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 دراسة اقتصادية الستجابة العرض لمحصول القمح بمحافظة أسيوط
 حسن يوسف محمد محمود. د

 
 قسم االقتصاد الزراعى ـ كلية الزراعة ـ جامعة األزهر بأسيوط

 
 : مقدمة 

لقبشوري   ل  يعتبر محصول  لقمموم موه  حوص ح صوحب لقحبولى للقودم تنوتاتص مىتا توي  ون لقعتيوت موه لذنوتعم ذب لقةدلويو  لقيلميو  نولل  
ملقووت  لقحيللىيوو    ليعتبوور رايووز لقابوو  لقىوو تا مووه تغيوو  لقممووم لقةوودل  للن نوون قمع ووص  ووو ب لقنووو ه   حيووض يمووت لقانووص ب قوربلحيووترلب لق وورلري  لق

تللاه   إذ  ه لقمشوول  قلط غ  لقح م  قلمي ص ب لىشط  لقماتلف    وم  تتا  مالف ب طحوه لقمموم  ون تووليه لقعحوو  لقتون تتةودم لليشو  لقم شوي  للقو
يوت  يوي لقطلوى لقحميمي   ن لغتص تي ب لقممم قلتل  لقى مي  تومه  ن لتص وف ي  م  يىتا مىي محليً  قنوت لقمتطلبو ب لذنوتشحوي     ون لقلغوب لقودم يت ل

رلت وميوو ب وبيوور  مىووي مح لقوو  قت وويي  للوون لقةوودل  لدقووال بمعووتذب مرتفعوو  ىتياوو  ذرتفوو ا معووتذب لقىموول لقنووو ىن   لحوول موو  يتطلووى ب ق وورلر  ذنووتي
 .ي ا ب لقنو ه للقمىتا مىي محليً  لقفال  بيه لحت

لتشتز لقتلق  مه اح  ني نتش  لق رلليو  لقح قيو  إقون لقتشواي   ون لقتلنو  مىتو   محصول  لقمموم   لدقوال قنوت لقفاول  لقةدلويو  مىوي موه  
  لغيو ص لقتلقو  بو ملحه لوه نوعر  مموتمً  غبو  بوت  ملنوص لق رللو  حتون ينوت ىن قلو رلا اش    لتل ير لقعموحب لقصوعب  لىوت لنوتيرلت  موه اشو   اورم

 .لتا د غرلرتشص لمىت اي  لقمى نب  لنتا ب  قنعر  
 : المشكلة البحثية 

ر  لقعو قمن   لحول تترو  مشول  حدل لقبحض  ن ت ليت لقفال  لقةدلويو  موه لقمموم لموه  وص ت ليوت لقوللرتلب مىوي  ون لقلغوب لقودم يت ليوت  يوي نوع 
ىتياو  قتطبيو   بتلر  ي يت مه لقعى  للن لقملل ى  لقع م  قلتلق   وم   ه لرتف ا تو قيز لقعملي ب لق رللي    لودقال لرتف ا تو قيز منوتل م ب لذىتو  

لقتوث ير للون إىتو   محصول  لقمموم ني ن  لقتحرر لذغتص تم  ن غط ا لق رلل    ب م     إقن لرتف ا ربحيو  لقمح صوي  لقمى  نو  غوت  تم دقوال إقون 
 .لللن لقمعرلض لقمحلن مىي   مم  ينتتلن قترلن  متم لنتا ب  لق رلا  ن لقتلن   ل لقعدلز له  رلل  حدل لقمحصل  

 : الهدف من البحث 
مرلوو  مح   و   نويلط قلفتور  ينتشتز لقبحض ترلن  لقتل ي  لقاةرل ن قلمن ح  لقمى رل    للمىت ايو  لقفتلىيو   للذىتو   لقولون موه لقمموم ب 
  ب م     قترلن  لذتا ح ب لق مىي  قو  مه لقمن ح  لقمى رل    للمىت ايو  لقفتلىيو    للمىتو   لقولون   للقتوو قيز لمىت ايو  ( ص  6000و  6002) 

للون لقمتةيورلب لقتفنويري  لقتون تول ر للون  لقفتلىي   للقنعر لقم رلن   لص  ن لقع وت لقفوتلىن قمحصول  لقمموم بمح   و   نويلط    وًح لوه لقتعورز
لقمنووو ح  لقمى رلووو  قمحصووول  لقمموووم   با ىوووى تموووتير مرلىووو  لذنوووتا ب  قشووود  لقمتةيووورلب   لمووو  يترتوووى للووون دقوووال موووه غووورلرلب لقمىتاووويه بشوووثه إىتووو   

 .محصل  لقممم   لدقال مه اح  تمتير لنتا ب  لقعرض قلمحصل  مل   لقترلن  
 : ب البحثى مصادر البيانات واألسلو 

ىموووولد  ) لقمىشوووولر  لايوووور لقمىشوووولر  قتمووووتير بعووووض لقىموووو د  لذحصوووو وي  ذنووووتا ب  لقعوووورض  (1)للتمووووتب لقترلنوووو  للوووون لقبي ىوووو ب لق  ىليوووو  
Nerlove  ومووو  لنوووتاتمب لقمتةيووورلب لقتفنووويري   ووون صووولرتش  لقمطلمووو  للقىنوووبي    حووودل لغوووت توووص تطبيووو  لقىمووولد   ووون صووويةتيي لقاطيووو  ( لقوووتيى ميون

لا ريتميو  لقم تلاو  لدقوال  ون وو  صوية  موه حو تيه لقصويةتيه قلمتةيورلب لقتفنويري  للون حوت    حيوض توص تطبيو  لقىمولد   ون صولرتي لذىحتلريوو  للقل
 . (3)للقمتعتت  لقمرلح  (2)لقمتعتت 

 نتائج الدراسة
محصــول القمــح بمراكــز محافظــة أســيوط كمتوســط للاتــر   التوزيــا الجارافــى للمســاحة المنزرعــة ج واالنتاجيــة الادانيــة ج وامنتــا  الكلــى مــن: أواًل 

 ( :م  6000ـ  6002)
 : المساحة المنزرعة  أ  ـ
 نيلط      ه لقممم يىتشر  رللتي  ن و    مرلو  لقمح       حيض تترو  من حتي  ن مرلو  لقملصي  ( 0)يت م مه لقاتل  رغص  

قبتلرم  لقن ح    لقةى يص   حيض تنتث ر تلال لقمرلو  بمن ح  مى رل  مه لقممم تم   ىحل تيرلط   مىفللط    بل تيا    بىلى   لقفتم   صت    ل

                                                 
    Secondary data. (1)  

 (2)Multiple, Regression analysis. 

