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 الملخص
دوال استجابة العـرض لمحصـول معـین ذات طبیعـة غیـر انعكاسـیھ بمعنـى أن المتغیـرات 
التفسیریة التى تؤدى إلى زیـادة المسـاحة المزروعـة مـن المحصـول لیسـت بالضـرورة أن تكـون 

، كما تتحكم متغیرات إنتاجیة األصناف واألسـعار المزرعیـة فـى ى نفصھانفسھا ھى التى تؤدى إل
تحدید رغبة مزارعى القطن، لذا ھدف البحـث دراسـة مـدى اسـتجابة عـرض القطـن المتمثـل فـى 
المساحة المزروعة منھ لكل من اإلنتاجیة الفدانیة واألسعار المزرعیة لنفس المحصول وحاصیالتھ 

أخرى متمثلة فى التكالیف الفدانیة وصـافى العائـد الفـدانى فـى الفتـرة المنافسھ ومتغیرات تفسیریة  
ــادة ونقصــان مســاحة )1999-2018( ــى زی ــتحكم بشــكل مباشــرة ف ــرات ت ــذه المتغی ــالى فھ ، وبالت

المحصول والتوسع األفقى منھ، ودراسة أثر التغیر الحادث فى أھم المتغیـرات التفسـیریة المـؤثرة 
اعة مساحات أكثر أوأقل من المحصول وذلك للوصول لمستوى على رغبة مزارعى القطن فى زر

 مستقر ألسعار وإنتاج األقطان فى مصر.
وقدرت نماذج اسـتجابة عـرض القطـن للمتغیـرات التفسـریة الخاصـة بـھ باسـتخدام نمـوذج 
نیرلوف الدینامیكى بجانب المعاییر واألختبارات اإلحصائیة التي توضح عدم وجود مشاكل القیاس 

اذج المقدره والتى اعتبرت مساحة القطـن المزروعـة فـي العـام الحـالي دالـة فـي المسـاحة في النم
المزروعة بالقطن بفترة تأخیر عام وكذلك باقي المتغیرات الخاصة بھ، واتضح أن ھنـاك اسـتجابة 

اإلنتاجیـة  مصـر فـى العـام الحـالى للتغیـر الحـادث بمتغیـرى  معنویة احصائیًا لمساحة القطـن فـى
الفدانیة والتكالیف الفدانیة قى العام السابق فقط، فى حین لم تثبت معنویـة اسـتجابة عـرض القطـن 
لمتغیرى السعر المزرعى وصافى العائـد الفـدانى فـى العـام السـابق.، كمـا بلـغ معامـل اإلسـتجابة 

 3.19مـزارع حـوالى  طن والفترة الزمنیة الالزمة لتحقیق اإلستجابة الكاملة لدي ال  0.313السنوي  
سنة بدًءا من العام التالى للزراعة وھـى أطـول مـن فتـرة االسـتجابة الكاملـة للتغیـر فـى اإلنتاجیـة 

 الفدانیة.
كما قدرت نماذج استجابة عرض القطن للتغیرات الحادثة فـى المتغیـرات التفسـیریة للقطـن 

انیة وصافى العائد الفدانى وذلـك وحاصالتھ المنافسة المتمثلة فى األسعار المزرعیة والتكالیف الفد 
، وتبـین أن نمـوذج اسـتجابة Backwardعلى الصورة الخطیـة الكاملـة وبطریقـة الحـذف للخلـف  

عرض القطن للتغیر الحادث فى االسعار أن زیادة متغیرى مساحة القطن فى العام السابق والسعر 
ادة عـرض القطـن فـى العـام المزرعى الحقیقى لألرز فى العام السـابق بمقـدار الوحـدة یـؤدى لزیـ

ألف فدان على الترتیب، بینما نقص السعر الحقیقـى للـذرة بمقـدار جنیـھ   55و  450الحالي بحوالى  
ألف فدان. وبلغت المرونة اإلجمالیة للنمـوذج   72واحد یؤدى لزیادة عرض القطن الحالیة بحوالى  

 .0.33حوالى 
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 مقدمةال
 ،النسـیجالغـزل و  ،ناعات كحلـج وكـبس األقطـانیـر مـن الصـثیعتبر القطن المـادة الخـام لك

التوجــھ لزیــادة أقبــال  األمــر الــذى یســھم فــى ،ب ألعــالف والكســصــناعة او ،والزیــوت  ،الــورق
القطـن.   ر طلب مسـتقر ومضـطرد علـىافوكذلك تو  ،المزارعین لزیادة المساحات المنزرعة قطنًا

كما تتنافس الحاصالت الزراعیة فیما بینھا على اسـتخدام مـورد األرض المحـدود ویمكـن تطبیـق 
الفـدانى منـھ بالنسـبھ حة المزروعة منھ الرتفاع العائـد ذلك على محصول القطن حیث تزداد المسا

 یشـغلفـى مصـر    محصول القطن  أنمن  لى الرغم  وع  ،)1(لمثیلھ من الحاصالت المنافسة األخرى
-1998(الفتـرة  لمتوسـط  جنیـھ    865حـوالى    )4(صافى العائـد الفـدانى  بلغ  فقد   ھامھمكانھ إقتصادیة  

جنیـھ  4451ثـم بلـغ حـوالى  )2011-2005(الفتـرة  لمتوسـط جنیھ 2112ارتفع إلى حوالي   )2004
 حـوالى  إال أن المساحة المزروعة قطنًا فـى مصـر انخفضـت إلـى  ).2018-2012(لمتوسط الفترة  

كمـا تجـدر األشـارة فـى ھـذا لمتوسط الفتـرات الـثالث علـى التـوالى.    ألف فدان  274  ،465  ،663
عن العالقـة الدینامیكیـة بـین عبارة  response upplyS  )2(مفھوم استجابة العرض أن  إلى الصدد 

كل من الكمیة المعروضة من محصول معین وسعر الوحدة منھ فـى ظـل تغیـر العوامـل األخـرى 
 تغییر السـعة اإلنتاجیـة لمزرعتـھحیث یستطیع المزارع  ،  المؤثرة على العرض فى المدى الطویل

عـرض مـن محصـول مـا التـى تمثلھـا دالـة ال  ى حـین أن العالقـة اسـتاتیكیة ثابتـةف،  فى ھذا المدى
Supply Function دى والتــى تبــین أن العالقــة التـى تــربط الكمیــة المعروضـة والســعر فــي المــ

تھ فى تغییر سعتھ اإلنتاجیة لمنشآمن  لمنتج  حیث ال یتمكن ا  ،خرىالقصیر فى ظل ثبات العوامل األ
ا  ھذا المدى. كما تجدر األشار فى ھذا الصـدد   سـتجابة العـرض تعنـى كمیـة اإلنتـاج مـن اأن  أیضـً
غیر انعكاسـیھ   ذات طبیعةستجابة العرض دوال  وال،  السلعة التى ستقدم للبیع ولیست المباعھ فعلیًا

بمعنى ان المتغیرات التفسیریھ التـى تـؤدى إلـى زیـادة الكمیـة المعروضـة مـن المحصـول لیسـت 
ستجابة العرض ایعتبر من أشھر نماذج  و.  )3(بالضرورة ان تكون نفسھا ھى التى تؤدى إلى نفصھا

