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   :مقدمة
 والمبـانى  اآلالت اسـتخدام  إلـى  باإلضافة وسيطة سلع استخدام معينة سلعة إلنتاج يتعين

 كـل  عـن  اإلنتاج مستلزمات مصطلح ويعبر العاملة، واأليدى المحركة والطاقة الثابتة والمعدات
 عـن  الزراعـى  اإلنتاج توتعبر مستلزما  ،ائىنه منتج أى إنتاج فى تستخدم التى الوسيطة السلع

الزراعـى مثـل األسـمدة       لإلنتـاج  والالزم الزراعى القطاع وداخل خارج من يشترى ما كل
   .)١( والمبيدات والتقاوى والسمادالكيماوية

 مـستلزمات  أهـم  الزراعية المبيدات،  الكيماوية والشتالت، األسمدة  التقاوى من كل وتمثل
 قيمـة  إجمـالي  مـن ٪  ٥١,٣١ حـوالى  اإلنتاجية المستلزمات تلك قيمة تبلغ إذالنباتى،   اإلنتاج

 الزراعيـة  المبيدات قيمة تمثل حيث ،)٢٠١٧-٢٠٠٠(كمتوسط الفترة    النباتى اإلنتاج مستلزمات
  .)٢( )٢٠١٧-٢٠٠٠(كمتوسط الفترة  النباتى اإلنتاج مستلزمات قيمة إجمالى  من٪٣,٧٠ حوالى

 احتياجـات  النباتى وذلك لتغطيـة    اإلنتاج مستلزمات من المحلى اجاإلنت كفاية لعدم ونظراً
 الـواردات  قيمة بلغت حيث ،اإلستيراد طريق عن العجز هذا لتغطية الدولة اتجهت فقد ،الزراعة

من أجمالي قيمة الواردات مـن مـستلزمات االنتـاج النبـاتى             ٪٦٣,٣٨ الزراعية المبيدات من
مر الذى يعنى ارتفاع قيمة المكون األجنبى المباشر فـى          األ ،)٣()٢٠١٧-٢٠٠٠(كمتوسط الفترة   

زيـادة تكـاليف انتـاج الحاصـالت      يعنى الذى  األمر الزراعية،تكاليف أنتاج معظم المحاصيل     
  .شر نسبة كبيرة من تكاليف انتاجهاالزراعية التى يشكل المكون األجنبي المبا

 الحـشرية  المبيـدات  من ،٪٣٤,٣١حوالى الفطرية المبيدات من الواردات قيمة تمثل حيث
 المبيدات من الواردات قيمة إجمالي من ٪١٨,٤٥ حوالى الحشائش مبيدات ومن ٪٤٧,٢٤حوالى

  .)٤()٢٠١٧-٢٠٠٠(كمتوسط الفترة 
 :البحث مشكلة

تتمثل مشكلة الدراسة فى تزايد قيمة المكون األجنبي المباشر فى التكاليف الجارية لإلنتـاج   
حيث زادت قيمة الواردات من المبيـدات        ،المبيدات الزراعية ة الواردات   تى والمتمثل فى قيم   النبا

مليون جنيه عام   ٢٣٢٠٣,٠٨م إلى حوالى      ٢٠٠٠ مليون جنيه عام     ٧٣١,٥  حوالى الزراعية من 
باإلضافة إلى التأثير    ،غط على الميزان التجارى من ناحية     الذى يعنى زيادة الض    األمر   ،)٥(٢٠١٧

شر نـسبة كبيـرة مـن       ت الزراعية التى يشكل المكون األجنبي المبا      على تكاليف انتاج الحاصال   
  .سعار تلك المحاصيل والمساحات المزروعة منها األمر الذى يؤثر على أ،تكاليف انتاجها

  :البحث هدف
 الواردات المـصرية لمكـون مـن مكونـات           الطلب المحلى على   تحليليستهدف البحث   

وذلـك مـن   ، )٢٠١٧-  ٢٠٠٠(الزراعية خالل الفترة مستلزمات اإلنتاج النباتى وهى المبيدات    
  .على الواردات من المبيدات الزراعيةالتقدير القياسى لدوال الطلب المحلى  خالل

  :مصادر البيانات
على المصادر الثانوية للبيانات سواء المنشورة أو غير المنـشورة التـى             الدراسة اعتمدت

  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءتصدرها وزارة الزراعة واستصالح األراضي أو 

                                                             
  .حصاء، النشرة السنوية  لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى، أعداد متفرقةواإلالجهاز المركزى للتعبئة العامة حسبت من   )٢) (١(
 . www.Capmas.org.egالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيانات منشورة على قاعدة بيانات مصر انترنت حسبت من  )٣(

  

      شرة مستلزمات اإلنتاج الزراعى ، أعداد متفرقةوزارة الزراعة واستصالح األراضي ،قطاع الشئون االقتصادية ،نحسبت من   )١(
  .  www.Capmas.org.egالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيانات منشورة على قاعدة بيانات مصر انترنت حسبت من   )٢١



Doi: 10.21608/ajas.2020.123911 
  /http://ajas.journals.ekb.eg                                                                                   ٢٠٢٠، واخرین دالیا  

 128 

  : البحثى األسلوب
 أسـاليب  أهمهـا  ومـن  والكمـي،  الوصفي االقتصادي التحليل أساليب على البحث اعتمد

لقياس دوال الطلب على أهم مستلزمات اإلنتاج النبـاتي المـستوردة كنمـاذج              القياسى األقتصاد
  الموزعـة  المتباطئـات  بنماذج أحياناً والتى تسمى DISTRIBUTED LAGS اإلبطاء فترات
 اسـتخدام  تـم  حيـث  .تفسيرية كمتغيرات خارجية لمتغيرات سابقة قيم على تحتوى نماذج وهى