 (3)step wise Multiple Regression.  
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 2013(  1)  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

مه لقمتلنط لقنىلم للن منتلم % ...  % 6..  % 6.2  % ..1  % 1.1  % 00.2  % 00.1  % 00.1  % ...0  2%..0
  قز  تله ومتلنط قلفتر   6..06للقب قغ حللقن  لقمح      

 .للن لقترتيى (  ص 6000  و 6002 )
 

 : امنتاجية الادانية  ب  ـ
لقةىو يص   لقنو ح     نويلط   يتبيه مه ىفس لقاتل   ه لمىت اي  لقفتلىي  مه محصل  لقممم بمح      نيلط تترو   ن مرلوو  لقملصوي   
  رتى ومتلنوووط قلفتووور   01.6غ حوووللقن  بىووولى للووون لقترتيوووى   حيوووض تفووول  لمىت ايووو  لقفتلىيووو  بشوووص لوووه ى يرتشووو  للووون منوووتلم لقمح   ووو  لقتووون تبلووو  
  .قمرلو  لدقال ومتلنط قىفس لقفتر   ن حيه قص تتحم  تلال لمىت اي  حيض و ىب  غ  مه دقال  ن ب غن ل( ص6000و 6002)
 

    نيلط ومتلنط لقتل ي  لقاةرل ن قلمن ح  لقمى رل    للمىت اي  لقفتلىي    للمىت   لقولن مه محصل  لقممم بمرلو  مح  ( : 0)جدول رقم 
 (. ص 6000و  6002) قلفتر   

 البيان         

 

 المراكز      

 اإلنتاج الكلى اإلنتاجية الفدانية المساحة المنزرعة

األهمية  ألف فدان

 %النسبية 

الرقم  أردب الترتيب

 القياسى

ألف  الترتيب

 أردب

األهمية 

 %النسبية 

 الترتيب

 1 3101 173 2 99 3.02 4 3101 4.02 ديروط

 3 3201 2.1 3 3.1 3901 3 3101 .4.0 القوصية

 2 3.07 1.2 2 99 3.01 1 .3.0 3303 منفلوط

 4 .320 192 1 3.4 3.09 3 3103 .4.0 أسيوط

 1 3.03 1.3 2 99 3.02 2 3.07 3302 أبو تيج

 7 704 4.1 1 .9 3.03 7 701 3304 صدفة

 .3 102 97 3 3.1 3902 .3 101 .10 الغنايم

 2 3.07 1.2 1 3.4 .3.0 1 3.03 3304 وبأبن

 3 702 4.9 3 93 3707 3 707 .330 الفتح

 9 107 3.1 4 3.1 3903 9 101 102 الساحل

 . 207 314 7 1. 3101 . 103 03. البدارى

 ــ ..3 .4.4 ــ ..3 3.01 ــ ..3 31104 جملة المحافظة

 .ص 6000  بي ى ب اير مىشلر  ناحب غنص لمحص   رل ن   متيري  لق رلل  بثنيلط     ل لر  لق رلل  للنتصحح لل: امعب لحنبب مه : لقمصتر 
 

 : امنتا  الكلى     ـ
  تشووير بي ىوو ب ىفووس لقاووتل   ه لمىتوو   لقولوون قمحصوول  لقممووم بمح   وو   نوويلط يترووو  بمرلووو  لقملصووي     نوويلط   تيوورلط   مىفلوولط  

  % .0  % ...0لرم   لقنوو ح   لقةىوو يص  حيووض تنووتث ر تلووال لقمرلووو  بثىتوو   ولوون مووه لقممووم يم وو  ىحوول  بىوولى    بوول توويا   لقفووتم   صووت     لقبووت
  موووه لقمتلنوووط لقنوووىلم للووون منوووتلم لقمح   ووو  للقبووو قغ حوووللقن % ...  % 1..  % 1..  % 1.6  % ..1  00.2%  % 00.1  % ...0
 .لن لقترتيى ل( ص6000و  6002)  قز  رتى ومتلنط قلفتر   6161

 
ج ( م 0882ـ  0891) المعـالم االتجاهيـة لـبعض المتايـرات امنتاجيـة واالقتصـادية مـن محصـول القمـح بمحافظـة أسـيوط نـ ل الاتـرتين : ثانيًا 

 ( :م 6000ـ  0881)
 :المساحة المنزرعة  أ  ـ

ح  لقفتوور  لللقون مووه لقترلنو   ىشوو  تشوير ىتو وا غيوو س لذتاو   لق مىوون لقعو ص قلمنو ح  لقمى رلوو  بمحصول  لقممووم بمح   و   نوويلط لدقوال او
   موو  غيمو  مع موو  لقتحتيووت  تشووير إقون  ه لقتةيوورلب لقح ت وو   وون لقمنو ح  لقمى رلوو  بوو قممم تراوو  ايور معىوولح إحصوو وي   اودب لتا حووً  ل مووً  مت ليووتًل   

ه و ه  غربش  قلمىط  لمحص ون لقىملد  لقمل م ب قمع   ( . 6) للقاتل  رغص ( 0)تق  رغص إقن لللم   ارم اير ممتر    لل 
(  6) للىووت تمووتير لذتاوو   لق مىوون لقعوو ص قلمنوو ح  لقمى رلوو  قمحصوول  لقممووم اووح  لقفتوور  لق  ىيوو  مووه لقترلنوو  للقمل ووح  ب قمع تقوو  رغووص 

 قوز  .6.6  لقنوىلي  حوللقن ومو  بلةوب لق يو ر  0.00تبيه  ىش   ادب لتا حً  ل مً  مت ليتًل لمعىلم إحصو ويً  لىوت منوتلم معىليو  (  6) للقاتل   رغص 
 قوز  وتله    0.1.1مه متلنط لقمنو ح  لقمى رلو  بو قممم اوح  ىفوس لقفتور  للقودم بلوغ حوللقن %  0.20 تله   لدقال بمعت   ي ت  نىلم بلغ ىحل 

 .قي لىصر لق مه ترا  لمه لقتةيرلب لقح ت    ن لقمن ح  لقمى رل  ب قممم إىم  % .6إقن  ه حللقن (   R2)وم  يشير مع م  لقتحتيت 
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 2013(  1)  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 : االنتاجية الادانية  ب  ـ
تشووير ىتوو وا غيوو س لذتاوو   لق مىوون لقعوو ص قاىت ايوو  لقفتلىيوو  مووه محصوول  لقممووم بمح   وو   نوويلط لدقووال اووح  لقفتوور  لللقوون مووه لقترلنوو   

 رتبووً   ...0  لغووت بلةووب لق يوو ت  لقنووىلي  حووللقن   ىشوو   اوودب إتا حوو  ل مووً  مت ليووتًل لمعىوولم إحصوو وي ً ( 6)للقاووتل  رغووص ( .)للقمل ووح  ب قمع تقوو  رغووص 
 رتبوً  قلفوتله    02.2مه متلنط إىت اي  لقفتله مه لقممم لدقال اوح  تلوال لقفتور  للقودم بلوغ حوللقن % 6.6قلفتله لدقال بمعت   ي ت  نىلم بلغ ىحل 

موه لقتةيورلب لقح ت و   ون متلنوط % 6.إقون  ه حوللقن (   R2)   ليشوير مع مو  لقتحتيوت  0.06وم   بتب معىلي  حدل لقىمولد  لىوت منوتلم معىليو  
لتشير ىت وا غي س لذتا   لق مىون لقعو ص مىت ايو  لقفوتله موه لقمموم بمح   و   نويلط لدقوال لىصر لق مه  إىم  ترا  لقيإىت اي  لقفتله مه لقممم إىم  

لووه لووتص  بوولب معىليتووي إحصوو ويً   ليتبوويه مووه غيموو  مع موو  لقتحتيووت  ه  اووح  لقفتوور  لق  ىيوو  مووه لقترلنوو   ىشوو   اوودب لتا حووً  ل مووً  متى غصووً      ووحً 
ه ووو ه  غربشو  قلمىطوو  لمحصو ون لق ىموولد  لقتةيورلب لقح ت و   وون إىت ايو  لقفووتله موه لقممووم بمح   و   نوويلط إىمو  تراو  قعللموو   اورم ايوور مموتر    لل 

 ( .6)للقاتل  رغص ( .)لقمل م ب قمع تق  رغص 
 : امنتا  الكلى     ـ
يتبوويه مووه ىتوو وا غيوو س لذتاوو   لق مىوون لقعوو ص قاىتوو   لقولوون مووه محصوول  لقممووم بمح   وو   نوويلط لدقووال اووح  لقفتوور  لللقوون مووه لقترلنوو   

