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  :مقدمة
ا،  ناتج من الوحده سعر بإنه یعرف والذي المساواة سعر یعتبر ذي  م ن  وال تج  یمك ن  المن  ان م

ى  یتحصل س  عل ة  نف ن  الكمی سلع  م ي  والخدمات  ال ان  الت ا  یتحصل  ك ي  علیه رة  ف ل  االساس  فت  مقاب
د  )١(ناتجه من واحده وحده ي  األدوات أح ستخدم  الت ي  ت ـد  ف ة  األسعار  تحدی ذي  الزراعی ر  ال  عن  یعب

ن  یماثلها وما الشرائیة الزراعي المنتج قوة وة  م الظواهر  خاصة  شرائیة  ق  المستخدمه  اإلقتصادیة  ب
شة  لتكالیف القیاسي الرقم مثل تقدیره، في ي  المعی ف  ف رقم  الری دخل  لمتوسط  القیاسي  وال ردي  ال  الف
ي  ف  ف رقم الری ـة ل القیاسي  وال ستلزمات  قیم اج  م اتي اإلنت ة  النب اج  وقیم اتي اإلنت ن . النب دیر ویمك  تق

عار ساواة أس ن الم ق ع سبة طری ین الن عار ب سلع أس ة ال عار الزراعی سلع وأس ر ال ة، غی  أو الزراعی
زراع  بواسطة  المقبوضة األسعار بین النسبة ي  للمنتجات  ال ا  الت شراء  المدفوعه  واألسعار  یبیعونه  ل
سلع  ي  الـ ست  الت ي  هلكونهایـ سبة  تعرف  والت ساواة  بن ـاز . الم ـذا  ویمت ـاس  ه ه  المقی ة  مراعات  لدینامیكی

ن  األسعار  كل  أو بعض  بین القائمه العالقات ة،  م ه  ناحی ة  وتخطی الیف  حساب  لعقب اح  أو التك  األرب
ة  المزرعیه األسعار حساب إلى البحث بهذا حدا ما وهذا )٢(أخرى ناحیة من ساواة  أسعار  بطریق  الم

ك  وبهالمحس ان  وذل دى  لبی ه  األسعار  إنحراف  م ه  المزرعی ساواة  أسعار  عن  الفعلی ره  خالل  الم  الفت
)٢٠١٦ -٢٠٠٠.(  

ر صول ویعتب ح مح د القم یل أح وب محاص سیة الحب ل الرئی ـد ب ـم أح یل أه  المحاص
ال  التي المحاصیل أهم ومن المصري، الغذائي النمط في اإلستراتیجیة ام  تن سیاسات  صانعي  إهتم  ال

ص ث ،)٣ (ادیةاإلقت ت حی ة بلغ واردات قیم ن ال ـح م ـوالى القم ون ٣١٨٣ ح ام دوالر ملی  ٢٠١١ ع
الي  من % ٩٫٣٨حوالى بنسبة ة  إجم واردات  قیم ة  ال نفس  الزراعی ام،  ل ا  الع سبة  بلغت  كم اء  ن  اإلكتف
سد  الدوله وتقوم ،٢٠١٤ عام %٥٦ حوالي الذاتي ذا  ب ن  اإلستیراد  قی طر عن  العجز  ه  الخارج  م

ا ي وإتجاهه اج إل ات إنته عریة سیاس ة س ن مختلف أنها م اج ادةیز ش ي اإلنت ن الكل ح م شجیع القم  بت
زارعین ادة الم ساحة بزی ة الم ه المزروع غل .من ح وش ة القم ى المرتب سبة األول ن % ٤٩،٢١ بن  م

ي  موضح كما) ٢٠١٦ -٢٠١٢ (للفتره الشتویه الحقل زروع مساحة م  الجدول  ف ى ، )١ (رق ك  یل  ذل
یل یم محاص ست (البرس ریش + دیمالم یم) التح ستدیم والبرس ر الم سكر وبنج یم ال ریش والبرس  التح
دى  والفول والشعیر ان  البل ة  والكت ة  والحلب دس  والحمص  الجاف رمس  والع سبة  والت  ٢٣٫٦٤ بلغت  بن

% ٠٫٣و% ٠٫٣و% ٠٫٧ و% ٠٫٨٠و% ١٫٤٥ و% ١٫٩ و% ٧٫٣٤و% ٢٠٫٣٧و% 
ى% ٠٫١و والى عل اء ، الت ه وبن ر علی صول اختی ح، مح ـراال القم ذي م تلزم ال ة اس عار دراس  اس

  . )٤(مستقبال اسعاره علیه ستكون بما والتنبؤ الهام المحصول لهذا المساواة

                                                             
د  )١( ل  عب راهیم  الوكی د،  اب ي  محاضرات  محم ل  ف ة،  االسعار  تحلی سم  الزراعی صاد  ق ة  الزراعي،  االقت ة الزراعه،  كلی  جامع

 .١٣٦ص ،٢٠١٨ أسیوط،
 أسعار الظاهر، عبد الدایم عبد على دهشان، الغني عبد فتحي الراضي، عبد الحمید عبد یاسر الشیمي، السید حلمي عاطف )٢(

 .٢٠١٦ ،)٢-٦ (الجزء) ٤٧ ( العدد ،الزراعیةللعلوم  أسیوط مجلة ،الشتویه ضرالخ لزروع المساواه
ذاتي  االكتفاء ومستقبل الراهن للوضع تحلیلیة اقتصادیة دراسة محمود، المجید عبد حنان )٣( ن  ال ح  م ي  القم ة  ،مصر  ف  المجل

 . ٢٠١٤،)٢ (الجزء) ٩٢ (العدد الزراعیه، للبحوث المصریة
 .مختلفة إصدارات الزراعیة، اإلحصاءات نشرة اإلقتصادیه، الشئوون قطاع األراضى، تصالحواس الزراعة وزارة )٤(
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  )  ٢٠١٦ - ٢٠١٢ (الفترة متوسط في الشتویه الحاصالت ألهم النسبیه واألهمیة المحصولیه المساحة .١ جدول