 للتعدیل الجزئي. Marc Nerlove Dynamicھو نموذج مارك نیرلوف الدینامیكي 
  مشكلة البحث

عام ومحصول القطن   المساحة المزروعة بالحاصالت الزراعیة بوجھ  مدى استجابة  توقفی
 تفسیریة  ومتغیرات   لھ  المنافسھ  والحاصالت لنفس المحصول  األسعار المزرعیة    علىھ خاص  بوج

فـى بشـكل مباشـرة  وبالتـالى فھـذه المتغیـرات تـتحكم    ،نتاج وصافى العائد الفدانىاإلكتكلفة    خرىأ
أھـم علـى ، وبالتالى فمن الضـرورى الوقـوف والتوسع األفقى منھزیادة ونقصان إنتاج المحصول  

 وأقـل مـن المحصـولأالمتغیرات المؤثرة على رغبة مزارعى القطن فـى زراعـة مسـاحات أكثـر  
فـى وضـع سیاسـات التنمیـة ه سـاعد والموذلك للوصول لمستوى مستقر ألسعار األقطان ھا  تودراس

 .  الزراعیة بمصر
  ھدف البحث

ودراسة استعراض    دراسة استجابة عرض محصول القطن وذلك من خالل  یستھدف البحث 
محصـول فـى مصـر خـالل الفتـرة ھـذا الأھـم المؤشـرات اإلنتاجیـة واإلقتصـادیة الخاصـة بتطور  

الســعر و، ، واإلنتاجیــة الفدانیــةواإلنتــاج الكلــى ،المتمثلــة فــى المســاحة المزروعــة )1998-2018(
عـرض اسـتجابة    اإلحصـائى لنمـاذج  تقـدیرالكـذلك  تكالیف وصافى عائد فدان القطـن،    ،المزرعى

والمتمثلـة فـى المسـاحة   فتـرض تأثیرھـا علیـھمزارعى القطن للتغیرات فى العوامل التفسـیریة الم
تكـالیف وصـافى عائـد فـدان الووالسـعر المزرعـى  واإلنتاجیة الفدانیـة    فى العام السابق  المزروعة
   ).2018-1999(اصالتھ المنافسة بفترة ابطاء عام خالل الفترة وح القطنمحصول 
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  الدراسةأسلوب 
وتقـدیر   ،التحلیل اإلقتصادى الوصفي والكمي في تحلیل البیانـات   سلوبىأعلي    البحث   عتمد ا

حیـث   القطـن  عـرض ودوال اسـتجابة    ،مة للعوامل المؤثرة موضع الدراسةاتجاھات الزمنیة العاال
 الشـتقاق معـادالت اإلتجـاة العـامطریقـة المربعـات الصـغرى  علـى  استعانة الدراسة لتحقیق ذلـك  

، وذلك بتطبیق أسلوب االنحدار القطن  عرض مرونات استجابة  وتلك العوامل  معامالت االنحدار  و
العدیـد مـن كما إجریت    ،Backward  نحدار بطریقة الحذف إلى الخلفوأسلوب اال  الخطى المتعدد 

النمــاذج اإلحصــائیة التــى تتمشــى مــع المنطقــین االقتصــادي وأنســب المحــاوالت ألختیــار أوفــق 
م یقیـمعـاییر أختیـار وتبواإلحصائي وإمكانیة الحصول منھا علي المشتقات المطلوبـة، واالسـتعانة 

 سأومقیـا Correlation matrixوذلك بعد عمل مصـفوفة أرتبـاط  بیرسـون  ،النماذج اإلحصائیة
Correlations Zero-order  ــاس ــتخدام مقیـ ــع اسـ ــل   Correlations Partialمـ ــاس التحمـ ومقیـ

Tolerance   متغیرات التفسیریة للنماذج المقدره لتفـادي مشـكلة االزدواج الخطـي بـین تلـك البین
العوامل. كما تم التأكد بأختبار دربن واتسـون مـن عـدم وجـود مشـكلة األزدواج الخطـى بـین قـیم 

فـى  SSPS 16 ,Excel برنـامجىب الدراسـة ت كما اسـتعان ،Autocorrelationء العشوائیة األخطا
 .تحلیل بیاناتھا

 Marc Nerloveمـارك نیرلـوف الـدینامیكي الجزئـي ل التعـدیل نمـوذج الدراسة واستخدمت 
Dynamic  حیـث یفتـرض أن   ،وأكثرھـا شـیوًعانمـاذج إسـتجابة العـرض    أفضـل  والذى یعـد مـن

المسـاحة المزروعـة ال تتـأثر باألسـعار التبـاطؤ أوالتوسـع فـى  ستجابة المزراعین والمتمثلـة فـى  ا
ا كمتغیـرات تفسـیریة وقـد  المزرعیة السابقة فقط ولكن بالمساحة المزروعة في العام السـابق أیضـً

والـذي یبنـي علـى أن المسـاحة  Partial Adjustment Modelوضـع نیرلـوف التعـدیل الجزئـي 
بمعامل Actual Acreage ال تساوي المساحة الفعلیة  Desired Acreageفي زراعتھا  المرغوب 

ــإن  ــھ فــ ــدیل، وعلیــ ــة التعــ ــورة دالــ ــذ الصــ ــل تأخــ ــدى الطویــ ــى المــ ــتجابة العــــرض فــ اســ
  *µ   ……….(1)1 -tα + β χ = t Y +                            :التالیة

tY*  = المساحة المرغوب زراعتھا في العام الحالي)t  .( 

1 -tχ   =  1(المستقلة في العام السابق  المتغیرات-t  .( 

µ   = الخطأ العشوائي حد  . 

ھـي متغیـر غیـر مشـاھد،  *tY الحـالي كما یالحظ أن المساحة المرغوب زراعتھا في العام
افترض مـارك نیرلـوف أن المسـاحة  ، ولذا)1(المعادلة رقم وبالتالي فال یمكن في ھذه الحالة تقدیر

العام الحالي، أیًضا التغیـر فـي المسـاحة  *tY أقل من المساحة المرغوب زراعتھا في) tY( الفعلیة
وذلك لوجود  *tY –t(Y-1(ما یكون أقل من التغیر في المساحة المرغوبة  عادة Y)tY – t-1(الفعلیة 

وإقتصادیة تحول دون تساوي األثنین، وأطلـق علـى ذلـك اإلفتـراض إسـم نمـوذج   قیود تكنولوجیة
 التعدیل الجزئي كما یلى 

                              ……….(2) )1-tY – tY*λ (=    1-tY – tY   

 ارعین للفرق بین التغیـر) إلى مقدار استجابة المز2النموذج الموضح بالمعادلة رقم(  ویشیر
بواسـطة معامـل   *tY –t (Y-1(والتغیـر فـي المسـاحة المرغوبـة  Y) tY –t-1(في المسـاحة الفعلیـة 

 التكیف أو التعدیل
……..(3)  1-tY ) λ –+ (1  tY*λ =   tY 

ض رابة العـجیـتم الحصـول علـى دالـة اسـت  )3(المعادلـة رقـم  فـى  )1(وبإحالل المعادلة رقم
 التالیة:  