   قووز  رتبوو 10.2 ىووي  اوود  لتا حووً  ل مووً  مت ليووتًل لمعىوولم إحصوو ويً    وموو  بلةووب لق يوو ت  لقنووىلي  حووللقن ( 6)للقاووتل  رغووص ( 6)للقمل ووح  ب قمع تقوو  
 قوز  رتبوً    ومو   6006مه متلنط لمىت   لقولن مه لقممم لدقال اح  تلال لقفتر  للقدم بلوغ حوللقن %  61..لدقال بمعت   ي ت  نىلم بلغ حللقن 

   موه لقتةيورلب لقح ت و   ون متلنوط لمىتو% .2إقون  ه حوللقن ( R2)  ليشير مع م  لقتحتيوت 0.00تثوتب معىلي  حدل لقىملد  لىت منتلم معىلي  
 .لقولن مه لقممم إىم  تفنرح  لقعللم  للقتن يعوس تث يرح  لىصر لق مه 

ليت وم موه ىتو وا غيو س لذتاو   لق مىون لقعو ص قاىتو   لقولون موه محصول  لقمموم بمح   و   نويلط لدقوال اوح  لقفتور  لق  ىيو  موه لقترلنوو   
 قوز  0.1.مت ليوتًل لمعىولم إحصو ويً    ومو  بلةوب حود  لق يو ت  لقنوىلي  حوللقن  ىوي  اود لتا حوً  ل موً  ( 6)للقاوتل  رغوص ( 2)للقمل ح  ب قمع تقو  رغوص 

 61.0مه متلنط لمىتو   لقولون موه محصول  لقمموم لدقوال اوح  تلوال لقفتور  للقودم بلوغ حوللقن %  1..0 رتبً  لدقال بمعت   ي ت  نىلم بلغ حللقن 
موه لقتةيورلب لقح ت و  % 22إقون  ه حوللقن (  R2)   ليشوير مع مو  لقتحتيوت 0.00 قز  رتبً    وم  تثوتب معىلي  حودل لقىمولد  لىوت منوتلم معىليو  
 . ن متلنط لمىت   لقولن مه لقممم إىم  ترا  لقي لىصر لق مه 

 : التكاليف امنتاجية الادانية  د  ـ
   نوويلط لدقووال اووح  لقفتوور  لللقوون يت وم مووه ىتوو وا غيوو س لذتاوو   لق مىوون لقعوو ص  ه لقتووو قيز لمىت ايوو  لقفتلىيو  قمحصوول  لقممووم بمح   وو 

 ىشوو   اوودب لتا حووً  ل مووً  مت ليووتًل لمعىوولم لحصوو ويً    لغووت بلةووب لق يوو ت  لقنووىلي  حووللقن ( 6)للقاووتل  رغووص ( 1)مووه لقترلنوو  للقمل ووح  ب قمع تقوو  رغووص 
لىيو  قلمموم بمح   و   نوويلط لدقوال اوح  تلووال موه متلنوط لقتوو قيز لمىت ايوو  لقفت% 61..0اىيشوً  قلفوتله لدقوال بمعووت   يو ت  نوىلم بلوغ ىحوول  12.2

إقوون  ه (  R2)   لتشووير غيموو  مع موو  لقتحتيووت  0.00اىيشووً  قلفووتله   وموو  تثوووتب معىليوو  حوودل لقىموولد  لىووت منووتلم  106لقفتوور  للقوودم بلووغ حووللقن 
 .  ترا  لقي لىصر لق مه مه لقتةيرلب لقح ت    ن لقتو قيز لمىت اي  لقفتلىي  قلممم بمح      نيلط إىم  إىم% .1حللقن 

ليتبويه موه ىتوو وا غيو س لذتاوو   لق مىون لقعو ص قلتووو قيز لمىت ايو  لقفتلىيوو  قمحصول  لقممووم بمح   و   نويلط لدقووال اوح  لقفتوور  لق  ىيو  مووه  
 0.6بلةوب لق يو ت  لقنوىلي  حوللقن  ىشو   اودب لتا حوً  ل موً  مت ليوتًل لمعىولم إحصو ويً    لغوت ( 6)للقاوتل  رغوص ( 1)لقترلن  للقمل ح  ب قمع تقو  رغوص 

مه متلنط لقتو قيز لمىت اي  لقفتلىي  قلممم بمح      نيلط لدقوال اوح  تلوال لقفتور  للقودم % 6..1اىيشً  قلفتله لدقال بمعت   ي ت  نىلم بلغ ىحل 
إقون  ه حوللقن (  R2) يمو  مع مو  لقتحتيوت   لتشوير غ 0.00اىيشً  قلفتله   ومو  تثووتب معىليو  حودل لقىمولد  لىوت منوتلم معىليو   .010بلغ حللقن 

 .مه لقتةيرلب لقح ت    ن لقتو قيز لمىت اي  لقفتلىي  قلممم بمح      نيلط إىم  ترا  لقي لىصر لق مه%  21
 : هـ ـ السعر المزرعى 

ن موه لقترلنو  للقمل وم ب قمع تقو  تشير ىت وا غي س لذتا   لق مىن لقع ص قلنعر لقم رلن قلممم بمح      نيلط لدقوال اوح  لقفتور  لللقو 
اىيشووً  قوو رتى لدقووال  2.21 ىووي  اوود لتا حووً  ل مووً  مت ليووتًل لمعىوولم إحصوو ويً    لغووت بلةووب حوود  لق يوو ت  لقنووىلي  حووللقن ( 6)للقاووتل  رغووص (  1) رغووص 

اىيشوً  قو رتى   ومو   بتوب  12.1حوللقن مه متلنط لقنعر لقم رلن قلممم لدقال اوح  تلوال لقفتور  للقودم بلوغ % 1.10بمعت   ي ت  نىلم بلغ ىحل 
موه لقتةيورلب لقح ت و   ون لقنوعر لقم رلون % 12إقون  ه حوللقن (  R2)  لتشير غيمو  مع مو  لقتحتيوت 0.00معىلي  حدل لقىملد  لىت منتلم معىلي  

 .قلممم بمح      نيلط اح  تلال لقفتر  إىم  ترا  إقي لىصر لق مه 
ق مىوون لقعوو ص قلنووعر لقم رلوون قلممووم بمح   وو   نوويلط لدقووال اووح  لقفتوور  لق  ىيوو  مووه لقترلنوو  للقمل ووم ليت ووم مووه ىتوو وا غيوو س لذتاوو   ل 

اىيشوً  قو رتى لدقوال  06.2 ىي  اد لتا حوً  ل موً  مت ليوتًل لمعىولم لحصو ويً    لغوت بلةوب لق يو ت  لقنوىلي  حوللقن ( 6)للقاتل  رغص ( 00)ب قمع تق  رغص 
اىيشوً  قو رتى   ومو   0.1.6موه متلنوط لقنوعر لقم رلون قلمموم لدقوال اوح  تلوال لقفتور  للقودم بلوغ حوللقن %  ...00بمعت   ي ت  نىلم بلغ ىحول 

مووه لقتةيوورلب لقح ت وو   وون لقنووعر % 66إقوون  ه حووللقن (  R2)   لتشووير غيموو  مع موو  لقتحتيووت 0.00 بتووب معىليوو  حوودل لقىموولد  لىووت منووتلم معىليوو  
 .تلال لقفتر  إىم  ترا  لقي لىصر لق مه لقم رلن قلممم بمح      نيلط اح  
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 ( .م 6000ـ  0881) ج ( م 0882ـ  0891)  المعالم االتجاهية لبعض المتايرات االنتاجية واالقتصادية من محصول القمح بمحافظة أسيوط ن ل الاترتين ( : 6)جدول رقم 

رقم 

 المعادلة
 المعادلة الفترة المتغيرات

 معامل االرتباط

( R) 

 التحديد معامل

 (R
2 

) 

" F"قيمة 

 المحسوبة
 %معدل التغير  مقدار التغير المتوسط

3 

 (ألف فدان)المساحة المنزرعة 

 األولى
 س هـ  23+  344= هـ ˆص

                (.049) 
 ــ ــ 34203 ..0. 0.3. 03.