 الموزعـة  المتباطئـات  نماذج لتقديرTinbergan Method & Alt( (1)(  وتنبركن ألت طريقة
سة باستخدام اختبـارات    وذلك بعد الكشف عن استقراريه السالسل الزمنية موضع الدرا        ، المحددة

ولقد تم الكشف عـن عـدم وجـود    ، )٢(بيرون  فوللر وأختبار فيلبس-جذر الوحدة كاختبار ديكى  
 الكالسيكية الفرضيات بعض من التحقق عدم هو مصدرهاالتى قد يكون    مشاكل قياسية بالنموذج    

مـن عـدم    أكـد للت) Jarque bera(النموذج وذلك باستخدام أختبار  أساسها علي وقدر بني التي
عن  فضال، ARCH-LM لألخطاء الشرطي التباين ثبات واختبار، للبواقي طبيعي توزيع وجود

 VIF نيالتبـا  تضخم معامل ريكما تقدلألخطاء،  الذاتي االرتباط عن للكشف L.M testاختبار 
  .المستقلة المتغيرات بين المتعدد للكشف عن االرتباط

 : البحثنتائج
-٢٠٠٠( ة خـالل الفتـر  ة الدراسضعرات مويللمتغة  ي السالسل الزمن  ةير استقرا ةدراس:  والًأ

٢٠١٧(   
 للـسالسل ة  يحصائالخصائص اإل   توافر افتراض على   ةياسير النماذج الق  يد تق ةصحيعتمد   

و أ ةساكنسالسل   ةين السالسل الزمن  أعني توافرها   ي التى و ،ر النموذج ي في تقد  ةالمستخدمة  يزمنال
ر النمـوذج  يخطاء في تقدألى  إ ةياسي في النماذج الق   ةدام سالسل مستقر  ؤدي عدم استخ  ي و ة،مستقر

اسي هو الكشف عـن مـدى       ير النموذج الق  يولى خطوات تقد  أن  إ لذا ف  ،ةيذلك في قدرته التنبؤ   كو
  .ة موضع الدراسةيكون السالسل الزمنساستقرار و

 ة جذر الوحد   علي اختبارات  ةي للكشف عن استقرار وسكون السالسل الزمن      ةستعتمد الدراس 
عتمد ي تى وال )PP (رونيب – بيلي واختبار ف  ) ADF (المعدلللر  كي فو يوذلك من خالل اختبار د    

يوجد فيها  (ة  ر ساكن ير غ ي للمتغ ةي الزمن ةن السلسل أنص على   ي العدم والتى    ةيكل منهما على فرض   
بطاء الزمنـي   د فترات اإل  ي تحد ةي السالسل الزمن  يةتطلب اجراء اختبار استقرار   يو،  )جذر الوحدة 

  . الزمنيءبطاد الفترات المثلي لإليلتحد) SC ( ،)AIC(ار يث تم االعتماد على معيح
الـذي  ، )٢( في الجـدول رقـم   ةالنتائج الواردو) ١( البيانات الواردة بالجدول وباستعراض

ـ  االحتمالالقيمةن أن  يتبيث  ي ح ،ةرات موضع الدراس  ي للمتغ ةوضح نتائج اختبارات جذر الوحد    ي  ةي
ـ مـن كم  لكل ٪٥ة ي عن مستوى المعنولمثل تق لنموذج األ ل) ADF(  ،)PP (يكل من اختبار  ل  ةي

، وكـذلك   )lnx3(مبيدات الحشائش    الواردات من    ةيوكم،   )lnx1(من المبيدات الحشرية    الواردات  
 وأن تللـك  عني رفض فـرض العـدم     ي وهو ما    )lny3(مبيدات الحشائش   راد الطن من    يسعر است 

  .I(0) في المستوى ةوساكنأ ةنها مستقرأ ة أىحتوي على جذر الوحدتال  ةيالسالسل الزمن
ـ  تزللنموذج األمثل )ADF( ،)PP ( لكل من اختباريةيم االحتمالين الق أن  يكما تب  د عـن  ي

من راد الطن   ياست سعرو )x2(المبيدات الفطرية    الواردات من    ةيلكل من كم   ٪٥ ةيمستوى المعنو 
عنـي قبـول   ي وهو ما ،) lny2 (الفطريةمبيدات راد الطن من ياست سعر )lny1(المبيدات الحشرية   

  .   ةو ساكنأ ةر مستقرينها غأي أ ة تحتوي على جذر الوحدةيلك السالسل الزمنتوأن عدم الفرض 
ولـى  جراء الفـروق األ إ ة ساكنسالسل الى   ةر الساكن ي غ الساللسل الزمنية ل  يتطلب تحو يو

ـ رات غ يولى للمتغ  الفروق األ  ةلسلسل أخرى   ة مرة  اختبارات جذر الوحد   ةعادلها وإ   ة،ر الـساكن  ي
                                                             

  .٢٠٠٥، األسكندرية، اجلامعية ارالد والتطبيق، النظرية بني القياسي االقتصاد يف احلديث ،)دكتور(القادر عبد حممد القادر عبد  )١(
(2) Gujarati, Damodar N, Basic Econometrics, Fourth Edition, McGraw- Hill, 1 nc, 2004. 
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لسلـسلة الفـروق    ) ADF (  ،)PP( نتائج الختبارى جذر الوحدة   ) ٣ ( الجدول رقم  يوضحث  يح
 تقل عن   لإلختبارين للنموذج األمثل   ةيم االحتمال ين الق األولى للمتغيرات غير الساكنة، حيث تبين أ      

 الـذى   رفض فرض العدم  وعلى ذلك ي    اإلختبار،  موضع راتيلمتغاع  يلجم %٥ يمستوى المعنو 
 فـي الفـرق   ةنها مـستقر أي يشير بوجود جذر الوحدة بسلسلة الفروق األولى لتلك المتغيرات، أ        

      .I(1) ولاأل

 ة خالل الفتـر   يبين كمية الواردات وسعر اإلستيراد لالنواع المختلفة من المبيدات الزراعية          .١جدول  
)٢٠١٧-٢٠٠٠(  