 
 2022، احمد محمد على زیدان

Assiut J. Agric. Sci. 53 (5) 2022 (249-260 )  252 

                         ………(4)   tµ+  1-tYλ )  –+ (1 1 -tχ   β λ +  α λ=  t Y   

  حیث
 tY  =  الفعلیة للمحصول في العام الحالي المزروعةالمساحة).t.(   

1-tY =  1( الفعلیھ للمحصول في العام السابق المزروعةالمساحة-t.(   

 1-t χ  =  1( المستقلة في العام السابق المتغیرات-t.(   

µt =   العام الحالىالخطأ العشوائي للمعادلة فى  حد )t.(   

                       .0  ≥  λ  ≤1 Coefficient of Adjustment   التكیـفأومعامـل التعـدیل  = λ
  

التعـدیل وعندما تكون قیمة ھذا المعامل قریبة من الصـفر تعنـي أن قـدرة المـزارعین علـى 
 وعندما تكون ھذه المعلمة قریبة من الواحد تعني سرعة استجابة المزارعین للتغییر. ،ضعیفة

كما أفترض أن دالة اإلنحدار المتعدد إلستجابة العرض فى المدى القصیر تأخذ الصـورة    
 التالیة )5( الموضحة بالمعادلة رقم

       ………(5)   tµ*+  1-tχ 2  ^β+ 1 -tY1  ^β +0  ^β=  t Y   

2β^, 1β^ ,  0β^  معامالت دالة إستجابة العرض للمزارعین. 
  β^0=λ α        ،1β^ =λ ) –(1        ،2  ^β =λ β  ،حیث  

1  -tY  :1(المساحة المزروعة الفعلیة للمحصول في العام السابق-t  .( 
1-tχ    :1(كمتغیر مستقل للمحصول في العام السابق المزرعى السعر-t.(      

معامـل اإلسـتجابة السـنوى فـى حسـاب    5  ،  4األستعانة بمعامالت انحدار المعادلیتن  ویمكن  
)1β^ -(λ= 1 ،بدًءا مـن العـام التـالى للزراعـة والفترة الزمنیة الالزمة لتحقیق اإلستجابة الكاملة ( 

)) 1β^ -(1\λ = 1\1 . مـؤثر علـى عـرض الكمـا تقـدر قیمـة المرونـة السـعریة للمتغیـر المسـتقل
 كما یلى: L.R.E  والطویلS.R.E  القصیرالمحصول فى المدى 

tӮ\1 -t χ͞ ^.2βS.R.E = =1E 

)1β^ -1(\ 1E λ =\ 1L.R.E = E =2E 

  مصادر البیانات

التي یصدرھا البیانات األساسیة من واقع البیانات المنشورة    فى الحصول على  أعتمد البحث 
وبعــض  ،ووزارة الزراعــة واستصــالح األراضــى ،المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاءالجھــاز 

 .الدراسةالمراجع واألبحاث العلمیة ذات الصلة بموضوع 
  الدراسةنتائج 

 )2018-1998(بمحصول القطن فى مصر خالل الفترةواإلقتصادیة الخاصة  المؤشرات اإلنتاجیة
ى فــدانالعائــد الوصــافى  اإلنتاجیــة تكــالیفال، الســعر المزرعــى، الطاقــة اإلنتاجیــة كــل مــن تطــور

 )2018-1998( خالل الفترة فى مصر القطن محصولل
 في مصر  القطنمحصول من  المساحة المزروعة تطور

 ،القطنمن  المساحة المزروعةبین تطور ى یوالذ )  1( رقمالجدول  بمطالعة البیانات الواردة ب
، خـالل فتـرة الدراسـة فدانألف  467.1 حوالىب ت قدر قطنًا المساحة المزروعةأن متوسط  أتضح

أقصـاھا كما بلغـت    ،فدانألف    131.8حوالي  ب  2016عام    ھابلغت أدنا  مساحة القطن  نأكما أتضح  
 .ألف طن 789.0 حوالىب 1998عام 
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تبـین أن للمساحة المزروعة من ھذا المحصول الھـام الزمني العام    تجاهاألوبتقدیر معادالت  
خذت ا  )2(  م بالجدول رق  )1(رقم  دلةاالزمن والموضحة بالمعترتیب عنصر  والمساحة  العالقة بین  

وبمتوسـط تغیـر  ،ألف فدان 26.9 سنوي قدر بحواليبمقدار أتجاًھا عاًما متناقًصا معنوي إحصائیًا 
 ألف فدان. 467.1والبالغ حوالي  )2018-1998(فترة المن متوسط  %5.76نسبى قدر بحوالي 

 خــالل فــي مصــر القطــنالفدان مــن  صافي عائدوتكالیف وسعر و یةإنتاجوإنتاج و تطور كل من مساحة .1جدول  
  )2018  -1998(  الفترة

 االبیان 
 

 السنة 

 المساحة 
 اإلنتاجیة  اإلنتاج  المزروعة 

 الفدانیة 
 السعر 

 المزرعي 
 التكالیف 
 الفدانیة 

 صافي العائد 
 الفدانى 

 جنیھ جنیھ جنیھ/طن  طن ألف طن  ألف فدان 
1998 788.8 628 0.8 2199 1626 1950 
1999 645.4 617 0.96 2215 1566 277 
2000 518.3 554 1.07 2216 1843 335 
2001 731.0 832 1.14 2223 2053 384 
2002 706.0 762 1.08 2559 2068 528 
2003 535.1 596 1.11 2603 2063 829 
2004 714.7 785 1.1 3396 2111 1754 
2005 657.5 644 0.98 3905 2275 2118 
2006 536.4 600 1.12 4654 2617 2058 
2007 574.6 621 1.08 4953 2965 2689 
2008 312.7 362 1.16 4508 3437 1299 
2009 284.4 281 0.99 5118 4456 1933 
2010 369.1 378 1.02 4298 3998 403 
2011 520.1 635 1.22 8508 4571 4281 
2012 333.4 294 0.88 6753 5193 3179 
2013 286.7 253 0.88 7430 5490 1223 
2014 369.2 308 0.83 9191 5626 2830 
2015 240.9 160 0.66 7441 5916 2574 
2016 131.8 145 1.1 7905 5631 5259 
2017 217.0 258 1.19 6349 10736 8333 
2018 336.0 426 1.27 4505 13491 7759 

 2476 4273 4901 1.03 483 467.1 المتوسط 
 جمعت وحسبت من بیاناتالمصدر : 

 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 المساحة المحصولیة واإلنتاج النباتىحصاءات السنویة إلنشرة ال

 .تتالیةأعداد م ،نشرات تقدیرات الدخل من القطاع الزراعى
 مختلفة.   أعداد ،الزراعى قتصادنشرات اإل ،قتصادیةقطاع الشئون اإل ،وزارة الزراعة واستصالح األراضى

 
 من محصول القطن في مصر  واإلنتاجیة الفدانیة المزرعى تطور اإلنتاج

ألـف طـن خـالل فتـرة  483إنتاج القطـن قـدر بحـوالى أن متوسط    )1(رقماتضح من جدول  
 ، فىألف طن 145حیث قدر بحوالى  2016الدراسة وأن اإلنتاج المزرعى من القطن بلغ أدناه عام 