 الثانية 4
 س هـ 4041+  341= هـˆص

                  (70.1)
 **

 
.071. .012 14012

** 
31.09 4041 3033 

1 

 (أردب ) اإلنتاجية الفدانية 

 األولى
 س هـ  012.+  3207= هـ ˆص

                 (4013)
* .0373 .021 3011

* 
3303 .012 40.1 

 الثانية 2
 س هـ 02. -.3.0= هـ ˆص

                 (- 3031) 
 ــ ـ 3901 3014 .03. 0141.

1 

 (ألف أردب )اإلنتاج الكلى 

 ولىاأل
 س هـ 9303+ 3103= هـ ˆص

                  (107. )
 **

 
.0792 .031 31074

**
 4..1 9303 2017 

 الثانية 3
 س هـ .2.0+ 4242= هـ ˆص

                   (2031)
 **

 
.0.33 .033 43014

**
 471. 2.0. 3029 

7 
 التكاليف اإلنتاجية الفدانية 

 (جنيه ) 

 األولى
 هـ س 9303+  3.3= هـ ˆص

                    (3.033)
 **

 
.0932 .091 334013

**
 734 9303 31017 

 الثانية .
 س هـ 311+  914= هـ ˆص

                    (2012)
 **

 
.0.14 .039 42033

**
 3.31 311 7021 

9 
 السعر المزرعى 

 (أردب / جنيه ) 

 األولى
 س هـ 3039+  .2= هـ ˆص

                   (703.)
 **

 
.0947 .0.3 1.02.

**
 730. 3039 .073 

 الثانية .3
 س هـ 3103+  2104= هـ ˆص

                  (1011)
 **

 
.0741 .014 34012

**
 32901 3103 3.021 

33 
 صافى العائد الفدانى 

 (جنيه ) 

 األولى
 س هـ .31+  .17= هـ ˆص

                (1043)
 **

 
.0..1 .07. 4707.

**
 3111 31. 3.012 

 الثانية 34
 س هـ 313+ 3379= هـ ˆص

               (3093) 
 ــ ــ 4333 1032 043. 0134.

 .ب قنىللب قلفتر  لق  ىي  ( .0  000  6  0= )ب قنىللب قلفتر  لللقن   حو (  00   000   6   0= ) ل م  لق مه حيض حو = تشير قلميم  لقتمتيري  قلمتةير   س حو = حيض  ه ص 
  0.00معىلم لىت منتلم معىلي  **    0.06معىلم لىت منتلم معىلي  * لقمحنلب    "  t" للرغ ص لقتن بيه لقملنيه  نف  مع محب لذىحتلر تشير إقن غيم  (   )  

.  بي ى ب اير مىشلر   ناحب غنص لمحص  ق رللن   ل لر  لق رلل  للنتصحح للرل ن   غط ا لقشوله لذغتص تي    لمتلر  لقمرو ي  قحغتص ت ل: امعب لحنبب مه : لقمصتر 
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 2013(  1)  51جلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد م

 :صافى العائد الادانى  و  ـ
يتبيه مه ىت وا غي س لذتا   لق مىن لقع ص قص  ن لقع وت لقفتلىن قمحصل  لقممم بمح   و   نويلط لدقوال اوح  لقفتور  لللقون موه لقترلنو   

اىيشوً  قلفوتله  0.1حً  ل مً  مت ليتًل لمعىلم إحص ويً    لغت بلةب لق يو ت  لقنوىلي  حوللقن  ىي  اد لتا ( 6)للقاتل  رغص ( 00)للقمل م ب قمع تق  رغص 
اىيشوً  قلفوتله   ومو   6..0مه متلنط لقنعر لقم رلن قلممم لدقال اح  تلال لقفتر  للقدم بلوغ حوللقن % ...00لدقال بمعت   ي ت  نىلم بلغ ىحل 

   0.00 بتب معىلي  حدل لقىملد  لىت منتلم معىلي  
مووه لقتةيورلب لقح ت وو   وون صو  ن لقع وووت لقفووتلىن قمحصوول  لقمموم بمح   وو   نوويلط اووح  % 11إقوون  ه حووللقن (  R2) لتشوير غيموو  مع موو  لقتحتيوت  

 .لىصر لق مه  ترا  لقيتلال لقفتر  إىم  
لط لدقووال اووح  لقفتوور  لق  ىيوو  مووه ليت ووم مووه ىتوو وا غيوو س لذتاوو   لق مىوون لقعوو ص قصوو  ن لقع وووت لقفووتلىن قمحصوول  لقممووم بمح   وو   نووي 

 ت و   ون صو  ن لقترلن   ىي غت  اد لتا حً  ل مً  مت ليتًل     ًح له لتص  بولب معىليتوي لحصو ويً    ليتبويه موه غيمو  مع مو  لقتحتيوت  ه لقتةيورلب لقح
ه و ه  غر  بش  قلمىطو  لمحصو ون لقىمولد  لقمل وم ب قمع تقو  لقع وت لقفتلىن قمحصل  لقممم بمح      نيلط إىم  ترا  قعللم   ارم اير ممتر    لل 

 ( . 6) للقاتل  رغص ( 06) رغص 
 :التقدير االحصائى لنموذ  استجابة العرض لمحصول القمح : ثالثًا 

لقوتيى ميون ذنوتا ب  لقعورض قمحصول  لقمموم ى ورًل له حودل لقىمولد  موه  شوشر (  Marc Nerlove) تص لنتاتلص ىملد  م رال ىيرقلز  
لد  موو د  لذغتصوو تي   وون تمووتير تلل  لنووتا ب  لقعوورض لدقووال ذمو ىيوو  إتاوو   لقعتيووت مووه لقمتةيوورلب لقمنووتمل   وون لقىموولد    وموو  يتىوو ل  حوودل لقىموولقى

ن وع موو  توو ب    ل حووص لقمتةيوورلب لقتفنوويري   وو( ه ) لقتمووتير لذحصوو ون قلعحغوو  بوويه لقمنوو ح  لقمى رلوو  قمحصوول  لقممووم بمح   وو   نوويلط  وون لقنووى  
للقتن يفترض تث يرح  للون لقع مو  لقتو ب  حيوض لنوتاتمب تلوال لقمتةيورلب لقتفنويري   ون صولرتش  لقمطلمو  للقىنوبي  ( 0ه و )صلرتش  لقمبطث   ن لقنى  

  للون حوت    حدل لغت تص تطبي  لقىملد   ن لقصيةتيه لقاطي  للقللا ريتمي  لقم تلا  لدقال  ون وو  صوية  موه حو تيه لقصويةتيه قلمتةيورلب لقتفنويري
للقحووت    حيوض تووص تطبيوو  لقىموولد   وون صوولرتي لذىحتلريوو  لقمتعووتت   للقمتعووتت  لقمرلحوو  لدقووال قعووح  مشووول  لذ تلل  لقاطوون بوويه لقمتةيوورلب لقمنووتمل 

لقتو ب  موه ى حيو   اورم   مه    ر  لقنلبي  للن تغ  لقتمتير لذحص ون قلىملد  مه ى حي    لمعر        لقمتةيرلب لذغتصو تي  توث يرًل للون لقمتةيور 
  ل يموو  يلووون لقصوووية  (  000=  0112) وموو  توووص تعووتي  اميووو  لقمتةيووورلب لقنووعري  بووو قرغص لقمي نووون لنووع ر لقاملووو    لدقوووال ب لتبوو ر نوووى  للنووو س 

 : لقري  ي  قلىملد  
Yt = a+B0 x1 (t-1) + B2x2 (t-1) +B3x3(t-1) ………+Bnxn (t-1)  

 ( . t)  لقمن ح  لقمى رل  مه لقمحصل   ن لقمح     لقمىتا   ن لقنى  لقمتةير لقت ب  لحل =  Ytحيض  
a  =  بب لقمع تق   

X1 (t-1), x2 (t-1), x3 (t-1)……… Xn (t-1) . 
 ( . t-1) لدقال  ن لقنى   nحتن لقمتةير ( 0)تشير إقن لقمتةيرلب لقتفنيري  لقتلال   ن لقىملد  مه لقمتةير  

Bn  ...B1, B2, B3   =ب لذىحتلر قلمتةيرلب لقتفنيري   ن لقىملد  مع مح. 
 