  المتوسط المحصول
 ألف فدان

من مساحة الحاصالت  %
 الشتویه

احة المس%
 المحصولیه

 ٢١٫٤٥ ٤٩٫٢١ ٥٥٨٨٫٧ القمح
 ١٠٫٣ ٢٣٫٦٤ ٢٦٨٥  )المستدیم + التحریش(  البرسیم
 ٨٫٨٨ ٢٠٫٣٧ ٢٣١٣٫٧ المستدیم البرسیم

 ٣٫٢ ٧٫٣٤ ٨٣٣٫٣٣ السكر بنجر
 ١٫٥٥ ٣٫٥٦ ٤٠٤٫٣٣ التحریش البرسیم
 ٠٫٨٣ ١٫٩ ٢١٦ الشعیر
 ٠٫٦٣ ١٫٤٥ ١٦٤٫٣٣ البلدى الفول
 ٠٫٠٤ ٠٫٠٨ ٩٫٣٣ كتان

 ٠٫٠٣ ٠٫٠٧ ٧٫٦٧ الجافة الحلبة
 ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٣٫١٨ العدس
 ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٣ حمص
 ٠٫٠١ ٠٫٠١ ١٫٤٣ ترمس

 ٠٫٣٢ ٠٫٧٥ ٨٤٫٦٧ األخرى المحاصیل
 ٤٣٫٥٨ ١٠٠ ١١٣٥٧ الشتویه الحاصالت مساحة اجمالى
 ١٠٠   ٢٦٠٦٠ المحصولیه المساحة اجمالى

صدر ت: الم سبت جمع ن وح ه وزارة م صالح الزراع ى وإست اع ، األراض شؤون قط صادیة ال شرة ، اإلقت  ن
  .مختلفة أعداد الزراعیة اإلحصاءات

  
  :البحث مشكلة

ن  خاصة  بصفة القمح لمحصول الزراعي والمنتج عامة بصفة الزراعي المنتج یعاني  عدم  م
د  مما اإلنتاج، مستلزمات قیمة في الحادث للتطور محاصیله أسعار تطـور مواكبة دیهم  یول  شعورا  ل

  .أخرى ناحیة من الشرائیة قدرتهم ویضعف ناحیة مـن الغبنبً
 :البحث هدف

تهدف ذا إس ث ه دیر البح عار تق ساواة أس صول الم ح لمح اره القم ن بإعتب م م یل أه  المحاص
وف  البحث  إستهدف  كما الغذائیه، ى  الوق دى  عل ة  م ي  التطور  مواكب ي  الحادث  للتطور  أسعاره  ف  ف
اتي،  اإلنتاج مستلزمات وقیمـة الریـف، في الفردي لـدخلا ومتوسط الریف، في المعیشة تكالیف  النب
  .أخرى ناحیة من النباتي اإلنتاج وقیمة

 :البیانات مصادر
ة  األسعار إحـصاءات لنـشرة المختلفة األعداد في الوارده البیانات على البحث إعتمد  الزراعی

شرة  األراضي، صالحوإست الزراعه لوزارة التابع اإلقتصادیة الشؤون قطاع عن الصادره ك  ون  البن
  .األهلى

  :البحثي األسلوب
وذج  بعض تقدیر في ممثل والكمي الوصفي التحلیل أسلوب أستخدم ل  القیاسیة  النم وذج  مث  نم

ى  اإلتجاه ي  الزمن ة  صورتة  ف سیطة،  الخطی ا  الب م  كم ام  أستخدم  ت ي  لالسعار  القیاسیة  االرق دیر  ف  تق
ساواة  سعر  اً  الم ة مع اقتصادیه  لظاهره  وفق ه  ین ه  المعادل ساواة  سعر  :األتی ین  لمحصول  الم اً  مع  وفق

 سنة  القیاسي  الرقم × األساس سنة في المحصول لهذا المزرعي السعر = (معینة اقتصادیه لظاهره
ساواة  أسعار  تقدیر في التالیة المعادالت استخدام تم حیث )١(.١٠٠ ÷) الظاهرة لهذه التقدیر اً  الم  وفق
  :من لكل القیاسي للرقم

  .الریف في المعیشة فقةن

                                                             
د  الدایم عبد على دهشان، الغني عبد فتحي الراضي، عبد الحمید عبد یاسر الشیمي، السید حلمي عاطف )١(  المساواه  أسعار  الظاهر،  عب

 .٢٠١٦ ذكره، سبق مرجع الشتویه، الخضر لزروع
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سعر = ( ح لمحصول  المزرعي ال ي  القم نة ف رقم  × األساس س دیر سنة  القیاسي ال ة التق  لنفق
  .١٠٠÷ ) الریف في المعیشة
 .الریف في الفردي الدخل متوسط

دیر  سنة  القیاسي  الرقم × األساس سنة في القمح لمحصول المزرعي السعر= (  لمتوسط  التق
  .١٠٠÷ ) الریف في الفردي الدخل
 .النباتي اإلنتاج مستلزمات قیمة

ح  لمحصول  المزرعي  السعر= ( ي  القم رقم  × األساس  سنة  ف دیر  سنة  القیاسي  ال ة  التق  لقیم
  .١٠٠÷ ) النباتي اإلنتاج مستلزمات

 .النباتي اإلنتاج قیمة
ح  لمحصول  المزرعي  السعر= ( ي  القم رقم  × األساس  سنة  ف دیر  سنة  القیاسي  ال ة  التق  لقیم

  .١٠٠÷ ) النباتي اإلنتاج
ث م حی ار ت نة اختی ون ٢٠٠٠ س نة لتك اس س ي االس ك ف ة، تل ضال الدراس ن ف تخدام ع  اس

  .التابین بتحلیل المعروف االحصائي االسلوب
 الدراسة نتائج

رقم  وفقًا القمح على اقتصرت والتي الحبوب محاصیل ألهم المساواة أسعار قدرت  القیاسي  لل
  :من لكل
 .الریف في المعیشة نفقة -١
 .الریف في الفردي الدخل متوسط -٢
 .النباتي اإلنتاج مستلزمات قیمة -٣
 .النباتي اإلنتاج قیمة -٤

