج الخطي وبعد المقارنة للمعادالت المقدرة، واختيار أفضلها 

من حيث معنويتها اإلحصائية، ومعنوية النموذج ومعنوية المتغيرات ومنطقية إشارة 

المعامالت، فضالً عن تمشيها مع المنطق االقتصادي واإلحصائي وللوصول ألفضل 

قدير العوامل المحددة لالستهالك لمحصول النماذج تم إجراء العديد من المحاوالت لت

م( وذلك 2017-2000الطماطم علي مستوي جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

بعد عمل مصفوفة معامالت االرتباط البسيط بين جميع العوامل الداخلة في الدراسة 

( وكان أفضل نماذج االنحدار هي االنحدار المتعدد ، والمتعدد 2جدول ملحق رقم )

 لمرحلي في الصورة الخطية. ا

 العوامل المؤثرة علي االستهالك  -1

عند دراسة مصفوفة معامالت االرتباط البسيط والموضحة في جدول ملحق 

( وذلك لتحديد أهم العوامل المؤثرة علي استهالك محصول الطماطم في 2رقم )

موجب  م( ، تبين وجود ارتباط2017 -2000جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

ً عند مستوي معنوية  بين متوسط نصيب الفرد من الطماطم  0,01ومعنوي إحصائيا

( ، وتبين وجود ارتباط سالب 2)كجم/ سنة( )ص( واإلنتاج المحلي )باأللف طن( )س

ً عند مستوي معنوية  بين متوسط نصيب الفرد من الطماطم  0,01ومعنوي إحصائيا

( وكذلك وجود ارتباط سالب 5/كجم( )س)كجم/سنة( )ص( وسعر المستهلك )بالجنيه 
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ً عند مستوي معنوية  بين متوسط نصيب الفرد )كجم/سنة(  0,05ومعنوي إحصائيا

( ، والدخل القومي اإلجمالي بسعر السوق 1)ص( وعدد السكان )باأللف نسمة( )س

( ، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي )باأللف جنيه( 3)بالمليار جنيه( )س

أظهرت مصفوفة معامالت االرتباط البسيط وجود ارتباط مرتفع مع  ( ، ولقد4)س

بعض المتغيرات ، وارتباط غير مرتفع مع بعض المتغيرات األخرى، مما يستبعد 

معه تواجد أي نوع من االرتباط المتعدد بين أزواج المتغيرات ذات االرتباط غير 

 االقتصادي واإلحصائي.المرتفع وأن إشارة معالم تلك المتغيرات تتفق مع المنطق 

 نتائج تقدير دالة االنحدار ألهم العوامل المؤثرة علي استهالك محصول الطماطم: -2

( تأثير المتغيرات االقتصادية 7يوضح النموذج األول في الجدول رقم )

سابقة الذكر التي تؤثر علي استهالك محصول الطماطم في جمهورية مصر العربية 

م( وذلك باستخدام نموذج االنحدار المتعدد في الصورة 2017 -2000خالل الفترة )

ً بين 1الخطية في المعادلة رقم ) ( ، حيث تبين وجود عالقة عكسية معنوية إحصائيا

 (1وكال من عدد السكان )باأللف نسمة()س متوسط نصيب الفرد )كجم/سنة( )ص(

ادة عدد ( حيث أنه بزي4ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي )باأللف جنية()س

السكان )باأللف نسمة( ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي )باأللف جنيه( بمقدار 

٪ 2,193٪ ، 0,001٪ تؤدي إلي نقص متوسط نصيب الفرد )كجم/سنة( بمقدار 1

ً بين متوسط  علي الترتيب ، كما تبين وجود عالقة طردية موجبة معنوية احصائيا

( والدخل 2اإلنتاج المحلي )باأللف طن( )سنصيب الفرد )كجم/سنة( )ص( وكالً من 

( ، وسعر المستهلك 3القومي اإلجمالي بسعر السوق )بالمليار جنيه( )س

٪ 1( حيث أنه بزيادة العوامل المستقلة السابق ذكرها بمقدار 5)بالجنيه/كجم( )س

٪ ، 0,020٪ ، 0,013يؤدي إلي زيادة متوسط نصيب الفرد )كجم/سنة( بمقدار 

الترتيب ،  وتشير قيمة معامل التحديد المعدل والتي تقدر قيمته بنحو ٪ علي 0,0531

٪ من 99,9إلي أن المتغيرات المستقلة التي شملها النموذج تفسر نحو  0,999

التغيرات الحادثة في استهالك محصول الطماطم في مصر ، وقد ثبت المعنوية 

 . 0,01اإلحصائية للنموذج ككل عند مستوي معنوية 
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( التقدير اإلحصائي لداالت االنحدار المتعدد ألهم العوامل المؤثرة علي استهالك 7قم )جدول ر