  )ت بالطن، سعر اإلستیراد باأللف جنیه للطنكمیة الواردا (
 سعر اإلستیراد كمیة الواردات سعر اإلستیراد كمیة الواردات سعر اإلستیراد كمیة الواردات السنوات مبیدات الحشائش المبیدات الفطریة   المبیدات الحشریة

٤٫٩٥ ١٫٣٩ ٨٫٧٤ ٢٫٦١ ١٨٫٥٠ ٣٫٥١ ٢٠٠٠ 
١٠٫٦٧ ١٫٣٤ ١٣٫٢٥ ٢٫٥٢ ١٥٫٦٤ ٣٫٤٢ ٢٠٠١ 
٢٤٫٩١ ٠٫٧٨ ١٧٫٦٣ ٢٫٢٢ ١٤٫٦٠ ٢٫٨٦ ٢٠٠٢ 
١٣٫٢٥ ١٫١٨ ٣٥٫٧٦ ٠٫٨٩ ٤٦٫٢١ ٢٫٣٦ ٢٠٠٣ 
٦٫٧١ ٢٫٢٠ ١٩٫٦٩ ٢٫١٦ ٢٢٫٥٤ ٤٫٣٩ ٢٠٠٤ 
٣٦٫٦٥ ٠٫٨٨ ٢٩٫١٢ ١٫١١ ٢٦٫٩٨ ٣٫٤٨ ٢٠٠٥ 
٣٤٫٣٣ ١٫٨٠ ٤٠٫٨٨ ٣٫١٠ ٣٨٫١٢ ٤٫٩٠ ٢٠٠٦ 
٣١٫٧٠ ١٫٧٦ ٥١٫٨٣ ٢٫٥٧ ٤٨٫٥٠ ٤٫٧٨ ٢٠٠٧ 
٤١٫٣٧ ٢٫١٠ ٢٩٫٩٢ ٣٫٨٠ ٥١٫١٨ ٣٫٦٠ ٢٠٠٨ 
٢٧٫٤٧ ٢٫٥٤ ٤١٫٢٤ ٣٫١٧ ٦٠٫٨٣ ٣٫٣٠ ٢٠٠٩ 
٨٥٫٩٢ ٢٫٨٥ ٤٦٫٧٠ ٤٫٣٥ ٥٥٫٩٨ ٤٫٣٩ ٢٠١٠ 
٤٣٫٧٦ ٢٫٤٨ ٥٢٫٧٢ ٥٫٣٢ ٦٤٫٦٠ ٥٫١٥ ٢٠١١ 
٥٣٫٣٨ ٢٫٨١ ٤٢٫٧٦ ٦٫٤٨ ٧٠٫٧٠ ٤٫٨١ ٢٠١٢ 
٤٨٫٣٧ ٣٫٤٩ ٤٩٫٠٦ ٥٫٩٤ ٦٥٫٤٦ ٤٫٢٢ ٢٠١٣ 
٦١٫٦١ ٢٫٢٧ ٥٨٫٠٠ ٥٫٩٨ ٧٣٫٠٣ ٣٫١١ ٢٠١٤ 
٦٨٫٦١ ٣٫٤٠ ٥٨٫٨٣ ٨٫٣٤ ٦٠٫٧٧ ٥٫٥٠ ٢٠١٥ 
٧٠٫١٨ ٤٫٧٥ ٧١٫٥٠ ٨٫٧٥ ١٠٠٫٥٧ ٤٫٠٥ ٢٠١٦ 
١٢٧٫٣٢ ٣٫٣٢ ١٣٠٫١١ ٥٫٨٩ ١٨٩٫٨٥ ٣٫٤٤ ٢٠١٧ 
 ٤٣٫٩٣ ٢٫٣٠ ٤٤٫٣٣ ٤٫١٧ ٥٦٫٨٩ ٣٫٩٦ المتوسط
 ، نشرة مستلزماتطاع الشئون اإلقتصادیة ق،وأستصالح األراضىوزارة الزراعة  : جمعت وحسبت :المصدر

.تفرقةنتاج الزراعى ، أعداد ماإل



Assiut J. Agric. Sci., 51 (3) 2020 (127-138)                                       ISSN: 1110-0486 
Website:www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/journals_issues_form.php E-mail: ajas@aun.edu.eg 

 لمتغيرات دالة الطلـب الـسعرية       I(0)المستوى  ة في   ينتائج اختبار استقرار السالسل الزمن     .٢جدول  
 -٢٠٠٠( ةخـالل الفتـر   على الواردات من المبيدات الزراعية باستخدام إختبار جذر الوحـدة           

٢٠١٧.(  
ADF  PP            

  اإلختبار
     المتغير

ثابت واتجاه 
بدون ثابت   ثابت فقط  عام

  واتجاه عام
ثابت واتجاه 

بدون ثابت   ثابت فقط  عام
  واتجاه عام

  رارالقـ

 ةيكم
الواردات من 

المبيدات 
الحشرية 

)ln x1(  

-٣,٤٩  
)٠,٠٧(  

-٣,٢٠*  
  ٣,٤١-  ــــ )٠,٠٣(

)٠,٠٨(  
٣,٢٠ -*  

  ــــ )٠,٠٣(
رفض فرض 
 العدم والسلسلة

I(0)  

 ةيكم
من الواردات 

يدات المب
الفطرية 

)x2(  

-٣,١٠٥*  
 ـــــ  ــــ  )٠,١٣(

  
-٢,٩٨*  
 ــــ  ــــ  )٠,١٦(

  
قبول فرض  

  العدم

 ةيكم
الواردات من 

مبيدات 
الحشائش 

)ln x3(  

-٥,٣٩*  
)٠,٠٠(  

  *١٠,٨٤-  ــــــ ــــــ
)٠,٠٠٠(  

  ــــ ـــ
رفض فرض 
 العدم والسلسلة

I(0)  