ا ي وفیم ائج إستعراضا یل دیر لنت عار تق ساواة أس صول الم ح لمح ـع القم ة موض ًا الدراس  وفق
س الفة لألس ذكر، س عار ال ساواة وأس ه الم ـالل المتوقع ره خ رض) ٢٠٢٣ -٢٠١٩ (الفت ات بف  ثب

  .الدراسة فتره خالل هالسائد الظروف
 :الریف في المعیشة لنفقة القیاسي للرقم وفقا القمح لمحصول المساواة أسعار :ً أوال

ح  لمحصول  المساواة أسعار تطور بدراسه ي  القم اً  مصر  ف رقم  وفق ة  القیاسي  لل شة  لنفق  المعی
ي ف ف الل الری ره خ ضح) ٢٠١٦ – ٢٠٠٠ (الفت ن إت دول م م الج ا ،)٢ (رق ین تراوحت أنه د ب  ح

ه  ٣٦٥٫٦ حوالي  بلغ أقصى وحد ،٢٠٠٠ عام لألردب جنیه ١٠٤٫٢ حوالي بلغ أدنى ألردب  جنی  ل
غ  سنوي  بمتوسط ٢٠٠٠ عام من% ٢٥٠٫٨ تعادل بزیادة أي ،٢٠١٤ عام ه ٢١٥٫٥ حوالي  بل  جنی

ى  ٢٠٠٠ أعوام في المساواة سعر عن الفعلي السعر ونقص لألردب، ى  ٢٠٠٣ ال  األسعار  أن ویعن
ي صل الت تج اعلیه یح افظ ال المن ى تح ه عل شرائیة قوت شة ال ي للمعی ف ف ي الری ك ف وام تل  االع

  .سابقًا المذكورة
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اً  القمح  لمحصول  المساواة أسعار .٢ جدول رقم  وفق ة  القیاسي  لل شة  لنفق ي  المعی ف  ف ره  خالل  الری  الفت
)٢٠١٦-٢٠٠٠  .(  

 سعر المساواة السعر المزرعي السنوات )اردب/جنیه(القمح 
١٠٤٫٢ ١٠٤٫٢ ٢٠٠٠ 
١٠٦٫١ ١٠٥٫١ ٢٠٠١ 
١٠٨٫٤ ١٠٧٫٧ ٢٠٠٢ 
١١٥٫٩ ١١٤٫٠ ٢٠٠٣ 
١٣٤٫٦ ١٥٠٫٠ ٢٠٠٤ 
١٣٩٫٠ ١٦٨٫٠ ٢٠٠٥ 
١٤٩٫٣ ١٦٩٫٠ ٢٠٠٦ 
١٦٥٫٩ ١٧٣٫٠ ٢٠٠٧ 
١٩٩٫٧ ٣٨٣٫٠ ٢٠٠٨ 
٢٢٢٫٢ ٢٤٢٫٠ ٢٠٠٩ 
٢٤٦٫٩ ٢٧٢٫٠ ٢٠١٠ 
٢٧٣٫٨ ٣٥٢٫٠ ٢٠١١ 
٢٩٤٫٨ ٣٧٨٫٠ ٢٠١٢ 
٣٢٨٫٢ ٣٧٨٫٠ ٢٠١٣ 
٣٦١٫٧ ٤١١٫٠ ٢٠١٤ 
٣٤٦٫٨ ٤١٣٫٠ ٢٠١٥ 
٣٦٥٫٦ ٤١٦٫٠ ٢٠١٦ 

 ٢١٥٫٥ ٢٥٥٫١ المتوسط
شؤون  قطاع األراضي، وإستصالح الزراعه وزارة من وحسبت جمعت :المصدر  صادیة،  ال شرة  اإلقت  األسعار  إحصاءات  ن

  .مختلفة أعداد األول، الجزء الزراعیة،
  

ن  إتضح  الفتره تلك خالل العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدیر م  الجدول  م سعر  ان) ٣ (رق  ال
د  المتوسط  من % ٨٫٧ حوالي  بلغ سنوي زیادة وبمعدل لألردب، جنیه١٨٫٨ مقدارب سنویًا یزید  وق
  .المقدر العام الزمني اإلتجاه نموذج معنویة إحصائیا تأكد

  

در  النموذج  .٣ جدول اه  المق ي  لإلتج ام  الزمن ساواة  ألسعار  الع اً  القمح  لمحصول  الم رقم  وفق  القیاسي  لل
  ).٢٠١٦-٢٠٠٠ (الفتره خالل الریف في المعیشة لنفقة

 التغیر السنوي مقدار التغیر السنوي متوسط الظاھرة F R2 المعادلة %
 هـ س١٨٫٨+ ٤٦٫٦=  هـ ˄ص

)٨٫٧ ١٨٫٨ ٢١٥٫٥ ٠٫٩٦ **٣٤٧٫١ ) **١٨٫٦ 

صر إلى ترتیب عن إلى القیمھ التقدیریھ ألسعار المساواة لمحصول القمح خالل فتره الدراسة، وتشیر س ھ" ص" حیث تشیر
 ١٧، ٠٠٠، ٣، ٢، ١=الزمن

 %١ معنوي عند مستوى **
  المحسوبھ T  بین القوسین یشیر إلى قیمةالرقم

  .)٢ (رقم جدول من حسبت  :المصدر
  

غ  ضخم وبل والي الت ه١٨٫٨ ح ألردب، جنی دل  ل الل% ٨٫٧ وبمع رة خ ه، فت ا الدراس در كم  ق
د معامل  و R2  التحدی والي ان أي ٠٫٩٦ بنح ن% ٩٦ ح رات م ةالح التغی ي ادث عار ف ساواة اس  الم

  .الزمن عنصر الى تأثیرها یرجع القمح لمحصول
ح  لمحصول  المساواة ألسعار المستقبلیة التوقعات وبتقدیر ي  القم ا  مصر  ف رقم  وفق  القیاسي  لل

ة شة لنفق الریف المعی الل ب رة خ ستقبلیة الفت ا) ٢٠٢٣ -٢٠١٩ (الم ح كم دول موض م بالج ) ٤ (رق
ن  المساواة أسعار أن یتبین ع  م ا  المتوق ى  تصل  أن له ه  ٤٢١٫٨ حوالي  إل ألردب  جنی  ٢٠١٩ عام  ل