 م(2017 -2000الطماطم في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

رقم 

 المعادلة
 قيمة ف المحسوبة الدالة النموذج

معامل التحديد  2-ر

 المعدل

اختبار 

دربن 

 واتسون

1 
االنحدار 

 المتعدد

-هـ 3س 0,020هـ + 2س 0,013هـ +1س 0,001– 86,5= هـص

 هـ 5س 0,531هـ +4س 2,193

          (-8,955(          **)41,05             **)

(3,413(             **)-4,3(             **)2,11 *) 

2752,6** 0,999 2,066 

2 
متعدد 

 مرحلي

هـ 4س1,623 -هـ 1س 0,001 -هـ  2س 0,012+  79,013=هـص

 هـ 3س 0,014+ 

 (46,3(               **)-8,4(            **)-3,34               **)

(2,43*) 

2720,961** 998، 1,843 

 ص= متوسط نصيب الفرد )كجم/سنة( حيث أن

     = عدد السكان )باأللف نسمة(1س 

 )باأللف طن(= اإلنتاج المحلي 2س 

  = الدخل القومي اإلجمالي بسعر السوق )بالمليار جنيه( 3س 

 = متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي )باأللف جنيه(4س 

     سعر المستهلك )بالجنيه/كجم(= 5س

 0,01** تمثل معنوية النموذج عند مستوي 

     0,05* معنوي عند مستوي معنوية  

 لمتغيرات تمثل قيمة ت المحسوبة.األرقام بين األقواس أسفل ا  

 المصدر : جمعت وحسبت من بيانات 

* وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة 

 المركزية لالقتصاد الزراعي ، نشرات  االقتصاد الزراعي ، اعداد متفرقة.

السنوي، اعداد * الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي 

 متفرقة 

    * وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 

 http:mpmar.gov.eg 

( تأثير المتغيرات االقتصادية سابقة الذكر 7ويوضح النموذج الثاني في الجدول رقم )

التي تؤثر علي استهالك محصول الطماطم في جمهورية مصر العربية خالل الفترة 

م( وذلك باستخدام نموذج االنحدار المتعدد المرحلي في الصورة 2000-2017)

جود عالقة طردية موجبة معنوية إحصائياً ( ، حيث تبين و2الخطية في المعادلة رقم )

بين متوسط نصيب الفرد )كجم/سنة( )ص( وكالً من اإلنتاج المحلي )باأللف طن( 

( حيث بزيادة 3( ، والدخل القومي اإلجمالي بسعر السوق )بالمليار جنيه( )س2)س
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٪ يؤدي إلي زيادة متوسط نصيب الفرد 1العوامل المستقلة السابق ذكرها بمقدار 

٪ علي الترتيب ، كما تبين وجود عالقة 0,014٪ ، 0,012جم/سنة( بمقدار )ك

ً بين متوسط نصيب الفرد )كجم/سنة( )ص( وكال من عدد  عكسية معنوية إحصائيا

( ، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي )باأللف 1السكان )باأللف نسمة( )س

٪ يؤدي إلي 1ذكرها بمقدار ( ، حيث أنه بزيادة العوامل المستقلة السابق 4جنيه( )س

٪ علي الترتيب ، 1,623٪، 0,001نقص متوسط نصيب الفرد )كجم/ سنة( بمقدار 

إلي أن المتغيرات  0,998وتشير قيمة معامل التحديد المعدل والتي تقدر قيمته بنحو 

٪ من التغيرات الحادثة في استهالك 99,8المستقلة التي شملها النموذج تفسر نحو 

م في مصر، وقد ثبت المعنوية اإلحصائية للنموذج ككل عند مستوي محصول الطماط

 . 0,01معنوية 

خامساً: نتائج تقدير دوال استجابة العرض للمتغيرات المرتبطة بمحصول الطماطم 

 الصيفي: 

تم التقدير لدوال استجابة العرض للمتغيرات المرتبطة بمحصول الطماطم  

ي العروات لمحصول الطماطم علي ٪ من إجمال47,87الصيفي حيث يمثل نحو 

 م(2017 -2000مستوي جمهورية مصر العربية كمتوسط خالل الفترة )

باستخدام نموذج مارك نيرلوف الديناميكي باعتباره من أشهر النماذج  

االقتصادية في تقدير دوال استجابة العرض وذلك نظراً لسهولة تقديره وإمكانية إدخال 

قلة في تلك الدالة ، حيث افترض البحث أن استجابة مساحة العديد من المتغيرات المست

المحصول في العام الحالي تتأثر ببعض المتغيرات المرتبطة بالمحصول بفترة تأخير 

عام واحد متمثلة في اإلنتاجية الفدانية، والسعر المزرعي الجاري ، والتكاليف الكلية 

جابة العرض في المدي القصير الجارية ، وصافي العائد الفداني مع حساب مرونة است

، باإلضافة إلي حساب معامل االستجابة السنوي ، والفترة الزمنية الالزم انقضاؤها 

 لتحقيق االستجابة الكاملة لدي الزراع بدًءا من العام التالي للزراعة.