اإلنتاجیـة الفدانیـة مـن محصـول   ألف طن. كما تبـین أن  832بحوالى    2001أقصاھا عام  بلغ  حین  
 2018فـى حـین بلغـت أقصـاھا عـام   ،طـن  0.66فقدرت بحوالى    2015القطن قد بلغت أدناھا عام  

طن. وقدرت العالقة بین اإلنتاج الكلى وترتیب عنصر الزمن والموضـحة بالمعادلـة   1.27بحوالى  
اخذت أتجاًھا عاًما متناقًصا معنـوي إحصـائیًا بمقـدار سـنوي قـدر بحـوالي   )2(بجدول رقم)  2(رقم
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ألـف   483من متوسطھا والبالغ حوالي  %  5.49وبمتوسط تغیر نسبى قدر بحوالي    ،ألف طن  26.5
 طن. فى حین لم 

 ثبت العالقة بین اإلنتاجیة الفدانیة للقطن وترتیب عنصر الزمن.ت
 صــافي عائــدوتكــالیف وســعر و یــةإنتاجوإنتــاج و للتطور كل مــن مســاحةمعادالت األتجاه الزمني العام    .2جدول  

  في مصر  القطن

   .القطن الفدانىمحصول  صافي عائدو وسعر وتكالیف یةإنتاجوإنتاج و لمساحةالقیمة التقدیریة  = ˆ Y :حیث
x = 21,…,1,2,3من السنة  ترتیب عنصر الزمن 

 المحسوبة tلقوسین إلي قیمة تشیر االرقام ما بین ا
  قیم سالبة. %متوسط التغیر ما بین القوسین

 .    )%1(** معنوي عند مستوي 
 السابق. )1(حسبت من بیانات جدول رقم المصدر :

 التكالیف وصافي العائد من القطن في مصرو تطور كل من السعر المزرعي
بعض مـن المؤشـرات اإلقتصـادیة نتیجـة تطـور  )1(رقموضحت البیانات الواردة بالجدول ا

 والتكالیف وذلك على النحو التالىاألسعار 
 تطور السعر المزرعى للقطن فى مصر

-1998(فى السعر المزرعى للطن من محصول القطن خالل الفترة    الحادث   بمتابعة التطور
بحوالى  2014أقصاھا عام بلغ  ، فى حین  1998جنیھ عام    2199بلغ أدناه بحوالى    تبین أنھ  )2018
كما قدرت العالقـة جنیھ.    4901وقدر متوسط سعر طن القطن فى مصر فبلغ حوالى    جنیھ،  9191

 )4(بین السعر المزرعـى لطـن القطـن المصـرى وترتیـب عنصـر الـزمن والمبینـة بالمعادلـة رقـم
ا متزایـًدا معنـوي إحصـائیًا بمقـدار سـنوي قـدر بحـوالي   )2(بجدول رقم  302.5اخذت أتجاًھا عامـً

 ).2018-1998(من متوسط الفترة  %6.17بى قدر بحوالي جنیھ، وبمتوسط تغیر نس
 للقطن فى مصرالفدانى تطور التكالیف وصافى العائد المزرعى 

أن أدنى تكالیف فدانیة وصافى عائد فدان القطن خالل فترة )  1(  جدول رقمالأظھرت بیانات  
. وعلى الـرغم مـن الترتیب على  1999جنیھ فى عام    277  ،ألف جنیھ  1.566الدراسة بلغت حوالى  

فقـد بلـغ صـافى   ،ألـف جنیـھ  13.491بحوالى    2018أقصاھا عام  التكالیف الفدانیة للقطن بلغت  أن  
متوسـط كـل مـن  ألـف جنیـھ، كمـا بلغـا 8.333بحـوالى  2017العائد الفدانى من القطن أقصاه عام  

جنیـھ علـى الترتیـب. وبتقـدیر   2476  ،4273التكالیف الفدانیة وصافى العائد الفدانى للقطن حوالى  
 اخـذ تأا مـتبـین أنھ )2(بالجـدول رقـم  )6(،)5(كما بالمعادلة رقـم  لكلیھمامعادلة األتجاه الزمني العام  

ا متزایــًدا بمقــدار ســنوي معنــوى قــدر بحــوالى  ا عامــً جنیــھ علــى الترتیــب،  271.7، 419.2أتجاھــً

متوسط    المتوسط  R`2 F المعادلة  المتغیر  المعادلة 
 %التغیر 

  المزروعة  المساحة  1
 (ألف فدان) 

Y ˆ=763.14-26.9 x 
(-7.32)** 0.740 53.5** 467.1 (5.76) 

 Y ˆ =774.82-26.5 x اإلنتاج الكلي (طن)  2
(- 5.5)** 0.620 29.9** 483 (5.49) 

الفدانیة   اإلنتاجیة  3
 (طن) 

Y ˆ =1.023+0.0007 x 
(0.13) 0.001 0.016 1.03 - 

  المزرعي  السعر  4
) طن/(جنیھ  

Y ˆ =1573.9+302.5 x                                      
(6.46)** 0.690 41.8** 4901 6.17 

(جنیھ)  التكالیف الكلیة  5  Y ˆ =-305.29+419.2 x 
(7.05)** 0.730 49.7** 4273 9.81 

  صافي العائد الفداني 6
 (جنیھ) 

Y ˆ =-512.92+271.7 x 
(4.85)** 0.560 23.5** 2476 10.97 
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 )2018-1998(ما خالل الفتـرة ھیمن متوسط %10.97%، 9.81بحوالي  وبمتوسط تغیر نسبى قدر
 فس الترتیب.نوب

 دراسة نماذج استجابة العرض لمحصول القطن فى مصر
ستجابة مزارعـى القطـن وذلـك بأعتبـار امدى ل  ھلممثال  دوال اإلنحدار الخطى المتعدد   قدرت 

المسـاحة فـى    فتتمثـلالمـؤثرة    أما العوامـل التفسـیریة  ،المساحة المزروعة بالقطن كمتغیر تابعأن  
وكل من السعر   ،واإلنتاجیة الفدانیة للمحصول فى العام السابق  المزروعة بالقطن بفترة تأخیر سنة

المزرعي والتكالیف الفدانیة وصافي العائد الفدانى لمحصول القطن والمحاصـیل المنافسـة لـھ فـي 
 :لك على النحو التالىوفقًا لألسلوب البحثي المتبع فى ھذا البحث وذ  أیًضا العام السابق

 تقدیر نماذج استجابة عرض محصول القطن للمتغیرات التفسریة الخاصة بھ -1
  Dynamic Nerlove Model باسـتخدام نمـوذج نیرلـوف الـدینامیكىتم تقدیر تلك النماذج 

التـي توضـح عـدم وجـود مشـاكل القیـاس فـي  بجانب المعاییر واألختبارات اإلحصـائیة والقیاسـیة
ــرة  ــدرة خــالل فت ــاذج المق ــاذج العــرض ب، )2018-1999(النم ــدرت نم ــاراوق ــاحات  عتب أن المس