  .٢٠٢٣ عام لألردب جنیه٤٩٦٫٩ حوالي لتصل بالزیادة وتستمر
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دول عار .٤ ج ساواة أس ه الم صول المتوقع ح لمح ًا القم رقم وفق ي لل ة القیاس شة لنفق الل المعی ره خ  الفت
)٢٠٢٣- ٢٠١٩.(  

 )اردب/جنیھ(القمح السنوات
٤٢١.٨ ٢٠١٩ 
٤٤٠.٦ ٢٠٢٠ 
٤٥٩.٣ ٢٠٢١ 
٤٧٨.١ ٢٠٢٢ 
٤٩٦.٩ ٢٠٢٣ 

  ).٣ (،)٢ (رقم الجدولین من حسبت :المصدر
  :الریف في الفردي الدخل لمتوسط القیاسي للرقم وفقًا القمح لمحصول المساواة أسعار :ثانیًا

ح  لمحصول  المساواة أسعار تطور بدراسة ي  القم اً  مصر  ف رقم  وفق  دخل  لمتوسط  القیاسي  لل
ره  خالل الریف في الفرد ن  إتضح ) ٢٠١٦ – ٢٠٠٠ (الفت م  الجدول  م ا  ،)٥ (رق ین  تراوحت  أنه  ب

غ  أدنى حد ه  ١٠٤٫٢ حوالي  بل ألردب  جنی غ  أقصى  وحد  ،٢٠٠٠ عام  ل ه  ٣٧٢٫٠٦ حوالي  بل  جنی
ألردب ام ل ادة أي ،٢٠١٦ ع ادل بزی ن% ٢٥٧٫٠٦ تع ام م ط ٢٠٠٠ ع نوي بمتوس غ س والي بل  ح

ه  ٢٣٠٫٢١ ألردب، جنی ادةز ویالحظ  ل سعر  ی ي ال عر عن  الفعل ساواة  س ي الم ى ٢٠٠٨ اعوام  ف  ال
  .للمنتج الحقیقي الدخل من تزید التي السنوات وهي ٢٠١٦

ن  إتضح  الفتره تلك خالل العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدیر م  الجدول  م سعر  ان) ٦ (رق  ال
دار  سنویاً  یزید ه ١٧٫٧٣ بمق ألردب،  جنی دل  ل ادة  وبمع غ  سنوي  زی  المتوسط  من % ٧٫٧ حوالي  بل
  .المقدر العام الزمني اإلتجاه نموذج معنویة إحصائیا تأكد وقد

رة  خالل  % ٧٫٧ وبمعدل لألردب، جنیه١٧٫٧٣ حوالي التضخم وبلغ ا  الدراسه،  فت در  كم  ق
ل د معام و R2 التحدی والي ان أي ٠٫٩٩ بنح ن% ٩٩ ح رات م ة التغی ي الحادث عار ف ساواة اس  الم

  .الزمن عنصر لىا تأثیرها یرجع القمح لمحصول
دول عار .٥ ج ساواة أس صول الم ح لمح ًا القم رقم وفق ي لل ط القیاس ل لمتوس رد دخ ي الف ف ف الل الری  خ

  ).٢٠١٦ – ٢٠٠٠ (الفتره
 سعر المساواة السعر المزرعي السنوات )اردب/جنیه(القمح 

١٠٤٫٢ ١٠٤٫٢ ٢٠٠٠ 
١٠٩٫٠ ١٠٥٫١ ٢٠٠١ 
١٢٠٫١ ١٠٧٫٧ ٢٠٠٢ 
١٣٣٫٤ ١١٤٫٠ ٢٠٠٣ 
١٥٧٫٣ ١٥٠٫٠ ٢٠٠٤ 
١٧٣٫٣ ١٦٨٫٠ ٢٠٠٥ 
١٨٦٫٧ ١٦٩٫٠ ٢٠٠٦ 
٢٠٩٫٧ ١٧٣٫٠ ٢٠٠٧ 
٢٤٠٫٧ ٣٨٣٫٠ ٢٠٠٨ 
٢٣٨٫١ ٢٤٢٫٠ ٢٠٠٩ 
٢٥٤٫١ ٢٧٢٫٠ ٢٠١٠ 
٢٩٥٫٢ ٣٥٢٫٠ ٢٠١١ 
٣٠٦٫٥ ٣٧٨٫٠ ٢٠١٢ 
٣١٨٫٦ ٣٧٨٫٠ ٢٠١٣ 
٣٤٠٫٥ ٤١١٫٠ ٢٠١٤ 
٣٥٤٫٣ ٤١٣٫٠ ٢٠١٥ 
٣٧٢٫١ ٤١٦٫٠ ٢٠١٦ 

 ٢٣٠٫٢ ٢٥٥٫١ المتوسط
شؤون  قطاع األراضي، وإستصالح الزراعه وزارة من وحسبت جمعت :رالمصد شرة  اإلقتصادیة،  ال  إحصاءات   ن

  .مختلفة أعداد األول، الجزء الزراعیة، األسعار
در  النموذج  .٦ جدول اه  المق ي  لإلتج ام  الزمن ساواة  ألسعار  الع اً  القمح  لمحصول  الم رقم  وفق  القیاسي  لل

  ).٢٠١٦ – ٢٠٠٠ (الفتره خالل الریف في الفرد دخل لمتوسط
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% 
متوسط  F R2  المعادلة

 الظاهرة
مقدار التغیر 

التغیر  السنوي
 السنوي

 ـه س١٧٫٧٣+ ٧٠٫٦٤=  هـ ˄ص
)٤٤٫٩١** ( 

٧٫٧ ١٧٫٧٣ ٢٣٠٫٢١ ٠٫٩٩ **٢٠١٦٫٦١ 

 بیترت إلى ھ س ریوتش الدراسة، فتره خالل القمح لمحصول المساواة ألسعار التقدیریه القیمه إلى" ص"ریتش ثیح
 ١٧ ،٠٠٠ ،٣ ،٢ ،١=الزمن عنصر