وتم تقدير دوال استجابة العرض باستخدام نموذج نيرلوف المعدل، والذي يعتمد علي  

قة بين السلوك المستقبلي والماضي للمنتجين، وذلك باعتبار أن المساحة قياس العال

( دالة في المساحة ت المزروعة بالمحصول موضع الدراسة في العام الحالي لو )ص

( 1-ت المزروعة من هذا المحصول في العام السابق بفترة تأخير عام واحد لو )ص

 ومع كل من: 

 ( 1-لمحصول بالطن في العام السابق )ت= اإلنتاجية الفدانية ل (1-)ت1لو س

 ( 1-= السعر المزرعى الجاري للمحصول بالجنيه في العام السابق )ت (1-)ت2لو س

= التكاليف الكلية إلنتاج الفدان من المحصول بالجنيه في العام السابق  (1-)ت3لو س

 ( 1-)ت
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 ( 1 -بق )ت = صافي العائد الفداني للمحصول بالجنيه في العام السا (1-)ت4لو س

( إلي دوال استجابة عرض محصول الطماطم الصيفي 8تشير النتائج بجدول رقم )

( بالجدول 1باستخدام نموذج نيرلوف الديناميكي المعدل ، حيث توضح المعادلة رقم )

للطماطم الصيفي في العام السابق ويوضح معامل  استجابة المزارع لإلنتاجية الفدانية

٪ من التغيرات الحادثة في مساحة الطماطم الصيفي ترجع إلي 59,1التحديد أن نحو 

هذا المتغير ، وباقي التغيرات ترجع إلي عوامل أخري غير مقيسة بالدالة ، وقد ثبت 

ً عند مستوي معنوية  ن زيادة وتوضح النتائج أ 0,01معنوية النموذج إحصائيا

اإلنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم الصيفي في العام السابق بطن واحد يترتب عليه 

ألف  0,218زيادة المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي في العام الحالي بمقدار 

فدان مع افتراض ثبات العوامل األخرى عند مستوي معين ، كما بلغت مرونة 

، وهذا يوضح أن زيادة اإلنتاجية  0,218استجابة عرض الطماطم الصيفي نحو 

٪ تؤدي إلي زيادة المساحة 1الفدانية للطماطم الصيفي في العام السابق بنسبة 

٪ بينما بلغ معامل االستجابة 0,218المزروعة من الطماطم الصيفي العام الحالي 

، في حين بلغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة الكاملة لدي  0,782السنوي نحو 

 سنة بدًءا من العام التالي للزراعة.  1,3المزارع نحو 

( إلي استجابة المزارع 8( في الجدول رقم )2وتشير نتائج المعادلة رقم )

للسعر المزرعي لمحصول الطماطم الصيفي في العام السابق ، حيث يوضح معامل 

يفي ٪ من التغيرات الحادثة في مساحة الطماطم الص61,4التحديد المعدل أن نحو 

ترجع إلي هذا المتغير ، وباقي التغيرات ترجع إلي عوامل أخري غير مقيسة بالدالة ، 

ً عند مستوي معنوية  وتوضح النتائج أن  0,01ولقد ثبتت معنوية النموذج إحصائيا

زيادة السعر المزرعي للطماطم الصيفي للعام السابق بجنيه واحد ، يترتب عليه نقص 

، وهذا يوضح  0,050الصيفي في العام الحالي بمقدار  المساحة المزروعة بالطماطم

٪ يؤدي إلي 1أن زيادة السعر المزرعي للطماطم الصيفي في العام السابق بنسبة 

٪ 0,050نقص المساحة المزروعة من الطماطم الصيفي في العام الحالي بنسبة 

لوجود محاصيل أخري منافسة أكثر ربحيه من الطماطم الصيفي ، في حين بلغ 

، بينما بلغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة 0,95معامل االستجابة السنوي بنحو 

سنة بدًءا من العام التالي للزراعة كما تظهر نتائج  1,05الكاملة لدي المزارع نحو 

( إلي استجابة المزارع للتكاليف الكلية إلنتاج فدان 8( بالجدول رقم )3المعادلة رقم )

ي في العام السابق ، حيث يوضح معامل التحديد المعدل أن لمحصول الطماطم الصيف

٪ من التغيرات الحادثة في مساحة الطماطم الصيفي ترجع إلي هذا المتغير 59,8نحو 

، وباقي التغيرات ترجع إلي عوامل أخري غير مقيسة بالدالة ، ولقد ثبتت معنوية 

 . 0,01النموذج إحصائياً ككل عند مستوي معنوية 
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نتائج أن زيادة التكاليف الكلية إلنتاج فدان الطماطم الصيفي للعام وتوضح ال 