المزروعة بمحصول القطن على مسـتوي مصـر فـي العـام الحـالي دالـة فـي المسـاحة المزروعـة 
والتـى تتمثـل  ،وكذلك باقي المتغیرات الخاصة بھ بفترة إبطاء عام واحـد   ،بالقطن بفترة تأخیر سنة

لمحصـول القطـن في اإلنتاجیة الفدانیة والسعر المزرعي والتكالیف الفدانیة وصافي العائد الفـدانى 
إلـي اسـتجابة مزارعـى القطـن  )۱(قـم رأشارت المعادلـة حیث ، )3( كما ھو موضح بالجدول رقم

وأیًضا المساحة المزروعة من القطن فى العام   لمتغیر اإلنتاجیة الفدانیة للمحصول في العام السابق
ي مساحة المزروعة من التغیرات الحادثة ف %55.9، وبین معامل التحدید المعدل أن حوالى  السابق

قطنًا ترجع إلي التغیرات الحادثة في اإلنتاجیة الفدانیة في السنة السابقة وباقي التغیرات إلي عوامل 
وأظھرت النتائج أن   %1والنموذج معنوی إحصائیًا عند مستوى    أخرى غیر مقیسة في ھذه الدالة،

ذو تأثیًرا ایجابي على العامل التابع المتمثل فى  اإلنتاجیة ،المساحة الفعلیة فى العام السابق  متغیرى
المساحة المرغوب زراعتھا بالقطن فى العام الحالى، فزیادة المساحة المزروعة الفعلیـة فـى العـام 
السابق واإلنتاجیة الفدانیة في السنة السابقة بحوالى الوحده تـؤدي إلـى زیـادة المسـاحة للسـنة التـي 

ف فـدان مـع افتـراض ثبـات العوامـل األخـرى عنـد مسـتوي معـین، أل  258.5،  0.680تلیھا بمقدار
مشیرةً إلى حدوث توسع أفقي في زارعة ھذا المحصـول. وأشـارت نتـائج تقـدیر مرونـة إسـتجابة 
عرض مزارعى القطن لإلنتاجیة الفدانیة في العام السابق أنھا قد بلغت في كل من المـدى القصـیر 

% تؤدي إلي زیـادة ۱تیب، أى أن زیادة اإلنتاجیة بنسبة على التر  2.231،  0.714والطویل حوالى  
على الترتیب، كما بلغ معامل اإلستجابة السـنوي   %2.231%،  0.714بحوالى      المساحة المنزرعة

ة بـدًءا سـن 3.13طن والفترة الزمنیة الالزمة لتحقیق اإلستجابة الكاملة لدي المزارع حـوالى   0.32
إلـي اسـتجابة   )4(  بجدول رقـم  )3(،)2(ین من مطالعة المعادلة رقم، كما تبمن العام التالى للزراعة

للمحصول في العام السابق باألسـعار الجاریـة والحقیقیـة،   مزارعى القطن لمتغیر التكالیف الفدانیة
 .وأن التكالیف الحقیقیة أفضل من الناحیة اإلحصائیة

مــن  %51.40والتـى تعنـى نســبة حـوالى  0.514كمـا بلغـت قیمــة معامـل التحدیـد المعــدل 
ر بـین النمـوذج أن عنصـیالتغیرات فى المساحة المزروعة تعزى للعوامـل المسـتقلة بـالنموذج. و

تأثیًرا معنویًا وأیجابیًا على المساحة المرغوب زراعتھا بھذا  ذات   قالمساحة الفعلیة فى العام الساب
المحصول فى العام الحالى، فزیادة المساحة المزروعة الفعلیة فى العام السابق بحوالى واحد فدان 

اض ثبـات العوامـل ألـف فـدان مـع افتـر  0.687تؤدي إلى زیادة المساحة للسنة التي تلیھا بمقـدار  
 مشیرةً إلى حدوث توسـع أفقـي فـي  )،3(كما ھو موضح بالمعادلة رقم  األخرى عند مستوي معین

ارعة ھذا المحصول، كما تتناسب التكالیف الفدانیة عكسیًا مع العرض، فكلما انخفضـت التكلفـة ز
فـدان أى لـف  أ  0.0003المساحة المرغوب زارعتھا فى العام الحالى بحوالى    زادت بنسبة الوحده  
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وھـذا یتفـق مـع المنطـق االقتصـادي. أزدادت رغبة مزارعى القطن فى زیادة عرض المحصول  
نتائج تقدیر مرونة إستجابة عرض مزارعى القطن للتكالیف الفدانیـة فـي العـام السـابق   كما بینت 

، كمـا بلـغ علـى الترتیـب   0.226  ،0.721أنھا بلغت في كل من المـدى القصـیر والطویـل حـوالى  
طـن والفتـرة الزمنیـة الالزمـة لتحقیـق اإلسـتجابة الكاملـة لـدي  0.313معامل اإلستجابة السـنوي 

 سنة بدًءا من العام التالى للزراعة. 3.19المزارع حوالى 
مــن محصــول وصافي العائــد الفــدانى  فیوالسعر المزرعي والتكال ةیاإلنتاجالمزروعة و  المساحة  تطور  .3  جدول

 المساحة:ألف فدان اإلنتاجیة:طن األسعار:جنیھ )2018-1999(  الفترة خالل مصر فيالقطن  
 البیان 

 
 

 السنة 

 المساحة 
المزروعة  

 للقطن 
 (ت)

 المساحة 
المبطأه  
 للقطن 
( 1-ت ) 

 اإلنتاجیة 
الفدانیة  
 للقطن 
( 1-ت ) 

 السعر المزرعى 
( 1-ت ) 