 %١ مستوى عند معنوي **

  المحسوبه T مةیق إلى رییش القوسین نیب الرقم
  .)٥ (رقم جدول من حسبت :المصدر
  

ح  لمحصول  المساواة إلسعار المستقبلیه التوقعات وبتقدیر ي  القم اً  مصر  ف رقم  وفق  القیاسي  لل
م  الجدول  في موضح كما) ٢٠٢٣ -٢٠١٩ (مستقبلیة رهفت خالل بالریف الفردي الدخل لمتوسط  رق

ین ) ٧( عار أن یتب ساواة  أس ن الم ع  م ا المتوق ى تصل  أن له ه ٤٢٩٫٢٤ حوالي  إل ألردب  جنی ام ل  ع
  .٢٠٢٣ عام لألردب جنیه ٤٩٦٫١٦ حوالي لتصل بالزیادة وتستمر ٢٠١٩
  

رقم  وفقًا القمح لمحصول المتوقعه المساواة أسعار .٧ جدول رد  دخل  لمتوسط  يالقیاس  لل ي  الف ف  ف  الری
  ).  ٢٠٢٣- ٢٠١٩ (الفتره خالل

 القمح السنوات
٤٢٥٫٢ ٢٠١٩ 
٤٤٣٫٠ ٢٠٢٠ 
٤٦٠٫٧ ٢٠٢١ 
٤٧٨٫٤ ٢٠٢٢ 
٤٩٦٫٢ ٢٠٢٣ 

  ).٦ (،)٥ (رقم الجدولین من حسبت :المصدر
  

  : باتيالن اإلنتاج مستلزمات لقیمة القیاسي للرقمً  وفقًا القمح لمحصول المساواة أسعار :ً ثالثا
ة ور بدراس عار تط ساواة أس ح لمحصول الم ي القم صر ف ًا م رقم وفق ستلزمات القیاسي لل  لم

ین  تراوحت  أنها ،)٨ (رقم الجدول من إتضح) ٢٠١٦ – ٢٠٠٠ (الفتره خالل النباتي اإلنتاج د  ب  ح
غ  أقصى  وحد  ،٢٠٠١ عام  لألردب جنیه ٨٥٫٦ حوالي بلغ أدنى ه  ٣٥٩٫٨ حوالي  بل ألردب  جنی  ل
غ  سنوي  بمتوسط ٢٠٠٠ عام من% ٣٢٠٫٥ تعادل بزیادة أي ،٢٠١٦ عام ه ٢١٤٫١ حوالي  بل  جنی

ألردب، ظ ل ادة ویالح سعر زی ي ال ن الفعل عر ع ساواة س ي الم ب ف وام اغل ا االع دا م  و ٢٠٠٣ ع
تج  علیها یحصل التي األسعار أن یعنى وهذا ٢٠٠٧ ه  المن ن  تمكن ى  الحصول  م س  عل در  نف ن  الق  م

  . سابقا المذكورین العامین في النباتي اإلنتاج مستلزمات
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ساواة  أسعار .٨ جدول اً  القمح  لمحصول  الم رقم  وفق ة  القیاسي  لل ستلزمات  لقیم اج  م اتي  اإلنت  خالل  النب
  ).        ٢٠١٦-٢٠٠٠ (الفتره

 سعر المساواة السعر المزرعي السنوات )اردب/جنیه(القمح 
١٠٤٫٢ ١٠٤٫٢ ٢٠٠٠ 
٨٥٫٦ ١٠٥٫١ ٢٠٠١ 
٩٣٫٢ ١٠٧٫٧ ٢٠٠٢ 
١١٦٫٥ ١١٤٫٠ ٢٠٠٣ 
١٢٨٫٢ ١٥٠٫٠ ٢٠٠٤ 
١٦٢٫٣ ١٦٨٫٠ ٢٠٠٥ 
١٦٤٫٨ ١٦٩٫٠ ٢٠٠٦ 
١٨٣٫٥ ١٧٣٫٠ ٢٠٠٧ 
٢٢٩٫٣ ٣٨٣٫٠ ٢٠٠٨ 
٢١٩٫٤ ٢٤٢٫٠ ٢٠٠٩ 
٢٤٣٫٥ ٢٧٢٫٠ ٢٠١٠ 
٢٦٦٫٢ ٣٥٢٫٠ ٢٠١١ 
٣٠١٫٩ ٣٧٨٫٠ ٢٠١٢ 
٣٠٩٫٨ ٣٧٨٫٠ ٢٠١٣ 
٣٣٠٫٧ ٤١١٫٠ ٢٠١٤ 
٣٤١٫٦ ٤١٣٫٠ ٢٠١٥ 
٣٥٩٫٨ ٤١٦٫٠ ٢٠١٦ 

 ٢١٤٫١ ٢٥٥٫١ لمتوسطا
شؤون  قطاع  األراضي، وإستصالح الزراعه وزارة من وحسبت جمعت : المصدر شرة  اإلقتصادیة،  ال  إحصاءات  ن

  .مخنلفة أعداد األول، الجزء الزراعیة، األسعار
  

ن  إتضح  الفتره تلك خالل العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدیر م  الجدول  م سعر  ان) ٩ (رق  ال
دار بم سنویاً  یزید ه ١٨٫٢ ق ألردب،  جنی دل  ل ادة  وبمع غ  سنوي  زی ن  % ٨٫٥ حوالي  بل . المتوسط  م
  .المقدر العام الزمني اإلتجاه نموذج معنویة إحصائیا تأكد وقد

غ  ضخم وبل والي الت ه١٨٫٢ ح ألردب، جنی دل  ل الل% ٨٫٥ وبمع رة خ ه، فت ا الدراس در كم  ق
ل د معام و R2 التحدی والي ان أي ٠٫٩٨ بنح ن% ٩٨ ح رات م ة التغی ي الحادث عار ف ساواة اس  الم

  .الزمن عنصر الى تأثیرها یرجع القمح لمحصول
  

در  النموذج  .٩ جدول اه  المق ي  لإلتج ام  الزمن ساواة  ألسعار  الع اً  القمح  لمحصول  الم رقم  وفق  القیاسي  لل
  ).٢٠١٦-٢٠٠٠ (الفتره خالل النباتي اإلنتاج لمستلزمات