 سعر
راد ياست

الطن من 
المبيدات 
 الحشرية

)ln y1(  

-٣,٦٥*  
  ـــ  ــــ  )٠,٠٦(

-٣,٥٧*  
  ــــ  ـــــ  )٠,٠٦(

قبول فرض  
  العدم

سعر 
راد ياست

الطن من 
المبيدات 
الفطرية 

)lny2(  

-٣,٤٩*  
  ــــ ــــ  )٠,٠٧(

-٣,٦٥*  
  ــــ ـــــ  )٠,٠٦(

قبول فرض  
  العدم

سعر 
راد ياست

الطن من من 
مبيدات 

الحشائش 

)ln y3(  

-٤,٦٦*  
  ــــ  ــــ  )٠,٠٠٩(

-٦,٠٦*  
  ــــ  ــــ  )٠,٠٠٠٨(

رفض فرض 
 العدم والسلسلة

I(0)  

تدل على النموذج األمثل وفقاً لمعنوية اإلتجـاه العـام    (*)  ،   probااألرقام بين األقواس تدل على قيمة اإلحتمال        ()
  والثابت
  .)١(من بيانات الجدول رقم حسبت  :المصدر
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 لمتغيـرات دالـة الطلـب       I(1) األولـى الفروق  ة في   ينتائج اختبار استقرار السالسل الزمن     .٣جدول  
 ةخـالل الفتـر  السعرية على الواردات من المبيدات الزراعية باستخدام إختبار جـذر الوحـدة          

)٢٠١٧ -٢٠٠٠.(  
ADF  PP  اإلختبار            

     المتغیر
ثابت واتجاه 

  عام
بدون ثابت   ثابت فقط

  واتجاه عام
ثابت واتجاه 

  عام
ابت بدون ث  ثابت فقط

  واتجاه عام

  
  القـــــرار

من  الواردات ةیكم
  )x2(المبیدات الفطریة 

-٤.٣٢  
)٠.٠١٨(  

-٤.٥٧  
)٠.٠٠٢(  

  -٤.٤٥*  
)٠.٠٠٠٢(  

-٤.٣٦  
)٠.٠١(  

-٤.٦٢  
)٠.٠٠٢(  

  -٤.٤٥*  
)٠.٠٠٠٢(  

رفض فرض 
العدم 
  I(1) والسلسلة

راد الطن من یاست سعر
  المبیدات الحشریة

) ln y1(  

-٥.٣٨  
)٠.٠٠٣(  

-٤.٦٦*  
)٠.٠٠٢(  

  ٧.٧٤-  ــــــــــ
)٠.٠٠٠١(  

-٨.٦٩*  
)٠.٠٠٠(  

رفض فرض   ــــــــــ
العدم 
  I(1) والسلسلة

راد الطن من یسعر است
المبیدات الفطریة 

)lny2(  

-٤.٢٥  
)٠.٠٢(  

-٥.١٦*  
)٠.٠٠١(  

  ٧.٢٧-  ــــــــــ
)٠.٠٠٠١(  

-٧.٧٥*  
)٠.٠٠٠(  

رفض فرض   ــــــــــ
العدم 
  I(1) والسلسلة

  ًتدل على النموذج األمثل وفقا لمعنویة اإلتجاه العام والثابت(*)  ، probلى قیمة اإلحتمال ااألرقام بین األقواس تدل ع()
  .)١(من بیانات الجدول رقم  حسبت :المصدر

  
-٢٠٠٠( ة خالل الفتـر تقدير دوال الطلب السعرية على الواردات من المبيدات الزراعية  : ثانياً

٢٠١٧(  
ر ي تم تقد  ة،   الدراس ة خالل فتر  المبيدات الزراعية   للواردات من  ةي الطلب السعر  ةر دال يلتقد

راد الطن للعـام    ي وسعر است  )Xt (ر تابع يمتغكلف طن   دات باأل ر الوا ةين كم ي ب ةينحداراإلة  العالق
) ةمفـسر (ة   كعوامل مـستقل   ةبطاء مختلف إفترات  براد الطن   يلى سعر است  إ ةضاف  باإل  )Yt(الحالي

ـ اتعرف بنماذج المتباطئيما يف  وذلـك باسـتخدام الـسالسل    ،)  (Distributed lagsة الموزع
  .ةرات المستقلي المتغةر التابع ومجموعي لكل من المتغةالساكنة  المستقرةيالزمن

  :المبيدات الحشرية .١
ـ ة خـالل فتـر   المبيـدات الحـشرية   دات مـن    ار للو ةي الطلب السعر  دالةر  يتقدب  ة الدراس

 والتي تتضمن كـل مـن    ة المزدوج ةيتميغار اللو ةمثل الدال تث  يح ،) ٤( بالجدول رقم  ةوضحوالم
فـضل  أ ة كعوامل مـستقل   )lnyt-1(راد العام السابق  ي وسعر است  )lnyt (راد العام الحالي  يسعر است 

ـ  من التغ  ٪٣٦,٤ عن حوالي    ةولئ مس ة العوامل المستقل   تلك ن، حيث تبين أ    ةدرقالنماذج الم  رات ي
  .ة  المقدرة الدالةي معنوثبتت كما لف طن ،المبيدات الحشرية باأل الواردات من ةي في كمة الحادث

المبيـدات  راد للطن من    ي سعر االست  ةادين ز أ )٤(بالجدول رقم كما هو موضح    تضح  يكما  
 ونقص  ، ٪٤,٦ العام بمقدار    لنفس الواردات   ةيلى نقص كم  إؤدي  ت  في عام  ٪١٠ بمقدار   الحشرية

ـ  مستوى معنو  دعن ٪٣,٢دار  ، ونقصها بعد عامين بمق     ٪٢,٤ الواردات بعد عام بمقدار      ةيكم  ةي
١٠٪.  
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  )٢٠١٧-٢٠٠٠( ة خالل الفترالمبيدات الحشريةلواردات من ل ةي الطلب السعرة دال.٤جدول 