السابق بجنيه واحد يترتب عليه نقص المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي في العام 

فدان ، وهذا يتفق مع المنطق االقتصادي كما تبين نتائج  0,064الحالي بمقدار 

المزارع لصافي العائد الفداني ( إلي استجابة 8( بالجدول رقم )4المعادلة رقم )

لمحصول الطماطم الصيفي في العام السابق ، حيث يوضح معامل التحديد المعدل أن 

٪ من التغيرات الحادثة في مساحة الطماطم الصيفي ترجع إلي هذا المتغير 61,5نحو 

، وباقي التغيرات ترجع إلي عوامل أخري غير مقيسة بالدالة ، ولقد ثبتت معنوية 

 .0,01ذج ككل إحصائياً عند مستوي معنوية النمو

وتوضح النتائج أن زيادة صافي العائد الفداني للطماطم الصيفي للعام السابق 

بجنيه واحد يترتب عليه نقص المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي في العام الحالي 

فدان مع افتراض ثبات العوامل األخري عند مستوي معين ، كما  0,038بمقدار 

، وهذا يوضح أن زيادة  0,038غت مرونة استجابة عرض الطماطم الصيفي نحو بل

٪ يؤدي إلي نقص 1صافي العائد الفداني للطماطم الصيفي في العام السابق بنسبة 

٪  لوجود 0,038المساحة المزروعة من الطماطم الصيفي في العام الحالي بنسبة 

ربحية منها ، بينما بلغ معامل محاصيل صيفية أخري منافسة للطماطم الصيفي أكثر 

، في حين بلغت الفترة الالزمة لتحقيق االستجابة  0,962االستجابة السنوي نحو 

 سنة بدًء من العام التالي للزراعة.  1,04الكاملة لدي المزارع نحو 
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( تقدير استجابة العرض لمحصول الطماطم الصيفي طبقا لإلنتاجية 8جدول رقم )

مزرعي والتكاليف االنتاجية وصافي العائد الفدانى بالصورة الفدانية والسعر ال

 م(2017-2000اللوغاريتمية المزدوجة في مصر خالل الفترة )

 المتغيرات النموذج
رقم 

 المعادلة
 المعادلة

 2-ر
معامل 
التحديد 
 المعدل

 ف 
 المحسوبة 

اختبار 
دربن 
 واتسون

 المرونة

معامل 
االستجا

بة 
 السنوي

فترة االستجابة 
 الكاملة

 اإلنحدار المتعدد

اإلنتاجية 
 الفدانية

 )طن/ فدان(

(1) 

= تلو ص
0,308 +
لو  0,761

+  (1-)ت1ص
لو  0,218

 (1-)ت1س
                             

(3,813           **)
(0,696) 

0,591 13,28** 1,233 0,218 0,782 1,28 

السعر المزرعي 
 الجاري

 )جنيه /طن(

(2) 

 
= تلو ص

0,214 +
لو  0,968

 – (1-)ت 1ص
 2لو س 0,050

 (1-)ت
                             

(5,028            **)
(-1,193) 

0,614 14,54** 1,565 0,050 0,95 1,05 

التكاليف 
 الفدانية
 بالجنيه

(3) 

 
= تلو ص

0,407  +
لو 0,924

 – (1-)ت1ص
 3لو س 0,064

 (1-)ت
                              

(4,88              **)
(-0,872) 

0,598 13,65** 1,450 0,064 0,94 1,06 

صافي العائد 
الفداني 
 بالجنيه

(4) 

 
= تلو ص

0,199  +
لو  0,977

 – (1-)ت1ص
 4لو س 0,038

 (1-)ت
                               

(4,996          **)
(-1,212) 

0,615 14,600** 1,560 0,038 0,962 0,04 

= المساحة التقديرية المزروعة بمحصول الطماطم الصيفي بالفدان في العام الحالي تحيث أن لو ص

 ت 

 (          1-= اإلنتاجية الفدانية للمحصول بالطن في العام السابق )ت (1-)ت1لو س

 ( 1-الجاري للمحصول بالجنيه في العام السابق )ت = السعر المزرعى (1-)ت2لو س

   ( 1-= التكاليف الكلية إلنتاج الفدان من المحصول بالجنيه في العام السابق )ت (1-)ت3لو س

 (1 -= صافي العائد الفداني للمحصول بالجنيه في العام السابق )ت  (1-)ت4لو س

                  القيمة بين األقواس تعبر عن تمثل قيمة ت المحسوبة. 