 (t-1 = )E   0متةير لقاطث لقعشللون ب قىملد 
 0لدقال قلمحصل  مل   لقترلن  ( ص6000و  0111)لتاتر لمش ر  إقن  ه لقتمتير لمحص ون قلىملد  تص اح  لقفتر   

 :توصيف نموذ  استجابة العرض لمحصول القمح بمحافظة أسيوط  أ  ـ
  ل ه لقىموولد  تووص تطبيمووي  وون ( 0-ه)تص تطبيوو  حوودل لقىموولد   وون لقصوولرتيه لقمطلموو  للقىنووبي  قلمتةيوورلب لقتفنوويري  لقمبطووث   وون لقنووى  يوو 

ص لاتيو ر لقصلرتيه لذىحتلري  لقمتعتت    للذىحتلري  متعتت  لقمرلح  للن  ه تطب  و  صلر   ن صيةتش  لقاطي  للقللا ريتميو  لقم تلاو    حيوض تو
يلوون   ل يموو  ( ص  6000و  0111)لقمحنوولب  لدقووال اوح  لقفتوور  (  F) لووودقال غيموو  (  R2)  و  حوو تيه لقصوويةتيه ل مووً  قوبوور غيموو  مع مو  لقتحتيووت  ل 

 .تلصيز قمتةيرلب حدل لقىملد  
 : الصور  المطلقة  ـ  0
لقو   ون وو  موه لقمتةيورلب لقتفنويري  لقمبطوث   ون  و ل مو  تو ب  و ت( ه)حيض لقمن ح  لقمى رل  قمحصل  لقممم بمح      نيلط  ن لقنى   

امو قن لقتوو قيز لمىت ايو  لقفتلىيو  بمو   يشو  لمياو ر   للقنوعر لقم رلون قللحوت  (  0ه و ) لقنى  لقن بم   لتشم  تلوال لقمتةيورلب لمىت ايو  لقفتلىيو    لل 
لقفتلىيو    للقنوعر لقم رلون قللحوت  لقمىتاو    لصو  ن لقع ووت لقفوتلىن موه لقتوو قيز لمىت ايو  : لقمىتا  مىي  لص  ن لقع وت لقفوتلىن   لوودقال وو  موه 

ووو  مووه لقمح صووي  لقمى  نوو  قمحصوول  لقممووم لحوون لقفوول  لقبلووتم  للقعووتس   لقشووعير   حيووض تووص لقتمووتير لذحصوو ون قلىموولد   وون صوولرتي لذىحتلريوو  
ذغتصوو تم  ه لقعحغوو  بوويه لقمنوو ح  لقمى رلوو  مووه محصوول  لقممووم لووو  موووه لقمتعووتت    لووودقال لذىحتلريوو  لقمتعووتت  لقمرلحوو    ليفتوورض لقمىطوو  ل

  لوووودقال إامووو قن لقتوووو قيز لمىت ايووو  ( 0-ه) مىوووي  ووون لقنوووى  ( .س)لصووو  ن لقع ووووت لقفوووتلىن ( .س)للقنوووعر لقم رلووون (  0س)  إىت ايتوووي لقفتلىيووو  
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 2013(  1)  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

للون لقترتيوى ( 0-ه) ون لقنوى  ( 1س)  ( 2س)   (  6س) للقمم لو   ون  لقفتلىي  قو  موه لقح صوحب لقمى  نو  و لقفول  لقبلوتم   لقعوتس   لقشوعير و
  (  1س) لحغ  طرتيو    ومو   ه لقعحغو  بويه لقمنو ح  لقمى رلو  موه محصول  لقمموم لوو  موه لقنوعر لقم رلون قلح صوحب لقمى  نو  للقمم لو   ون 

  (06س)  ( 00س)ووو  مووه لقح صووحب لقمى  نوو  لقمم لوو   وون للوون لقترتيووى  لووودقال صوو  ن لقع وووت لقفووتلىن ق( 0-ه)  وون لقنووى  ( 00س)  ( 1س)
 0للن لقترتيى لحغ  لوني  (  0 –ه ) ن لقنى  ( .0س)
 : الصور  النسبية  ـ  6
متةيور تو ب  تلقو   ون وو  موه لقمتةيورلب لقتفنويري  لقمبطوث   ون ( ه ) حيض لقمن ح  لقمى رل  قمحصل  لقممم بمح      نيلط  ن لقنوى   

 ن صولرتش  لقىنوبي  للقمم لو   ون وو  موه ىنوب  إامو قن لقتوو قيز لمىت ايو  لقفتلىيو  موه لقمموم مامو قن لقتوو قيز لمىت ايو  (  0 –ه )  لقنى  لقن بم 
 لقفتلىي  قو  مه لقمح صي  لقمى  ن  قشدل لقمحصل  للقن قف  لقدور   لودقال ىنب  لقنعر لقم رلن قللحت  لقمىتا  مه 

 
قللحت  لقمىتاو  موه لقمح صوي  لقمى  نو    لىنوب  صو  ن لقع ووت لقفوتلىن موه لقمموم إقون صو  ن لقع ووت لقفوتلىن موه وو  موه لقممم إقن لقنعر لقم رلن 

  ومووو  يفتووورض لقمىطووو  ( ص 6000و  0111) حووود  لقمح صوووي  لقمى  نووو    ل ه حووود  لقتموووتيرلب قشووودل لقىمووولد  لحووودل لقمحصووول  تموووب اوووح  لقفتووور  
ح  لقمى رلوو  مووه محصوول  لقممووم لىنووب  تووو قيز لقمحصوول  ب قىنووب  قلح صووحب لقمى  نوو  و  وول  بلووتم   لووتس   لذغتصوو تم  ه لقعحغوو  بوويه لقمنوو 

للن لقترتيى لحغو  لونوي    ومو   ه لقعحغو  بويه لقمنو ح  لقمى رلو  (  0ه و )  ن لقنى  (  02س)   (  06س)   (  .0س) شعير و للقمم ل   ن 
( 0ه و) ون لقنوى  ( 01س)  ( 01س)  (  01س) قلمحصول  ب قىنوب  قلح صوحب لقمى  نو  للقمم لو   ون مه محصل  لقممم لىنب  لقنوعر لقم رلون 

(  66س)   (  60س)   (  60س )للوون لقترتيووى   لووودقال ىنووب  صوو  ن لقع وووت لقفووتلىن قمحصوول  لقممووم ب قىنووب  قلح صووحب لقمى  نوو  للقمم لوو   وون 
 0للن لقترتيى لحغ  طرتي (  0ه و )  ن لقنى  

 :النتائج التحليلية للتقدير االحصائى لنموذ  استجابة العرض لمحصول القمح بمحافظة أسيوط ـ ب 
 : النماذ  المقدر  فى الصور  المطلقة  ـ  0