 `Probاإلحتمال    المحسوبةt  معامل اإلنحدار  المتغیر

  ٠.٠١  ٣.٠٩-   ٠.٤٦-  )Dlnyt(سعر استیراد العام الحالى 
  ٠.٠٢  ٢.٣١-  ٠.٢٤-  )Dlnyt-1(سعر استیراد العام السابق 

  ٠.٠٨  ١.٨٠-   ٠.٣٢-  )Dlnyt-2(السابق  سعر استیراد العام قبل
  ٠.٠٠٠  ٢١.٥٠  ٠.٦٦  C الثابت

R2=0.36                                                         Prob (F-Statistic) = 0.04  
Prob (Jarque bera ) = 0.94                         Prob Of chi square (Arch Test) = 0.22 
Prob of  Chi  square (L.M test) = 0.58 
Centered VIF:  lnyt=1.6                  lnyt-1 =2.2             lnyt-2 =1.84  

Dتعنى الفرق األول .  
 .)١(م ارقأول امن بیانات الجدحسبت  :المصدر

        

 بـبعض   ة فقـد تـم االسـتعان      ةيسايالنموذج المقدر من المشاكل الق      خلو كى يتضح لنا  ول 
ـ ين الق أ )٤ (ن كما هو موضـح بالجـدول رقـم        يث تب ي ح ،ةياسيختبارات الق اإل ـ حتمال اإل ةم  ةي

كما ، عي للبواقييع الطبيعني تحقق شرط التوزيما  وهو %٥د عن ي تز (Jarque bera)الختبار
ثبات تبـاين   رضية ف تحقق (Arch Test)الختبار وفقاً  Chi  square ةيمه االحتماليتوضح الق

موذج من االرتباط الـذاتي  ن الن خلويتبي  (Breusch - Godfrey LM)اجراء اختبارالبواقى، وب
ـ    خطى  عدم وجود ارتباط   VIFن  يعامل تضخم التبا  كما أظهر م  ،  للبواقي ـ ن المتغ ي متعدد ب رات ي
  .حي تقترب من الواحد الصح أن قيمة المعاملثي حةموضع الدراسة المستقل

 :الفطريةالمبيدات  .٢
 ة والموضح ة الدراس ة خالل فتر  المبيدات الفطرية لواردات من   ل ةي الطلب السعر  ةر دال يتقدب

والتي تتضمن كل من سـعر  (lin-log)  ةيتميلوغارالنصف  ةمثل الدالتث ي، ح)٥ (بالجدول رقم
  السابق بل ق راد العام يسعر است ،   )lnyt-1(راد العام السابق  يسعر است ،  lnyt) (راد العام الحالي  ياست

)٢(lnyt-  المبيدات الفطرية    الواردات من    ةي تؤثر في كم   ةكعوامل مستقل)x2 (   فـضل  أكعامل تابع
ـ  مـن التغ   ٪٤٤ عن حوالي    ةولئ مس ة العوامل المستقل   تلك ن، حيث تبين أ    ةدرقالنماذج الم  رات ي

ـ     المبيدات الفطرية، من  باأللف طن    الواردات   ةي في كم  ة  الحادث ة المقـدرة   كما ثبت معنوية الدال
   .Fوفقاً الختبار
المبيـدات  لطن من   اراد  ي سعر است  ةادين ز أ ،)٥ (بالجدول رقم كما هو موضح    تضح  يكما  

 ألف طن وذلك عند     ٥٩ العام بمقدار    لنفس الواردات   ةيلى نقص كم  إؤدي  ت ٪١٠ بمقدار   الفطرية
، ٪١٠وية   ألف طن وذلك عند مستوى معن      ٣٦,٣ها بعد عامين بمقدار      ونقص ،٪١مستوى معنوية 

ـ ولم تثبـت معنو    ـ  الـنقص الحـادث فـي كم       ةي عـام عنـد مـستويات       الـواردات بعـد      ةي
  ).٪١٠،٪٥،٪١(المعنوية
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   )٢٠١٧-٢٠٠٠( ة خالل الفترالمبيدات الفطريةلواردات من ل ةي الطلب السعرة دال.٥جدول 

 `Probاإلحتمال   المحسوبةt  معامل اإلنحدار  المتغیر

  ٠.٠١  ٣.٠٤-  ٥.٩٠-  )Dlnyt(سعر استیراد العام الحالى 
  ٠.٩٧  ٠.٠٣-  ٠.٠٧-  )Dlnyt-1(سعر استیراد العام السابق 

  ٠.٠٩  ١.٨٠-  ٣.٦٣-  )Dlnyt-2(سعر استیراد العام قبل السابق 
  ٠.٠٥  ٢.١٦  ٠.٧٩  C الثابت

R2=0.44                                                         Prob (F-Statistic) = 0.02  
Prob (Jarque bera ) =0.89                          Prob Of chi square (Arch Test) = 0.42 
Prob of  Chi  square (L.M test) = 0.65 
VIF:  ln yt=1.2                   ln yt-1 =1.3                                ln yt-2=1.2 

Dتعنى الفرق األول .  
  .)١(م ارقأول اجدمن بیانات ال حسبت :المصدر

  
ـ يالنموذج المقدر من المشاكل الق     وللكشف عن خلو    بـبعض   ة فقـد تـم االسـتعان      ة،ياس

ن حيـث يتبـين أ     ،)٥ (ن كما هو موضح بالجدول رقم     يث تب يحة لتحقيق ذلك    ياسيختبارات الق اإل
ـ  التوزفرضـية عني تحقـق  يوهوما  ٪٥د عن ي تز (Jarque bera) الختبارةيحتمال اإلةميالق ع ي
  (Arch Test)الختبـار  وفقـاً   Chi  squareة لـي االحتمالةميكما توضح الق، عي للبواقييطبال