 التكالیف الفدانیة 
) 1-(ت  

 صافي العائد الفدانى 
) 1-(ت  

الرقم  
 القیاسى 
 لالسعار 
( 1-ت ذرة   أرز  قطن ذرة شامیة  أرز  قطن (

ذرة   أرز  قطن شامیة 
 شامیة 

1999 645.4 788.8 0.80 2199 724 579 1626 1704 1496 1950 1026 494 100.0 

2000 518.3 645.4 0.96 2215 730 605 1566 1751 1402 277 1098 743 104.4 

2001 731.0 518.3 1.07 2216 583 608 1843 1692 1430 335 615 763 104.7 

2002 706.0 731.0 1.14 2223 592 613 2053 1685 1471 384 709 752 105.9 

2003 535.1 706.0 1.08 2559 672 629 2068 1760 1480 528 983 824 108.3 

2004 714.7 535.1 1.11 2603 992 693 2063 2059 1510 829 1796 855 122.3 

2005 657.0 714.7 1.10 3396 1024 1036 2111 2373 1846 1754 1969 1935 139.0 

2006 536.4 657.0 0.98 3905 1069 1046 2275 2455 2055 2118 2149 1821 149.8 

2007 574.6 536.4 1.12 4654 1078 1079 2617 2658 2206 2058 2028 1886 147.9 

2008 312.7 574.6 1.08 4953 1454 1579 2965 3065 2624 2689 3031 3051 176.0 

2009 284.4 312.7 1.16 4508 1465 1414 3437 3933 3297 1299 2260 1754 206.3 

2010 369.1 284.4 0.99 5118 1495 1379 4456 3788 3303 1933 2458 1611 203.5 

2011 520.1 369.1 1.02 4298 1837 1871 3998 4073 3710 403 3430 2430 245.8 

2012 333.4 520.1 1.22 8508 2014 1936 4571 4423 4082 4281 3917 2658 267.4 

2013 286.7 333.4 0.88 6753 2071 2186 5193 4948 4952 3179 3620 3220 28.3 

2014 369.2 286.7 0.88 7430 2112 2250 5490 5205 4735 1223 3581 3038 295.6 

2015 240.9 369.2 0.83 9191 2130 2650 5626 5465 4927 2830 3364 2921 312.2 

2016 131.8 240.9 0.66 7441 2136 2692 5916 5809 5268 2574 2948 2234 329.7 

2017 217.0 131.8 1.10 7905 2271 2458 5631 6153 5609 5259 2532 1547 376.8 

2018 336.0 217.0 1.19 6349 3503 2857 10736 8359 7952 8333 5221 1784 472.7 

 - 1816 2437 2576 3268 3668 4405 1508 1498 5037 1.02 473.6 451 المتوسط 

اسـعار  ، نشرةالمساحة المحصولیة واإلنتاج النباتى نشرة واإلحصاء،  العامة للتعبئة المركزي الجھاز بیانات  من  وحسبت  جمعت:    المصدر
 متتالیة. أعداد  ، المنتج

وللحاصـالت   لـھ  تقدیر نماذج استجابة عرض محصول القطن المصرى للمتغیراتـھ التفسـریة  -2
 المنافسة

الصورة الخطیة الكاملة وبطریقـة الحـذف   قدرت نماذج استجابة عرض مزارعى القطن فى
عتبار أن المساحة المزروعة منھ على مستوي مصر في العـام الحـالي دالـة أب  Backwardللخلف  

في المساحة المزروعة بالقطن بفترة تـأخیر عـام وكـذلك بـاقي المتغیـرات الخاصـة بـھ والخاصـة 
األسعار المزرعیـة والتكـالیف الفدانیـة  بالمحاصیل المنافسة لھ بفترة إبطاء عام واحد والمتمثلھ فى

، )5(  الجاریة والحقیقیة وصافى العائد الفدانى الجـارى والحقیقـى كمـا ھـو موضـح بالجـدول رقـم
وباإلستعانة ببعض المعاییر واألختبارات اإلحصـائیة والقیاسـیة التـي توضـح عـدم وجـود مشـاكل 

بالجـداول   رتبـاط البسـیطة الموضـحةالقیاس في النماذج المقدرة واسـتخدام مصـفوفة معـامالت اال
أشارت تقدیرات نماذج استجابة عرض القطن للتغیرات فى ، حیث المذكورة بالملحق )8, 7, 6(رقم

 ،)4(إلي    )۱(األسعار المزرعیة الجاریة والحقیقیة بفرة تأخیر عام والموضحھ بالمعادالت من رقم
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للحاصـالت   وتبین أن نمـوذج اسـتجابة عـرض المحصـول للتغیـر فـى السـعر المزرعـى الحقیقـى
یوضـح وھـو  یتمشـى مـع المنطقـین االقتصـادى واإلحصـائى،    )4(والمبین بالمعادلة رقـم  المنافسة

استجابة عرض القطن لمتغیرى السعر المزرعى الحقیقى لألرز والذرة الشامیة بفتـرة ابطـاء عـام 
من التغیـرات الحادثـة فـي مسـاحة المرغـوب زراعتھـا   %60.6معدل بین حوالى    وبمعامل تحدید 

بالمحصول ترجع إلي التغیرات الحادثة فـي المتغیـرات التفسـریة بـالنموذج وبـاقي التغیـرات إلـي 
 .%1بتت معنویة النموذج عند مستوى وقد ث عوامل أخرى غیر مقیسة بالنموذج،

عرض محصول القطن لكل من اإلنتاجیة والتكالیف والسعر المزرعى وصافي العائــد فــي مصــر   استجابة.4جدول  
 )2018  -1999(  خالل الفترة

 F R2` D.W SRE LRE نموذج استجابة العرض  البیان 
معامل  

اإلستجابة  
 السنوى 

فترة 
االستجابة  

 الكاملة 
 الفدانیة  اإلنتاجیة        

 بالطن          
1-1t+258.5 x 

1-t134+0.680 y-ˆ=(1) Y  

(4.73)**    (1.33) 
13.06** 0.559 2.237 0.714 2.231 0.320 3.125 

 التكالیف الفدانیة 
 بالجنیھ 

 3t0.01 x- 1-t(2) Y ˆ=217+0.585 y-1 جارى 

(-0.63)                 (2.44) 
11.49** 0.525 1.971 0.614 1.480 0.415 2.409 

  3t0.0003 x- 1-tˆ=130+0.687 y(3) Y-1 حقیقى 

(3.41)**     (-0.13) 
11.05** 0.514 2.071 0.721 0.226 0.313 3.194 

السعر المزرعى  
 بالجنیھ 

 2t0.026 x- 1-t(4) Y ˆ=340+0.506 y-1 جارى 
(2.63)    (-1.51) 

13.64** 0.571 2.293 
غیر  
 منطقیة

- - - 

 2t0.006 x- 1-t(5) Y ˆ=575+0.507 y-1 حقیقى 
(2.38)         (-1.26) 

12.84** 0.555 2.19 
غیر  
 منطقیة

- - - 

صافى العائد  
 الفدانى 
 بالجنیھ 

 جارى 
0.002 - 1-t(6) Y (6) Y ˆ=133+0.684 y

1-4tx 
(3.34)**     (-0.14) 

11.05** 0.514 2.086 
غیر  
 منطقیة

- - - 

 4t0.0001 x- 1-t(7) Y ˆ=126+0.691 y-1 حقیقى 
(3.42)**     (-0.10) 

11.04** 0.514 2.081 
غیر  
 منطقیة

- - - 

 %).     1** معنوي عند مستوي (   تشیر االرقام ما بین القوسین إلي قیمة ت المحسوبة .  حیث:
Y ˆالمرغوب زراعتھا فى العام الحالى.    لمساحة: ا yt-1.المساحة الفعلیة فى العام السابق :        x1t-1 :طن فى العام السابق.الفدانیة بال االنتاجیة 

X2t-1:      .السعر المزرعى بالجنیھ فى العام السابقX3t-1: فى العام السابق الفدانیة بالجنیھ التكالیف.  x4t-1 فى العام : صافى العائد الفدانى بالجنیھ
                     .السابق
R2` .قیمة معامل التحدید المعدل : D.W                         قیمة اختبار دیربن واطسون : 

SREتفسیرى.   : المرونة فى المدى القصیر لكل متغیرLRE :       .المرونة فى المدى الطویل لكل متغیر تفسیرى    
 ) السابق.3جدول رقم(ال: حسبت من بیانات  المصدر

مساحة القطن والسعر المزرعى الحقیقى لألرز فى العام   وأظھرت النتائج أن زیادة متغیرى
ألف فدان على  55 .450فى العام الحالي بحوالى  السابق بمقدار الوحدة یؤدى لزیادة عرض القطن

الترتیب، بینما نقص السعر المزرعى الحقیقى للذرة بمقدار جنیھ واحد یؤدى لزیادة عرض القطـن 
ن نتائج تقدیر مرونة إستجابة عرض القطن لكل مسـاحة القطـن ألف فدان. وتبی  72الحالیة بحوالى  