ىتو وا لقتموتير لذحصو ون قىمولد  لنوتا ب  لقعورض قمحصول  لقمموم بمح   و   نويلط  ون صولرتي لقمطلمو  (  .) يت م موه لقاوتل  رغوص 
ووو وموو  تثووتب معىليوو  لقىموولد  ووو  لىووت منووتلم (  0) طوون حول  ل وو  لقىموو د  لقمموتر   وون صوولرتي لذىحتلريو  لقمتعووتت  و مع تقوو  رغوص  ه لقىمولد  لقا

إاموو قن لقتووو قيز لمىت ايوو  لقفتلىيوو  قلممووم   وون ( 6س)  ل (  0ه و ) لذىت ايوو  لقفتلىيوو  قلممووم  وون لقنووى  (  0س)   ل ه لقمتةيوورلب 0.06معىليوو  
  ومو  تثووتب معىليو  تلوال لقمتةيورلب ( ه ) تول ر  ون رغعو  لقمموم  ون لقنوى  ( 0ه و)لقنوعر لقم رلون قلعوتس  ون لقنوى  ( 1س)  ل (  0ه و ) لقنوى  

 .  وم   ه إش ر  تلال لقمتةيرلب لتفمب م  لقمىط  لذغتص تم  0.06مه لقلاي لمحص وي  لىت منتلم معىلي  
صو  ن لقع ووت (  .س ) ه لقمتةيرلب لقتفنيري  لقمبطوث  للقمفتورض تث يرحو   ون رغعو  لقمموم حون حدل لتبيه مه لقمع تق   ي ً   ىي مه  م 

  إذ إه إشوو رتي قووص تتفوو  موو  لقمىطوو   0.00حيووض تثوووتب معىليوو  دقووال لقمتةيوور إحصوو ويً  لىووت منووتلم معىليوو  (  0ه و ) لقفووتلىن قلممووم  وون لقنووى  
مووه لقتةيوورلب  وون لقمنوو ح  لقمى رلوو  % .1مموو  يعىوون  ه  .0.1  مع موو  لقتحتيووت بلةووب ىحوول لذغتصوو تم   وموو  يت ووم مووه لقمع تقوو   ي ووً   ه غيموو

تراوو  إقوون لقتةيوورلب  وون تلووال لقعللموو  لقتفنوويري    حوودل لقووص ت بووب معىليوو  بوو غن لقمتةيوورلب  وون لقمع تقوو    وموو  غووترب مرلىوو  ( ه ) بوو قممم  وون لقنووى  
(  0ه و ) إامو قن لقتوو قيز لمىت ايو  قلمموم  ون لقنوى  (  6س)    (  0ه و ) قلمموم  ون لقنوى  لمىت ايو  لقفتلىيو  (  0س) لنتا ب  لقعرض قو  موه 

قووو  مووه لقعللموو  % 00 ه تةيوورًل غووتر   مموو  يفنوور 0.01   0.02   1.2بحووللقن (  0ه و ) لقنووعر لقم رلوون قلعووتس  وون لقنووى  (  1س )   ل 
للون ( ه) ون لقمنو ح  لقمى رلو  بو قممم  ون لقنوى  % 00.1  % 0.2  % 12إقون تةيورل غوتر  يولتم (  0ه و ) لقتفنيري  لقمدولر   ن لقنى  لقن بم  

 .لقترتيى
وو حودل (  .) ليت وم موه ىفوس لقاوتل   ه لقىمولد  لقاطون حول  ل و  لقىمو د  لقمموتر   ون صولرتي لقمطلمو  متعوتت  لقمرلحو  و مع تقو  رغوص  

 ل ووحب لقمع تقوو   ه  حووص لقمتةيوورلب لقتفنوويري  لقمبطووث  لقتوون توول ر  وون لقرغعوو  لقمى رلوو    ل 0.00لتثوووتب معىليوو  لقىموولد  وووو  لىووت منووتلم معىليوو  
إامو قن لقتوو قيز لمىت ايو  لقفتلىيو  قلمموم  ون لقنوى  (  6س ) لمىت ايو  لقفتلىيو  قلمموم  ون لقنوى  لقنو بم    ل (  0س ) حن ( ه ) ب قممم  ن لقنى  

ط   ومو   ه إشو رتشم  لتفموب موو  لقمىطو  لذغتصو تم   حودل لتبويه مووه لقمع تقو   ي وً   ىوي موه  وومه  مو( 0س)لقنو بم  حيوض تثووتب معىليو  لقمتةيوور 
صوو  ن لقع وووت لقفووتلىن قلممووم  وون لقنووى  لقنوو بم    (  .س ) حوون ( ه ) لقمتةيوورلب لقتفنوويري  لقمبطووث  للقمفتوورض تث يرحوو   وون منوو ح  لقممووم  وون لقنووى  

(  0س) إذ إه إشو رتي قوص تتفو  مو  لقمىطو  لذغتصو تم   حودل لغوترب مرلىو  لنوتا ب  لقعورض قوو  موه حيض تثوتب معىليو  دقوال لقمتةيور إحصو ويً  
صو  ن لقع ووت لقفووتلىن ( .س)ل (  0ه و ) إامو قن لقتووو قيز لمىت ايو  قلمموم  ون لقنووى  (  6س )   ل (  0ه و )لمىت ايو  لقفتلىيو  قلمموم  وون لقنوى  

 0ه و ) قو  مه لقعللم  لقتفنيري  لقمودولر   ون لقنوى  لقنو بم  % 00مم  يفنر  ه تةيرًل غتر   ..0   0.02   6..بىحل (  0ه و ) قلممم  ن لقنى  
 .للن لقترتيى ( ه )  ن لقمن ح  لقمى رل  ب قممم  ن لقنى  % ..0  % 0.2  % 6.يلتم إقن تةيرًل غتر  ( 
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 .( م 6000ـ  0891) ن ل الاتر    لعرض باألسعار المعدلة فى صورته االنحدارية المتعدد  والمتعدد  المراحل لمحصول القمح بمحافظة أسيوطنتائج التقديرات امحصائية لنموذ  استجابة ا( : 3)جدول رقم 
رقم 
 المعادلة

نموذ  
 االنحدار

الصور  المطلقة 
والنسبية ألوفق 
 النماذ  المقدر 

 أوفق النماذ 
 نمـــــــوذ  المعادلـــــــــــة

معامل 
 تحديدال
 (R2 ) 

 قسمة 
 "F  " 

 المحسوبة

0 

 لقمتعتت

 لقاطي  لقمطلم 

  2س ..0+  6س 0.01 – .س 0.01 -.س 6.60+  6س0.01 -0س ..1+  06.2= حو ˆص
                  (..20) **  (- ...0)*   (0..6(    )-...6(     )-0.10(    )0.16) 

 .0س 0.00+ 06س .0.6+  00س 0.06 – 00س 0.12+  1س 0.20 – 1س 1..0+  1س 0.00+ 
    (0..(         )0.2.(       )-6..) **     +(0..(       )-  0.1.(     )0.10(         )0..6) 

0.1. 6..2** 

 لقىنبي  6
لقللا ريتمي  
 لقم تلا 

 01قل س  0.20 – 02قل س  0.00+  06قل س  6..0+  .0قل س  1..0 – 6.00= حو ˆقل ص
                          (- 0..(            )0.16(             )0..(               )- 0.12 ) 

 66قل س 0.06+  60قل س  0.06+  60قل س  0.06+  01قل س  ..0+  01قل س  0.6+ 
           (0.10(          )0..(            )0.00(           )0.1.(             )0..6) 