 تبين خلو النموذج من اإلرتباط (Breusch-Godfrey LM)تحقق ثبات التباين، وبإجراء اختبار
  .الذاتى للبواقى

ر يدتم تق ة،   موضع الدراس  ةرات المستقل ين المتغ ي ب دوللكشف عن وجود ارتباط خطي متعد     
ـ  ح ةرات المستقل ين المتغ ي وجود ارتباط متعدد ب    أنه ال ن  يث تب ي ح VIFن  يعامل تضخم التبا  م  ثي

  .حي تقترب من الواحد الصحVIFأن قيم 

  :مبيدات الحشائش .٣
 ة والموضح ة الدراس ة خالل فتر  مبيدات الحشائش لواردات من   ل ةي الطلب السعر  ةر دال يتقدب

 والتي تتضمن كـل     (Double-log)ة المزدوجة   يتميغارلوال ةمثل الدال تث  يح ،) ٦(بالجدول رقم 
وسعر اسـتيراد العـام    )lnyt-1(راد العام السابقيسعر است، lnyt) (راد العام الحالي يمن سعر است  
) lnx3(ة تؤثر على كمية الواردات مـن مبيـدات الحـشائش          كعوامل مستقل ) lnyt-2(قبل السابق   
   .معنوية الدالة إحصائياًأفضل النماذج المقدرة حيث ثبتت  كعامل تابع

ـ يالنموذج المقدر من المشاكل الق     لكشف عن خلو  باو  بـبعض   ة فقـد تـم االسـتعان      ةياس
، أنـه وفقـاً الحتمـال       )٦ (ن كما هو موضـح بالجـدول رقـم        يث تب ي ح ة،ياسيختبارات الق اإل

ـ  عي للبواقييع الطبي التوزفرضية تحقق  (Jarque bera)اختبار   Chi، ولكن وفقـاً الحتماليةـ
square ختبار با(Arch)    يتبين عدم ثبات تباين البواقى باإلضافة إلى أنه وفقاً الحتماليـةChi  
square باختبار (L.M test)تبين وجود ارتباط ذاتى بين البواقى .   
عامل لم تبين أنه وفقاً   بالنموذج ،  ةرات المستقل ين المتغ يلكشف عن وجود ارتباط خطي ب     وبا

  .عدم وجود ارتباط خطى متعدد بين المتغيرات المستقلة موضع الدراسة VIFن يتضخم التبا
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   )٢٠١٧-٢٠٠٠( ة خالل الفترمبيدات الحشائشلواردات من ل ةي الطلب السعرة دال.٦جدول 

 `Probاإلحتمال    المحسوبةt  معامل اإلنحدار  المتغیر

  ٠.٦٥  ٠.٤٥-  ٠.٠٤-  )lnyt(سعر استیراد العام الحالى 
  ٠.٠١  ٣.٠٠-  ٠.٣٥-  )lnyt-1(العام السابق سعر استیراد 

  ٠.٠٠٦  ٣.٢-  ٠.٣٢-  )lnyt-2(السابق قبل سعر استیراد العام 
  ٠.٠٠٢  ٣.٩-  ٠.٥٩  C الثابت

R2=0.77                                                        Prob (F-Statistic)= 0.000  
Prob (Jarque bera ) = 0.53                         Prob Of chi square (Arch Test) = 0.07 
Prob of  Chi  square (L.M test) = 0.08 
VIF:  lnyt=1.65                  lnyt-1 =1.89                          lnyt-2 =1.85 

 .)١(م ارقأول امن بیانات الجدحسبت  :المصدر
  

 ثبات تباينهـا، فإنـه بعـد إجـراء عـدة       لعالج مشكلة اإلرتباط الذاتى بين البواقى وعدم      
محاوالت بحذف أو تضمين متغيرات مستقلة باإلضافة إلى محاولة تضمين صيغ داليـة أخـرى               

، وعلى ذلك فإنه سيتم معالجة تلـك المـشاكل          النموذج السابق أفضل تلك النماذج    والتى تبين أن    
حيث تـم الحـصول علـى    ) GLS(بتقدير نموذج اإلنحدار بطريقة المربعات الصغرى المعممة    

، حيث ثبتت المعنويـة اإلحـصائية للنمـوذج مـن خـالل             )٧(النموذج الموضح بالجدول رقم     
  . Fإحصائية

 حيـث تزيـد    (Arch Test)كما أن النموذج خالى من المشاكل القياسية من خالل اختبار
 عـن أنـه    مما يعنى ثبات تباين األخطاء، فضالً٪٥ عن  Chi  squareـالقيمة اإلحتمالية  لـ

فإن البواقى تتوزع توزيعاً طبيعيا، كما أنه وفقـاً لمعامـل   Jarque bera وفقاً الحتمالية اختبار 
  . فإنه ال يوجد ارتباط متعدد بين المتغيرات المستقلةVIFتضخم التباين 

  

   )٢٠١٧-٢٠٠٠( ة خالل الفترمبيدات الحشائشلواردات من ل ة المعدلةي الطلب السعرة دال.٧جدول 

 `Probاإلحتمال    المحسوبةt  معامل اإلنحدار  غیرالمت

  ٠.٠٢  ٢.٥٣-  ٠.٢٢-  )lnyt(سعر استیراد العام الحالى 
  ٠.٠٤  ٢.٢٠-  ٠.٢٤-  )lnyt-1(سعر استیراد العام السابق 

  ٠.٠٨  ١.٨٦-  ٠.٢٣-  )lnyt-2(السابق قبل سعر استیراد العام 
AR(1)  ٠.٢١  ١.٣١  ٠.٤٣  

R2=0.53                                                         Prob (F-Statistic)= 0.001  
Prob (Jarque bera ) = 0.53                         Prob Of chi square (Arch Test) = 0.42 
D.W=2.14 
VIF:  lnyt=9.2                  lnyt-1 =8.3                          lnyt-2 =9.9 