   0,01** معنوي عند مستوي 
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( بالملحق. سادساً: نتائج تقدير 3المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )

 -دوال استجابة العرض باستخدام بعض متغيرات المحاصيل المنافسة:

 المتغيرات الخاصة بالمساحة المزروعة:  -1

البسيط والموضحة في جدول ملحق عند دراسة مصفوفة معامالت االرتباط  

( وذلك لتقدير استجابة عرض أهم المحاصيل المنافسة لمحصول الطماطم 4رقم )

م( في جمهورية مصر العربية من حيث 2017-2000الصيفي خالل الفترة )

ً عند مستوي  المساحة المزروعة ، تبين وجود ارتباط موجب ومعنوي احصائيا

لطماطم الصيفي باأللف فدان )ص( ومساحة بين مساحة محصول ا 0,01معنوية 

( في العام السابق ، وكذلك وجود ارتباط موجب t-1الطماطم الصيفي باأللف فدان )

ً عند مستوي معنوية  بين مساحة الطماطم الصيفي باأللف  0,05ومعنوي احصائيا

( في العام السابق ، وقد t-1فدان )ص( ومساحة البطاطس الصيفي باأللف فدان )

ت مصفوفة معامالت االرتباط البسيط وجود ارتباط مرتفع مع بعض المتغيرات أظهر

وارتباط غير مرتفع مع بعض المتغيرات األخرى ، مما يستبعد معه تواجد أي نوع 

من االرتباط المتعدد بين أزاوج المتغيرات ذات االرتباط غير المرتفع ، وأن إشارة 

تصادي واإلحصائي ونظراً لكثرة عدد معالم تلك المتغيرات تتفق مع المنطق االق

المتغيرات المستقلة المنافسة لمحصول الطماطم الصيفي من حيث المساحة خالل فترة 

م( علي مستوي جمهورية مصر العربية تم استخدام أسلوب 2017 -2000الدراسة )

 .  Backwardتحليل الحذف الخلفي 

( مساحات أهم 1( في المعادلة رقم )9حيث يتضح من الجدول رقم ) 

( خالل الفترة 1-المحاصيل المنافسة لمحصول الطماطم الصيفي في السنة السابقة )ت

م( وإنه لتقدير استجابة العرض لمحصول الطماطم الصيفي باستخدام 2000-2017)

 المزدوجة كان من خالل  نموذج االنحدار المتعدد المرحلي في الصورة اللوغاريتمية

 لو ص = المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت( 

= المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام السابق  (1-)ت 1لو س

 (1-)ت

= المساحة المزروعة بالكوسة الصيفي باأللف فدان في العام السابق  (1-)ت 3لو س

 (1-)ت

( وجود عالقة طردية بين 9( في الجدول رقم )1يتضح من المعادلة رقم ) 

المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت( )كمتغير 

-)ت1تابع( والمساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام السابق س

نوية المتغير عند مستوي معنوية ( وهذا يتفق مع المنطق االقتصادي وقد ثبت مع1

وتبين وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف  0,01
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فدان في العام الحالي )ت( )كمتغير تابع( ، والمساحة المزروعة بالكوسة الصيفي 

( ، وهذا ال يتفق مع المنطق االقتصادي علي 1-)ت3باأللف فدان في العام السابق س

 ، 05من معنوية المتغير عند مستوي معنوية   الرغم

٪ من التغيرات في مساحة 68,1ويشير معامل التحديد المعدل إلي أن  

الطماطم الصيفي الحالية ترجع إلي المتغيرات الموجودة بنموذج االستجابة ، ويرجع 

باقي التغيرات إلي عوامل أخري لم تدخل في النموذج ، في حين أن النموذج ككل 

 . 0,01ي عند مستوي معنوية معنو

 المتغيرات الخاصة باألسعار المزرعية:  -2

عند دراسة مصفوفة معامالت االرتباط البسيط والموضحة في جدول ملحق  

( وذلك لتقدير استجابة عرض أهم المحاصيل المنافسة لمحصول الطماطم 5رقم )

ن حيث م( في جمهورية مصر العربية م2017 -2000الصيفي خالف الفترة )

ً عند  األسعار المزرعية الخاصة بها ، تبين وجود ارتباط موجب ومعنوي احصائيا

بين مساحة الطماطم الصيفي باأللف فدان )ص( وكالً من  0,05مستوي معنوية 

( ، والسعر المزرعي 4( في العام السابق )سt-1السعر المزرعي للبطاطس الصيفي )

( في العام السابق t-1عر المزرعي للقطن )( والس5( في العام السابق )سt-1لألرز )

( ، ولقد أظهرت 9( في العام السابق )سt-1( والسعر المزرعي للذرة الشامية )6)س

مصفوفة معامالت االرتباط البسيط وجود ارتباط مرتفع مع بعض المتغيرات وارتباط 

غير مرتفع مع بعض المتغيرات األخرى ، مما يستعبد معه تواجد أي نوع من 

رتباط المتعدد بين أزواج المتغيرات ذات االرتباط غير المرتفع ، وأن إشارة معالم اال

 تلك المتغيرات تتفق مع المنطق االقتصادي واإلحصائي. 