% 
متوسط  F R2 المعادلة

 الظاهرة
مقدار التغیر 

 التغیر السنوي سنويال

 ـه س١٨٫٢+ ٥٠٫٣=  هـ ˄ص
)٢٧٫٤** ( 

٨٫٥ ١٨٫٢ ٢١٤٫١ ٠٫٩٨ **٧٤٨٫٦ 

 بیترت إلى ھ س ریوتش الدراسة، فتره خالل القمح لمحصول المساواة ألسعار التقدیریه القیمه إلى" ص"ریتش ثیح
 ١٧ ،٠٠٠ ،٣ ،٢ ،١=الزمن عنصر

 %١ مستوى عند معنوي **

  المحسوبه T مةیق إلى رییش القوسین نیب الرقم
  .)٨ (رقم جدول من حسبت :المصدر
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 القیاسي للرقم وفقًا مصر في القمح لمحصول المساواة ألسعار المستقبلیه التوقعات وبتقدیر     
 رقم الجدول في موضح كما) ٢٠٢٣ -٢٠١٩ (المستقبلیه الفتره خالل النباتي اإلنتاج لمستلزمات

 عام لألردب جنیه ٤١٤٫٥ حوالي إلى تصل أن لها المتوقع من المساواة عارأس أن یتبین) ١٠(
  .  ٢٠٢٣ عام لألردب جنیه ٤٨٧٫٣ حوالي لتصل بالزیادة وتستمر ٢٠١٩

  

ساواة  أسعار  .١٠ جدول ه  الم اً  القمح  لمحصول  المتوقع رقم  وفق ستلزمات  القیاسي  لل اج  لم اتي  اإلنت  النب
  ).٢٠٢٣- ٢٠١٩ (الفتره خالل

 القمح السنوات
٤١٤٫٥ ٢٠١٩ 
٤٣٢٫٧ ٢٠٢٠ 
٤٥٠٫٩ ٢٠٢١ 
٤٦٩٫١ ٢٠٢٢ 
٤٨٧٫٣ ٢٠٢٣ 

  ).٩ (،)٨ (رقم الجدولین من حسبت :المصدر
  

  :النباتي اإلنتاج لقیمة القیاسي للرقم وفقًا القمح لمحصول المساواة أسعار :رابعًا
ح  لمحصول المساواة أسعار تطور بدراسة ي  القم اً  مصر  ف رقم  وفق الي إلج القیاسي  لل ة  م  قیم

ره  خالل النباتي اإلنتاج ن  إتضح ) ٢٠١٦ – ٢٠٠٠ (الفت م  الجدول  م ا  ،)١١ (رق ین  تراوحت  أنه  ب
د ى ح غ أدن والي بل ه ١٠٤٫٢ ح ألردب جنی ام ل د ،٢٠٠٠ ع صى وح غ أق والي بل ه ٤٨٨٫٧ ح  جنی

ألردب ام ل ادة أي ،٢٠١٦ ع ادل بزی ن% ٣٣٠٫٦ تع ام م ط ٢٠٠٠ ع نوي بمتوس غ س والي بل  ح
ه ٢٥٨٫٢ أل جنی ظ ردب،ل ص ویالح سعر نق ي ال ن المزرع عر ع ساواة س ي الم ل ف وام ك رة أع  فت
ي  األسعار  أن یعنى وهذا ٢٠١٤و ٢٠٠٨ عام ماعدا الدراسة ا  یحصل  الت تج  علیه ق  ال المن ه  تحق  ل

ا  عن  تزید أو مساویة شرائیة قوة ة  نظیرته دخل  بواسطة  المحقق ن  ال اج  م اتي  اإلنت ي  النب سنوات  ف  ال
  .الذكر سالفة

  

دول عار .١١ ج ساواة أس صول الم ح لمح ًا القم رقم وفق ي لل الي القیاس ة ألجم اج قیم اتي اإلنت الل النب  خ
  ).      ٢٠١٦-٢٠٠٠ (الفتره

 سعر المساواة السعر المزرعي السنوات )اردب/جنیه(القمح 
١٠٤٫٢ ١٠٤٫٢ ٢٠٠٠ 
١٠٦٫٣ ١٠٥٫١ ٢٠٠١ 
١١٥٫٣ ١٠٧٫٧ ٢٠٠٢ 
١٣٢٫٠ ١١٤٫٠ ٢٠٠٣ 
١٥٤٫٧ ١٥٠٫٠ ٢٠٠٤ 
١٧٠٫٩ ١٦٨٫٠ ٢٠٠٥ 
١٨٦٫٣ ١٦٩٫٠ ٢٠٠٦ 
٢١٣٫٥ ١٧٣٫٠ ٢٠٠٧ 
٢٦٠٫٩ ٣٨٣٫٠ ٢٠٠٨ 
٢٥٨٫٢ ٢٤٢٫٠ ٢٠٠٩ 
٢٧٩٫٢ ٢٧٢٫٠ ٢٠١٠ 
٣٥٢٫٩ ٣٥٢٫٠ ٢٠١١ 
٣٨٢٫١ ٣٧٨٫٠ ٢٠١٢ 
٣٩٢٫٢ ٣٧٨٫٠ ٢٠١٣ 
٤٠٦٫٢ ٤١١٫٠ ٢٠١٤ 
٤٢٤٫٩ ٤١٣٫٠ ٢٠١٥ 
٤٤٨٫٧ ٤١٦٫٠ ٢٠١٦ 
 ٢٥٨٫١ ٢٥٥٫١ المتوسط

شؤون  قطاع األراضي، وإستصالح الزراعه وزارة من وحسبت جمعت: المصدر شرة  اإلقتصادیة،  ال  إحصاءات   ن
  .مختلفة أعداد األول، الجزء الزراعیة، األسعار
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 السعر ان) ١٢ (رقم الجدول من إتضح الفتره تلك خالل العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدیر    
 وقد. المتوسط من% ٩٫٢ حوالي بلغ سنوي ةزیاد وبمعدل لألردب، جنیه٢٣٫٨ بمقدار سنویًا یزید
  .المقدر العام الزمني اإلتجاه نموذج معنویة إحصائیا تأكد
 قدر كما الدراسه، فترة خالل % ٩٫٢ وبمعدل لألردب، جنیه٢٣٫٨ حوالي التضخم وبلغ     