0.62 0..6 

. 
 ت لقمرلح متعت

 لقاطي  لقمطلم 
 .س  0.1  – 6س  0.01 -0س  6...+  001= حو ˆص

                     (6.20) **   (- 0.1(      )-..11) **  
0.1. 60..2** 

 لقىنبي  .
لقللا ريتمي  
 لقم تلا 

 01قل س  0.62+  01قل س  2..0 – ...6= حو ˆقل ص
                        (- 0.10      )     (6.20)*  

0..1 ..12* 

 
  ( 0-ه)لمىت ايو  لقفتلىيو  قلمموم  ون لقنوى  (  0س) حيوض  ه  0( ص  6000و  11) اوح  لقفتور  ( ه ) تشير قلميم  لقتمتير ي  قلمن ح  لقمى رل  مه محصل  لقممم بمح      نيلط بو لقز  ون لقنوى  ( ص ) حيض  ه 

( )  2س( ) 6س)   ( 0-ه) صو  ن لقع ووت لقفوتلىن قلمموم  ون لقنوى  (  .س)  (  0 –ه ) لقنوعر لقم رلون قلمموم  ون لقنوى  (  .س)   (  0 –ه ) يو  بمو   يشو  لمياو ر قلمموم  ون لقنوى  إام قن لقتو قيز لمىت اي  لقفتلى(  6س) 
-ه) لقنوعر لقم رلون قح صوحب لقفول  لقبلوتم للقعوتس للقشوعير  ون لقنوى  ( 00س( )1س( )  1س)   (  0 –ه ) لقنوى  إام قن لقتو قيز لمىت اي  لقفتلىي  بم   يش  لميا ر قح صحب لقفول  لقبلوتم للقعوتس للقشوعير  ون (  1س
  بمووو   يشووو  لمياووو ر قلمموووم ب قىنوووب  ىنوووب  إامووو قن لقتوووو قيز لمىت ايووو  لقفتلىيووو( 02س( )06س( ).0س)  ( 0-ه)صووو  ن لقع ووووت لقفوووتلىن قح صوووحب لقفووول  لقبلوووتم للقعوووتس للقشوووعير  ووون لقنوووى  ( .0س( ) 06س)  ( 00س)   ( 0

ىنوب  (  66س( ) 60س( )  60س)   (  0-ه ) ىنوب  لقنوعر لقم رلون قلمموم ب قىنوب  قح صوحب لقفول   للقعوتس للقشوعير  ون لقنوى  ( 01س( )01س( )01س)  (  0 –ه ) قح صحب لقفل  لقبلتم للقعتس للقشعير  ون لقنوى  
 ( 0-ه) صحب لقفل  لقبلتم للقعتس للقشعير  ن لقنى  ص  ن لقع وت لقفتلىن قلممم ب قىنب  قح 

 0لقمحنلب  "  t" للرغ ص لقتن بيه لقملنيه لنف  مع محب لذىحتلر تشير قميم  )  ( 
 0 0.00معىلم لىت منتلم معىلم **    0.06معىلم لىت منتلم معىلي  * 

بي ىووووووووووو ب ايووووووووووور مىشووووووووووولر  نووووووووووواحب غنوووووووووووص لمحصووووووووووو   ا لقشووووووووووووله لذغتصووووووووووو تي    لمتلر  لقمرو يووووووووووو  قحغتصووووووووووو ت لق رللووووووووووون   ل لر  لق رللووووووووووو  للنتصوووووووووووحح للرل ووووووووووون   غطووووووووووو : امعوووووووووووب لحنوووووووووووبب موووووووووووه : لقمصوووووووووووتر  
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 :النماذ  المقدر  فى الصور  النسبية  ـ  6
تر    بىفس لقاتل   ه لقىملد  لقللا ريتمن لقم تل   ن صلرتي لذىحتلري  لقمتعتت  حول  ل و  لقىمو د  لقممو(  .) يت م مه لقمع تق  رغص  

 .إذ إىي قص تتثوت معىلي   م مه لقمتةيرلب لقتفنيري  تلا  لقىملد  وم  قص ت بب معىلي  لقىملد  وو  
بىفس لقاتل   ه  ل   لقىم د  لقممتر   ن صولرتي لذىحتلريو  لقمتعوتت  لقمرلحو  حول لقىمولدح لقللاو ريتمن لقمو تل    (  .) وم  تبيه مه لقمع تق  رغص 

  ل ل حب لقمع تق   ي ً   ه  حص لقمتةيرلب لقتفنويري  لقمبطوث  لقتون تول ر  ون لقرغعو    0.06لقىملد  وو  لىت منتلم معىلي    حدل لتثوتب معىلي 
حيوض تثووتب معىليو  حودل لقمتةيور (  0ه و ) ىنب  لقنعر لقم رلن قلممم ب قىنب  قلعتس  ن لقنوى  (  01س ) حن ( ه ) لقمى رل  ب قممم  ن لقنى  

وم  لتفمب إشو رتي مو  لقمىطو  لذغتصو تم   ومو   ل وحب لقمع تقو   ي وً   ىوي موه  ومه لقمتةيورلب .  06ذحص وي  لىت منتلم معىلي  مه لقلاي ل
  (  0ه و ) ىنوب  لقنوعر لقم رلون قلمموم   ب قىنوب  قلفول  لقبلوتم  ون لقنوى  (  01س) لقتفنويري  لقمبطوث  للقمفتورض تث يرحو   ون رغعو  لقمموم لقمتةيور 

إشوو ر  دقووال لقمتةيوور قووص تتفوو  موو  لقمىطوو  لذغتصوو تم   وموو  قووص تتثوووت معىليتووي مووه لقلاووي لذحصوو وي    حوودل لغووترب مرلىوو  لنووتا ب  لقعوورض  حيووض  ه
 .للن لقترتيى  0.62   2..0بحللقن (  01س ) ل (  01س ) قلمتةيرلب 

 
 الملنص

لقعتيوت موه لذنوتعم ذب لقةدلويو  لقيلميو  نولل  لقبشوري   ل يعتبر محصول  لقمموم موه  حوص ح صوحب لقحبولى للقودم تنوتاتص مىتا توي  ون  
شحوي    ل ون لقحيللىي    إذ  ه لقمشول  لقحميمي   ن لغتص تي ب لقمموم قلوتل  لقى ميو  توموه  ون لوتص وف يو  مو  يىوتا مىوي محليوً  قنوت لقمتطلبو ب لذنوت

معتذب لقىمول لقنوو ىن   للموى تطبيو  ني نو  لمصوحح لذغتصو تم لقمصورم ىفس لقلغب يت ليت لقطلى للن لقةدل  بمعتذب مرتفع  ىتيا  ذرتف ا 
مىتوو   غ مووب لقحولموو  ب تاوو د لاوورل لب متعووتت  مىشوو  إقةوو   ى ووص لقتنووعير للقتلريووت لمابوو رم قلمح صووي  لق رلليوو      ووًح لووه إقةوو   تلووص منووتل م ب ل

يرابووله  وون  رللتشوو    لب قتوو قن لىعوووس دقووال للوون غوورلرلتشص لمىت ايوو  لق رلليوو  لق رللوون مموو   لطوون حريوو  قلوو رلا  وون لاتيوو ر ىلليوو  لقمح صووي  لقتوون 
 .قمحصل  لقممم 

 لقمت ا  ب مشول  لقبحض  ن ت ليت لقفال  لقةدلوي  مه لقممم لمه  وص ت ليوت لقوللرتلب مىوي  ون لقلغوب لقودم يت ليوت نوعر  لقعو قمن لحول بوتلر  
لغووت  تم دقووال قلتووث ير للون إىتوو   محصوول  لقممووم لللوون لقمعوورلض لقمحلوون مىووي   لقوودقال  وو ه لقشووتز ي يوت مووه لقعووى  للوون لقملل ىوو  لقع موو  قلتلقوو    