ونظراً لكثرة عدد المتغيرات المستقلة المنافسة لمحصول الطماطم الصيفي  

م( علي 2017 -2000من حيث األسعار المزرعية الخاصة بها خالل فترة الدراسة )

مستوي جمهورية مصر العربية تم استخدام أسلوب تحليل الحذف الخلفي 

Backward . 

( أسعار أهم المحاصيل 2( في المعادلة رقم )9حيث يتضح من الجدول رقم ) 

 -2000( خالل الفترة )1-المنافسة لمحصول الطماطم الصيفي في السنة السابقة )ت

ض لمحصول الطماطم الصيفي باستخدام نموذج م( وإنه لتقدير استجابة العر2017

 االنحدار المتعدد المرحلي في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة كان من خالل: 

 لو ص = المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت(

-)ت = المساحة المزروعة بالخيار الصيفي باأللف فدان في العام السابق (1-)ت 2لو س

1) 
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= المساحة المزروعة بالكوسة الصيفي باأللف فدان في العام السابق  (1-)ت 3لو س

 (1-)ت

 (1-= المساحة المزروعة بالقطن باأللف فدان في العام السابق )ت (1-)ت 6لو س

( وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة 2يتضح من المعادلة رقم ) 

بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت( )كمتغير تابع( وكل من السعر 

( ، والسعر 1-)ت3المزرعي بالكوسة الصيفي باأللف فدان في العام السابق س

، وهذا ال يتفق مع المنطق ( 1-)ت6المزرعي للقطن باأللف فدان في العام السابق س

كما  0,05االقتصادي علي الرغم من معنوية هذان المتغيران عند مستوي معنوية 

يتضح من نفس النموذج وجود عالقة عكسية منطقية اقتصادياً واحصائياً معنوية عند 

، بين المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في  0,01مستوي معنوية 

ت( كمتغير تابع والسعر المزرعي للخيار الصيفى بالجنية /فدان في العام العام الحالي)

( ، وهذا يعني أن انخفاض السعر المزرعي للخيار الصيفي جنيه 1-)ت 2السابق س

ً بنحو  ألف  0.22واحد يؤدي إلي زيادة المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي حاليا

إيجاد معكوس اللوغاريتيم ، ويشير فدان ، وذلك بعد تعديل أرقام النموذج عن طريق 

٪ من التغيرات في مساحة الطماطم الصيفي الحالية 60معامل التحديد المعدل إلي أن 

ترجع إلي المتغيرات الموجودة بنموذج االستجابة ، ويرجع باقي التغيرات إلي عوامل 

أخري لم تدخل في النموذج في حين أن النموذج ككل معنوي عند مستوي معنوية 

0.01 . 

 المتغيرات الخاصة بالتكاليف اإلنتاجية:  -3

عند دراسة مصفوفة معامالت االرتباط البسيط والموضحة في جدول ملحق 

( وذلك لتقدير استجابة عرض أهم المحاصيل المنافسة لمحصول الطماطم 6رقم )

م( في جمهورية مصر العربية من حيث 2017 -2000الصيفي خالل الفترة )

اجية الخاصة بها ، تبين وجود ارتباط موجب ومعنوي إحصائياً عند التكاليف اإلنت

بين مساحة الطماطم الصيفي باأللف فدان )ص( والتكاليف  0,05مستوي معنوية 

( ولقد أظهرت 4( في العام السابق )سT-1الكلية لمحصول البطاطس الصيفي )

غيرات وارتباط مصفوفة معامالت االرتباط البسيط وجود ارتباط مرتفع مع بعض المت

غير مرتفع مع بعض المتغيرات األخري، مما يستبعد معه تواجد أي نوع من 

االرتباط المتعدد بين أزواج المتغيرات ذات االرتباط غير المرتفع ، ، وأن إشارة 

 معالم تلك المتغيرات تتفق مع المنطق االقتصادي واإلحصائي. 

ة لمحصول الطماطم الصيفي ونظراً لكثرة عدد المتغيرات المستقلة المنافس

م( علي 2017 -2000من حيث التكاليف اإلنتاجية الخاصة بها خالل فترة الدراسة )
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مستوي جمهورية مصر العربية تم استخدام أسلوب تحليل الحذف الخلفي 

Backward . 