 .)١(م ارقأول ابیانات الجدمن حسبت  :المصدر
        

 لعـام ل  الطـن  راديسـعر اسـت   ويوضح النموذج المقدر أن المتغيـرات المـستقلة مـن           
    وسـعر اسـتيراد العـام قبـل الـسابق         )lnyt-1(لعام السابق الطن ل راد  يسعر است  ،lnyt)(الحالي

)lnyt-2(     ـ          ٪٥٣ مسئولون عن حوالى ن مبيـدات    من التغيرات الحادثة في كميـة الـواردات م
 يـؤدى إلـى   ٪١٠ خالل فترة الدراسة، وإن زيادة سعر استيراد الطن بمقـدار            )(lnxtالحشائش  

، ونقص كمية الواردات للعام التـالى بمقـدار         ٪٢٢نقص كمية الواردات فى نفس العام بحوالى        
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، كما تؤدى إلى نقص كمية الواردات بعد عـامين بمقـدار            ٪٥ وذلك عند مستوى معنوية      ٪٢٤
  .٪١٠لك عند مستوى معنوية  وذ٪٢٣

  الملخص
تتطلب عملية انتاج السلع الزراعية النهائية استخدام سلع وسيطة حيث تعرف تلك الـسلع              
الوسيطة بمستلزمات اإلنتاج، وتعتبر مستلزمات اإلنتاج النباتى من اهم السلع الوسيطة فى عملية             

هم مستلزمات االنتـاج    كواحدة من أ   الزراعية أهمية خاصة     إنتاج تلك السلع الزراعية، وللمبيدات    
كمتوسـط الفتـرة     النباتى اإلنتاج مستلزمات قيمة إجمالى  من ٪٣,٧٠ النباتى حيث بلغت حوالى   

 النباتى وذلك لتغطيـة    اإلنتاج مستلزمات من المحلى اإلنتاج كفاية لعدم ونظراً،  )٢٠١٧-٢٠٠٠(
 قيمـة  بلغت حيث ،اإلستيراد ريقط عن العجز هذا لتغطية الدولة اتجهت فقد ،الزراعة احتياجات
من إجمالي قيمة الواردات من مـستلزمات االنتـاج          ٪٦٣,٣٨ الزراعية المبيدات من الواردات

األمر الذى يعنى زيادة الضغط على الميزان التجـارى     ). ٢٠١٧-٢٠٠٠(النباتى كمتوسط الفترة    
ية التـى يـشكل المكـون       من ناحية، باإلضافة إلى التأثير على تكاليف انتاج الحاصالت الزراع         

األمر الذى يؤثر على اسعار تلـك المحاصـيل          األجنبي المباشر نسبة كبيرة من تكاليف انتاجها،      
  .والمساحات المزروعة منها

وعلى ذلك فقد استهدف البحث تحليل الطلب المحلى على الواردات المصرية لمكون مـن              
، وذلك  )٢٠١٧-٢٠٠٠(ية خالل الفترة    مكونات مستلزمات اإلنتاج النباتى وهى المبيدات الزراع      

  .من خالل التقدير القياسى لدوال الطلب المحلى على الواردات من المبيدات الزراعية
 أسـاليب  أهمهـا  ومن والكمي، الوصفي االقتصادي التحليل أساليب على البحث اعتمد حيث

لمـستوردة كنمـاذج    لقياس دوال الطلب على أهم مستلزمات اإلنتاج النبـاتي ا          القياسى األقتصاد
  الموزعـة  المتباطئـات  بنمـاذج  أحياناً والتى تسمى DISTRIBUTED LAGS اإلبطاء فترات
 للنتائج  البحث توصل   قدو،  تفسيرية كمتغيرات خارجية لمتغيرات سابقة قيم على تحتوى نماذج وهى
  :التالية

دات ار للـو  ةيعر الطلب الس  دالةر  يتقدب: فيما يتعلق بالواردات من المبيدات الحشرية      – ١
والتي تتضمن كل من سعر     تبين معنوية الدالة المقدرة        ة الدراس ة خالل فتر  المبيدات الحشرية من  
 الـواردات مـن     ةيتؤثر في كم   ةراد العام السابق كعوامل مستقل    يوسعر است  راد العام الحالي  ياست

 عن حوالي   ةولئ مس ةقل العوامل المست   تلك نة، حيث تبين أ   درقفضل النماذج الم  أ المبيدات الحشرية 
تضح ي كما   ،المبيدات الحشرية باأللف طن    الواردات من    ةي في كم  ة  رات الحادث ي من التغ  ٪٣٦,٤

 ةيلى نقص كم  إؤدي  ت  في عام  ٪١٠ بمقدار   المبيدات الحشرية راد للطن من    ي سعر االست  ةادين ز أ
، ونقصها بعد   %٢,٤ الواردات بعد عام بمقدار      ةي ونقص كم  ،٪٤,٦ العام بمقدار    لنفسالواردات  

  .٪١٠ ةي مستوى معنودعن% ٣,٢عامين بمقدار 
دات ار للـو  ةي الطلب السعر  دالةر  يتقدب: فيما يتعلق بالواردات من المبيدات الفطرية      - ٢

والتي تتضمن كل من سـعر     تبين معنوية الدالة المقدرة      ة الدراس ة خالل فتر  المبيدات الفطرية من  
 ةكعوامل مـستقل   السابق  قبل راد العام يسعر است ،  د العام السابق  رايسعر است ،  راد العام الحالي  ياست

 نة، حيث تبـين أ  درقفضل النماذج الم  أكعامل تابع   المبيدات الفطرية    الواردات من    ةيتؤثر في كم  
بـاأللف   الواردات   ةي في كم  ةرات الحادث ي من التغ  ٪٤٤ عن حوالي    ةولئ مس ة العوامل المستقل  تلك

 بمقـدار  المبيدات الفطريةلطن من اراد ي سعر استةادين ز أتضح  يما   ك المبيدات الفطرية، من  طن  
 ألف طـن وذلـك عنـد مـستوى          ٥٩ العام بمقدار    لنفس الواردات   ةيلى نقص كم  إؤدي  ت ٪١٠