 المساواة اسعار في الحادثة التغیرات من% ٩٨ حوالي ان أي ٠٫٩٨ بنحو  R2 التحدید معامل
  .الزمن عنصر الى تأثیرها یرجع القمح محصولل
  

اً  القمح لمحصول المساواة ألسعار العام الزمني لإلتجاه المقدر النموذج .١٢ جدول  رقم  وفق  القیاسي   لل
  ).٢٠١٦-٢٠٠٠ (الفتره خالل النباتي اإلنتاج قیمة ألجمالي

% 
 متوسط الظاهرة F R2 المعادلة

مقدار 
التغیر 
 السنوي

التغیر 
 لسنويا

 هـ س٢٣٫٨+ ٤٣٫٨=  هـ ˄ص
)٩٫٢ ٢٣٫٨ ٢٥٨٫٢ ٠٫٩٨ **٥٩٤٫٧ ) **٢٤٫٤ 

 بیترت إلى ھ س ریوتش الدراسة، فتره خالل القمح لمحصول المساواة ألسعار التقدیریه القیمه إلى" ص"ریتش ثیح
 ١٧ ،٠٠٠ ،٣ ،٢ ،١=الزمن عنصر

 %١ مستوى عند معنوي **

  المحسوبه T مةیق إلى رییش القوسین نیب الرقم
  ).١١ (رقم جدول من حسبت  :المصدر

  

ح  لمحصول  المساواة ألسعار المستقبلیه التوقعات وبتقدیر ي  القم اً  مصر  ف رقم  وفق  القیاسي  لل
م  الجدول  في موضح كما) ٢٠٢٣ -٢٠١٩ (المستقبلیه الفتره خالل النباتي اإلنتاج قیمة ألجمالي  رق

ین ) ١٣( عار أن یتب ساواة  أس ن الم ع المتو م ا ق ى تصل  أن له ه ٥٢٠٫٢ حوالي  إل ألردب  جنی ام ل  ع
  .٢٠٢٣ عام لألردب جنیه ٦١٥٫٥ حوالي لتصل بالزیادة وتستمر ٢٠١٩

  

رقم  وفقًا القمح لمحصول المتوقعه المساواة أسعار .١٣ جدول الي  القیاسي  لل ة  ألجم اج  قیم اتي  اإلنت  النب
  ).٢٠٢٣- ٢٠١٩ (الفتره خالل

 القمح السنوات
٥٢٠٫٢ ٢٠١٩ 
٥٤٤٫٠ ٢٠٢٠ 
٥٦٧٫٨ ٢٠٢١ 
٥٩١٫٦ ٢٠٢٢ 
٦١٥٫٥ ٢٠٢٣ 

  .)١٢ (،)١١ (رقم الجدولین من حسبت :المصدر
  

  :القمح لمحصول المساواة وأسعار المزرعیة األسعار بین التباین :خامسًا
دیر سبة بتق این ن ین التب عار ب ة األس ن المزرعی ة، م عار ناحی ساواة وأس ـدرة الم ـًا المق  وفق

ي  موضـح  هو كما أخرى ناحیة من اإلیه المشار لألسس م  الجـدول  ف  توجد  ال أن یتضح  ،)١٤ (رق
  .له المقدرة المساواة وأسعار القمح لمحصول المزرعي الـسعر بـین معنویة اختالفات

  

ین  التباین تحلیل نتائج .١٤ جدول ة  األسعار  ب ساواة  وأسعار  المزرعی رة  خالل  القمح  لمحصول  الم  الفت
)٢٠١٦ -٢٠٠٠.(  

 مصدر
 االختالف

مجموع مربعات  جات الحریةدر
 اإلنحرافات 

متوسط مجموع 
 ف مربعات اإلنحرافات

 ٧٥٥٠٫٨ ٣٠٢٠٣٫١ ٤ بین االسعار
 ١١٣١٩٫٢ ٩٠٥٥٣٣٫٩ ٨٠ داخل االسعار

   ٩٣٥٧٣٧ ٨٤ الكلى
٠٫٦٧ 

  ).١١ (،)٨ (،)٥ (،)٢ (أرقام الجداول بیانات من حسبت: المصدر
  :الملخص
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ة  بصفة  اعيالزر المنتج یعاني تج  عام  عدم  من  خاصة  بصفة  القمح  لمحصول  الزراعي  والمن
ادث  للتطور محاصیلهم أسعار تطـور مواكبة ي  الح ة  ف ستلزمات  قیم اج  م ا  اإلنت د  مم دیهم  یول  شعورا  ل

ث  أخرى  ناحیة من الشرائیة قدرتهم ویضعف ناحیة مـن بالغبنً تهدف  حی ذا  إس دیر  البحث  ه  أسعار  تق
ه  المحاصیل  أهم من یعتبر والذي القمح لمحصول المساواة ا  الغذائی تهدف  كم وف  البحث  إس ى  الوق  عل

دى  ة م ور مواكب ي  التط عاره ف ور أس ادث للتط ي  الح الیف ف شة تك ي  المعی ف ف ط الری ـدخل ومتوس  ال
ة  النباتي اإلنتاج مستلزمات وقیمـة الریـف في الفردي اج  وقیم اتي  اإلنت ة  من  النب د  .أخرى  ناحی  وأعتم
شرة  المختلفة األعداد في الوارده اناتالبی على البحث صاءات  لنـ ة  األسعار  إحـ صادره  الزراعی  عن  ال
اع شؤون قط صادیة ال ابع اإلقت وزارة الت ه ل صالح الزراع ي وإست تخدم .األراض لوب واس ل أس  التحلی

ه  القیاسیة النموذج بعض تقدیر إلى باإلضافه والكمي الوصفي ي  الممثل وذج  ف اه  نم ى  اإلتج ام  الزمن  الع
  .البسیطة الخطیة اهصورت في
  :یلي ما أهمها من لعل النتائج من العدید إلى الدراسة انتهت وقد