( تكاليف أهم 3( في المعادلة رقم )9حيث يتضح من الجدول رقم )

( خالل الفترة 1-طماطم الصيفي في السنة السابقة )تالمحاصيل المنافسة لمحصول ال

م( ، وإنه لتقدير استجابة العرض لمحصول الطماطم الصيفي 2017 -2000)

باستخدام نموذج االنحدار المتعدد المرحلي في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة كان 

 من خالل: 

 ام الحالي )ت(لو ص = المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في الع

= المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام السابق   (1-)ت 1لو س

 (1-)ت

= المساحة المزروعة بالبطاطس الصيفي باأللف فدان في العام السابق  (1-)ت 4لو س

 (1-)ت

 (1-= المساحة المزروعة باألرز باأللف فدان في العام السابق )ت (1-)ت 5لو س

 (1-= المساحة المزروعة بالسمسم باأللف فدان في العام السابق )ت (1-ت) 8لو س

( وجود عالقة طردية تتفق مع المنطق 3حيث يتضح من المعادلة رقم ) 

االقتصادي واإلحصائي بين المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في 

البطاطس الصيفي بالجنيه / العام الحالي )ت( كمتغير تابع ، وتكاليف الفدان لمحصول 

( ، وتكاليف الفدان لمحصول السمسم بالجنيه / فدان 1-)ت4فدان في العام السابق س

( ، ولقد ثبتت معنوية هذان المتغيران عند مستوي معنوية 1-)ت 8في العام السابق س

 علي الترتيب.  0,05،  0,01

وهذا يعني أن ارتفاع تكاليف الفدان المزروع بمحصول البطاطس الصيفي  

والسمسم جنيه واحد يؤدي إلي زيادة المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي للعام 

ألف فدان علي الترتيب وذلك بعد تعديل أرقام النموذج  2,19، 11,61الحالي بنحو 

 عن طريق إيجاد معكوس اللوغاريتم. 

نفس النموذج وجود عالقة عكسية بين المساحة المزروعة كما يتضح من  

بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت( كمتغير تابع ، وتكاليف الفدان 

( ، وتكاليف الفدان 1-)ت1لمحصول الطماطم الصيفي بالجنيه العام السابق س

هذان المتغيران  ( ، ولقد ثبتت معنوية1-)ت 5لمحصول األرز بالجنيه العام السابق س

 علي الترتيب.  0,05،  0,01عند مستوي معنوية 

٪ من التغيرات في مساحة 88,4ويشير معامل التحديد المعدل إلي أن  

الطماطم الصيفي الحالية ترجع إلي المتغيرات الموجودة بنموذج االستجابة ، ويرجع 
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النموذج ككل  باقي التغيرات إلي عوامل أخري لم تدخل في النموذج ، في حين أن

 . 0,01معنوي عند مستوي معنوية 

 المتغيرات الخاصة بصافي العائد الفداني:  -4

عند دراسة مصفوفة معامالت االرتباط البسيط والموضحة في جدول ملحق  

( وذلك لتقدير استجابة عرض أهم المحاصيل المنافسة لمحصول الطماطم 7رقم )

هورية مصر العربية من حيث صافي م( في جم2017-2000الصيفي خالل الفترة )

ً عند مستوي  العائد الفداني الخاص بها، تبين وجود ارتباط موجب ومعنوي إحصائيا

بين مساحة الطماطم الصيفي باأللف فدان )ص( كمتغير تابع وكال من 0,01معنوية 

وصافي العائد  (5في العام السابق)سt-1)صافي العائد الفداني  لمحصول االرز )

(  كما تبين وجود ارتباط 9فى العام السابق )س t-1)لمحصول الذرة الشامية ) الفداني

، بين مساحة الطماطم الصيفي 0.05موجب ومعنوي احصائيا عند مستوى معنوية 

-tباأللف فدان )ص( كمتغير تابع وصافي العائد الفداني  لمحصول الفول السوداني )

معامالت االرتباط البسيط وجود  ( ، ولقد أظهرت مصفوفة7( في العام السابق )س1

ارتباط مرتفع مع بعض المتغيرات وارتباط غير مرتفع مع بعض المتغيرات 

األخرى، مما يستبعد معه تواجد أي نوع من االرتباط المتعدد بين أزواج المتغيرات 

ذات االرتباط غير المرتفع ، وإن إشارة معالم تلك المتغيرات تتفق مع المنطق 

 حصائي. االقتصادي واإل

ونظراً لكثرة عدد المتغيرات المستقلة المنافسة لمحصول الطماطم الصيفي  

م( علي 2017-2000من حيث صافي العائد الفداني الخاص بها خالل فترة الدراسة )

 . Backwardمستوي جمهورية مصر العربية تم استخدام تحليل الحذف الخلفي 

( صافي العائد الفداني 4رقم ) ( في المعادلة9حيث يتضح من الجدول رقم ) 