 ،0.448،  0.473والسعر المزرعى الحقیقي لألرز والذرة من في العام السابق أنھا قد بلغت حـوالى
تـؤدي إلـي زیـادة المسـاحة المنزرعـة  %1على الترتیـب، أى أن زیـادة كـل منھـا بنسـبة   0.591-

فى المساحة المزروعة الحالیـة للقطـن علـى   %0.591ونقًصا بحوالى  %0.448  ،%0.473بحوالى  
بمعنى تغیر المتغیـرات التفسـریة   0.33الترتیب، فى حین بلغت المرونة اإلجمالیة للنموذج حوالى  

وھذا یعنى أن  %،0.33% تؤدى لتغیر المساحة المزروعة الحالیة للقطن بحوالى  1للنموذج بنسبة  
 غیر مرنة نسبیًا. مرونة استجابة عرض القطن

كما أشارت تقدیرات نماذج استجابة عرض القطن للتغیرات فـى التكـالیف الفدانیـة الجاریـة 
وتبین أن نمـوذج اسـتجابة  )،8إلي ( )5(رة تأخیر عام والموضحھ بالمعادالت من رقمتوالحقیقیة بف

تتمشـى اشـارات معـامالت انحـدار النمـوذج مـع المنطقـین  )8(عرض القطن المبین بالمعادلة رقـم
االقتصادى واإلحصائى، وھو یبین استجابة عرض القطن لمتغیر التكالیف الفدانیة الحقیقىیة للـذرة 

من التغیـرات الحادثـة فـي   %52.40الشامیة بفترة ابطاء عام وبمعامل تحدید معدل بین أن حوالى  
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مساحة المرغوب زراعتھا قطنًا ترجع إلـي التغیـرات الحادثـة فـي المتغیـرات التفسـریة بـالنموذج 
وأظھرت النتائج أن زیادة متغیرى مساحة القطن وتقص التكالیف الفدانیة الحقیقىیـة للـذرة الشـامیة 

ألـف  35  ،10لعام الحـالي بحـوالى  بفترة ابطاء عام بمقدار الوحدة یؤدى لزیادة عرض القطن فى ا
قطـن والتكـالیف فدان على الترتیب. وتبین من تقدیر مرونة إستجابة عرض القطن لكـل مسـاحة ال

علـى الترتیـب،  0.024- ، 0.640أنھا بلغت حوالى  للذرة الشامیة بفترة ابطاء عام یةالفدانیة الحقیق
دي إلي زیادة المساحة المنزرعة بحوالى تؤ %1بمعنى زیادة مساحة القطن فى العام السابق بنسبة  

ــام %،0.640 ــاء ع ــرة ابط ــذرة بفت ــة لل ــالیف الحقیقىی ــص التك ــبة  وأن نق ــادة  %1بنس ــؤدى لزی ی
فى المساحة المزروعة الحالیة للقطن، فى حین بلغت المرونة اإلجمالیة للنموذج   %  0.024بحوالى

ــبة  0.616حــوالى  ــوذج بنس ــرات التفســریة للنم ــر المتغی ــى تغی ــر المســاحة 1بمعن ــؤدى لتغی % ت
وھـذا یعنـى أن مرونـة اسـتجابة عـرض القطـن غیـر   %،0.616المزروعة الحالیة للقطن بحوالى  

 مرنة نسبیًا.
 -1999(للمحاصیل المنافسة لھ خالل الفتــرة و الخاصھ بھ استجابة عرض القطن للمتغیرات التفسریة . 5 جدول

2018( 

 .      %)5(.      * معنوي عند مستوي  %)1(المحسوبة .        ** معنوي عند مستوي  tتشیر االرقام ما بین القوسین إلي قیمة  : حیث أن
Y:  المساحة المرغوب زراعتھا فى العام الحالىyt-1 المساحة الفعلیة فى العام السابق.          
1-2tX: 1           للقطن بالجنیھ           السعر المزرعى-X5t           1   السعر المزرعى لألرز بالجنیھ-tX6: السعر المزرعى للذرة بالجنیھ 

X3t-1::           التكالیف الفدانیة للقطن بالجنیھX7t-1        :       التكالیف الفدانیة لألرز بالجنیھX8t-1      للذرة بالجنیھ          التكالیف الفدانیة 
X4t-1:       صافى العائد الفدانى للقطن بالجنیھX9t-1        :   صافى العائد الفدانى لالرز بالجنیھX10t-1     :     صافى العائد الفدانى للذرة بالجنیھ 

R2`.قیمة معامل التحدید المعدل :             D.Wواطسون     -یمة اختبار دیربن: ق LREوSRE :القصیر لكل متغیر تفسیرى.  الطویل المرونة فى المدى 
 السابق. )3( جدول رقمالحسبت من بیانات  : المصدر

 F `2R D.W نموذج استجابة العرض  البیان 

األسعار  
 المزرعیة 

 جارى 

 6t0.361 x-1-5t+0.185 x1-2t+0.019 x-1 كامل 
1-t(1) Y ˆ=520+0.217 y 

2.85)*-(1.05)                (0.96)           (1.73)        ( 
12.77*

* 
0.71

2 
1.92

8 

Backw
ard 

1-6t0.28 x- 1-5t+0.138 x 
1-t(2) Y ˆ=574+0.195 y 

(0.95)       (1.45)       (-2.98 
16.81*

* 
0.71

4 
1.82

9 
 :  المرونة الجزئیة للمتغیرات التفسیریة 

1-ty =0.205   1-5tx =0.458   1-6tx=0.936-    
 0.273=المرونة اإلجمالیة

   

 حقیقى 

 6t0.15 x-1-5t+0.075 x1-2t+0.007 x-1 كامل 
1-tˆ=263+0.482 y(3) Y  

(2.30)*     (0.81)        (1.95)       (-1.97) 
8.12 
** 0.6 1.88

4 

Backw
ard 

1-6t0.072 x-1-5t+0.055 x 
1-tY ˆ=303+0.450 y (4) 

(2.21)*      (1.89)        (-2.19)* 
10.85*

* 
0.60

6 
2.09

2 
 المرونة الجزئیة للمتغیرات: 

1-ty  =0.473    1-5tx=0.448   1-6tx =0.591-    المرونة
 0.33=اإلجمالیة

   

 التكالیف 

 جارى 

 8t+0.060 x1-7t0.189 x-1-3t+0.045 x-1 كامل 
1-tY ˆ=644+0.182 y (5 

(0.68)       (1.81)      (-1.00)       (0.33) 
9.23 
** 

0.63
4 

2.23
3 

Backw
ard 

1-7t0.060 x-1-3t+0.046 x 
1-tY ˆ=625+0.207 y (6) 

(0.84)       (1.88)       (-2.72)* 
13.00*

* 
0.65

5 
2.05

9 
    0.156=اإلجمالیةالمرونة  ty =0.217  1 -3tx =0.374  1 -7tx  =0.435-1  المرونة الجزئیة: 

 حقیقى 

 8t+0.054 x1-7t0.073 x-1-3t+0.011 x-1 كامل 
1-tY ˆ=303+0.496 y(7) 