شة  لنفقة القیاسي للرقم ً وفقًا القمح لمحصول المساواة أسعار :أوًال ي  المعی ف  ف ین  :الری  نقص  تب
ساواة  سعر  عن للقمح الفعلي السعر ي  الم ب  ف ا  الدراسة  أعوام  أغل ى  مم ي  األسعار  أن یعن  یحصل  الت
  .سابقًا المذكورة األعوام تلك في الریف في للمعیشة الشرائیة قوته على تحافظ ال المنتج علیها

اًً  القمح لمحصول المساواة أسعار :ثانیًا رقم  وفق دخل  لمتوسط  القیاسي  لل ردي  ال ي  الف ف  ف  :الری
س  وهي الدراسة أعوام بعض في المساواة سعر عن للقمح الفعلي السعر زیادة وتبین ي  نواتال د  الت  تزی

  .للمنتج الحقیقي الدخل من
 وتبین: النباتي اإلنتاج مستلزمات لقیمة القیاسي للرقم وفقاًً القمح لمحصول المساواة أسعار: ثالثا

 علیها یحصل التي األسعار أن یعنى وهذا ٢٠٠٨ عام في المساواة سعر عن للقمح الفعلي السعر زیادة
  .سابقا المذكور العام في النباتي اإلنتاج مستلزمات من لقدرا نفس على الحصول من تمكنه المنتج

اً  القمح  لمحصول المساواة أسعار :رابعًا رقم  وفق ة  القیاسي  لل اج  لقیم اتي  اإلنت ین  :النب  نقص  وتب
ره  أعوام أغلب في المساواة سعر عن للقمح المزرعي السعر ذا  الدراسة  فت ى  وه ي  األسعار  أن یعن  الت

ا  عن تزید أو مساویة شرائیة قوة له تحقق ال المنتج علیها یحصل ة  نظیرته دخل  بواسطة  المحقق  من  ال
  .الذكر سالفة السنوات في النباتي اإلنتاج

ین : الدراسة  موضع  القمح  لمحصول المساواة وأسعار المزرعیة األسعار بین التباین :خامسًا  تب
  .له المقدرة المساواة أسعارو القمح لمحصول المزرعي الـسعر بـین معنویة اختالفات توجد ال أنه

  :الدراسة توصي وعلیه
 وتحفیزه الهامة الغذائیة المحاصیل من یعد الذي القمح محصول لزراعة المنتج تشجیع علي العمل -١

 .ربح له یحقق سعر بتحدید او انتاجه مستلزمات بدعم اما
ام -٢ اث االهتم ة باالبح ة العلمی ة الخاص عار بدراس وف االس ى للوق باب عل دوتح االس سیناریو دی  ال

  .انخفاضها او ارتفاعها مشكلة لحل المناسب
 :المراجع

ة  اقتصادیة دراسة محمود، المجید عبد حنان راهن  للوضع  تحلیلی ستقبل  ال اء  وم ذاتي  اإلكتف ن  ال ح  م ي  القم  ف
 .٢٠١٤،)٢ (الجزء) ٩٢ (العدد الزراعیة، للبحوث المصریة المجلة مصر،

دایم  عبد على دهشان، الغني عبد فتحي الراضي، عبد لحمیدا عبد یاسر الشیمي، السید حلمي عاطف د  ال  عب
ساواة  أسعار وآخرون، الظاهر زروع  الم شتویه،  الخضر  ل ة  ال وم  أسیوط  مجل ة  للعل دد  ، الزراعی  الع

 .٢٠١٦ ،)٢-٦ (الجزء ٤٧
ه وزارة صالح الزراع ي، وإست اع األراض شؤون قط صادیة، ال شرة اإلقت صاءات ن عار إح ة، األس  الزراعی

 .مختلفة أعداد األول، جزءال
 .مختلفة أعداد ، األهلى البنك نشرة
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Abstract 
The agricultural product in general and the agricultural product of the wheat 

crop in particular suffer from the fact that the price of their harvest is not keeping 
pace with the value of supplies production which generates a sense of unfairness 
on the one hand and weakens their purchasing power on the other, where this 
research was aimed at estimating the price of equity for the crop Wheat, which is 
considered to be one of the most important food crops. Research has also been 
aimed at keeping pace with the evolution of its prices to the development of the 
costs rural livelihoods, average per capita income in irrigation and value of plant 
production and plant production values on the other hand. The research on the 
data in the various numbers has relied on agricultural price statistics issued by the 
economic Affairs sector of the Ministry of Agriculture and Land reclamation. 
Descriptive and quantitative analysis was used in addition to the estimation of 
some standard models represented in the general time trend model in their simple 
linear form. 
The Most Important Results of This Study can be summated as follow: 

1. The price of equality for the wheat crop according to the rural Living 
expense index: The actual price of wheat is below the price of parity in most 
years of schooling, which means that the prices obtained by the product do not 
maintain its purchasing power for rural living in those years previously 
mentioned. 

2. The price of equality for the wheat crop according to the index of the 
average per capita income in the countryside: the actual price of wheat is higher 
than the price of parity in some years of schooling, which increases the real 
income of the product. 

3. Prices of equality for the wheat crop according to the value index of plant 
production requirements: The actual price of wheat was higher than the price of 
parity in 2008, which means that the prices obtained by the product enable it to 
obtain the same amount of plant production requirements for the year in question. 
Previously. 

4. Prices of equality for the wheat crop according to the plant Production 
value index: The low price of wheat is the price of parity for most years of 
schooling, which means that the prices obtained by the product do not yield equal 
or higher purchasing power than that achieved by income from Plant production 
in the above-mentioned years. 

5. The discrepancy between the price of farm prices and the equal prices of 
the wheat crop under study: it has been found that there are no moral differences 
between the price of the wheat harvest and the estimated equity prices. 

6. Accordingly, the study recommends that: 
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 1. To encourage the producer to cultivate the wheat crop, which is 
considered to be an important food crop and to stimulate it either by supporting 
its production requirements or by fixing a profit-making price. 

 2. Interest in scientific research for price study to identify the causes and 
determine the appropriate scenario for solving the problem of their high or low. 