ولـم  ، ٪١٠لف طن وذلك عند مستوى معنويـة      أ ٣٦,٣ها بعد عامين بمقدار      ونقص ،%١معنوية
ـ  النقص الحـادث فـي كم      ةيتثبت معنو  ـ  ةي عـام عنـد مـستويات المعنويـة     د  الـواردات بع

)١٠،٪٥،٪١٪.(  
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دات ار للـو  ةي الطلب السعر  دالةر  يتقدب :مبيدات الحشائش فيما يتعلق بالواردات من      - ٣
والتي تتضمن كل من سـعر     تبين معنوية الدالة المقدرة      ة الدراس ةخالل فتر مبيدات الحشائش   من  
ة كعوامل مستقل  استيراد العام قبل السابق      ، وسعر راد العام السابق  يسعر است ،  راد العام الحالي  ياست

  ، أفضل النماذج المقدرة تؤثر على كمية الواردات من مبيدات الحشائش كعامل تابع
، عي للبـواقي يع الطبي التوزفرضية تحقق (Jarque bera)وفقاً الحتمال اختبار ن يث تبيح

لة عدم ثبات تباين البواقى تبين وجود مشك  (Arch)ختبار با Chi squareولكن وفقاً الحتماليةـ
 مشكلة ارتبـاط   تبين وجود(L.M test) باختبار Chi  squareباإلضافة إلى أنه وفقاً الحتمالية 

ذاتى بين البواقى، حيث تم معالجة تلك المشاكل بتقدير نمـوذج اإلنحـدار بطريقـة المربعـات                 
 ويوضـح   ائياً،حيث تم الحصول على نموذج ثبتت معنويتـه إحـص         ) GLS(الصغرى المعممة   

الطـن  راد  يسعر است ،  الحالي لعامل  الطن راديسعر است النموذج المقدر أن المتغيرات المستقلة من       
 من التغيرات الحادثة في     ٪٥٣ وسعر استيراد العام قبل السابق مسئولون عن حوالى          لعام السابق ل

يراد الطن بمقـدار    ، وإن زيادة سعر است    بيدات الحشائش خالل فترة الدراسة    كمية الواردات من م   
، ونقص كمية الواردات للعـام   ٪٢٢ يؤدى إلى نقص كمية الواردات فى نفس العام بحوالى           ٪١٠

، كما تؤدى إلى نقص كمية الـواردات بعـد          %٥ وذلك عند مستوى معنوية      ٪٢٤التالى بمقدار   
  .٪١٠ وذلك عند مستوى معنوية ٪٢٣عامين بمقدار 

 فعالة لتصنيع وتداول المبيدات الزراعية للحد       وضع استراتيجية  ب  ذلك يوصى البحث   وعلى
اإلستهالك المحلـى  من عمليات اإلستيراد، كما يوصى البحث بوضع برامج تعمل على الحد من           

  . من المبيدات الزراعية
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Summary 
The research aimed to analyze the domestic demand for Egyptian imports 

of a component of plant production supplies, namely agricultural pesticides 
during the period (2000-2017), through the measurement of the level of domestic 
demand for imports of agricultural pesticides. 

The research was based on methods of descriptive and quantitative 
economic analysis, the most important of which are the methods of the economic 
measurement to measure the demand for the most important supplies of plant 
production imported such as models of slowing periods (DISTRIBUTED 
LAGS), and the research has reached the following results: 

1- With regard to imports of pesticides: the price demand function of 
pesticide imports during the study period is estimated to show the morale of the 
estimated function, which includes both the current year's import price and the 
previous year's estered price as independent factors affecting the quantity of 
imports from Pesticides are the best models estimated, as these independent 
agents were found to be responsible for about 36.4% of the changes in the 
amount of imports of pesticides in 1,000 tons, and it is clear that the increase in 
the price of imports per ton of pesticides by 10% In a year leading to a decrease 
in the volume of imports for the same year by 4.6%, decrease in the amount of 
imports after a year by 2.4%, and decreased after two years by 3.2% at a level of 
10%. 

2- The price demand function of imports of fungicides is estimated during 
the study period to show the morality of the estimated function, which includes 
both the price of the current year's import, the price of the previous year's import, 
the price of the previous year's import, the price of the previous year's 
importation as independent factors affecting In the quantity of imports of 
fungicides as a dependent factor of the best estimated models, where it was found 
that these independent factors are responsible for about 44% of the changes 
occurred in the amount of imports in 1,000 tons of fungicides, and it is also clear 
that the increase in the price of the import of a ton 10% of fungicides lead to a 
reduction in the amount of imports for the same year by 59 thousand tons, at a 
moral level of 1%, and a decrease after two years by 36.3 thousand tons, at a 
moral level of 10%, and did not prove the meaning of the decrease in the amount 
of imports after a year at moral levels (1%, 5%, 10%). 

3- The price demand function of imports of herbicides is estimated during 
the study period to show the morale of the estimated function, which includes 
both the current year's estermed price, the previous year's import price, and the 
price of imports of the previous year as separate factors affecting the amount of 
imports of herbicides as a factor of the best estimated models, The estimated 
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model shows that the independent variables of the price of import per ton for the 
current year, the price of the import of a ton for the previous year and the price of 
imports of the previous year are responsible for about 53% of the changes in the 
amount of imports of herbicides during the study period, and that the increase in 
the price of imports per ton by 10% leads to a decrease in the amount of imports 
in the same year by about 22%, and the decrease in the amount of imports for the 
following year by 24%, at a moral level of 5%, and lead to a decrease in the 
quantity after two years by 23% and that At a moral level of 10%. 

Therefore, research recommends the development of an effective strategy 
for the manufacture and circulation of agricultural pesticides to reduce imports, 
and it is recommended to develop programs to reduce the local consumption of 
agricultural pesticides. 

 