(2.16)*     (1.25)       (-0.68)       (0.46) 
6.64 
** 

0.54
3 

2.26
6 

Backw
ard 

1-8t0.003 x- 1-tY ˆ=186.5+0.609 y (8) 
(2.85)*      (-0.61) 

11.46*
* 

0.52
4 

2.09
4 

المرونة    -ty =0.64   1-8tx=0.024-1:   المرونة الجزئیة للمتغیرات التفسیریة 
 0.616=اإلجمالیة

   

 صافي العائد 

 جارى 

 10t0.093x-1-9t+0.011x1-4t0.009 x- 1-tY ˆ=387+0.487 y (9)-1 كامل 
(2.37)*      (-0.5)       (0.23)        (-1.70) 

8.22 
** 

0.60
3 

2.13
7 

Backw
ard 

1-10t0.082 x- 1-t(10)Y ˆ=348+0.530 y 
(3.64)**    (-2.50)* 

18.19*
* 

0.64
4 

2.10
5 

المرونة         -ty=0.557 1-10tx =0.33-1:  المرونة الجزئیة للمتغیرات التفسیریة 
 0.277=اإلجمالیة

   

 حقیقى 

 10t0.073x-1-9t+0.012x1-4t0.001x- 1-tY ˆ=295+0.513 y(11)-1 كامل 
(2.14)*      (-2.48)*     (0.20)       (-1.89) 

7.39 
** 

0.53
7 

2.36
2 

Backw
ard 

1-10t0.035 x-1-9t+0.01 x 
1-tY ˆ=285+0.529 y (12)  

(2.87)*     (1.05)      (-2.04)* 
10.46*

* 
0.59

9 
2.20

9 
    -ty=0.556       1-9tx =0.128    1-10tx=0.307-1:  المرونة الجزئیة للمتغیرات التفسیریة 

 0.377=المرونة اإلجمالیة
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الجـاري   كما بینت الدراسة استجابة عرض القطن للتغیرات فى متغیر صافى العائد الفـداني
 )،12(إلـي  )9(والحقیقي للقطن واألرز والذرة بفرة تـأخیر عـام والموضـحھ بالمعـادالت مـن رقـم

تتمشـى اشـارات معامالتـھ مـع  )12(وتبین أن نموذج استجابة عرض القطن المبین بالمعادلـة رقـم
، وھو یبین استجابة عرض القطن لصافى عائد الفـدان الحقیقىـي المنطقین االقتصادى واإلحصائى

من التغیرات  %59.90لألرز والذرة الشامیة بفترة ابطاء عام وبمعامل تحدید معدل بین أن حوالى 
الحادثة في مساحة المرغوب زراعتھا قطنًا ترجع إلي التغیرات الحادثـة فـي المتغیـرات التفسـریة 

ن زیادة بمقدار الوحدة لمساحة القطـن وصـافى عائـد الفـدان الحقیقىـي بالنموذج وأظھرت النتائج أ
لألرز ونقص صافى عائد الفدان الحقیقىي للذرة بفترة ابطاء عام لكـل منـا یـؤدى لزیـادة المسـاحة 

ــین  ألف فدان على الترتیب. 35 ،10 ،529المرغوب زراعتھا بالقطن فى العام التالى بحوالى وتب
عرض القطن لكل مساحة القطن وصـافى عائـد الفـدان الحقیقىـي لـألرز   من تقدیر مرونة إستجابة

علـى الترتیـب، أى أن تغیـر  0.307-، 0.128 ،0.556حـوالى والذرة بفترة ابطاء عام أنھا قد بلغت 
 %0.307-  ،%0.128  ،%0.556تؤدي إلي تغیر المسـاحة المنزرعـة بحـوالى    %1كل منھا بنسبة  

المساحة المزروعة المرغوب زراعتھا قطنًا على الترتیب، فى حین بلغـت المرونـة اإلجمالیـة   فى
تؤدى لتغیـر المسـاحة  % 1بمعنى تغیر المتغیرات التفسریة للنموذج بنسبة    0.377للنموذج حوالى  

وھـذا یعنـى أن مرونـة اسـتجابة عـرض القطـن غیـر %،  0.377المزروعة الحالیة للقطن بحوالى  
 .یًامرنة نسب

  التوصیات
األصـناف عالیـة   توصى الدراسة فى ضوء من ورد من نتائج بتشجیع المـزراعین بزراعـة

اإلنتاجیة، ومساعدة الدولة بأجھزتھا المعنیة بتوفیر منظومة رقابیة لتحدید أسـعار مناسـبة وعادلـة 
لقنطار األقطان المصرىة، والرقابة على أسعار مستلزمات اإلنتاج الالزمة لزراعة القطن وضمان 

سـة لزیـادة المسـاحات المنتج من زیادة صافى دخلـھ، مـع تـوفیر سیایمكن    استقرارھا عند مستوى
المزروعة بھذا المحصول الھام وتوفیرعالوة تشجیعیة اضافیة علـى سـعر القنطـار المـورد حـذًوا 

 بالعالوات المقرره على تورید الحاصالت االستیراتیجیة األخرى من جانب الدولة.
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Abstract 
An economic study of the response to cotton supply in Egypt Summary: 

The functions of supply response to a particular crop are of a non-reflexive 
nature, meaning that the explanatory variables that lead to an increase in the 
cultivated area of the crop are not necessarily the same that lead to the same, and 
the variables of productivity and farm prices control the desire of cotton growers, 
so the aim of the research is to study the extent of response The cotton display 
represented by the acre productivity and the farm prices of the same crop and its 
competing yields and other explanatory variables represented in the cost per 
acres and the net yield of the acres, and therefore these variables control the 
increase and decrease of the cultivated area of the crop, and study the impact of 
the change occurring in the most important explanatory variables affecting the 
desire of cotton growers to Cultivation of more or less areas of the crop in order 
to reach a stable level of prices and production of cotton in Egypt. 

The response models of the width of the cotton crop were estimated to its 
explanatory variables using the dynamic Marc Nerlove Dynamic model along 
with the criteria and statistical tests that show the absence of measurement 
problems in the estimated models, which considered the area of cotton planted in 
the current year as a function of the area planted with cotton with a general delay, 
as well as the rest of its variables, and it became clear There is a statistically 
significant response to the area of cotton in Egypt in the current year to the 
change in acres of productivity and acres costs in the previous year only, while 
the response of cotton supply to the variables of farm price and net yield in the 
previous year was not proven. The annual response factor is 0.313 tons, and the 
time required to achieve a full response for the farmer is about 3.19 years, 
starting from the year following planting, which is longer than the full response 
period to the change in acre productivity. 

The cotton supply response models were estimated to the changes occurring 
in the explanatory variables of cotton and its competitive outcomes represented 
in farm prices, feddan costs and net feddan yield on the full linear picture and by 
the backward deletion method. The previous year and the real agricultural price 
of rice in the previous year by the unit amount leads to an increase in the cotton 
supply in the current year by about 450 and 55 thousand feddans, respectively, 
while the decrease in the real price of corn by one pound leads to an increase in 
the current cotton supply by about 72 thousand feddans. The overall elasticity of 
the model was about 0.33. 
  

 