( خالل 1-ألهم المحاصيل المنافسة لمحصول الطماطم الصيفي في السنة السابقة )ت

م( وإنه لتقدير استجابة العرض لمحصول الطماطم الصيفي 2017-2000الفترة )

باستخدام نموذج االنحدار المتعدد المرحلي في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة كان 

 من خالل: 

 لو ص = المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت(

= المساحة المزروعة بالخيار الصيفي باأللف فدان في العام السابق   (1-)ت 2لو س

 (1-)ت

 (1-= المساحة المزروعة بالقطن باأللف فدان في العام السابق )ت (1-)ت 6لو س

-بالذرة الشامية باأللف فدان في العام السابق )ت= المساحة المزروعة  (1-)ت 9لو س

1) 
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( وجود عالقة طردية بين 9( في الجدول رقم )4يتضح من المعادلة رقم )

المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف فدان في العام الحالي )ت( )كمتغير 

( 1-)ت 9س تابع( وصافي العائد الفداني للذرة الشامية بالجنيه/ فدان في العام السابق

وهذا ال يتفق مع المنطق االقتصادي علي الرغم من معنوية هذا المتغير عند مستوي 

 . 0,01معنوية 

كما يتضح من نفس النموذج وجود عالقة عكسية منطقية اقتصادياً وإحصائياً  

بين المساحة المزروعة بالطماطم الصيفي باأللف  0,05معنوية عند مستوي معنوية 

لحالي )ت( )كمتغير تابع( وصافي العائد الفداني لمحصول الخيار فدان في العام ا

( ، وصافي العائد الفداني 1-)ت 2الصيفي بالجنيه / فدان في العام السابق س

( وهذا يعني أن انخفاض 1-)ت 6لمحصول القطن بالجنيه / فدان في العام السابق س

ؤدي إلي زيادة المساحة صافي العائد الفداني للخيار الصيفي ، والقطن جنيه واحد ي

ألف فدان علي  0,89،  0,75المزروعة بالطماطم الصيفي في العام الحالي بنحو 

الترتيب وذلك بعد تعديل أرقام النموذج عن طريق إيجاد معكوس اللوغاريتم ، ويشير 

٪ من التغيرات في مساحة الطماطم الصيفي 72,2معامل التحديد المعدل إلي أن 

المتغيرات الموجودة بنموذج االستجابة ، ويرجع باقي التغيرات إلي الحالية ترجع إلي 

عوامل أخري لم تدخل في النموذج ، في حين أن النموذج ككل معنوي عند مستوي 

 .0,01معنوية 

( تقدير استجابة العرض لمحصول الطماطم الصيفي باستخدام بعض 9جدول رقم )

السابقة في جمهورية مصر العربية خالل المتغيرات للمحاصيل المنافسة في السنة 

 م( باستخدام الصورة اللوغاريتمية المزدوجة.2017 -2000الفترة )

 المتغيرات النموذج
رقم 

 المعادلة
 المعادلة

 2-ر

معامل التحديد 

 المعدل 

 ف 

 المحسوبة 

اختبار 

دربن 

 واتسون

 متعدد مرحلي

مساحة أهم 

المحاصيل 

 المنافسة

(1) 

 3لو س 0,134+  (1-)ت 1لو س 0,958+  0,130-= تلوص

 1,691 **19,159 0,681 (*2,206(**                             )6,190) 1-)ت

 متعدد مرحلي

السعر المزرعي 

ألهم المحاصيل 

 المنافسة
(2) 

+ (1-)ت 3لو س 0,505+ ( 1-)ت 2لو س 0,652 – 2,206= تلوص

 (1-)ت6لو س 0,154

  (-3,737(       **)2,805(       *)1,995*) 

0,600 9,486** 1,684 

 متعدد مرحلي

تكاليف الفدان ألهم 

المحاصيل 

 المنافسة
(3) 

-)ت 5لو س0,673 – (1-)ت 4لو س 1,605+  (1-)ت 1لو س 1,235 – 3,926= تلوص

 (1-)ت 8،لو س 341(+ 1

  (-7,918(      **)7,573(      **)-2,992(        *)2,446*) 

0,884 33,527** 2,032 

 متعدد مرحلي

صافي العائد الفداني 

ألهم المحاصيل 

 المنافسة
(4) 

+  (1-)ت 6لو س 0,051 – (1-)ت 2لو س0,124- 2,060= تلوص

 (1-)ت9لو س 0,279

  (-2,602(             *)-2,295(               *)6,685**) 

0,722 15,717** 2,257 
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المتغير التابع وهو المساحة المزروعة باأللف فدان من الطماطم  تحيث أن ص

 الصيفي في السنة ت

 القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة ت المحسوبة 

      0,01** تمثل معنوية النموذج عند مستوي 

     0,05* تمثل معنوية النموذج عند مستوي 
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