 لقروينن مه لقبحض يتم    ن تموتير تلل  لنوتا ب  لقعورض قمحصول  لقمموم   لدقوال قللغولز للون  حوص لقمتةيورلب لقتون يمووه  ه تول ر للون لنوتا ب 
 .لى  لذنتا ب  قتلال لقمتةيرلب لدقال ب نتاتلص ىملد  م رال ىيرقلز لقمن ح  لقمى رل  قمحصل  لقممم   با ىى تمتير مر 

لقموووت  ل وووحب لقترلنووو  موووه اوووح  لقمعووو قص لذتا حيووو  قوووو  موووه لقمنووو ح  لقمى رلووو    للمىت ايووو  لقفتلىيووو    للذىتووو   لقولووون   للقتوووو قيز  
و  0111) ل ( ص 0112و  0111)   و   نويلط لدقوال اوح  لقفتورتيه لذىت ايو  لقفتلىيو    للقنوعر لقم رلون   لصو  ن لقع ووت لقفوتلىن موه لقمموم بمح 

للقمم لتوويه قفترتوون لقتطبيوو  لقا ووون للقو موو  قني نوو  لمصووحح لذغتصوو تم  وون لقمطوو ا لق رللوون   حيووض تبوويه  ىووي اووح  لقفتوور  لللقوون غووت ( ص6000
  قتلوال لقمتةيورلب ب نوت ى   متةيور لقمنو ح  لقمى رلو     مو  ب قىنوب  قلفتور   اودب تلوال لقمتةيورلب لتا حوً  ل موً  مت ليوتًل   ومو  تثووتب لقمعىليو  لذحصو وي

حو  ل موً  مت ليوتًل لق  ىي   مت  ادب متةيرلب لقمن ح  لقمى رل    للمىت   لقولن   للقتو قيز لمىت اي    للقنعر لقم رلن   لصو  ن لقع ووت لقفوتلىن لتا 
صوو  ن لقع وووت لقفووتلىن   وون حوويه  اوود متةيوور لمىت ايوو  لقفتلىيوو  لتا حووً  ل مووً  متى غصووً  لايوور ملوووت   حوودل لتثوووتب معىليوو  تلووال لقمتةيوورلب ب نووت ى   

 .إحص ويً  
) وموو   ل وووحب لقىتوو وا لقتحليليووو  قىمووولد  ىيرقوولز لذحصووو ون ذنوووتا ب  لقعوورض قمحصووول  لقممووم بمح   ووو   نووويلط لدقووال اوووح  لقفتووور   

لقتوون توول ر للوون رغعوو  لقممووم لدقووال اوح  تلووال لقفتوور  حوون متةيوور لمىت ايوو  لقفتلىيوو  قلممووم  وون لقنووى   ه  حووص لقمتةيوورلب لقتفنوويري  ( ص 6000و  0111
اموو قن لقتووو قيز لمىت ايوو  لقفتلىيوو  بموو   يشوو  لمياوو ر قلممووم  وون لقنووى  لقنوو بم  لدقووال  وون لقصوولر  لقمطلموو    وون حوويه و ىووب  حووص لقمتةيوورلب  لقنوو بم    لل 

 .نبي  للقتن تل ر للن لقرغع  لقممحي  حن ىنب  لقنعر لقم رلن قلممم ب قىنب  قلعتس  ن لقنى  لقن بم  لقتفنيري  لقمبطث   ن صلرتش  لقى
لقوودقال تلصووون لقترلنوو  بترشووويت لذنوووتشحال لتمليوو  حاوووص لقف غووت موووه لقمموووم  وون ماتلوووز مرلحوو  لمىتووو    مووو   وورلر  تفعيووو  تلر لمرشووو ت  

قعمو  للون تشواي  لقو رلا قتبىون  صوى ز اتيوت  ل قيو  لمىتو     مو   ورلر  لقلصول  إقون حاوص لق رللن لدقال قلىشلض ب ىت اي  محصل  لقممم   لل
 .لمىت   للم   لدقال له طري   ي ت  لقم  ز مه ومي ب لى صر لمىت   للقتن قش  لحغ  طرتي  م  حاص لمىت  
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 المراجا

 
  لقمالو  لقمصوري   تا ب ب لقعورض قوبعض لقمح صوي  لق يتيو   ون مصورترلن  لغتص تي  ذنولآارله   ( توتلر )  شر ز وم   لب س  و  0

 .ص 0111قحغتص ت لق رللن   لقمالت لقن ب  لقعتت لق  ىن  نبتمبر 
   تلل  لنوووتا ب  لقعووورض قوووبعض لقح صوووحب لقحمليووو  لقروينوووي   ووون امشلريووو  مصووور لقعربيووو لآاووورله   ( توتووولر ) لقنوويت  حموووت لق حيووورم  و  6

 .6و  .6غتصوو ت للقتىميوو   وون مصوور للقووبحت لقعربيوو    غنووص لذغتصوو ت لق رللوون   وليوو  لق رللوو    ا معوو  لقمىصوولر  لقموولتمر لقاوو مس قح
 .ص0112إبري  

لقتمووتير لقمي نوون قووتلل  لنووتا ب  لقرغعوو  لقمى رلوو  لحووص لقح صووحب لقحمليوو  بمح   وو  بىوون لآاوورله   ( توتوولر ) لوو طز حلموون لقشوويمن  و  .
 .ص 0116  قحغتص ت لق رللن   لقمالت لق  ىن   لقعتت للل    م رس   لقمال  لقمصري نليز

بعوض لقىموو د  لذحصو وي  ذنووتا ب  لقعورض لحوص لقح صووحب لقبملقيو   وون  حوص لقمح   وو ب   ( توتولر ) لبوت لقىبون لبووت لقحلويص لقشووريز  و  .
  .ص 0112تت لق  ىن   نبتمبر   لقمال  لقمصري  قحغتص ت لق رللن   لقمالت لقن تس   لقع لقمىتا   ن مصر

  لبي ىو ب  نواحب غنوص لذحصو  ل لر  لق رلل  للنتصحح لق رللن   غطو ا لقشووله لذغتصو تي    لمتلر  لقمرو يو  قحغتصو ت لق رللون    و  6
 .اير مىشلر  

 .ص 6000اير مىشلر    بي ى ب ناحب غنص لمحص  ل لر  لق رلل  للنتصحح للرل ن   متيري  لق رلل  بثنيلط    و  2
7  - Askaria, Hassein and Cummings, John "Estimating Aqricultural supply Response with the Nelove 

Model: Asurvay" Intcrnational Economic Review 18, No. 2, June 1997. 

8 - Intriligator, M.D. " Esonometric modeis, Technigues and Applications" prentice- Hall, Inc, New York, 

1978. 
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Summary 

The study of the monuments directivity of both acreage and productivity Alfdanah, and total production, 

and production costs Alfdanah, and the price farm, and net yield per feddan of wheat in Assiut Governorate, 

during the two periods ( 1987 – 1996 AD) and ( 1997 – 2010 Ad), and actresses for the two partial application 

and full of economic reform policy in the agricultural sector, where it was found that through the first period had 

taken those variables general trend growing, as confirmed moral statistics for these variables except variable 

acreage, but for the second period were taken variables acreage and total production, and production costs, and 

farm price, and the net return per feddan general trend growing, and make sure those variables with the 

exception of spirits net yield per feddan. 

The results showed that the most important explanatory variables that affect the patch of wheat during the 

period ( 1987 – 2010 AD ) is a productivity alfdanah of wheat in the previous year, and the total cost 

productivity Alfdanah of wheat in the previous year, in the image of absolute, while the variable – price ratio 

farm wheat for lentils in the previous year of the most influential variables on a patch of wheat per year (n) in 

the relative picture. 


